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Priekšvārds otram izdevumam

Teodora Zeiferta Latviešu rakstniecības vēstures šo pēdējo

daļu otram izdevumam sagatavodams, esmu vajadzīgās vietās

tikai labojis un papildinājis tekstu ar tiem literāriskiem ma-

teriāliem, kas pēdējo 10 gadu laikā, kopš parādījās pirmais

iespiedums, nākuši klāt. Šo materiālu tomēr uzkrājies diezgan

daudz, kālab papildinājumi grāmatas apmērus stipri palielina.

Būtībā turpretim ari šai, tāpat kā iepriekšējā (2.) daļā, neesmu

nekā grozījis, jo to varētu darīt vienīgi autors pats.

Pilnīgi,no jauna šai izdevumā nāk klāt apcere par Zeifertu

pašu, jo sevi viņš savā lielajā darbā, kā zināms, dziļā godprā-

tībā bija pavisam noklusējis. Viņa nopelnus latviešu rakstnie-

cības laukā še tad nu pelnītā nopietnībā un plašumā apskata

jaunais literātūrvēsturnieks J. A. Jansons.

Kārlis Egle.

Rīga, 1934. gada jūlijā.
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Pavadvārds pirmajam izdevumam

So sējumu noslēgdami, esam aplūkojuši latviešu rakst-

niecības attīstības gaitu līdz visjaunākajam laikam. Skatu pa

skatam esam virzījuši acu priekšā to garīgo darinājumu, kas

vairāk nekā kaut kas cits dod latviešu tautai vienību. Valoda

un tanī -ieguldītie gara darbi, bez kuriem valoda nav domā-

jama, lika un stiprināja pamatu tautas kopībai ari tanī laikā,

kad nekāda cita saite latviešus kopā neturēja, kad svešas va-

ras tos apspieda un šķīra. Šī nacionālās kopības un vienības

doma izvirzās, latviešu rakstus apskatot, pati no sevis un bija

tad paturama aplūkotāja darbā par vadošo. Tā ir tik dibināta,

ka, raksturojot dažādus, savā starpā pretējus un naidīgus vir-

zienus literātūrā, nav jābaidās no neizlīdzināmām nesaskaņām.

Ja ari cīņā ejošie nebūtu samierināmi, turpmākā attīstībā šie

pretekli ieaužas par tālāku panākumu elementiem. Ja tas ne-

notiktu, tad nevarētu vairs runāt par kopēju tautu, neba vēl

par kopējas nacionālās valsts organizāciju.

Būdama par tautas vienotāju, rakstniecība atspoguļo tau-

tas ārējos un iekšējos pārdzīvojumus. Tos no acīm izlaižot,

rakstniecības aplūkojumi paliktu bez īsta pamata. Līdz ar to

rakstniecība organiski saistās ar citām gara dzīves nozarēm.

Sie sakari paturami acīs īpaši tādas tautas literātūrā, kuras

gara dzīve nav varējusi netraucēti, svabadi pieaugt un izzaro-

hes, kam līdz ar to trūkst par atsevišķām nozarēm plašāku spe-

ciālu darbu, tāpat kā vinu speciālā izkopšana bijusi apkavēta.
lomēr rakstniecības aplūkotāja galvenais, īstais priekšmets ir

un Paliek rakstniecība pati. Pie viņa neatlaižamajiem uzde-

vumiem pieder uzrādīt literāriskus faktus, tos pārskatāmi gru-

pēt un lietišķi apgaismot. No personu un darbu raksturoju-
miem viņam jāpāriet uz ideju un stila vēsturi, kam savukārt

tikai tad būs īsta vērtība, ja tā atbalstīsies uz faktiem.

Šadi mērķi nav vieglu roku sasniedzami. Ja man būtu

izdevies tiem cik necik tuvoties, tad par to lielā mērā jāpa-

teicas tiem darbiniekiem, kas īpaši pēdējā laikā, patstāvīgas
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Latvijas šādiem darbiem labvēlīgos apstākļos, rosīgi sākuši

krāt un kopot latviešu literātūras faktus un materiālus, tos

pētīt un iztirzāt. Atkārtoju še savu pirmā sējuma priekšvārdi

izsacīto pateicību visiem tiem, kas mani darbā atbalstījuši; bet

sevišķi saku paldievs bibliotēkāram J. Misiņam, kas man katrā

brīdī darījis pieejamu savu bagāto grāmatu krātuvi, un rakst-'

niekam Kārlim Eglēm, kas man nemitīgi uzrādījis nepiecieša-

mos bibliogrāfiskos un biogrāfiskos materiālus.

Sajustu to par lielu panākumu, ja man ar savu darbu par

latviešu literātūru būtu izdevies stiprināt latviešu labāko tau-

tas tradiciju un nacionālās kopības apziņu, kas var nodrošināt

sekmes turpmākajam kultūras darbam un cīņai par tautas

nākotni.

Rīga, 1925. gada metenī.

T. Zeiferts.
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TREŠĀ LAIKMETA

OTRS POSMS

JAUNLAIKU LITERĀTŪRĀ

Deviņpadsmitā gadu simteņa beigas ienesa latviešu sabied-
riska dzīvē un rakstniecībā straujas pārmainās un asas cīņas.
Radās jauna paaudze. Tā nacionālismu nevien necildīja, bet
nejeti pret to_ari uzstājās. Sajūsminādamās par lietām, kas tai

stāvēja augstāku nekā tautība, tā vecajai paaudzei negrieza ceļu
un satricināja šīs stāvokli. Tā nāca prasību vārdā, kas pacēlās
nevien latviešu vidū, bet ari visā kultūras pasaulē, un apzinājās
tada kārtā saviem centieniem jo stipru pamatu zem kājām. Va-
rēja likties, ka nesaudzīgie uzbrukumi agrākajiem darbiniekiem
un viņu darbiem atnes postu latviešu nacionālai kultūrai un li-

teratūrai, un ne vienreiz vien dzirdēja sūdzamies, ka ārda nost
to, ko agrākās paaudzes grūtām pūlēm sasniegušas un iecīnī-

jušas,

Tomēr ne latviešu tautiskā apziņa atslāba, ne latviešu na-

cionālā rakstniecība savā attīstībā apstājās. Taisni otrādi: tau-

tiskā doma laida saknes arvienu plašākās tautas daļās un no-

brieda arvienu vairāk, līdz tā izveidojās patstāvīgā latviešu
valstī; latviešu literātūrā piedzīvoja drīz vien tādu uzplau-
kumu, ka tā cienīgi var nostāties blakām citu, lai ari mazāku
un jaunāku (piem. somu, madjaru, čechu v. c.) kultūras tautu

sasniegumiem. Taisni tad, kad neizvairījās no nacionālisma

kritikas, tas izrādījās par spēku, kas saista kopā un veido tautas

ņiasu. Tāpat literātūrā: paceļoties kritikas un_ publikas prasī-

jumiem, nāca ar saviem darbiem klajā un varēja pastāvēt tie,
kam bija neapspiežama tieksme un nenoliedzama spēja kaut ko

ievērības cienīgu radīt. Redzam tad savu rakstniecību pa vi-
siem iekšēju un ārēju cīņu un juku laikiem ar maziem pārtrau-
kumiem nemitīgi attīstāmies.

Dažādiem virzieniem savā starpā cīnoties, latviešu rakst-
niecība gadu simteņu maiņā manāmi uzplaukst. Viņas attī-

stību mazliet traucē 1905. gada revolūcija; tad ta rosīgi turpi-
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nas, līdz pec grūtajiem kara un nemiera gadiem dabu pavisam
citus pamatus patstāvīgajā Latvijas valstī.

I. VIRZIENU CĪŅAS

Savas nacionālās attīstības pirmajā posmā latvieši, pa-

tiesībā latviešu intelliģence, nostājās slēgtā rindā pret saviem

agrākajiem valdiniekiem un kalpinātajiem. Kaut gan latviešu

vidū ari toreiz bija savas kārtu un domu starpības, tās nebija

nekādas asās un nenāca atklātā pārruņā. Ja kāda latviešu in-

telliģences dala savā gara virzienā atšķīrās no pārējās, tad tā

vairāk vai mazāk pievienojās agrākajiem, vācu tautības, kul-

tūras darbiniekiem. Patiesībā tad še tomēr nacionālie latvieši

stāv pretī vāciem un viņu domu biedriem.

Citādi tas bija, kad latviešu attīstība turpinājās un lat-

viešu intelliģenci vairs nepārvaldīja viena vienīga nacionāla

doma. Latviešu pašu vidū radās šķiras un grupas ar savam

atsevišķām, savstarpēji pretējām saimnieciskām interesēm.

Tās sāka izpausties atklāti un organizētā veidā. Līdz ar to

šķirojās un sazarojās latviešu garīgā dzīve. Saimnieciskās

dabas pretekliem nāca klāt pavisam nesavienojamas uzskatu

dažādības jautājumos, par kuriem agrāk maz domāja: mākslā,

zmātnē, ētikā, reliģijā, nākotnes ideālos. Visu gribēja pārvēr-

tēt, bet ne visi vienā virzienā. Iznāca asas virzienu cīņas, kas

sevī ievilka arvienu plašākas tautas daļas un lika pamatus mo-

dernajai latviešu literātūrai.

1. JAUNI CENTIENI

Jauni elementi latviešu dzīvē rodas ne piepēši. Kad tau-

tiskā doma astoņdesmitajos gados bija zaudējusi savu agrāko
saturu un cīņas sparu, redzam vienā otrā vietā parādāmies ele-

mentus, kas no tautiskajiem centieniem nošķiras un stāv tiem

zināmā mērā pretī. Tādi elementi uzejami sabiedrībā, avīžnie-

cībā, rakstniecībā.

1) SABIEDRĪBĀ.
_

Tautas atmodas laikā radās latvie-
šiem sava intellīģence, tā ka tie vairs nebija viena vienīga pelēka
zemnieku masa. Tomēr mācītie latvieši vēl vienumēr jutās
ciešā kopībā ar savu zemnieku tautu. Bet drīz vien paceļas
tai līdz kāda tautas dala, kas nošķiras no pārējiem tautas lo-

cekļiem. Ja Mērnieku laikos vēl visa Slātava ir viens vienīgs
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cīņas lauks, kur katrs grib iemantot savu zemes stūrīti (II
2

,
268

lp.), tad redzam velak, ka viena daļa zemnieku stāv droši uz sa-

viem pamatiem, kamēr citiem jāstaigā no vienas mājas uz otru.
Lai gan Apsīšu Jēkaba Andra tēvs tura vienumēr labu prātu
uz saviem bagātajiem radiem, tomēr starp viņu un šiem ir jau
it ievērojama starpība. Kad 1849. g. izdotais agrārlikums deva
zemniekiem iespēju savu apstrādāto zemi iegūt par īpašumu,
saimnieki tika cits pakaļ citam par māju īpašniekiem. Līdz 1896.

gadam bija Vidzemē pārdotas vairāk par 20,000 zemnieku māju.
Latviešu zemnieki sadalījās divās pretējās šķirās: saimnie-

kos un bezzemniekos. Ap 1897. g. bezzemnieku skaits

Latvija pārsniedz zemes īpašnieku skaitu (zemes īpašnieku un to

ģimenes locekļu 418,028, algotu strādnieku un viņu ģimenes lo-
cekļu 591,656. Sk. Skujenieka Latvija. 2. izd., 269 lp.). Ja jau ap
19. g.simteņa vidu lauksaimniecība algotus speķus pieņemot,
dzirdēja sūdzības, ka trūkst kalpu, un paredzēja lauksaimniecības
krizi, strādniekiem uz pilsētām aizplūstot (II 2

.
55). tad pret šī ga-

dusimteņa beigām krize likās atnākusi. Ne tikai bezzemnieki uz-

meklē pilsētas, bet ari tie saimnieku ģimenes locekli, kas nebija
maju mantinieki. Jauno laiku saimnieciskie mezgli tad nu sametas

sakarā ar pilsētām, kur tiecas pretī izšķiršanai ari tie jautājumi,
kas radušies uz laukiem. Lai nostiprinātu savu stāvokli, latvie-
šu lauksaimnieki sāka apvienoties biedrībās, ar to uz savstarpējas
pašpalīdzības pamata iegūdami pilnīgu neatkarību no vācu

lielgruntniekiem, no otras puses meklēdami līdzekļus, kā tikt
gala ar grūto lauksaimnieku jautājumu. Pirmo latviešu lauk-

saimniecības biedrību dibina 1886. g. Kurzemē. Pēc desmit ga-

diem ir tadu biedrību Kurzemē 11, Vidzemē viena (Laursona
ttoonepaiija bt> JlaT. Kpa-fc, 1917, B—9). Šāda vienu interešu aiz-

stāvju apvienošanās veicina pretēju interešu grupu nošķiršanos.

..

Risētas saimnieciskās dzīves veidošanās norisinās strau-
jāka gaita. Tautas atmodas laikā tur nodibinājās latviešu

PJ ls onība, apvienodamās savā biedrībā (Rīgas latv. biedrī-
~)a 1868. g.). Cīņa ar vācu pilsonību nebija vieglā, tomēr kāda
dala latviešu pilsoņu uzsitās uz augšu. Ar to ari latviešu pilsēt-
nieku starpā jo dienas jo vairāk radās plaisa. Rīgas latviešu
biedrībai nodibinoties, pie tās pirmajā laikā piedalījās pēc sa-

va sabiedriskā stāvokļa un nodarbošanās ļoti dažādi latvieši:

tirgotāji, amatnieki, ierēdņi, strādnieki. Bet še piekoptajā kultū-
ras dzīvē, kas prasīja līdzekļus un brīvu laiku, varēja turp-
rnak piedalīties tikai maza daļa latviešu pilsētnieku. Lielajam
oaudzumam bija jācīnās par visnepieciešamakiem uztura līdzek-

ļiem un jāmēģina neatlaižamās vajadzības apmierināt pašpalī-
dzības ceļa. Lai apbērotu savu biedri, fabrikas strad-
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nieki sameta kopā naudu. No tam radās bēru kases un pali
dzības biedrības. Pirmā palīdzības biedrība Rīgā (Cerības
biedrība) dibināta jau 1867. g. Drīz vinu radās vairāk. Būda-

mas saimnieciska rakstura, tās 'kultūras dzīvi maz varēja pie-

kopt un satika labi ar latviešu kultūras centru, Rīgas latviešu

biedrību. Bet kad ari šais palīdzības biedrībās sāk mosties garī-

ga dzīve, tā astoņdesmito gadu beigās nereti nāk nesaskaņā ar

Rīgas latv. biedrību. Sāk parādīties šķiru starpības: tur strād-

nieki, še pilsoņi. Strādnieki top arvienu vairāk par redzamo

sabiedrības faktoru. Rīgā ir 1884. g. 23854 rūpniecības strād-

nieki. Piecpadsmit gadu laikā šis skaits pieaudzis vairāk ne-

kā divkārt (Skujenieka Latvija
2

, 442). Šis bija pamats jauniem
centieniem. Biedrībās, kurās galvenā kārtā pulcējās strād-

nieki, deviņdesmito gadu sākumā jau šad tad dzirdēji

balsis, kas modināja strādnieku šķiras apziņu un aici-

nāja uz šķiru cīņu. Tās pacēlās apzinīgi, bet nelabvēlīgo apstāk-
ļu dēļ uzmanīgi, taktiski.

Jautājumu vakaros ieradās jauni ļaudis, kas katru jau-

tājumi) centās izmantot saviem mērķiem. Ja tādu jautājumu nebiji

uz kuriem atbildot varēja izsacīt savas domas, tad viņi paši ieme

ta jautājumus, kas noveda sarunas uz sociāliem priekšmetiem, M

dotu publikai paskaidrojumus par šķiru cīņu, strādnieku stāvokli, ga-

la mērķiem v. t. t. Tā, piemēram, Vilis Olavs kādreiz lasīja Cerība;

biedrībā par taupību kā līdzekli tikt pie turības un nākt pie vispā-

rējas saskaņas. Uzstājās jaunie ļaudis ar paskaidrojumu, ka taupīt

tagadējos apstākļos noved taisni pie nabadzības un šķiru pretei-

ķībām. Ja strādnieku šķira taupīšot to, kas viņai ir, t. i. savu dar-

ba spēku, un uzņēmēju šķiia kapitālu, tad abu šķiru sadursme neno-

vēršama (Darbs 1914, 145). — Citā reizā bija Rīgas Jonatāna biedrībā

iesniegts jautājums: Vai sapņiem var ticēt? Uz to kāds jauneklis at-

bildēja, ka var gan ticēt tādiem sapņiem, kā cīņai par strādnieki

šķiras tiesībām, par 8 stundu darbdienu, par brīvu, laimīgu nākotni

un ka jāpieliek visi spēki, lai tādi sapņi piepildītos (turpat 167).

Deviņdesmito gadu pirmajā pusē sāka strādnieki pulcētie?
ari slepeni, izplatīt savā starpā sociālistiskas idejas, organizē

savus spēkus, uzstādīt savus mērķus. Pirmie tādi strād-

nieku pulciņi radās Liepājā ap 1893. g. -Rīgā tie cēlās pā-

ris gadus vēlāk. Liepājā raudzīja izvest pirmo streiku 189-

-g., Rīgā_ 1896. g. (Darbs 1914, 169). Pa tam jaunie centieni Mi

jau uzņēmušies atklātu cīņu ar vecajiem.

Strādnieku kustība bija vadoņu loma intelliģencei. Ar
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mācītie un studējošie latvieši saka sadalīties. Ter-

batā pastāvēja no 1882. g. latviešu studentu sabiedrība Leto-

nija (II 2

,
283). To-

mēr 1888. gada
otra semestrī dala
Tērbatas latviešu

studentu nodibina

zinātniski literā-

risku biedrību. Tās
locekli nošķiras no

letoniem, kas vi-

ņiem nav diezgan

progresīvi, un ap-

ņemas sekot jau-
nākiem

_

panāku-
miem zinātnē, kurā
kads no biedriem
nolasa zinātnisku

rakstu, ko tad pār-
runa. Biedrībai ir
sākuma kādi 15

locekli. Pie tiem
Pieder Ed. Vei-

denbaums, A. Dau-

se, K. Kasparsons,
J. Kauliņš, J. Alk-
snis v. c. Kopā ar

citu augstskolu do-
mu biedriem šis

studentu pulciņš

Ed. Veidenbaums

saKa izdot 1891. gadā populārzinātnisku rakstu krājumu Pūrs.

Patiesībā Pūrs nesniedz neko pilnīgi jaunu. Domas un

mācības, kas tanī atrodamas, bija pa lielai daļai jau agrāk izsa-

un pārrunātas. Bija jau pagājis tepat pus gadusimtenis,

MsSof arvins bija laidis klajā savu teoriju par sugu izlasi

t C.
e^s

— Par vēstures likumiem (sk. II
2

,
7). Jauns te bija

tas ka šādus rakstus sniedza tautas visplašākām aprindām. Ag-

rākie zinātnes popularizētāji tādas domas neturēja. Tie centās
darīt tautai pieejamus zinātnes pamatelementus, kas vairāk pa-
audzes bija pārbaudīti. Tā darīja Juris Alunāns, Krišjānis Barons,

Kjonvalda Atis. Pūrā negribēja latviešiem darīt pieejamas vie-
nīgi kādas nodaļas no dabas zinātnēm, bet darīja pazīstamu ari

darvinismu, uzskatus par dabas procesu attīstību, necēla priekšā
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lielu vīru dzīves aprakstus, bet aplūkoja lielu vīru psīcholoģiju,

neiepazīstināja vienīgi ar izdotiem likumiem, bet ari ar vinu vēs-

turisko attīstību un filozofiskiem pamatiem, ne vienīgi ar kādu

mitoloģiju, bet ari ar mitoloģisko pētījumu pagātni, ne ar kādu

vēstures laikmetu, bet ar vēstures likumiem. Ar to gribēja izsacīt

un pierādīt domas par visu lietu nemitīgu attīstību.

„Kurp vien raugāmies, visur ātra pārmaina. Kas te drīkst runāt

par mieru, pastāvību! Kas var acumirklim pavēlēt, lai uzkavējas!

Kas bija, nav vairs; un kas ir, drīz vairs nebūs. Noslēpumaina vi-

lina nākotne, ātra kā šaušala aizšaujas tagadne, kā sastingusi gul

pagātne" (Pūrs 111, 104). Tautas plašumam bij jāņem dalība ne

tikai pie zinātnes panākumiem, bet ari pie garīga darba. Pūrā,

pēc pašu sastādītāju izteikuma, gribēja pārrunāt lietas, kam vis-

pārībā svars. Ja daži sacīja, ka viņi gan sniegtos rakstus sa-

pratuši, bet ka tie mazāk skolotiem nav pieejami, tad sastādītāji

atbildēja (Pūrs 11,Priekšvārds): „Kad tu saproti, kam tad lai citi

nesaprot? Mēs no saviem lasītājiem neprasām apliecības, cik

gadu kurš skolā bijis, bet vesela pilna prāta, labas gribas, no-

pietnības un dzīšanās uzsāktās domas līdz galam izdomāt."

Līdz ar to Pūrā izsacītās domas nav uzlūkojamas par kaut

ko galīgi noslēgtu. Paš im pirmajam apcerējumam (Kauliņa
Domām par vēsturi) bija pielikti vārdi: „Ja tu, lasītāj, šinīs

rindiņās esi atradis kādas jaunas domas, tad papriekšu šaubies,

pārbaudi un tad — patiesību atradis — tās piesavinies." Ari pa-

ši šo rakstu sarakstītāji patiesībā neizsacīja savas pieņemtas do-

mas, bet to, ko viņi pētīja, pārbaudīja. Tie bija jauni cilvēki, kas

patlaban attīstījās. Tāpēc būtu nepareizi, pēc Pūrā izsacītiem

spriedumiem vērtēt viņu vēlākos uzskatus. Tās bija jaunlaiku
kultūras strāvas, kas viņus aizrāva. Tām viņi padevās un atvē-

ra tām ceļu latviešu tautā. Šai ziņā Pūram liela nozīme.

Izmanāmi Pūra daži principi, kas nesaskan ar latviešu lite-

rātūrā agrāk sludinātajiem. Pūra pirmajā daļā ir raksts: Kas ir

tautība? Tanī mēģina pierādīt, ka starptautiska kultūra iz-

skauž tautas savādības. Tautām neesot nekādas izšķirības zī-

mes; ari valoda, kā kaut kas ārējs, neesot par tādu uzskatāma.

Visi mēs piedzimstam bez tautības; tā papriekš jāizmācās. Šādi

uzskati nav savienojami ar pirmajā latviešu nacionālās attīstības

posmā piekoptajiem tautiskajiem centieniem. Tie lauza šai paau-

dzē arvien tālāk ceļu, kaut gan turpmākajā rakstā (J. Alkšņa

Egoisms, kosmopolītisms, patriotisms) par tautību nodots citāds

spriedums. Tanī cilda patriotismu un uzlūko tautas valodu P ar
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neatsveramu līdzekli patriota darbā.
„
Valoda un miesas un gara

savādības, sakarā ar dabas iespaidiem attīstīdamās, pie tās pa-

šas tautas puslīdz vienādas. Un šī vienādība veicina patriotu
darbību" (Pūrs I, 43).

Sevišķa nozīme tam, ka Pūrā sāk sludināt materiā-

listisko uzskatu uz vēsturi. Šī krājuma pirmajā
daļā vēl aprobežojas ar norādījumiem, kā skatās uz vēsturi

Bekls, Spensers, Pauls Lilienfelds (Kauliņa Domas par vēs-

turi). Pirmais domāja civilizāciju nešķiramā sakarā ar da-

bisko apkārtni, vietējiem apstākļiem; Spensers un Lilienfelds

uzlūko tautas un visu cilvēci par vienu vienīgu organismu un

uz šīm domām dibina vēstures pamata likumus. Bet Pūra otrā

dala (1892. g.) materiālistiskais uzskats uz vēsturi attīstīts līdz

galam. Tanī atrodam A. Dauges rakstu Vēstures likumi. Šis ir

pirmais raksts latviešu valodā, kurā sludināts marksisms. Visa

vēsture dibinās uz šķiru (kārtu) cīnu. „Kārtas un partijas, kas

vienotru apkaro, ir katrreizējo ekonomisko apstākļu radījums"
(Pūrs 11, 9). Katra partija aizstāv zināmu ekonomisku iekārtu,
katrs cīnās vienīgi par savām saimnieciskām interesēm. Katrrei-

zējā sabiedrības ekonomiskā iekārta ir nevienpar pamatu visām

Politiskām un ekonomiskām formām, bet tā noteic ari ikreizējos
pasaules uzskatus, rada savu īpašu filozofiju. Tie paši cilvēki, kas

savus sadzīves apstākļus ierīko saskaņā ar saimniecisko iekārtu,
rada idejas un ieskatus, kas piemērojas šiem sadzīves apstāk-
ļiem. „sīs idejas tikpat maz mūžīgi pastāv, kā tā kārtība, kuras
radījums ir viņas. Tāpat kā jaunu darba spēku atrašanai nav ga-
la, ta ari nav gala sadzīves kārtības maiņai un nav gala
Jaunu un arvien jaunu ideju radīšanai." Visas lielās pār-
maiņas ceļas no tam, ka darba spēki un darba rīki, nemitīgi at-

tīstīdamies, nav vairs piemērojami pastāvošai produkcijas for-

Tvaika mašīna darījusi galu roku darbnīcām. Pilsonība

vbitržuazija), atbalstīdamās uz pieaugošo kapitālu, sagāza feo-
dālo kartību, iznīcināja patriarchāliskās un idilliskās sadzī-
ves formas un padarīja par vienīgo saiti cilvēku starpā
naudu. Jūsmīgas un draudzīgas sadzīves vietā nāca auksts,
savtīgs aprēķins; cilvēka cienību noteica naudas vērtība; māk-
sJu un zinātni padarīja par lietām, ko piekopj naudas dēl. „Liel-
inaustrija, radot lielo pasaules tirgu, līdz ar to ari panāca, ka

ideālie garīgie produkti nāca tā sakot uz pasaules tirgu. Ga-
a Produkti tapa visiem pieejami, tāpat kā materiālie. Tautu

uterāturu vietā stājās pasaules literātūrā" (turpat 12).

Pūrā sastopams jauns pasaules uzskats, kas nu saka iz-
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platīties tautā. To sludināja kada intelliģences daļa, nošķirda-

mās no savas tautas kultūras tradicijām.

Rakstu krājums Pūrs iznāca trijās daļas: pirmā 1891. g,

otrā 1892. g., trešā 1894. g. Pirmajai un otrai daļai sarakstījis priekš-

vārdu J. Kauliņš. Vairāk

rakstu sniedzis K. Kaspar-

sons (parakstīdamies ari

par Siguldieti): Modernā

dzeja, Dialektika, Atskats

uz mitoloģiskiem pētīju-

miem,Mūsu senču dvēseles,

Mežs un lauks. Viņš savos

mitoloģiskos rakstos sludi-

na pirmais latviešu rakst-

niecībā animisma teoriju

(sk. 12,I2
,

138). No citiem rak-

stiem minami: Jurģena Va-

lodas attīstīšanās, K. Valte-

ra Par sieviešu izglītību,F.

Garā Šekspira Hamlets, J.

Krajevska par naudu,Par

nāves sodu, A. Krumberža

Psīchofizika, B. Nolles Pai

darvinismu.No Ed. Veiden-

bauma pirmajā daļā raksts

Sodu likumu vēsturiski

attīstība un viņu filozofis-

kais pamats, otrā par viņu

īss nekrologs, trešā daļā

Rakstu krājuma Pūra vāka lapa

iespiesti no viņa atstatiem rakstiem Apcerējumi iz mēchanikas vairāk

nodaļas.

Ari tie latviešu studenti, kas piekopa nacionālās tradicijas un pul-

cējās ap Letoniju, izdeva savu rakstu krājumu. Viņi turpināja Jura

Alunāna un Kronvalda Ata uzsākto izdevumu Sēta, Daba,

Pasaule (sk. II2
,

84—85). No 1889.—1893. g. izdeva četras burt-

nīcas. Tām tautiska nokrāsa. Pirmais bija Plutu Vila (Olava) raksts

Baltijas tautu liktens dzimtbūšanas vēsturē līdz 1561. g. Fr. Kor-

nets rakstīja par senlatviešu bēru ierašām, V. Roznieks par
Polu-

Vidzemes latviešiem, Kārkluvalks par lībiešiem, L. Bērziņš par lat-

viešu tautas dziesmām, viņu krāšanu un gaismā laišanu; P. Straut-

zēlis sniedza vēstules par lielkunga Jēkaba kuģniecību, tirdzniecību

un rūpniecību. Bija še raksti ari par dabas v. c. zinātnēm, ari par ma-
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teriālismu (J. Grunberģa) un darvinismu (0. Voita). Paplašas telpas

bija ierādītas dailrakstniecībai, kur vairāk Ed. Zeibota, Pavasaru

(Veismaņu) Jāna, Kārkluvalka sacerējumu. — Kāds cits letoņu izde-

vums ir enciklopēdisku rakstu virkne Latvju tauta. Tas

bija plaši nodomāts pasākums. Tam bija jāaptver atsevišķās mono-

grāfijās viss, kas par latviešiem zināms un sakāms: Latviešu

Vilis Olavs

vēsture, archaioloģijā, mitoloģija, valoda, literātūrā, māksla, saim-

nieciskā dzīve v. t. t. Pirmā burtnīca iznāca 1892. g.: V. Olava

Latvju vēsture (L. v. līdz 12. gadusimtena beigām). Tai sekoja A.

Niedras Latvju ģeogrāfija (Fiziskā ģ., 1893), Pavasaru Jāņa Latviešu

rakstniecības vēsture (L. r. v. līdz brīvlaišanas laikam, 1893), N.

Ozoliņa Latviešu pelņas avoti (Baltijas kuģniecība, 1894).
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2) AVĪŽNIECĪBĀ. Astoņdesmitajos gados bija garām

latviešu laikrakstu straujais dibināšanas laikmets. Palika

arvienu grūtāk dabūt atvēli latviešu laikraksta izdošanai. Pār-

varot visus šķēršļus, rodas avīzes sevišķām interešu grupām,

Rakstu krājuma Latvju tauta

vāka lapa

kas negribēja palikt bez

iespējas izsacīties. Sāka

iznākt Latvietis lejaskur-

zemniekiem, Tēvija pa-

reizticīgajiem latviešiem,
vēlāk jelgavnieku, zem-

galiešu orgāns. Še ieska-

nas dažas jaunas skaņas.
Pavisam jaunus 'centienus

latviešu dzīvē un kultūrā

ienesa Dienas Lapa.

a) Tēvija■ nodibina-

ās 1884. g. Kīgā, To izde-

va un vadīja pareizticīgo

priesteris J. Krauklis. Pir-

majos pareizticīgo rakstos

nav nekā no latviešu na-

cionālisma (II
2

,
28—30).

(rauklis uzsvēra taisni ari

šo elementu. Viņš apņē-

mās strādāt tautas
_

garā,

uzlūkodams tautasjūtu un

;autas domu neievērošanu

autājumos, kam sakars ar

tautu un tautību, par vienu

no lielākiem noziegumiem. Latviešu garīgo attīstību Krauklis

domā sākušos no tā laika, kad dala latviešu pārgāja pareiz-
ticībā. Tēvija sāk kritiski skatīties uz latviešu biedrību rīcību,

atrazdama tanī izšķērdību drēbēs un izdzīvē. Asus pārme-
tumus dzird ari tautiskie laikraksti. Tie cenšoties visus trū-

kumus uzkraut tikai citiem darbiniekiem, glaimojot tautai. Ja

latviešus un latvietes saucot par pērkoņdēliem un saules-

meitām, cildot viņus par kungiem un kundzēm, tad dažs labs

uzpūšoties; bet uzpūtušies tautas dēli viegli pārvēršoties par

vieglas dzīves_ mīļotājiem, par savas tautas asinssūcējiem (sk.
Dobnera referātu par latv. rakstniecību 1884. g., Magazin d.

lett.-lit. Ges. XVII, 2, 328—329).

Tēvija varēja Rīga iznākt tikai līdz 1885. g. februārim. 1886.
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g. sakuma ta pārgāja uz Jelgavu kur tās vadību uzņēmās to-

reizējais Jelg. latv. biedrības priekšnieks Dr. Bullis.

Dakteris Jēkabs Bullis,_ dz. 1852. g. izglītojās Jelgavas
un Liepājas vidusskolas, studēja Tērbatā, Pēterpilī un Kijevā
medicīnu, bija tad par ārstu Bauskā un vēlāk Jelgavā, kur
mira 1887. g. rudenī. Darbodamies laikrakstos, pa daļai ar

pieņemto vardu Ziediņš, viņš dažreiz kritizēja ari nacionālistu
darbību; tā viņam gadījās sa-

durties ar_ Ausekli Paidagoģis-

ka_Kalendāra lietā. Būdams par
Tēvijas vadītāju, viņš allaž nāca

nesaskaņā ar Rīgas avīžniekiem

un sabiedriskiem darbiniekiem.

Dakterim Bullim jau 1887.

g pirmajā pusē ciešāk sasirg-
stot, atkal apstājās Tēvija. Tā

turpināja iznākt 1888. g. novem-

brī J. Čakstes vadībā un izdevu-

piegriežot vērību īpaši vie-
tējam vajadzībām.

b) Dienas Lapa saka
iznākt 3. septembrī 1886. g. Par
redaktoru parakstījās Fr. Berg-
manis, par izdevējiem Dr. A.
Butuls un Bisnieks. Uz kaut
kādu nopietnāku nošķiršanos
varēja norādīt vienīgi pēdēiā
Paraksts. Pēteris Bis-
nieks (1853—1911) bija Rīgas

u;„A~ī\

Dr. Jēkabs Bullis

krājkases direktors un gan varēja dot pamatu tādam nodibināju-
mam, kas atšķiras no agrākajiem. Ap viņu ir saplūda kopā
sava dala līdzekļu, ir savienojās diezgan atsevišķu interešu,
iai atrastu par vajadzīgu un nepieciešamu patstāvīgu orgānu
savu domu un interešu izteiksmei. Rīgas latviešu amatnieki

sīkpilsoņi jau nevarēja Rīgas latv. biedrībā justies kā mājās;
viņi domājās pieauguši un spēcīgi diezgan, lai vilktu savu

Patstāvīgu līniju. Kaut gan bez plašākas izglītības, Bisnieks
tomēr spēja vērtēt un likt lietā šo sabiedrības spēku. Tāpēc
Patiesība Bisnieks pa ilgāku laiku, redaktoriem un ari jzde-
veiu parakstiem mainoties, Dienas Lapu izved cauri visādam
klizmām.

Ir jau no paša sākuma redzams, ka Dienas Lapa grib at-

balstīties uz citām aprindām nekā Rīgas latv.
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biedrība un avīzes Balss un Baltijas Vēstnesis. Paša pirmajā

numurā tā aicina skatīties vienumēr uz priekšu un izmantot

tautas attīstībai katru apstākli. Tā uzstājas pret gurdenumu

un vienaldzību, ko pēdējā laika varot nomanīt ta sauktajā

tautiskajā avīžniecībā. Tā sola atklāti pārrunāt trūkumus,

kaut ar to ari sāpīgi aizķertu vienu otru personu vai korpo-

rāciju. Bija saprotams, ka

šāds solījums attiecās sevišķi

uz Rīgas latv. biedrību un vi-

ņas darbiniekiem. Redzam

tad ari, ka drīz vien karš mā-

jās. Netrūka jau R. latv. bied-

rībai vāju vietu, kam uzbrukt.

Tā bija kaut ko panākusi, va-

rēja uz to norādīt, un tai ne-

bija tik drudžaini iāķer pēc

jauniem panākumiem. Bez

tam šī pārākuma apziņa viņu

ne visai skubināja daudz

jaukties ar citiem. Vadošās

personas centās novērst asa-

kas pretrunas biedrības iek-

šienē. Bet Dienas Lapas gal-

venie vadītāji bija visi R.

latv. biedrības biedri. Ja nu

tie sēdēs, sapulcēs un savā

laikrakstā nostājās asā opozi-

cijā dažiem biedrības rīkoju-
Dienas Lapas pirmais numurs

miem, tad tos vienkārši izslēdza no biedrības un viņas ko-

miteju sapulcēm un sēdēm. Tas, zināms, dienlapniekus neatturēja

savā avīzē jo asāk kritizēt biedrības vadoņu rīcību. Ar to plaisa

pakāpeniski padziļinājās. Tikai jāsaka, ka Dienas Lapas pirmā
laika vadītāji bija ne mazāk karsti nacionālisti kā R. latv. bied-

rības darbinieki. Nacionālisma ciešāka un konsekven-

tāka aizstāvēšana bija nereti uzbrukuma iemesls. Tā,

piem., vācieša Rodes-Cbelinga pieņemšana par latviešu

teātra vadoni (II
2

,
334) varēja atbalstīt pārmetumus

latv. biedrības vadītājiem par īsta nacionālisma trū-

kumu. Šo un citus gadījumus Dienas Lapa bagātīgi izmanto-

ja, lai ari tautiskās lietās karotu pret remdenību un gur-

denumu. Bet ne tikai citu trūkumus uzrādīdama, Dienas

Lapa runā un nostājas par tautību. Tā prasa no skolām, lai

tās audzina latviešu bērnus krietnā un veselīgā tautiskā garā.

Katram tautas bērnam ar prieku un lepnumu jāatzīstas par
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latvieti (D. L. 1886, 74). Bez tam avīzē bija ierādītas jo plašas

telpas latviešu kultūras iestāžu, literātūras darbu pārrunai. Sīki

atstāstīja ziņojumus, ko sniedza Zinību komisija, Latv. literāriskā

biedrība par latviešu rakstniecību; dažas kritikas par latviešu

grāmatām gāja pa vairākiem numuriem; jo bieži sastapa ierosi-

nošus norādījumus par latv. rakstniecības turpmāko attīstību. Par

latviešu valodu un valodniecību

dzīvi interesējās jaunais, apdā-
vinātais filologs J. Sirmais

(1863—1895). Viņš pamatīgi ap-

skatīja zinātnisko biedrību (Rī-

gas Zinību komisijas, Jelgavas
Rakstniecības nodaļas) rakstu

krājumus, Homēra Odisejas tul-

kojumus latviešu valodā, pārru-

(ari pret Mūlenbachu pole-
mizēdams) dažus latviešu valo-

das jautājumus, kritizēja grāma-
tas. (Viņa darbību tuvāk apska-
ta Arons savā rakstā J. Sirmais,
Latvju grāmata 1924.,_ 1. nrā).
Pie D. Lapas sāka iznākt atse-

višķs etnogrāfisks pielikums
katru mēnesi. Par to rūpējās
Aronu Matīss. Šāda darbība D.

Lapu nebūt nelāva nostādīt par
netautiskji.

J. Sirmais
Bet nenoliedzams paliek-

tas, ka kritika un satira

par tautiešu rīcību D. Lapā arvien vairāk paasinājās
un ka citas lietas tanī dabūja arvienu lielāku pārsvaru. Vecais

ideāls esot sasniegts, jaunam jānāk vietā. To cerēja
nojaust, cik vien iespējams paplašinot izglītību,_darot pieejamus
izglītības panākumus ari viszemākiem tautas slāņiem ar skolām,

bibliotēkām, priekšlasījumiem. Un še visvairāk ievērojamas
dabas zinātnes, sabiedriskās zinātnes. Par trešo (1888. g.) dzies-
mu svētku atlikumu runājot, D. Lapa' izsacīja vēlēšanos, ka tas

izlietojams populārzinātnisku rakstu vai vispārējas vēstures iz-

došanai. Šādi prasījumi arvienu vairāk pārņēma citus un nesa-

skanēja ar veco tautiešu aprindās izsacītiem. To dienlapnieki
taisni gribēja. Viņi nemitīgi meklēja kaut ko jaunu, gribēdami pa-

matoties uz tautas dalām (sīkpilsoņiem, strādniekiem, kalpiem),
kas vel maz modinātas, un skatīdamies pēc idejām ārzemju dzī-
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vē un rakstos. Un še nu bija daži jautājumi, ko sadzirdēja arvie-

nu skaidrāk: strādnieku kustība, sievješu emancļpācija, naturā-

lisms. Par šādām lietām sāka runāt ir D. Lapa,_ir ārpus tas,

tomēr vienmēr no D. Lapas izejot un tanī pēc iespējas visam at-

spoguļojoties. Nāca jauni ļaudis, ko neviens nepazina, un bija

pirmie darbinieki ir avīzēs, ir biedrībās.

Agrāk nepazīstami, jauni cilvēki bija ari D. Lapas redaktori.

Visi viņi nāca no Pēterpils, visi viņi bija tieslietu pratēji. Tie

bija Fr. Bergmanis, P. Stučka, J. Pliekšāns. Viņiem pievienojas

kā pastāvīgs redakcijas loceklis Aronu Matīss.

c) Fricis Bergmanis ir kurzemnieks, dz. 6. sept.

(25. aug.)_lB6o._g. Vārmas pagastā. Beidzis Kuldīgas ģimnāziju,

viņš studēja Pēterpils augstskolā tieslietas, stipri daudz nodar-

bodamies ar tautsaimniecību. Kursu viņš beidza 1884. g. ar kan-

didāta grādu. Tanī pašā laikā iznāca vina (ar Kalninieku Friča

pieņemto vārdu) sarakstītais Fabrikas strādnieks 19. gadusim-
tenī (1884).

Bergmanis ņem grāmatai Fabrikas strādnieks par

motto: „Es nekā nelieku priekšā, es nekā neuzspiežu — es tikai iz-

stāstu." Priekšvārdā viņš uzrāda sarakstīšanas iemeslu. „Baltijas

guberņu fabriku amatniecība (industrija), arvienu lielāka augdama,

beidzamos gadu desmitos radījusi laužu šķiru, kas no Eiropas rie-

tuma strādniekiem izšķiras tikai pēc skaita. Tāpēc it nepieciešami

izdot rakstus un ziņas par rietuma strādniekiem." Bergmanis tad

nodomājis izdot divi grāmatas: vienu par fabrikas strādniekiem Ei-

ropas rietumos un Ziemel-Amerikā, otru — Krievijā. Iznākusi tikai

pirmā. levadam par fabrikas strādnieku darba algu, darba laiku

v. c. seko vēsturiskas ziņas par fabrikas strādniekiem Anglijā, Fran-

cijā, Vācijā. Še uzrādīti Ovēna, Sen-Simona, Furjē v. c. mēģinājumi

un priekšlikumi strādnieku dzīvi labot, par ko sastopam ziņas jau

agrākā latviešu literātūrā (II2

, 86, 149). Turpmāk uzrādīti mērķi, lī-

dzekli, panākumi strādnieku dzīves labošanā: pelņas dalība, strād-

nieku apdrošināšana, dzīvokļi, konzumbiedrības, fabriku likumi Ang-

lijā, Vācijā, Šveicē, Austrijā. Beigās sastādītājs saka: „Ar šiem fak-

tiem un skaitļiem, kas man diezgan laika un pūliņu maksājuši, es ne-

esmu gribējis aizstāvēt vienpusīgu, zināmu laužu šķiru, bet tikai gan-

darīt patiesībai."

Kad Stērstu Andrējs piedāvāto D. Lapas redaktora vietu

nevarēja pieņemt, tanī aicināja Bergmani. Patstāvīgs, noteikts

pēc savas dabas, viņš neielaidās nekādos kompromisos ar ve-

cākajiem aivīžniecības un sabiedrības darbiniekiem, lai gan ne-

bija mazāk karsts nacionālists nekā viņi. Ari jau viņu svieda
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ārā no visādām komisijām R. latv. biedrībā, ko gan darīja

ar vina pēcnācējiem plašākā mērā. Bergmanis bija gaišu ska-

tu, ideālas dabas, pie tam stingrs, kārtīgs sava pienākuma pildī-

tājs. Viņš vadīja D. Lapu līdz 1888. gada oktobrim, nodarbo-

jās pēc tam ar advokatūru, mira 24. (12.) aprilī 1898. g. Viņa cie-

nītāji uzcēla uz viņa kapa, Smārdes Mežkunga kapsētā, piemi-
nekli.

Aronu Matīss, kas kopā ar Vidiņu strādāja Bergmaņa redak-

cijā, raksturo vinu tā (I. M. Mēnešraksts 1922, 11, 902): „Viņš pats bi-

ja cītīgs un apzinīgs strādnieks un šās īpašības viņš prasīja ari no

saviem līdzstrādniekiem un tās pie viņiem prata cienīt. Pastāvīgi

viņa logā vakariem vēl vēlu spīdēja uguns par zīmi ka viņš strā-

dāja. Cik ne vienīgu reiz vien viņš, piemēram, Vidiņam neuzbilda: Tu

atkal neesi izlasījis vakardienas avīzi! — kad izrādījās, ka viņš bija

uzrakstījis kādu ziņu un to pasniedzis redaktoram, kas jau stāvēja

iepriekšējā numurā iespiesta. Katram redakcijas loceklim jāizlasa

katrs savas avīzes numurs no sākuma līdz beigām — bija Bergmaņa

parole. Tas žurnālista pirmais, elementārākais pienākums. Tikai

tā var iznākt saskaņa un var izsargāties no atkārtojumiem un citām

kļūdām."

d)PēterisStučka, otrs Dienas Lapas redaktors, dzi-

"usis. junja 1855. g. Kokneses Vec-Birzniekos. Viņa tēvs pie-
derēja pie apgabala turīgākiem saimniekiem un tirgotājiem, bija
ari liels tautisko centienu veicinātājs. Beidzis Rīgā ģimnāziju,
Stučka studēja tieslietas Pēterpilī. Še viņš kopā ar savu tuvāko
biedri J. Pliekšānu (Raini) piedalījās pie Pēterpils latviešu pul-
cina. Kopā ar Pliekšānu viņš sastādīja ari satirisku rakstu krā-

jurnu_Mazie Dunduri (1888). Studijas beidzis, 1888. g. rudenī

piestājas par Dienas Lapas vadītāju. Avīzes virziens vioa va-

dība neko negrozījās. Stučka Dienas Lapas ieņemtajā pozicijā
nostājas tikai jo ciešāki: nesaudzīgi kritizēja katru veco nacio-

nālistu soli un šur tur pieskārās nesaudzīgi ari tautības jautāju-
mam, mazā vērtībā turot dziņu krāt vecas lietas, atjaunot se-

natnes apģērbu v. t. t. Par uzbrukuma ieroci Stučka sevišķi
izraudzījās zobgalības, kas parādījās katrā literāriskā pieli-
kuma. Otrā pusē netaupīja pretlīdzekļus, pie kuriem jo lielā

mērā piederēja izslēgšana no dažādām komisijām.

Kad_ vairāk nekā pēc trim gadiem, 1891. g. decembrī, Stuč-
ka uz kādu laiku pārtrauca savu redaktora darbību Dienas La-

Pā, bija attiecības starp dienlapniekiem un „māmulniekiem"
(ka sauca Rīgas latv. biedrības atbalstītājus) tikušas jau stipri

Stučka atvadīdamies (D. L. 1891. 285 nr.) varēja paziņot,
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ka izslēgumus no komisijām par atklātas biedrības darbības

atklātu ziņojumu vai apspriedumu latvju tauta netura par ap-

kaunojošiem; mēģinājums atbaidīt intelliģentus spēkus no laik-

raksta vadības un līdzstrādības nav izdevies. JReiz celta kriet-

na ideja atradusi, atrod un atradīs ari jo projām arvienu

jaunus pārstāvētājus un cīnītājus." Avīzes darbinieki neuzlū-

kojot naudu un ārēju godu par vienīgo darba uzmudinātāju un

algu. „Ir vēl cita atlīdzība, apzina par pienākumu izpildīšanu

pret tautu, tēviju un cilvēci

un par nenogurstošu dziša-

nos pec krietnu, diženu ideju
uzvaras."

Stu.čkam sekoja par Die-

nas Lapas redaktoru J. Pliek-

šāns. Kad pēc četriem gadiem

Stučka saņēma Dienas Lapas

vadību atkal savās rokās, tā

bija jau tikusi par sociāldē-

mokratu ideju noteiktu pieko-

pēju un sludinātāju. Kā tadu

to 1897. g. valdība slēdza.

Stučka tad nu pilnīgi nodevās

minēto ideju propagandai.
Kā sociāldēmokratu publi-
cists viņš ieņem redzamu,

vadošu vietu. Tikdams par

latviešu komūnistu vadoni,

viņš laidis klajā veselu rindu

avīžu rakstu, brošūru, grā-

matu latviešu un krievu va-

lodā savas partijas ideju no-

Pēteris Stučka

skaidrošanai un izplatīšanai. Viņa stils skaidrs, noteikts, illustrets

dzīviem piemēriem un citātiem no tautas mutes.

Pēc Dienas Lapas aizlieguma Stučku līdz ar šīs avīzes ci-

tiem tuvākiem līdzstrādniekiem, 20. (8.) jūlijā 1897. g. apcietināja un

pēc seši un pus mēneša cietuma izsūtīja uz Vitebskas guberņu līdz

spriedumam. 1899. g. viņu administrātīvā kārtā nometināja uz 5 ga-

diem Vjatkas guberņā. Trimdā būdams, St. ņēma dalību ārzemēs

iznākošos periodiskos sociāldēmokratu izdevumos un iekšzemju ne-

legālajā literātūrā. No trimdas 1903. g. atsvabināts, viņš 1906. g-

pārnāca Rīgā. Uzstādot viņu par kandidātu otrai valsts domei no Rī-

gas pilsētas, viņu no Rīgas izsūtīja. Tagad viņš dzīvoja Pēterpili-

vienumēr aktīvi piedalīdamies sociāldēmokratu organizācijās. Kad
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1917. g. saņēma Krievijā varu savās rokās padomju valdība,

Stučku iecēla par Krievijas tieslietu komisāru. 1918. g. beigās vācu

varai Latvijā sabrūkot, Stučka (līdz ar Daņiševski) parakstīja 17. de-

cembrī manifestu, kurā Latviju izsludināja par patstāvīgu strādnieku,

bezzemnieku un kareivju padomju republiku. 3. janvārī 1919. g. lieli-

nieki ieņēma Rīgu, un proletāriāta diktātūra Latvijā nostiprinājās.

Stučka nu bija Latvijas padomju valdības priekšsēdētājs. Tagad iz-

deva Rīgā agrāk nelegālā veidā iznākušo avīzi Cīņa, kurā Stučka

rakstīja daudz ievadrakstu, apradīdams proletariāta valdības mēr-

ķus. Kāda dala šo rakstu iespiesti krievu tulkojumā kopā ar citiem

krājumā IJuTb Mecaueß CouHajiHCTHiecKOfi CoßeTCKofi JIaTBHH

(1919). Šai grāmatā apgaismoti Stučkas vadītās Latv. padomju

valdības pieci mēneši. St. ņēma joprojām Padomju Krievijā dzīvu

dalību latviešu komūnistu literātūrā, rakstīdams periodiskos izde*

vumos (tā Cīņas Biedri, kas iznāk no 1920. g. marta), laizdams

klajā brošūras par dienas jautājumiem, kādas ir: HapoflHbift cyxb bt»

BonpocaxT, h oTBtTax-b (1918), Proletāriāta likumība (1919). Lat-

vijas „vislielākās partijas" bankrots (1920), Latvijas krize

(1921), Latvijas komūnistiskā partija un vēlēšanas (1921), Vietējās

pašvaldības un komūnisti (1921). Plašāki darbi ir: Piezīmes par Pa-

domju konstitūciju (1921), Lekcijas par vēsturisko materiālismu (1920),
Darbs un zeme, Agrārrevolūcija un komunisms (1920). Bet ari tik

plašai grāmatai kā pēdējai (332 lapas puses), kas pretendē uz popu-

lāri zinātniska darba vārdu, ir aģitācijas un propagandas nolūks. Tādā

Pat garā rakstīti viņa turpmākie darbi: Laipot vai tiešu ceļu iet (1921),
Ko gaida lauki no komūnistiem (1925), Par pilsonisko dēmokratiju un

padomju varu (1925) v. c. St. mira Maskavā 1932. g. 25. janvārī.

Literātūrā: Āronu Matīsa Mazas atmiņas no (!) P. St., Jaun.

Zinas 1932, 21. — Aspazijas Kā es atceros P. St., Jaun. Ziņas 1932.,
21, 22, 23; tāpat citu atmiņas un nekrologi P. St. nāves gadījuma.

e) Āro nu Matīss, viens no agrākajiem Dienas Lapas
'cuaKcijas locekļiem, dz. 12. martā (28. febr.) 1858. g. Bēr-
zaunes Brencenos. No 1876.—1888. g. viņš bija par skolotāju
Bērzaune, Viesienā, Liezerē, Taurupē (Madlienas draudzē),
tai pašā laikā cītīgi nodarbodamies ar rakstniecību. Starp
citu viņš pārtulkoja latviski Kronvalda Ata Nationale Bestre-

(Tautiski centieni, Austrums 1887). Viņš salasīja (pa da-
ļai &an no grāmatām) krietnu krājumu latviešu tautas dziesmu
un izdeva to ar ievadu un cildinošām piezīmēm uz tre-

šajiem vispārējiem latv. dziesmu svētkiem tieši tautas pašas
lietošanai (Mūsu Tautas dziesmas, 1888). Priekšvārdā viņš
n °vel, kaut tauta šo dziesmu vaiņagu tikpat priecīga

_

gara
a) laž valkātu, kā viņš to darinājis. Lai vadītu šī sava krājuma
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iespieduma darbus, viņš brauca 1888. g. vasara uz Rīgu. Še

viņu uzaicināja par Dienas Lapas redakcijas locekli, par ko viņš

tad ari palika.

lestādamies avīžnieka gaitās, viņš bija savu ceļu ar ie-

priekšējiem literāriskiem darbiem_ jau pilnīgi nospraudis:

viņš bija dedzīgs, negrozāms nacionālists. Dienas Lapa .strā-

dādams, viņš palika cieši

pie sava nacionālisma un

še piekopa īpaši šo ele-

mentu. Viņš deva pār-

skatus par latviešu literā-

tūru, apsprieda grāmatas,

ierosināja un noskaidroja
tautības jautājumus. Pē-

dīgi viņš panāca, ka tanī

laikā, kad Dienas Lapas

programma arvienu vai-

rāk sašaurinājās, nostā-

damās pret nacionālis-

tiem jo dienas asākā opo-

zicijā, sāka izdot pie šīs

avīzes mēneša pielikumu

Etnogrāfiskas zi-

ņas par
_

latvie-

šiem. Tas Aronu Matī-

sa vadībā iznāca četrus

gadus (1891—1894) un

sniedza daudz svarīga et-

nogrāfiska materiāla. Pie

tam Arons vienmēr uz to

Āronu Matīss.

skatījās, ka iesūtītās un klajā laižamās ziņas ir īstas, patiesi no

tautas ņemtas, ne sadomātas. Šai ziņā viņam iznāca domu star-

pības ar citiem, mazāk apzinīgiem tautas tradiciju krājējiem. Pret

šiem Arons uzstājās ar visu krūti. Tā viņš 1892. g. izkaroja Aus-

trumā asu polemiku pret mēģinājumu nostādīt uz kādu sadabūtu

materiālu pamata par latviešu dieviem Krēmaru, Ņurkus un ci-

tas sadomātas būtes.

Dienas Lapai pieņemot partijas programmu, Aronu Matīss

patiesībā vairs nebija savā vietā. Austrumam 1895. g. pār-
nākot uz Rīgu, viņš tika par šī žurnāla otru redaktoru, uz-

ņemdamies sevišķi sastādīt žurnāla chroniku, kas tad iznāca

loti plaša un vispusīga. Viņš ierosināja ari slavenus ārzemju

zinātniekus (Becenbergeru, Zubatiju, Fortunatovu v. c.) rakstīt

Austrumā par latviešu lietām. Austrumam pārejot uz Cēsīm,
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Arons no 1902. g. strādāja avīzes Vārda, pēc tam Rīgas Avīzes

redakcijā. No 1910—1917. g. viņš vadīja Dzimtenes Vēstnesi,
paceldams to par visvairāk lasīto laikrakstu. No 1920. g. vioš
ir Valdības Vēstneša redaktors.

Avīžnieka pienākumus pildīdams, Aronu Matīss pastrā-
dāja ari vēl citus darbus latviešu rakstniecībā. Bez jau mi-
nētām grāmatām viņš sarakstīja Valdemāra dzīves aprakstu
(Valdemārs savā dzīvē un darbā, Austrums, 1892, ari novilkts

grāmatā), interesantā kārtā dažus materiālus sakopodams, gan
ne noskaņodams par noapaļotu biogrāfiju. Pievilcīga vecākās

rakstniecības aina ir viņa Vecais Pantenius, viņa dzīve un dar-

bi (1924). Latviešu literātūrā neatsverams darbs ir Latviešu

tulkotās beletristikas rādītājs (1902). Kad 1922. g. svinēja lat-

viešu avīžniecības simts gadu piemiņu, viņš sniedza grāmatā
Latvju preses 100 gadi pārskatu par latviešu laikrakstniecības

attīstību, par to rakstīdams ari žurnālos (lzgl. Min. Mēnešraksts

1922, I v. IX b.). Plaša kultūrvēsturiska un idejiska antoloģija
ir viua Bāka, ievērojamu vīru izteikumi par dažādiem priekš-
metiem. Populārzinātnisks vina darbs levads tautsaimniecībā

(1908). Viņa rediģēta vēsturisku materiālu grāmata Lat-

vija desmit gados (1928). Bet jo sevišķi interesants un aug-
stu vērtējams, jaunām ziņām bagāts ir viņa jaunākais kul-

tūrvēsturiskais pētījums Latviešu literāriskā (Draugu) biedrība

savā simts gadu darbā (1929), kas izpelnījās ari Kultūras Fonda

godalgu. Te Arons ar lielu mīlestību objektīvi apskata nevien

šīs biedrības darbību un sasniegumus gadu simteņa laikā, bet

vioš cenšas parādīt ari šās biedrības attiecības pret latviešu tau-

tu, noskaidrot vācu mācītāju lomu latviešu tautas izglītības vei-

cināšana, parādīt šo „latviešu draugu" centienus īstā gaismā.
Nevar teikt, ka šie centieni būtu bijuši viscaur latviešu tautai

labvēlīgi. Lai jautājumu pienācīgi apgaismotu un noskaidrotu,

Arons pārcilā plašus arehīvu materiālus, izlieto savā darbā it

sevišķi daudz dokumentu, rokrakstu, vēstuļu, kas atklātībā nav

Parādījušies, celdams tā pirmoreiz gaismā par gadu simteni ilgo
aiku ļoti daudz jaunu ziņu. — Daudz laikmeta un citu materiā-

lu ari viņa plašajā darbā Frīdrichs Veinbergs savā mūža darbā
un idejās (1932). — Bez tam Aronu Matīss darījis latviešiem

Pieejamus daudz cittautu darbus, gan uz tiem norādīdams, gan

tos raksturodams, gan tulkodams. Vispirmā kārtā viņš ņēmis
yera tādus sacerējumus, kas latviešiem kautkādā ziņā tuvi, tā

mazāko tautu rakstniekus, piem. ziemeļnieku (zviedru, norvēģu,
somu v. c), tā Baltijas vācu rakstnieku Teodoru Panteniju, mi-

nēta vecā P. dēlu, ko viņš plaši raksturojis un tulkojis viņa stas-
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tus Hortenziju Kātiņa, Pagātnes valgos (1891, otrs izdev.

A. <Gulbja Univ. bibliot.) v. c.

Aronu Matīsa valoda skaidra, bagāta, vijīga, tauta noklau-

sīta. Viņš dažos rakstos parakstījies par Brencēnu Matīsu.

J. Akmena A. M., Latvju Grāmata 1928, 2. \
nrā; Teodora (Zeiferta) Ā. M., Izgl. Min. Mēnešr. 1928., 3. nrā.

Literātūra.

3) RAKSTNIECĪBĀ. Sabiedrības daļas, kurās gatavojās

jauni centieni, tos pa labai tiesai izsacīja periodiskos izdevu-

mos, avīžniecībā. Izsacītāji galvenā kārtā sabiedriski darbi-

nieki, avīžnieki. Bet ari latviešu rakstniecība savā visumā

likās ap 1890. g. ejam pretī lielākām pārmaiņām.

Latviešu grāmatniecība bija pieņēmusies pla-
šumā. Kad 1886. g. svinēja latviešu rakstniecības trīssimts

gadu piemiņu, J. Sanders saskaitīja pāri par 3000 latviešu grā-
matu (Zin. Kom. Rakstu krājums IV, 69). Šis skaits pārsniedza

septiņkārt vēl tikai prieks 23 gadiem Spāģa uzrādīto

(435; sk. II
2

,
3). Tagad iznāca vienā pašā gadā puse tik daudz

grāmatu, cik līdz 1863. g. no grāmatniecības sākuma, apmēram

pa 280 gadiem. 1888. g. bija iznākušas, pēc oficiāliem datiem

(HcTop. BtcTHHK'L 1889, maija burtn.), 217 latviešu izdevumi

707,050 eksemplāros. Krievijas cittautiešu izdevumu starpā
latviešu izdevumi ieņēma pēc skaita trešo vietu (aiz poļu un

vācu).

Par latviešu rakstniekiem ir gandrīz vienīgi lat-

Vācieši, agrākie latviešu rakstniecības kopēji, palikuši
notālēm. Viņi vēl pulcējas Latv. literāriskā biedrībā, spriež
par latviešu literātūru, bet viņu iespaids ir visai mazs. Daži

turpina zinātnisku darbību par latviešiem (A. Bīlenšteins), par

Latviešu Avīžu redaktoru vēl vācietis (Neanders). Kādi pa-

nākumi latviešu vidū ir tikai tiem no vāciešiem, kas pilnīgi

pārgājuši latviešu pusē (kā Vēbers, pa daļai ari Brīvzemnieks,
Laubes Indriķis). Tagadējais latviešu rakstnieks ne tikai pēc
dzimuma latvietis, bet viņš visādā ziņā ari latviešu nacio-
nālists, latviešu saimnieciskās un garīgās patstāvības veici-

nātājs.

Pēc satura latviešu rakstniecība vēl maz īpatnīga.
Vebers latviešu rakstniecības jubilejas ruņā (1886. g.) liecina,

ka latviešu rakstniecība vēl atronas pilnīgi mācīšanās un tul-

košanas laikmetā. Patstāvīgi radītie darbi nestāv nekādā
samēra ar tulkojumiem. „Ari pie pirmējiem vēl par daudz

manam no svešuma ņemto priekšzīmju iespaidus, un tikai no

retiem latvietis var sacīt: tas ir miesa no manas miesas un.



Jauni centieni

21

kauls no mana kaula" (Zin. Kom. Rakstu kr. IV, 6). Ari vēl

1889. g. Aronu Matīss nevar sekmīgi atspēkot pārmetumu, ka

mūsu rakstniecība pastāvot galvenā kārtā no tulkojumiem, un

spriedumu, ka tulkojumi vēl neiztaisot kādas tautas literātūru.

„Mūsu rakstniecības laikmets uzskatāms vēl arvienu kā iesācē-

ju laikmets," viņš saka (D. L. 1889, 289 nr.). Latviešu laikrakstu

stāstu nodaļā 1890. g. bija no 243 stāstiem 69 oriģināli; starp

tulkojumiem visvairāk no vācu valodas (100), uz pusi mazāk

(48) no krievu (Zin. Kom. Rakstu kr. IX, 52). Vācu iespaids
uz latviešu rakstniecību vēl vienumēr liels un neatrod pietie-
košu atsvaru kādā citā.

Tomēr no visa ari tas redzams, ka latviešu rakstniecība

patstāvībā nemitīgi pieaug. Oriģināli pieņemas
skaitā un latviskā īpatnībā. Astoņdesmitie gadi ienes latviešu

literatūrā darbus, kuru vērtība nezūd (sk. II2

, 293, 356). Rakst-
nieki nevien cenšas būt īsti tautiski, bet ari mēģina pieiet tautai

patiesi_ tuvu, sevišķi stāstnieki. Gan ideju pasaule ļoti sa-

šaurinās, un ir manāms, ka literātūrā kā dzīves atspoguļojums
netiek dzīvei līdz. Bet ieskanas šur tur pa jaunai skaņai, rodas

viens otrs censonis un rakstnieks, kas runā jaunu valodu; viņu
vidu paceļas spēkā un drosmē Ed. Veidenbaums.

leskatu 1889. g. literātūrā un jauno nacionālistu cen-

tienos sniedz Āronu Matīss, sarīkodams reizā minētā gada grāmatu

izstādi Rīgas latv. Biedrībā (D. L. 1889, 288—291). Viņš norāda uz

galvenajiem darbiem agrākajā latviešu literātūrā un saka: „Mēs ne-

varam un nevaram vairs žēloties, ka mums nebūtu nekādu ievēro-

jamu grāmatu un mums tādēļ būtu jāķeras tikai pie cittautu gara ra-

žojumiem, kur apmierināt savu gara baudas kārību. Tikai nevajaga

ar nicināšanu noskatīties uz to, vajaga pazīt mūsu literātūru." Tad

vioš uzrāda 1889. g. iznākušos ievērojamākos darbus. To starpā mi-

nami zinātnes! laukā: Langvita Ziediņi no dabas mācībām, Tērbatas

studentu Sēta, Daba, Pasaule V, Spriņģa Dabas zinības, Skruzīša

Sēļi, Bloka Pirmās mācības tautas saimniecībā; praktiskām vaja-

dzībām: Manteufela Domas un padomi māju saimniekiem, A. Stēr-

stes tulkotie Tiesu ustavi; dailrakstniecībā: Šiliņa Vecais Jurītis, Ap-

sīšu Jēkaba Iz tautas bilžu galerijas, Lautenbacha-Jūsmiņa Līga 11,

Zeibota Stari iz senatnes, Ilstera Sīkrozītes, magonītes, Pumpura

Tēvijā un svešumā; drāmā: Pūriņu Klāva Lielkungu pusdienas,

dziesmu luga Tēvijai, Zēberģu Fridricha Cienī savu tautu. Kā laika

simptoms minamas Dravnieka Mācības vēstules par krievu valodu,

Pēc Tusena-Langenšeidta metodes, kas izplatījās lielā skaitā. Ka-

lendāru liels daudzums (ap 30), laikrakstu 8. Par dailrakstniecību
Arons min, ka tanī nav manāms nekāds sevišķi ievērojams virziens
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nedz uz labo, nedz uz kreiso pusi; viss risinājies un risinās iemītās

pēdās. Viņš atrod, ka gada laikā iznākušais rakstu krājums laik-

rakstos un grāmatās ir loti liels. „Mūsu rakstniecīgu strādnieku

pulks vēl nav nekāds lielais, un kad šis pats pulciņš ar rakstiem,var

piepildīt tik biezus žurnālu krada gājumus un turklāt vēl izdot labi

daudz rakstu un izstrādājumu sevišķās grāmatās, tad mums gan ir

tiesība teikt, ka mūsu rakstniecība acīm redzot sāk uzplaukt."

a) Jaunu meklējumu iezīmes sastopamas an

dažu pie vecās paaudzes pieskaitāmu rakstnieku darbos. Viņu

cels liekas cieši nosprausts. Tautība viņiem par pamatu: tikumis-

kās normas noteic kristīgā ticība; dzejā valda dziļums, lai

ari daudzkārt nošķirtos no patiesās dzīves. Bet dažkārt viņi

uzduras uz skarbumiem, ko viņu vadošie principi nespēj no-

vērst, un neizlīdzināta nesaskaņa pāriet viņu rakstos.

Pie dzejniekiem, kam no patiesās dzīves skarbumiem no-

šķirta dzejas pasaule, pieder Vensku Edvards. Tēvijas,
dabas un sievietes mīlestība skan viņa dzejā; pret jauniem

centieniem, kas meklē augšā un velk klajā dzīves kroplības,

viņš uzstājas ar visu krūti. Likās, ka viss viņam noskaņots,
un tomēr viņa traģiskais gals norādīja, kādas nesaskaņas viņš
sevī nesis. Tās parādās ari dažā viņa darbā. Drūmu ainu

viņš uzmet dzejiskā skicē Cilvēks. Tas beidzis dzīvi nošauda-

mies. Un tad nu dzejnieks iztēlojas viņa mūžu: Viņam
stāstīts no bērna kājām, ka visi cilvēki brāli, kas jāmīlē; viņš

mīlēja, cerēja, cieta, cīnījās kā slīkonis nāves izbailēs, līdz pie-
trūka; speķa; mīlestībā viņš vīlās, draugi viņu skauda un nīdē-

ja; neviens nezin, cik asaru viņš lējis klusībā; visu pievilts, viņš

nolādēja cilvēkus un sevi. Tas ir vecā ideālisma sabrukums.

Līdzīgi aplūko cilvēka mūžu Apsīšu Jēkabs dziedē

Übags. Kamēr viņš atdusas, dzejnieks vij ap viņu savus domu

pavedienus.
_

Viņš redz viņu guļam mātes rokās, apdvestu lūg-

šanām, noputam, cerībām, mātes mīlestībā sargātu. Tad viņš

jauneklis, kam deg sirds par tēviju, tautu, par visu, kas daiļš
un varens. Bet viņš, ar savu izredzēto lāstiem apkrauts, aiziet

no mājām, nāk starp aukstām, cietām sirdīm svešumā, cieš

trūkumu; viņš aprok savu draugu, top par übagu. Jeb vai

viņš bijis patiesības liecinieks, kas stājies pretī varmākam,
brāļu sviedru un asiņu nežēligam izsūcējam? Viņš runājis par
bralu mīlestību, par cilvēciskām tiesībām, par brīvību, tikumu.
Un viņu ielika cietuma, izlaida no tā sirmiem matiem. Jeb

viņš bija trūkumā dzimis, nesis rūgtumu sirdī no bērnības,

nepazinis bērna prieka, noplīsušām drēbēm übagojis pēc maizes

garoziņas? Viņam pārmeta bezjūtību. „Vai vainīgs biji pats.
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ka tu tāds tapi? Vai ari vainīga te bija cilvēce?" Dzejnieks
atklāj jaunlaiku kaites un meklē ari pēc viņu cēloņiem. Varētu

būt cilvēce vainīga. Ja Apsīšu Jēkabs pie šī vērojuma apstātos
un šai virzienā pētītu un tēlotu tālāk, viņš būtu pieskaitāms
moderniem (jaunreālistiskiem) rakstniekiem. Bet viņam at-

bilde gatava: Tiem, kas dzīvē neizlīdzināti, jāstājas taisnā

Soģa priekšā. Viņš redz kādā dzīves daļā patiesi visas kaites

un tās nenoslēpj ne sev, ne citiem, ar to pievienodamies jaun-

laiku rakstniekiem; bet viņa mantotais pasaules uzskats viņu
noslēdz no tālākiem meklējumiem un meklētājiem, kuri top par

vioa ienaidniekiem.

Ari jauno ideju sludinātāji, kas noārda visu agrāko latviešu li-

terātūru, runā par Apsīšu Jēkabu ar godbijību un redz

viņā sākumus tai literātūrai, ko ari viņi atzīst. Pie Apsīšu Jēkaba

nonākdams, Jansons saka (Domas par jauni, literātūru, Jansona Ko-

poti raksti 11, 85 v. t): „Viņam tuvojoties, soli mums tiek itkā klu-

sāki un godbijīgāki, jo teit mūsu priekšā stājas rakstnieks, kas pie

sava svarīgā darba ķēries ar visdziļāko nopietnību, kura sacerēju-

mos visgarām atspīd bagātas mākslinieka dāvanas... Šis rakst-

nieks tēlo mums zemāko ļautiņu vienkāršo, bet jo smago dzīvi; viņš

izņem no tās divi vai trīs tēlus un seko tiem viņu vienmulīgā, nelai-

mēm bagātā mūžā: To celiņu rītā gāju, to celiņu vakarā, tā celiņa

maliņā birst tiem gaužas asariņas! Savā pēdējā gleznā autors mums

bieži vien rāda, kur rimusēs šo sadzīves vārguļu dzīves gaita: tur

Paceļas nupat kā aizmests kaps, mitrās smiltīs iesprausts vienkāršs

koka krusts bez uzraksta, un ar sāpēm mēs jūtam, ka drīz vien šīs

velēnas pārzels nezāles, ka vienkāršā piemiņas zīme negaisa vētrās

satrunēs un nolūzīs un vēji tikai gaudos ap vientuļo kapa kopiņu, kur

nu dus moceklis, kas savā dzīvē lējis asins sviedrus tikai citu la-

bumā, kas dzīts un vajāts tikai citu dēļ, un tādēļ ari tagad tik at-

stāts un aizmirsts."

Vērīga acs grib saskatīt jaunu virzienu latviešu

rakstniecībā vispār jau ap 1889. g. Uz to norāda Dienas Lapa
'1889, 86, S.

-Stučka?). Latviešu rakstnieki pa daļai tiekot vai-

rāk reālisti, tēlojot tautas dzīvi, kāda viņa ir, iesākdami ar šīs

dzīves vienkāršu nofotografēšanu. Laikrakstos laba tiesa īsu

stāstiņu, kas loti izveicīgi tēlo dzīvi, ievērojot pat vietējo sa-

runas valodu. Bet tad tāļāk. „Ja reiz mūsu rakstnieki bus

labi fotogrāfi, labi materiālu krājēji, tad viņi varēs spert nā-

košo soli, pacelt rakstniecību mākslas, vai pēc jaunākas sla-

venā Emila Zolā teorijas, zinātnes stāvoklī." No salasīta

materiāla var sākt celt pēc mākslas prasījumiem visu būvi,
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kam pamatā kāda ideja, kāda doma, kuru grib pieradīt vai

plašāki iztēlot. „Tā tad lai iznāktu tiešām mākslas (resp. zi-

nātnes) ražojums, vajaga ielikt literāriskajā ražojumā vadošu

domu, citādi iznāks tik skices-fotografijas." Kaudzīšu Mēr-

nieku laiki esot labi izdevušās skices, kas pielīdzināmas angļa

Dikensa Pikvikiešu klubam. Gan Mērnieku laikos iepīta ari

vadoša doma, bet tā ņemta no vecajiem mīlestības stāstiem.

Jauka ideja Lāčplēsī: Varonis, laba aizstāvis, cīnās ar preti-

nieku, krīt; bet laivinieki, kas redz viņus naktī cīnāmies Dauga-

vas krastā, gaida pretinieku vienu nogāžamies dzelmē

un varoni paliekam par uzvarētāju. Apcerējums noslēdzas:

„Tā tad mūsu literātūras jaunākais virziens, neskatot uz to, ka

vairums ir nieku, sēnalu, ir pilnīgi pareizais, īstais, un šis caur

savu spēku ņems, saprotams, pārsvaru. Cerēsim, ka tas no-

tiks jo drīz!"

Ari 1890. g. laikrakstu prozaisko beletristiku apskatot, va-

rēja konstatēt, ka latviešu literātūrā, pieslēdzoties šai ziņā

pasaules literātūrai, sāk redzami parādīties reālistiskais,

naturālistiskais virziens, kam pamatos dzīves

īstenība (sk. Zin. Kom. Rakstu kr. IX, 42—52). Tas vairāk vai

mazāk nomanāms apm. trešā daļā stāstu (no 243 stāstiem 90),
bet oriģinālos tas pārsvarā (no 48 st. 33). Tomēr pēdējos
reālistiskais princips nav izvests konsekventi. „Ir gan ņemta
dzīves īstenība par pamatu, bet aprakstos un tēlojumos trūkst

nopietnas iedzilošanās īstenībā, viņas parādījumos, apstākļos
un darba cēloņos, trūkst pamatības un konsekvences." Gala

slēdziens: „Dēmokratiski reālistiskais virziens aizņēmis
visas pasaules literātūras un ari mūsu. No tā vairs nespējam
izbēgt." Tas nes sev līdz pesimismu kā patiesās dzīves no-

vērojumu noskaņu; to palīdzēs pārvarēt vispārējais, nemitīgais
attīstības gājiens.

Pie jaunā, konsekventi reālistiskā virziena priekštečiem
pieder Augusts Kažoks, Pēteris Kalniņš, Pēteris Sarķis.

b) Augusts Kažoks bija savu mūžu skolotājs, varēja

darboties norobežotā iecirkni, bet še viņš ielika visus savus lai-

ka atmosfērā 'uzdīgušos ideālos centienus un sniedza dažu ko ari

plašākām aprindām. Dzimis viņš 2. februārī (21. janv.) 1863. g-

Dzelzavas Sniķeros. Beidzis 1884. g. Valkas skolotāju semi-

nāru, viņš bija par palīgskolotāju Limbažu, Ērģemes, Araižu

draudzes skolā, pēdīgi par draudzes skolotāju Ropažos. Še

viņš apprecējās, pieaicināja par otru skolotāju savu dzimtenes

biedri un draugu Doku Ati (sk. II2

, 349), darbojās skolā, sa-

biedrībā, rakstniecībā; te nāve viņu pārsteidza: viņš mira 2. de-

cembrī (20. nov.) 1893. g.
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Kažoks mēģina iedēstīt savu ideālismu vispirms savā

tuvākā skolas apkārtnē. Viņš grib būt nevien skolotājs,
bet ari audzinātājs, izmantodams visus līdzekļus un katru brīdi,
lai modinātu savos skolniekos patstāvīgu gara darbību. Viņš

sarunājas ar tiem ārpus stundām par dažādiem jautājumiem, ie-

rosina tos vest dienas grāmatu, sarakstās ar tiem ari pēc skolas

beigšanas. Katrā gadījumā viņš tura rūpīgi sagatavotas

runas, kurās izpaužas centības un drosmes slava, skubinājumi,
lai strādā, lai nenogurst, lai iet uz priekšu, lai ceļ sev piemiņu,
ja iespējams, mūžīgu piemiņu, lai nepalaiž velti jaunības laiku,
lai sēj, lai dēsta.

Kažoks saka uz saviem skolniekiem: „Skolotājs spēj tikai jūs

modināt un mudināt, jums jāmostas, jāceļas pašiem; viņš var jums

rādīt ceļu un jūs vadīt, jāskatās un jāiet jums pašiem; skolotājs var

izskaidrot un stāstīt, pašiem jāstrādā, jāsaprot un jādomā; skolotājs

var jūs drošināt, jums palīdzēt, bet pašiem jums jācīnās, jācenšas,

jādzīvo* '(Austrums 1896, 614).

Kažoks piedalās vienumēr ari bied r ī b v dzīvē. Viņa
laika biedrības uz laukiem un mazās pilsētās sāk rosīgi strā-

dāt, pirmās sajūsmas nestas. Nodibina dziedātāju korus, rīko

teātrus, tura priekšlasījumus. Kažoks rīkojas Dzelzavas sā-

tības biedrībā Liesma, Limbažu biedrībā, Cēsu labdarības

biedrība (Ērģemē un Araižos dzīvodams). Viņš īpaši ceļ priekšā
apcerējumus par dažādiem jautājumiem. Viņš biedrību darbību
grib attiecināt uz plašāku apgabalu, uz visu tautu. „Jo bied-
rības cēlušās no tautas vidus, tur salasījušies tautas stiprākie
sPeki, un biedrību centieni paliek par centieniem pašas tautas

vairākumam."

Savā dzejā Kažoks domā un jūt patstāvīgi. Mīlestība
viņam nespraužas priekšā, un ja viņš par to dzied, tad dziesma
iepinas kaut kas neparasti reāls. Viņš dzīves mīklu ar to grib

dzīves laimi ar to panākt, ka čakli un nopietni strada.

Mīlaka viņam grib stādīt rozes dzīves ceļā; bet viņš doma,
ka Dievs cilvēkam tā nekā laba nedod, ka papriekš jāstrādā,
Pirms uz rozēm gaida. īsta laime nāk lēni, kad čakli strada.

No mīla cilvēka šķiroties, nāk prātā īpaši tie brīži, kur kopa
domāts un strādāts. Tas kaut kas jauns, reālistisks, ka par

mīlestības rozēm, atmiņām un cerībām nostāda darbu. Viņa
dzeja sakopota grāmatā Dzejoli (Rīgā 1893). — Viņa epi-
grammas (kas pa daļai neiespiestas) atmirdz pa zīmīgai dzīves

gleznai un patstāvīgai domai. Kāds K. M. sūdzas par savu

amata biedri: esot visādi labs cilvēks, čakls, saticīgs, tikai
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viena vaina — viņš domājot un cenšoties ari citiem savas

domas pierādīt. Kāds R. A. brīnās, ka skolai cauras sienas.

Atbilde: skolas nolūks uz visām pusēm gaismu izplatīt. Ja

darīšanas, tad ar līku muguruun līku padusi tiek taisni pie mēr-

ķa. Kāda pilsētniece bērnišķi nevainīga. Jājautā: Vai tas

tiešām iespējams pilsētā tādai palikt, jeb vai tā pilsētas māksla

tā izrādīties? Daudz slaveniem vīriem šāds Curriculum

vitae: Viņš ir mazs, dzer pienu, ēd kūkas ar zafti; top lielāks,

jāj ar koka zirgu; top liels, ģērbjas ar baltu vesti, raibiem svār-

kiem, huti, spožām kamašām, margotu šlipsi; viņš apprecas,

viņam bērni, viņš mirst.

Visā savā darbā, kam tieša attiecība uz dzīvi, Kažoks

nenovēršami kalpo augstiem ideāliem. Viņš izlūdzas no Die-

va daiļas domas, kas paliek skaidras tumšā pasaules tuksnesi,

kas droši paceļas pāri pasaules postam, jaukas jūtas, kas cenšas

citiem labu darīt, pateicības negaidot.

~Dod man mantas, pasaules goda tik, cik

Tu pēc sava tēvišķa prāta zini;

Vadi man, kur gribi, tik beigas dodi

Dvēselei mieru."

Literatūra: Teodora Augusts Kažoks, Austrums 1896,

VII—IX burtn.; K. Dāvis Peles (Kažoku Dāvis) pedeia gaita, Dzimt.

Vēstn. 1913., 81. nrā.

c) Pēteris Kalniņš bija ārsts, kas skatījās uz savu

uzdevumu tik_vispusīgi, ka tanī ietilpa visa dziedināmā cilvēka
dzīve un apstākļi, līdz ar to sabiedrības veids, kurā cilvēks dzī-

vo un darbojas. Viņš turējās pie atziņas: „Katrs ārsts ir no

sava amata puses ari sadzīves darbinieks, jo zināmas tautas

veselības apstākļi stāv ciešā sakarā ar viņas sadzīves apstāk-
ļiem, un dziedniecībai ik acumirkli jāapliecina, ka viņa nekā

nespēj darīt pret ļaunumiem, kuru saknes sniedzas pašā dzīvē"

(Jaunā Raža IV, 166). Līdz ar to viņš mēģināja atstāt iespaidu
ari uz izglītību un literātūrā.

Kalniņš dzimis 18. (6.) jūlijā 1865. g. Augš-Kurzemē, Susejas

pagasta Kudrašu sādžā. Drīz viņa vecāki pārgāja ar visu dzim-

tu uz Lilienfeldes muižiņu .pie Daugavpils. Apmeklējis Subatas

vācu elementārskolu, viņš turpināja izglītību Rīgas Katrīnas h

pilsētas skolā, iestājās tad 1881. g. Aleksandra ģimnazijā.
L
kuras

kursu beidza 1886. gada jūnijā. Ārkārtīgi jūtīgas dabas būdams,

viņš jau tagad grib palīdzēt katram trūkuma cietējam: vins

aizdod naudu, gādā darbu, lūdz citu labā paziņas. Lai sapelnītu
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līdzekļus, viņš pasniedz daudz privātstundu. Tāpat Maskavā

medicīnu studēdams, viņš nevar mierīgi noskatīties, ka biedru

starpā ir tādi, kam nav visnepieciešamākā. Par vienu viņš
maksā pusdienas, otra labā viņš lūdz draugu; viņš sarīko izlo-

zējumu un raksta vēstules uz malu malām, iztēlodams studentu

trūkumu. Tie paliek nervozi, slimi; kāds students paģībis ba-

da, dēļ. Bez tam viņš dedzīgi piedalās maskavnieku dzīvē. Sa-

vas studijas viņš piekopj visā

plašumā, paturēdams acīs ārsta

sala_ mērķi:
_

palīdzēt cietējam
cilvēkam. Jānolaižas no zināt-

vispārības zināmā laužu ko-
pība un ar to jāiepazīstas līdz
Pēdējam. Jāizpētī tautas medi-

cīna, jāizdod tautai saprotami
raksti par ārstniecību. Viņš
virza savu biedru domas uz to,
kas darāms. Rodas nodoms
izdot tautai saprotamus zinātnis-
kus rakstus, grupējot tos pēc
arodiem. Nodomātā plašumā
darbu neizved. Rodas viens,
otrs raksts, ko iespiež laikrak-
stos, ta_ Kalniņa Sāpes, Dilonis.
Kad sāk iznākt Dienas Lapa,
Kalniņš tai piesūta piecus rak-
stus un apzīmē vairāk tematus,
Par kuriem nodomājis rak-
stīt, to starpā: sieviešu

vēsture, studentu dzīve kor-

Dr. Pēteris Kalniņš

porācijas un ārpus tām, par tautas bagātības iemesliem.

Lai pamatīgi iepazītos ar savu tautu, Kalniņš apņēmās

apceļot Latviju. Viņu šai lietā pabalstīja kāds rīdzinieku pul-
gos, uzdodams par ceļojuma sevišķu mērķi krāt etnogrāfiskus
materiālus. Kalniņš tomēr interesējās par visu. Viņš laida
savus ceļojuma aprakstus klajā Austrumā (1890. g. XI—XII b.
tns dienas Kurzemē, 1891. g. I—VI b. Lejas-Kurzemē). Tie
sacēla lielu uztraukumu un izaicināja vairāk pretrakstu. Kal-

niņs ar jaunekļa sajūsmu cēla klajā visu, ko atrada par teicamu
vai peļamu, pārmeta mācītiem, ka tie maz rūpējoties par tautas

izglītību, pielīdzinādams tos zoslēniem, kas vistas izperēti aiz-

?e£, noradīja uz dažu ārstu vienaldzīgo vai nevienādo izturē-

šanos pret slimniekiem, uz viņu kundzisko uzpūtību. Viņš
atrod, ka mums nav iemesla ļaudis nicināt, ja viņi slikti vai
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nepatīkami. Jāgādā viņiem labāki garīgi un materiāli apstākļi,

un tie mācīsies pieklājīgi priecāties, kļūs paši labāki. Kad

Kalniņam par viņa pārmetumiem uzbrūk, viņš izsakās kadā

vēstulē (Austrums 1899, XII, 416): „Viss raksts —ir mana

sirds; ko es tur nicinu, to nicinu patiesi un centīšos pats to

nedarīt. Mans stiprais nolūks ir pie tādiem principiem dzīvē

turēties, kādus tur uzstādu: nebūt ārstam priekš bagātiem, bet

priekš slimiem, nebēgt no zemniekiem v. t. t."

Nemitīgi strādādams, par augstiem ideāliem degtin deg-

dams, viņš sabojāja savu veselību, nodzīvoja gandrīz gadu

mājās un, nobraucis uz Maskavu, pašā eksāmenu laikā atkal

saslima. Tomēr viņš 1893. g. beidza kursu un nometās par

ārstu Dignājas mežsarga Debesnieku mājās. Še nu viss vina

laiks un spēks bija veltīts cietējam cilvēkam. Viņš strādāja

gandrīz bez pārtraukuma no pīkst. 9 rītā līdz 10, 11, 12 vakara.

Viņam bija 1000—2000 slimnieku apmeklējumu gadā, kam ne-

vien ārsta padoms, bet ari zāles un pat slimnīca bija par velti.

Viņš neatrāvās ari no sabiedriska darba: veicināja skolotāju

biedrošanos un izglītības darbu, piedalījās vietējā biedrībā

jautājumu izskaidrojamos vakaros. Viņš tāpat vienumēr pa-

turēja acīs visas tautas kultūru un darināja to līdz: uzmanīgi

sekoja sadzīvei un literātūrai, lasīja laikrakstus, laida klajā

rakstus, to starpā Pamācību, kā mazus bērnus kopt (Rīgā 1898).

Spēki neizturēja, viņš mira 19. (7.) jūlijā 1899. g.

Kalniņš kādā uzzīmējumā saka (Austrums 1899, XII, 422),

ka viņš ir ārsts un nedomājas caurmērā būt sliktāks par saviem

kollēgām, bet ārstniecības zinātne viņam ir tikai tās zinātnes

daļa, kas aptver cilvēku, sevišķi viņa tautas ciešanas. Tās

viņš uzmeklē visos veidos un grib dziedināt, lielas priekšzīmes

ņemdams par paraugu. Viņa istabā stāv pie sienas Kristus,

Merķeļa, Ņekrasova, Ščedrina, Nadsona, lbsena, Dostojevska,

Tolstoja ģīmetnes. Tie nav tikai rakstnieki, bet . cilvēces

ciešanu tēlotāji un remdinātāji. Tad ari viss, ko Kalniņš raksta,

augstākas sajūsmas apdvests. Ja viņš raksta par sāpēm

(Austrums 1890, I—II b.), tad viņš tālu novirzās no fizioloģis-
kam sāpēm un plaši runā par sirdssāpēm. «Skatīties uz cita

labklājību ar skaudību un nenovēlību, griba kaitēt savam tu-

vākam, viņu sāpīgi aizķert, lai ari kaut vārdiem, sacelt ne-

uzticību un šaubību pret nevainīgu, sacelt tuvākam nemieru,

izjaukt viņa cerības... viss tas jau ir taču daļa no Nerona.

Ludviga XI. vai cita velnišķa prieka."

Ka Kalniņa praktiskas dabas rakstos ir savs dzejiskais
elements, tā no otras puses viņa rakstiem par dzeju, literātūru
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ir tieša attiecība uz dzīvi. Viņa pirmo Dienas Lapai piesūtīto
rakstu starpā ir apcerējums Par tautas dzejas cel-

šanos un nīkšanu (D. Lapa 1886, 35—37). Tas ir viens

no pirmajiem rakstiem, kas meklēja tautas dziesmu atdarinā-

jumos pec dziļāka kodola, neapmierinoties ar tautas dziesmu
skaņu. Tautas dziesmas atmodināt veltas pūles; tās pieder sa-

vam laikam. Tāpat kā tauta savas dziesmas patstāvīgi, ne

atdarinādama, sacerējusi, tā ari tagadnes dzejniekiem jā-
rada patstāvīgi. Mūsu laika dzejniekiem par pamatu tagadnes
kultūra; tā dod tiem vielu, idejas, noteic formu.

Kadā citā rakstā Kalniņš izsaka Domas par literā-
tūru (Jauna Raža IV, 176—179). Cilvēkam nepieciešama
gara barība. Skolas modina gara dzīvi, bet apmierināt to ne-

var; tas var tikai mācīt, kā lai cilvēks tiek pie izglītības. Pie

izglītības līdzekļiem pieder dzīve, piedzīvojumi un sevišķi grā-
matas. Bet grāmatas ir labas un sliktas. Cilvēki sadalās par-
tijas, strāvās, un katra no tām ieteic savu literātūru par vis-

labāko. Jāiepazīstas ar dažādām domām, strāvām un jāiz-

raugās visderīgākais. „Uz citu izvēles nevar paļauties, vis-
maz ne pilnīgi. Gala mērķim gan vajadzētu būt vienam pie
visiem cilvēkiem (labiem, īstiem cilvēkiem), lai ari katrs lūko

sasniegt šo mērķi pa savu ceļu. Šis mērķis būtu: palikt par
īstu, labu cilvēku." īsts cilvēks tas, kam nav vienaldzīgas citu

ciešanas, kas cenšas tās mazināt. Izkopt šādu cilvēka ideālu
'i' ari literatūras cēlākais uzdevums.

Kalniņš par cilvēka mērķi nevar uzlūkot bezdarbību,

lepnu, prieka pilnu dzīvi. Tikai rupjš, bezjūtīgs cilvēks var būt bez

brāļu mīlestības, var priecāties, kad blakus simti un tūkstoši mocās

briesmīgā nelaimē. Mūsu dzīves pamata likumam vajadzētu būt:

Mīļo savu tuvāku kā pats sevi! „Vai nav liels prieks glābt nelai-

mīgo, palīdzēt vārgulim, iepriecināt noskumušo, pabarot izsalkušo?"

Civēks nedrīkst rūpēties par sevi vien, cilvēkam jādzīvo priekš vi-

sas cilvēces, jānes lielā nasta, kas cilvēcei uzlikta, kopējiem spē-

kiem; tikai tad šī nasta panesama un tikai tad tā nenospiež cilvēci.

»Dzīve atspoguļojas literātūrā. Tādēļ literātūrai vajaga mūs

mācīt, kā, ;pa kuru ceļu mēs varam savu ideālu (īstu cilvēku) sa-

sniegt, ka9mums jādara, kā jādzīvo. Literātūrai vajaga izdaiļot

mūsu jūtas, attīstīt mūsu prātu, iepazīstināt ar dzīvi. Bez tam

literātūrai (daiļrakstniecībai), kā katrai citai mākslai, ir otrs liels

mērķis: uzjautrināt, iepriecināt, spirdzināt mūsu garu, kad mēs pie

grūta darba noguruši, — literātūrai vajaga būt derīgai gara atpūtai."

Tās ir Kalniņa domas par dzīves mērķi un literātūras uzdevumiem,

kas saskan ar tām, kuras arvienu vairāk izplatījās jaunajā paaudzē.
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Literātūra. J. Kriškana Dr. P. Kalniuš, Austrums 1899,

X—XII. — Teodora Dr. Pēteris Kalniuš. Jauna Raža IV, 162-175.

d) Pēteris Sarķis■ bija, līdzīgi A. Kažokam, skolo-

tājs, sabiedrisks darbinieks, rakstnieks. Pats ar vājībām cīnī-

damies, viņš nav rimis darboties citiem par labu; soli pa solim

iedams jau saredzamai kapa tumsai pretī, viņš tomēr vienumēr

bija pesimisma pretinieks. Viņš nomanīja uzaustam jaunus

laikus un centās visiem spēkiem tiem sagatavot ceļu. Viņš
dzimis 13. (1.) maijā 1862. g. Cesvaines draudzē, Aizkujas Stipro

mājās. Apmeklējis Kārzdabas pareizticīgo draudzes skolu, viņš

1879. g. iestājās Baltijas skolotāju seminārā. Divus gadus še

samācījies, viņš jutās ar krūtīm tik savārdzis, ka veseļošanās
nolūkā palika vienu gadu no semināra mājās. Kursu viņš bei-

dza 1884. g. un palika Kusas pareizticīgo draudzes skolā par

skolotāju. Kusā viņš darbojās 10 gadus, plašā mērā piekop-
dams sabiedrisku dzīvi un rūpēdamies par ārpusskolas izglītību.

Viņš sāka ar četrbalsīgu dziedāšanu un zaļumu svētkiem, pār-

gāja uz teātra izrādēm, priekšlasījumu un jautājumu izskaidro-

jamiem vakariem, gādāja par grāmatu un laikrakstu izplatī-
šanu. Sevišķi viņš iesila par atturības ideju, cīnījās par to

vārdos un rakstos un nodibināja 1893. g. Kusa sātības biedrību.

1894. g. janvārī viņš aizgāja par skolotāju uz Ropažu maz.ua-

dēju noziedznieku labošanas koloniju, kur dabūja darboties

tikai gadu. Turpmākā gada sākumā viņš saslima ar influenci,

kas paātrināja viņa diloņa kaites gaitu. Aprīlī viņš_ aizgāja no

kolonijas uz Kusas Kūdrājiem pie sievas radiem. Še viņš no-

mira 24. (12.) jūnijā 1895. g.

Sarķa literāriska darbība diezgan plaša un

daudzpusīga. Viņš rakstījis pasakas, dzejoļus, stāstus, lugas,

kritiskus apcerējumus. Literāriskas vērtības viņa rakstiem maz.

Tomēr viņš apzinīgi cenšas pēc noteiktiem mērķiem un ar to

griež uz sevi vērību un dabū nozīmi dzīvē un rakstniecībā.

Vispirms viņš nāca klaja ar fābulu krājumu Pasa ci ņ M
(1888). Tie ;ir vēl neveikli sacerējumi ar manāmu pieskaņu pie

agrākiem paraugiem (Krilova v. c). Kovārnis lien vistu būrī.

tiek aizdzīts, bet nu ari kovārņi to vairs neuzņem; Jods grib
koklet tāpat kā Līga, bet kokle tikai klaudz, un Jods to_sasit;
aitu lacis no vilka izglābj, bet pats saplosa. Šādi vairāk vai

mazāk pazīstami motīvi tērpti pantos. Tādi dzejas darbi at-

šķiras no toreiz parastajiem. Ne patriotisku sajūsmu še pauž,
ne dabas un mīlestības jūtas, bet ierosina domas par reālām

lietam. Zīmīgi tas, ka fābulists nepiemetina pamācību, bet liek

runāt pašai fabulai. Pamācības nolūku viņš tomēr še un citur

vienumēr patur acīs. Vecos ideālus celt jaunā gaismā —uz
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to iziet viņa cenšanās. Tas redzams ari stāstos. Vina

novele Sarkanās rozes ir vecu vecais bārenītes cildinājums.
Minniņu, kalponi Upmaļos, krietnu, tikumīgu bārenīti, mīl saim-

nieka dēls Jānis, bet vecāku piespiests, prec citu. Kāzu

priekšvakarā Minniņa, rozēm pušķojusies, vēl satiek savu ag-
rāko draugu un, noraidīta, noslīcinās; kāzu dienā tai seko nāvē

Jānis.

Drāmā Sarķis lauza ceļu noteiktam reālismam. lespies-
ta iznāca viņa komēdija Tēva asaras (1890). Sieva un

meita iet virsū Viegliņu saimniekam, lai izdod mājas uz renti

un uzņem krogu; būšot vieglāka dzīve. Viegliņš to ari izdara,
bet izput. — Manuskriptā palika, bet tika izrādītas lugas: Rīta
blāzma un Ugunsgrēks. Pieccēlienu skatu lugu Rīta blāz-

ma izrādīja Uļejā 21. augustā 1894. g. (v. st.). Tā apkaro
žūpību. Pagasta vecākais un skrīveris ir krodznieka draugi

un dzīvo uz nebēdu, apkarodami skolotāja un viņa biedru cē-
los centienus. Revīzija atrod pagasta kasi nekārtībā; uzdzīvo-

tāji iekrīt, bet ideālie censoņi dabū brīvas rokas. -— Sociāla no-

skaņa ir trijcēllenu lugai Ugunsgrēks, ko izrādīja Uleja
21. apr. 1896. g. (v. st.). Maiznieku staltajai mājai blakus veca

Pirtiņa, kurā dzīvo Andžs, kas grūti un uzticīgi savu mūžu

Maizniekam kalpojis. Bet nu Maizniekos ierodas glauni pil-

sētnieki, kam duras acīs Andža noplīsušie bērni un pussagru-

vuse pirtiņa. Taisās šo notīrīt no zemes. Bet sašutušais un

izmisušais Andžs pasteidzas priekšā un nodedzina stalto māju.

Sarķa uzskati par literātūras uzdevumiem izsakās viņa
krit i kā. Viņš tanī negribēja tik daudz uzrādīt kāda rakst-

niecības darba labās un ļaunās puses,_ īpašības un literarisko

vērtību, kā uzstādīt savu centienu mērķus un ideālus; viņš
uzmeklē rakstnieka darba attiecību pret sabiedrisko progresu,

ļada nolūkā viņš pakavējas pie Apsīšu Jēkaba, Frīdenberģa-

"ieriņa, Janševska. — Sakarā ar Apsīšu Jēkaba stāstu No

mazam dienām viņš aplūko pesimismu latviešu

rakstniecībā (D. Lapa 1891, 107—108). Pesimismu viņš
atrod par apkarojumu, tāpēc ka tas ved uz iznīcību. Ne kadu

ideoloģiju viņš nenostāda tam pretī, bet centienus pārgrozīt
dzīves apstākļus. Pēc Apsīšu Jēkaba domam Spricens zog

tapec, ka viņš ļauns no mazām dienām, pēc Sarķa domam —

tāpēc, ka viņš atrodas trūkumā. „Barojat Spricenu kārtīgi,
atvelat ari viņam to, ko viņa miesa prasa, viņam garu pirkstu
nemaz nebūs." Sarķis iedzimta ļaunuma neatzīst; ļaunums
"ak no pašas sadzīves. Apsīšu Jēkabam nav tiesības apgalvot,
ka cilvēki nelabojami. Tam runā pretī tādi piemēri ka pa-

zudušais dēls. Sarķis grib ar savu rakstu pakalpot latviešu
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rakstniecībai. „Mūsu rakstniecība un tamlīdz visa tautas dzīve

vēl ir pumpurā. Raug, tālab mums, ja mēs tiešām mīlējām
sevi pašus, jālūko, lai šis pumpurs nenovīst un nenokalst, bet

lai uzplaukst par skaistu un smaršīgu rozi. Bet ja mēs pa-

dosimies pesimismam, tad šis pumpuriņš nokaltis." — Par

Frīdenberģi un Janševski Sarķis runā pagaros apcerējumos ar

kopēju virsrakstu Par ko dzied mūsu dzejnieki?
levadā viņš uzstāda savus principus. Viņš negrib vērību pie-

griezt tik daudz formai, valodai, kā saturam, dzejnieku ideā-

liem. Šādai kritikai viņš grib pašķirt ceļu, modināt par to

interesi. Par Frīdenberģi runādams (D. Lapa 1891, 184,

186), viņš atrod teicamu viņa tēvijas mīlestību, bet stingri uz-

stājas pret senču dievināšanu. Viņš nevar latviešu pagātnē

saredzēt nekādus slavenus laikus. Šai ziņā Auseklis novedis

uz neceļiem. Dzejniekam jādzied par tagadni; par pagātni
ari paši dzejnieki maz ko zin; ja tanī ari būtu kas teicams,

tomēr pagātne nav vairs atdzīvināma. Bez tam Frīdenberģa

dzejā ieņem plašu vietu mīlestības ilgas, sēras, sapņi, kas no-

virza no nopietniem .dzīves uzdevumiem. Sevišķi asus vārdus

Sarķis runā pret alus, vīna cildināšanu, uzskatīdams dzeršanu

par vienu no vislielākiem netikumiem. — Līdzīga satura Sarķis
atrod Janševska dzeju (D. L. 1892, 7—B). Ari viņš, īstu

tēvijas mīlestību tēlodams balādē Taurinieks, citās vietās cilda

senčus, dzied daudz par mīlestību un nostāda to galā par tukšu

un muļķīgu joku, sajūsminās par alu, par kausu tukšošanu.

Sarķis prasa no dzejnieka plašu izglītību, zinātņu piesavināša-

nos. Viņa kritikā saskatām elementus, kas ari nedaudz vēlā-
kās Jansona kritikas pamatā.

Literātūra. Plašāki nekrologi ar dzīves datiem par Sarķi:

Mājas Viesī 1895, 25; Dienas Lapā 1895, 145. — Par lugu iz-

rādēm: Rīta blāzma, D. Lapā 1894, 176, 184, 188 un 1895, 275; Uguns-

grēks, Mājas Viesī 1896, 18; Tēva asaras (par grāmatu) Dienas Lapa

1895, 230.

2. VEIDENBAUMS.

To censoņu starpā, kas paši uz savu roku meklēja jaunus

ceļus, pirms jaunie centieni visu priekšā nāca redzami, Eduards

Veidenbaums ieņem pašu pirmo vietu. Līdzīgi dažiem citiem,

viņam radnieciskiem raksturiem (piem. Pēterim Kalniņam),
viņš atstāja iespaidu vispirms uz savu tuvāko apkārtni, savā

dzīvības laikā ari ar rakstiem tikai loti mazā mērā klajā nāk-

dams. Tomēr no viņa izejošie ierosinājumi bija galu galā tik
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lieli, ka tie ir bez iespiesta vārda palīdzības aizņēma lielu dalu
jaunatnes un izcēla Veidenbaumu pēc viņa nāves par vienu no

visvairāk ievērotiem, lasītiem, dievinātiem dzejniekiem.

a) Eduards Veidenbaums (sk. 5. lp.) dzimis
3. oktobrī (21. sept.) 1867. g. Ulāznieku mājās Cēsu tuvumā.

Viņa vecāki še saimnieki; bet 1872. g. viņi aiziet līdz ar dzimtu

uz Mūrmuižas Kalāču mājām, kuras tie iepirkuši. Kad Edu-

ardam 2V2 g., viņš var saburtot drukātus vārdus; piektajā dzī-

vības gadā viņš tekoši lasa grāmatā. Eduarda tēvs pats māca

savus bērnus, kuru ir 6 (3 vecāki un 2 jaunāki par Eduardu),

maca viņus nevien latviski lasīt, bet ari vācu un krievu valodā,
ģeogrāfijā un vēsturē, dziedāt un rēķināt. Pats dievbijīgs bū-

dams, viņš cenšas dievbijību iepotēt ari saviem bērniem.

Eduards pirms sava skolas laika lasa svētus rakstus un mācās

dziedat garīgas dziesmas. Vienpadsmit gadus vecam viņam
tevs nomirst. Tēva kaps Liepas kapsētā viņam top par bieži

apmeklētu vietu.

Eduarda Veidenbauma tevs Jēkabs (mir. 1878.) bija daudz

ko mantojis no sava tēva Kaspara, kas pats uz savu roku bija diez-

gan pamatīgi ielauzījies runāt un rakstīt krieviski un vāciski, bija

veikls runātājs un mācēja daudz garīgu dziesmu. Vairāk Jēkabs

piesavinājās no sava brāļa Kārla, kas apmeklēja Cēsu apriņkskolu,

noklausīdamies, ko viņš, no skolas pēcpusdienās mājās pārnācis, mā-

cījās. Viņš varēja tulkot-bez kļūdām rakstus no latviešu valodas

vāciski, bija kādu laiku ari par mājskolotāju. Viņš pārveda līgavu,

nākamā dzejnieka māti, no Straupes Vēju kroga, kur viņa jaunavas

gados dzīvoja pie savas vecākās māsas Lienas, kas bija apprecēju-

sies ar Steinbergu. Tā bija Paipus muižas, Rūjienas draudzē, ku-

čiera, vecumdienās mežsarga, Jēkaba Hincenberga un sievas levas

meita Mārieta. Jēkabs piedzīvoja ar vinu trīs dēlus un trīs

meitas. Viņš bija vārdos skops, maz sagājās un draudzējās ar ci-

tiem, ienīdēja aizspriedumus, bija taisns un patiess. Vaļas brīžos

viņš mācīja savus bērnus, paskaidrodams tiem ar mīlestību visu, ko

tie redzēja vai lasīja, bet vel nesaprata.

, Pr ļz Pēc tēva nāves Eduards iestājās līdz ar savu vecāko
Prali Kārli Cēsu draudzes skolā. Še viņam par sko-
las biedriem Ed. Treumanis un vēlākais komponists D. Mīlītis,
skaists, sirsnīgs zēns.

1880. g. jūnijā draudzes skolas eksāmenu nolicis, Eduards
ta paša gada augustā pāriet uz Cēsu apriņķskolas
sekundu. Skolas priekšnieks Boms ir īsts vācietis, kas uzstā-

ji,ļret visu latvisku. Bet viņš neieredz ne acu galā ari lie-

kulību, lišķību, zemsirdību un ir brīvprātīgs reliģiskos uzska-
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tos. Vēl vairāk pārbaudīt reliģiskus jautājumus skubināja
vēstures un. dabas zinātņu skolotājs (Auka). Veidenbaums bei-

dza apriņķskolas kursu 1881. g. decembrī, iegūdams pirmās
šķiras diplomu.

Pēc tam viņš palika tepat 5 gadus mājās, daudz lasīja un

mācījās, pa vasaru parasti uzturēdamies savā klētiņā. Viņa

intereses bija vispusīgas; viņš nodarbojās ar matēmatiku, astro-

nomiju un dabas zinātnēm, ar ģeogrāfiju, vēsturi, literātūru

un filozofiju. Šai laikā viņš iepazinās ari ar romiešu dzejnieku

Horāci un stipri pie viņa piesaistījās, sākdams atdzejot viņa sa-

tiras un odas latviski. Atpūtas brīžos viņš spēlēja vijoli un ik

dienas pa stundai skoloja savu jaunāko brāli un māsu.

Klētiņa, kuŗā Veidenbaums pa vasaru parasti uzturējās.

1886. gada janvārī Veidenbaums iestājās Rīgas gu-

berņas ģimnāzijas augstākajā klasē. Vasaras brīv-

laikā viņš lasa vācu sociālistu rakstus un saraksta apcerējumu
par tautsaimniecību, ko rokrakstā izplata. Tā paša gada de-

cembrī viņš noliek ģimnāzijas gala eksāmenu.

Turpmākā gada augustā viņš aiziet uz Tērbatas

augstskolu studēt tieslietas. Letonijā viņš neiestājas tur

valdošā aristokrātiskā gara un lielo naudas izdevumu dēļ. Vios

pierakstās ari uz Lautenbacha lekcijām par latviešu dzeju, bet

turpmāk uz tām neiet. Viskovatova lekcijas par krievu rakst-

niecības vēsturi viņš apmeklē kārtīgi. Bez tam viņš intere-

sējas par valodām (pavisam viņš iemācās kādas 10 valodas),
filozofiju, vēsturi, dabas zinātnēm, matēmatiku. Studiju laikā
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Ed. Veidenbauma rokraksts.
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viņš bieži sajūt naudas trūkumu. Peļņas nolūkā viņš grib
rakstīt laikrakstos, bet viņa rakstus un dzejoļus nekur neuzņem.

Kopā ar kādu biedri (Beldavu) viņš 1888. g. vasarā apceļo

daļu Vidzemes (Piebalgu, Ērgļus v. c. draudzes) un apmeklē
trešos vispārējos latviešu dziesmu svētkus Rīgā, sajūsminā-
damies šai gadījumā par latviešiem kā par brīvu tautu.

Rudenī nodibinās Tērbatā latviešu studentu starpā zi-

nātniski literāriska biedrība (sk. 5. lp.), kas no-

stājas pretī letoņiem, pārmezdama tiem pieķeršanos bruņnie-
cības ieražām (dueļiem) un nodošanos izdzīvei. Veidenbaums

šai studentu biedrībā darbojas rosīgi, čakli apmeklē sestdienas

vakaros noliktās sapulces, tura priekšlasījumus, izstrādā ap-

cerējumus, ko pa daļai iespiež Pūrā.

Veidenbauma apstākļi sāk sarežģīties īpaši līdzekļu trū-

kuma dēļ. 1889. gada sākumā viņš nobrauc uz Tērbatu ar

25 rubļiem kabatā. Gan viņš pēc kādām dienām dabū no mājam
vēl kādu sumu, bet ar to nepietiek. Viņu moca nemiers, raizes;

viņš top nervozs, drūms, pesimistisks. Lai rūgtumu pārvarētu,

viņš sāk lietot alkoholu. Tagad rodas lielākā daļa viņa dzē-

rāja dziesmu. Jūnijā viņš pārbrauc mājās un pārliecinās, ka

piederīgie viņu nespēj pabalstīt. Viņam uzmācas pesimisms jo

lielā mērā. Viņš noslēdzas cauras dienas savā dārza klētiņā,

stipri smēķē, maz ēd. Viņš atkal nodziļojas Horāča dzejā, kurā
atrod izteiksmi savām izjūtām. Viņš atkal dažus Horāča dze-

joļus pārtulko; tos pa daļai iespiež Austrumā 1890. un 1891.

gadā. Šai laikā radušies ari viņa pesimistiskie orīģināldzejoli.
Dažos no tiem izsacīta nāves nojausma (Es redzu, ka nāve jau
niani skauj). Viņš apmeklē ari tuvējo krogu, ja kāds biedrs

viņu ved līdz, pārmērīgi iereibinās, par ko otrā rītā skumst

Uz augstskolu viņš netiek, paliek jo dienas vārgāks un rudeni j
tik stipri saslimst, ka jāliekas gultā. Ticis uz kājām, viņš aiziet

par mājskolotāju pie kāda saimnieka Rūjienas apkārtnē. Tur

viņš drusku iepelnās, satiekas ar jaunavu (Olgu Losi), kas

vioam stipri pieķeras un mēģina viņu ari pabalstīt. Viņš tiek at-

kal uz ceļa.

Paris gadus nu var Veidenbaums pastudēt, lai ari vienumēr
ar trūcību un vājībām kaujoties. Bet nu 1891. gada beigās viņš
grib visāda ziņā studijas beigt. Viņš izlieto ari vasaras brīvlai-

ku, lai čakli mācītos. Līdz decembra mēnesim viņš no-

liek divi trešdaļas eksāmenu. Bet tad viņam spēku aptrūkst;
viņš nolemj palikt augstskolā vēl vienu semestri. Uz Ziemas

svētkiem mājas braucot, notiek misējums: vēstule, kurā Vei-

denbaums brālim ludz sūtīt viņam Cēsīs zirgu pretī ar krietnu

kažoku, inonāk mājās par vēlu, un viņam ar kādu sadabūtu
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vedēju jābrauc sakarsušām stiprā salā uz 16 verstes attālām tē-

va mājām. Viņš sasaldējas, iegulst un vairs neuzceļas.
Slims gulēdams, viņš vienumēr strādā, lasa, mācās, lai gan

maz cerību uz izveseļošanos. Viņš gatavojas uz beigu eksā-

meniem, lai tanī gadījumā, ja par brīnumu tiktu vesels, viņš
savu laiku nebūtu nositis veltīgi. Savu dzīvi viņš paīsināt

negrib. Ja būtu droši pierādīts, ka cilvēku pēc nāves sagaida
labāka dzīve, tad viņš uz pēdām ietu nāvē. Bet tā kā tāda

pierādījuma nav, tad viņš savam liktenim pateicīgs par katru

brītiņu, kur tas viņam atļauj elpot šās zemes, gaisu (E. Veiden-

bauma Kopoti raksti I, Treumaņa red., 60). Dienu pirms nāves

viņš dabūja zināt, ka viņam piespriesta 50 rubļu liela maska-

viešu prēmija par rakstu Apcerējumi iz mēchanikas. Viņa
pēdējie vārdi bija: „Maskaviešu prēmiju atdodiet citiem." Tos

sacīdams, viņš mira 24. (12.) maijā 1892. g. Viņu paglabāja
Liepas kapsētā 1. jūnijā (20. maijā). —

Eduards Veidenbaums atstājis lielu iespaidu uz latviešu sa-

biedrību un literātūru kā cilvēks, kā domātājs, kā dzejnieks.
Viņš pieder pie visredzamākajiem to starpā, ar kuriem lat-

viešu garīgā attīstība ievirzās jaunā posmā.
b) Nav visai liels tas literāriskais mantojums, ko esam sa-

ņēmuši no Veidenbauma. Bet ja viņš ari nekā nebūtu rak-
stījis, ir tad viņš būtu palicis neaizmirstams kā cilvēks. Kāds
no viņa vistuvākajiem paziņām AI. Dauge par viņu sak» (Jauna
Dzīve I, 62): „Nekas no visa, ko Veidenbaums ir sarakstījis un

Pēc ka latvju tauta un latvju jaunatne viņu pazīst, nav diez-
gan labs un diezgan liels, lai pēc tā varētu spriest, cik labs un

liels Veidenbaums pats bija kā cilvēks. To zināja tikai tie, kas
viņam dzīvē tuvu stāvēja." Viņā nav ieraugāmas nekādas

acīs krītošas rakstura īpašības, bet viņš atšķiras no

citiem ar to, ka viņš ir caur un cauri īs t s un patiess. Pie
ta, ko viņš domā un dara, kā viņš nostājas pret citiem, nav ne

mazākas liekulības, viltības. Ko viņš runā un dara, tas viņam
viņa iekšējā skubinājuma tā ir jārunā un jādara. Bet ja

viņš sevī nejutās skubināts kaut ko darīt, tad viņš uz to ne-

kādiem līdzekļiem nebija piedabūjams. Tā nostādāmies, viņš
lauza nodibinājušās sadzīves formas. No šejienes iziet viņa
reformatora, sadzīves pārveidotāja darbība. Ne pēc

_

kāda
lePriekš izstrādāta plāna vai pieņemta likuma viņš gribēja iz-

vest pārgrozības, bet viņa iekšējā pārliecība un izjūta negri-
bēja locīties nekādu nocietējušu ieražu un mantotu noteikumu
Priekša. Ja viņš kādā formā neatrada īsta satura, tad viņš_ to

atmeta, nebēdādams par to, ko citi teiks. Viņš gāja tik tāļu,
ka pat atmeta parastos sveicinājumus tiekoties.
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Par viņu pastāsta A. Dauge (J. Dzīve I, 71): Mēs ar viņu un

vēl ar vienu trešo biedri kādu gadu dzīvojām vienā dzīvoklī, un es at-

ceros, ka viņš mums reiz paziņoja, ka viņš no rītiem mūs vairs ne-

sveicināšot un ari neatbildēšot uz mūsu labrītu, un vispār runāšot

tikai tad, 1a katrā ziņā būšot vajadzīgs runāt. Lai mēs to iegaumējot

un viņa klusuciešanu neņemot par ļaunu. Tā viņš tiešām nedēļas

divi vai trīs nodzīvoja, neviena paša vārda ar mums nerunājis. Mā-

jās, ar vecākiem, brāļiem un māsām, viņš ari augām nedēļām nav

runājis ne vārda, kaut gan viņi visi ļoti labi sapratās un viņš savējos

ļoti mīlēja.

Ir tad saprotams, ka cilvēkus, kam ārējās formas galvenā

lieta, Veidenbaums nevarēja ieredzēt. Viņam tad ari nebija

iespējams piederēt pie kādas korporācijas, kur jāpadodas

ārējiem noteikumiem. Smalkā sabiedrībā viņš negāja, un ja

kādreiz gadījās tādā iekļūt, tad garlaikojās, staigāja apkārt

saīdzis, kamēr atrada cilvēku, ar ko savrup nosēsties, triekt

vai dzert glāzi alus. Neizturami viņam bij cilvēki, kas viņam

tuvojās ar kādām teorijām, tās viņam iestāstīdami. Kādu laiku

ieplūda Tērbatas studentu starpā krievu revolūcionāri, kas uz

ielas, augstskolas sētā, auditorijās, koridoros strīdējās par

ekonomiku, agrārjautājumu, dzelzceļiem v. c. Veidenbaumam

viņi likās smieklīgi, tāpat kā visi kādas mācības vienpusīgi
uzbāzīgi aizstāvētāji. Principā sociālismu atzīdams, viņš ne-

varēja pievienoties nevienai no pastāvošām sociālistiskām

partijām. Dauge atceras, ka Veidenbaums kādreiz viņam stipri

uzbrucis kā ekonomiskā materiālisma aizstāvētājam un simts

piemēriem pierādījis šīs mācības nepilnību un vienpusību. „Tur,
kur šī mācība uzstājās ar pretenzijām, ka varot netikvien iz-

skaidrot visas vēstures un sadzīves parādības, bet ari noteikt

turpmāko sociālās attīstības virzienu, pat atrisināt visas ga-

rīgas kultūras problēmas, tur Veidenbaums pret to sajuta dziļu,

organisku antipātiju." Turpretī pret Marksu viņš sajuta vis-

lielāko cienību, tāpat kā pret kaut kuru patstāvīgi domājošu,
sevī noskaņotu cilvēku, lai tam ari būtu pilnīgi pretēji uzskati

nekā viņam. Uzskatus viņš no otra mantot negribēja, tie viņam

bija pašam. Viņš meklēja tikai cilvēkus, patiesus, sirsnīgus,

atklātus. Ja kādam trūka šo īpašību, tad tas nevarēja būt vina

draugs, lai tas piederētu ari pie visprogresīvākās partijas, lai

tas savos uzskatos ari pilnīgi ar viņu saskanētu. Cilvēkam

vajadzēja būt_ viengabala, tad Veidenbaums to varēja cienīt,

ari mīlēt. Tādus viņš atrada vienkāršos darba ļaudīs
vairāk neka intelliģences vidū. Tāpēc viņš sevišķi pirmajiem
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bija draugs: tanīs viņš atrada saskaņu, dabu, enerģisku gribu,
skaidras jutas, patstāvīgas, kaut ari vienkāršas domas.

Ka uzskatu dažādība nevarēja Veidenbaumam būt par

kavēkli sirsnīgām attiecībām pret citiem, pierāda viņa nostāšanās

pret Valmieras mācītāju Ne v 1 a n d v. Pēc Dauges liecības (J. Dzīve

I, 76), Veidenbaums reti par kādu cilvēku runājis ar tādu siltu sim-

pātiju, kā par šo mācītāju. Viņš Neulanda mācītājam dienu priekš

iesvētīšanas vaļsirdīgi atzinies, ka viņš bībeles, Dieva un Luterakat-

ķisma neatzīst. Neulands viņam tad jautājis: „Bet vai tu tici,

ka visaugstākā mācība ir mīlestība uz tiem, kas cieš, kā to mācīja

Kristus?" Kad Veidenbaums atbildējis „jā"rNeulands sacījis: „Tad

es tevi varu iesvētīt ar tīru sirdsapziņu." —
Šis pats mācītājs Neu-

lands nevarēja saprasties ar Ausekli (sk. II2
,

185), tāpēc ka še no-

stājās dogma pret dogmu, kristīgā pret latviski mitoloģisko. Sadu-

roties ar Veidenbaumu turpretī atklājās dziļāki cilvēciskie reliģijas

pamati.

Par Veidenbauma sirsnīgo satiksmi ar vienkāršiem

darba ļaudīm stāsta daudz piemēru. Tērbatā viņš uz ātru roku

ar tiem iepazīstas. Pus vāciski, pus krieviski, pus igauniski runājot,

viņš ar tiem drīz sadraudzējās. Atrodot labu un sirsnīgu cilvēku,

viņam nebija lielāka prieka kā šāda saruna. — Ed. Treumanis no-

vēro (Veidenbauma Kopoti raksti I, 53, 1907), ka Veidenbaumskādos

zaļumsvētkos, nopircis biļeti, pašā dejas laukumā nemaz neieiet, bet

visu laiku uzturas ārpus aizžogojuma ar bezbiļetniekiem sarunāda-

mies un viņiem alu dodams. —
Tērbatā dzīvodams, viņš ar veco

kalponi drīz sarunājās kā ar vistuvāko cilvēku, kā ar vecāko māsu

vai māti. Viņš tai stāstīja par saviem priekiem un savām bēdām,

labprāt pieņēma visādus pakalpojumus, bet ari pats to apkalpoja un

Par to gādāja (J. Dzīve I, 72).

Tomēr visaugstāk pacēlās Veidenbauma gara lidojums
savu tuvāko draugu un domu biedru vidū. Tur viņš
varēja dot vaļu dzīvam, spēcīgam vārdam, kas verd no dvē-
seles dziļumiem, izsacīt savas ilgas un centienus pēc augstāka
cilvēku tipa, dziļi ielūkoties cita cilvēka iekšējā dzīvē. Šādās
bez gala sirsnīgās sarunās vislabāk varēja mācīties Veiden-
baumu pazīt. „Rakstīt viņš rakstīja maz, ari vēstulēs reti

•zteicas ar tādu atklātību kā minētos retos, neaizmirstamos acu-

mirkļos. Tad viņš varēja gluži aizmirsties, aizgrābt, — satri-

cināts viņš tad brīžam runāja kā pravietotājs dzejnieks, bez

frāzes, bez izlikšanās, gluži taisni, atklāti, sirsnīgi izteikdams

visu, kas tam uz sirds" (Dauge). —

c)Ka domātājs Veidenbaums vispirms uzskatu, mācī-

bu, sadzīves formu pārbaudītājs, kritiķis. Neko viņš nepieņem
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uz ticību, kā citi saka, bet tā, kā viņš pats redz. Gribēdams būt

līdz pēdīgam īsts, patiess, viņš šīs pašas īpašības meklēja ari ār-

pus sevis. Patstāvīgu uzskatu trūkums viņam darīja otru cilvē-

ku par nesimpātisku. Ari tos, kas gribēja būt par viņa domu

biedriem, bet uzrādīja domu nepatstāvību, uzskatu pa-

viršību, viņš nevarēja ieredzēt. Viņš cienīja lielus cilvēkus,

kas apzinīgi bija nostājušies savā vietā un ar dziļu pārliecību

pildīja savu uzdevumu. Bet tādu bija maz. Lielums laužu bija

bez pārbaudījuma pārņēmuši sevī domas, ko viņi bija atraduši

priekšā; vēl viena daļa taisni liekuļoja, apzinīgi vīla. Ar pir-

majiem viņš nevarēja biedroties, pret otriem viņš sajuta nepār-

vāramu īgnumu. Viņš atvilkās savrup, noskaņoja sevī savu

pasauli, tomēr no ārienes saņemtie iespaidi un pārdzīvojumi ne-

varēja viņam paiet garām viņu neuztraukdami un nesagādā-
dami viņam ciešanas.

Atbalstu savai gara pasaulei Veidenbaums neatrada tuvā-

kajā apkārtnē. Tā bija pilna aizspriedumu, nepārbaudītu uzska-
'

tu, nepierādāmu ticējumu. Meklēdams pagātnē, viņš nonāca

pie romiešu dzejnieka Horāča (65.—8. g. priekš Kr.). ļ
Pie tā viņš kavējās, tanī viņš atrada pamatus, uz ko nostāties.
Horācis rēķinājās ar to, kas patiesi ir, kas katram redzams un

zināms. Visiem priekšā vecums un nāve, vai tie dzīvo krāšņas ļ
pilīs, vai nabadzīgās būdās. Par velti bīstamies kara briesmu,

par velti sargam miesas no ziemas sala, — ēnu valstī katram

reiz jānobrauc. No kā cilvēkam jāsargās, to neviens nezin, ļ
Jūrnieks bīstas klinšu, kareivis bultu; bet nāve nāk negai-

dīta, kad cilvēks jūtas drošs. Uz to dibinās padoms: baudi dzīvi,

izmanto acumirkli, paturi mierīgu prātu. Grūtās dienās

pārāk neskumsti; kad laime uzsmaida, neaizraujies priekā.
Nav jēgas saraust mantas kaudzes; tās sagrābs mantinieki. Liec ļ
atnest vīnu, smaršīgas nardes un sārtas rozes, kamēr

liktenis vēl nav griezis dzīvības vājo diegu. Kam daudz

pūlēties īsajā mūžā? Kam ari garu velti mocīt mūžīgām;
gudrībām? Labāk zem kupliem kokiem rožu ziediem pušķot
galvas un draudzīgi tukšot pilnos kausus, atlabinot no mājām

skaisto Lidiju, kas steidz šurp vaļējiem plivinošiem matiem.'
ņemdama līdz skanīgo kokli. Laimīgs, kas staigā zelta vidus

ceļu, neredzēdams trūcīgas dzīves dubļus un nemitinādamies
apskaustajās valdnieku pilīs. Augstākos kokus bieži liec vējš.
Kas nelaime tura cerību, laimē bīstas ļaunas dienas, tam sirds
īsta vieta. Mierīgi dzīvo tāds, kam tēvu laiku trauki nabadzī-

ga galda. Tam vieglo miegu nelaupa bailes, nedz trakās kārī-

bas. Kam meklēt laimi citas zemēs! Tēvijas bēglis tomēr sev ne-

izbēg. Dzelzīm kaltos kuģos, jātnieku drūzmām steidzas līdz
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niknas rūpes, ātrākas kā stirnas. Priecīgs gars sviež projām
raizes un saldina likteņa piemeklējumus viegliem smaidiem;
pilna laime nespīd nevienam.

Tās ir Horāča atziņas, kam Veidenbaums devis izteiksmi
latviešu valodā, gan Horāča odas tulkojot, gan ari tās ieliekot
savos orīģinaldzejoļos, tādā kārtā tās zināmā mērā pārņem-
dams un paradīdams par savām. Bet ne Veidenbauma uzskati
ar tam aprobežojas, ne ari tie izriet no tiem pašiem avotiem

ka Horacim. Pēdējais ir patiesi noskaņots dzīves baudītājs,
epikurietis, kas nācis pie nesatricināma miera. Šī viņa dvē-
seles noskaņa tad nu ari izpaužas viņa dzejā. Veidenbaums
turpretī ķeras pie baudu līdzekļiem, lai aizmirstos, lai remdētu
bēdas un sāpes. Viņš ir cietējs, pesimists; viņa pamatnoskaņa
ir pesimisms. No tā izaug viņa pārgalvības, viņa nodošanās

izpriecām; tā nospiests viņš mēģina iegūt pasaules uzskatu, kas
viņa dzīves dienas tam padara par panesamām. Šis pats pe-
simisms izsakās viņa gara darbos ari tieši, tos attālinādams no

Horača gara pasaules.

Veidenbauma pesimisma cēloņi ir personiskas dabas
ar sabiedriska rakstura piemaisījumiem. Viņš uzaug šauros

apstākļos. Ģimenes locekli māca cits citu un tā tiek uz priekšu.
Kad Eduards nobeidzis apriņķa skolu, viņam nav iespējams
izglītību turpināt ģimnāzijā. Viņš gatavojas uz ģimnāzijas gala
eksāmenu uz savu roku, viens noslēgdamies ar savām grāma-

tam._ Kad viņš uz gadu iestājas ģimnāzijā, viņam jālīdzas ar

privātstundām un jāgriežas pēc palīdzības pie skolas kases.
Studējot iet tik grūti, ka reizēm studijas jāpārtrauc. Pie tam

trūkst vienumēr piemērotas sabiedrības, uz kuru atbalstīties,
a[ kuru kopā noskaidrot sāpīgos jautājumus, sajūsmināties par

ceļiem mērķiem. leraujoties sevī, viņam dzīves krizēs jāpa-
liek bez padoma, jāiet pretī aklai tumsai. Uznāk tad domas,
ka pasauli sedz mūžīga migla, ka dzīvē mūžīgas rūpes, ka lai-

mes sapņi ir blēņas; mūžīgs sals valda virs zemes, kur dzird un

redzjik ļaunu. Nav tad brīnums, ka rodas vēlēšanās, lai Dievs

Piesūta trieku, ka gribētos lodei likt izšķirt likteni. Mieru dos

vienīgi kaps, kam ziedonī plauks pāri puķes, kur vairs netrau-
cēs ne rūpes, ne prieka skaņas.

Par Veidenbauma pesimisma cēloni Ed. Treumanis uzskata

galvenā kārtā trūkumu - (Veidenbauma Kop. raksti I, 41—42, 1907).

Viqš domā, ka labvēlīgākos mantas apstākļos viss būtu bijis citādi;

V. būtu dzīvojis daudz ilgāku mūžu un apveltījis latviešus ar ievēroja-

mākiem gara darbiem. — Dauge par V—a trūkumu liecina, ka viņš

dzīvojis kā pēdīgais nabags, salis un badojies un nezinājis, ko vilkt

mugurā (J. Dzīve I, 69). Dauge tomēr līdzekļu trūkumu neuzskata
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par Veidenbauma pesimisma galveno cēloni, bet sabiedriskās apkārt-

nes nabadzību (J. Dzīve I, 74 v. t.). Pārāk kroplā, neintelliģentā Tēr-

batas dzīve viņu taisni apvainoja, vārdzināja, veda uz neceļiem.

„Citā, veselīgākā atmosfērā nekā Tērbatā Veidenbaums būtu varējis

dzīvot normālāku un caur to bagātāku dzīvi un varbūt nebūtu tik

jauns saslimis un miris." — Citādos uzskatos kā Treumanis par Vei-

denbauma pesimismu ir ari Rūdolfs Egle, V. kopotu rakstu jaunākā

izdevuma (1926.) redaktors un biogrāfs, kas pamatīgi pētījis V. laiku

un dziji ieskatījies dzejnieka dzīves un gara būtībā. Veidenbauma

drūmo skatu sadzīvē un pasaules visumā viņš izskaidro ne tikdaudz

kā. tīri materiālas (ārējas), bet gan daudz -vairāk kā prātnieciskas

(iekšējas).dabas parādību. V. loti dziļi' saskatīja sadzīves trūkumus,

visu, kas cilvēkam sagādā ciešanas, un tas viņa darbos lika ieskanē-

ties asām pesimisma skaņām, kurās tikpat labi sadzirdams indivi-

duālais (personīgais), kā sociāli sabiedriskais moments (sk. Eduards

Veidenbaums dzīvē un darbos, 135, 143 v. c, Cēsīs un Rīgā 1926).

Pie Veidenbauma raksturīgām īpašībām pieder viņa ār-

kārtējā līdzjūtība pret citiem, kas pavairo viņa pesi-

mismu. Pirms savas aiziešanas uz augstskolu viņš uzraksta

apcerējumu par tautsaimniecību un izplata to nemācītu kalpu

un rokpeļņu starpā, lai viņiem palīdzētu tikt ārā no tumsas, no

to rokām, kas viņus apspiež, kalpina. Viņš apņemas studēt

tieslietas, lai dažu labu izsūktu latvieti varētu aizstāvēt pret

bagātnieku varmācībām. „Es nekad negribētu no savām dur-

vīm dzīt cilvēku, kurš savās tiesībās uz beidzamo aplaupīts vai

smiets. Vai viņš maksā ko vai nē — vienalga; tāds ir aizstā-
vams" (V. Kopoti raksti I, 32, 1907.). Vienkāršie ļaudis nomo-

cās verdzība, raud asaras pēc labākas dzīves, ciena varmākas

un tiem kalpo. Lielie gari cenšas pēc ideāliem, bet dzīvē ne-

ieņem pirmo vietu; tos nomāc cīņa pēc uztura un sirmie aiz-

spriedumi. Galā uz visas zemes lodes nav brīvība atrodama,

nav ari neviena, kam zied laime.

No šejienes izaug Veidenbauma sadzīves kritika

Viņš ņem uz grauda tos, kurus viņš tura par dzīves kropļota-
jiem, par ļaunuma nesējiem. Tautas vadoņi cilda tautu, stāsta,

ka tai brīvība dota no augšas: viņu nolūks skubināt, laļ tautā

pa vecam strādā, kalpo, cienī kungus (Rūd. Egles rediģētie V.

Raksti 272, 1926.). Tāpat rakstnieki glaimo tautai, slavē to par

praktisku, iztēlo gaišu tās nākotni (turpat 266). Viņiem pie-

vienojas sprediķotāji, skubinādami, lai paciešas, debesīs iešot

labāki (266); vienkāršie ļautiņi klausa, ko šie tumsoņi melš, bī-

damies elles un soda (267). Par tiesnešiem sēž blēži, pār ļau-
dīm valda varmākas (266). Uz priekšu tiek tāds, kas bagāt-
niekus tura ciena, valdiniekiem rāda godu, lai tie būtu vai kādi
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(269). Ari jaunā paaudze, tautas zieds, skrien līdz tumsoņiem;
par studentu likumu sāk palikt: „Kā maizi ēd, tā dziesmu dzied"
(272). Lielais pulks vienkāršo ļautiņu pastāv no ticīgiem muļ-
ķiem, kas nokar galvu un tic pasakām. Ar to drūmā glezna
tiek pilnīga, un nav paredzams, no kuras puses tā varētu tikt

gaiša. Ārprātīgi ir tie, kam šī bēdu luga ķeras pie sirds un kas

muļķus sauc pie gaismas un brīvības (269). Personīgi še izeja
acumirkļa baudā, pieslēdzoties fīorācim.

Bet vai Veidenbaums nebūtu domājis, kā pēc nokārtota
plāna novērst sadzīves ļaunumus? Vai viņš nepieķērās sociā-

listu centieniem? Viņa norādījumi par strādnieku izglītības
pacelšanu un apziņas modināšanu liek domāt, ka viņš no še-

jienes cer pārlabot dzīvi. Tomēr pats viņš pie šī darba nav

ķeries un viņa tuvākie paziņas liecina, ka viņš nekad nebūtu
bijis aktīvs biedrs kādā politiskā partijā. «Veidenbaums ne-

kad nevienam neuzmācās ar savām idejām, — viņam nebija
ne mazākās drusciņas aģitatora talanta, viņš nekad nedzina

propagandu, nekad nepulcināja ap sevi domu biedrus, neorga-

nizēja partiju" (Dauge, J. Dzīve I, 80). Viņš bija. caur un cauri

individuālists, kas necieta nekādas pavēles, šablonas,

„Partijas stingrie paragrāfi viņu būtu nomākuši un

kavējuši dzīvot un darboties pēc savas dabas un viņas dziļā-
kiem likumiem." Viņa uzskati saskan ar Maksi Štirneru, kura
grāmatu Der Einzige und sein Eigentum viņš vairākkārt lasa.
Sī grāmata, kurā attīstītas anarchistiskas idejas par individa

neaprobežotu brīvību, bija iznākusi jau labi sen (1845. g.), bet

tikai gadu simteņa beigās modernajā vācu literāriskā
kustība par vienu no visievērojamākām. Nīcše, ko Veiden-
baums nepazina (J. Dzīve I, 87), dievināja, atšķirdamies no

otirnera, tikai sevišķām spējām apdāvinātus cilvēkus, pār-
cilvēku. Ari Veidenbaums domāja par cilvēku izlasi un gribēja
redzēt sabiedrības priekšgalā tikai labākos. „Dumjiem un

ļauniem nedrīkst būt nekādas noteikšanas par citu dzīvi, bet
«kai tiem, kas savā garā un dvēselē lieli" (J. Dzīve 1, 66). Šā-
du lielu cilvēku tautas masās daudz, augstākās aprindās daudz
mazu un ļaunu. Katra no strādniekiem izejoša darbība tāpēc
an tikai tad atzīstama, kad tā godsirdīga, augstākas tikumības
nesta (turp. 76). Sabiedrība tikai tad labosies, ja labosies cil-

y~i .Darbs pie šiem stāv pirmajā vietā, un katram vispirma
Kārtā jasak pašam no sevis. Nākotnes sabiedrības forma viņu
mazāk interesēja kā nākotnes cilvēka ideāls. Nākotnes cilvēka
«ps bija viņa, tāpat kā Nīcšes, ilgu tēls.

.

Lai gan Veidenbauma pasaules uzskats ir visai patsta-
v,gs un īpatnīgs, tomēr tas nav viengabala, nav sistemātiski
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noskaņots. Uzejam tanī ari pārmainās gadu gaita un no

agrākās paaudzes pārņemtus ideālus.

Visu nesaudzīgi pārbaudīdams un sevī pārdzīvodams, Vei- ļ
denbaums bija nācis pie uzskata, ka nevar zināt, kas ir patiess,
kas labs, kas slikts, ka visu var darīt, ko tik iegribas, ka nav

tad ari nekāda pienākuma ne pret sevi, ne -pret citiem. Šo uz-

skatu Veidenbaums kādā brālim 1890. g. rakstītā vēstulē at-

sauc (Veid. Raksti 673, 1926.). Kamēr dzīvo, jāievēro pienā-
kumi,-bez kuriem dzīve nav patīkama un panesama.

_

Veltīgs
ir jautājums, vai pastāv kāda augstāka vara, kas pavēl pienā-
kumus pildīt. Mūsu pašu jūtas un prāts mūs piespiež darīt sa-

vus pienākumus ari bez kādas augstākas varas. Savu pienāku-
mu pilda tas, kas „tā dara citiem, kā grib, lai citi viņam darītu,

kad viņš būtu to vietā." Jo tuvāk cilvēks nāk šim ideālam, jo

viņš ir krietnāks un teicamāks.

Tai pašā vēstulē Veidenbaums saka, ka viņš netic taga-

dējai ticībai un ari citus savus uzskatus nav grozījis. Tapa]
zinām, ka viņš ienīst liekulīgos sprediķotājus. Ar visu to viņā

reizām stipri ietrīcas reliģiozā stīga. Reliģiozas sa-

jūsmas brīžos viņš ņem vijoli un spēlē garīgas meldijas (Bez

bēdām labu nakti, Gods Dievam vien ar pateikšan, Dievs

Kungs ir mūsu stiprā pils v. c). Viņam ir dzejoļi, kuros gaiši

izsakās dievticība. Tāds ir dzejolis Vēl neesmu dubļos tik

dziļi es_ slīcis (Veid. Raksti 246,_ 1926.). Ikkatram pienākums

nest grūtības, kā Dieva prāts, mūs radot, spriedis; ne mats ne-

krīt, ko neredz un nezina Dievs; pēc nāves ziedēs pavasaris,
kur nemirstīgais gars baudīs debesu līksmību. Cilvēka likteņa

maiņās valda dievības gars (turp. 243); debesu vara pasaule
gan dažus dara slavenus, gan dažus grūž neslavā (236). Spo;
žas viņam dažu brīd' uzmirdz kristīgas ticības ainas par Pestī-

tāja piedzimšanu, kas nes sirdī dievišķu prieku un laimīgākas

dzīves cerības pēc zemes mūža (248), par mirušu augšāmcelša-
nos uz līksmību debesu valstībā (241). Šādas ainas Veiden-

baumam rada viņa jūtas. Prāts viņam nerēķinās ar kadu aug-

stāku varu, ne tikumības prasījumus pildot, ne uz nāves gultas,
lai āri viņš to nenoliedz. Viņam nav droša pierādījuma, Ķ
cilvēku pēc nāves sagaida labāka dzīve, tāpēc viņš pat vel nā-

ves mokās vēlas skatīt sauli un kokus un puķes (101). —

d) Veidenbaums kā dzejnieks nebija vienīgi daiļuma

paudējs. Dzejot viņam nozīmēja darboties. Dzejnieks ir tāds

pat derīgs un vajadzīgs darbinieks kā kaut kurš cits. Aistē-

tikas teorija, kas prasa, ka dzejai, un vispār mākslai, jārāda
skaistums un ar to jāsniedz baudījums, bija (pēc Dauges liecības)
Veidenbauma acīs pilnīgi nepareiza (Treumaņa rediģ. Veid

Kop. r. I, 84, 1907). „Dzeja un māksla drīkst rādīt gan skaistu-
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mv, gan ari neskaistumu, —viņas uzdevums ir rādīt dzīvi, pa-
tieso, dzīvo dzīvi, m_o dināt intimu dzīves sapra-
šanu; caur to cilvēki vieni otriem tiek tuvināti, un savstar-

pēja sirsnīga saprašanās dara par iespējamu uzstādīt sasnie-

dzamus cilvēces merkus, un dara sekmīgāku darbību priekš šo
mērķu sasniegšanas" (turpat). Dzejnieks tad nostājas blakām

politiķim, sadzīves darbiniekam. Viņš pieiet pie lietām citādi
neka šis, lai gan darbojas tai pašā darba Jaukā. Ir noraidāma

doma, ka dzejnieks nevar vai nedrīkst būt politiķis, tas ir, ka
vina dzeja nedrīkst ņemt par priekšmetu sava laika dzīvi, ari

politiskus dienas notikumus. Dzeja drīkst runāt par visu; viņa
ir tīra, nevis atsacīdamās no laika problēmiem, bet runādama

par tiem atklāti, taisni, dziļi patiesi un sirsnīgi (turpat 82).
īsts dzejnieks tas, kas apdāvināts sevišķi smalkjūtīgiem orgā-
niem pret dzīves parādībām. Bet viņš stāv ar sava laika

dzīvi citādā sakarā nekā politiķis: šis pirmā kārtā iet praktiskā
dienas cīņa, dzejnieks turpretī pirmā kārtā ir cilvēka dvēseles
dzīves tulkotājs. Dzeja ir tilts no cilvēka uz cilvēku; tā ir so-

ciālu simpātiju visspēcīgākā radītāja. Dzejai ir tieša dalība pie
reālas dzīves; tā nostājas par dzīves problēmu apgaismotāju,
atrisinataju, par dzīves virzītāju. Pie tādām domām turēda-

mies, Veidenbaums uzrāda virzienu, ar kuru latviešu dzeja
ieiet jaunā attīstības posmā.

Veidenbauma uzskati par dzeju atšķiras no agrāku

laiku dzejas izpratnes. Latviešu mākslas dzejai ar Furekeru

nodibinoties (sk. 12,I2
,

293 v. t), radās garīgas dziesmas, kam nolūks

Padziļināt reliģisku dzīvi. Laicīgās dzejas nodibinātājam Vecajam

Stenderam stāv acu priekšā pamācības nolūki (sk. 12,I2
, 319 v. t.); viņa,

un turpmākā laikmeta, dzeja ir didaktiska. Pasakas bez pamācībām

vioam līdzinās smukam, bet aklam zirgam, stāsti bez pamācībām —

„skunstīga sniķera bez dvēselēm". Dzijāk uztver dzejas būtību Hu-

genbergers, kas to pielīdzina skaistam bērnam* ko nezin saukt vārdā,

kaut gan tas visiem patīk (sk. P, 336). Jaunus uzdevumus uzstādīja

dzejai tautiskais laikmets. Tautiskai dzejai bija jāpauž nacionālās

idejas, jāsasilda uz tautas mīlestību un patriotiskiem centieniem (sk.

H2

, 222 v. t). Tā sajūsmā nodzilojas dabā, tās iespaidus iztēlojot par

mitoloģiskām būtēm un par dzejiskiem simboliem. Vēlākie dzejnieki

(Vensku Edvards, Esenberģis v. c.) piegriežas tikai daiļuma izjūtai

(sk. II2
,

297). Nedaudzu dzejnieku starpā, kam dāvanas, parādījās

citi, kas bija piesavinājušies vienīgi ārēju formu. Pēdējie, tomēr ari

tie, kas pieķērās daiļumam un spēja to savos darbos zināmā mērā pa-

rādīt, izaicināja tās paaudzes protestu, kas ar visu sirdi nodevās sa-

biedriskās dzīves problēmiem. Veidenbaums atrada, ka „sen beidzies

liras laikmets svēts, pēc maizes tagad cilvēks brēc" (Rūd. Egles rediģ.
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Veid. Raksti 261, 1926). Žēlabainām dzejām nav cienās viņos pro-

zaiskos laikos: „Est salkušam tās nevar dot un paēdis tās nesaprot."

Latviešu dzejnieku lielajam baram dodams tas gods, ka viņu dzejai

piemīt spēja dod gardu miegu. Kamēr dzejnieki kal muļķīgas dzejas,

varmākas min taisnību kājām. Prasījums ir: Dzejniekam savā dzejā

jāņem dalība dzīves cīņā, vai — jāatsakās no dzejas.

Veidenbauma dzejas darbi saskan ar vina uzskatiem par

dzeju: daiļums nevelk vina dzejai robežas, daiļums nav

vina dzejas mērķis. Ari tulkojumos viņu neierosina

daiļuma izjūta, viņš negrib, kā Alunāns (sk. II2

,
31), rādīt, cik

latviešu valoda spēcīga un jauka; viņš atrada pasaules lite-

rātūrā dzejas darbus, kas noskaidro viņa pasaules uzskatu, un

tos viņš tad tulko. Tā viņš ķeras pie Horāča dziesmām. Ne ši

dzejnieka daiļuma izjūta, bet viņa filozofija to pievelk. Tāpēc

viņš tulkojamos piemērus izraugās no Horāča dziesmu otras

grāmatas, kurā- sakopoti dzejnieka nopietnākie filozofiska rak-

stura darbi (sk. Strauberga Piezīmes pie Veidenbauma dzejas,

Jauna Dzīve I, 79). Še sastopamā eudēmonisma filozofija, ka

labklājība, virs zemes saņemamā laime ir vienīgais īstais cil-

vēku centienu mērķis, kas neatver nekādas izredzes pāri ka-

pam, dod atbalstu Veidenbauma gara dzīvei. Šo pašu uzskatu

viņš atrod par izplatāmu ari latviešu vidū, un tas ir viņa tul-

kojumu tālākais nolūks. Viņš neizvairās ari no šīs filozofijas

spilgtākā, rupjākā veida hēdonisma, izpriecas un baudu dīdī-

šanas, tādā kārtā tuvodamies grieķu dzejniekam Anakreontam

(sk. turpat 84_u. t). Šie motīvi atrod izteiksmi ari Veiden-

bauma orīģināldzejā. Viņš cenšas atjaunot, pārdēstīt latviešu

vidū antīkās pasaules (grieķu un romiešu) ideālus. Še noteik-

tākā, skaidrākā veidā nekā kautkad agrāk ieraugāmi renesan-

ses centieni.

Par Veidenbauma Horāča dzejas tulkojumiem, sa'f

līdzinot tos ar Jura Alunāna atdzejojumiem, Straubergs nodod šādu

spriedumu (lzgl. Min. Mēnešraksts 1920, I, 25 v. t.): „Ja Alunāns

Horācim nevar pieiet tik tuvu kā Gotem un citiem, nevar izjust skai-

stumu citā laikmetā — Veidenbaums zināmā mērā ir padots Horāča

iespaidiem. Viņš mēģina atturēties no tās vieglās modernizācijas

un lokālizācijas nelaimes, kura novedusi pie izsīkšanas 80. gadu

Mohameds nebij gājis pie kalna, un kalns nebij nācis pie Mohameda

— vispasaules literātūrābij palikusi pie malas, izņemot to, ko bij de-

vis Alunāns, un jaunos latviskotos Heines tulkojumus, no kuriem bll

palicis ne vairs sāls, bet cukurs. Veidenbaums tuvojās Horācim af

saviem ieskatiem kā skolotājam, lai gan viegla epikūrieša doma, kura

ir caur sāpēm izaugusi un pacēlusies pāri par dzīvi, šī filozofiskā ata-
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raksija — Veidenbaumam top par smagu likteņa lāstu, par dziļu pesi-

misma paudēju... Veidenbauma tulkojumi stāv pāri Alunāna tulko-

jumiem jau minētā iekšējā tuvuma ziņā. Veidenbaums ir centies Ho-

rācim tuvoties un iejusties viņa darbos, izmeklēdams visvairāk no

smagākās otras grāmatas savus tulkojumus." — Par to pašu sk. ari K.

Strauberga „Horācijs un viņa latviešu draugi" (krājumā Antīkā pa-

saule).

Ar Horača uzskatiem saskan starp citiem Veiden-
bauma dzejoļi: Kad niknas vētras dzīvei postu draud, Lai

nedomā cilvēks, ka otrs ir slikts, Laiks ātrāki steidzas kā

vagona rats. Pēdējais dzejolis norāda, ka viss ir nieki, ko

cilvēks cerību pilns krāj, ka ari pastrādātais darbs ir lieks un

muļķīgs, beidzas un iet postā; trītu izkapti iet apkārt nāve, kas
kaut kuru var nopļaut šodien vai rītu; tad labāk iedzert, kamēr
diena gaiša un ir ziedoņa laiks — kapsēta aiztaupīs paģiras. —

Pie dzejoļiem, kam anakreontiska ska ņ a, pieder:
Par spīti grūtiem laikiem dzied jautri mūsu bars, īsts filozofs
nav pesimists, Kamdēļ par niekiem vaimanas celt? Taisni uz

Anakreontu norāda pants:

ležupot, paģirot

Anakreons prot.

Ka tad nedzers Muzu dēls,

Kad to nespiež vecums vels?

Dzejolis Vai karš būs ar angļiem vai krieviem radniecisks
kādam Anakreonta dzejolim; tam kāda pieskaņa ari Horāča dze-
jā (pec Strauberga salīdzinājuma,_ turpat 86 v. t. t.). Veiden-
baums atļauj spriest citiem, vai būs karš ar angļiem vai krie-

viem, nododas jautrības dievam un ziedo no rīta līdz vakaram
Gambrinam (teiksmainam alus karālim, alus izgudrotājam).
Anakreontam nav nekāda dala, vai Giges valda Sardos; viņš
nepazīst mantkārību un ļauj, lai tirāni dzīvo; viņam tīk mirem
un smaržām svaidīt bārdu, rožu vītēm apvīt galvu; rītdiena
nav zināma; tāpēc dzert, ziedot Liejam (rūpju remdētājam, dzē-

rāju dievam), līdz slimības stājas ceļā. Horācim viena alga,
kads draudīgs ķēniņš cēlies ziemeļu zemē, kas baide Tiridatu;
v ļnš Muzam draugs, un skumjas un bailes liek uz vēja spār-
niem aiznest Kretas jūrā. Horācis šai gadījumā atšķiras no

Anakreonta un Veidenbauma ar to, ka viņš nododas Muzam
nn neziedo dzērāju dieviem, tā atsacīdamies no pārāka skaļuma
un trakulībām.

Veidenbauma pesimisms, kas dažu brīd' meklē izeju dzer-

šanā un pārgalvībās, izsakās tieši viņa sabiedrības satiras un

skumjas grūtsirdības, pa daļai nāves nojausmu attēlojumos.
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Ja prātnieciskajās un līksmības dziesmās izteiksme ietu-

rēta samērā daiļā, ideālistiskā nokrāsā, tad sati riskajos

tēlojumos tā top vietām naturālistiska. Pie tādiem dze-

joļiem pieder Virs zemes nav taisnības, dūrei tik spēks. „Par

tiesnešiem cienīti blēži sēž un godīgi ādu nost citam plēš; un

cienīgtēvs, zaglis, teic sprediķus." „Virs zemes nav laimes,

tik zvēru pulks bļauj, viens otram iz mutes tie kumosu rauj,

un priecīgs ikkatris, kad vēders tam pilns, kad bērniņi veseli,

dzīvoklis silts." „Vēl liekēži slinkos un godīgi krāps." _„Par
kaujamiem lopiem vēl cilvēkus dzīs." Nemīlīgo, nepārkrāsoto
ainu virkni noslēdz dziļa pesimisma pilnais spriedums par

dzejniekiem:
Un muļķīgas dzejas vel dzejnieki kals

Un vaimanās paši, kad salks tie un sals.

Tāda skaņa, tādas ainas latviešu dzejā līdz tam laikam

nebija sastopamas. Tās ievadīja jaunā posmā, kurā dzejas vēr-

tību nemeklēja parastajā daiļuma izteiksmē. — Citi sabiedrī-

bas satiras paraugi noskaņoti ironiski. Tāds ir dzejolis Ej

un dzenies tik pēc naudas. Tā ir zobgalīga pamācība, kā

tikt uz priekšu: Krāp un blēdī cik vari; skaties tikai uz savu la-
y

bumu, raudams no citiem, kur var dabūt; rādi godu valdinie-

kiem, lai tie būtu vai kādi; turi cienā bagātniekus. Tad

būs panākumi: būs nauda, vieta, dzīvei drošs pamats; tevi

cienīs, tev strādās lādēdamies; tu valdīsi, sodīsi stingri, liku-

mīgi, apņemsi tauku, dumju, paklausīgu sievu. Tāda pat ironija

ir dzejolī: Ja gribi tikt pie labas vietas, tad glaimo, klanies,

rokas laizi. — Par sadzīves trūkumiem domādams, Veiden-

baums izraujas no nespēcīgā pesimisma, ari no pasīvās, ironijas

dzejolī: Mosties, mosties reiz, svabadais gars, celies un salauzi

kalpības spaidus. Tas ir uzaicinājums iekarot brīvību, triekt

zemē tumsoņus, māņu sludinātājus, citu sviedru putinātājus.

Veidenbaums noiet dažubrīd ar savām kaitēm savrup un

nododas grūtsirdībai. Tā ietērpjas dzejoļos, kas viscaur

skumji noskaņoti. Dažos izsakās melancholisks žēlums, #

dzejolī Pie debesīm mēness spīd bālais. Dabas iespaidi: nie-

drājā varžu kurkstēšana, miglainā apkārtne, strautā čurkstošais
ūdens — ievilina žēlā jūsmā. Dzejnieks pat lāgā neizprot,^0

kā tā īsti nāk, vai no vēlā vakara, vai no likteņa grūtībām.
No agrāku jaunāku laiku atmiņām cēlies žēlums izsakās dze-

jolī: Es atminos rožainos laikus — ar refrēnu: „Un sirdi tik

žēli, tik žēli." Krāsas sabiezē un satumst dzejoļos, kas ietver

nāves nojausmu. Dzejnieks jūt, ka tuvojas kapam, un sacer

dzejoli: Uz galu mana dzīve iet, priecājas, ka no saltās pasau-

les nāve viņu aizsauc jaunu, un domā par ziedoni, kas plauks
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pār vina kapu. Visparīgak uz likteņa traģiku attiecas dzejoli:
Vel desmit, divdesmit gadu — un lugai būs pienācis gals.
Vai slinkojis, vai centies — galā jātrūd zemē; līdz iznīkst ari

slava un gods, uz kapa liktie lauri novīst. —

Un talak un atkal tālāk

Rit šausmīgais mūžības rats.

Veidenbauma dzejas mākslinieciska vērtība
nav nekāda lielā. Viņš, kas skolojies pie tāda formas meistara

ka Horacis, to sajuta, un tāpēc nav nekāds brīnums, ka viņš
gribējis savus dzejoļus iznīcināt. Dzejiskā izteiksme, valoda

vispilnīgākā Horača dziesmu pārdzejojumos. Prātnieciskajā
orīģināldzejā (piem., Kad niknas vētras dzīvei postu draud)
trūkst spožā slīpējuma, tāpat jautrajās dzērāju dziesmās (piem.
Domāju es domas dziļas) anakreontiskā viegluma un grācijas.
Sabiedriskajā satirā naturālistiskās krāsas nenoskaņojas par
dziļāk izjustu kopainu. Uzņemtos iespaidus dzejnieks pārstrādā
un parkausē sevī par mākslinieciskām vērtībām tikai pa daļai.
Ja tos parkausēt viņam nebija ne vaļas, ne miera. Viņš bija
ierauts dzīves pārmaiņās, kas jaunai paaudzei zīmēja priekšā
Jaunus uzdevumus. Tos viņš redzēja, izjuta gaišāk kā ne-

viens un deva tos savā dzejā nojaust citiem. Tā ir viņa
dzejas sevišķā nozīme.

Literātūra. Veidenbauma dzīvības laikā un ari vēl vē-

lāk izplatījās viņa orīģināldzejoli rokrakstā. Viņa pirmie iespiestie

darbi, Horāča dziesmu tulkojumi, sāka parādīties Austrumā 1890. g.

Vina orīģināldzejoli lielākā skaitā iespiesti Mājas Viesa literāriskajā

Pielikumā ar 1893. g. sākot. — Krājumiuš Veidenbauma dzejoļu (ori-

ģinālu, skaitā ap 40) iznāca 1896. g. Zvārguļu Edvarda (Treumaņa)

sakopojumā ar īsu biogrāfisku skici ievadā. Še trūka dzejoļu, kuros

izsacīta sadzīves kritika; ari uzņemtie dzejoli cenzora kropļoti. —

Pirmo samērā pilnīgo Veidenbauma atstāto dzejoju iespiedumu apgā-

dāja Sociāldemokrātu bibliotēka Londonā 1900. g.: Eduarda Veiden-

bauma Dzejas (Sociāld. bibl. Nr. 5). Dzejoji iespiesti pēc rok-

rakstiem (kuru starpā tomēr dažas mazas nesaskaņas) nepārgrozīti,

kas par turpmākajiem izdevumiem nav sakāms. Bet ari še trūkst

dažu pantu un rindu, kas ir Treumaņa 19Q7. gada izdevumā, tā pē-

dējā panta dzejolī Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka („Un tagad es

nicinu pasaules lietas", Londonas izd. 3. lp., Treumaņa 55 Ip.), pēdējo

rindu dzejolī Viss atriebies (Lond. izd. 7. lp., Treum. 59 lp.) v. c. Lon-

donas izdevumā dzejoli iespiesti svabadā kārtībā, bez grupējuma,

ari bez pantu nodalījuma. — Ed. Veidenbauma Dzejas. Sakopojis

Pabērzu Rūdolfs. 19Q6. P. Bērziņa grāmatu pārdotavas apgādībā.
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Tas pa daļai plaģiāts, nemākulīgs un apšaubāms sakopojums: ieva-

dā pārdrukāts, autoru un avotu neminot, V. Dermaņa apcerējums

par Veidenbauma dzeju. Dzejoļiem par pamatu cits rokraksts (kas

atšķiras no Londonas v. Treumaņa izdevuma). Tie iespiesti ar sa-

grozījumiem un izlaidumiem. Trūkst spilgtāko satirisko dzejoļu. -

E. Veidenbauma kopoti raksti, Ed. Treumaņa redakcijā, P. Skras-

tiņa apgādībā, Valmierā (1907—1909). I. Treumaņa raksts par Vei-

denbauma dzīvi un darbiem, kurā iemetinātas divi A. Dauges sarak-

stītas nodalās. 11. Dzejas. 111. A. Soda likumu vēsturiskā attīstī-

ba un viņu filozofiskais pamats. B. Vairāk gaismas. IV. Gabals iz

tautsaimniecības. V. Stāsti (divi tulkojumi). Dzejoļu krājums pil-

nīgs, nodalīts nodaļās; teksti pa daļai atšķiras no Londonas iespie-

duma; dažas vietas grozītas, lai grāmatu nekonfiscētu. Grāmatas

trešo daļu tomēr konfiscēja un sakopotāju (Ed. Treumani) sodīja ar

cietumu. Šo kopoto rakstu otrs izdevums iznāca 1920. g. K. Dūņa

apgādībā Cēsīs un Valmierā. Rakstā par Veidenbaumu atlaistas A.

Dauges sniegtās nodaļas, ari pa lielākai daļai dzejoļu raksturojums.

Dzejoli pārdrukāti tanī pašā kārtībā kā pirmajā, atlaižot nost numu-

ru apzīmējumu. — Pats pilnīgākais un rūpīgākais Veidenbauma

rakstu sakopojums tomēr ir Rūdolfa Egles rediģētais Eduarda Vei-

denbauma Raksti, kas iznāca O. Jēpes izdevumā Cēsīs un Rīgā

1926. To ievada plaša pētnieciska Rūdolfa Egles monogrāfija Edu-

ards Veidenbaums dzīvē un darbos (iznāca ari atsevišķā grāmatā,

virknē Mūsu rakstnieki VI, Cēsīs un Rīgā 1926.), kas ievērojamā

dzejnieka dzīvi, pasaules uzskatu un centienus apgaismo mazliet ci-

tādi, kā līdz šim. Kas zīmējas uz V. darbiem, tad visi teksti šai iz-

devumā par jaunu ļoti rūpīgi pārbaudīti, saskaņoti ar pirmiespiedu-

miem vai rokrakstiem, kas uzglabājušies. Salīdzinot ar iespriek-

šējiem izdevumiem, nācis ari klāt loti daudz jauna materiāla. Beigās

plašs Veidenbaiļma rakstu agrāko izdevumu apskats»; piezīmes:

— Kur palika Veidenbauma rokraksti? — Veidenbaums kritikas

gaismā. Veidenbauma rakstu tagadējais izdevums. Piezīmes tek-

stiem un varianti. Bibliogrāfija. — Sakarā ar šo izdevumu Veiden-

bauma īsais mūžs un atstātais literāriskais mantojums par jaunu ci-

lāts un pārrunāts periodikā gan atsauksmēs, gan plašākās apcerēs-

Bet jauna materiāla tam, kas atrodams šai jaunākā Rakstu sakopo-

jumā, tas nepienes klāt gandrīz nekāda.

Raksti par V.: V. Dermaņa E. V. savā dzejā. Jauna Raža

V, — A. Dauges E. V., Jaunā Dzīve I, 62—78. — K. Strau-

bergs Piezīmes pie V. dzejas, turpat, 79—88. — K. Skalbes E. V

dzimtenē, Jaun. Ziņas 1930, 283., v. d. citi, kas sīkāk uzskaitīti augšā

pieminētā V. Rakstu jaunākā izdevumā.
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Rakstniecībā darbojies ari Eduarda brālis Kārlis Vei-

denbaums (1865—1901). Dzejā viņš ietērpj patstāvīgas
domas. Darbs visam pamats. Rims idejas, jūtas, dvēseles spēks,
ja darbs klus par riebumu. Laimīgs ir cilvēks, kas sasniedz sa-

vus ideālus; bet kas uzstāda ne-

sasniedzamus ideālus, tam jāiz-
bauda sāpes un ciešanas. Sirsnī-

gas nojausmas ir viņa dzejolī
Pie ratiņa. Vērpj meitene svēt-

dienas kārtu, līgava pūru, māte

bērniem apģērbu; sirmgalve
vērpjot iemieg un mūžīgi dus.
Kārlis Veidenbaums, vecāku
mājas dzīvodams, rūpīgi gādāja
par savu brāli Eduardu. Viņa
rakstus sakopoja Ed.Treumanis:
Kārla Veidenbauma kopoti rak-

sti, Valmierā 1911. — Jaunā iz-

devumā tie iznāca Rūdolfa Egles
un redakcijā: Kārla

veidenbauma Raksti, Cēsīs un

Ķigā 1925. Šis ir K. V. rakstu
Pilnīgākais izdevums, kurā visi
teksti no jauna pārbaudīti un sa-

skaņoti ar pirmiespiedumiem vai
rokrakstiem. Nākusi ari kāda

Kārlis Veidenbaums

dala rakstu klāt. kas agrākā izdevumā nebija ievietoti. Turpat,
ievadam, R. Egle sniedz ari korektu literāriskās darbības apska-
tu un novērtējumu kas iznāca bez tam atsevišķā izdevumā:

Veidenbaums (1925).

3. ŠĶIRTNE

• . ?ar gadu, kad jaunie centieni tik tāļu nobrieduši, ka tie
auzas uz aru un ieņem redzamu vietu latviešu dzīvē, uzlūko-

jams 1893.

lik"
vienas Puses

>
tad latviešu tautiskie centieni

ta
s n°veduši pie ievērojamiem panākumiem. Varēja noskatī-
s atpakaļ uz nostrādāto darba gabalu; latviešu nacionālās kul-

I
ras vadošie orgāni sarīkoja savas pirmās, spožās jub i -

nn

3a.s:. divdesmit piecu gadu pastāvēšanas svētkus 1893. g.

ne^Vinē;!a Rīgas latviešu biedrība, latviešu teātris, Baltijas Vēst-
Sls

- Tās bija svinīgas dienas, uz kurām plaši gatavojās, kas
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pacilāja ievērojamu latviešu intelliģences daļu, par kuru

piemiņām mēģināja atstāt ari paliekamākus darbus. Rīgas lat-

viešu biedrības priekšvēsturi Deglavs uzrakstīja grāmatā Lat-

viešu attīstības solis no 1848.—1875. g.; Baltijas Vēstnesis sa-

vas jubilejas piemiņai sagādāja un sakopoja savu līdzstrādnieku

dzīves aprakstus un ģīmetnes, ar ko uzskatāmi nostājās priekšā

visi tautas atmodas laikmeta ievērojamākie darbinieki; Rīgas

latv. biedrības svinējumiem sacerēja Aspazija dzejisku prologu,

kurā ģēnijs vieno Latviju ar savām pavadonēm: Mūziku,

Gleznu, Dzeju, Industriju, Zinātni, Taliju. Nacionālā lite-

rātūrā liekas sasniegusi augstu stāvokli; 1893. g. latviešu grā-

matniecība bagāta. Stāstu nodaļā parādās Blaumaņa Pie skala

uguns, Apsīšu Jēkaba Iz tautas bilžu galerijas (3. virkne),
Doku Ata Krišs Laksts un Paugurieši (Austrumā), Pūriņu Klāva

stāsti, Purapukes Pasaules lāpītājs, Lercha-Puškaiša Vodžus,

Deglava Krusttēvs; dzejā — Vensku Ldvarda Jaunas dzejas,

Pavasaru Jāņa Ziedoņa sapņi, Aug. Kažoka Dzejoļi, Jan-

ševska Übags, klasiskie tulkojumi: Mūlenbacha Homēra Odi-

seja (5. un 6. dziedāj.), Purkalīša Dziesmu pazarītes, Fr. Ada-

moviča Krilova pasakas; drāmā: Blaumaņa Pazudušais dēls,

Ad. Alunāna Pārticībā un nabadzībā, Pūriņu Klāva Nauda, Du-

bura romantiskā opera Spoku stundā, Stepermaņu Krustiņa

Ūdens meita, Altranstetas asinszieds, Mācītāja meita, Sodība.

Zinātnisko darbu starpā sevišķi jāpiemin Bīlenšteina plašais un

pamatīgais pētījums par latviešu tautas robežām (Die Grenzen

des lett. Volksstammes). Nacionālās kultūras darbu dažas ie-

stādēs strādāja ar atjaunotu spēku. Rīgas latv. biedrības Derīgu

grāmatu nodala, kas bija dibināta jau 1887. g., sāka no 1892.1-

--sparīgi darboties, izdodama minētā gadā septiņas grāmatas, to

starpā Apsīšu Jēkaba labākos stāstus. Zinību Komisijas
vasaras sapulces pieņēma jo plašus apmērus, pulcinā-
damas no malu malām latviešu intelliģenci, kas noklausījās
saistošus priekšlasījumus par latviešu literātūru un kultūru.

Jelgavas latviešu biedrības Kurzemes brīvlaišanas 30. augusta

svinējumi izvērtās par tautas svētkiem, ko svinēja vairāk dienas

ar koncertiem, teātra izrādēm, priekšlasījumiem, izpriecām.
Likās, ka ļatviešu nacionālās kultūras vilnis nekad tik augstu

nebija pacēlies kā ap 1893. g. Tas no vienas puses.

No otras puses jaunie centieni, kas šur tur klusuma

bija modušies, parādījās par ievērojamu spēku un aizrāva

sev līdz lielu intelliģences daļu, sevišķi jauno paaudzi.
Radās tā sauktā jaunā strāva, kas nostājās pret tautis-

kajiem centieniem. Pa daļai tā palika vienumēr apslēpta:
tomēr tā tika redzama ari atklāti, runāja sapulcēs, presē, lite'
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rātūrā savu vārdu, cenzdamās ievirzīt latviešu kultūru citās

sliedēs. Par pamatu tā ņēma sociāldēmokratu programmu,lo-

mer ar to, īpaši pirmajā laikā, neaprobežodamās. Tā meklēja

saņemt iespaidus, ierosinājumus no strāvām, kas valdīja citās,
vairāk uz priekšu tikušās kultūras tautās. Un še nu mēdza

but vadošā lomā sociāldēmokratija kā apakšējās laužu šķiras
domu un gribas nesēja. Jaunajiem centieniem, jaunajai strāvai
atklāti parādoties un nostiprinoties latviešu dzīvē, 1893. gads

top par robežu gadu. Šinī gadā Jansons nolasīja un laida klajā
iznīcinošu kritiku par latviešu literātūru, Dienas Lapa slepe-
nība pieņēma sociāldēmokratu programmu, ar ko Pliekšāns (Rai-
nis) pilnā mērā iepazinās Vācijā; Mājas Viesis P. Zālītes vadībā

uzņēma citu virzienu, principā piesliedamies Dienas Lapai. Šiem

notikumiem vēl pieslēdzās moderno (Zudermaņa un Aspazijas)
lugu izrādes turpmākā gada sākumā.

1) JAUNA KRITIKA PAR LATVIEŠU LITERĀTŪRU.

uaiveno izšķirošo triecienu dabūja latviešu tautiski no-

skaņotā intelliģence, kur to vismazāk varēja gaidīt: Jelgavas
latviešu biedrībā. Viņas Rakstniecības nodala sarīkoja 28. au-

gusta 1893. g., Kurzemes brīvlaišanas svētku priekšvakara, lite-

rārisku vakaru. Divi Maskavas studenti bija pieteikuši priekšla-
sījumus: Jansons Domas par jaunlaiku literātūru un M. Bruņi-
nieks Par sievieti drāmā. levadā norādīdams, ka viņam nav ie-

spējams dot noslēgtu apskatu par jaunāko latviešu literatūru, ne

ari apradīt katra rakstnieka nozīmi, ka viņš mēģinās no sacerē-

juma aizcelties līdz autoram un gaišāki izlikt un iztulkot viņa ide-

jas un uzskatus, Jansons iztirzāja atsevišķus motīvus dažu rakst-

nieku darbos, lai pierādītu, ka latviešu literātūrā valda salka-

nība, pilnīgs tukšums, nenozīmīga tautības dīdīšana. Vispirms
viņš raksturo pārliecīgo erotismu, pieturēdamies pie Jau-

smiņu Valdemāra stāsta Caur ērkšķiem un dadžiem, pie Laps-
kalnu Andrēja romāna Jaunais mežkungs, tad vel aizņemdams
Deglava Pastara dienu, Blaumaņa Šūpuli, Pavasaru Jāņa liriku.

I'sur velkas cauri salkans erotisms, „ka gajkataini, glumi
ūdensaugi caur piestigušu, dumbrainu muklāju". Latviešu

rakstnieki uzskata par sievietes uzdevumu padevīgi kalpot un

aPlaimot kādu vīrieti; „tai nedrīkst ne jausmas būt no ugunīgas,

spēka pilnas dzīves, no plašas straujas darbības, no drošas svē-

tas kalpošanas augstām idejām" (Jansona Kop. raksti 1, 53 v.

w — Latviešu rakstniecībā sastopami ari darbi, kam trūkst
ka v t jeb kāda motīva vai dziļākas domas. Še nu Jansons
griežas pret Lautenbachu-Jūsmiņu, pieturēdamies pie teloju-
miem Suņu dienās, kur stāstīts par skābu putru, par lukošanos

mākoņos, par satiksmi ar vienkāršiem cilvēkiem v. t. t. Pēdīgi
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kritiķis izsaka Lautenbacham lūgumu, lai vioš „pasargātu mū-

su rakstniecību no saviem beletristiskiem ražojumiem". Turp-
māk aplūkotājs aizķer latviešu rakstnieku humoru, norādīdams

uz Purapuķi, raksturo tautas dzīves tēlojumus, minēdams Ler-

cha-Puškaiša Ojāru, kurā redzams etnogrāfs, apskatīgs vagars,

bet ne pamatīgs dziļāks rakstnieks, un pēdīgi apstājas pie lat-

viešu rakstnieku uzskatiem par apzinīga tautieša

pienākumiem, tos pa daļai uzrādīdams Mačulana

stāstā Jāņu vakarā. Rakstnieka
uzsvērtām Jāņa vakara ieražām

Jansons nostājas pretī, neatraz-

dams šais svētkos nekādas nozī-

mes. Tāpat viņš uzbrūk rīcībai,

kas mēģina atdzīvināt tautas ap-

ģērbus, rotaļas, dejas, glābt no

bojā iešanas tautas gara mantas.

Viņš nenoliedz, ka etnogrāfis-

kiem materiāliem liela nozīme

senatnes izpētīšanā, negrib iz-

skaust tautā pastāvošas ieražas

un apģērbus, bet jautā (Jansona

Kop. r. 11, 76): „Vai pagātnes

brangums vien var izglābt un

pacelt kādu tautu tagadne, vai

pašā tautā vairāk izplatāmi etno-

grāfijas sausie rezultāti neka da-

bas zinības?" Nav galvena lieta

J. Jansons

tautiskais savādlgums, bet gan tautas labklājība; tautas mīlestī-

bai jāatbalstās uz zemāko šķiru plašo, stipro pamatu. „Modisi-
mies tad jel tagad iz gara, patīkama miega: mēģināsim domāt

un modināt domas uz pareizu apziņu savos līdzbraļos, ceri-

tīsimies tikt pie spirgta, brīva gaisa, kas klīst pār cilvēces plašo j
klajumu" (turpat 77). Kumeliņu un bālēliņu laikmetam jāno-

grimst, mums jāatstāj pagātnes krēsla, kurā bālēsim un nīku-

ļosim, un jāstājas jaunlaiku saules gaismā,
kurā plauksim un zaļosim droši un spēcīgi. Pēdīgi Jansons pra*

sa no latviešu rakstniekiem, lai viņi „plūdina citu tautu varenās,

spēcīgās idejas uz mūsu dzimtenes izdegušiem, nonīkušiem

klajumiem, nenoskumdami, ka jaunlaiku viļņi satriec un izgrāb

dažas dārgas dzimtenes atmiņas un senatnes paliekas."

Priekšlasījums sacēla ārkārtēju uztraukumu. Vispirms uz-

traucās Jelgavas latv. biedrības vadoņi, nevarēdami sev piedot
ka bez iepriekšēja pārbaudījuma bija pielaiduši tādu priekš-
lasījumu. Klausītājies sadalījās Jansona domu biedros, kas

lektoram uzgavilēja, un to pretiniekos, kas izrādīja savu īgnumu
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un sašutumu. Pie pirmajiem piederēja galvenā kārtā jaunā
paaudze, pie pēdējiem tradicionālās latviešu kultūras kopēji un

cienītāji, pārsvarā latviešu intelliģences vecākā paaudze. Tā

pati nodalīšanās plašākos apmēros bija novērojama, kad Jan-

sona priekšlasījums nāca papildināts klajā Dienas Lapā (1893.)
un brošūra (1894. g.). Tā bija neizlīdzināma plaisa,
kas atveras starp vecajiem un jaunajiem, tautībniekiem un jaun-
strāvniekiem, māmulniekiem (māmuļa — Rīgas latv. biedrība)
un dienlapniekiem. Vieniem bija par vadošiem orgāniem Bal-

tijas Vēstnesis un Balss, otriem Dienas Lapa, kam pievienojās

Mājas Viesis; vieni koncentrējās ap Rīgas latv. biedrību, otri

mēģināja laist saknes mazākajās biedrībās. Še redzama

šķirtne, kas nodala vienu paaudzi no otras, vienu attīstības

posmu no otra. .

Jansons uzvarēja ar savu sajūsmu, drosmi, pārliecības
spēku

:
Sīs īpašības ietērpās vina gleznainā, spārnotā, kodīgā

valoda, kas pārliecināja, neskatoties uz lietišķu pierādījumu,
darbu analizēs trūkumu. Viņš pats atzīstas (Kop. r. 11, 31), ka

vioš sava apcerējumā par jaunlaiku literātūru neuzstājas kā

tīras mākslas kritiķis, bet gan vairāk kā publicists. Viņš ne-

grib panākt literārisku darbu dziļāku izpratni, bet pauž jaunas
idejas. *

Jansons darbojās rosīgi tālāk. Pārtraucis viņš
kādu laiku strādāja Dienas Lapas redakcijā. Sīkās ķildas ne-

ielaizdamies, viņš šad tad deva principiālas atbildes. Tads

bija raksts Mūsu vecai paaudzei (D. Lapa 1894, 119—123).

Aizstāvēdamies pret pārmetumiem par latviešu rakstniecības

ārdīšanu, viņš atrod latviešu literātūras darbus gan par lieto-

jamiem Jabākās familijās", „bet mums, jaunai paaudzei un

mušu aizstāvamām zemākām, trūcīgām šķiram, viņi neder."

«Tautai vajadzīga literātūrā, kur atspoguļojas viņas patiesa,
īstena dzīve, viņas liktenis, viņas cīņās un intereses, par ku-
rām visam gulstas tautsaimniecisks apstākļu spaids" (Kop. r.

J1103). No šī stāvokļa viņš kritizēja jauniznakušas grāmatas,
teātra izrādes, priekšlasījumus.

No viņa vēlākajiem darbiem visplašākais Fauni vai

klauni? (Pēterburgā 1908). Tas sarakstīts ārzemes un ap-

karo no marksista viedokļa dekadentismu latviešu rakstniecība.

Atbalstīdamies uz dažiem izvilkumiem, Jansons uzstājas ar

asām piezīmēm pret Poruku, Niedru, Skalbi, Akurāteru, Eglīti,
Austriņu, Virzu, Falliju v. c. Jansons dod atskatu par deka-

jtentisma attīstību latviešu vidū, pieturēdamies pie atziņas, ka
katram mākslas virzienam neizbēgami piemīt šķiru mākslas

raksturs.
— pje Jansona pēdējiem darbiem pieder krievu va-
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lodā sarakstītais atskats uz latviešu sabiedrisko

attīstību un latviešu literātūru, kas iespiests

par ievadu Brjusova un Gorkija sastādītajam latviešu literātūras

paraugu krājumam (C6opHHK jiaTbimcKoft jiiiTepaTypLi, 1916;

latv. tulkojums Brīvā Strēlniekā 1917).

Jānis Jansons, dzimis 1872. g. 19. (6.) martā Rāvas pa-

gasta Kaugaros, Lejas-Kurzemē, apmeklēja Liepājas apriņķa skolu

(1885—1887) un ģimnāziju (1887—1890), studēja no 1890. g. filoloģiju

Maskavā un no 1894. g. tieslietas Tērbatā. Trūcīgu apstākļu dē|

viņam bija reižu pa reizai studijas jāpārtrauc. 1897. g. viņu arestēja

un 1898. g. izsūtīja uz Smolensku. 1904. g. uz Rīgu pārnākdams,

viņš strādāja Dienas Lapas redakcijā un uzņēmās 1905. g. otrā pusē

tāsi vadību. Spaidiem oktobra dienās krītot, viņš deva atklāti vaļu

savai revolucionāra sajūsmai, ieņemdams vadošu lomu 1905. g. re-

volūcijā. Reakcijai iestājoties, viņam bija jāglābjas. Viņš 1906. g.

aizceļoja caur Krieviju un Somiju uz ārzemēm, tad uzturējās kādu

laiku Helsingforsā Somijā un no turienes 1912. g. aizbrauca uz Bri-

seli. Kara apstākļu dēļ viņam bija 1914. g. jāpāriet uz Londonu.

Vienumēr viņš darbojās sociāldēmokratu organizācijās, pieņemdams

vēlākos gados O. Brauna vārdu. Viņš reprezentēja latviešu sociāl-

demokrātiju sociālistu starptautiskās konferencēs un starptautiskā
sociālistu birojā. Kopā ar krievu emigrantiem uz kuģa Zarā n°

Londonas uz Norvēģiju braukdams, kuģim no vācu zemūdens laivas

izšautas torpēdas bojā ejot, viņš 1917. g. 13. aprīlī palika jūras viļņos.

Bez literāriska satura darbiem Jansonam daudz rakstu, kam

sabiedrisks, kultūrvēsturisks vai cits saturs. Tie nāca klajā gan

brošūrās, gan, pa lielākai daļai, dažādos periodiskos izdevumos:

Cīņā, Izglītībā, Domās, Nākotnē, Darbā, rakstu krājumā Vārdā v. c.

Plašāki raksti ir: Tautiskie centieni un saimnieciskā nokārtošanās,

Austrums 1903, 111, IV, VIII b.; Baltijas revolūcija, atskats uz 1905.

v. 1906. g. I, Briselē 1912, brošūra (autors dēvējas par O. Braunu);

Latvijas sociāldemokrātija kara laikā, Valkas organizācijas izde-

vums, Valkā 1917, brošūra v. c.

J. Jansona (Brauna) Kopoti raksti: I. Baltijas revo-

lūcija I, Rīgā 1921; 11. Domas par jaunlaiku literātūru, Mūsu vecai

paaudzei v. c, Rīgā 1921; 111. Kultūrvēsturiski un sabiedriski apce-

rējumi I, Rīgā 1923; IV. Kultūrvēsturiski un sabiedriski apcerējumi

2, Rīgā 1925; V. Politiski apcerējumi 1, Rīgā 1927; VI. Politiski

apcerējumi 2, Rīgā 1928; VII. Politiski apcerējumi 3, Rīgā 1928.

Literātūrā. Andreja Upīša J. Jansons-Brauns, Dzīve un

darbs, A. Gulbja izdota Rīgā 1930. — K. Dziļleja J. J.-Br., Domas

1927., 4. un 5. — T.leodora Zeiferta] J. J., Izglīt. Min. Mēnešraksts
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1927., 4. — A. Kurcija Jansons un naturalistiskais virziens mūsu li-

terātūrā, Sociāldemokrāts 1919., 38, 39, 40. —

2) REĀLISTISKU LUGU IZRĀDES.

dabūja jaunu vielu un stipri pieauga, kad 1894. g. sākumā pa-

rādījās uz Rīgas latviešu teātra skatuves Zudermana luga Gods
Miķela Valtera tulkojumā un Aspazijas Zaudētās tiesības.

Zudermaņa Godu izrādīja 25. (13.) februārī. Izrā-
des priekšvakarā Baltijas Vēstnesis norādīja uz lugu kā uz

ievērojamu darbu, bija ari agrāk sniedzis par kādu citu Zuder-

maņa lugu, Dzļmteni, ļoti atzinīgu kritiku. Bet pēc teātra
izrādes Balt. Vēstneša redaktors A. Vēbers turēja par savu pie-
nākumu izsacīt savu sašutumu un visstingrāko protestu par

to, ka tadu lugu rāda latviešu publikai.

Lugas saturs šāds: Komercijrāta Mulinka sētas mājā

dzīvo līdz ar sievu un meitu Almu vecais Heineks, saņemdams no

Mulinka žēlastības maizi par to, ka šis tam kādos svētkos trakgal-

vīgi pārbraucis roku un kāju. Heineka meita uztur sakarus ar Mu-

linka dēlu Kurtu. Heineka dēis Roberts, kas Mulinka uzdevumā

pavadījis desmit gadus Indijā, ierodas līdz ar savu biedri grāfu

Trastu pie saviem piederīgiem un uztraucas par savas māsas un

visas savas ģimenes ar goda jūtām nesavienojamo dzīvi. Grāfs

Trasts viņu mierina: „Katrai kārtai ir savs gods, sava smalkjūtība,

savi ideāli, jā pat sava valoda. Nelaimīgs ir tamdēļ tas, kas no savas

kārtas izslīdējis un kam tad nav sirdības ar savu apziņu no tās

atraisīties." Roberts tomēr sauc Kurtu pie atbildības, grib pie-

runāt māsu, lai raisās vaļā no negoda pilnajiem sakariem un nāk

kopā ar vecākiem viņam līdz. Viņa piederīgie atrod šādu aicinā-

jumu par dīvainu. Mūlinks grib atpirkties no visām nepatikšanām,

samaksādams Almas godu ar 40.000 markām. Roberts atsviež nau-

du atpakaļ, uztraukumā uzbrūk Kurtam, prasa izrēķināšanos starp

dižmāju un sētmāju, sacīdams: „Mēs strādājam priekš jums...

Mēs atdodam priekš jums savus sviedrus un savas sirds asinis...

Pa tam jūs pavediet mūsu māsas un mūsu meitas un samaksājat

mums viņu kaunu ar to naudu, ko mēs jums esam nopelnījuši..."

Nekā nepanācis, Roberts ar Trastu aiziet. Viuam iet līdz Mulinka

meita Lenore, kas stāv Roberta pusē un viņu mīl.

.
_

Vēbers atrada par zīmīgiem kāda vienkārša latvieša pec

ļzrades teiktos vārdus, ka nav izrādīts „gods", bet „negods".
Kadīti pārsvarā slikti, ļauni cilvēki; vinu negods nostādīts par

š^iras £°dv ; ļaunums paliek nepārvarēts. Deglavs
IMājas Viesī) norādīja, ka Zudermanis ar savu lugu gribējis
sacīt: Cilvēki, tādi jūs esat. Turpmāk minēja, ka ari latvie-
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šiem šādas lietas nav svešas. Ķildā iemaisījās kāda latvju māte-

lauciniece, protestēdama, ka uztiepj svešnieku samaitāto dzivi

latviešiem. Tai pretī nostājās (Dienas Lapā) rīdziniece un cita

lauciniece. Uzrādīja piemērus, ka gan ari latviešu vidū ir tādi

netikumi. Atbildēja, ka ļaunums norājams un nevis jāplātās

ar samaitātu morāli, ka ļaunus piemērus acu priekšā nostādot,

netikumus veicina. Otrā pusē apgalvoja pretējo: ka ar tā-

diem piemēriem uztraucot no miega, panākot labošanos. Izlī-

dzināties nebija iespējams; viena puse uzbruka otrai jo dienas

jo niknāk.

Ķildām nāca klāt jauna viela un jauni ierosinājumi, kad

Lieldienās (3./15. aprīlī) izrādīja Aspazijas drāmu Zaudētās

tiesības.

Drāmas galvenā persona mazās mājas īpašnieka Sniedzipa

meita Laima, kam jāgādā nevien par sevi, bet ari par citiem dzim-

tas locekļiem. Tēvs dzer, māte slima; nav ko ēst, nav līdzekļu

bērnu skološanai. Bagātnieks Langarts, uz parāda aizdodams un

mājiņas obligācijas uzpirkdams, sagrābis Sniedziņu dzimtas likteni

savā rokā. Viņš gatavs līdzēt un Laimai pat piešķirt pavēlnieces

lomu, ja šī viņam atdodas. Bet viņa ar īgnumu no tam atsakās.

Policija nāk apķīiāt Sniedziņu mantu; Laima pretojas, noplēš no

apķīlātām lietām ziegeļus. Kad par to viņu grib vest uz cietumu,

viņa izmisumā krīt Langarta rokās. Laima nu citu acīs top pat

kritušu sievieti. Kad vēlāk ierodas cilvēks, kas viņu patiesi mii.

viņa ir zaudējusi tiesības uz laimi. Viņas pielūdzējs aicina Lan-

gartu uz divkauju. Noliktā vietā Langartam stājas pretī Laima, no-

šauj viņu un ari pati nošaujas.

Šai lugā jaunie redzēja pirmo mēģinājumu latviešu drāmā

radīt uz skatuves patiesus cilvēkus, attēlot dzīves īstenību,

noraut dzīvei plīvuru. Otrā pusē apgalvoja, ka Aspazija no

brīnišķās dzejas debess, kur vina mitusi savā iepriekš izrādī-

tajā lugā Vaidelote, nokāpusi prozas pīšļos, ka Talija, Laimu

pie Langarta krūtīm redzēdama, aizklājusi savu vaigu ar melnu

šķidrautu un lējusi rūgtas asaras par savām zaudētām tiesībām,

kuru vārdā vīna līdz šim valdījusi par latviešu skatuvi. (Sk.

Dzimt. Vēstnesi 1911, 194 nr.)

Izrādītās lugas un viņu ierosinātā domu izmaiņa uzrada

principus un uzskatus, kam piegriežas ja u-

n i c : literātūrā un māksla ir sabiedrības problēmu kustinātājas,
to jautājumu uzstādītājas, kas atrisināmi, lai novērstu sadzīves

ļaunumus. Daiļuma ideālus izlaiž no acīm. Dzejas merkus

meklē reālajā dzīvē; tā top reālistiska.
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3) DIENAS LAPAS PPOGRAMMAS NOSKAIDRO-

JUMS.Ja nu literatūra, māksla novirzījās uz reālās, saimnie-

ciskās dzīves pusi, tad redzams, ka šī top par visas garīgās

dzīves centru. Pēdējā dabūja arvienu vairāk par pamatu mācī-

bu, kas radās sakarā ar strādnieku kustību. Tas bija sociā-

lisms Marksa veidojumā jeb marksisms. Uz šīs mācības pa-

mata nostājās sociāldēmokratija, vispirms Vācijā. Tās politis-
kie prasījumi formulēti Crfurtes programmā, kuru vācu sociāl-

demokrātu partija pieņēma 1891. g.

Erfurtes programmas galvenie prasījumi: Vispārē-

jas, līdzīgas, tiešas, aizklātas vēlēšanas; tautas milice pastāvīga kara

spēka vietā; runas, biedrošanās un sapulču brīvība; sieviešu emanci-

pācija; ticības nostādījums par privātlietu; pasaulīga bezmaksas skola;

bezmaksas tiesību aizstāvēšana un ārsta palīdzība; progresīvs

ienākumu un īpašumu nodoklis. — Prasījumi strādnieku aizsardzī-

bai: astoņu stundu darba diena; zem 14 gadiem vecu bērnu darbu

un nakts darbu noliegums; rūpniecības uzņēmumu cieša pārraudzī-

ba; laukstrādnieku un kalpotāju tiesību pielīdzināšana rūpniecības

strādniekiem; biedrošanās tiesību nodrošinājums; strādnieku

apdrošināšana no valsts puses, strādniekiem piedaloties pārvaldē.

Atceļot Vācijā 1890. g. sociālistu likumu, uz kura pamata

vācu sociāldemokrātija no 1878. g. bija tikusi par nelegālu,
valdības vajātu organizāciju, šīs partijas darbība stipri atdzī-

vinajas. Tieši no Vācijas ieplūda marksistu literātūrā ari

Latvija. Vispirms tas notika pa retam, bez sistēmas. No

1893. g. nostājas Dienas Lapa par Latviešu marksistu kopotāju
un domu izteicēju. Šāda pārmaiņa notiek J. Pliekšanu vadība.

Jānis Pliekšāns (Rainis) sāka Dienas Lapu vadīt 29. (17.)
decembrī 1891. g. kā P. Stučkas pēcnācējs. Kopa ar pedejo
vioš jau Pēterpilī bija spēris pirmos soļus literatūra, izdodot

satīrisku sacerējumu krājumu Mazie Dunduri 1888. g. Še bija
sniegts ari satirisks latviešu literātūras apskauts, kurā to galīgi
noliedz. „Kas tad viņa ir, tā latviešu literatūra, un ja vina
kas ir, kur tad viņa ir un vai viņu kāds redzējis?" (Ai Dund.

27). Gadu vēlāk iznāk Pliekšāna (Jāņa Jasenu Plikša) Ap-
dziedāšanās dziesmas 111. visp. latvju dziesmu svētkiem, kur

tautas dziesmu formā ieturētos pantos izsakās labvēlība pre_t
dziedātājiem, bet asumi pret svētku rīkotājiem. Pliekšāns ta

tad, iestādamies par Dienas Lapas redaktoru, nesa līdz pro-

testa garu pret tautībnickiem. Tomēr viņš apņemas dot ari

kaut ko pozitīvu. Darbu sākdams, viņš grib nest tauta gaismu.
*ri nabagākām, zemākām šķirām. Pats viņš uzņemasvadīt
arzemju nodalu un atzīmēja še īpaši to, kas varēja derēt par
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modināmo līdzekli uz jauniem centieniem. Galvenā kārtā sais-

tīja viņa uzmanību sociāldēmokratu darbība. Tikai tās litera-

tūru bija grūti pieejama; tāpēc Dienas Lapa daudzkārt izman-

toja šejienes vācu avīžu rakstus pret sociālismu par materiālu
sociālistisko ideju izplatīšanai. Lieta dabūja citu gaitu, kad

Pliekšāns pats 1893. g. augustā aizbrauca uz ārzemēm. Vācijā

viņš nāca sakarā ar sociāldēmokratu vadoni A. Bēbeli, iepa-
zinās sīkāk ar viņu organizāciju un taktiku, ieguva daudz lite-

rātūras. Pēc pusotra mēneša viņam Rīgā atpakaļ atgriežoties,
līdzatvestos materiālus bagātīgi izmantoja Dienas Lapā, gan

ari hektografētā nelegālā presē. Dienas Lapā iespieda maskētā

veidā ari veselas lappuses Erfurtes programmas (Darbs 1914,

111, 166). No opozicijas orgāna pret tautībniekiem Dienas Lapa

top par marksisma ideju un centienu paudēju.
Tai pašā laikā, kad noskaņoja Dienas Lapas programmu,

nāca še klajā Jansona kritika par latviešu literātūru un norisi-

nājās ķildas par šo priekšmetu. Jansons bija aicinājis at-

dzīvināt mūsu rakstniecību ar citu tautu

idejām. To tad nu Dienas Lapa mēģina darīt. Ta dod

apskatus par jaunākiem virzieniem citu tautu literātūrā; savā

feļetonā tā iespiež ievērojamāko moderno rakstnieku darbus.

Latviešu tulkojumā parādījās Dienas Lapā 1894. g.: norvēģu

rakstnieka Kjelanda Sniegs, dāņu rakstnieka Jonasa Lija Uz

mūžu notiesāts, krievu rakstnieka Dostojevska Miroņu nams,

Potapenko Dzīves gudrība, vācu rakstnieka G. Hauptmaņa

Dzelzceļa sargs Tīls, poļu rakstnieka Senkeviča Ar uguni un

zobenu. Ar sīkākiem darbiem stājas priekšā: Mopasāns,

Kopē, Marks Tvens, Kiplings, Aho, Zudermanis, M. Krecers,

Koroļenko, Cechovs v. c. Tā ir ievērojama dala modernās li-

teratūras, kas še atveras, galvenā kārtā tā daļa, kurā atzīmējas

naturālisma uzvaras gājiens pa Eiropas tautām, tā virziena

gājiens, kam organiski sakari ar sociālisma kustību.

4) MĀJAS VIESA VIRZIENA MAIŅA. Mājas Viesis.

pirmā avīze, kam bija latvietis par vadītāju, tika pēc pirmajiem

drošajiem soliem tautiskā virziena par nenozīmīgu lapu jaunām
zinām un laika kavēklim (sk. II2

,
35 v. t). Bet 1893. g. otra

puse še notiek pamatīga pārmaiņa, kad minētā gada vidū

avīzes redaktoru nāk Dr. Pēteris Zālīte. leguvis ārzemes

filozofijas doktora grādu, apceļojis Braziliju, viņš bija nācis

sakarā ar jaunākām strāvām zinātnē, mākslā, sabiedrībā. Uz;

ņemoties Mājas Viesa vadību, viņam bija plaši, lai ari ne visa'

noteikti plāni. Viņš mēģināja saistīt pie sava laikraksta savus

tuvākos paziņas, kuru starpā sevišķi minams Dr. K. Balodis,

un iegūt sakarus ar ievērojamākiem latviešu rakstniekiem. 20"
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novembrī iznāca plašs parauga numurs. Līdzstrādnieku staroā

bija minēti: Dr.. K. Balodis, P. Šmits, M. Bruņinieks, Vensku

Edvards, R. Blaumanis, A. Deglavs; bija solīti ari Ed. Veiden-

bauma dzejoli, no kuriem daži bija turpat iespiesti. Siem līdz-

strādniekiem turpmāk pievienojās Pumpurs, Teodors [Zeiferts],
Poruks, Zvārguļu Edvards, Zeltmatis, Sudrabu Edžus, Plūdonis,

Aspazija, Rainis v. c. Bija radies centrs, ap kuru salasījās liela

daļa_ latviešu rakstnieku. Tos nodarbināt, viņu rakstus še laist

klaja tika lielākā mērā iespējams ar to, ka pie Mājas Viesa

US9S. g. beigās nodibināja žurnālu Mājas Viesa Mēnešraksts,
un ta paša izdevēja (Plātes) un re-

daktora (P. Zālītes) rokās 1898. g.

Pārgāja Dienas Lapa. Rakstnie-
kus šie izdevumi saistīja vēl ar

samērā lielākiem un kārtīgi iz-

maksātiem honorāriem.

Kādam virzienam Zālīte pie-
vienosies, tas pašā sākumā nebija
tik labi zināms un redzams. Ar

to izskaidrojas ari tas, ka Balss
to pirmā galā jūsmīgi apsveica.
Tomēr, uz kuru pusi Mājas Viesis

sveras, tas drīz vien parādījās.
Kad izcēlās ap Zudermaņa lugu
Gods ķildas, Mājas Viesis stingri
un noteikti nostājās šīs lugas aiz-

stāvētāju pusē, tā tad stāvēja ko-

Pa ar jaunstrāvniekiem pret tau-

tībniekiem. Jaunie tad ari to uz-

lūkoja par savu orgānu. Tomēr

Par sociāldemokrātu tas netika;
latviešu marksistu grupa palika no

Pēteris Zālīte

ta savrup. Modernie centieni Mājas Viesī izsacījās sevišķi zi-

nātnē un literātūrā. Še Mājas Viesis apvienoja darbiniekus,
kas politiskos uzskatos stipri izšķīrās.

Līdzīgu troksni, kā Zudermaņa Gods un Aspazijas Zau-
dētās tiesības, sacēla Mājas Viesī (1894, 28—31) iespiestas

Vijolītes. Jauneklis paved
_

Vijolīšu grava

Jaunavu un, kad šī ir mātes cerībās, grib no tas atpirkties un

t0 atstāt. Viņa nu met tam acīs vīriešu liekulības un viltības

Prtpo izturēšanos pret sievietēm, prasīdama no vīriešiem_ to

Pašu tikumības likumu ievērošanu, ko prasa no sievietēm.

«Kādēļ tad vienīgi man jāiet bojā? Kādēļ vienīgi man jācieš
kauns un apsmiekls?" Pavešanas skatu Vijolīšu grava atrada
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veco pusē par piedauzīgu. To sniedza vācu tulkojumā ari

vācu avīze Dūna-Zeitung, kur pa vairāk numuriem bija sa-

kopoti pierādījumi par to, ka tā sauktie jaunie, kuru orgāni ir

Dienas Lapa un Mājas Viesis, pulcējušies zem modernā Vakar-

Eiropas reālisma un dēmokratiskā radikālisma karoga. Ari

citi vācu laikraksti norādīja uz šo

virzienu latviešu presē un atra-

da to par bīstamu. No jauno ap-

rindām nāca pretraksti, lai apvai-

nojumus atspēkotu. Tādā kārtā

šīs cīnās iedamas pār latviešu sa-

biedrības un preses robežām, vēr-

sa uz sevi plašāku un augstāku ap-

rindu uzmanību. Nebija tad ilgi

jāgaida, kad valdība spēra pret jau-

najiem stingrus solus.

Straujums Zālītes orgānos drīz

mitējās. Bet pie tiem joprojām ņē-

ma dalību daudz ievērojamu rakst-

nieku, tā ka turpmākajos gados ta-

nīs ieguldīts liels krājums latviešu

labākās literātūras.

Pēteris Zālīte dzimis 1. de-

cembrī (19. nov.) 1864. g. Raunas Silos.

Līdz savam 20. gadam viņš dzīvoja uz

zemēm, strādādams visus zemkopja dar-

bus. Tad viņš iestājās Cēsu apriņķa skolā,

Prof. Dr. Kārlis- Balodis

vēlāk apmeklēja Rīgas guberņas ģimnāziju, ko līdzekļu trūkuma dēļ

nevarēja pabeigt. Gadu uz savu roku mācījies, viņš devās uz Jenas

augstskolu, kur 1893. g. sasniedza filozofijas doktora grādu. Studiju

laikā vipš apceļoja Braziliju un sarakstīja grāmatu Brazilija, se-

višķi Dienvid-Brazilija (1890). Viņš savas studijas turpināja Ber-

līnē un Pēterpili, sasniegdams filozofijas maģistra grādu. No vina

agrākajiem filozofiskajiem rakstiem minams: J. Kants Lehre von

der VVillensfreiheit (1894). Pie Plātes orgāniem Rīgā Zālīte strā-

dāja līdz 1905. g. beigām. Vēlāk viņš nodevās lauksaimniecībai,

nomādams no kroņa Jēkabmuižu un Bramberģi Kurzemē. Ka;a

laiku Pēterpili nodzīvojis, viņš, Latvijas augstskolai nodibinoties,

pārnāca še par filozofijas profesoru. Latvijas ūniversitātes Rakstos

viņš 1923. g. laida klajā darbus (kas izdoti ari atsevišķās grāmatās).

Frīdricha Vilhelma Nīcšes dzīve un filozofija, īpaši viņa ..Antikrists

un ~Zaratustra"; Rūdolfs Blaumanis, viņa darbi un nozīme litera-

tūrā ; Latviešu tautas dvēsele ar iepriekšēju dvēseles jēdziena un
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tautu dvēseles apskatu. Turpmākie raksti: Frensis Bekons, viņa

dzīve un filozofija, sakarā ar grieķu filozofiju, viduslaiku scho-

lastiku un renesansi (1926); Kristaps Morbergs un viņa lielais dā-

vinājums Latvijas Universitātei (1928); Vācu varas pastari Latvijā

(1925); Kā Latvija tapa vai kā piepildījās pašnoteikšanās ideja

(19282) v. c. (Biogrāfiski dati un sīkāks viņa darbu uzskaitījums

grāmatā Latvijas Ūniversitātē, 1929). —
Pie redakcijas darbiem ņē-

musi dalību, vadīdama n ājsaimniecības nodalu, vii izdevusi dažas

saimnieciska satura grāmatas, Zālītes dzīves biedre Hermine, dz.

Balode (mir. 1932). Zālītes svainis Dr. Kārlis Balodis, dz. 20.

jūn. 1864. g. Koknesē, pazīstams ar saviem zinātniskiem darbiem

tautsaimniecībā un statistikā tāļu pāri Latvijas robežām. Viņš bija

par profesoru Berlīnē, bet no 1919.—1931. Latvijas ūniversitātē. Zā-

lītēm Dienas Lapu rediģējot, viņš no Berlīnes vadīja ārzemju no-

dalu. Daudz viņa rakstu iespiests M. V. Mēnešrakstā un citos iz-

devumos. Viņa patstāvīgie zinātniskie darbi sarakstīti pa lielu lie-

lai daļai vācu valodā, sākot ar disertāciju Der Staat Santa Catha-

rina m Sūdbrasilien (1892). Latviski viņš laidis klajā pēc kara grā-

matas levads tautsaimniecībā (1920), Ekonomiskā politika (1923) un

daudzus tautsaimnieciskus rakstus Ekonomistā un citos periodiskos

izdevumos. [Biogrāfiski dati un sīkāks viņa darbu uzskaitījums grā-

matā Latvijas Ūniversitātē, 1929]. Prof. Balodis bija trešās Saeimas

loceklis. Viņš mira 1931. gadā 13. janvārī Rīgā.

Salīdzinot 1894. gada latviešu literatūru

ar iepriekšējo, starpība ir nomanāma. Grāmatu skaits samazi-

nājies, to tiesu ārkārtīgi atdzīvinājusies avīžniecība. Tai ir par

svarīgiem jautājumiem nevien ko runāt, bet ari ko uztraukties

un cīnīties. To izšķiršanā ņem dalību ne tikai intelliģences ap-
rindas, bet ari vienkāršs latvietis, latvju māte, pilsētniece un

lauciniece un ari jau tautas masas. Cīņa par izšķiramajiem

jautājumiem ierauj ari daiļliteratūru. Neizdod neviena dzejoļu
krājuma; bet jauni dzejnieki top pazīstami: tos izcel

'aikraksti un nostāda redzamā vietā. Ir pienācis laiks, kad

Veidenbauma dzejoļus sāk iespiest. Viņam blakām stājas
fvārgulu Edvards. Dzīvu vārdu saka Zeltmatis ar savam Vi-

jolītēm. Lai gan patlaban mazāk ievērots, nak ļaudīs ari Po-

ruķ ar dažiem dzejoļiem un ar savu stāstu Perpetuum mobile

.Mājas Viesī. Pašu izcilāko vietu latviešu dzejnieku starpa
tenem Aspazija, uz kuru virzās visu acis. Raksturīga ir viņas
stāvokļa maiņa: 1893. gada beigās viņa bija ieraugāma ar savu

Vaideloti un Prologu tautībnieku vidū ka vēstoša zvaigzne;
bet 1894. g. viņa ieņem ar savām Zaudētam tiesībām, ar saviem

ūzejoļiem un stāstu Cīņa par nākamību vadošu vietu jaun-
strāvnieku starpā.
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Vecākie rakstnieki maz redzami. Derīgu grā-

matu nodaļa turpina izdot Apsīšu Jēkaba rakstus; sāk iznākt

Kaudzīšu kopoti_ raksti (Vija). Vienīgais žurnāls Austrums iet

pa vecam sliedēm, piemērodamies plašākas publikas gaumei.
Tanī iespiež Lautenbacha stāstus Dziedātāja, Straupes zvani.

Nabagu ēlende, tad Heimburgas Siržu pārbaudījumi, Verneras

Pie altāra.

Visā šinī cīnu straujumā, kurā salauž vecākos vārīgākos

stādus, kurā ari jaunie dīgli neatrod labvēlīga gaisa augt,

ieraugam parādības, kas mierīgi ceļas uz augšu kā zemes neiz-

nīcināmais spēks un nodrošina latviešu nacionālās

literātūras neatturamu attīstību. Iznāk Ba-

rona sastādīto Latvju Dainu pirmās trīs burtnīcas.

Jaunajam virzienam latviešu literātūrā ir organisks sakars ar

literāriskām kustībām citās tautās. Gaiši saska-

tāms vācu iespaids. Liela dala no tā, ko latviešiem māca un sludina

kā jaunu vārdu, nāk tiešā ceļā no Vācijas. Kaut gan pirmie latviešu

marksisti mācās krievu skolās un augstskolās, tomēr viņi savus

ierosinājumus un ari materiālus dabū no Vācijas. Jansons atzīstas

(Darbs 1914, 165): „Tā ir vācu marksistiskā literatūra (Marksa,

Engelsa, Kautska v. c. darbi), no kuras mācī as paši un mācīja citus

pirmie latviešu marksisti. Mūsu kūtrais provinces stūris ir gadu

desmitiem palicis nošķirts no Krievijas sabiedriskām strāvām, un

tā nācās ari, ka jaunstrāvniekiem nebij pirmā laikā nekādu sakaru

ar krievu marksistiskās intelliģences grupām, ne ari tie pazina vinu

ārzemju literātūru." No Vācijas mājās braukdams, Pliekšāns pār-

veda pilnu somu nelegālās literātūras. Tieši no vācu literātūras pa>

ņemtais Zudermaņa Gods sacēla latviešu vidū lielāku kustību nekā

kad to (27. nov. 1889. g.) izrādīja Vācijā. Aspazija, kas savas

Zaudētās tiesībās sniedza kaut ko radniecisku Zudermaņa Godam,

bija baudījusi vācu izglītību un dzejoja ari vāciski. P. Zālīte, kas

jaunajai kustībai pievienoja vairāk laikrakstus, nāca no vācu augst-

skolas. — Tomēr literāriskā kustība, kas sākot no astoņdesmito

gadu beigām norisinājās Vācijā, izauga ne tieši no vācu zemes.

lerosinātāji un noteicēji še bija iespaidi, kas nāca no frančiem,

krieviem, ziemeļniekiem. Vācu jaunos censoņus apbūra ar sava

reālisma un naturālisma svaigo zemes smaržu, ar savu ideju par'

liecības spēku un reliģisko dziļumu franču rakstnieki Balzaks, Fl0*

bērs, Gonkuri, sevišķi Zolā, krievu rakstnieki Tolstojs, Dosto-

jevskis, ziemeļnieki Ibsens, Kjelands, Hamsuns. Par vācu jaunas

kustrbas izšķirošo gadu uzlūkojams 1889., kad dibināja Brīvo ska-

tuvi (Freie Būhne), nosaucot šai vārdā jaunajai mākslai veltītc

teātri un laikrakstu, kad rakstnieki Holcs un Šlafs sniedz kopīgi P'r
'

mos vācu konsekventā naturālisma paraugus un Hauptmanis, viml
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ierosināts, saraksta savu naturālistisko lugu Priekš saules lēkta

(sk. Soergel, Dichtung un Dichter der Zeit, 8. izd., 5. lp.). Palieka-

mākus darbus šai kustībā radīja Zudermanis un Hauptmanis, kas

tikuši pazīstami ari latviešu vidū. — Latviešu jauno centienu vei-

cinātāji, jaunstrāvnieki, nav tomēr uzskatāmi par vācu kustības at-

darinātājiem. Vienā kā otrā vietā jauno kustību radīja galvenā

kārtā līdzīgie, līdz zināmai attīstības pakāpei nogatavojušies sadzī-

ves apstākli. Šādā gadījumā varēja par sabiedrības domu un cen-

tienu izteicējiem būt tie paši darbi vienā un otrā vietā. No citu-

rienes dabūtie iespaidi tad neaprobežojās ar Vāciju vien; tos lat-

vieši saņēma, lai ari daudzkārt ar vācu starpniecību, no visām jaun-

laiku kultūras strāvās ierautajām tautām.

No virzieniem, kas gados savā

starpa cīnās latviešu literātūrā, minami trīs: reālistiskais,

romantiskais, nacionālistiskais. Tā kā šiem

virzieniem bija viņā laikā sevišķa, moderna nokrāsa, ar ko tie
atšķiras no agrāk šais vārdos nosauktām literāriskām strā-

vām, tad tos mēdz dēvēt ari par jaunreālistisko jeb naturālis-

tisko, jaunromantisko un jaunnacionālistisko virzienu.

4. REĀLISTISKAIS VIRZIENS

Latviešu rakstniecībā ienesa jaunu rosmi vispirms reālis-

tiskais virziens. Pēc sabiedriska atslābuma un nenoteiktiem

meklējumiem tas nāk ar jaunu saturu un cīņas drosmi.. Tā ir

Piegriešanās īstenībai, ko tas prasa. Šis reālisms, kāds tas

pret 19. gadu simteņa beigām ieraugāms ari citu tautu litera-
tūras, nav samaināms ar vispārējo reālistisko principu mākslā,
kas daiļumu meklē ne tik daudz mākslas darba formā kā sa-

tura, kam pievienojas īstenības novērotāji un attēlotāji vispār.

aplūkojamais reālisms dibinās uz moderna pasaules uzskata,
kas savukārt izriet no jaunākajiem dabas un dzīves pētījumu
Panākumiem. Tā apliecinātāji rakstīja uz sava_ karoga patie-
sību, kada viņiem tā bija uzaususi, un uzņēmās cīņu šīs pa-
nesības vārdā. Saskaņā ar to reālistiska ir ta māksla, kam

! le sa attiecība uz jaunlaiku reālo dzīvi, kas cenšas uz to atstāt

iespaidu. Tas taisni ir reālistiskais virziens,
ta Piekopējus vienoja kopējs mērķis, ne izteiksmes veids, ne

stils. Pec stila tie savā starpā stipri izšķiras, un dažs no viņiem

iŅem. Aspazija) pēc sava stila nebūt nav reālists. Bet visi

Vloi uzstāda reālās dzīves problēmus, grib būt ar savu literā-
rāko darbību reālās dzīves kustinātāji. Pamata še dzīves
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īstenība, viņas attiecības un uzdevumi. Sakara ar to izvirzījās

attiecīga mākslas teorija, kritika, un radās tai piemērota dzeja.

1) KRITIKA. Mākslas teorija, literāriskā kritika pieslie-
nas apzīmētā laikmetā spilgtākajam zinātnes virzienam un

sabiedriskiem centieniem: ari mākslai meklēja saknes reālos

apstākļos un sabiedriskā dzīvē še tai ierādot savu lomu. Lat-

viešu vidū izplatījās Tēna un Brandesa domas par mākslu.

Franču pētnieks Hipolīts Tēns (Taine, 1828—1893)

attīstīja savu mācību par mākslu vairāk darbos, no ku-

riem sevišķi minami Angļu literātūras vēsture (1864) un Filozo-

fija par mākslu (1865). Pēdējā darba galveno saturu sniedza

Vizulis latviskā pārstrādājumā 1897. g. Tēns pielīdzina domā-

šanu ķīmiskam procesam un stājas pie literātūras vēstures ka

ķīmiķis, kas pārbauda savas vielas un uzmeklē katras parā-

dības elementus. Viņš tura mākslas darbus par tādiem pat

dabas produktiem kā vitriolu un cukuru. „Morāliskajā pasaule

ir tāpat savirknējumi kā dabiskajā (fiziskajā) un tie ir tāpatl

cieši kopā slēgti, tāpat vispārīgi izplatīti. Viss, kas tada sa-1

karā kaut ko rada, pārmaina vai apspiež vienā dala, tas tu

aplinkus rada, pārpiaina vai apspiež ari otrā dala. Viss, kasj
gaisu atvēsina, rada rasu. Viss, kas apceri un dzejiskus kopuz-

skatus attīsta, glabā sevī reliģijas dīgļus. Tā tās_ lietas ir no-

tikušas un tā viņas ir uz priekšu vēl notiks. Tiklīdz zinām, uz

ko_ nepieciešami jāpamatojas kādai plašākai parādībai, tad;
mūsu gars var aptvert viņas nākotni un viņas pagātni." Tēna

estētika, pēc viņa paša vārdiem, atšķiras no vecās dogmatis-
kās, ar savu vēsturisko raksturu: tā-neraksta priekša liku-f

mus, bet tos izskaidro. Vecā estētika devusi papriekšu izskai-

drojumu par daiļumu un tad, atbalstīdamās uz to kā uz likums

pantu, attaisnojusi, sodījusi, pamācījusi; Tēns grib tikai uz-

radīt faktus un izskaidrot, kā tie izcēlušies. Par galvenajiem
faktoriem, kas noteic mākslas darba raksturu, Tēns min w\

matu, tautību un garīgo apkārtni. Tie attīsta sevišķus ieskatus

un jutas, rada kāda laikmeta galveno raksturu, ko maksti
cenšas attēlot vai tam piemēroties. Atsevišķos literariskos

pieminekļus (kādu likumu, katķismu v. c.) Tēns uzlūko Pal:
abstraktām lietām, kuras dara par pilnīgām konkrētais, redjjļ
mais darbīgais cilvēks. No ārējā cilvēka viņš iespiežas iekšēja

„Viņa vardi, kas nāk mūsu ausīs, viņa vaibsti un ģīmja panu

viņa drebēs, viņa dažādie redzamie darbi un panākumi murtf

ir_ parādījumi, viņa dvēseles parādījumi." Vēsturnieks tad nu

vero rakstnieka dvēseli no visa: no vārdu izlases, no teikuņit
garuma un īsuma, no gleznām, no pantu skaņas. Mākslai
darba vērtību Tēns nosaka no tam, cik viņa attēlotais raksturs ļ
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ir svarīgs_ un derīgs. Vissvarīgākais tas raksturs, kas visma-
zāk mainās, kas vispastāvīgāks; visderīgākais tas, kam vislie-

lākā spēja mīlēt, sev par mērķi nostādīt otra laimi. Darbi, kur

tēloti raksturi, kam šīs īpašības lielākā mērā, stādāmi augstāk.
Viņu vērtību tāļāk nosaka iespaidu saskaņa, cik skaidri raksturs

zīmēts, kā izceļas viņa īpašības temperāments, dziņas tēlotājos
notikumos, cik attīstīti rakstnieka stils un valoda.

Tens, kam gan savi priekšteči, kuru starpā minams sevišķi

Sent-Bevs, uzskatāms par jaunās mākslas teorijas nodibinātāju.
Viņš atstaja_ ari lielu iespaidu uz literātūras attīstību. Zolā

eksperimentālais romāns un ar to saistītā literāriskā kustība
jāved sakarā ar Tēna mācību par cilvēciskajiem dokumentiem,
documents humains.

Uz Tena mākslas teorijas pamatiem stāvēja dāņu kri-

tiķis Georgs Brandess (1842—1927), tomēr ne tik daudz
uzmeklēdams rakstniecības darbu izcelšanās faktorus, ka viņu
iespaidu uz sabiedrisko dzīvi. Trīsdesmit gadu vecumā viņš
uzstājas Kopenhāgenas augstskolā ar priekšlasījumiem par
galvenajam strāvām 19. gadu simteņa literātūrā. Spēcīgā, aiz-

raujoša izteiksmē viņš ietērpa domu. ka literātūrā pacēlusies
tanīs laikmetos, kad tā nesusi tautā lielas idejas, kas veido un

virza dzīvi. Literātūras panīkšanu viņš izskaidro ar to, ka ir

aizmirsti tie lielie ideāli un mērķi, kas stāvējuši acu priekša
agrākas paaudzes rakstniekiem. Uzstādamies pret šauru na-

cionālismu un liekulīgu morāli, iesildīdams par_ progresīviem
centieniem dažās lielo tautu literāriskās strāvās, sevišķi ari

jaunajā franču literātūrā, viņš atdzīvināja iestingušo dāņu un

vispār ziemeļnieku literātūru. Ar Brandesu zināma mera ve-

dama sakarā tā lielā ziemeļnieku atmoda, par ko liecina Ja-
kobsens. Ibsens, Bjornsons, Kjelands, Strindbergs v. c._ No
Vloiem iziet ierosinājumi, kas sniedzas tālu pāri viņu tēvijas
robežām un pie vadošiem jaunākajā literāriska kustība

jļropas tautas. — Par Brandesu še augstāk pieminēta lai-
kā daudz runāja ari pie mums. Sevišķi plašu kritiski biogra-
usku apcerējumu par Brandesu Austrumā 1897. gada
sniedza Teodors Zeiferts, kas viņā bija atradis apstipri-
nājumu daudziem saviem, jau 80. gados (rakstā par

Lautenbacha-Jūsmiņa dzeju, bet it sevišķi_ Dzejnieks un

Vloa laiks) izteiktiem uzskatiem. Šā ievērojama kritiķa
•espaida Z. nenoliedza, vēl 1927. gadā, pēc Br. nāves,

_

pa-

sniegdams rakstu Attiecības pret Brandesu (sk. Latvju □rāma-

jā
1927., 2. nru), kurā apgaismo šo jautājumu. Nenoliedzams

iespaids ari uz Jansonu,
_

kas savos pir-
majos rakstos par literātūru vairākkārt min viņa var-
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dv. Kādai nodaļai savā kritikā par jaunlaiku literatūru

viņš liek Brandesa vārdus: „Kritika rāda cilvēka garam virzie-

nu. Tā novelk ceļu ar žogiem un apgaismo lāpām; tā lauž jau

nas tekas un izravē vecās. Jo kritika tā ir, kas pārceļ kalnus,

visus tos milzīgos autoritātes, aizspriedumu, idejām nabagās

varas un nedzīvās tradicijas augstumus."

Vēl tanī laikā populārizēja (Dienas Lapā) franča G i jo (1854-

-1888) uzskatus par rakstniecību. Viņš to uzskata par sadzīves orga-

nisma funkciju, kam loti liela nozīme organisma attīstībā. „Rakstnie-

čība rada kopības jūtas, kopības jūtas rada spēku, spēks grib dar-

boties. Genijā ietveras mīlestības dziņas, kas sacel kopjūtas, sa-

biedriskas simpātijas."

Šādi jaunlaiku literātūrā pausti uzskati par mākslu, viņas izcel-

šanos un uzdevumiem nostiprinājās latviešu vidū. Tie galvenajos

vilcienos saskan ar Veidenbauma izsacītajiem. Tie ir par pamatu ari

latviešu kritikai.

Kādā latviešu intelliģences dajā, kas pieķērās šķiru cīņai, māk-

slas principi tomēr vēl ievērojamā mērā sašaurinājās, nonākot P'e

šķiru mākslas. Še izsacīja šādas domas: Mākslā izpaužas

cilvēku domas, nojautas, jūsmas. Šīs atrodas zem dzīves īstenības

iespaida, ronas, grozās, zūd līdz ar sabiedriskiem apstākļiem. Pē-

dējie pamatojas uz katrreizēju ražošanas kārtību, uz saimnieciska-

jiem nosacījumiem. Līdz ar šiem grozās visa cilvēku ārējā un
iek-

šējā dzīve. Mainās tad ari domas un jūtas, mainās šo domu un w

attēli mākslā. Ražošanas kārta sadala cilvēkus šķirās, kam katrai ir

sava ārējā un iekšējā dzīve. Katrai šķirai ir savi ideāli un centieni'

katrai tāpēc ari sava māksla. Visaugstāk tāpēc stāvēs tie ražojumi,

kas attēlos kādas laužu šķiras intereses, ideālus, kopjūtas. „Tādu liet»

iztēlojumi, kas visai bieži, visur un visos laikos notiekas un var notik-

ties dažādās variācijās: slepena mīlestība, greizsirdība, atriebība v.

t, tie tik spēji lasītāju vai skatītāju neaizgrābs. Ražojums tāpēc

mazāk vērtīgs." Tādus uzskatus sludināja ap deviņdesmito gadu vidu

Dienas Lapā. (Sk. Dzimt. Vēstn. 1911, 198)

Saskaņā ar tiem tad nu ari šīs avīzes kritiķi nevarēja atrast li-

terātūrā tikpat kā nekā atzīstama. Šīs kritikas konsekvences "c"
lāva palikt savā augstumā ari Šekspīram. Viņš rakstījis savas

drāmas sava laika smalkāko aprindu ļaudīm; un ari tagad Šek-

spīra cienītāji esot atrodami vienīgi mietpilsoņu starpā. Šekspīra va

roņi ne ar ko neatšķiroties no briesmu romānu varoņiem.

Jansons, kas savos vēlākos darbos stipri uzsver šķiru māksi1

un izsaka domas, ka mākslinieks „veido savus darbus pēc sevī *"

slēgta zināmas šķiras ideāla"(Fauni v. Kl., 61), tomēr nepaliek pie škl'
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ru mākslas stāvam, prasīdams no mākslinieka tikai, „lai tas savos

darbos būtu vienmēr īsts un patiess.lai tas vispilnīgāk izsaka to, ko tas

kā zināma laikmeta sabiedrības loceklis pats skatījis, izjutis un pār-

dzīvojis, neliekoties savā mākslā vadīties no nekādiem sānu nodo-

miem" (turp. 65). Viņš pievienojas Klāras Cetkinas domām, ka ari

proletāriāts, kā katra šķira, kas laužas uz augšu, meklē savus māk-

slas paraugus no agrākās (vēsturiskās) attīstības augstumiem; proletā-

riāta māksla būs lielās, klasiskās mākslas turpinājums (Vārds 11, 274).

Jansons tad turpina: ~Pagātnes kultūras pieminekli paliks nākotnes

sabiedrības mantojums. Un te marksistiskai mākslas kritikai un

mākslas paidagoģijai jānāk palīgā strādnieku šķirai, lai tā va-

rētu saņemt šo mantojumu, lai ta varētu izprast un izjust un atdzīvināt

sastingušos pagātnes tēlus."

2) TEODORS ZEIFERTS. Pati pirmā vieta šī laikmeta

Kritikā pieder latviešu zinātniskās kritikas nodibinātājam Teo-
doram Zeifertam.

Savus darbus Teodors Zeiferts sākumā un ari vēlāk parak-
stīja vienkārši ar vārdu Teodors. 80. gadu beigās un 90. gadu
sākums tas ir laiks, kas ar saviem sarežģījumiem un konflik-
tiem, musu dzīvei eiropeizējoties, izcēla Zeifertu kā kritiķi. No
tā laika sakot, līdz mūža galam viņš kritika spalvu no rokām ne-

izlaida. — Zeiferts bez tam ir pazīstams ari kā dzejnieks, žurnā-
lists (redaktors), paidagogs un literātūras vēsturnieks.

1. Zeiferta dzīves gaita. Teodors Zeiferts dzi-

uus uzuKstes Pēternieku Lūļu mājās 3. aprīlī (j. st.) 1865. g. kā
so maļu saimnieka Anša Seržanta-Zeiferta otras laulības vienī-
gais dels. (Savas otras laulības laikā Ansis groza savu uzvārdu,
no Seržanta kļūdams par Zeifertu). No pirmās laulības Ansim
bija vairāk bērnu, no kuriem vecākais dēls Kārlis mantoja Lulu
mājas, ko vel tagad apsaimnieko. — Tēva mājās valda dievbijī-

gs un darba gars; to Teodors bērnu dienās teuznem sevī. Sko-
tos gadosnacis, Teodors apmeklē Džūkstes Ērģelnieku privāt-
skolu. Ta ir viena no labākajām Zemgales-Kurzemes skolām,
īaziga Vidzemē pazīstamajām draudzes skolām. Tai laika

la\-r *sta r^avas semināra priekšskolas loma. Zeiferta
aiKa te valda rosīgs gars. Par palīgu skolas vadītajam Veide-
manim kadu laiku ir Lerchis-Puškaitis, kas ar savu dedzību mo-

m_a jaunekļos tautiskos centienus. Cītīgākie un spējīgākie au-

yzekui kadu laiku izdod skolas laikrakstu „Brīvstundu biedrs",
Kam par redaktoru ir Zeiferts. — Beidzis šo skolu 1881. g., Zei-

kn k

Pa^a ffac* a iestaias ālavas semināra, kur paliek līdz

nodari šanai 1884, §fada vasara
-_

Seminārā Zeiferts uzcītīgi

iet V -

un pasaules literātūras studijām. Sevišķi vinu
eKtne Oete un Lesmgs. Seminārā viņš klusībā jau ari dzejo.
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Tā paša 1884. gada rudeni Z. stājas skolotāja darbā Lubezerē

papriekš kā palīgskolotājs, vēlāk kā šīs skolas pārzinis. No

Lubezeres Z. jau iziet atklātībā kā literārisks darbinieks. Austru-

ma 1885. gadā parādās vina pirmais iespiestais dzejolis — Gana

dziesmiņa, bet 1886. g. tiek turpat publicēti vina pirmie kritiskie

apcerējumi par flūgenbergeru un Juri Alunānu. Tā Z. uzsāk

savu ražīgo literārisko darbukā 20—21 gadu vecs jauneklis. Nā-

košā gada Austrumā viņš publicē apcerējumu par Lautenbacha

dzeju. Sakarā ar šo rakstu 1888. gadā izceļas latviešu literātū-

rā vēl nepieredzēta cīna, kas Austrumā tiek izcīnīta Zeiferta un

Lautenbacha starpā. Zeiferts šai polemikā parāda saviem ga-

diem un tautskolotāja izglītības līmenim neatbilstoši plašas li-

terāriskās zināšanas un spriešanas spējas. — Saprotams, ka

viņš kā cilvēks ar tādām interesēm,ar tik attīstītu un plašu re-

dzes aploku tālās lauku nomales šaurībā jūtas diezgan nelaimīgs.

Kādā no Lubezeies savam labvēlim inspektoram Brīvzemniekam

rakstītā vēstulē starp citu Z. tā izsakās.
„
... Bez saviem skolai pie-

derīgiem darbiem jūtu nepārvaramu dzenuli uz vispārīgiem rakst-

niecības darbiem. Savas tautas dzīvē un dzejā iedziļināties, tur ari

savu domu un jūtu artavu iemetot, —

no* tam nevaru atturēties; w

katru dienu īpaši dailes nojēgumos un ideālos glītoties —
ir mans

paša iekšķīgais pieprasījums. Un īpaši te man nu sāpīgi jāsajūt mans

no visas saiešanas un rosīgas gara kustības atšķirtais stāvoklis

mans vaļas un visādu izglītības līdzekļu trūkums. Tā ari uzdrošinos

Jums savu kluso, nevienam neuzticēto vēlēšanos darīt zināmu: savu

tagadējo vietu pārmainīt citā (varbūt kādā lielākā pilsētā vai viņas tu-

vumā), kur man būtu sasniedzams, kas man še trūkst."... (A. Vi ej
„T. Zeiferts- Lubezerē un Olainē" — rakstu kr. „T. Zeiferta piemiņai

174. lpp.).

Bet ar saviem darbiem Z. ir kļuvis jau pazīstams, un drīz

pēc tam (1890. g.) R. L. B. Zinību komisija vinu ievēl par laik-

rakstu belletristikas referentu vasaras sapulcēs. Tā Zeifertatn

nodibinās plašāki un dzīvāki kulturāli sakari. Ar Brīvzemnieka
palīdzību Z. 1891. g. pārceļas uz Olaini, kur paliek līdz 1915. ga-

da vasarai, kad, vāciešiem ienākot, dodas ar visu ģimeni bēglil
gaitās uz Vidzemi.

Olaines periods ir pats svarīgākais Zeiferta mūža darba.

Olainē būdams, Z. studē Tēnu un Brandesu. Karodams par reā-

lismu, viņš uzstājas Zinību komisijas vasaras sapulcēs un
nāk

klaja ar neskaitāmiem plašākiem un sīkākiem publicējumiem;
Intensīvi viņš dzīvo līdz latviešu un Eiropas literāriskajai dzīve1

rakstīdams monogrāfijas, literātūrvēsturiskus apcerējumus, re-

cenzijas par iznākušajām grāmatām un atsauksmes par izrāda-
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mājām lugām. Olaines laika Z. publicē trīs savu dzejoļu krāju-
mus, izdod periodisku rakstu krājumu — „Jauna Raža"
(1898.—1910.). Olaines skola ar Zeiferta „J. Ražu" deviņsimto
gadu sakuma klust par tik pat dzīvu literārisku centru kā savā
laika Zālītes „Majas Viesa Mēnešraksta" redakcija. Z. tāpat kā
Zahte apvieno sava „J. Raža" visu virzienu rakstniekus. Pie
Zeiferta uz Olaini dodas tada pat rakstnieku straume kā pie
Blaumaņa uz Brāķiem, lai vai nu izlūgtos padomu kādā literāris-
ka lieta, vai vienkārši — lai apciemotu mīlu cilvēku un laipnu
darba biedru (tas attiecas līdzīgā mērā ir uz Blaumani, ir Zei-

Lūļu dzīvojamā māja (1931. g.).
Pa labi: mājas vecais gals. Ar krustiņu apzīmēts tās istabas logs,

kuŗā Zeiferts dzimis.

rtu). Tapec Olaine — šis purvainais līdzenums — Zeiīertam
luva tik mīla, ka viņš atteicās no dažādiem darba piedāvāju-

miem Rigā ur palika Olainē līdz pēdējai iespējai. No Olaines Z.
m apcerējumus (1896.—1904.) par latviešu literātūru ārzemes

rar°U ??cYumi
t
?m («Magazin f. Literatur", „Die Zeit", „Das Jite-

mni

1S

" /

cno")- Šeit viņš izdod lasāmo grāmatu „Rakstu ka-

ratē • (190
L'

1904
2

.), sastāda un laiž klajā „Latviešu

difr-
?ie

,

cibas chrēstomatiju" (1905.—1907.). No Olaines Z. re-

Dēpt •

,aiku
»
Austrumu", „Rīgas Apskatu" („Dienas Lapas"

ba" k-
S
'

kas iznāca 1907.—1908.), piedalās ari žurnālā „lzglītī-
K a redakcijas kolleģijas loceklis. Viņš divus gadus vada
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žurnālu „Druva"; vins pārzina ari atsevišķas nodaļas konver-

sācijas vārdnīcā, kur pats publicē daudz apcerējumu par literā-

tūru (gan latviešu, gan cittautu). Z. rediģēja ari Neikena, Pēr-

sieša un Brīvzemnieka rakstus, kas tiek iespiesti ar vina kri-

tiski biogrāfiskiem ievadiem. Viņš ir apņēmies sarakstīt sava

labvēļa un drauga Brīvzemnieka biogrāfiju. Olaines periodā

viņš šo darbu uzsāk visai plašos apjomos. Kara laikā tas ir jā- j
pārtrauc. (Uzrakstīto dalu iespiež tikai 1929. g. īsi priekš autora

nāves). — Tai pašā laikā Z. nolasa lekciju ciklu par jaunāko

latviešu literātūru R.L.B.Literātūras fonda sarīkotos priekšlasī-

jumu vakaros (1902.). Daļa šo lekciju iespiesta 1903. g. Austru-

mā. Priekšlasījumus Z. notur ari skolotāju kursos (1909. un

1910.); izvilkumi no tiem (par reālist. virzienu latviešu rakstnie

čībā) ir publicēti „Dzimt. Vēstn." 1911.—1912. g. g. gājumos.

No 1909. g. redzam Zeifertu Dubura dramatiskajos kursos kā lat-

viešu valodas un literātūras lektoru.

No Olaines izdzīts, Z. visu kara laiku paliek Vidzeme, neva-

rēdams no dzimtenes šķirties, lai gan viņam piedāvā darba

Maskavā. Vidzemes trimdā dzīvodams, viņš strādā ka Balti-

jas bēgļu apgādāšanas komitejas bērnu patversmju un skolu or-

ganizators un pārzinis, braukājot no vienas vietas uz otru. Pēc

tam 1918. g. viņš nometas Cēsīs kā latviešu literātūras skolo-

tājs turienes vidusskolās. Nākošajā gadā viņu iecel par R|Sas

apriņķa pamatskolu inspektoru. Šai darbā Z. nepaliek ilgti Ņ
1920. g. sāk iznākt lzgl. Min. Mēnešraksts, un viņu aicina par ta

redaktoru. No 1920. gada Z. kā latviešu literātūras lektors lasa

lekcijas Latvijas Universitātē, bet no 1924. g. kā docenta vietas

izpildītājs ari Mākslas Akadēmijā. Lekcijas Z. lasa ari vidus-

skolas latviešu valodas skolotāju sagatavošanas kursos (RiKa

un Bērzainē), Kaucmindes mājturības seminārā v. c. Zeiferta

darbības Rīgas periodā iekrīt viņa lielā mūža darba „Latvies«
rakstniecības vēstures" (I. dala — 1922. g., 11—1923., 111 "

1925.) un pedejā dzejoju krājuma „Saulrieti" (1926.) publicēšana
Mira Z. 1929. gada 9. decembrī. Par viņa nāves netiešo

cēloni bija kājas kaite, kas viņu periodiski mocīja jau no Lubeze-

res laikiem. īstais viņa nāves iemesls gan meklējams viņa dar'

ba pienākuma apziņā. Nevesels būdams, viņš gultā strādāja ar

IMM. korrektūrām, pieņēma mājās studentus eksāminēt; drus-

ku atlabojies, bet vēl vājš būdams, viņš gāja kādu dienu jau uz

augstskolu, no kurienes pārnācis, likās otrreiz gultā un vairs ne-

cēlās.

Tā noslēdzās mūžs latviešu censonim, kas no lauku sēta5

šaurajiem apstākļiem bija uzcīnījies par tautskolotāju, bet, ve

talak cīnīdamies, kļuva pēdīgi par skolotāju augstskolā.
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2. Zeiferts kā sava laika cilvēks.

kad Z. augot veidojas un saņēma ietekmējumus no savas apkārt-
nes, bija straujas attīstības un krasu pārmaiņu laiks, kas tad kā

tads bija pilns nenosvērtības un pretrunu.— Teodors Zeiferts ir

zemnieka dēls, Viņš dzima tai laikmetā, kad mājas bija jau ie-

pirktas; turība bija vairojusies, un vecais zemnieks jau varēja

sakt domāt par dēlu skološanu, lai tā viņu dzīvi gaišāku un

T. Zeiferts jaunībā.

vieglāku padarītu. Ar to sākās latviešu dzīvē pārejas laiki —

Pāreja no garīgi noslēgtās viduslaiku dzīves uz jaunlaiku saim-

mecisko, politisko un garīgo centienu dzīvi. Latviešu dzīves
vecie gadusimteņos izveidotie kultūras balsti saka šķobīties,
-ļauna dzīve (pilsētu, Eiropas dzīve) ar skolu starpniecību spie-

gs iekša latviešu zemnieku dzīvē. Tas bija veca zemnieka
els, kas nesa sevī šīs skolā un grāmatās mantotas svešādas il-

jjļs Pec jaunas labākas un daiļākas dzīves nekā tēva seta ta

Šī laikmeta intelliģentais zemnieka dels ir divkārtīgs man-

Reālistiskais virziens
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tinieks (un tads vins ir vēl līdz mūsu dienām): proti, dzīvē un

darbā viņš iziet ar savas tēva sētas garīgo mantojumu,
bet pilsētas tēvu sētai svešā skola viņam ari ir piešķīrusi man-

tojumu, — jaunu kultūras normu un glītības mantojumu, kas

dažkārt liekas vērtīgāks par to no sētas.

1 āds šo divējādo mūsu dzīves pakārtošanās laikmeta bagā-

tību mantinieks ir ari Teodors Zeiferts. Viņa dzīves centieni

kļūst vēl jo sarežģītāki sakarā ar to, ka ir šis sētas, ir skolas

mantojums katrs par sevi nav viengabalīgs, bet sastādās no vai-

rākiem dažādu kultūru slāņiem un novirzieniem.

Latviešu 18. un 19. g. s. zemnieka sētā nav no vienas sak-

nes izaugušas viengabalīgas gara dzīves: te bībelesmā-

cība iet roku rokā ar tautas senajām tradicionālajām ierašām.

Liīli, Zeiferta dzimšanas un bērnu dienu vieta, ir raksturīga šāda

latviešu zemniekkultūras mītne, kur latviešu nacionālās un kris-

tietības tradīciju normas savijušās vienā neatšķetināmā pave-

dienā. Par to Z. pats runā savā autobiogrāfiskajā uzmetumā

Jāņu ugunis". (K. Egles „Atziņas" I, 181.—183. lpp.). No šis

latviešu sētas Z., pēc paša atzinuma, ir saņēmis savas tikumiskās

dzīves pamatu un kodolu.

Sakarā ar laika garu (taut. laikm. skolu un izglītības cen-

tieni!) līdz ar turības nodibināšanos latviešu zemniekā parādās

dziņa skolot bērnus. Tādā kārtā, no vienas puses, vecāku tiku-

miskā centība un rūpes par bērnu nākotni, bet, no otras puses,

Teodora paša no sētas mantotā tikumiskā griba pavēra viņam

durvis uz skolu un pasauli, un viņš aizgāja uz semināru.

Skola atver Zeifertam jaunu vērtību avotus.

Atkarībā no laikmetiem, kad skolas mācību baudījušie dē-

li — censoņi atstāja arklu, lai nodotos intelliģenta darbam, ir

izveidojušās trīs raksturīgas šādu pasaulē izgājēju grupas.

Sētas pirmais intelliģentu izlaidums ir zemnieku dēli, kuru

garīgā pasaule veidojusies 18. g. s. pirmajā pusē. Šis latviešu

intelliģents bija tikai paplašinājis un izkopis savas sētas kultū-

ras bībeles virziena izglītību. Dievbijīgais cilvēks ir viņa cen-

tienu mērķis un kultūras ideāls. Leitāns, Līventāls, E. Dinsbergs

reprezentē šo latviešu intelliģentu. Neikens, Apsīšu Jēkabs un

citi vēlākajos gados pieslejas šai grupai.

Otru izlaidumu sastata latviešu tautiskās atmodas_ intelli-

ģence, kuras centienu pasaule formējās galvenajā kārta 50. ufl

60. gados. Viens otrs no viņiem apkaros bībeliskās kultūras

novirzienu (Alunāns, Auseklis), lielākā dala būs šai ziņā neitrāli-

Šīs intelliģences grupas centieni saistās ap latviešu zemes U"

kultūras jautājumiem. Ar savu dziesmu, ar savu izkopto valodā

uz savas zemes saimnieciski, politiski un garīgi patstāvīgais ļ at'

vie t i s ir šīs grupas censoņu kultūras programmas mērķis.
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Sētas trešās intelliģences grupas izlaiduma kodolā saska-
tāmi 60. gados dzimušie: Rainis, Aspazija, Veidenbaums, Treu-

manis, Blaumanis, Esenbergs, Pavasaru Jānis, Deglavs v. c.

Ari Te o d o r s Z c i f c r t s pēc dzimšanas laika pieder pie šiem.

Viņi paraug un atstāj sētas pasauli, ari tautas centieni nav vairs

galvenais viņu dzīvē. Jaunas vēsmas, no Eiropas caur pilsētu

nākdamas, aizķer un aizrauj viņus. Ne dievbijīgais cilvēks, ne

latvietis, bet cilvēks kā tāds (individuālā vai so-

ciāla viedokļa uztverē) stāv šo jauno interešu centrā. Šīs
grupas zemnieka dēlu ideju pasaule veidojās 80. gados, kad
pilna ziedā jau bija izplaucis vecākās, otras tikko minētās intel-
liģences grupas pārstāvju (Lautenbacha, Varaidošu Sandera,
pa daļai Pumpura, Vensku Edvarda, Frīdenberga-Mieriņa v. c.)
koptais sentimentālais individuālisms ar savu tā saukto ideā-
listisko" virzienu dzejā. Tai pašā laikā pa daļai tie paši dzej-
nieki pieturas ari vēl pie tautiskās dzejas virziena, slavinādami
nereti tautas dziesmu formā seno dzīvi, senos tikumus un va-

roņus.

Bet tādi ir 80. gadi tikai no vienas puses. No otras puses
šie paši gadi raksturojami ar jauno sabiedrisko (jaunās strāvas)

centienu parādīšanos, ar ko sakarā stāv kara pieteikšana ve-

cajai mākslai un prasības pēc jaunas, Vakareiropā jau pilsoņu
tiesības guvušas reālās mākslas.

Šādas laikmeta centienu un interešu aplodās ir aplūkojama
un izprotama ari Teodora Zeiferta dzīve. Ar sētas darba un

dievbijības tikumu viņš nonāk seminārā, kur paliek no 1881.—
1884. g. Centīgais jauneklis uz savu roku studē latviešu un cit-
tautu literatūru, sevišķi jo dedzīgi piegriezdamies pēdējai. Viņš
iepazīstas ar Qēti, Šilleru, Herderu, Lesingu, Šekspīru, Baironu,

ruskinu, Lermontovu, Tolstoju v. c. Tā savās intereses viņš
paraug ne tikai lauku sētu, bet ari savus semināra biedrus, no

kuriem turas savrup, nododamies savam individuālo interešu
darbam. Pec semināra beigšanas Zeiferts ir jau romantiski no-

skaņots dzejnieks un jaunu, sētai svešu kultūras cemienu cil-
vēks. Lauku skolotāja šaurā interešu un darba pasaule viņu
apmierināt nevar. Lubezerē viņš sāpīgi sajūt savu „no visas

saiešanas un rosīgas gara kustības atšķirto stāvokli." Pec da-

gadiem Olainē ar Rīgas pilsētas bibliotēkas starpniecību
Zeiferts studē Brandesa darbus. Brandesu līdz ar Geti un Le-
Slngu viņš ir atzinis par saviem literāriskajiem skolotajiem. Sa-

Prutams, ka šādu skolotāju vadībā viņš ir_aizgājis no latviešu

šauras dzīves, par ko viņš sava krājuma „Stari" (1897)
dzejolī „Mājās", klusi rezīgnēdams, skumst.
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Sakarā ar Zeiferta skolā mantotajiem jaunlaiku centieniem un

atzinām L. Bērziņš, Zeiferta labs pazinējs, ļoti zīmīgi par vinu

saka: „Kādu laiku, kad Z. pirmajā jaunibas sajūsmā izstiepa rokas

pēc visa jauka un vērtīga, ko redzēja citurienē plaukstam, un gribēja

to pārdēstīt dzimtenes dārzā, tad reizēm varēja rasties iespaids, ka

viņš ir atraisījies no tām saitēm, kas to bērnībā saistījušas pie tēvu

garīgās pasaules" .., (IMM. 1930., 146. lpp.).

Savā sirdī tomēr, savas iekšējās dzīves dziļākajā būtībā

Z. no sētas dzīves, tās kristīgi dievbijīgā gara un Jānu ugunīm
nav nekad varējis atraisīties. (Sk. Jāņu ugunis. K. Egles

„Atziņas" I).

Labāko un skaidrāko liecību šai zina par Zeifertu nodod vioa

paša bērni — Valdis un Ludmilla . Zeiferta mājā visnotaļ tiek koptas

un ieturētas agrākajos gadu simteņos kultivētās zemnieku dzīves la-

bās, ideālās tradicijas. (L. Zeiferte — „Tēva mīlestība un gādība".

T. Zeiferta piemiņai, 267. lpp. — Sk. ari V. Zeiferta rakstu „Isas pie-

zīmes un atmiņas par manu tevu" — turpat, 259.—266. lpp.).

Zeiferta samērā ilgajā mūžā visgarām krustojas sētas un

skolas kultūrlīnijas. Zeifertā satiekas visu triju augša minēto

latviešu intelliģences grupu raksturīgie centieni. Ta ir trīs pa-

audžu vai, kultūrvēstures valodā runājot, trīs laikmetu

ideoloģija, ko Z. sevī nes: proti — priekštautiskā, tautiskā un

pēctautiskā laikmeta.

Zeiferta draugs un cienītājs — Saulietis par šo laikmetiski daudz-

gabalīgo Zeifertu izsakās: „Mīlš Teodoram bija veclatviskais tau-

tas tradīcijās uti tikumiskajos uzskatos, ar godbijību viņš tuvojās un

augsti vērtēja mantas, ko mūsu garīgajā dzīvē ienesusi kristīgā ti-

cība; bet atsaucīgs viņš ,bija ari jaunu laiku un jaunu strāvu balsini!

kur tās sauca uz cilvēka svabadību un jauniem ceļiem, pa kunelll,

kas zin, varētu cilvēks aiziet pie lielākas pilnības."... (A. Sauke®

— „No atminu lapotnes ap Teodoru". T. Zeif. piemiņai, 242. lpp-)-

Zināms katrā ideoloģijā ir kaut kas vērtīgs un respektē-

jams. Un pietātes jūtas Zeifertam bija ļoti attīstītas. Bet nevar

taču cilvēks dzīvot — trīs gabalos šķelts! Kā saskaņot sava

starpā šīs trīs dažādo centienu sfēras, proti: sētas, tautības un

vispārcilvēcības?

Pilnīgi, bez iebildumiem Z. nepieslejas nevienam no sieru

trim ideju kompleksiem. Viscaur viņš nāk ar saviem korri§e'

jumiem, uz ko viņš ierosinājumu bija guvis no saviem Vakaren*0/

pas skolotājiem. Viss, iekam to pieņem, ir jāpārbauda. Tāda

attiecībās Z. ir pret bībeli un baznīcu, palikdams tomēr kristīs
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cilvēks. Tādās pat kritiskās attiecībās Z. ir pret tautisko 70.—80.

gadu kustību un šo kustību atspoguļotāju dzeju. Ir atmetams

netikai M. Šiliņš, bet ari Lautenbachs, 80. gadu lielākais tau-

tiskais dzejnieks (sk. par to zemāk). Bet tas nenozīmē, ka Z.

pret tautisko lietu ir vienaldzīgs. Nē: no tautiskās centības, šo
vardu tā dziļākajā ētiskajā nozīmē saprotot, viņš kā cilvēks ne-

kad nav aizgājis. Kā dzejnieks un kritiķis viņš to vēl mazāk

spējis darīt, jo, saskaņā ar viņa uzskatiem, dzeja nav interna-

cionāla, un „īsts dzejas ražojums var celties tikai šai tautā un

valoda atrodamo savādību robežās" („Par tautību rakstnie-

cībā. — Austr. 1890, 11. 135.).

Tāpat ir jāpārbauda ari modernie vispārcilvēcības centieni,
kas jaunas strāvas reāli sabiedriskajā un romantiķu sentimen-
tāli individuālistiskajā virzienā aizrauj Zeifertu līdz.

_

Bei-
dzot tomēr Z. pārvar un atmet šo moderno centienu pārspī-
lēto vienpusību, pašus šos centienus principā paturēdams. —

Tā redzam: laiks, kad garīgi veidojās Z., ir pretrunīgu, sava

starpa nesaskaņojamu, naidīgu centienu pilns. Tāds ir, kā sava

laika_ bērns, ari Zeiferts. Viņš ir mūžīgās šaubās par sevi un

pastāvīgi cīnās ar sevi. Būdams pāri pusmūžam, viņš ir vēl

vienmēr sava īstā ceļa meklētājs. Viņa gadu noslēguma atzī-

mēs lasām: 1901. gadā —

...
„meklēt drošus pamatus pašam

un citiem..." 1902. gadā — „meklēt iekšējo pamatību ...**;
1906. gadā —:

Grūti zināt īstu ceļu,
Grūtāki pa viņu staigāt

1914. gada atzīme: „Gara pasaule jāpadziļina un janoveido ..."
(A. Vičs: T. Zeiferts Olainē. IMM. 1930.).

Šie dažādie mūsu dzīves pārkārtošanās laikmeta interešu
un centienu kompleksi, ko Zeiferts sevī nesa, bet kas sava

starpa pilnīgi nekad nav izlīdzināmi un saskaņojami, ir viņa dzī-

ves un dzejas saturs. Vairāk vai mazāk tie piešķir ari viņa li-

teratūras vērtētāja darbam nenoteiktības nokrāsu, par ko vi-

ņam sava laikā bijuši jādzird pārmetumi.

3) Zeifertskā savalaikadzejnieks. Zeiferts ir

ijaraaijies atklātībā ar dzejas darbiem gan lirikā, gan epikā, gan

ūrurnā. Lirika tomēr, kā lielākai daļai latviešu dzejnieku,, ir Z.
stlPrā puse. Kā dzejnieks Z. ir vērtējams tikai sava lirika.

a) Zeiferta lirika. Pirmais Zeiferta iespiestais
«<uus ir dzejolītis „Gana dziesmiņa", kas parādījās Austrumā
1885.

g. Vina iirik as nelākā daļa ir ievietota četros dzejoļu
Kra]umos, kas atklātībā parādījās šādā kārtībā: Kārklu svilpe
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(1890.), Stari (1897.), Pumpuri (1903.) un Saulrieti (1926.). Dze-

jojis Z. ir ari vel pec sava pedeja krājuma izdošanas. Vairums

šo dzejoļu, kas sacerēti no 1926.—1927. g., nav vēl publicēts,
bet dala ino tiem ir iespiesta vina piemiņas krājumā.

„X ārk 1 v svilpe" iznāca 1890. gadā. Tā tad šī krā-

juma dzejoli sarakstīti 80. gados. Daba te ir ņemta par veido-

jamo vielu. 80. gados tas ir parasts. Par tēviju, dabu un mī-

lestību dziedāja Lautenbachs, Frīdenbergs-Mieriņš, Pavasaru
Jānis, bet Vensku Edvartam un Esenberģu Jānim tēvijas dzies-

mu gandrīz nemaz nav: viņi dzied tikai par dabu un mī-

lestību. Ap šīm divām lietām saistās visi 80-to gadu indivi-

duālā virziena lirikas sentimentālie motīvi: par strautiņiem,

mēnesnīcu, lakstīgalu, pavasara jaukumu, rudens drūmumu, par

ilgām, mīļāko, zilajām acīm, sārtajām lūpām v. t. t. Visu to mēs

atrodam ari „Kārklu svilpē". Bet bez tam te ir vēl ari daudz

kas cits, jo šis krājums satura ziņā ir loti daudzpusīgs. Te ir

izteicies viss sava laika augstāk tikko aprakstītais Zeiferts ar

triju ari jau raksturoto latviešu intelliģences paaudžu īpatnējām
centienu līnijām. Pirmkārt: te ir dievbijības un

darba tikuma Zeiferts. Otrkārt: te ir tautisko

centienu Zeiferts ar tautiskās dzejas parastajiem mito-

loģijas tēliem un tautas dziesmu stila puķainiem atdarinājumiem

Bet treškārt: te ir 80. gadu modernais Zeiferts re-

prezentējies abos tā laika dzejas novirzienos, proti: jaunajā,

topošajā reālās dzejas un jau tais gados izveidotājā sentimentālās

dzejas virzienā. ■— Mākslas ziņā šis krājums ir vel

loti negatavs. Ar šo savas lirikas pirmo „svilpi" reālajā

virzienā Z. palika tālu pakal Zvārgulim un Veidenbaumam, kas

tai laikā jau dzejoja, un „ideālajā" virzienā tikpat tālu pakal 80.

gadu dzejas galvenajiem pārstāvjiem.

„S tar i" iznāca gadā. Dzejoļu šai krājumā apmē-

ram trīs reizes vairāk nekā pirmajā, bet apstrādājamas vielas

ziņā ari te daba un mīlestība ieņem pirmo vietu, Ķ1

gan visai svarīga nozīme še ir jau pavisam pretējas kategori-

jas vielai, proti: sētai, tēvu zemei un pasaulei ikdienas dzīvē v

svētkos. Vielas apstrādājums, ko nosaka saturā paustie cen-

tieni un tieksmes, galvenajās līnijās veidojas tais pašos virzie-

nos kā iepriekšējā krājumā, tik ar to starpību, ka te ierodas tt

nama_ noteiktība un skaidrība. Sakarā ar dabu un mīlestP

paustas jūsmas, salīdzinot ar „Kārklu svilpi", te ir attīstīji»?
— padziļinājušās un paplašinājušās. Pavasara dabas gaisaj
tēlojums te pariet rudenīgā drūmumā. Agrākais rotaļīgais sen-

timentālisms te progresē uz nopietnības pusi:
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„Viss manas mīlestības saldums

Ir ticis jau par rūgtumu" .

No šī „mīlestības rūgtuma" izaug jauneklīgi pesimistisks dzī-

ves uzskats, kas šim dzejoļu_ krājumam piešķir 80. gadiem
raksturīgu nokrāsu. — Par sētu Z. no vienas puses dzied

reliģiskas
_

pietātes virzienā. Tēva mājās dievbijīgais
dzīves spēks katrā tekā iemīts, slieksnī iegrauzts, durvju
kliņķu dzelzī iespiedies, istabas sienā kvēpiem rakstī-

jies (dzejolis „Mājāsv). Tēva mājas svētību dzejnieks nes dzīvē
līdz („Teva mājās"). Šī krājuma izjustie dzejoli ar lūgšanas no-

krāsu _(„Lugums", „Pirms ej dusēt vakarā", „Nāk bēdu brīdis"
v. c.) ir mantojums no tēva sētas. No otras puses lauku sētas

dzīve ir attēlota aistētiskā reālisma glītos dzejoļos („Siena
laiks", „Sen cerētā laime", „Vakara glezna"). Tautiskais vir-

ziens gan idejiski („Mans spēks un labums viss tēvzemei zie-
dots! ..."), gan formāli (t. dziesmu pantmērs, mitoloģijas tēli)
ir ari diezgan spilgtf parādījies. Daudz dzejoļos saskatām jaunās
strāvas sociālā reālisma Virzienu ar tam piemītošo ironiju un

žulti („Sera dziesma", „Naudas maks", „Dveš dūmi iz fabrikas

skursteņiem", „Teic, tēt" ...). Tomēr šādi dzejoli nav Zeifer-
tarn raksturīgi: ironija un protests nav viņa daba. Daudz īstāks
2. ir apcerē par darbu, pienākumu, sevis veidošanu. Tomēr

visskaistākie un vislabākie, pārdzīvojuma ziņā visīstākie «Sta-
ros" ir atceres dzejoli («Sveicinājums", «Blāzma spīd va-

karos"). Atmiņas_par bērnību, par dzīves rītu nes autoram viņa
nesaskaņotajā dvēseles dzīvē līdzsvarojumu. Zeiferts te nostā-
jas mušu priekšā kā zemnieka dēls, kas atstājis sētu un devies
kultūras dzīve labumu meklēt. Ar savu rezignāciju, atmiņām,
aPceri un domām viņš parādās šai krājumā kā īsts dze j -

u

1 c 3 ķas sPējīgs uz dziļāku pārdzīvojumu un tā māksliniecis-
ku attēlošanu. Idejiskas viengabalības Zeifertā kā cilvēkā un

dzejniekā vel nav. Uz tā pamata „Stari" ir spilgti divgabalīga
grāmata. Ta ir cīņas grāmata, kur norisinās karš par īsto un

n

f

e JS
v.

0 Zeiferta dzīvē un dzejā. Kā galvenie neapvienotie pret-
stati šī krājuma dzejā izvirzās n) vienas puses: mīlestība, resp.

slimīgi sentimentāla jūtu dzīve, un no otras: apceres vei-

dota reāla dzīve ar darba pienākumu pret sevi un citiem. —

A

Pu
-

m p v Tj" — trešais dzejoju krājums — iespiests 1903.

*>• Apmēru ziņā tik pat plašs kā iepriekšējais. Veidojama viela
nav vairs tik raiba kā agrāk: piemēram — tēvu zeme galīgi un

gandrīz pavisam pazūd. Te ir apdziedāts cilvēks viņa

pret mīlestību, dabu un darbu. Satura,
idejiskie centieni galvenā kārta iet iepriekšējas grāmatas

"uividuālisma virzienā. „Staru" slimīgā erotika ir vel progrese-
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jusi un sasniegusi savus nedabiskuma kalngalus; ar to saistās

vēl jo drūmāks pesimisms un bezcerības stāvoklis nekā agrāk,
visā dzīvē ir iestājies sastingums, un dabā valda rudens un zie-

ma. Otrā šī krājuma nodalījumā redzam, ka dzejnieks savas

dvēseles rudeni un ziemu pārcietis. Ziedoņa ainas

atgriežas dzejnieka dzīvē un dzejā. Tās ir senās

dziesmas — «Kārklu svilpes" gaišās dziesmas: ar tādu pat
sentimentālu noskaņu, bet ar pārdzīvotu saturu un dzejnieka

roku darinātu formu. — Pēdējā šī krājuma nodalījumā parādās
atkal latviešu sētas reālo centienu Zeiferts. Viņš tēlo te ikdienas

dzīvi aistētiskā reālisma garā („Sērdiene", Vasarsvētki", „Uz

rīta pusi") un pieiet darbam ar latviski priecīgu jā-sacīšanu. Sai

sakarā sevišķi atzīmējams dzejolis «Darbiem sākoties", kas A.

Niedram, šī krājuma nesaudzīgajam kritiķim, mīļš kļuvis, un ko

P. Ermanis apzīmē par Zeiferta dzīves un dzejas, ticības un lik-

teņa apliecību. —

Ko nu rāda mums šis dzejoļu krājums Z. at-

tīstības gaitās? — Savā vecajā vielā un tās apstrādāšanas pa-

rastajos paņēmienos un virzienos Z. ir audzis un veidojies tā-

lāk gan kā cilvēks, gan kā dzejnieks. Tai laikā (1903. g
:

) viņš

ir viens no vislatviskākajiem meistariem dabas attēlošana. Vis-

pār še noskaidrojas Zeifertam no sētas mantotā latviskā rak-

stura nopietnās līnijas. Ne sabiedriskā virziena dzejā ir meklē-

jams Z. spēks un stiprums. Jaunās strāvas, tāpat ari tautiski

patriotiskie centieni šai krājumā pavisam pazūd. Uzpeld latvie-
šu sētas labākās tradicijas. Z. te kļūst par latviešu zemnieka
darba-tikuma un cilts interešu — šī lielā dabas likuma — mo-

dernu tulku un paudēju. Un te parādās viņa dzejas stipra puse.

No šī „Pumpuru" krājuma redzam, ka latviešu sēta manto-

tais veselīgais raksturs un daba ņem pārsvaru un uzvar svešos,

laikmetiski no ārienes uzņemtos jutekliski slimīgos pārdzīvoju-
mus, ar ko ir pazīstami 80. gadi kā mūsu intelliģences garīgas

pūbertātes laiks.

_„S a v 1 r i c t i" ir pēdējais Z. dzejoļu krājums. Iznāca 1920.

gadā. Apmēru ziņā biezāks nekā visi trīs iepriekšējie krājumi

kopā (279 lapaspuses). Te sakopoti dzejoli no 1900.—1925. ga-

dam. Tada kārta tas ir atskata un atceres krajurns.

Kā tāds tas ir svarīgs dokuments Teodora kā cilvēka un dzejnie-

ka credo izpratnei. „Saulrieti" sniedz mums ieskatu Teodora

vīra gadu un mūža otrās puses vērtību pasaulē.
«Saulrietos" apstrādājamā viela ir tā pati no agra;

kajiem krājumiem pazīstamā, proti: daba, paša dzīve mīlestif
laime, sāpes, dienu darbā, svētkos v. t. t., ģimenes dzīve, latvie-

šu sēta, tēvu zeme ikdienas dzīvē un politisko notikumu sa-

režģījumos (1905. un 1918. g.).
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Daba un mīlestība Teodora šai attīstības posmā ieņem vina
dzejā vel tikpat svarīgu vietu kā agrāk. lepriekšējos krājumos
nenozīmīgā ģimenes viela (veltījumu dzeja) šeit stipri paplaši-
nājusies; ari tēvu zemei kā apdziedāšanas priekšmetam šai krā-

juma ir jo ievērojama loma, tāpat ikdienas dzīves klusajam dar-

bam un klusai visu gadalaiku svētku svinēšanai. Sētas dzīve nav

vairs tiešu pārdzīvojumu, bet tikai klusas atceres objekts. Vis-

pār: tiešā pārdzīvojuma robežas šeit ir stipri sašaurinājušās uz

T.Zeiferts 1925. g.

efleksijas rekina: ne tikai darbs, laime, prieks, sāpes, dzīves no-

**' a tas ija Jau aSrāk, bet ari daba un mīlestība, šie
grak ar maz izņēmumiem ārpus apceres stāvošie dzejas objek-
»ir tagad lielākā vai mazākā mērā kļuvuši par vielu pārdomai.

Ia
ar

«

to Pārdzīvojuma spraigums ir uzglabājies tikai pa da-

i 1 »btaruM

un ~Pumpuru" sasniegumu augstuma, pārveidojoties
c mazāk vērtīga līdzsvarotā un sub specie aeternitatis apskaid-
ota mierīguma. Dzejas tēlu bagātība ir vairojusies; tas
»ns jāsaka par šo tēlu dabiskumu.

dze'^°rmu dažādības ziQā diezgan vienmuļā un pelēkā Teodora

Sirn % sonetiem un distichiem šeit ari iemanto jaunas vērtības,

mīfir i -

Pret dzejoļu krājumu pastiprina ari vēl priekšzī-
ga latviešu valoda, par ko sevišķi priecāties vēl nevarēja viņa

P'rmajās dzejoļu grāmatās.

Reālistiskais virziens
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Satura «Saulrietu" dzejas viela tiek veidota tāpat kā

iepriekšējos krājumos, proti: individuālo un sabied-

riski patriotisko pārdzīvojumu virzienā. Kā vienā, tā

otra kaut ko pilnīgi jaunu Teodors paust vairs nevar. Viņš

daudz ko no iepriekšējā pārvarējis un atmetis, piem. — jaunās
strāvas idejisko reālismu, 80-to gadu pārspīlēto erotiku un ar to

sakarā stāvošo pesimismu.

Blakus individuālās un sabiedriskās dzejas motīviem jo
redzamu vietu «Saulrietos" ieņem apceres jeb domu

lirika, ar ko jau iepazināmies agrākajos («Staru" un «Pumpuru")
dzejas krājumos. Tuvu radniecīga šai apceres lirikai ir — ari

no agrākajiem krājumiem pazīstamā — atceres lirika. Šī

apceres un atceres lirika augstākā sintezējumā apvieno indivi-

duālos un sociālos autora centienus. Te izpaužas Zeiferta intimā-

kās un dziļākās personīgās atzinās par dzīves uzdevumiem un

mērķiem. Individuālās dzīves motīvos kā metos te aužas iek-

šā sociālo centienu pavedieni: individuālais un sociālais — šie

pretstatīgie, agrāk naidīgie Zeiferta dzīves un dzejas virzieni -

te satiekas saskaņotā, mūžības elpas apdvestā morāliskā

dzīves uzskatā. Sakarā ar to gaišs top kā nostaigātais, tā

ari tagad un mūžos staigājamais ceļš:

Manas mūža tekas,

Tāļu nostaigātas,

Stāv man acu priekšā,

Saules vizmu klātas ...

Jauka saules vizma

Apskaidro to malu,

Kur es savām tekām

Nesaredzu galu.

Šis krājums rāda, ka Z. kā cilvēks un kā dzejnieks ir audzis

un attīstījies visu mūžu. «Saulrietu" krājums ir_vēl gājums uz

augšu
L

ne lejup no kalngala, kas Z. dzejā un cilvekdzīve jau ag-

rāk būtu sasniegts.
Par šī dzejoļu krājuma un līdz ar to visas Z. lirikas galveno

sasniegumu jāuzskata tas, bez kā vērtīgs liriķis nemaz nav do-

mājams, proti: bez pārdzīvojuma vienkāršības, dabis-

kuma un īstuma. Ar to ir reālizējusies sētas principu uz-

vara Zeifertā. Šī uzvara atspoguļojas kā dabas un mīlestības, ta

ari domu un apceres šī krājuma dzejā. Dabā Zeiferts iejūtas m

svētumapārdzīvojumam. Mīlestībā slimīgais erotisms un pesi-

misms pārspēts. Palicis viegls, gaišs sentimentālisms ka dzī-

vā s personīgās dzīves izpauduma veids. Tomērdivu cilveKu

sentimentālās attiecībās nevar sasniegt augstāku indivi-

duālo dzinu piepildījumu un apmierinājumu. Cilvēka īstais, ra-

došais „es" var realizēties tikai vispārīgāku dzīvības katēgoflJ

(ģimenes, tautas, cilvēces) vērtībās. — Darbs ir līdzeklis sad»

sevis reālizēšanai. — Tā ir vīra dzeja, kādas Jatviešu liflK

vispār nav daudz, un tas ir Z. dzīves un lirikas pēdējais sasnie-
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gurns, pie ka viņš nonāca, sākdams veidoties no «Kārklu svil-
pes" zaļa jaunekļa. — ~Die Tat ist ailes, nichts der Ruhm!"
(Fausts II d.). Klusais, ikdienas rupju pilnais darbs nākotnes la-
bā. Tadu gudrību Z. mācījās latviešu sētā, no tautiskā laikmeta
vīriem un no Ģetes Fausta. Ar tiesību Z. par sevi «Saulrietos"
varēja teikt:

Kur tecēja mūža ceļš,

Darbiem vinu apdēstīju.

Tur ziedēs manas dienas

Ka puķītes ceļmala.

b) Zeiferta episkie sacerējumi.
cuiKu tas mākslinieciskās vērtības ziņā nevar salīdzināt ar vina
liriku. Tas pats sakāms par vina episko produktivitāti: episko
darbu Zeifertam nav daudz, un tie visi, gandrīz bez izņēmuma,
neiziet no miniatūras robežām. Saprotams, ka šeit nevar atspo-
guļoties tik daudzpusīgi mūsu dzīves „sava laika" dažādās strā-
vas un novirzieni, kā tas ir Z. lirikā. Tomēr ari šais episkajos
tēlojumos ir saskatāms mums jau pazīstamais Zeiferts. Te — no

vienas puses — redzam tautisko laikmetu ar tautas
tradi ci j v m o tīvi cm, ar latviešu darba, dailes, līdzcietī-
bas, ziedošanas un tiem līdzīgu kristīgo tikumu cildināšanu, bet

7- no otras puses — Z. epikā tik pat skaidri izceļas modernā

individuālisma centieni un sakarā ar to stāvošais
protests pret seklo, pelēko ikdienas apkārtni. Atrodam šo epis-
ko (sevišķi tikko minētās pēdējās grupas) darbinu starpā ari vie-
nu otru nevainojamu, labi padevušos aistētiskā reālisma psīcho-
'ogiski motivētu tēlojumu.

Kā epiķis Z. parādās jau 1886. g. Austrumā ar Dostojevska

u

St j?a
.

«Puisēns pie Kristus uz eglītes vakaru" tulkojumu. Šis
gabaliņš ir raksturīgs Zeifertam kā tautiskā laikmeta latviešu
sētas cilvēkam. Vēl labāk tautiskā laikmeta gars saskatāms

dziedājumos „Bargs laiks" (Austr. 1888.) un „Mātes meita un

oaremte" (Austr. 1890.). Tie ir garāki episki dzejojumi. Pir-

mais tikai tautas dziesmu stilā, bet otrs bez tam ari tautas

dziesmu ritumā. 1890. gadā publicēta atsevišķā brošūra jau ag-

Dnk
?ra^stjta un jau Z. neiespiestajā jaunības romānā „Ezera

Puķe iepīta „Čaklā Mudīte" — pasaka, kas sacerēta uz tautas

lin
P amata. Šis ir viens no labākajiem Z. episkajiem gaba-

ķas rada mums viņa tautiskajam laikmetam raksturīgo

lība -

anos latvietības pasaulē un tās darba, dailes, viesmī-

nēr
u

-
I^dzcietības tikuma slavināšanu. Še tas ir izdevies īpat-

PasaV
S
-

linieciskā veidā
- Xisai lldzī^s Mudītei" sava

kai
Sti^a

-

n v alodas ziņā ir viens no Z. vecuma dienu epis-
m sacerejumiem — nelielā simbolistiskā „Pasaka par di-



Virzienu cīņas

84

viem brāļiem" (Latv. Sargs 1920., Nr. 297). Tā veltīta Latvijas

skolotāju kongresam, resp. musu modernajai skolu dzīvei ar tāsi

neglītajām politiskajām ķildām un cīnām par varu. Bet šī pasa-

ciņa nav kails pirksta norādījums uz mūsu skolas nebūšanām: tai

ir tāda pat mākslas vērtība, kā «Čaklajai Mudītei". — Lielākā

dala Z. episko tēlojumu tomēr pieder individuālistiskajam mo-

dernās dzīves virzienam. No mākslinieciski vērtīgākajiem šis

grupas daiļdarbiem jāmin Ziemsvētku stāstiņš «Riekstu leja"

(Austr. 1890.). Puisēns svētku sestdienas pēcpusdienā do-

das mājup, lai piedalītos eglītes vakara svinēšanā. Negaisā

viņš gandrīz iet bojā. Riekstu lejā viņš iestieg sniegā

un nāves murgos redz jau degam gaidīto eglīti... Vinu

tomēr atrod un izglābj. Šī gabaliņa vērtība ir puisēna

dvēseles pārdzīvojumu attēlojumā (lai gan te izmanāma

Dostojevska jau minētā ziemsvētku stāstiņa ietekme). Tā-

lāk — no trim skicēm, ko apvieno kopīgs virsraksts — «Ziedoni"
(J. Raža IV, 1900.), mākslinieciski baudāma ir «Liene". Te rādīti

garīgi neatkarīgās Lienes pārdzīvojumi, kad viņa redz, ka viņas

iemīļotais jauneklis tai zudis. —
Šai Lienei radniecīga meitene ir

tēlota novelītē «Siena" (Laikr. «Spēks" 1905., Nr. 3): Z. te rāda

mums meitenes individuālās dzīves atmodu un sakara ar to vinā

dzimstošo protestu pret apkārtnes aizspriedumu stindzinošo va-

ru. Šī paša tipa meitenes variants saskatāms ari tēlojumā „Lie'
lā Piektdiena" (Druva 1912.). Te šī meitene saucas Elza. Vina

Lielajā piektdienā atnāk pie nesen mirušās mīļotās māsas kapa

Tā bijusi garīgā ziņā cēli noskaņota. Elza nogrimst pārdomās un

redz māsas viziju, un viņas dzīve līdz ar to it kā apskaidrojas un

iegūst neatkarības pamatu sevī. — Individuālistisko pārdzīvoju-
mu centieni ir izpaudušies ari vēl citos mākslas ziņā mazāk vēr-

tīgos tēlojumos, piem. stāstiņā «Trīs Ziemas-svētku vakari

(Austr. 1888.), skicē «Salna" (J. R. IV, 1900.), novelītē «Māksli-
nieks" (J. R. VII, 1903.), bērnības atmiņu ainā «Nāra" (J. R. VII

1904.) un Bodlēra stila liro-episkās mazās poēmas «Zvaigzne
(Līgotņa «Rīta Sk." 1,1903.)_un «Neizdziestošā gaisma"_ (Latvi-

jas Rīts 1919., Nr. 1). — Ārpus tautiskās un individuālistiska*

grupas vēl jāpiemin stāstiņš «Parāds" (J. Tekas 1910.), uzme-

tums «Sargi" (Latvija 1915.) un tēlojumi miniatūra no bēgill

bērnu dzīves patversmēs — «Bāru bērni" (J. Ziņas 1916.—

vēlāk K. Egles «Jaun. liter." XIII kr. un atsev. brošūra —
1923J-

c) Zeiferta drāmatiskie sacerējumi.

publicējis ari drāmatiskus gabaliņus, ko viņš tuvāk apzīmējis*

nosaukumiem: skice, skati, drāmatiska glezna vai dramatisK

aina. Tādu Zeifertam ir pāri par desmit.
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To virsraksti un iespiešanas kārtība ir sekojoša: Trīs māsas (J.

R. I, 1898.), Miera eņģelis (Austrums 1899.), Pasaules bērns (Austr.

1900.), Laimes māte (Kenina „Jaun. Liter." I, 1901.), Nelūgts viesis

(turpat — II dala, 1902.), Uz debesīm (turpat — 111 d., 1902.), Dāva-

nas (Apskats 1903.), Svētvakars (Vērotājs 1905.), Mātes sirds (J. R.

VII, 1906.), Baltā nakts (Dzimt. Vēstn. 1908.), Atmaksa (J. Tekas

1910.). Z. šos skatus pēc kara savācis kopā un gatavojies laist tos

klajā ar nosaukumu „Ledus puķes". Šis nepublicētais krājums glabā-

jas Z. archīvā.

Šais savas dramatiskajās skicītēs, kas rakstītas Olainē bēr-
nu uzvedumiem vai deklamēšanai uz Ziemsvētkiem, Z. ir tikai
didaktiķis. Te no viņa agrāk apskatītā trīsgabalīgā pasaules uz-

skata atspoguļojas tikai vecā un modernā ideoloģija (tautiskote
nemanam), jo idejiski šie drāmatiskie skati pamatojas uz sētā

mantota kristīgās mīlestības tikuma un uz skolā veidotā personī-
bas apzinās lepnuma. Saskaņā ar to šo gabaliņu morāli varētu
ta formulēt: uzvara sasniedzama tikai ar tīro sirdi. — Šīs tīrās

sirds varonis ir vai nu individuālistiski lepnais, jau no Z. lirikas
un epikas pazīstamais, ideālistiski noskaņotais jauneklis (vai jau-
nava), kas mīlestībā uz gara pasauli tiesā savu apkārtni (kā tas

redzams sekošajās no augšā minētajām drām. ainām: Pasaules

bērns, Dāvanas, Atmaksa, Baltā nakts)_, vai_ ari vientiesīgais
berns

L
kas neapzinīgi sēj mīlestību apkārtējā naida un nesaticī-

bas pārņemtajā dzīvē (sk. Trīs māsas, Svētvakari). Ja šim cēla-
jam varonim ir jācieš (Laimes māte) vai pat jāiet bojā (Uz de-

besīm, Matēs sirds), tad tomēr — pēc traģēdijas likuma — uz-

var labuma (resp. tīras sirds) ideja.

4. Zeiferts kā literātūras kritiķis. Ari te, lai

saprastu Zeifertu ka kritiķi, ir jāņem vērā viņa mantojums no

sētas, bet sevišķi no skolas un no ta laika, kad viņš uzsaka savu

Kritika darbību. Un tas notika 80. gadu vidū: ir kā dzejnieks, ir

Ķa kritiķis viņš tad nāca atklātībā. 80. gadi no vienas puses, no

ārpuses ņemot, ir reakcijas un paguruma gadi, bet, no otras pu-
ses lūkojoties, tie ir tādas pat intensīvas _dzīvības_gadi, ka 60-tie
un 70-tie ar to starpību, ka 80. gados mušu jaunas kultūras arī-

sais atmodas straujums bija pārgājis it ka uz iekšu, kļūdams
dvēseliskāks un garīgāks. Šais gados mostas un veidojas musu

yUividuālas dzīves centieni, ko dzejā pārstāv Lautenbachs,

\enskis, Frīdenbergs, Esenbergs. Sakara ar šiem pašiem cen-

ueniejri Lautenbachs sāk ari teorētiski runāt par dzejas tīri ai-

petisko būtību. Šais pat gados „Dienas Lapa" sak veidoties
jaunisociāli centieni, un sakarā ar tiem briest jaunas prasības pec
reali sociālas mākslas. Jau 70. gadu beigas un 80. gadu sāku-
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mā parādās jaunas, un proti —kritiskas attiecības pret dzī-

vi vispār (Kaudzīšu „Mērn. laiki") un pret tautisko dzeju

atsevišķi (Kaudzītes Matīsa cīna ar Lautenbachu). Šo ga-

du vidū agrāko ģimenes žurnālu — „Pagalma" un „Rotas" -

vietā uzsāk savas gaitas mūsu pirmais zinātnes un mākslas mē-

nešraksts «Austrums".
Līdz šim laikam — 70. gados un 80. gadu sākumā — Kau- ļ

dzītes Matīss bija nopietnākais mūsu literātūras vērtētājs. Bet

80. gados, literāriskajai dzīvei uzplaukstot un sarežģījoties, ne-

pietika vairs ar subjektīvu, kaut ari intuicijas bagātu, savu domu

izsacīšanu par kādu dzejnieku vai kādu literārisku darbu attie-

cībā uz tā stilu un saturu. To rādīja Kaudzītes piemērs (polemi-
ka ar Lautenbachu). Vajadzēja kritiķa ar plašāku, objektīvu,!
teorētiski skolotu skatu, kas sniegtos tālāk par tautskolotāja li-

terārisko redzes aploku. — Un, laika vajadzības piepildīdams,
tads nāk: tas ir Teodors Zeiferts. Viņš ari ir tikai taut-

skolotājs, bet speciālo, literārisko izglītību viņš iegūst pašmā-
cības ceļā, studēdams no kritiķiem sākumā Lesingu un Belinski
vēlāk — Tēnu un Brandesu, bet galvenā kārtā viņš kopj un vei-

do savu literārisko garšu.nodarbodamies ar pasaules literatūras

meistaru darbiem. Zeiferts ir pirmais nopietni sa-

gatavotais mūsu dzejas kritiķis; viņš īstiji-
kai nodibina mūsu literātūras kritiku, nāk-

dams klajā ar apcerējumiem, kas vēl tagad

nav zaudējuši nozīmi. Tikko pieminētais «Austrums" ir

tāvieta,kur viņš ar saviem pirmajiem darbiem var uzstāties, 1886.

gadā_ rakstot par «Hugenbergeru rrlūsu valodas un rakstniecības
laukā" un par «Jura Alunāna dziesmiņām", bet 1887. g. par «Au-

sekļa dzeju." Nākošais — 1888. gads jaunajam kritiķim tautsko-

lotājam ir uguns kristības gads, jo te viņam jāstājas ne tik vien

gados vecākā, bet ari vispārīgā izglītībā pārākā, teoloģiju, filozo-

fiju un filoloģiju studējuša augstskolas skolotāja — Lautenbachs
priekšā, lai ar viņu cīnītos. Lautenbachu uz cīņu izaicināja *»

rakstīdams Austruma 1888. gada gājumā par «Lautenbacha-
Jūsmiņa dzeju". Šai rakstā Z. tikai labāki pamatoja tās domas ur

uzskatus, ko par tautas dzejas atdarināšanu bija jau teicis Kau-

dzītes Matīss. Kā savā laikā Kaudzītēm, tā tagad Zeifertam iz-

cēlās atkal asa polemika ar minēto autoru. Un šai ziņā Z. sP1'
doši izturēja savu kritiķa pārbaudījumu. Vēl vairāk: te tikai īsf

viņš kļuva par kritiķi, jo te viņš bija spiests pats sev un Gļ
tiem noskaidrot tos pamatus, uz kuriem viņš stāv un ari vjjļj
stāvēs. Šis raksts, kurā iepazīstamies ar Z. jaunajiem kritis

principiem, ir «Dzejnieks un viņa laiks" (1888. g.) — viens ļ>
Z. dzīvākajiem un vērtīgākajiem teorētiskajiem rakstiem visPa

savā laikā domāts kā atbilde Lautenbacham.
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To daudzuma dēļ nav nemaz iespējams apskatīt vai kaut

pieminēt visus Z. kritikas darbus. Tam nebūtu ari lielas nozī-

mes. Mums jāmēģina sistēmatizēt šie darbi, lai noskaidrotu sa-

karā ar laikmetu Z. attīstības ceļu un viņa nozīmi mūsu kritikā.
— Ir atzīmējami vairāk posmu Z. kā kritiķa veidošanās gaitā.
Jo ne tikai savā dzejā, resp. lirikā, kā to jau redzējām, viņš ir

audzis un veidojies visu mūžu. Tas pats vēl jo skaidrāk vēro-

jams viņa kritikā.

Pirmais posms. Tas ir Zeiferta kā kritiķadarbības
sākums.

_

Z. te parādās kā Lesinga dogmatiskās, šauri

aistetiskās, resp. filoloģiskās kritikas pārstāvis. Šo dar-

bības posmu raksturo jau minētie darbi par Hugenbergeru,
Alunanu un Ausekli. Sevišķi ievērojams šai ziņa_ ir raksts

par Hugenbergeru. Tas ir iespiests saīsinājumā; savā pirmvei-
da, ka to Z. archīvs rāda, tas ir jo sīki filoloģisks.

Otrs posms. Z. uzstājas ar reālļ sm a kritikasprin-
cipiem, prasīdams pēc tagadnes dzīves un tās centienu attēloša-

nas dzejā. Noteikti šīs prasības izpaužas jau minētajā 1888. ga-

da apcerējumā „Lautenbacha-Jūsmiņa dzeja" un tam sekojošajā
polemikas rakstā — «Dzejnieks un viņa laiks." Lautenbachs

aizstāv tautas dzejas un mitoloģijas pamatus modernajā
dzeja. Viņš karo par romantiskās dzejas mūžības principu,
kam simbolistiskā veidā jāizpaužas tautas dzejas senajos mito-

loģijas tēlos. Zeiferts, turpretim, cīnās pret mūsu Potrim-

Piem, Pīkoliem, Tiklām, Kauņiem v. t. t., „kas ka aizliegti
sapņi iet apkārt un atrod vietu tikai daža mācīta vīra un

ļauna sapņotāja smadzenēs." Viņš aizstāv realības principu,

ķas prasa tēlot tagadni, bez kuras ari „mūžīga" dzeja nav domā-

jama, jo «mūžīgais iet caur visiem laikiem", un īsts dzejnieks to

uzies savā laikā un rādīs to citiem savas dzejas īpatnēja veida.

Uz „sava laika" pamatiem nostājies, īstu karu pret pagātni Z.

jau uzsāk savā 1887. gada rakstā par Ausekļa dzeju, tā sacīdams:

..... Tādu ceļu iedams (t. i. — senlaiku tikumos un brangumos tau-

tai mērķi sprauzdams), viņš noalojās no tā teka nost, kas taisni no-

ved tautas sirdī" (Austr. 1887., 574.). Šai pašā apcerējumā drusku

zemāk lasām:
„

... pagātnes sapnis ir izsapņots" ... Tas jāatmet,

citādi īstenība modinās ar cietu roku" un ..saraustīs dzelzs

Pirkstiem zelta audinājumu.''

, ..

Pie šī „sava laika" principa dzejā Z. bija nonācis kā sava

laika cilvēks, kas seko laika garam. Reakcija pret tautas dze-

jas aklo un pārspīlēto atdarināšanu, ka redzējām, jau bļja prieks

feiferta klajā nākšanas iestājusies. Neskaidri šādas vēsmas bi-

ja mūsu literātūrā un tās kritikā jau jūtamas. Visskaidrāk tas bija
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parādījušāsbrāļu Kaudzīšu „Mērnieku laikos" un Kaudzīšu Ma-

tīsa literātūras kritikā. Tādā kārtā Z. ir jūtīgi uztvēris jauno
laika garu.

Par šo Zeiferta kritikas un cīņu posmu, noslēdzot, vēl jāpie;

zīmē, ka viņš, atšķirībā no Kaudzītes Matīsa, šai pagātnes jau-

tājumā iet kompromisa ceļu: viņš galīgi nenoraida pagātnes vie-

lu, bet_ vēlas gan, lai cauri spīdētu „sava_laika jušana, griba,

dzīšanās". Ar to viņš bija jau principā pieņēmis Pumpura «Lāč-

plēsi", kas parādījās tai pašā 1888. gadā, kad Z. izteica tikko mi-

nētās kompromisa domas par pagātni un tagadni. Ar to viņš ne-

tieši bija ari nolīdzinājis un pašķīris ceļu netālās nākotnes Aspa-

zijas un Raiņa mitoloģiskajai drāmai.

Teodora Zeiferta rokraksts

Trešais posms. Šai darbības posmā Zeiferta reālis-

tiskie uzskati nostiprinās un bez krasa lūzuma attīstās tālāk: pro-

ti — pirmā posma vispārīgie reālisma principi modificēdamies ta-

gad pieņem noteiktu virzienu. Z., simpatizēdams Jaunajai strā-

vai", resp. „Dienas Lapas" sociālajiem centieniem, nāk tagad

literātūras laukā ar šiem centieniem atbilstošu idejiskā jeb

sociālā reālisma, resp. naturālisma vērtēšanas mērauk-

lām. Šo jauno reālisma virzienu Z. sāka meklēt un atbalstīt

mūsu literātūrā pārējā no 80. uz 90. gadiem. Kādā tā laika ap-

cerējumā viņš šo dzejas virzienu apzīmē par dēmokra-

tis k i _r eāli s ko un saka, ka tas esot aizņēmis visas pasau-

les literātūras un ari mūsu.

Šis naturālistiskas dzejas virziens dzima Francijā (Balzāks, n°'

bērs, Zolā, Mopasāns v. c. ir tur šīs dzejas galvenie pārstāvji). w

spēcīgi attīstījās ari Krievijā (Dostojevskis, Turgeņevs un Tolstojs li

redzamākie šī virziena vīri) un Skandināvijā (te minami Jakobsens.

Bjernsons, Ibsens). Vācijā — šai tipiskajā romantikas zemē (oēteS

un Šillera klasicisms ir tikai specifisks romantikas novirziens, nenio

vārdu romantika tā plašākajā nozīmē) — Vācijā naturālisms nonāca

samērā vēlu kā svešzemju stāds no trim tikko minētajām pusēm,
ka s
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Vāciju ieslēdza no vakariem, ziemeļiem un rītiem. Vācijā šis vir-

ziens nekad īsti ari neiesakņojās un neuzplauka. Par raksturīgiem

turienes naturālisma dzejniekiem uzskatāmi Hauptmanis un Zūder-

manis, kuri 90. gados jau novirzījās uz romantikas pusi, kad tai pašā

laikā vēl norisinājās gan jauagrāk uzsāktās literāriskās cīņas par ja u-

n o virzienu, resp. par modernā reālisma centieniem. Šīs cīnās Vā-

cijā paši jaunā virziena ideologi toreiz apzīmēja par ideālisma

(patiesībā — pārspīlētas un tai pašā laikā sentimentālizētas sīkpilso-

niskās romantikas) un reālisma cīņām.

Musu dzīvē un literātūrā naturālisms pārnāca no Vācijas.
Z. ir šī virziena pirmais teorētiskais aizstāvis. Viņš iepazinās
ar šo kustību no vācu literātūras un kritikas (bez Tēna un

Brandesa studijām: tos viņš pazina tikai no vācu kritikas piemi-
nējumiem). Zūdermanis, kas galvenā kārtā ar saviem teātra
gabaliem parādās pie mums 90. gadu sākumā, dod ierosmi ari

mums uz tolaik Vācijā pazīstamajiem ideālisma un reālisma ka-
riem. Zeiferts. nostājies reālistu pusē, cīnās ar ideālistiem, se-

višķi ar A. Vēberu un viņa „Balsi", kas bija mūsu „ideālisma"
stiprā pils. (Šinī sakarā mināms Z.1895. gada raksts — „Balss"
ideālisms). Šo no Vācijas importēto jauno literārisko virzienu

Pec tam, bet vēl tais pašos 90. gados, padziļināja un palīdzēja
to nostiprināt Jansons-Brauns, Pīpiņš-Vizulis v. c., atbalstoties
uz Brandesa un Tēna mācībām. Brandesa ietekmētas Jansona-
Brauna „Domas par jaunlaiku literātūru", ar ko viņš tik ie-

spaidīgi uzstājās 1893. gadā, radīja Zeifertā dzīvu atbalsi. (Vel
savās vecuma dienās viņš šo rakstu ar atzinību pieminēja). Z.

pu ari pats ķeras pie Brandesa studijām (1894. gada). Ta viņš
izveido savus šī attīstības perioda mākslas kritērijus, papildi-
nādams savus līdzšinējos vācu skolas ieguvumus ar Brandesa
un viņa skolotāja Tēna teorijām.

Z. apkaro pesimismu, pasivitāti un sapņus. Sava aktivitāte
ar uterātura paustajām idejām (idejas, resp. sabiedriskas vai sa-

oiedriski-etiskas idejas literātūrā ir nepieciešamas!) Zeiferts grib
dzīvi ietekmēt, to virzīt un vadīt (Brandess), bet ar dzīves dru-

P™ un nepievilcīgo apstākļu tēlojumu domā šos apstākļus labot,
iedibinot ilgas pēc ideālākas dzīves. Bez idejām mākslas darba

vērtību nosaka vēl ari attēlojamo raksturu noderīgums dzīve,
resp. to sabiedriskā aktivitāte; tikai pec tam ja-

pern ari vērā, kā šie raksturi mākslinieciski izveidoti, un cik labi

,r stilizēta valoda (Tēns).
Šādā garā Z. cīnās par jauno virzienu apm. no 1890.—1897.

gadam, gan uzstādamies Zinību komisijas vasaras sapulces,
«an rakstīdams „Dienas Lapā", „Mājas Viesī" un citos, neperi-
odiskos izdevumos, gan ari publicēdams atsevišķas brošūras.
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Viņš noskaidro, aizstāv, propagandē šo virzienu, tai pašā laikā

savas recenzijās un kritikās ar tā mērauklām vērtējot rakstnie-

ku darbus.

Raksturosim paris piemēros Zeiferta šī laikmeta kritiku. — Rak-

stīdams 1894. gadā atsauksmi par iepriekšējā gada grāmatām, Z. ap-

skata ari Blaumaņa stāstus „Pie skala uguns". Viņš atzīst tos māk-

slas ziņā par visai vērtīgiem, bet savam spriedumam piemetina: „To-;

mēr te trūkst ideju; caur to mazinājās šo stāstu iespaids uz tautas

gara attīstību". — Tālāk. Pārspriedumos par 1894. gada literātūrt

Z. „bija iedrošinājies pat apgalvot, ka Vispārīgā Baltijas sapņu grā-

mata ir pieskaitāma pie ideālistiskām grāmatām" un turpat bija sla-

vējis Zeltmata naturālistisko, mākslas ziņā vāji padevušos tēlojumi

«Vijolītes". Par to viņam 1895. g. uzbrūk Vēbera „Balss". Savā

aizstāvēšanās rakstā („Balss" ideālisms, 1895.), par ..Vijolītēm" ru-

nādams, Z. skaidri parāda savu toreizējo literārisko bazi: viņš vērti

šo gabalu tā tikumiskās idejas dēļ (resp. ..mākslinieka tikumīgas aiz-

grābtības" dēl), kas autoru viņa nolūkos vadījusi, lai gan, kā viļjs

pats atzīst, ..mākslinieka roka še maz manāma" (bet tas jau no šauri

izprastā Tena un Brandesa viedokļa — nav tik svarīgi!). —

Tāds ir Zeiferta kā kritiķa_ viens no vina darbības galvena-ļ
jiem posmiem. Te viņš gribēja būt vadonis, likumu!

devējs un tiesas spriedējs literātūras pasaulē
Bet šis attīstības etaps ar tā vērtību kritērijiem un bauslības

galdiņiem bija vēl jāpāraug, jo viss tas bija nācis vairāk tj
„sava laika" ārienes, nekā izaudzis no Zeiferta paša sava lai»

fundētā rakstura. Ka Z. kā kritiķa šī darbības perioda likuni

nebija vēl viņa paša likumi, to vislabāk pierāda viņa jau agrāk ļ
apskatītie dzejas darbi.

Ceturtais posms. Tā ir Zeiferta kritiķa darbības

pēdējā attīstības pakāpe, kurp nonācis, viņš atrod pats sevi un.

savus īstos mērogus. Pie tā tikt viņam palīdzēja —kā vitļfj
praktiskā darba piedzīvojumi un vīra gadu nopietnāka pārMH

šanas spēja, tā pēdīgi ari nopietnas Brandesa darbu studijas

Taisni šis beidzamais apstāklis ir visai svarīgs. Ka šo studiju

rezultāts Zeifertam radās par Brandesu plašāks apcerējums, Ķs
publicēts Austruma 1897. gada gājumā. Saskaņā ar Zeiferta s*

rakstā izlasāmo atzinumu — divi momenti iezīmē Brandesu U

īpatnēju kritiķi, un proti: daudzpusīga simpatnj
dzejnieku novērtēšanā un „laika gars" viņu izprašanā un

izskaidrošanā. — Ar šiem diviem momentiem ir jaraK'

sturo ari tās pārvērtības, kas laikā no 1897.—1898. Ža

dam notiek Zeifertā. Prasību pēc idejas un no deri'

gurna Z. tagad, mākslas darbu vērtējot, atmet. (SaJ
idejas un noderīguma prasība bija izaugusi no sava

lalK
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spilgtas, bet paviršās sajūsmas par Tēna un Brandesa

idejām to vulgāri vienkāršotā izpratnē. Brandess visma-

zāk prasīja no mākslas ideju sludināšanu vai tēloto cilvēku no-

derību dzīvē; viņš sakarā ar sabiedrisko ideoloģiju galvenā
kārta tikai izskaidroja literātūras virzienus un mākslas darbu

izcelšanos).
_

Mākslas darba vērtības noteikšanā Zeifertam ta-

gad tīri aistētiskais moments nāk pirmajā vietā. Brandesa vis-

pusīgas simpātijas iekaro Zeifertu. Tēna apkārtnes — resp.

..sava laika" jeb „1 ai ka gara" •— princips (ko
no Tena ari Brandess, par viņu tālāk iedams, tomēr bija patu-
rējis) Zeifertam no mākslas darba radīšanas

priekšnoteikuma,, no mākslas darba conditio sine qua

non (ka tas bija agrākajos — otrā un trešajā — vina kritiķa dar-

bības attīstības posmos) tagad kļūst par — jau radīta

dzejas darba izprašanas un izskaidrošanas

faktoru. Brandess teicis (pēc minētā Z. raksta par Bran-

desu), ka «kritika ir dāvana ar daudzpusīgu simpātiju pārvarēt

pirmatnīgu personības šaurību". Šāda kritikas uzdevuma iz-

pilnā mērā ir attiecināma tagad uz Zeifertu visā vina
turpmākajā darbībā. Līdz šim Zeifertam bija šādi vai tādi li-

kumi, meri un svari: kas ar tiem nesaskanēja, to atmeta. Tagad,
balstīdamies uz dažiem Tēna un Brandesa vispārīgajiem atzi-

numiem, Z. patur sev tiešu un brīvu ceļu vaļā uz katru atsevišķu
dzejnieku un vina darbu, mēģinādams katru saprast saskaņā ar

vina būtību, katrā — iejūtoties un iedziļinoties — meklēt īstas

dzejas vērtības.

. _ pirmo spilgtāko piemēru savai daudzpusīgajai simpāti-
jai Z. rāda, uzsākdams 1898. gadā izdot savu „Jauno Ražu", ap

kuru viņš pulcina jaunus un vecus visādu virzienu rakstniekus.
Ari Lautenbachs, kas vēl priekš desmit gadiem bija viņa nesau-

dzīgās kritikas objekts, tiek aicināts, bet pēdējais nav vēl aiz-

mirsis veco naidu un atsakās no piedalīšanās Zeiferta izdevuma.
"-Tagad Blaumani vērtējot, Z. neprasa no viņa darbiem vairs
nekādu ideju, bet saka: „Blaumanis ir mākslinieks un vairāk

... Laimīgs, mierīgs, smalkjūtīgs mākslinieks, ko neuz-

trauc nekādi pie sirds pieauguši centieni" (Austr. 1900.). Blau-

maņa nāves gadījumā Z. veltī viņam (J. Ražā, 1908.) rakstu,
kurā pirmais

— pēc Ermaņa atzīstamā konstatējuma — pa -

ļ"eizi uztver Blaumaņa mākslas īsto_ kodo-
u. — Tāpat visā pilnībā Z. atzīst Poruka mākslu un tās pasīvos

varoņus.

Šāds gadījums dod par to skaidru liecību. Zinību kom. vasaras

sapulces K. Dišlers 1903. gadā apskata „Stipros un vājos tipus musu

literatūrā". Iziedams no toreiz populāro, jaunās strāvas uzskatu vie-
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dokļa (ko priekš 6—7 gadiem toreiz vēl pārstāvēja ari Z.), referents

Dišlers prasa, lai mūsu rakstnieki uzmeklē un rāda lasītājiem nevis

vājus tipus vai modernos pārcilvēkus, bet stiprus tipus, kam spēks

strādāt sabiedrības labā. 90-to gadu vidū Z. domāja pilnīgi tāpat

Tagad debatēs viņš aizrāda, ka mūsu literātūrā kopjami ari tādi tipi,

kas, sevī nogremdēdamies, dzīvo dziļāku iekšēju dzīvi augstākiem

tikumiskiem ideāliem. Tādi esot atrodami „Bagātos rados", «Sirds-

šķīstos ļaudīs" un citur. (Apskats, 1903).

Z. blakus Blaumaņa tīri aistētiskajam reālismam atzīst ne

tikai to romantiku, ko reprezentē Poruks. Viņš apsveic (J. R..

19000 ari to romantikas novirzienu, ar ko nāca Ķēniņš 90. gadu

beigās, ievadīdams moderno dekadences dzeju. — Labākais at-

spoguļojums Zeiferta šī pēdējā posma kritikas darbībai ir vina

rakstnieku monogrāfijas, kas galvenā kārtā parādās „J. Ražā".

Z. raksta par Vensku Edvardu, Apsīšu Jēkabu, Kr. Baronu, Per-

sieti, Brīvzemnieku, Blaumani, Zvārguli, Vēberu, Lerchu-Puš-

kaiti, Plūdoni, Saulieti v. c. Katram viņš pieiet saskaņa ar viņa

īpatnību, mēģinādams ikvienā kaut ko labu saskatīt. Z. nav vairs

iepriekšējo gadu likumdevējs, diktātors. Viņš ir tikai —no vie-

nas puses izskaidrotājs bijušajam un notikušajam, no otras -

saudzīgs, padoma bagāts kopējs topošajam un nākošajam mūsu

dzejā. Viņa lozungs, jaunos kritiķus sevišķi pēdējos
_

gados

Izgl. M. Mēnešrakstā audzinot, bija: ne par asu!_ Jo „bite, kas

dzel, medu nenes!" — Zeiferta rakstniecības vēsture, par ko

tūliņ ari runāsim, radās šai periodā un ir sarakstīta tādas vispu-

sīgas simpātijas garā.

Kritiķi mums ir bijuši jau priekš Zeiferta, bet viņš tomēr

ir pirmais mūsu speciāli izglītotais profe-

sionālais kritiķis, kas, lai gan no šīs profesijas —
s
_

e'

višķi savas darbības sākuma gados — nevarēja eksistēt, tomēr,

aiz iekšējas dziņas šim darbam jau no agras jaunības pieķēries,
to nepameta līdz sava mūža pēdējām dienām. Z. ir darbīgā-

kais, lietišķākais, spējīgākais un smalkjūtīgākais kritiķis, kāds

mums līdz šim ir bijis. Jau toreiz, kad viņš 80. gados uzsāka

savu literātūras vērtētāja darbu kā tikko pilngadību sasniedzis

jauneklis, viņš pareizi uztvēra un konstatēja vienu otru tādu

faktu, ko pēc tam tikai daudz vēlākie citu pētījumi un atzinumi

apstiprināja. Piem. par Pumpura toreiz tikko (1888. g.) sarak-

stīto „Lāčplēsi", ko autors pats bija apzīmējis par tautas epu,

Z. jau 1889. gadā (Dienas Lapā) pateica, ka tas tāds nav, un ne-

esot cerams, ka tautas eps latviešiem radīsies. (Turpretim Lau-

tenbachs kā tai laikā, tā ari vēlāk bija nepareizās pretējas do-

mās par latv. tautas epu). — Tālāk! Matīsa Šiliņa dzeju apspriež*

dams (Austr. 1888.), Z. pārmeta Šiliņam, ka viņš raksta ar neda-
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bisko (negramatisko) tautas dziesmu akcentu. Tautas dzejā šis

akcents esot izskaidrojams ar dziedāšanas (resp. panta) liku-

miem, bet Šiliņa panti domāti lasīšanai, ne dziedāšanai. Šai jautā-
juma un — par tautas dziesmu akcentu — Lautenbachs uzbruka

Zeifertam (Austr. 1889.), sacīdams: „Teodors nāk pie tik greiza
sprieduma", ka „še panta likums pārspējis valodas likumu". Nē!
Lautenbachs domā: tas ir vecākais akcents, kas tautas dziesmās

uzglabājies un kas leišu valodā viscaur vēl dzirdams. Tagad
par šo akcenta lietu — saskaņā ar L. Bērziņa pētījumiem (90.
gadu vidu) un paša Kr. Barona vēlākiem atzinumiem — mēs

esam skaidrībā, ka „greizi" bija spriedis Lautenbachs, bet ne

Zeiferts. —Tie ir uz pozitīvo zinātņu pamata dibinātā reālisma
kritikas principi, kas te svin uzvaru par Lautenbacha roman-

tiskas kritikas dogmatiski metafiziskajiem principiem. Ar šīs
kritikas ieročiem apbruņojies, Z. pabeidza Kaudzītes iesākto
darbu tautiski romantiskās Lautenbacha virziena dzejas un kri-

tikas likvidēšanā. Sakarā ar to, kā augstāk redzējām, lieli no-

pelni Zeifertam ir sociālā reālisma veicināšanā, bet ne mazāki

ari, uz ko augšā ari jau, bet tikai garām ejot, aizrādījām, so -

c ialā romantisma ceļu pašķiršanā un sagatavošana.
Jo ta ir Zeiferta doma un prasība jau 80. gadu beigās, ka: ja ve-

co tautas dzejas vielu vēl tagadnes dzejā var lietot, tad tikai ta,
ka šai vecajā vielā lej jaunu saturu. Un šai virziena naca 90. un

900. gados vesela rinda dzejnieku, kas uzstājās ar „senam

dziesmām — jaunās skaņās". — Bet tas nebija Zeiferta kritikas

mūža darba uzdevums, kas viņam, saskaņa ar savu dabu un spē-

jām, sava laikā bija veicams. īstais mantojums, kas mums no Zei-

ferta šai ziņā paliek, ir tas, ka viņš mums ir nodibinājis
u_n iekopis uz reāli pozitīviem pamatiem nostatītu ai s -

tētisku dzejas kritiku — tādu kritiku, kuras vaja-
dzību sakarā ar mūsu tā laika kultūrdzīves attīstību un uzplau-
kumu nojauda jau un prasīja ari Lautenbachs. — Beidzot vel
Jāpiemin Zeiferta literāriskās monogrāfijas. Pēc K. Kundziņa
sen ķas jau 70. gados parādījās ar mūsu pirmajam ievēroja-
mākajam monogrāfijām par Glūku un par veco Stenderu —

inerts, no 80\ gadiem sākot, ir pats ievērojamākais kritikas šīs
nozares pārstāvis līdz pat jaunākajiem laikiem. Ka tads viņš

ļrun bus ari uz priekšu neatvietojams palīgs nākošajiem literā-

jnrvēsturniekiem, kas nevarēs paiet garām Zeifertam un viņa
datu krājumiem par rakstniekiem un viņu darbiem.

5) Zeiferts kā literātūras vēsturnieks.
-enerta «Latviešu rakstniecības vēsture", par kuras sarakstī-
šanu viņš domāja jau Olaines laikā, iznāca tikai viņa pedeja
liwas laika) darbības periodā un laimīgā kārta ka viens no šī
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perioda pēdējiem pabeigtajiem darbiem. Pirmā vēstures

dala, kurā ietilpst visai sīks pārskats par mūsu folkloru, kā ari

tās pētīšanas sasniegumiem, un bez tam ari vācu laikmeta lite-

ratūras kronika, iznāca 1922. gadā (otrs papildināts izdevums

— 1927. g.). Otrā daļā apskatīts tautiskais laikmets; tā

parādījās atklātībā 1923. gadā (otrs šīs daļas izdevums, pa daļai
vēl paša Zeiferta korriģēts, iznāk K. Egles redakcijā 1930. g)
Trešā dala aptver mūsu literātūru, sākot no 90. gadiem
līdz pat visjaunākajiem laikiem; šī dala iznāca 1925. gadā.

Chronoloģiski ņemot, šī rakstniecības vēsture tā tad ir visa

iepriekšējā Zeiferta literāriskā darba kopsavilkums un noslē-

gums. Un ne tikai chronoloģiski, bet ari pēc būtības tas ta ir,

Jo visa mūža darbs literātūras kritikā Zeifertam ir tikai sagata-

vošanās un materiālu krāšana šim pēdējam — vēstures darbam.

Citādi tas ari nav domājams: kritiķis vienmēr un

visur ir literātūrvēsturnieka priekštecis
un ceļa sagatavotājs. Bez nopietni ņemamas, uz zi-

nātniskiem pamatiem uzplaukušas kritikas jeb literatūrzinātnes

— literātūras vēsture nav iespējama. Bet no tā, kas jau aug;
stāk par Zeifertu kā kritiķi teikts, mēs zinām, ka viņšpats tikai

ir nodibinājis šādu kritiku, uz kā var balstīties literatūras vē-

sture. Šis apstāklis mums jāņem vērā, vērtējot Z. rakstniecības

vēsturi.

Kādi ir tie priekšdarbi, uz ko Z. kā literātūrvēsturnieks va-

rēja dibināties? — Te no ievērojamākajiem vecāko laiku mūsu

kritikas darbiniekiem ar atzinību jāmin Laubes Indriķis, Kundzi-

nu Kārlis sen., Kaudzītes Matīss; no Z. laika biedriem atzīmēja-

mi Jansons-Brauns, Pīpiņš-Vizulis, Dermanis, Asars, vēlāk

Niedra, Līgotnis, Upītis. Bet visi viņi ir tikai gadījuma kritiķi'

No viņu darbiem mēs vēl netiekam skaidrībā par latviešu lite-

rātūru, kas savā faktu visumā vēl paliek neapgaismota. Nav

vēl pārbaudītu datu par rakstnieku dzīvi, un viņu darbi_ lielajā

vairumā nav vēl netik vien literārvēsturiski vai literārteorētiski
analizēti — tie nav pat recenzēti. Ko tādos apstākļos var gai-

dīt no literātūrvēstures, to redzam no pirmajiem tādiem mēģinā-
jumiem šai nozarē. Cimmermanis, Napierskis un Dīriķis ir ti-

kai antīkvāri un bibliogrāfi. K. Biezbārdis un labi vēlāk Pava-

saru Jānis sāk jau literāriskās parādības apskatīt sakarā ar mu-

su dzīvi. Tad nāk Līgotņa, Plūdoņa, Klaustiņa, LautenbacĶ
skolas vajadzībām rakstītās literātūras vēstures un A. Upīsa

„Latv. jaunākās rakstniecības vēsture", kurā tās autors jau no-

vēršas no skolas literātūrvēstures principiem un mēģina uzmest

sakarīgu mūsu rakstniecības attīstības ainu, nostājoties uz sa-

biedriski idejiska, Zeifertam nepieņemama, šķiru centienu vie-

dokļa.
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Ta nu redzam, ka, pie darba stājoties, Zeiferta kā latviešu

literatūras vēsturnieka rīcībā ir tikai nepilnīgi materiāli un trū-

cīgi priekšdarbi. Latviešu rakstniecība ir vēl nestigots mežs,

kur viņam patstāvīgi jāvelk savas stigas. Un šai darbā
Zeifertam bija jāpaļaujas galvenā kārtā uz paša spēkiem, balsto-
ties uz tiem kritikas darbiem, ko pats ilgajā mūžā bija jau vei-

cis. Šo darbu starpā ir daudz tādu, ko var uzskatīt jau par

īstiem viņa trīssējumu vēstures priekšdarbiem. Kā ievēroja-
mākos no tiem minēsim: Mūsu tautas dzejas pamošanās
(1892. — 1893.), Par dažām strāvām mūsu jaunākajā stāstu

rakstniecībā (1894.), Latviešu lirikas attīstība (1897.), 19. g. s.

Pēdējais gadu desmits latv. rakstniecība (1903.), Latviešu rakst-

niecības chrestomatija(ar literāturvesturiskam piezīmēm, 1905.—

1907.), Latviešu literātūrā (Konvers. vārdnīcā, 1908.), Latviešu

rakstniecība ceļa jūtīs (1908.); atzīmējami šai ziņā ir ari vēl ap-

cerējumi: Latviešu rakstniecības vēstures (1909.), Jaunākā lat-
viešu literatūras vēsture skolām (1911.), Reālistiskais virziens
latv. rakstniecībā (1911.—1912.), Latviešu stāstu rakstniecības
sākumi (1913.) v. c. Sevišķi svarīgs priekšdarbs ir Zeifertam
jau ilgos gados krājušās atsevišķo rakstnieku monogrāfijas.
Tās viņš bez būtiskiem pārgrozījumiem — tikai koncentretaka

veidā, ar paša jaunākajiem atzinumiem papildinātas, pārvieto
no agrākajiem izdevumiem savā literātūras vēsturē. Tada tad
ari pēc sava rakstura ir Z. literātūras vēsture: tā ir mono-

grāfiju — pa lielākai daļai visai vērtīgu, bet atsevišķu
Pētījumu

— kopojums. Sakarā ar to, ka Z. pieder vel

Pļe pirmās celmlaužu paaudzes mūsu literātūrvēstures zinātne,
vina grāmata kā vēsture nav bez saviem trūkumiem; tas
mums, ievērojot jau augstāk aprādīto mūsu literātūras pētīšanas
Pēdīgo stāvokli, ir jāsaprot un kaut pa daļai jaattaisno ar to liet-

derību, ar ko šī grāmata kļūst par izcilu darbu citāda ziņā.
mums jāsaprot, ka aiz tā iemesla, ka Zeifertam nebija pietiekošu
Pnekšpētījumu ne literatūrzinātnē (resp. kritika), ne vēsturē,

vjns bija spiests savā rakstniecības vēsture nodarboties starp
citu ari ar atsevišķu dzejas darbu analizi un ar bio- un

bibliogrāfisku datu kopošanu. Ar šo pēdējo
Punktu Zeiferta vēsture atšķiras no vienkāršas un parastas sko-
las literātūrvēstures: proti — tā izceļas ar saviem pārbaudīta-

jam faktiem, ko_Z. liek savu apcerējumu pamatos; sakara ar to

jāmin ari literatūras pētīšanas avotu atzīmejumi (lai gan ne pil-

ir
81* Ar to (Proti: ar literārisku faktu datiem) Zeiferta_ vēsture

! r guvusi netik vien par derīgu materiālu krājumu,
—. vēl vairāk

— par nepieciešamu priekšdarbu un

Pamatu pilnīgākai — zinātniskailiterāturas
vestu re i. Zeiferta literātūras vēsture ir musu rakstniecības
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lietišķa kronika, kur tās autors sine ira et studio (jo šī kronika ii

rakstīta viņa kritiķa darbības pēdējā — vispusīgās simpātijas
periodā) ir atzīmējis ar vienādu rūpību visas mūsu literātūras

parādības. Z. no visiem latviešu literātūrvēsturniekiem ir vie-

nīgais, bez kura faktu ziņām un informācijas mēs nevaram vairs

iztikt (kaut ari dažreiz mēs negribētu, varbūt, vairs viņa sprie-

dumus par šiem pašiem faktiem pieņemt un atzīt!).

Nobeigsim ar R. Egles — labākā Zeiferta rakstniecības
vēstures recenzenta — spriedumu par šo vēsturi. „Ar savu ba-

gātīgo materiālu Zeiferta Rakstniecības vēsture ir ne tikai mūsu

rakstniecības, bet visas garīgās dzīves pirmā enciklopēdija.
Pēc tās varbūt nāks literātūras vēstures vārda speciālākā no-

zīmē, bet nav šaubu, ka Zeiferta vēsture paliks vēl ilgi ka vie-

nīgā nepieciešamā rokas grāmata šinī nozarē" (Latv. Grām

1925, 262. lpp.). Patiesi: rokas grāmata ir īstais vārds

Zeiferta rakstniecības vēstures apzīmēšanai. Kā rokas grāmata
ar ziņām par rakstniekiem un viņu darbiem tā, līdzīgi Vakarei-

ropā pazīstamajiem rakstniecības (resp. rakstnieku) leksikoniem

un pasaules literātūras (ari citu kultūras nozaru) „zelta grāma-

tām", būs mums vienmēr vajadzīga blakus visām zināt-

niski speciālajām dažādu novirzienu literātūras vēsturēm, kas

kādreiz parādīsies: mūsu kultūrdzīves vajadzības nodrošina

šādas grāmatas eksistēšanas pamatus un nosaka tās eksistēša-

nas tiesības.

Literātūra. T. Z. pašbiografija Jāņu ugunis, K. Egles At-

ziņas I, 1923. — Rakstu krājums T. Z. piemiņai ar T. Z. dzejoļiem, ap-

cerēm un vēstulēm, un rakstiem par viņu: J. A. Jansona T. Z. $

sava laika cilvēks un liriķis, K. Kārkliņa T. Z. kritiķa darbības sā-

kums, P. Ermaua T. Z. gaita un nozīme kritikā, Kārla Egles t*|
dzimtas vecās paaudzes, doc. L. Bērziņa Atminas par T. Z., A. ViC

T. Z. Lubezerē un Olainē, prof. V. Maldoņa, prof. E. Bleses, P-
°

r'
maņa, M. Grimmas, J. Grīna, K. Miesnieka, Ed. Pētersona, J- Ķ0"
zenberga, A. Saulieša, Arv. Smilgas, Dr. M. Valtera, Fr. VediP

Valda Zeiferta un Ludmillas Zeifertes atmiņas par T. Z. —

Līgotņu Jēkaba Teodors, Zīslaka latviešu kalendārā 1906. gadak

(ari grāmatā Latviešu literātūrā, 1906); — tā paša T. karakteristil»
Dzimt. Vēstn. 1914, 144. — Rūd. Egles atsauksme Tautas rakstni*

T. kop. raksti I, Latvija 1915., 65. (turpat ari dzīves apskats T. fļ

— tā paša T. Z. Latviešu rakstniecības vēsture, Latvju Grāma

1922., 1., 1923., 7./8. un 1925., 4. — Kārla Egles T. Z., Latvju GrāmaJ
1922., 2—4; — tā paša T. Z. piemiņai, Latvju Grāmata 1930., 6. ~"

Ermaņa T. Z. daiļrakstnieciskie darbi, Ritums 1925, 3. — Jūlija Sil J
Zīmīgākie vilcieni T. Z. raksturā, Latvju Grāmata 1925.. 3. —

jubileju (1909., 1911., 1915., 1925.) un nāves gadījumā (1929. un
19*>J
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atmiņas un apcerējumi žurnālos un laikrakstos. J. A. Jansona T. Z.

kā kritiķis, lzgl. Min. Mēnešr. 1933., I—3. un Z. literātūras vēsture

metodoloģiskā apgaismojumā, krāj. Skola un dzīve 1933., 1. (Pārla-

bots atsevišķā brošūrā Z. kā kritiķis un literātūrvēsturnieks). — No T.

Z. rakstu kopojumiem iznākusi tikai viena grāmata Tautas rakstnieki

1, Rīgā 1913. Viņa darbu sīka bibliogrāfija atrodama K. Egles rakstā

T. Z., Latvju Grāmata 1922., 2—4, un autobiogrāfiskā uzzīmējumā

T. Z., krājumā Latvijas Ūniversitātē, Rīgā 1929.

3) CITI KRITIĶI.■ a) Cie-

šāk turēdamies pie Tēna princi-
piem, seko jaunlaiku literatūrai

Vizulis, īstā vārdā Pīpinš.
No deviņdesmito gadu vidus sāk

viņa raksti parādīties Austru-

mā, pirmā laikā tulkojumi (to

starpa Kopē īstie bagātnieki),
turpmāk dzīves tēlojumi un kri-
tikas. Ar Tēna mākslas teoriju

viņš iepazīstina grāmatā Tēna

domas par mākslu (1897). No

1898. g. sakot viņš sniedza vai-
rāk gadus pārskatus par latvie-
šu stāstu literātam Jaunā Ražā.
Tai paša laikā (no 1896. g.) viņš

bija par referentu Zinību komi-
sijas vasaras sapulcēs. Viņš sa-

rakstīja ari monogrāfijas par

ietis (Rīta Skaņas I), Doku Atis

?• Sk. II), Maksims Gorkijs

Ērmanis Pīpiņš (Vizulis)

lUttautu Raža II). Savās kritikās un literariskos apskatos Vi-

zulis izcel sabiedriskās idejas, neizlaizdams no acīm maksļas
lsto būtību un aistētiskos izteiksmes līdzekļus. Lai iepazīstinātu
galvena kārtā ar citu tautu moderno literatūru, viņš izdeva

uttautu Ražu (I 1899, II 1901). Viņš bija no 1905. _g._par lo-

cekli Dienas Lapas redakcijā, vēlāk par viņas pēcnācēju Jau-

D. Lapas un Jaunā Vārda redaktoru, vadīja žurnālus Iz-

glītību (1909—1911), Domas (1912—15), ap kuriem pulcējās so-

cialistiski noskaņotā latviešu intelliģence.

Ermanis Pīpiņš (Vizulis), dz. 14. (2.) maija 1873. g.

Ēdolē, izglītojās par skolotāju Kuldīgas seminārā, kur beidza kur-

su 1893.
g. Pirmā skolotāja vieta viņam bij Gulbenes draudzes

skolā pie Apsīšu Jēkaba, kuru viņš atrod noskaņotu uz kristīgā so-

ciālisma pusi. No 1896. g. viņš ir par skolas vadītāju Mālupes
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pagasta skolā (pie Alūksnes) un no 1898. g. Alsungas ministrijas

skolā. No 1905. g. vioš dzīvo Rīgā, nodarbodamies kā žurnālists un

paidagogs, bet pēdējos gados kā savas spiestuves vadītājs. Pēdējālai-

kā viņš rakstniecībā tieši vairs nepiedalījās, taču sekoja tai ar dzīvu

interesi. Mira viņš pēc ilgākas slimošanas 1927. gada 2. februārī Rīgā.

Literātūrā. E. P. autobiogrāfija, K. Egles Atziņas 11, 101

lp. — Līgotņu Jēkaba Atmiņas par Ermani Pīpiņu-Vizuli, Latvju

Grāmata 1927., I. nrā. — K. Dziļlejas E. P.-V. nozīme latvju literā-

tūras kritikā, Domas 1927., 3. nrā. — Andrēja Upīša E. P.-V., Domas

1927., 2. nrā. — Teodora (Zeiferta) E. P., Izglīt. Min. Mēneši.

1927., 2. —

b) Uz vēsturiskā materiālisma pamatiem stāv Derm a- ļ
nis. Viņš iedzijojas jautājumos, kam sakars ar mākslu, mē£i-j
na izpētīt laikmeta gara dzīvi un izskaidrot viņas parādības ar

saimnieciskiem apstākļiem. Pie tam viņš pamatīgi iepazīstas ar;
literātūras darbiem, ar veselām literātūras nozarēm, par ko

sniedz lietišķus apskatus un raksturojumus.
Viens 110 viņa pirmajiem plašākajiem aplūkojamiem priekš-j

metiem bija pesimisms. Pēc kāda priekšlasījuma Zinību

komisijā sāka to presē daudz pārrunāt un nosodīt. Derrnanis ne-

varēja patlaban sabiedrībā novērojamo pesimismu uzlūkot par

parādību, kas vieglu roku novēršama, meklēja augšā mo-

dernā pesimisma dziļākās saknes, sakrāja ziņas par dzejnie-

kiem, kuru darbos parādās pesimisms, un plašāku
apcerējumu par pesimismu dzejā, sevišķi latviešu lirjĶ
(1901). Līdz ar to viņš pamatīgāk ielūkojās Veidenbauma dzī-

vē un dzejā (Jaunā Raža V, 1901). Še sastopamo pesimismu

viņš izskaidro ar dzejnieka augstajiem taisnības,

sības, brīvības un gara gaismas ideālie_m, ko viņš vēlējās redze,

reālizējamies. Bet šī vēlēšanās nevarēja piepildīties, viņa ideat

nebija piemērojami dzīvei, — un viņu pārņēma pesimisms.

Turpmāk viņš dod vēsturiski kritisku apskatu par lat-

viešu orīģināldrāmu (Rīta Skaņas 11, 1904), sakot a

Elverfeldtu, beidzot ar Raini un viņa laika biedriem.rre;
iedams tuvāk klāt latviešu drāmas galvenajiem darbiem, vin

cenšas pierādīt, ka latviešu drāmas attīstībai savi noteikti sa-

biedriski cēloņi, ka tajā daudzējādā ziņā izsakās latviešu dzrvj
viņu saimnieciskais stāvoklis un sabiedriskās idejas. Nlus

drāmas samērā zemai attīstībai viņš atrod par cēloni latvies

kultūras vēl zemo stāvokli. To jaunā tipa cilvēku, kas

nājušies modernās garīgās kultūras augļus, latviešu starpā

maz.

Derrnanis tad ari popularizē latviešu vidu citu tautu m
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dernos, sevišķi proletāriātam tuvu stāvošos rakstniekus: Zolā,

Ibsenu, Gorkiju v. c.

Jautājumu par šķiru mākslu viņš cilā rakstā Moder-

nais proletāriāts un māksla (Domas 1913). Tēna

norādījumus par faktoriem, kas noteic mākslas darbu saturu,
viņš atrod par nepietiekošiem. Stingru noteiktību un skaidrību

pec viņa domām, še ienes vēsturiskais materiālisms. Nevien

katram laikam ir sava daiļuma sajūta, bet tāda ir katrai laužu

grupai un šķirai. Tās dzīvo savādos sociālos apstākļos, kas attīs-

ta dažādu dailes gaumi. «Modernajam proletāriātam, buržuāzijai.
zemniecībai ir dažs kas kopējs
daiļuma sajūtās, bet katrai no šīm
šķirām reizē ar to ir sava šķiras
estētika, savi gluži īpatnēji māk-

slas principi un ideāli." Strād-

nieku kustība izcēlusi Zolā, Haupt-
mani v. c. _Sakarā ar to cēlušies
ari gleznotāji, tēlnieki (Menjē).
Par proletārisku jeb sociālistisku
mākslu var saukties tā, kurā „no
zinātniski sociālistiskā redzes

Punkta ir apgaismota modernā

Proletariāta un pārējās sabiedrī-
bas dzīve." Par šīs mākslas

Priekšstavjiem var skaitīt ari tos

ļpiem., Gorkiju), kas ar saviem
ideāliem un jūtām stāv uz mo-

dernā sociālisma pamata. „kauču

arijzdarītu kļūdas, kuras var kri-
tizēt marksisms kā zinātniska ted-
rna

. Bet sociālistiskā intelliģence
nespēs tik drīz dot pietiekošu skai-

Vilis Dermanis

tu mākslinieku. „Un proletāriātam nākotnē tāpat kā līdz šim

nāksies smelt sev mākslas baudu ne tik vien no proletāriskas,
Det ari no birģeliskās mākslas darbiem."

Salīdzinot ar Jansonu, Dermanim vairāk lietišķības, prata

n°jadījumu,_tomēr mazāk mākslas darbu izpratnei nepiecieša-

mas intuitīvas izjūtas. Abi viņi, īpaši savas darbības vēlākos

ļl ;
nenol iedz ari pilsoniskās mākslas_ vērtību proletariāta

gara dzīve, ar to apliecinādami dziļāko mākslas būtību, kas ne-

ostas ar šķiru.

Vilis Dermanis, dz. Bukaišos 1875. g., izglītojies par

skolotāju Kuldīgas seminārā 1893.—1897. g. Starp sociāldēmokra-

tisku ideju ienesējiem seminārā viņš stāv pašā pirmajā vietā (sk. K.
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Melnalkšņa Kā es paliku par skolotāju, lzgl. Min. Mēnešraksti

1923, I, 669 v. t). Viņš kopā ar dažiem saviem biedriem saņem nele-

gālu literātūru caur Liepājas vidusskolas audzēkņiem no tā laikare-

dzamākiem jaunās strāvas darbiniekiem. Saņemto rakstu starpā ji
kāda Lībknechta runa, Erfurtes programma. Semināristi sarīkoja ar

slepenas sapulces mežā, kur Dermanis uzstājās ar runām. Rīgas k

natana biedrībā par skolotāju būdams, Dermanis izplatīja sociālisrti:

skolotāju starpā un sāka organizēt strādniekus. 1905. g. kustībā viņš]

ņēma aktīvu dalību, pēc tam emigrēja un nonāca Amerikā, kur slī-

dēja tieslietas un angļu valodu. 1920. g. viņš pārnāca Latvijā; te to

ievēlēja par Satversmes sapulces locekli, bet viņš pārgāja 1923. i\

uz Padomju Krieviju.

c) Savrup nostājas Jānis Asars. Kad jaunā strāva mc:

pirmos spēcīgos viļņus, tā vinu neaizrauj, iestājies 1891. f

Nikolaja ģimnāzijā, viņš piedalās skolnieku, vakarnieku, paš-

izglītības pulciņā, lasa referātus, raksta pulciņa žurnālā Uz priek-

šu, sastāda kopā ar dažiem biedriem rakstu krājumu Vārpas, li

izdod Derīgu grāmatu nodaļa. Vakarnieki ir tautisko va-

doņu aizgādībā un nodarbojas galvenā kārtā ar latvies

valodu mītoloģiju, vēsturi. Bet nolasīdams kādu referāta

par Bekla Anglijas civilizācijas vēsturi, Asars nāk konflikta arļ
aizgādņiem, izstājas no vakarniekiem un nodibina savu pulcitfļ
1896. g. Asars beidz ģimnāziju, sāk studēt politechniska institu»

ķīmiju, raksta Dienas Lapā, uzstājas Ausekļa jautājuma vakar*):

ar izskaidrojumiem par daždažādiem priekšmetiem: KopernP
gaisa kuģniecību, uguns vēmēju kalniem, spektrālanalīzi v. J
Par sabiedriskiem jautājumiem viņš maz interesējas. Bet P

1899. g. izceļas institūtā studentu nemieri, viņš pie tiem aķW
piedalās, par ko viņu no studentu vidus uz gadu izslēdz, «j
tam viņš sāk plaši darboties literātūrā un biedrībās, raksta MaK

Viesa Mēnešrakstā, lasa pastāvīgi Auseklī un citās biedrP

par dažādiem jautājumiem. Tikai no 1903. g. viņš piedali
ciāldēmokratu kustībā un saskaņo ar to savu pasaules uzskati

Literātūrā Asars parādās sākumā ar tulko jumie'1
Viņš sniedz latviski Krilova pasakas, Lilienkrona, Lenavj
Flaišlena v. c. dzeju. Vēlāk nāk klajā Gabriela d'AnnuflO
Džokonda (1903), ko Asars tulko tieši no itāliešu valodas

pat no oriģināla valodām viņš tulko daļas no norvēģu dzj
nieka Ibsena Branda, beļģiešu (franču) dzejnieka Meterlinka
gu Peleass un Melisande.

Redzams, ka Asars ņem dzeju visā plašumā, mēģina uztvjj
īpaši tas parādības Eiropas literātūrā, kas pārvar natun

un pariet uz jaunromantismu. Asars apzinīgi
šo tālāko soli. Par Emilu Zolā 1902. g. rakstīdams (M. V. WI
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nešraksta) viņš saka: „Mēs, subjektīvo jūtu, individuālās

mākslas laika bērni, nevaram vairs tā sajūsmināties par ob-

jektīvo tēlošanu, kailo patiesību v. t. t., kā tas bija vēl

gadus desmit atpakaļ. Bet nenoliedzamās tēlošanas mākslas

un sabiedriskās nozīmes dēl tādi darbi kā Žermināls joprojām
paliks dārgi kā vislabākie liecinieki par sava laika dzīvi un

mākslu." Asars uzskata jauno, romantisko virzienu par agrā-
kās mākslas dabisku turpinājumu. leurbdamies arvienu dziļāk
tiešajā pasaulē, cilvēks atrod, ka bez fizioloģiskām parādībām ir

ari psīcholoģiskas, kas uzstājas daudzreiz kā noteicējas. «lemā-
cījies vērīgāki klausīties, viņš sadzirdēja ari savas dvēseles dzī-

ves pukstienus, savas ilgas, jausmas un sapņu skaņas. Arējās

parādības asinātais skatiens tagad varēja nogremdēties savā

iekšpasaule, kuru reālisms bija ignorējis" (Modernā dabas filo-
zofija. M. V. M. 1902).

Pieķerdamies sociāldēmokratu centieniem un iepazīda-
mies _ar viņu mākslas teoriju, Asars vēlāk novirzās uz

šo mācības pusi. Viņš sniedz holandietes Rolandes-Holstes
studijas par sociālpolitisko aistētiku latviešu tulkojumā (Rīts
1907). Viņš negrib ieteikt nekādu zināmu aistētisku virzienu;
kādu katrs izrauga, atkarājas no viņa attīstības un sabiedriskas
dzīves. «Taču to aistētiku, kas aust pie visdzīvākās sabiedriskas
kustības apvārkšņa, derētu nopietni vērā ņemt ik vienam."

, Tad nu Asars uzlūko par svarīgu faktoru mākslā saimnie-
ciskos pamatus, tā saukto ekonomiku. Tautas rakstniecība, ka

vispār māksla, attīstās ieslēgta noteiktos apstākļos, no kuriem
tā nevar atkratīties. Tomēr Asars nerunā par šķiru mākslu,
nesaka ari, ka_ mākslai nebūtu nekādu savas pašas attīstības li-
kumu un ta butu pilnīgi noteikta un saprotama jau no saim-

nieciskas jeb ražošanas kārtības ikkurā momentā. «Mākslas
darbu raksturs veidojas nevien no ārējās ekonomikas, bet ari
no savu radītāju individuālā likteņa un no mākslas īpašiem ais-

tetiskiem likumiem." Šādas atziņas Asars izsaka sava lielākā
darba, Vispārīgās Pasaulesßakstniecības V_e s -

turēs (1907), priekšvārdā. Viņš spēja sarakstīt tikai šīs vestu-
res Pirmo dalu, kas sniedzas no rakstniecības sakumiem līdz 13.

Sadu simtenim. Viņš še turas pie priekšvārda izsacītiem princi-

P/em, katra gadījumā rādīdams ekonomikas lomu un no tas pie-
degdamies pie rakstniekiem un viņu darbiem.

. Pie Asara sastopama apbrīnojama vispusība. Viņš
neiet gaj-am nevienam virzienam, aizņem, bez dzejas, rakst-

niecības, ari citas mākslas nozares: glezniecību, mākslas amat-

ļnecibu, pietiecas pētīdams un vērodams pie jautājumiem
P a.r mākslas būtību. Ari ne tikai dažādus mākslas veidus viņš
*rioēja aptvert, bet tāpat nodziļojās daudz zinātnes, ar lielu
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veiksmi tās populārizēdams, izmācījās kādas desmit valodas,

nodevās publicistikai un sabiedriskai darbībai. Straujie dienas

notikumi un partijas centieni vinu ierāva arvienu dziļāk sevi,

tā ka ari vina literāriska darbā, vina kritikās atzīmējas vioa

partijas stāvoklis.

No vina plašākiem rakstiem vēl minami: Mākslas im

kultūras sakars 19. gadu simtenī (1901), Modernā dabas filo-

zofija (1902), īss ievads glezniecībā (1903), Mākslas amatnie-

cība (1904), Aspazija un viņas dzeja (1904), Henriks Ibsens,

jaunlaiku klasiķis (1903), Zinātne, māksla un kapitālisms (1907).

Kopa ar Dermani viņš sarakstīja

brošūru Ko Andrievs Niedra mums

sludina 0 (1905).

Jānis Asars dzimis 27. (15)

februārī 1877. g. Kauguru Mičkēnos pit

Valmieras. Viņa tēvs bija kalps, bet vē-

lāk uzņemdams uz renti Kauguru Dr*

mājas, varēja par savu bērnu izglīt*

vairāk gādāt, tā ka Jānim iespējams beig'

ģimnāziju un studēt politechnikā. Strau-

jie notikumi pārtrauc viņa studijas. 1$

g. martā Asaru arestē, tad pret drošības

naudu atsvabina un izsūta no Rīgas. V»

dzīvo Jelgavā un Majoros, nosēž 1903. l

administratīvā kārtā uzlikto cietuma so-

du, neatgriežas vairs politechnikā, nodo-

damies avīžnieka darbam. Kāda liela sa-

pulce Biķernieku mežā 1904. g.
radem

aizrauj Asaru, un viņš saka sajūsmināt"-
Jānis Asars

runu. Blakām Jansonam viņš 1905. g. revolūcijā parādās kā runātā!*

visredzamākā vietā. Asars 1905. g. piedalās Latvju dailes un rakstmc

čības biedrībā, Latviešu biedrību savienībā, sociāldēmokratu We

rāriskā komisijā, pie latviešu intelliģences petīcijas, latviešu sie

viešu petīcijas, izstrādā latviešu skolu programmu Mūsu tautsko

Reakcijai iestājoties, Asars 1906. g. glābās lekškrievijā, ieradās W

terpilī, strādāja pie avīzes Pēterburgas Atbalss un tās

Vēlā rudenī 1906. g. viņš aizbrauc uz Helsingforsu, strādā M

riskus darbus, vada no šejienes žurnālu Rīts, ko A. Gulbis iz

Pēterpilī. Pa tam viņa veselība stipri bojājusies. Vientulība.
&

mitīgās pūles, ziņas par sodu ekspedīcijām Baltijā bojā viņa nervu5
'

pie visa pievienojas trūkums, rūpes par rītdienu. 1907. g-
rU(ļe

°ļ
viņu ievieto slimnīcā, turpmākā gada pavasarī pārved uz Rīgu-
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viņš papriekšu uzturas Šonfelda nervu klīnika, velak Aleksandra

augstumu slimnīca. Še viņš mirst 31. (18.) augusta 1908. gada.

Literatūra. Jāņa Asara kopoti raksti, iznāca 1908—1911.

četros sējumos. — Sakopojums: Jānis Asars. Saturs: R. Sēļa J. A„

A. Kurcija Atmiņas par A. J., K. Dziļlejas J. A. kā mākslas popu-

larizētājs, teorētiķis un kritiķis, R. Driļļa Zinātne, K. Dziļlejas „Mūsu

tautskola". — Antona J. A., Izglītība 1909., lI—III.
— K. Dziļlejas

J. A.„ Domas 1924., I. un 2., tas pats, paplašināts, grāmatā J. A. dzī-

vē un darbā, Cēsīs un Rīgā 1925. — V. Markava J. A. 15 gadu nā-

ves dienā, Latvju Grāmata 1923, 9./10. — J. Raiņa Atmiņas par J.

A., Sociāldemokrāts 1926, 135. un 136. — Aspazijas Atmiņas par J.

A., Sociāldēmokrats 1926, 135, 136 un 138. —

4) DZEJA. Jauni pārdzīvojumi un atzinumi radīja jaunu
dzeju. Tā izauga, saskaņā ar jaunās kritikas prasījumiem, no

pašas dzīves, paturēdama tiešu attiecību pret dzīves īstenību.

Jā atbalstījās uz zemo, plašo, jaunlaiku rūpniecības radīto
šķiru, kas deva pamatu citādai kultūrai. Uz to dibinās izglī-
tības demokratizēšana no elementārās tautskolas līdz tautas

augstskolai, zinātnes populārizēšana no lēta vispār pieejama
žurnāla un brošūras līdz priekšlasījumu un jautājumu izskai-

drojamiem vakariem un populāri zinātniskiem kursiem; uz to

dibinās ari sevišķa strāva dzejā. Ja še runā par šķiru mākslu,
tad tāpēc, ka tai apzīmētās šķiras atbalsts.

Sf-* neJ% dzejas radītāji, ne saņēmēji neaprobežojas ar šo
šķiru; ērtākos apstākļos tikušās pilsoņu šķiras locekli to rada

un pa lielākai daļai ari saņem. Tikai viņu interese, viņu skats
sniedzas iekšā zemākajā šķirā. Ar to viņu pasaule paplaši-
nājās. Personiskas jūsmas, kaites, vajadzības tiem likās no

mazāka svara nekā sabiedrības ļaunumi, cerības,_ideali. Ta

butu dēvējama par sabiedrisku dze jv
:

Ta neizvairās
ne no vienas vietas, kur cilvēki mīt un strada, bet taisni mīl

ieskatīties
L
tanīs kaktos, kas līdz šim bijuši intelliģences acīm

uelā mera apslēpti. Tā ieved melnajā pagraba dzīvoklī, ne-

vajā sēta, nebruģētajā šķērsielā, kustīgajā osta, kalnraktuve_s
aa, smacīgajā darbnīcā, pietvīkušajā fabrika, nakts patversme,
slimnīca. Visu, kas še ieraugāms un novērojams, ta tiecas tēlot
nesagr0ZītaSļ dabiskās krāsās. Šī tieksme tai piešķir nat v -

ra listiskas dzejas iezīmes.

Jaunā dzeja izceļas vairāk kultūrtautās puslīdz tai paša
!aika uz līdzīgu apstākļu pamata. Zināmi dzejas darbi, viena
ttutā celdamies, pāriet citās par vienādu pārdzīvojumu iztei-
cējiem. Pasaules literātūras jaunais vilnis top tada. kārta

viengabala. Naturālisma uzplūdu laikā latviešu literātura ņem
Plrmo reiz tiešu dalību pasaules literātūras kustības. Tulko-
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jumi un oriģināli piederēja vienāda mera pie patlaban plauk-
stošās literātūras.

a) Tulkojumi, kuros izsakās reālistiskais, naturālis-

tiskais dzejas virziens, atšķiras no agrākajiem. Līdz tam lai-

kam mēdza tulkot, vai nu lai sagādātu lasītājiem lasāmu vielu,

jeb lai darītu latviešiem pieejamus atzītus mākslas darbus. Ta-

gad ne gādība par laika kavēkli, ne dzejas darba mākslas vēr-

tība skubināja ķerties pie tulkošanas, bet tieksmes izsacīt un iz-

platīt zināmas idejas. Darbs, kur šīs iekšā, bija darāms lat-

viešiem pieejams, negriežot sevišķu vērību uz vina mākslas

vērtību. Notika ari tas, ka iepazīstināja tikai ar kāda rakst-

nieka idejām literāriskā apcerējumā, viņa darbus nemaz ne-

tulkojot. Tā, piem., no franču romānista Zo 1 ā Mēļajiem

darbiem nevienu tanī laikā netulkoja latviski; tomēr vina

idejas tikdaudz cilātas un apgaismotas, ka tās savā kodolā

latviešiem pietiekoši pazīstamas. Tas pats sakāms par krievu

rakstnieku Levu Tolstoju. Tāpat rakstnieku darbiem

ko agrāk pazina un pašus par sevi aplūkoja, prata dot tieša

aktuālu attiecību uz dzīvi. Ar to ari dažs agrāk pazīts dzej-

nieks nostājās pavisam citādā gaismā. Pat Bībeles izteiku-

miem un līdzībām (piem. par pazudušo dēlu) deva sevišķu

nozīmi.

Pie dzejniekiem, kas latviešiem jau agrāk bija pazīstami,
pieder Heine. No Dūnsberga un Jura Alunāna sākot, tau-

tiskajā atmodas laikā uzejams reti kāds latviešu dzejnieks, kas

nebūtu ķēries pārdzejot ari kādus fleines dzejoļus. Pat Heines

raksturojums jau 1878. g. iespiests Balt. Vēstnesī. Heine aiz-

rāva ar savu jaukskanīgo mīlestības liriku. Bet kas viņš tika

reālistiskā virziena veicinātāju rokās? Papārde saka (Au-

strums, 1901): „Heines satira deva jaunajai paaudzei ieročus

viņa liriķa bezbēdību, viņa slavas dziesmas, ilgas pec tļ
a

'
kotnes." Jaunie (Jansons) ņem savām grāmatām par motto

Heines vārdus, ka viņi grib dziedāt jaunu, labāku dziesmu, grio

jau virs zemes uzcelt paradīzi; viņi atgādina, ka Heine iT un

politisks dzejnieks (Wintermārchen) un ka viņš vēlējies, lai vi-

ņam uz zārka liek zobenu, tāpēc ka viņš cīnījies par
brīvību-

Norvēģu dzejnieka Ibs cn a darbos pašos jau ir tiesa

attiecība uz jaunlaiku dzīvi. Tomēr pirms jaunās kustības uļ

neievēroja_ un neuzsvēra. Viņa skatu lugu Sadzīves pī l̂
redzēja Rīgas latviešu teātrī 1889. g. Tā nostājās blakām ci-

tam, ko varēja omulīgi noskatīties un pārrunāt. Bet kad W

izradīja 1896. g. Arkādijā kāda mazāka Rīgas biedrība, avīze 5

naca par to garu garie raksti. Šai lugai, kur atklāta dažu w

soņu, sadzīves pīlāru, ar meliem un godu pārsegta patrnflig
rīcība, deva attiecību uz dzīvi, un nu bija ir ko vēsturē pask a'
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tīties, ir ko sadzīves darbiniekus kritizēt, ir ko par nākotni pa-

reģot. Berniks, lugas galvenā persona, pats savu darbu se-

kas sapinies, pēdīgi atzīstas savos patīgos nolūkos, šķīstās
no visiem traipekliem un apņemas uzsākt jaunu dzīvi, kam par

pamatu brīvība un patiesība. Kādā kritikā (Jansons) norādīja,
ka dzejnieks vīlies, tā par Berniku domādams. Šīs aprindas
satrunējušas; spekulācijas un veikala intereses saņēmušas
sava varā visu dzīvi, noslēpdamas citas jūtas. Vēl piesprauda
piezīmes par vīriem, kas, izšķieduši uzticētās naudas, raksta un

izdod brošūras par goda jēdzieniem, kas, par nieka darbiem

saņēmuši no mazākajiem brāļiem simtu simtiem grašu, saucas

par viņu aizstāvjiem un labdariem. Šādas lietas gāja tālu pāri
interesēm par darba literārisko jeb mākslas vērtību. — No
Ibsena lugām visvairāk latviešu vidū cilāta Nora. Reizā ar

Jansona priekšlasījumu par jaunlaiku literātūru deva šī darba
sīku analizi M. Bruņenieks Jelgavā 1893. g. augustā. Uz
latviešu skatuvi nāca Nora 1897. g., saceldama plašas pārrunas.
To latviski pārcēluši pavisam kādi desmit tulkotāji. Sakarā ar

šo Jūgu kustināja sieviešu jautājumu, sprieda par sieviešu tie-
sībām un izglītību.

No skandināviešu rakstniekiem vēl tika latviešu vidū stipri
Pazīstams Aleksandrs Kjelands (Kielland). Par viņu
nāca klaja T. Zeiferta sevišķs raksturojums (Mājas Viesis 1895)
un tulkojuma daži viņa stāsti. Viņš attēloja nesaskaņas un pre-

teklus jaunlaiku dzīvē, īpaši vecu un jaunu ideju cīņas, iesil-
dams par to, ka sniegu deldēs apakšā ūdens, augša saule, līdz

tas aizies uz brīvo jūru.
Blakām Tolstojam un Dostojevskim no krievu rakstnie-

kiem stipri ievēroja Potapenku, kas prata ne tikai saisto-

si stāstīt un izcelt īpatnīgus raksturus, bet ari attēlot dažādu sa-

biedrisku ideālu sadursmi.
Vācu rakstnieku starpā saistīja uzmanību Hermanis

Luder m a n i s vēl ilgi ipēc viņa Goda izrādes. Lielu daļu

Viņa darbu_tulkoja, tiklīdz tie bija iznākuši vāciski. Cita pa-

Kaļ citai gāja pār latviešu skatuvi viņa lugas: Laime kakta,

dzimtene, Tauriņu kauja, Jāņu ugunis v. c. — Gerharta

nauptmaņa naturālistiskās lugas latviešu tulkojuma ne-

tika pazīstamas; ar tām pa daļai iepazīstināja literariskos ap-

oatos- Tulkoja vēlāk viņa romantiski noskaņotos darbus:

nanneļe> (1898, Aspazija), Nogrimušais zvans (1908, Aspazija
n Dainis). Turpmāk cītīgi sekoja ari citiem viņa darbiem.

y
Ar dzejoļiem grieza uz sevi vērību itāliete Ada N e_g ri.

na Prata iedziļināties to cilvēku pārdzīvojumos, kas neievēroti,
Pazemināti cīnījās ar savu likteni.

o) Latviešu reālistiskā virziena orīģinaldzeja nav
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atdarināta pēc citu tautu dzejniekiem, kaut gan galvenos mo-

tīvos še uzejama liela saskaņa. Līdzīgos apstākļos dažādās

tautās izaugot, šī laikmeta dzejai vienāds pamatraksturs. Reti

kāda dzeja tik patstāvīgi radusies kā naturālisma apdvestā,
Tās sacerētāji protestēja pret visu, kas nāca no literātūras, sa-

ņemdami ierosinājumus no dzīves, no savām tiešām, izjustām
attiecībām pret to. To redzam pie Veidenbauma, Aspazijas.

Zvārguļu Edvarda un vinu biedriem. Ari tā laika citu tautu

naturālistiskā dzeja viņiem bija tikai mazā mērā pazīstama
Jaunās strāvas uzplūdi viņus izcēla. Tai piemēroti darbi nu

nāca vispār pazīstami, ari tie, kas bija agrāk radušies, kā

Veidenbauma dzejoļi, Aspazijas Zaudētās tiesības. Šai strā-

vai atplūstot, saplaka ari viņas izceltā dzeja; tās sacerētāji

vai nu apklusa, vai pārgāja citā virzienā.

Pašā priekšgalā stāv Aspazija ar saviem pir-

majiem darbiem. Kad Jansons viņu bija iepazīstinājis
ar Bēbeļa Sievieti, ar Erfurtes programmu un citiem sociālistu

rakstiem, viņa 1894. g. sākumā nāca tuvāki sakara ar Pliek-

šanu un veltīja visas savas bagātās spējas un dedzīgo temperā;
mentu jaunajiem centieniem. Viņas «Zaudētās tiesības", daži

viņas dzejoļi un stāsti pieder pie reālistiskā virziena visspilg-

tākiem paraugiem.

Aspazijas minētā virziena dzejoļi sāka parādīties ap j
1894. g. Dienas Lapā un nāca vēlāk (1897) klajā ar nosaukumu ļ
Sarkanās puķes. Viņas Mūza, nākotnes Muza, ir bez lauriemļ
un mirdzošas rotas, tērpusies tumšā uzvalkā, majo puteklil
ielejā, tā ir darbs. Viņa nevar stāvēt to dzejnieku puse,_ kas

dzied par zilām actiņām un pavasari. Viņas slavu jzpelnas
tas

dziesminieks, kas rāda ļaužu vājībām un kaislībām spopļ
priekšā, iet pats dzīves cīņā cilvēcei priekšgalā, raksta savu

dzeju ar žulti un liesmām. Spilgti naturālistiskas krasas ir dze;

jolim Žurkas. Tās ir domas, kas dien un nakti grauž galva,

izpostīdamas visu, kas gadu gadiem tur sakrāts. — Princl'

piāla domu izmaiņa izcēlās Aspazijai ar Blaumani. Aspa-

zija izsacija (D. Lapā 1895, 217) Mūzai pārmetumu, ka ta, vinj
skūpstīdama, viņai slēpusi dzīves īstenību, ietinusi zelta auj»
dzīves kailumu un vātis; dzejniece apsūdz sevi par

noziedz-

nieci, kas nav pildījusi dzīves lielo uzdevumu. Blaumanis 12;

sacīja (D. Lapā 225) domas, ka dzejnieces uzdevums snieg;
puķes, par ko viņai būs pateicīgi jauni un veci, slimie un vār-

gie, ka viņa tik un tā nespēs nīcināt cilvēces nastas. Uz 11

Aspazija deva Blaumanim, tāpat dzejā, plašu atbildi, kurā IZ'
sakās viņas domu biedru programma. Ja dzeja, atsakās Dļ
dzīves, tad tai būtu mērķis sevī. Bet tā viņa sava

sastingtu. Nav nozīmes mazajiem mērķīšiem, ja liedz dzīve-
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lielo mērķi. Lai atvieglinātu cilvēces nastas, jāķeras ļaunumam

pie saknes. Būtu cietsirdība un apsmiekls sniegt izsalkuša-

jam_ maizes vietā puķi. Nevar ari būt par censoņa uzdevumu

iznēsāt maizes kurvjus trūcīgajiem, bet viņiem rādīt ceļu, kā

viņi paši var sadragāt savas važas. Ne tik vien rūpju jauna-

vai, kā spraust matos rozes, ne ari jauneklim — cildīt lilijas
slavu, bet jāsludina nākotne. Jāatmet šaubas, ka cilvēces nas-

tas mazināmas. Kas vēl nav bijis, var būt. Zinātne, izgudro-
jumi atver jaunas izredzes. Ne tad uzlidot sapņu valstī, bet

stipram rokām šo valsti pārvērst patiesībā.
Tads pat cīņas raksturs, kāds Aspazijas agrākajiem dze-

joļiem, bija viņas pirmajai novelei „C īņ a par nākamību"
(D. L. 1894, ari grāmatā). Varone ir rakstniece Stegmaņu
Marija, ko apprec advokāts Osītis, neņemdams vērā baumas

par viņas tumšo pagātni. Bet rakstnieks PlaviņŠ, kas bez kā-

diem panākumiem uzmācies Marijai, sacel ari Osītī aizdomas par

viņas tikumību. Marija nogalinās; krīt šī emancipētā sieviete cī-

na par nākamību.

Mākslas- vērtība šai novelei nav liela; tāpēc to Aspazija ari

nav uzņēmusi savu rakstu pirmajā sakopojumā (1904). Bet jaun-

strāvnieku idejas un cīnās še izsakās visā spilgtumā. Šai ziņā rak-

sturīgs Osīša debatēs dotais spriedums par ideālismu un

reālismu. „Viņš bija ņēmies aizrādīt, ka šī starpība starp abiem

nemaz tik liela neesot, kā tā izrādoties; ka ari katram reālistam ir

savs ideāls, tikai tas viņam nekarājas nekādos mākoņu aug-

stumos, bet meklējams dzīves patiesībā; ka viņa uzdevums nav vis

radīt kādas jaukas, neaizsniedzamas debesis, ar kurām pliks nevar

apģērbties, no kurām izsalcis nevar paēst, kuras uzskatot, dzīves

rūpju nomāktais gan uz acumirkli savas raizes aizmirst, lai otrā

brīdī tam viņas vēl tumšākā krāsā stātos priekš acīm, bet ka viņam

jārāda ceļš, kā no viņām tikt ārā; ka tam jāatsedz bīstamā, satri-

cinošā veidā dzīves kaites, puvumi un vātis, lai tad ar savu pērkoņa

spēku tīrītu atmosfēru; ka tam jārāda vispirms, kur vaina meklē-

jama, lai tad to spētu dziedināt. — Tāpat kā Marija ari viņš,

jūtu aizrauts, bija tēlojis nākamības ideālu, kurš nebija apslēpjams

un iemidzināms ar zvaniem un mīlīgām dziesmu skaņām, bet kurš

šausmīgā cēlumā, it kā lielā pastara dienā, reiz soļos caur Eiropu

no viņas rītiem līdz vakariem un, vienā rokā turēdams zobenu, otrā

cilvēku tiesības, taisīs sevim ceļu caur visām tautām."

v. Raksturīgs reālistiskā virziena dzejnieks ir Zvanputis.
viņa dzejoli parādās Dienas Lapā 1894.—95. g. liela skaita.

Nekas viņu nenovirza sāņus no šī laika centieniem un no-

jrā*mkUSm -^an ari vinš lūkojas zvaigznēs un sirds pildas il-

sam, bet tūliņ skats virzās uz zemi un ilgas top par vaidiem,
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gars mostas un prāts straujo. Ziedu vēsmas glauda vina vai-

gus un viņš nogremdējas dabas saskaņās, bet tūliņ sāpju no-

pūtas jauc sapņus un liego laimes sajūtu. Viņš nevar ieredzēt

sapņus un murgus par rozēm un saulainām dienām; dzeju, karu

šāds saturs, viņš nosauc par bābisku. Šo laiku dzeja ir žults

un vērmeles. Tā norauj viltības apsegu, aizdzen iedomas, ka

laime aiz mākoņiem gaida, māca lietišķus padomus, rāda grūt-

dieņu ciešanas. Dzejnieks ienīst laiskumu, vienmuļību, gļēvu-

lību, mīl sadzīves negaisus, aukas, kas dragā un lauž. „Sūrs

un salīgs lai top maisīts dzīves kausā maisījums". Zvanpūša

stils spēka un spara pilns, bez māksliska slīpējuma un smalku-

miem.

Zvanpūša īstais vārds Kārlis Vilķers. Viņš dzimis Kroņa Vir-

cavas Bračos 28. (16.) novembrī 1873. g., izglītību baudījis Jelgavas

reālskolā. Viņa dzejas paraugi uzejami Zvārguļu Edvarda Dzejas

pūrā (1897).

Stāvēdams savrup, rea

listiskajam virzienam sava

dzejā pieslēdzas Frīdrictis

Plostnieks. Viņš nejau-

cas dzīves troksnī,_noklausās
to notālēm un attēlo ar lie-

lāko mieru. Viņš negrib but

līdzīgs tauriņam, kas lakstas

ap puķēm, bet gan līdzīgs

bitēm, kas dod medu un dzeļ.

No dažiem dzejoļiem rm

rūgta ironija un zīmīgs hu-

mors. Spēlmaņa muziķa tā-

pēc skan tik līksmi, ka sti-

gas mērcētas asaras. Kurnel;

pa noru barojas un priecīgs

skraida; blakām aug lini. »

kā iznāks stipras saites i»

asas pātagas. Stalažas

mā, ka tās satur visu eP

tās top noārdītas, un eiw

stāv. Ari tīri liriskas ska-

nas ir Plostnieka dzejā. bļn;

Fr. Plostnieks

bolistiski viņš apdzied audējas likteni. Auzdama viņa gaid

ziedoni, kad nāks viņas dārgais viņu bildināt; līksmi viņa sW

aužam līgavas apģērbu. Bet gadi nāk un gadi iet; vaigi W

saule riet — un viņa auž sev līķautu.

Frīdr i c h s Plostnieks, dz. 1. oktobrī (19. sept.) l8?ft

g. Virgā (pie Liepājas) kā dārznieka dēls, dabū Liepājā elementa'
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skolas izglītību un top par burtlici. 1895. g. vi'uš parnak uz Rīgu,

iepazīstas ar Zvārguļu Edvardu, kas ievieto dažus viņa dzejoļus

savā Dzejas pūrā. Daži nāk klajā ari citos izdevumos. Turpmāk

tie sakopoti grāmatā „Bezmiega naktis" (1906). Cits viņa rakstu

krājums ir: Diedelnieka izlasīti un neizlasīti raksti, prozaiskā

dzeja un dzejiska proza (1906). Pec kara darbojas Valtera un Rapas

akc. sab. spiestuvē kā spiestuves vadītāja palīgs.

Literatūra. Pašbiografija, K. Egles Atziņas I, R. 1923.
—

No Amerikas sūtīja savus dzejoļus uz dzimteni Kārlis

Pūriņš. Viņš attiecina uz laika apstākļiem evaņģēlija vār-

dus: „Kam divi svārki, lai dod tam, kam nav." („Ja kam
divi svārki būtu, tas lai_ veltī trūcīgo".) Dzīves gaitu viņš ie-

telo audekla aušanā. Atri darbs sokas sākumā; gurdeni top
Pirksti, risinot jaunu mezglu; pacietīgi jāauž tāļāk bēdīgā dzī-

ves apdomīgi sien galus, kad spēki kaulos zūd. Citā
dzejolī uzradītas vietas, pa kurām virzās dzīves ceļš: Jaunī-

bas stacija, Nedienu tilts, Asaru leja, Cerību kalns, Vilšanās
Piestātne, Nespēka grava, Atpūtas stacija.

Kārlis Pūriņš dzimis 1872. g. Suntažu Ezerēnos, Madlie-

nas draudzē. Izglītību baudījis Rīgā, viņš bija dažādās vietās: par

tiesas tulku, skolotāju, skrīveri; aizgāja 1892. g. uz Ameriku, kur

darbojās par zemkopi, amatnieku, zvejnieku, nēģeru uzraugu, pai-

dagogu v. t. 1. Viskonsinas ūniversitāti beidzis ar filozofijas dok-

tora grādu, palicis turpat par mācības spēku. Kopš 1915. gada vācu

valodas profesors pie tās pašas ūniversitātes un ari kāda koledža

direktors. Par sevi viņš pastāsta intervijā „Ko stāsta pēc 38 gadiem

etc", Latvis 1932., 3198. Daži viņa dzejoli iespiesti Mājas Viesī.

Paraugus sniedzis Zvārguļu Edvards Dzejas pūrā (1897). Rakstī-

dams par viņa brāli Mārtiņu, viņu savās atmiņās piemin Antons

Austriņš (Latvju Grāmata 1929., 6. nrā).

No sievietēm mēģina sev iekarot patstāvīgu vietu sadzīve
un literātūrā vēl Viola (Leontīne Blaua, dz. 1878. g.). V>
Oas dzeļa izpaužas dzīves nesaskaņas, netaisnība, neželība_ un

Jļzilas sāpes. Nodevusies skutuves mākslinieces gaitām Vācija

-

Pasaules karam, literātūrā tā klusēja. Kara un revolūciju
Pārdzīvojumos daudz cietusi un klusībā strādātos_ literāriskos

arous zaudējusi, dzīvo un strādā savās tēva mājās Taurupes
urgaiļos. Savas jaunības laika un pēckara dzejas, no kurām rē-
jās atspoguļo smagus pārdzīvojumus, viņa nesen laida klaja

lamata Sāpju varā (1934). Sagatavoti ari daži prozas darbi,

ied
jaunas strāvas uzplūdu laikā parādījās labs skaits tas

avesmotu sacerējumu, kas tikai retos gadījumos_ pilda
akslas prasījumus. Bet pārliecības spēks un īsta sajūsma ir
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daudzkārt ari tai šī virziena dzejai, kam nav nekādas nākotnes

Visi viņas piekopēji nav uzskaitāmi, citi izauga ar savu darbu

plašumu un daudzpusību no reālistiskā virziena cīņu gadiem
ārā un ir aplūkojami savrup.

5) ZVĀRGUĻU EDVARDS. Reālistiskā virziena dzej-

nieku starpa ieņem izcilu vietu deviņdesmito gadu otra pusē
Zvārguļu Edvards, īstā vārdā Ed. Treumanis. Skolas laikā

viņš iepazīstas ar Ed. Veidenbaumu, kas līdz mūža galam pa-
liek viņam tuvs draugs. Zvārguļu Edvards nes tautā to, ko

Veidenbaums klusumā domājis un darinājis: izdod viņa rak-

stus, apraksta viņa dzīvi. Zvārguļu Edvards saauga ar savu

draugu kopā_ vienā garā. Ar to nav sacīts, ka Zvārguļu Ed-

vārdam nebūtu patstāvības. Viņš lauž pats sev ceļu ir dzīvē,

ir dzejā. Kā nepaklausīgs, izraidīts dēls viņš aiziet no tēva

mājām, no sīka, slikti atalgota ierēdņa grūti uzsitas uz augšu,

ar pūlēm nodibina savu stāvokli. Bet nekādi kavēkli neaptur

viņa garīgo centību. Viņš meklē tikties ar domu_ biedriem.

Cēsīs nabadzīgos apstākļos dzīvojot, viņa mazajā dzīvoklīti

pilsētas nomalē salasās Veidenbaums, Pērsietis, Poruks, Me-

zītis, Maldonis un daži citi. lai noturētu literāriskus vakarus.

Še cel priekšā literāriskus mēģinājumus, iztirzā, kritizē.

Ap 1885. g. lasāmi Zvārguļu Edvarda pirmie dzejolj
laikrakstos, bet pirmajā laikā tos maz ievēro. Tie tik visai

ari neatšķiras no toreiz parastās lirikas. Jaunais_ dzejnieks

dzied, tāpat kā viņa vecākie biedri, par ziedoni, mīļāko, māmu-

liņu, rītu v. t. t. Tomēr nomanāms, ka viņš skatās uz dažām

lietām citādi, nekā līdz tam laikam dzejā parasts, un ka vios

ielūkojas dažās vietās, kam līdz tam laikam dzejnieki mēdza

iet garām. Viņš novēro istabā bārenīti, kas vērpj un pēc tanī

lūdz Dievu; bet aiz loga viņā noraugās bagātnieks velnišķām

jutām un sāk durvis klaudzināt. Dzejnieks piemetina: „Mīla

barenīte,_ Dievs lai stāv tev klāt". Dzejnieks izsaka domas,

ka tas vēl nav dēvējams par varoni, kas sviež uz noziedznieku

akmeni, ka simtreiz grūtāki izzināt, kas noziedznieku spieda

ļaunu darīt. „Varbūt, ka tik caur mums tiem labajiem, šim lļc'
lam grēciniekam nākas ciest."

_

Kapsētā uz sakrituša, kapa ie-

sakās smilgas, kas liecina par sāpēm, ciešanām un ilgam. »Ne'
laimīgo kapu rotā tikai zāles, smildziņas."

Ap 1890. g. Zvārguļu Edvards pāriet uz Rīgu, dabū-

dams Apgabaltiesā. Savas stundas šīs iestādes archiv2

nostrādājis, viņš jaucas iekšā lielpilsētas dzīvē, satiekas ar

draugiem, pavada ar tiem kopā dažus jautrus brīžus. Arvienu

straujāk viļņo dzīve, sakustēdamās no pašas apakšas, un ieraw

sevī jaunos censoņus. Zvārguļu Edvards arvienu skaidra^
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notver pamatskaņu tai dziesmai, kurā izsakās laika saturs.

Viņa paša pārdzīvojumi, iedzimtais raksturs, apkārtne sa-

skanēja ar to, kas no zemākajiem sabiedrības slāņiem cēlās
uz augšu un ievirzījās uz priekšu ejošās kultūras ceļā. Zvār-
guļu Edvards atzīst un sajūt, ka atstāto un cietēju
liktenī meklējams nevien nopietnas darbības īstais priekšmets
un mērķis, bet ari apliecinājums, vai tu esi cilvēks, vai nē. Ja

gribi pārliecināties, vai tev Dievs mīt sirdī, ej nabagu būdās,
kur birst sērdieņu asaras, un ja tu par viņu postu nesajūti žē-

labas, tad tu neesi cilvēks. Dzejnieks izsaka daudzkārtējās
variācijas aicinājumu, lai nicinātie, atstātie, klaidoņi, skrandai-

nie, vajātie nāk viņam pie krūts. Viņš tiem atver sirdi un ro-

kas, un vienmuļīgi, mākslā izlutinātām ausīm reizām nedzejiski
skan viņa dziesma. Bet uztverot tās apslēptās, klusi-kautrīgi

norautas, tomēr neapturamās vaimanas, aiz kurām slēpjas
liela dzīves traģēdija, šī dziesma spiežas ausīs kā vienmuļīgā,
bet varena jūras krākšana. Tā apņem visu, vajā tevi visur,
tā nekur nebeidzas. Savā dzīvoklī, uz ielas, jautras dzīrās,
krāšņajā dabā — visur tu viņu dzirai. Dzejnieks sēž viens

istaba, un viņa domas lido tālāk un tāļāk. Viņš redz: priekšā
stāv miroņa galva, un viņam liekas, ka viņš pats mironis.

Viņš grib mirt par cietēju cilvēci, bet viņam uz to nav speķa;
nņ mocošie jautājumi iet pa galvu, uz kuriem nevar atrast at-

bildes: „Kas biji, kas esi, kas būsi? Kāds tevīm šeit uzde-

vums?" (Man tumsībā jānonīkst.) Viņš iet pa ielu un dzird,
namā skan muziķa; viņš paskatās, logos laistas ugunis; tur

dejo laimīgi ļaudis. Bet uzreiz — kas noticis? Viņš nedzird
vairs gaviles, mūziku, bet tikai übagu vaimanas un cilvēces
Postu, un no sērdieņu asarām izdziest ugunis logos. (Velti
meklēta laime.) Viņš ieiet strādnieku ballē. Tur smej, līksmo,
vaigi sarkst, mirkļi laistās. Bet viņš paliek drūms zāles kakta,
sirds viņam krūtīs sažņaudzas un viņš grib kliegt: Priekš kam
sis tracis? Vai tā jūs aizdzīsiet savu postu? (Strādnieku
Daile.) Viņš iziet klusā lejā, kur saules stari spīd ezera un pu-

ūdenī liegi trīc. Bet viņš ierauga: līdaka ķer maili, — un

sirds viņam iesāpas. „Kur tik noraugos —

_

slepkavas!"

ļteieja.) Viņš jet pa puķainu klajumu un noskatās rasas pilie-

-5ļ?
s

« Viņam radās: tās ir asaras, ko raudājuši nelaimīgie, „lai
eva drānas zaļajās mirdz krāsu krāsās brīnišķas."

dzejnieks piegriež vērību sievietei, bet ne vienīgi tai

fleitei, kas tik daudzkārt apdziedāta. Viņa sāpju dziesma
ai sāpīga seja, ka neviens labprāt neredz un nemīl. Viņš ie-

auga skrandās tītu meitenīti, kas lūdzas maizes, un jauta,

apstākļos viņa reiz beigsies. Viņš redz jaunavu, kam
Zlves pavasarī laupīts dārgais vaiņags, kas ar asarām iet
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meklēt patvērumu pie tēva; bet tēvs kā zvēru viņu lamā ifll

lad, un viņa iet nāktī un lietū pretī kapam. Viņš redz šuvēju

kas caurām naktīm par mazu algu šuj bagātniecēm apģērbus,
kam jākopj vecā māte un mazā māsa, un tā dienu pa dieni

nobāl viņas vaig[ grūtā darbā un asarās. Viņš redz vect

meitu,_kam uz nāves cisām smilkstēdami un gaudodami spie-
žas klat viņas radi, aprēķinādami, cik tie no viņas mantos; i

viņa, kas nav savu mūžu redzējusi ne mīlestības, ne mātes

laimes, iedegas dusmās par šiem liekuļiem un sviež tiem acis

savus pāris simtus. Viņš redz kapsētu, kur guļ nelaimīgās

jaunavas kas aizgājušas dusēt vismožākajā ziedonī; uz viņu

kapiem vijolīšu un mētru lapas pilnas asaru, un putni koku

zaros un galotnēs dzied asaru dziesmas; ari jaunekļi ierodas

kā spoki; kāds rets vaimanā, bet citi dej un gavilē mierinā-

damies: „Ko mums tur vaimanāt, ko mums tur spriest? s

vietes liktenis — mīlēt un ciest!" (Sk. Jauna Raža XI, 45 nt]

Aizstāvēdams apspiestos, Zvārguļu Edvards iet kara

pret apspiedējiem. Viņš noprasa augļotājam, kas zin

uz vissmalkāko aprēķināt, cik viņš naudas patapinājis, cik vi-

ņam procentu jāiekasē, vai viņš spēj ari saskaitīt, cik viņa dē;

asaras plūdušas un cik līķiem viņš pāri gājis. Viņš pastāsta

par miesnieku, kas nolamā rokpelni par to, ka viņš tam parā;
dā par pusmārciņu gaļas, bet kas priekš rīkļu rāvējiem, kuf|
brauc uz biržu, noņem cepuri. Dzejnieks še laiž darbā savas

asās satiras pātagas. Tās aizņem nevien apspiedējus un izsū-

cējus, bet ari visādus tukšgalvjus, liekuļus, ākstus, neliešus

Par tiem viņš dabū dusmoties, bet reizām ari no sirds izsmie-

ties. Še parādās vēl viens elements, ar ko Zvārguļu Edvaj»
guva panākumus: viņa humors. Deklamācijās, kuplejā

feļetonos viņš kutina uz smiekliem ļaudis. Viens no viņa Pa-

raugiem, no kura viņš savai publikai pasniedzis dažu paraug
ir Rūdolfs Baumbachs, kas septiņdesmitajos gados smīdini

Vācijā dibināšanas un izdzīves reibonī ierautos pilsoņus. Zvār-

guļu Edvarda humoram skan tomēr allaž cauri kāda sabied

riska stīga, un ja nopietni ļaudis sajūsminājās par viņa humoru

tad ari še tie viņu redzēja gaismas un brīvības cīnītajā loma.

Deviņdesmito gadu otrā pusē Zvārguļu Edvards sasnieg
savus slavas augstumus. Iznāca viņa dzejoļu kraF

mi: Sāpēs un smaidos, I dala 1896. g., 11. d. 1897. g., Gr#

nieka sirds (1897); turpmāk Kupleju 1. d., Ibsena Noras tulKO-

jums (1899). Tai pašā laikā viņš izdeva antoloģiju l )Zt

jas pūrs (1897), kur atspoguļojas dzejā gadu desmita raksnfl

un centieni. Zvārguļu Edvardu saņēma gavilēm visur,

viņš parādījās: uz skatuves, priekšlasījumos, privātos pulciU0-
Šāda viņa darbība izskanēja ar veco gadu simteni. Viņa P
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dejais darbs ar deviņdesmito gadu raksturīgo pamatskaņu ir

viņa deklamācija Jaunais Gadu Simtenis (1900). Mūzas dēls
še izsaka velēšanos: „lekam manas acis dziest, lai arvien man

nolemts butu mīlēt, strādāt, nīst un ciest." Sis laikmets ir dzej-
nieka raksturīgākais, kurā viņš izpilda savu sociālo uzdevumu.

Tikai kādai daļai no tā, ko Zvārguļu Edvards šai
laika dzejojis, ir paliekama vērtība. Viņa dzejas
rituma un atskaņas nav kļūdu, tikai tā nav visur veidota māk-
slinieka roku. Daudz vietās liekas, ka tas ir diezgan prozaisks
teksts lielajai laika orātorijai, kas baudāms tikai tai jūtu

piusma, kas izskan no laika

līdz izmisumam un varonībai

satricinātas dvēseles. Bet

dzejniekam ir ari īsti mākslas

Paraugi, īpaši daži sīki dzejoli,
kur reālas lietas pārvērtušās

neiznīcīgos simbolos, kā:
Tārps, Vecais tiesnesis, Mai-
zes vieta akmeni viņam snie-
dza; bez tam dažas dziesmas
ar dziļu lirismu: Pazudušais
dēls, Nakts, Tuksnesis, Es

dziedu, bet kas manas dzies-
mas v. c. Nomanāmas še dzej-
nieka iekšējās cīņas, viņa ne-

saudzīgā vaļsirdība, viņa
skaidrā sirds.

Jaunā gadu simtenī no-

tiek panna i ņ a s Zvārgu-
w tdvarda dzīvē un darbībā.
v ius atstāj lielpilsētu un at-

Zvārguļu Edvards

.as vientulīgi klusajā dabā. lekšējās pārmaiņas novērojamas
viua dzejas darbos. Viņš izdod 1901. g. literārisku gada grāmatu

j ko mēģina ievadīt jaunromantikas virziena, kas
atvju literatūrā jau spilgtāk parādījās. Viņa turpmākie dzejoļu

pajumi ir: Ardievas jaunībai (1903), Vientulībā (1905), Sirds-
oerni (1906), Pēcskaņas (1908), antoloģija Jūtu pasaule (1909).

c Zvārguļu Edvardam, kas tagad saucas savā īstā vārda par

x,* reumani, ir citāda dzejnieka seja nekā agrāk. Vispirms

liek
Pret* dzi\a, sirsnīga mīlestība uz sievieti. Tad cieši ap-

ek ap dzejnieku savas rokas vientulība. Vientuļa klusā bie-

s-
ir daba. Viņš dzird pērkoņus, vētras, redz melnās debe-

• zibeņus, mana, ka zeme kā pastara dienā trīc, un viņam iet
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dievības jausma caur dvēseli. Jeb viņš sež kluss Gaujmala.uti
pār viņu un Gauju dus karaliski nakts.

Kā Veidenbauma Kopoto rakstu sastādītājam Treumaniin

bija jānosēž (1910) cietuma sods. Radās viņa Cietuma rozes

(1911). Galvenā kārtā bēgļu laiks atspoguļojas viņa dzejoļu

krājumā Svešumā (1920). Se un citur, personisku pārdzīvo-

jumu starpā, paliek dzīvi deviņdesmito gadu labākie_ ideāli:

nesēt brāļu starpā naidu, neapspiest vājāko, ienīst varmāku, mī-

lēt nespēcīgo.

Pa lielākai daļai tās dzejas, kas viņam radušās pēc 1920.

gada un no kurām laba tiesa izkaisīta periodikā, uzņemtas vina

Kopotu rakstu 5. sējumā (1926. g.), kur tās saucas vienkārši Jau-

nas dzejas.

Pēdējā laikā sirmais dzejnieks laidis klajā krājumu Rakstu-

ru galerija, Vēsturiskas odas un poēmas, Senatne I, II

1931). Tur viņš pilnīgi nogremdējas vēsturē, ietverdams dzejā

seno babiloniešu, asiriešu, grieķu v. c. valdnieku un ievērojamu

vīru raksturus. Kā to liecina iznākuse I. un 11. daļa, dzejnieks no-

domājis pakāpeniski izsekot un apdziedāt visu laikmetu vēstu-

riski pazīstamas personības, novedot šo apdziedājumu virkni

līdz pat jaunākam laikam. — Pats atdzejojis un izlaidis

viņš ari savu dzeju izlasi vācu valodā ar virsrakstu Lettische
Poesie (1931).

Zvārguļu Edvards, īstā vārdā Treumanis, dz. 2. okt

(20. sept.) 1866. g. Priekuļu pagastā pie Cēsīm. Par savu bērnību

vioš saka (J. Raža XI, 187): „Biju nerātns, jo bēgu no ābeces kā no

uguns. Vismīļāk man tikās slapstīties pa labības laukiem un mežiem.

Vienpadsmit gadus vecs būdams, vēl nepratu ne rakstīt, ne lasi!

Tad sāku skolu apmeklēt. Ar mācībām sekmējās visai labi." Ap-

meklējis Cēsu draudzes un apriņķa skolu, viņš strādāja valdības M

tiesu iestāžu kancelejās Cēsīs, vēlāk Rīgā. Ap 1902. g. viņš nometa5
savās iegūtās mājās Priekuļu Raugulos, dzīvodams pa laikam ari Cē-

sīs. 1907. g. viņu ievēlēja otrā valsts domē par deputātu no Vidze-

mes. — 3ez nopietna satura dzejas no viņa nākuši klajā

raksti: Zobgaļa Kalendārs (1901.—1913. un 1928—1929.), Uz kar-

stiem ķieģeļiem (antoloģija, 1904), Akoti (1906), Epigramas (190w-

Kuplejas (I. 1899, 11. v. 111. 1904, IV. 1905). Dramatiski darbi if

Svešnieki (1905), Milda (1909) un daži tulkojumi.

Literātūrā. Edvarda Treumaņa-Zvārgula Kopoti raksta

ar P. Ermaņa kritiski-biografisku ievadu (iznāca ari atsevišķā grām2'

tā), pavisam pieci sējumi, 1924—1926. Rīgā un Cēsīs, O. Jēpes izdevu-

mā. — Paegļu Mārtiņa Z. E., Rīgā 1904. — Teodora Z. E., J. Raža ļ
un lzgl. Min. Mēnešraksts 1926, 11. — Andreja Upīša Ed. Treumaņa
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dzeja, Studijas un kritikas I, Rīgā 1910. — K. Krūzas Z. E. stāvoklis

mūsu dzejā, Latvija 1912, 113, 119, 121, 122 nr. — P. Ermana Ed. Tr.,

Latvju Grāmata 1923, XI/XH.
_ A. Gobas E. Tr., Illūstrēts Žurnāls

1923, 44; E. Tr., Ritums 1924., 2. un Piesaule 1931, 4. — A. Birkerta

Zv. E. kā humorists un satiriķis, Dz. Vēstnesis 1908, 300.

5. ROMANTISKAIS VIRZIENS

Reālistiskais virziens, kas pieķērās lietu materiālai pusei
un atrada savus īstos uzdevumus sabiedriskā dzīvē, nevarēja
apmierināt dziļākas mākslinieka dziņas, ari ne vispār cilvēka

vispusīgas gara dzīves prasības. Nostādot pirmajā vietā prātu,
Palika citas dvēseles spējas un funkcijas neievērotas, mazāk iz-

Radās tad virziens, kurā ņēma pārsvaru ticība, fantā-

zija, jūtas pār kritiku un saprašanu, kas centās sirsnīgās apce-
rēs un sapņainās nojausmās pacelties pār ikdienišķību. Tas
Pieslēdzas pie tā, kas tautā un viņas intelliģencē nav bijis iz-

skaužams, pa daļai ari pie tradicionālā nacionālisma. Tomēr

nacionālisms pats par sevi nevarēja sekmīgi stāties pretī vir-

zienam, kas nāca kā jaunu ideju sludinātājs. To varēja cen-

tieni, kas naca jaunu, par reālistisko virzienu vēl jaunāku, ideju
vārda. Tādas iemita romantikā, ko viņas modernajā veidā dē-
vēja par jaunromantiku. Tām bija ar nacionālismu kāds sa-

Kars; bet vispirms tās nostājās 'pretī reālismam kā romantiskas.

J
a

.

s Pretekļi, kas sākumā tikai šur tur nomanāmi, līdz ceļas
rakstnieki, kas cīņai par romantismu galvenā kārtā veltī savu

darbību.

1)PRETEKĻI. Reālistiskajam pretējs virziens uzejams lat-

včT"
u

ļFalura jau pašā reālisma uzplūdu laikā; tikai tas palika

tis[aPS-
•

S
' neizcelts. Pacēlās drīz vien ari balsis pret realis-

ses yjrz iena
'

naturālisma sludinātājiem ne tikai no veco pu-

j : Ņe jl&i pēc pirmajiem paraugiem pat daži reālisma vei-
unataji pariet pretējā virzienā.

a
> Spilgti no reālistiskā virziena atšķiras Poruka pir-

laik~
aroi

- _Pašā viskarstākajā reālistiskā virziena cīnās

7anH-* • §adā
'

kad izrādīja Zudermana Godu un Aspazijas

ruk -

S tiesības
'

kad iespieda Zeltmata Vijolītes, parādījās Po-

turv a

a antazi J'a Perpetuum mobile. Tai šads sa-

o-
Atraitnis Millers taisa brīnišķas dzirnavas, kas lai pašas

vi v

Ztos-Pie viņa ir tikai viens cilvēks; viņa meita Zenta,_ko
us gribētu redzēt mūžam pie sevis. Bet Zenta iemīlas. Tevs
šina meitu pierunāt, lai viņa nemīl. Bet Zenta satiekas ar
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savu mīļāko dzirnavās. Tēvs iekustina dzirnavas, un viņi aiz-

iet bojā. To redz pagātnes ģēnijs Latvijā. Rakstnieks iedziļi-

nājās fantāzijā, kas nav ierobežota laikā un nav ietēlota pār-

ejošās sadzīves parādībās. Vecais Millers nav nekāds ikdie-

nišķs cilvēks, kas dara parastus darbus parastā kārtā, bet kas,

ne no viena nekā neprasīdams, dara pats savu darbu un 112

savu roku grib sasniegt nemirstību. Tik viņš grib paturēt se»

kā savu meitu. Bet tā izrādās par sievieti, kuras daba prasa

savas tiesības; viņa neklausa tēva padomam un dod vaļu sa-

vām dziņām. Tādā kārtā viss iet bojā. Bet mūžīga kustība

nenorimst, daba turpina savu gaitu. „Cīņas, mīlestība, priek

viss, viss bēg projām. Un tomēr viss ari še paliek un rada tā-

lāk uz veciem gruvešiem jaunu dzīvi."

Šī fantāzija nekādā ziņā nesaskanēja ar virzienu, kas toņa

tika par valdošo. Tā liecināja, ka pašas straujākās kustībai

vidū dzīvo rakstnieks, kas par viņu negrib nekā zināt. Viņš vi-

rināja tās pašas redakcijas durvis, pa kurām ar uzvaras jūtārr

staigāja reālistiskā virziena aizstāvji, viesojās, gan drusku no-

maļus, tais pašos pulciņos, kur trieca par jaunajiem notikumiem

literāriskajā pasaulē, sēdēja tās pašas skatuves priekša, uz ka-

ras reālistiskā luga cīnījās par savām tiesībām — un tomēr

viņš palika neizkustināmi savā pasaulē. Viņa pasauli
bij citāda, gulēja tāļu projām no tās, kas bija ap viņu; tanī viii;

bija tā ieaudzis, ar visiem saviem smalkajiem mākslinieka ju-

tekļiem tā iedzīvojies, ka no tās šķirties tam nozīmētu _a'zj
liegt pašam sevi. Uzaudzis hernhūtiešu dzimtā, nogremdējieļ
kristīgās reliģijas dziļumos, ieskatījies Vācijā nepārspējama*
mākslas daiļumā: ir dzejā (Fausts), ir glezniecībā (Tici**

Rembrands), ir mūzikā (Vāgners), viņš dzīvoja citu .dzīvi ne

viņa straujie laika biedri. Reliģiski noskaņotais daiļums

dīja Poruka jūtīgo, bērnišķo sirdi ar svētlaimību un darīja vU'ļ
nepieejamu tuvākām laika kustībām.

Drīz parādās Poruka garāki darbi. 1895. g. iznāk VW

fantāzija Pērļu zvejnieks, 1896. g. drāma Hernhūtieši.

Pērļu zvejnieks ir Ansis Vairogs. Viņš _nāk 1
ideju, uz iko citi nenāk: zvejo Gaujā pērles, lai sagādātu

klus studēšanai. Viņš vispār domā un dara, ko citi nesāpi

dzīvo savā pasaulē, kas nesaskan ar apkārtējo. Ari ar siew

tēm, ar kurām viņš nāk mīlestības attiecībās, viņš nev

prasties. Dzimtenē viņa mīļākā viņu atstāj un pieķeras
kamēr viņš zvejo pērles. Viņa ciena dedzību, ātru kusti

greznumu, visu, kas pasaulīgs; viņš visu, kas pārdabisks, m

sapņot, daudz just. Drezdenē viņš iepazīstas ar citu sieM1

Tā ir dziļāka; bet ari ar to viņš nesaskan. Viņš liedzas
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viņu savienoties; tas esot baudījumu perēklis. Visur viņš nāk

konfliktā ar dabisko cilvēku. Tikai sevī viņš atrod to, kam

viņš var pilnīgi un ar baudu nodoties. „Tavā dvēselē ir viss

tas pats, ko tu meklē pie citiem. Topi kā nakts aizslēgts, nesa-

protams citiem, topi kluss. Tik klusumā mīt skaistums." Kas
klusē un sevī nogremdējas, tas ir svēts; mirēja sāpes ir ne-

izsakāmas baudas; veselīgs cilvēks nesaprot ne dzīvību, ne

nāvi; visu sapratīs tad, kad mirs. Tā tad savrup no dzīves,
klusībā, sevī, nāvē ir dzīvība, patiesība. Vajaga citādu nervu

neka ikdienišķam cilvēkam, lai to visu tā uzņemtu, smalkāku,
vārīgāku, vairāk cietušu. Tie dara cilvēka iekšējo dzīvi tik
pilnu saldu šausmu, ka viss, kas ārpusē, izrādās par niecīgu,
tukšu, ikdienišķi brutālu. Daudz lielāks pievilcības spēks nā-

vei: ta ir neizbaudīta, noslēpumaina, svēta. Šai Poruka fantā-
zija parādās pilnīgs individuālisms, kam ārpus sevis nav ne

gar ko daļas. Tautības, sadzīves jautājumi paliek talu projām
— Pārvarēti stāvokli.

Luga Hernhūtieši individuālais cilvēks grib uz āru
darboties. Aleksandra, kas saderinās ar ķīmiķi Pēteri Ozolu,
negrib mīlestībā tikt laimīga, bet apņemas saiešanas nama vietā,
kur daudz māla, celt fabriku. Visiem lūgumiem un padomiem
Par spīti viņa saiešanas namu liek nojaukt. Šis nams sildījis
dažu sirdi; bet sirdis top plašākas, tīrākas, prasa daudz siltu-
ma- »ois nams ir jānoplēš, lai vēlāk uzceltu citu, staltu, aug-
stiem logiem, gaišu un cilvēka dvēseli pacilājošu. Visi šie ļau-
tiņi tura mani par bezdievi. Tā ir netaisnība. Es taisni mīlu
reliģiju. Es mīlu staltus lūgšanas namus, kur piebiedrojas cēla
onves māksla un daiļa mūzika. Bet papriekšu līdzekļus!"
fabrika, tad lūgšanas nams. Ja viņai pācmet, ka viņa rīkojas
Patvarīgi, viņa atbild: „Patvarīgi? Vai roze neuzzied pat-
varīgi, jo viņai ir jābūt skaistai? Vai patvarīgi vētra nelauž

Jokus, lai taisītu sev brīvu ceļu, jo viņai ir jāizlīdzina tempera-
ras nevienādība pasaules ārēs? Vai patvarīgi nespīd saule

un neizkause sniegu un ledus blāķus, lai radītu reiz dzīvību un

Jautrību kalnos un lejās? Vai patvarīgi neapkampj mūs ziedo-
nis mīlīgajā maijā?" Aleksandra rīkojas tālāk, kamēr, savus

ļnerķus nesasniegusi, mirst no cita rokas. — Še ieraugāms zi-
arna mēra Nīcšes pārcilvēks, kam augstākas idejas vārda savu

cit H

3ot nav da las gar Cltierri
> gar citu domām un jutām, pat

utu dzīvību. Bet ari šai darbā vietām cilda vājību. „Mums
esehba ir tikai tāpēc dota, lai spētu vājību panest, šo dievību,

ni/if radī]a mums skaistuma jēdzienu!" Liekas, ka še dzej-

bg
Ks modernas idejas vārdā cīnās pats pret sevi, pret savu

ernibu, kas viņu saista un tura savām nevainīgam rokam.
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Tāpēc skan pa šo lugu cauri šī aizgrābjošā hernhūtiešu dzies-

ma, šī tēva balss, kas uz nāves gultas runā uz saviem bērniem

par mīlestību, par to mantu, kas nav no zagļiem jāapsargā, kas

sien citu pie cita un kuras, citiem dodot, nekad nepietrūkst

Minētajiem Poruka darbiem ir romantikas, simbolisma, in-

dividuālisma, ari dekadences zīmes.

b) Pret reālistisko virzienu nostājās pa reizai ari k r i tika,

likdama tam pretī jaunromantiku, simbolismu. Kad Jansons

nesaudzīgi uzbruka cienītiem latviešu rakstniekiem, tad w

tikai vecā paaudze tam (pretojās. Pretī runāja ari tādi, kas li-

kās sekojuši visjaunākajiem virzieniem literātūrā, tiem virzie-

niem, ko jauno ideju /sludinātāji ieteica, un vēl tiem pāri. Iz-

nāca kāds Brunhildes kritisks apcerējums: Latvieši:

literātūras soģiem un nievātājiem (1895'
Galvenie atspēkojumi Jansona asajiem spriedumiem gan tmv

nāti pamatot uz to, ka latviešu kultūras dzīve ir jauna un ka tā-

pēc ari vājāki panākumi cienāmi. Tomēr ir ari kādi aizradījum

uz ārzemju rakstniecību. Tanīs apzīmē reālismu, naturālisti!-

citur par pārvarētu, taisni tanī laikā, kad par viņu saka pie

mums ar pilnu krūti uzstāties. Tur sacīts (4. lp.): „Tagad gan-

drīz visos jaunlaiku rakstnieku ražojumos parādās virziens

kuru daži kritiķi nosauc par neoromantismu (t. i. jauno roman;
tismu). Neoromantiķi, it kā savā starpā norunājušies, spari?'

cenšas pārstrādāt vecos, līdz šim vispārīgi atzītos mākslas

likumus, publikas gaumi un radīt mākslu, literātūru, —
sevis!?

drāmu uz pavisam jauniem, ideālistīgiem pamatiem. Bez no-

saukuma neoromantiķi tiem piešķir ari vēl citus: tos sauc P

mistiķiem, simbolistiem, dekadentiem. Zolā, Ibsens (savos pir-

mos ražojumos), Zudermanis ir jau sen pārvarēts, atmests stā-

voklis; tie vairs nav karogi, ap kuriem pulcējas jaunākā Pa-

audze."
— Tās bija pirmās, lai gan vēl neskaidras un nedroši

atkal jaunas dziesmu skaņas, jaunākas par nesen dzirdēto; tj
beidzot pieņēmās tādā stiprumā, ka tām bija jāpiegriež vēr#

Uz pirmajām skaņām gan reti kāds klausījās. Tām trūka rezo-

nances, trūka atbalss. Taisni tie, kam bija visvairāk iemes'a

pret moderno reālismu sacelties, vecie tautībnieki, gribēja vis-

mazāk zināt par vēl jaunāku dziesmu. Un tad ari domas W

jaunromantismu nebija izliktas ne ar kādu pamatību un siltumu

- Par protestu reālistiskajam virzienam uzlūkojams vel W

cits, plašāks raksts: Aspazija un mūsu kriti»

(I. 1896, 11. 1897.), ko sarakstīja (bez autora apzīmējuma) W

Goldmanis un izdeva Liepājas Grāmatu izdevēju biedrība. *

stājās pretī kritikai, kas Aspazijas darbus bija slavējusi, J_
mēģināja, dažus dzejnieces sacerējumus analizējot, to piefafl
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par nepareizu. Slava bija pamatojusies pa lielākai daļai uz to,
ka Aspazija ienesusi latviešu literātūrā kaut ko jaunu, spē-

cīgu, ka viņa lauzusi ceļu reālistiskajam virzienam. Minētajā
rakstā raudzījās uz Aspazijas stilu, viņas darbu māksliniecisko

pusi. Ņema no šī viedokļa vispirms sīki iztirzāt noveli Cīņa
par nākamību un atrada to par pilnīgi nevērtīgu. Visas lapas
puses tanī plūstin plūstot no pārspīlētas romantikas viļņiem;
viela sakrauta kā rauši un bieza putra uz mūsu sentēvu dzīru

galdiem. Mākslinieki tā nedarot, kādi ir franču jaunākie rakst-

nieki, Zudermanis Vācijā, Jakobsens, Kjelands, Čechovs v. c.

Ar to bija izsacīts protests virzienam, kas cenšas izplatīt zinā-

mas idejas, nepiegriežot vērības mākslas prasījumiem.
Tieši pret reālistisko virzienu uzstājās Kārkliņu Ernests

(Zeltmatis) kritiskā apskatā Mūsu drāmatiskā rakst-

niecība, ko 1897. g. nolasīja Zinību komisijā un iespieda
Austruma. Apskatītas trīs lugas: Blaumaņa Pazudušais dēls,
Aspazijas Zaudētās tiesības un Poruka Hernhūtieši. Visstingrāk
Pārbaudīta Aspazijas luga, īpaši milzīgo panākumu dēļ, kas iz-

skaidrojami ar lugā sludinātām idejām un viņas virzienu. Iz-
nāk, ka lugai nav nekādas mākslas vērtības, un ka pat mūsu

niecīgajā dramatiskajā literātūrā tai nevar ierādīt kādu no pir-
majam vietām. Vērtīgākas viņas vēsturiskās un teiku drāmas
Vaidelote un Ragana, kurās daudz romantikas. Tāļāk izsacīts

Prieks, ka Aspazija, ķerdamās pie Fausta atdzejošanas (ko to-
reiz domāja par Aspazijas darbu, lai gan tas ir Raiņa), piegrie-
zušies dziļākai mākslai. Lai viņa še strādājot, atstādama ci-
tiem atrisināt sadzīves jautājumus, jo tas neesot mākslas uzde-
vums. — Zināmā mērā par priekšzīmi der Poruks. „Viņu aiz-
Kustina dziļāki jautājumi nekā sadzīves pārejošās parādības —

cilvēka iekšējā dzīve, viņa mūžīgie ideāli un jautājumi par dzī-
vību un navi. Viņa darbos jau izmanāms visjaunākais virziens,
K as ārzemes tagad uzņēmis cīņu ar aplam saprasto reālo vir-
zienu." Ķas Hernhūtiešus ar visu viņu kļūdaino technisko uz-

°uvi un citam nepilnībām dara interesantus, tā viņu simboliska

npzime. Kritiķis beigās saka: „Mēdz par to strīdēties, vai

simbolismam ir vieta modernā literātūrā un māksla. Ari pie
mums daži par to zobojušies. Bet to tik var darīt neprašas,

līd
S

!!f- izi? rot uterātūras un mākslas būtību, bet uzskata tas kā
uzekli citiem nolūkiem. Vieni prasa patriotisma pacelšanu,
ne morāles stiprināšanu, trešie zinātnes populārizēšanu, ce-

.ue sadzīves kustību veicināšanu un citi atkal tautsaimnie-

da. h

apstāk lu attēlošanu v. t. t., bet aizmirst, ka mākslai ir
auaz augstāki mērķi, pēc kuriem tai jācenšas."

jļ . maiņa pašos jaunākajos rakstniekos
cīna par reālisma pārvarējumu. Tas redzams jau pie Kar k -
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liņa-Zeltmata. Kā reālisma, jaunu sabiedrisku ideju slu-

dinātājs viņš sāka (Vijolītes) un tad drīz vien gāja cīņā par sim-

bolismu. Viņš norādīja ari uz kādu no ievērojamākiem ārzemju

simbolistiem, Meterlinku, tulkodams viņa viencēlienu Neaicinā-

tais (1896). Ari pats savos darbos viņš mēģināja sniegt jaunās

dzejas paraugus.

Ar jaunības uguni cīnījās par reālistisko virzienu Aspa-

zija pašā priekšgalā. Bet, neskatoties uz viņas centieniem

un sabiedrisko pārliecību, viņas daba bija romantiska. Jau

viņas pirmie darbi (Vaidelote, Saules meita) to pierāda. Ja tad

nu viņu, reālisma sludinātāju, vēlāk redzam klajā laižot roman-

tikas paraugus, tad tas nebūt nenozīmē, ka viņa savā dabā mai-

nījusies; viņai tikai bija jāizlaiž no acīm reālistiskie mērķi.

Viņas dziesma par zilo puķi, par sniegpulkstenīti, par vientulību,

viņas sapņi un pasakas skan atkal kā programmas gabali, bet

tagad romantiskajam virzienam. Bez romantikas nav neviens

viņas darbs; bet ja viņa atraisās no tiešās dzīves, tad viņas

romantika tiek tīra. Aspazija ir moderna dzejniece, kuras dar-

bība nesaistās ar kādu vienu virzienu.

Tādā pat nozīmē viņai stāv blakām Rainis. Viņš strādāja

klusi un nopietni, nesaņemdams kā dzejnieks nekādus princi-

piālus uzbrukumus. Bet aiz viņa dzejas bija domu pasaule,
kurā stingri virzienu aizstāvētāji pazina savus

Vis-

pirms viņu sauca par savu reālistiskā virziena veicinātāji, kam

viņš ari apzinīgi piebiedrojās. Bet tad viņam bija jāpaliek ai

savām domām, ar savu dzeju vienam, un viņam atvērās vese-

las dzejas pasaules, kurās viņš ieveda latviešus. Tie bija lielie

dzejas darbi no dažādām tautām, ko Rainis sniedza. Lai tie sava

laikā un vietā ari būtu stāvējuši sakarā ar dzīves īstenību, tad

tomēr viņu iespaids uz latviešiem patlaban varēja but pa gal-

vena.! tiesai tīri dzejisks, romantisks. Bet Rainis deva ari dar-

bus, kas pašos pamatos romantiski. Pirmais un varenākais no

tiem Gotes Fausts (1897). Pilnīgi atraisās no dzīves īstenī-

bas Lermontova Dēmons (1898). Hamerlinga Amors un Psīcne

(1899). Šos un citus darbus tulkodams, Rainis nostiprināja ro-

mantikas pamatus latviešu vidū.

d) Savā tālākajā attīstībā jaunromantika izzaro-

jas un dabū dažādus nosaukumus, kas apzīmē viņas nokrāsu

dažādību. Tā vispirms rodas ne vienīgi kā reālisma, naturā-

lisma preteklis, bet ari izaug no tā. Ar to pa daļai izskaidro

jas, ka paši naturālisti tika par romantiķiem. Vairs neaprobežoja-
ar novēroto, uztverto lietu ārieni, bet nodzilojās viņu iekšiene,

nenodarbinot vienīgi prātu, bet ļaujot fantāzijai un jūtam valj
Pakāpeniski atraisījās no lietu ārienes, no lietām pašam una
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rada patiku fantāzijas radītā pasaulē. īstenības vietā stājās
fantāzijas darinājumi, matērijas vietā gars. prāta vietā jūtas

zinātnes vietā ticība, sabiedrisku apstākļu vietā dvēseles dzīve,
laika jautājumu vietā mūžības problēmi, tālāk šķiras vietā tauta,
internacionālisma vietā nacionālisms, sociālisma vietā individuā-

lisms. Apkārtējo pasauli uztverot, vairs necentās uzmeklēt
tās patieso būtību, bet to uzņēma un tēloja, kāda tā aplūkotājam
acumirklī, izlikās, kādu to pašreizējā subjektīvā sajūta rādīja
un krāsoja. Tā radās impresionisms. Tālāk šai sub-
jektīvi uztvertā ārienē ielika dziļāku, prāta līdzekļiem neiz-

skaidrojamu saturu. Tā nāca pie simbolisma. Mīklainā
noslēpumainā neskaidrība izrādījās pievilcīga; iekairinātie ner-

vi radīja bijību, gan šausmas. Še bija pamats misticismam.

Galā viss izrādījās par nepastāvīgu, par nīcīgu, par nevērtīgu;
viss bez satura, bez mērķa, bez jēgas; palika tikai kādas sa-

jūtas, bezgalīgi dažādas un nenoteicamas, kas varēja aizraut

jaunas pasaulēs, kur saņemami neizsakāmi prieka un sāpju bau-
dījumi: tverams bija vienīgi acumirklis, patlaban pārdzīvojamais
brīdis, neskatoties uz turpmāko. Ar šādām pazīmēm pieteicās
dekadence.

Jaunromantika savās dažādās nokrāsās ieraugāma ap to pašu

laiku plašos apmēros pasaules literātūrā. Pāreja no

reālisma uz romantiku dažos spilgtos piemēros redzama Vācijā. Reā-

listiskajam virzienam pie mums un Vācijā daži sakari. Sevišķi Her-

manis Zudermanis (1857—1927) un Gerharts Haupt-

manis (dz. 1862) atstāja ar savām reālistiskajām lugām uz lat-

viešiem stipru iespaidu. Tikko ar viņiem sakarā stāvoša kustība

latviešu vidū bija sacēlusies straujākos viļņos, minētie rakstnieki lai-

da klajā darbus, kam bija cits raksturs. Pie tādiem pieder Hauptmaņa

sapņainā Hannele (1894), teiksmainais Nogrimušais zvans (1896), Zu-

dermaņa brīnišķīgās Trīs gārņa spalvas (1898). Hauptmaņa minētos

darbus tūliņ pārtulkoja Aspazija un Rainis. Zudermaņa jaunās lugas

(Jānis, Jāņu ugunis v. c.) plaši apskatīja. — Vācu un ari.citu tautu

gara dzīvei deva stiprus ierosinājumusF r ī d r. N ī c še (1844—1900).

Pārbaudīdams tikumiskos un reliģiskos uzskatus, viņš atrada, ka

tanīs attēlojas vergu morāle un bara instinkti. Tie ar laiku nomā-

kuši visas spēcīgās dziņas cilvēkā. Veselīgā pašmīlībā un spēka

aPziņā jāattīsta augstāks cilvēka tips, pārcilvēks. Viņa galveno

darba Tā runāja Zaratustra tulkoja latviski Plūdonis (1908). — Jaun-

romantiķu vidū ieņem redzamu vietu itāliešu dzejnieks d'A nu n -

cio (dz. 1864). Viņš tēloja tikai sevi, neatzīdams objektu, kam

tikai subjekts dod nozīmi. Viņa Džokondu tulkoja latviski J. Asars.

— Pie jaunromantikas pašiem galvenajiem ceļa lauzējiem pieder be[-
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ģiešu dzejnieks Mariss Meterlinks (Maeteriinck, dz. 18621

Viņš novēro visklusākās dvēseles kustības, meklē dzeju pelēkajā it

dienišķībā. Neizprotamā kārtā cilvēku aizkustina visniecīgākie ņ-\

dījumi, iedvesdami šausmas, bailes no nezināmām varām. Vi;,

darbus darījuši latviešiem pieejamus Zeltmatis, Asars, Janševski;

Baltpurviņš v. c. — Angļu rakstnieks Oskars Uailds (VVilde.

1854—1900) grieza uz sevi vērību ar savu ārkārtējo daiļuma kult;

Fr. Bārda tulkoja viņa Florentisko traģēdiju (Stari 1907). Latvisk

iznācis ari viņa Estētiskais manifests (1909), Cilvēka dvēsele v

sociālisms (1908), romāns Doriana Greija ģīmetne (1921). — Poi-

rakstnieks Pšibiševskis (Przybyscewski, 1868—1927), kas raksti; r

ari vāciski, sniedza zem Nīcšes iespaida lirisku prozu, fc

uzskatāma par dekadentiskās dzejas paraugu. — Jaunromantikas la-

kā nāca slavā jau labi sen miruši dzejnieki. Starp tiem stāv pas-,

pirmajā vietā amerikānietis Edgars Allans Pos (Poe, 1805-

-1849). Viņš ceļoja apkārt, bija grieķu karā, Pēterpilī, pārnāca m

dzimtenē, vadīja laikrakstus, turēja priekšlasījumus, padevās dzer-

šanai, tapa reiz uz ielas atrasts pusdzīvs. Viņš radīja pārkairināt;

nervu vissmalkāko dzeju, kas ieved gara noslēpumos. — Par P°-ļ
dzejas izplatīšanos Eiropā visvairāk gādājis francūzis Sarb

Bodlērs (Baudelaire, 1821— 1867), pārtulkodams franciski W

darbus un rakstīdams par viņu apcerējumus. Bodlēru dēvē P>:

ilgu dzejnieku, kas tiecas pēc mūžīgā, neizdibināmā. Viņš

savus nervus ar opiju, hašišu, tos ari apdzejoja. Vadoņa viet

krievu dekadentu starpā parādās Konstantins D mitrie

vičs Baļmonts (dz. 1867), Edgara Poa darbu tulkotājs kriev.

valodā. Viņš uzsver Poa un Bodlēra daimonismu; nododamies Kļļ

numam, mokām, šausmām, mistērijām, tas paceļas daiļumā un spēki

Balmontam blakus nostājas Valerijs Jakovlevičs Br)U'

so v s (1873—1924). — Ar šiem krievu dzejniekiem latviešiem W

sakari. Dekadence latviešu vidū radās pa daļai zem

Balmonta iespaida. Brjusovs gādāja (kopā ar Gorkiju) par latvie*

literātūras paraugu izdošanu krievu valodā (CČophhkt. jiaTHHN*'

jiHTepaTvpH, 1916), ari tulkodams krieviski latviešu tautas dziest

un latviešu dzejnieku darbus.

2) VIKTORS EGLĪTIS.I Pa līkumotiem, apkārt ejoši

ceļiem nonāca pie mums dekadentu pirmtēvs Edgars Pos. 1

ved no Amerikas uz Franciju, tad uz Krieviju, no šejienes

Latviju. Ne mazāk kā Bodlērs un Bajmonts tam pieķērās Eg'

zināms, Balmonta veidojumā. Kādu laiku Eglītim nebija ai

stāk cildināma, ar lielāku godbijību minama vārda kā Edg

Pos, ar kuru sākas jauna māksla. Līdz ar to tā māksla,

priekš Poa cēlusies, tā, piemēram, Homēra dzeja, bija m
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vērtīga; mazvērtīgs viss, kas nesaskan ar Poa māksliniecisko

uztveri un radīšanas veidu. Pie šāda uzskata nāk Eglītis pa-

kāpeniski, lai ari drīz pēc savas literāriskās darbības sākuma.

Eglīša pirmais stāsts Grūta nakts nāca klajā 1899. g.,
Austrumā. Paši pirmie vilcieni rāda, ka še ir lielisku gleznu
zīmētājs. „Augusts atvēra acis un izbijies uzlēca sēdus: visa

istaba dega asiņainās liesmās. Bet tad viņš atkal ieslīga mīk-

stajā, siltajā guļas vietā. Tās jau nebija liesmas, bet norietošas

saules asiņainie, kūpošie stari." Tā sākās stāsts par semināru

beigušu jaunekli, kas tikko pārbraucis tēva mājās, jau nākamu
rītu grib studiju nolūkā braukt projām uz lekškrieviju. lepa-
zīstamies spilgtās gleznās un dzīvās sarunās ar māju cilvēkiem

un apkārtni. Bet tad piegriežas visa vērība Augusta māsai

Emilijai. Brālis viņai mācījis domāt, pazīt dzīves plašumu,
jaukumu un spēku. Viņa vēlu vakarā ierodas pie brāļa aušīgi
priecīga. Ko tas nozīmē? Viņa šovakar nosviedusi visu pa-

gātni no pleciem. Viņas izjūtas ietveras dziesmā: „Mirsti!
rozes ziedēs ir bez tevis citu vasaru!" Kopā ar brāli viņa
iziet nakti pļavmalā un ir nodomājusi mirt. Viņa tikusi 27

gadus veca un viņai vairs nav no dzīves ko gaidīt. Nenovēr-
šami un priecīgi viņa savu nodomu izdara. Gleznaini tēlojas
cenšanās uz priekšu, kaut ari viss zustu. Augusts domā atrast

ceW; _Emilijai ceļa nav, tā mirst. Viss notiek patiesās dzīves

robežās, kaut ari rīkojas ārkārtēji raksturi. >— Šādā pat no-

skaņā ieturēti Eglīša turpmākie stāsti: Pazudušais dēls, Ziedu

reibonī, Pavasara atmiņas, Piekrastē v. c.

. Neparastais, ārkārtējais, kas redzams jau Eglīša pašos
Pirmajos darbos, ieņem turpmākajos arvienu plašāku vietu,

prastā Rīta blāzmā (1901) jau ietveras vērtību pārvēr-
tējumi. Divi jaunavas, pec gaismas un mīlestības slāpdamas,

Nv-
as^avā, cīnās, izsamist, noziedzas, iet bojā. Viņām

°akam jaunekli: viens dedzīgs, centīgs, pilns spēka un ideālu;
otrs caururbjošu prātu, izveicīgs, aukstām asinīm,_ acumirkļa

audītājs; trešais visas zināšanas nicinātājs un tomēr zinātnes

Pittudzejs, egoists un tomēr mīlestības upuris. Šie_ raksturi
ziusti, tas latviešu jaunatnes paraugi, kas raisās vaļā no tradi-

ijam. Viņu atziņas izsakās kritikā par valdošām ierašām,_ do-
arn, uzskatiem. Prātu, kam agrāk bija vadītāja loma, nostādīja

wr ieroci uztura cīņā. „Kas ir prāts? Patiesības kalps? Ne mu-

ziV -

e
-*

rats ir cīnas ka lPs — cīnas uztura dēļ, kuru ved neap-

Pam V?divida ffriba Dūt
-

Pastāvēt un baudīt... Un kas ir viņa

rfe i. -
z tic'b as Pieņemtas, gluži nepamatotas un bezsaka-

rīrr
°mas

»
ka P- P-> div reiz divi četri, kā pretības, ka atka-

as aksiomas, kuras tamdēļ pieņemtas, ka viņas derīgas, bet
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ne tamdēļ, ka viņas patiesas." Tā pārgrozās intellektuālā pasau-

le. Tas pats notiek tikumiskajā. „Kas vienā laikā grēks, tas otra

tikums, bet absolūti ņemot tā viens, kā otrs pilnīgi vienādi. T3»

mība ir mūsu dēļ, bet nevis mēs tikumības dēļ. Absolūti ņemoi

visi ļaudis un visos laikmetos ir slepkavas, mānītāji un goda pār-

devēji, jo bez visa tā nevarētu būt ne bagātības, ne brīvības, ne

kultūras, ne progresa." —Bet kādi nu jaunie ceļi? Tie nenoteikti,

padoti nejaušībām. „Mūsu iekšējie, neapzinīgie spēki saista mū-

su sirdis un sarauj mūsu saites, — viņi un apstākļi vada mūs 112

nejaušībām un ciešanām." Ir brīži, kad cilvēks aizrauts citā

pasaulē. „Dvēsele paceļ savus spārnus un pazūd fatuma bez-

dibeņa, — izkūst un pazūd. Uz ielas atliek tik viņa miesas un

locekļi, domas un kaislības
...

Bet „pats" ir pacēlies pār visu to

un ir tīrs kā gulbja spārns, kā eņģeļa pleci."

Mīklaina mistika turpmāk pieņemas. Situāciju un problēma
virknei Antonija ir motto:

Tu zemes birga sapnis skaļš

Un garu jūrā devītais vilns.

Blakām skaistām gleznām, iespaidu smalkiem attēlojumiem

stāv brīnišķas lietas. Uznāk glūnošs zemes gars,

homunkula spiedziens, sākas dziesmas tīrskanīgas un baltas; tad

„glums skelets nakti apkampa mani un, kad viņa smaganas atdū-

rās pret manām, es noriju viņa salto mēli."

Citā vietā nostāda par gala mērķi tālāko, Roza enu, „Sa"
che und Spuck". Bet kas ir tālākais? „Tāļākais ir zaļi brūns sils.

iz kura cilvēka instinkti izlaužas klajumā, lai sasmeltu sevī visu

to, kas silu miglā tin, kas vēlāk silu ar uguns stariem apber Ķ
tad —iz šās mistērijas atkal nozustu apskaidrotas sila dzelmes

atpakaļ" (Poruks, 17. lp.).

Eglītis ieiet citā pasaulē, kurā viņam grūti sekot

Penzas glezniecības institūtā viņš dabū iespaidus_ no reālisflj
apkarotājiem (Merežkovska, Remizova v. c), nak sakarā J
franču simbolisma un vācu individuālisma pazinējiem, lasa td-

garu Pou, Nīcši. Nonācis Pēterpilī, viņš turpina lasīšanu Publis-

kajā bibliotēkā, izlasa visu Nīcši un Platonu krievu_ tulkojuma

Tad viņš sāk rakstīt plašu romānu (Embrija, no ka fragmen

Antonijā), kam vajadzēja pārspēt viņa agrākos darbus, „bet var;

būt ari pašu Nīcši, Dostojevski un Platonu" (Ritums 1921. ft

315). Pārbraucis uz Tērbatu, viņš turpina rakstīt romānuErumj'
ju, bet sabrūk kā mākslinieks un cilvēks. Viņš saka (turp. 3N>,
„Es biju gribējis neiespējamo — iznīcināt dabu, un daba rna

tikko pašu neiznīcināja. Mazākais trīs dienas un trīs naKt

man likās, es vairs nepiederēju pie šās pasaules, bet dzīvoJ
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kaut kur aizsaulē, vairs itin nekā no pasaules un ari agrākā se-

vis nesaprazdams." Tad mīlestības sakari viņu ievil „šaubās
par savu nevainību, šausmīgā chaosā un kaislību bezdibenī".

Līdz ar nevainību viņš pazaudē ari savu spēku, iedvesmi un

ticību sev. Kad viņš iziet dabā, tā ir pārvērtusies: visjaukā-
kajās maija dienās viņam visa pasaule liekas „izkaltusi un kā ar

sodrējiem nozviesta, bet debess aiz dzelzs jumtiem dienā kā
ietinamais papīrs ziligraboša vai naktī kā melna plāte ar zvaig-

žņu alvas naglām". Viņš vairs netic, ka viņš dzejnieks, izsaka

pārmetumus, kas viņu atzinuši. Viņš ņem par stila paraugu

Puškinu, Edgaru Pou, studē, Vidzemē nonācis, atkal Nīcši, Pou,
tad Meterlinku, Rigvedu, Korānu v. t. t. 1902. g. novembrī
viņš iebrauc Rīgā, „lai to uzvarētu ar jaunu pasaules uzskatu,
ar jauna veida dzeju un estētiku" (turp. 318).

Šis ir Eglīša dekadences jeb, kā viņš pats saka (Ceļš
uz latvju renesanci, levads), „piedzīvojumu, šaubu un visādu
kultūras esenču un ģifšu piesavināšanās laikmets". Tad rodas
vīna stāsti un skices: Sfinksa (1903), Mistērija (1904), No atzi-

nās un dzīvības koka (1904), Veļu laiks (1905), Dāvids (1906)
v. c. Dāvids ir jauneklis, kas piedalās revolucionāro pulciņu
nelegāla darbībā aiz baudu un piedzīvojumu kāres, kas kā zo-

domists rudījies visos nāves grēkos, lai atdzimtu kā varonis
vai zustu. Iznāca šie stāsti krājumā Vērtības pārvērtējot (1911).
77 Sī laika Eglīša dzejai, kas pa lielākai daļai sakopota Ele-

jas (1907), tās pašas iezīmes. Izteiksme un saturs ir šauri

individuāls, tālāk stāvošiem maz saprotams un baudāms. Runā
Par smagu līķu ņūkļiem, par Lūciferiem, ko odzes žņaudz, par

domām, kas galvā glumst. Tomēr sastopami ari panti, kas lie-

cina par dzejnieka spējām.
Savus uzskatus par literātūru Eglītis tieši izsaka kritikā

Par Parūku (1903), ko viņš uzlūko par celmu, no kura
lz.aug jauna rakstniecība. No pēdējo desmit gadu rakstniecības
vinš vel tikai atzīst Raiņa dzejoļus un 3—4 Faili ja elēģijas.
uazas vērtības Poruka darbos Eglītis patiesi izcel. Bet kad
v

ļns meklē pēc „tālākā", grib uzrādīt pamatus, tad domu skaid-
rība zūd.

Bez „talākā" definīcijas (sk. 96. lpp.), še vel šads aforisms
(44- 1P.)): „Cilvēka garu var divējādi apskatīt —no reliģiska un no

dekadentiskā stāvokļa. Reliģija uz vienas vispārējas kārtības, uz

atteikšanās, šķīstības un iedomātas Harmonijas pamata cel za[i-balt-

zeltain-spožu pasauli. Dekadansa krāsas ir sarkan-zili-meln-košas,

un viņš dibinās uz individuālas pašpaģērēšanas, uz kaislību sarež-

£iem un acīm redzamas Disharmonijas. Tomēr nevar teikt, ka šīs

Pasaules diametrāli pretējas, viena otru izslēdzošas."
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Dekadences laikmetā rakstnieka galvenais, var sacīt, vie-

nīgais tēlojamais priekšmets ir viņš pats. Tas viņš ir ne kā

noteikta, noskaņota persona, bet savās nemitīgajās maiņās

kurās nostājas blakām vislielākie pretekļi, seko cits citam mo-

menti, kas viens otru iznīcina, nepamezdami nekā paliekama,
Pie tam šīs raibās domu un gleznu virknes pa daļai ieplūst,

pa daļai tiek ierosinātas rakstniekā no ārienes, no grāmatām,
no daždažādiem piedzīvojumiem. Tādā kārtā še attēlojas
kāda dala latviešu intelliģences, šīs daļas krizes laikmets, kad

tā, pilnīgi sagraudama vecos pamatus, ar nenoteiktām, bet

karstām dziņām tiecas pēc kaut kā jauna. Ar to izskaidrojami

Eglīša panākumi kādā jauniešu grupā un vērtējama viņa no-

zīme latviešu literātūrā.

Eglītis mēģina šo laikmetu pārvarēt. Viņš saie-

tas no 1902—1907. g. nogājis milzum tālu ceļu, «gremdēda-
mies visdziļākos bezdibeņos un atsperveidīgi šaudamies vis-

skaidrākajā ēterī, analizēdams sevi, savu laikmetu un viņa aiz-

vēsturi ar visiem reliģiskiem, zinātniskiem, literāriskiem un fi-

lozofiskiem līdzekļiem, ari diezgan daudz paceļojis un paša dzī-

vē izdzīvojis, novērojis un izsacījis savos dzejoļos, skicēs, stās-

tiņos un poēmās; tagad bija laiks uzsākt jaunu laikmetu -

iegūto materiālu savest kārtībā, sistēmatizēt, pārvērst konkrē-

tas personības ierašās un izteikt sintētiskos, lielākos mākslas

darbos" (Ritums 1921, IV, 325). Tas nu būtu nacionāli-klasis-
kais laikmets.

Tomēr ari Eglīša turpmākajiem darbiem nav

ne nacionālas nozīmes, ne klasiskas vērtības. Tikai vina dar-

bības pirmajā laikmetā viņam ir plašāki sakari ar tautu uti

viņas iekopto kultūru. Tāpēc ari viņa pirmie darbi, lai an

trūkumaini, tautai stāv vistuvāk, pievienojas viņas glabājamo
mantu krājumiem. Tam nevar stāvēt pretī Eglīša paša so

darbu noliegums (Zilā cietumā, Priekšvārds). Tāpat jau vins

noliedz ari Blaumaņa, Niedras v. c. tautas rakstnieku darbus

Ja Eglītis kultūrālajam nostāda pretī zemniecisko, tad ar to

viņš izārda pamatu latviski nacionālai mākslai. Latviešu zem-

niecība ir pa ilgiem gadu simteņiem nevien sevī aptvērusi
uzturējusi dzīvu latviešu tautu, bet ari radījusi un izglabājusi
agrāko latviešu kultūru, īpaši to, kas iemīt Latvju Dainas. J3

Eglītis atdodas citu iedvesmotām, grozīgām un ātri pārejošām
individuālām dziņām, apzinīgi atgriezdams muguru zemniecis-

kajam, tad nav brīnums, ka tauta nav ar viņu un no viņa no-

vēršas. Tāpēc tautu nosaukt nevien par aklu un smagu, bet ar>

par zemu un ļaunu (Hipokrena 140), nenozīmē atrast ceļu J
viņu atpakaļ. Tas grūti iespējams pēc tam, kad Eglītis sava

„nacionāli klasiskajā" laikmetā (1912) dzied (Hipokrena HlJ*
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Ak, tumša tauta mana, reiz tik mīļa, balta,

Es neatriebšos tev, bet nicināšu vien.

Gar mākslas muzu templi, dievišķīgi stalto.

Lai tavi slinkie prati it ka suni skrien.

Tad nu ari Eglītis tautai netiek tuvāk, par viņu runādams,
interesi izradīdams par svarīgiem momentiem Latvijas valsts

dzīve. Trūkst dabiskas, intimas kopsajūtas, trūkst tad ari īstas,

mākslinieciskas iedvesmes.

Minētos gadījumos nevar runāt ari par klasicismu. Eglīša
pedejā laikmeta darbi top saprotamāki, ietver sevī

dažas interesantas domas, izjustus dzejiskus tēlojumus, sniedz

pa reizei dziļus ieskatus mīlestības psīcholoģijā; tomēr pa star-

pām ir vienmēr daudz lieka, neizstrādāta, pašdievinoša, izteik-
smē samākslota un kļūdaina. Savas citiem pretī nostādītās
domas viņš ienes visās situācijās un personās, vai tas būtu stāsts

vai drāma, nedomādams par sava darba māksliniecisko noska-
ņojumu. Ari šiem vina sacerējumiem galvenā nozīme kā laika

dokumentiem, kuros nereti parādās pa sazīmējamai, lai ari ka-
riķētai sejai; to vidū mēdz būt ari pats autors.

Eglītis laidis klajā poēmas: Pēlēkais barons (I 1910, II 1933),

Upeslejas precības (1920), Barons Maidels (1923); dzejoļu krājumus:

Elēģijas (1907), Hipokrena (1912), Kastalavots (1925), Zeme un mūžība

(1926); lugas: Galmā (1906), Ceļa biedri (1908, gram. 1921), Lauku mil-

jonārs (1923), Ministra sievas (1923). No stāstiem un romāniem mina-

mi: Skolotāja Kalēja piedzīvojumi (1914), noveļu krājums Dvēseles slā-

pes (1906—1916), Līdzvainīgie (1920), Latvietis Krievijā (1920), Dvē-

seles varā (1921), Juku laikos (1923), Aizšautais vanags (1924), skiču

krājums Laikmeta silueti (1924), Nenovēršami likteņi (1926), Tilti

un Pāri gājēji (1926, pirmiespied. Pēterb. Avīžu liter. pielik. 1902).

Literārisku apcerējumu krājums ir: Ceļš uz latvju renesansi (1903—

19 13); plašas monogrāfijas: Jānis Poruks un Fallijs (1921), Andrievs

Niedra (1924).

gnša rakstu virknei, visai tai jaunekļu grupai, kas
P Eglīti pulcējas, velkas tomēr cauri liela, skaista, progre-
sa doma, lai ari dažreiz stipros kropļojumos: tā ir tie k -

r

rne Pēc augstākas, izsmalcinātas kultu-
as, pec augstākas, no visa liekā atsvabinātas mākslas. Iz-

kārt
oti^aŽUS krievu mazākus garus, tie ir ģēniji, lai gan daudz-

ribi *m audis
'

ko vini lasa: Pos
'

Nīcše v
-

c
-_

Piegriezt ve-

koot • m
'

*ormai
> ritumam, atrast viņu noslēpumus un iz-

Pt
virju_ daiļumu, to viņi teorijā allaž mācījuši, lai gan prakse

Inaz mācējuši parādīt.
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Mākslas būtībai pieiet tuvāk, nekā kaut kad latviešu!

ratura, Eglīša tulkotas Brjusova Noslēpumu ats

ga s (1904). Māksla pielīdzināma valsts zīmogam. Ar to

gaidot riekstus, var patikt tā mirdzums, zinātne var noteikt,
tanī zelta, cik ligaturas, cik tas smags; bet ar to visu nav

skaidrota vina nozīme. Ta ari māksla var noderēt, var
sevi but daiļa, var but zinātniski izskaidrojama savās attii

bas pret tas radītāju un saņēmējiem, bet iekš tā visa vēl m

sakās viņas īstā būtība. Tanī

skatījies Šopenhauers, kura don

tad nu Brjusovs izloba no viņai

tafizikas. „Māksla ir pasaules

prašana pa citiem, prāta loģikai

pieietamiem ceļiem. Māksla ir

ko citos gara darbības iecirki
mēs saucam par iedvesmi. Māks

darbs ir uz mūžības bezdibeni

vērtas durvis" (Valerija Brjusi

poēmas un nosl. atsl. 18. v.

Mākslas uzdevums tad pas

iekš tam, intuicijas momentus,

ros atveras dziļāka pasaules pa

dību izpratne, padarīt par rai

giem. Šāds uzskats uz mākslu

šķiras no tā, pie kā turējās reālid

kais virziens, ko izsacīja Veidi

baums, ari kas valdījuši agrāl
latv. literatūras attīstības laikme

(sk. 45. lp.).Viktors Eglītis

Viktors Eglītis dzimis 15. (3.) aprīlī 1877. g.
Lazdo

Sarkanās muižas Lejas-Kauperos pareizticīgā dzimtā. Viņa t
saimnieks. Mājās nav nekā no tā reliģiskā gara, kas uzejams i
sīšu Jēkaba stāstos. Desmit gad#s vecu, viņu nodod pareiztic
skolā, kur viņš paliek divus gadus. Skolā iedams, viņš dziedb
nīcā korī, mācās slavu pantus un lūgšanas. Pēc tam viņš pavl
4 gadus Vitebskas garīgā skolā un 6 gadus Vitebskas sernift

Garīgā skolā viņam pielīp reliģiozitāte „līdz ar tumši romantiskai
baznīcā iešanām sestdienas vakaros un svētdienas rītos". Semin

viņš sāk nodarboties ar literātūru un iesūta savus pirmos dari

Austrumam. 1899. g. semināru beidzis, viņš aiziet uz Penzas
£'

niecības institūtu, no kurienes pēc diviem gadiem nesaskaņu dēļ
iestādes vadītājiem izstājas kopā ar citiem 42 audzēkņiem. $

laiku viņš nodarbojas Teniševas privātdarbnīcā Pēterpilī, tad
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turas kādu laiku pie pazīstamiem Tērbatā un Vidzemē uz laukiem.

1902. g. viņš ierodas Rīgā un nododas literātūrai, nodarbodamies

kādu gadu (1903—1904) Kenina proģimnazijā par krievu literātūras

skolotāju. 1907. g. viņš iestājas Tērbatas augstskolā studēt klasisko

filoloģiju. Studijas nepabeidzis, viņš pēc 4 gadiem no turienes iz-

stājas un dzīvo atkal Rīgā. Kara laikā viņš aizbrauc uz Maskavu,

vācu okupācijas laikā paliek par skolotāju Rīgā, vēlāk Alūksnē

(līdz 1919. g. pavasarim). Latvijas patstāvības laikā viņš nodar-

bojas Latvijas Kareivja redakcijā (1919—1922), lasa lekcijas Latvijas

augstskolā (1919—1923) par latv. literātūru, dzīvo vēlāk pa daļai

viņam (1922) piešķirta Inciema centra, pa daļai Rīga, darbodamies

kā vidusskolotājs.

Literātūra. V. Eglīša kopotus rakstus sāka izdot Leta

1921. g., bet no tiem iznāca tikai daži sējumi, un ne pēc kārtas. —
Vik-

tora Eglīša autobiogrāfija, Ritums 1921, III—IV; Mans

ceļš, K. Egles Atziņas 11, 261—269. — Ed. Meklera V. E., Latvijas
Vēstnesis 1924, 27., 30., 33. nr. — J. Akmeņa V. E., Latvju Grāmata

1924, 11. — J. Lapiņa V. E., Līdums 1915, 12., 19. un 21. — J. Kār-

steņa V. Eglīša Kalējs kā socioloģisks tips, Latvju Grāmata 1924,

4. nrā. —K. Cera Pēlēkais barons un viņa dēls (ari par V. Eglīti,

Dzimt. Vēstn. 1912, 108.—110. nram). — Līgotņu Jēkaba V. E. ..pirmie"
kopotie stāsti, Dzimt. Vēstn. 1908, 90. un 96. nrā.

—
V. Damberga

V. E., Ritums 1924, 2. un 3. — Aleksandra Grīna V. E., Latvis 1928,

1879 un 1881.

3) FALLIJS. Ap Rīgas pilsētas domi 1901. gada sākumā iz-

-«juia uņa, Kam sekoja visa latviešu intelliģence, deva vairāk
rakstniekiem iemeslu kopīgi aiziet no P. Zālītes vadītiem or-

(D. Lapas, Mājas Viesa, M. V. Mēnešraksta). Aizgājēju
larpā bija Blaumanis, Poruks, Zvārguļu_Edvards,_ Teodors
eiterts. Sabiedriskais uztraukums pamazām nostājās; strau-

bu
Sari

-

parga>ia uz Pēterpili, kur nodibinājās jaunās Peter-
urgas Avīzes. Te pašā vasaras karstumā sacēla troksni jauns

Fan
,nieKS' Par ko līdz tam nekas nebija dzirdēts. Tas bija

aiļijs, kas Mājas Viesa Mēnešraksta jūlija burtnīcā saka laist
Kl£Ua savu Ziedoņa Sapni.

r

21 edo ņ a Sapnis saucās par reālistiski-ideālistiski-

; romānu; patiesībā tā bija satira par
unāram parādībām latviešu kultūras laukā. Tā sacerēta sva-

Wi T
cc frr^ndu pantos, līdzīgi Heines Vācijai (Deutschland, ein

tā
- kur mainās jambi ar amfibrachiem. Stāstī-

sird
let P * e arsta

>
kas

>
izmeklēdams slimnieku, noklausās viņa

I!
,

stastu
- Patlaban miers latviešu rakstniekiem, miers Ri-

nu ļ-
tvie^u biedrībai. Nav vairs latviešiem divu nometņu; tie

Plūcas vienā. Tik Zālīte jauc gaisu. Jauno laikmets bei-
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dzies, bet sācies jau atkal jauns laikmets, ko sludināt dzejnieks

jutas aicināts. Latvijā saradies daudz zvejotāju un pērtiķu
Garām ir tautiskais laikmets, kura darbinieki (Auseklis, Pum-

purs, Kronvalds v. c.) pieminēti. Tad dzejnieks aizlaižas pie
Raiņa un līdz ar viņu ieiet latvju templī Zilajā kalnā. Turp

lūdz latviešu rakstniekus, vecus un jaunus, bet nelūdz Anderc

(Sanderu), Jāni (Veismani?), Varaidoti (Veberu), Andrievt

Niedru, Ķēniņu. Nāk ari Deglavs, Poruks, Blaumanis. Pēdējc
nosauc par „pārcilvēciņu", kam bailes uz ārzemēm braukt. Par

nelūgtiem viesiem nosauc Poruku un Klaustiņu un norāda vi-

ņiem vietu aiz durvīm. Niedra mudina latviešus organizēties
un attīsta lieliskus plānus. Par tiem smejas Duburs. Kopāai

viņu parādās latviešu aktieri. Grib izrādīt Vaideloti un Zaudē-

tās tiesības, bet morāles vārdā stājas pretī Sanders. Galā sa-

rīko izrādes. Apburoša parādās Dace Mirdzas lomā un vel-

nišķi skaists Duburs Langarta lomā. — Tad nāk pie rindas kri-

tiķi. Dzejnieks griežas pret Jansonu, ka viņš grib kalpot šķira

Literāts kalpo tautai, „kamēr vien rutki tai augs".
niekam dod algu tauta. Mākslinieks nav aģitātors; mākslai nav

jākāpj zemē, bet pūlim jānāk templī. Jābeidz gaudas par pro-

letāriešiem, „lumpiem", jācilda spēks. Nav jāosta ari buržuju

netīrumi; galvenais elements zemnieks. — Mākslas templī tad

ierodas gleznotāji (Baumanis, Zariņš, Rozentāls v. c.) ar saviem

darbiem pēc tam mūziķi. Dziesmās skan tautas dvēsele, ķj
aprakta nogrimušā gaismas pilī; virsū uzvelts apsūnojis as-

mens, pie kura vērpj sirma māmuļa. Ziedoņa Sapnis beidtf

ar to, ka autoram Zinību komisijas vasaras sapulcē ņem
vārdu

no kam viņš atmostas.

Ziedoņa Sapnī izsacītie spriedumi pa lielākai daļai parteji*
un nepareizi. No dzejniekiem vienīgi Rainis manto atzinību,

citi vai tikai minēti, vai kariķēti. Ar lielāku sirsnību noteļp
aktieri, gleznotāji. Protestu izaicināja sevišķi sabiedrisko dar-

binieku karikatūras, tā nacionālistu, kā sociāldēmokratu pūst

Kā saucienam par mākslas atsvabināšanu satirai bija savs

iespaids. Dzīvā interese, kāda še izsakās par latviešu litera-

tūru, mākslu, kultūru, liecina par toreizējās latviešu intelMen.'
ces rosīgo, ar nopietnām problēmām nodarbināto gara azrļ
Lai ari Ziedoņa Sapnī pa daļai izkaro personīgas lietas, tome>

tam ir sava vērtība: panti ir veikli, interesanti, ne bez atjautas

Daži no tiem izskan skaistā lirismā, tā, piem., par
marmor

šķirstā gulošo tautas dvēseli.

Tā meitene jauna vēl, šķīsta,

Tā aizvērtām actiņām snauž.

Kā efejas dailmatu sprogas

Tās skaidro pieri glauž.

Uz lūpām tai bērnības smaidi,

Uz vaidziņiem ziedonis silts.

Ka sirds tai vēl modusies nava.

Tas ļaunā burvja vilts.
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Reize ar Ziedoņa Sapni un velak parādījās citi Failija darbi:

dzejoļi, stāsti, lugas, poēmas.

Dzejoļos, kas sekoja Ziedoņa Sapnim, izsakās Fallija

pārmērīga pašapziņa. Viņš jūtas izdarījis lielus darbus un pa-

cēlies nesasniedzamos augstumos. „Es stāvu viens", viņš saka,
„es esmu herolds strauju garu kaujā, es cīņā nemirstīgais dzies-

mu gars". Viņš rīts, sārtā rīta blāzma, vēl dzimstošā pasaule,
virsaitis neredzētu garu brāzmā; viņa dziesmas ir viņa tautas

dziesmas. Viņa ziedoņa sapnis ir kauja, kāda dzimtenē vēl nav

bijusi (M. V. Mēnešr
L

1902, 45). Viņš uzstājies viens pret vi-

siem, runājis droši kā vīrs, iebraucis tad Romā ar triumfu un

saņēmis no Mūzas vaiņagu. Viņa darbi atskanēs kā Gallijā
Cezara stāsti. Leonids un biedri ir viņa saime. Viņam tad
ari darīšana ar dieviem un pusdieviem, kam veltīts sevišķs
dzejoļu krājums Prometējs un Dioniss. Bez šiem še Fauns un

Nimfa, Pans, Velns, Kentaurs, Serafs, Mefistofelis v. c. Dzejolis
Mefistofelis sākas:

Es tiklā zirneklis,

Uz tīklu žurka lec!

Un veca, auksta, kāra..

Sakrupis pērtiķis!

Un sloka izstiepjas,

Un rags brauc ratā,

Ne smaids, bet zobi gari.

Bet Fallijam ir ari dzejoļi, kam mākslas vērtība.. Tie ir
idilliska rakstura; sirsnīga izjūta tanīs ietērpta vienkāršos, kā

vieglas melodijas nestos vārdos. Tā izsakās pa reizei mīles-

jļoa, pa reizei dabas iespaidi, pa reizei lauku dzīves idille.
Meza vidu uz tiltiņa gaida meitene savu izredzēto. „Ap galvu
°aits lakatiņš apsiets, gaišzilgani pelēkā ģērbā, tik slaida..."
VIDS nāk; viņas smaids to sveic; un upīte apstāj tecēt un

klausās. Viņš izstiepj tai pretī rokas; un tiltiņš sāk slīdēt pa
uPi uz leju. (Meža vidū.) Bērna dvēselē spoguļojošos dabas

fkatu sniedz dzejolis: Dace mazā mežā gāja. Pievilcīgi atte-

ūja lauku baznīciņa: slaiks, sarkans tornītis, apkārt dārzs un

i5a
.T zems akmens valnītis, un torņa pulkstenis „ko latvisku

latviski dzied."

Pie visagrākajiem Failija literariskiem darbiem pieder
a s ti. Ari tanīs ir idilliskais elements tas, kas tos dara par

Plevilcīgiem. Pirmie no tiem, kas nāk klajā 1901. g. Mājas
esa Literariska pielikumā (Janītis un Miķelītis), Saruna, Svet-

J
s v- c.), attēlo lauku dzīvi, izceļot objektīva veida saimnieku

un kalpu attiecības.

zīm
Lielpilsētas dzīvē ieved Failija garie stāsti: Nelaiķa pie-

-2
Ellija (iespiesti M. V. Mēnešr. 1902). Nelaiķa p i e_-

mes, kas nosauktas par romānu, uzrakstītas dienas gra-
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mātas veidā. Pēc trim numuriem Mēnešraksta redakcijai»

ziņoja, ka romānu tagad neturpinās, tāpēc ka radušies šķēri
Dienas grāmata sākas ar 5. martu 1897. g. un ceļ p

Pēterpils latviešu intelliģences garīgās cīņas, kas norisinās

pulciņos, jautājumu vakaros, sapulcēs. Tur nodod spriedu!
par dzejniekiem, par dzejas virzieniem. Pie vecajiem pieci:

mācītājs Runka, kas sevi tur par vislielāko latviešu valo;

nieku. Viņš ienīst kritiku, ar ko jaunie musina ļaudis. Savos

uzskatos stāv jaunajiem tuvu students Sumbris. Viņš nicim

dižvīrus, bet ari negrib cīnīties „par kādām vēl pie varas»

nākušām aprindām". Viņš uzstājas pret tiem, kas prasām

rakstniekiem tendenci. Viņš saka, ka piespiest mūsu rate

niekus sekot kādiem priekšrakstiem ir pirmkārt despotiskie
otrkārt neiespējami, „tikpat neiespējami, kā piespiest visus iz-

glītotos latviešus, visu latviešu intelliģenci interesēties tikai gs

tautsaimniecības un dabas zinātnēm".

Troksni sacēla Failija stāsts Nellija. Uz to nevārē,

dot iemeslu tēlojums, kurā nebija nekā piedauzīga, bet f
pats tēlojamais priekšmets. Tēlota Pēterpils kurtizāne, _it»
meita. Izceltas viņas cilvēciskās, sievišķīgās īpašības, tā»

tās redzot, nevar palikt vienaldzīgs pret viņas likteni. Ar viļ
iepazīstas aptiekas preču veikala māceklis Ludis Laidiņš

pusgada otrreiz tikdamies, viņš kā nevainīgs zēns aiziet tai i

kā savai mīļajai, mazajai māsiņai. Bet tad viņš nak

valgos, nokavē darbu un tiek atlaists no vietas. Iztukšots v

nu ari pie Nellijas vairs nevar rādīties, līdz tiek atkal pie f
tas, tad satiekas atkal ar Nelliju. Bet šī trūkumā ieķīlā

pulksteni un modina viņā greizsirdību. Vētrainā uztraukumā(
no viņas aiziet. Kad viņš pēc diviem gadiem par Nelliju

jautājas, viņš dabū zināt, ka viņa nomirusi, — sākusi dzei

būjusi diloni un nomirusi. Ludis saprot, ka viņš viņu iegrj»
kapā. „Viņš palika pelēks kā zeme. Uz īsu brīdi, protams.'

Daļa turpmāko Failija stāstu sakopota krājuma KrSJļ
(1904). Tie ir: Krēslā

L
Alma, Domas, Māsas, Atmiņas, Saīor

Atmiņas par to, kas pārdzīvots, kas pieredzēts, saistās a

tojumiem par sarežģītiem dvēseles dzīves jautājumiem, j
ziņā raksturīgs stāsts Domas. Filologs Kļaviņš mēģina sfl

drauga priekšā atrisināt problēmas, kas viņu nodarbina,

patiesība sasniedzama? Vai mīlestība illūzija? Lielas fug
fiskas sistēmas izrādījušās par maldīgām. Un ja patiesība DJ
atrasta, nebūtu vairs ne progresa, ne dzīves, ne dzīvības. '
tiesība ir mūsu sirdīs, tāpat ari mīlestība, kas kļūst par avo

kurā dvēsele mazgā savus mirdzošos spārnus. Sirdsdomu

skaidras un skaistas kā ziedi, kas aug uz ūdeņiem. Sirds .
izteic bez vārdiem. Tās mēs sajūtam, ne zinām; jo tikai
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mēs jūtam, ko vēl nezinām. — Fallijs vēl sarakstījis stāstus

Putniņš, Bairena galva. Pirmais ieved ģimnāzijas skolnieku

dzīvē, kur rodas savi mīlestības sarežģījumi, otrs sniedz ieskatu

vājprātīgo namā. Tur ir meitene, kam tik v skaista galva kā

Bairenam. Šī meitene noskūpsta apmeklētāju vairāk reiz,
viegli lūpas pie vaiga piedurdama. Uz mājām dodoties viņam
jādomā par mazo Bairenu. Un piepeši viņam iešaujas prātā:
varbūt, ka ari pats reiz klušu —?. vai ārprātīga bērna skūpsts
to nozīmētu? Šī skice uzrakstīta 1904. g. rudenī (iespiesta
M. V. Mēnešrakstā 1905). Šai laikā Fallijs ari sasirgst ar ner-

viem un ir vairāk mēnešus darba nespējīgs.

Failija stāstu valoda vienkārša, mierīgi vēstoša, vie-

tām atturīgi gleznaina; tomēr vārdu kārta pa labai daļai māk-

slota, ar nemaldinātu valodas izjūtu nesaskaņojama. Stāsts
Bairena galva sākas: „Kādam mūsu biedram pavasarī māte

nomira" un beidzas: „Ar Otīliju labi draugi kļuvām." Šādi
teikumi, ar beigās izvirzītiem darbības vārdiem, sastopami ik

uz soja. Lai gan ari dažos latviešu sakāmos vārdos sastopam

ļļdzigu vārdu kārtu, tomēr allaž atkārtodamās tā ir traucējoša.
Tai paša stāstā uzejami ari šādi teikumi: „Brūnās viņas acis
nkās noslēpumu pilnas. Uz apaļās un tumšās viņas sejas vieglis
sārtums zagās." „Otīlija runāja kā drudzī smalkā." „Baldavs
mans ka erzels ierēcās."

Failija lugas, kas sarakstītas 1903. gada rudenī, ir:

Arnolds Nolle, Laura, Selga. Tanīs par motīviem daži mīles-

llpas momenti, galvenā kārtā tuvošanās noraidījumi. Piec-
celienu luga Selga tikai četras personas. Viņu vidū privāt-

docents Salnājs nostājas kā nacionālists pret citiem, kas sociāl-

demokrāti, norādīdams, ka līdz ar tautību noliedz ari kultūru,

fr!?S
[esu zinātnē lln mākslu. Konflikti lugās iekšējas, psīcho-

ļūgiskas dabas, kādi sastopami ari Meterlinka darbos. Lugas

va2-K-a Igā 1906
- g-

aktieru pulciņš Apollo teātrī paša autora

sa t*

kā skatuves jaunieguvumus. — Gadu vēlāk (1904) Fallijs
draksta pieccelienu traģēdiju Herak 1 c s, attēlodams brīvi

fļļosā dzejā šīs grieķu teikas mīlestības konfliktus. — Lugā

vanags (sarakst. 1905) attēlota vīrieša atriebība sie-

Jtei
; Pēdējās Failija lugas ir pieccēlienu komēdija Lakstī-

-12) n

Sarakst
-

1911 ) un pieccēlienu traģēdija Lāčplēsis (1908—

dz lrmaiai ņemta viela no Liepājas pārvācoto mazpilsoņu

izvlvf (LakstISala ir smagais važonis), otrai — no_ Pumpura

la
_

tviešu teikas. Pēdējā, ko Fallijs, mēģinādams sa-

pad .

Laepleša komiteju no attiecīgiem speciālistiem, gribēja
arit Par kollektīvu darbu, palika nepabeigta.
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Citādā gara neka Ziedoņa Sapnis rakstītas Fallija vēlāki!
poēmas. Pirmā no tam, Dēmons, rodas 1905. g. pirmaj!

Tai seko: Tanheizers, Tristans_ un Izolde, Lisaboni
Zalkša līgava. Tam pievienojas Orleānas jaunavas prolog;
(1907) un dziesmu romāna fragments Dižlatvieši (1911). Poē-

mas seno teiku viela ietērpti personīgi izjutumi un pārdzīvoju!
Par paraugiem forma un izteiksmē derējušas Heines poēma;
un romances (Tannhāuser, Don Ramiro v. c). Neskatoties v

dažiem skaistiem pantiem, šiem darbiem dekadentiska piegarša
Vietu vietām jāuzduras uz klūdāti

neskaidrībām, uz nesaprotamu m

tiku, kas stāv blakām tīrai prozai.

Eglītis par minētiem dzejojumiem

saka (J. Poruks un Fallijs, 207. lp.):
„
v

siem šiem darbiemir puslīdz vienāds rat-

sturs: dzejnieks, pazaudējis jaunīte

spārnus un iedvesmi, rada analitiski, :

kojas ar prātu un gribu, nopūlēdamies i

rast visspilgtāk runājošas gleznas I

krāsas, kuru saskaņošana tomēr ne ik re::

panākta. Fallijs ir kļuvis raksturīgi deka-

dentisks, jo dvēseles vietā liek runāt mie-

sai, kura padevusies kaislībām un bau-

dījumiem. Pārdzīvojumu vietā sfli?

poēmās viņš atreferē, analizēdams, tie*
Fallijs (Konrāds Bullāns)

piedzīvojumus, protams, tamdēļ, lai sevi un savus darbus padarītusiļ

turīgākus." Tad nostādīdams (pēc P. Altenberga) dekadenci par*ļ
kamās attīstības radīšanas mokām, par izveseļošanos no dzīvai

ciskā stāvokļa, Eglītis mēģina izskaidrot, kāpēc

listi bijuši tik nesaprotami, negātīvi daimonisti: tie meklējuši dzPļ
pamatu cilvēka dabā un plašāku horizontu uzskatos. Viņi savā m

atgādina lielos itāliešus: Danti, Petrarku, Bokačio.

Fallijs, īstā vārdā Konrāds Bullāns, parakstījies ari P

Fēliksu, dzimis 8. aprīlī (27. martā) 1877. g. Augškurzemē, Bi'ž:
pagasta Bullīšu mājās. Vina tēvs bija beidzis Jēkabmiesta aprifl*3

skolu, bet nepraktisks būdams, nevarēja noturēties Bullīšos P-a-

saimnieku, uzņēma Jēkabmiesta pārdotavu, no šejienes, Konrād**

8 gadus vecam esot, pārgāja uz Sarātovu, tad pārnāca atpakaļ t

Rīgu un pēdīgi aizgāja uz Pēterpili. Visu šo laiku īstā girn

uzturētāja ir māte. Pēterpilī Fallija tēvs dabū šveicara vietu J*ļ
baznīcas skolā; Falliju uzņem savā dzimtā mācītājs Sanders.

palīdzību Fallijs beidz ģimnāziju un iestājas 1898. gadā PētefM

augstskolas juridiskā fakultātē. Students būdams, Fallijs sāk li f

Virzienu cīņas
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rāriski darboties un top ar savu Ziedoņa Sapni vispār pazīstams.

Intensīvi literāriski darbodamies, sarakstījis 1904. gada beigās lugu

Herakles, Fallijs saslimst ar nerviem. Atveseļojies, viņš 1905. g.

pārbrauc uz Rīgu un dabū vietu Keniņa ģimnāzijā par krievu va-

lodas skolotāju. 1908. g. viņš sasirgst atkal ar nerviem. Cik ne-

cik atveseļojies, viņš tā paša gada vasarā aizbrauc uz Parīzi. Ar

to sākas Failija gaitas pa daždažādām vietām. Viņš, gan studēdams,

gan literāriski nodarbodamies, gan veseļodamies, ir Gentē, Stras-

burgā, Mūnchenē, Erlangenā, Venēcijā, Florencē, Romā v. c. Reižu

reizēm viņš atkal saslimst, ir pa to starpu (1910, 1912) ari Rīgā,

kur uzstāda teātra reformas v. c. plānus, ierodas kara laikā (1915)

no Parīzes Latvijā, ir Cēsīs, Kijevā, Minskā, nokļūst beidzot Mas-

kavā, kur dabū Kultūras biroja sekretāra vietu. Še vioš mirst

23. novembrī 1915. gadā. Vioš paglabāts Maskavas luterāņu kapos

Vedenskā.

Literātūra. V. Eglīša Jānis Poruks un Fallijs, Egl. Kopoti

raksti XVII, 1921. —V. Damberga Fallijs, Ritums 1923, IV—VI. -

A. Kenina F., Zalktis (almanachs) I, 1906. — J. Grīna Fallijs un vina

dzimtene, Līduma pielik. 1915, 329. — A. Bērziņa K. 8.-F., Latvijas

Kareivja pielik. 1920, 26. un 27. — M. Palevičas-Bites Fallija domas

par mākslu, Izglīt. Min. Mēnešraksts 1925. 2. 3. un 4. —
Linarda

Laicēna Žirara vasarnīca (atminu piezīmes), Illūstr. Žurnāls 1927, 5.

6. NACIONĀLISTISKAIS VIRZIENS.

Patlaban gāja 1897. gada vasaras karstā saule_ pa Latvi-
jas druvām, kad latviešu intelliģences dzīvē iestājas traģisks
drūmums: arestēja (jūlijā) jaunās strāvas galvenos darbi-

niekus, kad jau iepriekš (uz Jāņiem) bija slēgta Dienas Lapa
uz 8 mēnešiem. Ar to bija reālistiskā virziena pamati satri-

ļjmāti. Līdz ar to nāca latviešu sabiedriskā un publicistiska
aarbība jo ciešā uzraudzībā. Negaisa neķertie latviešu rakst-
nieki atvilkās katrs savrup un nodzilojās savā darba.

Pamazam tad ari nāca gaismā, kas visa klusumā

padāts. Latviešu nacionālā kultūra nebija apturēta un ap-

traipa ne ar iekšējām ķildām un cīņām, ne ar arējiem noro-

bežojumiem un vajājumiem. Ari tie, kuru vaigus latviešu vi-
au atklāti vairs neredzēja, strādāja cietumos un trimda. Ta-

J!*/ vecie darbinieki lika lapu pie lapas. Iznāca Fausts Raiņa

1897. g. M. V. Mēnešrakstā, 1898. g. grāmatā. Sir-

mais Barona tēvs pabeidza 1898. g. pirmo biezo sējumu Latvju

vainu. Valodnieks K. Mūlenbachs izdeva savu zinātnisko ap-
cere]umu Teikums (1898). Latviešu rakstnieki pulcējās ar
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oriģināldarbiem ap Jauno Ražu, kas sāka iznākt 1898. g., i

ar tulkojumiem no pasaules rakstniecības ap Vizuļa izdoto Cit-

tautu Ražu (1899). Latviešu žurnāli, Austrums, kas 1895. i

pārvietodamies uz Rīgu, nāca jaunā attīstības posmā, un Mājai
Viesa Mēnešraksts, ko 1895. g. nodibināja, viens par otru sa-

centās, lai pievilktu labākos latviešu rakstniekus un sniegtu vis-

labāko dzejā un zinātnē.

Visus šos darbus strādāja, ne par kādām strāvām neiekar-

stot, pat ari tās neminot. Jaunajai strāvai izbeidzoties, 1891

gada otrā pusē bija atklātā dzīvē nomanāmas gaidas, kas nāks

tās vietā. Še tad nu sludināja nacionālismu jauna ietēr-

pā, jaunnacionālismu, kas kopā ar romantiku nāca kā_ reālisma

pārvarētājs, kā sintezē un turpinājums tam, kas panākts. To

sludināja Andrievs Niedra, kas kā jauns teologs ierodas Rīgā

1897. g. rudenī un uzsāk še savu literārisko darbību.

1) ANDRIEVS NIEDRA.■ Kaut gan Niedra bija studējis

par mācītāju, tomēr vispirms viņš pēc mācītāja vietas nemeklēja

Rīgā uz dzīvi nomezdamies, viņš apņēmās dzīvot no savas spal-

vas. Vispirms viņš mēģināja ietikt kādā redakcijā. Kad tas

neizdevās, viņš sāka ņemt dalību pie viena otra periodiska iz

devuma, rakstīdams apcerējumus, kritikas, polemikas, dzejoļus
stāstus. Viņš sāka turēt ari priekšlasījumus. Viņa rakstos 0

vārdos izpaudās uzskati, kas, atškirdamies no parastajiem,

grieza uz sevi arvienu lielāku vērību.

Austruma 1897. g. oktobra burtnīcā parādījās Niedras raksts

(ar parakstu —dr —dr.) Mūsu tikumiskā audzinā-

šana. Tanī izsacītas domas, ka latvieši nav mantojuši n0

savas_ pagātnes nekādus tikumiskus uzskatus, ka lieks ir ticis

vecmāmiņas padoms, ka ari skola nedod nekāda tikumiska pa-

doma. Kā šādos apstākļos līdzēties? Vieni mēģina piesa-

vināties mūsu līdziemītnieku vāciešu tradīcijas. Bet katra tra-

dīcija attīstās pēc zināmas ļaužu kopības rakstura, tapec tāda

piesavināšanās var būt tikai ārēja. Citi meklē

spriedumiem mērauklu prāta izstrādātos pasaules uzskatos

Bet tā esot veca alošanās, ka prāts varot pavēlēt pār cilveKa

gribu. Dzīves uzskati, ko rada loģiska domāšana, cilvēkap'
bu nesaista. Kas atliek? Jāgaida uz morāliskiem

t. i. uz tādiem cilvēkiem, kas rīkojas pēc savas morāliskās sa-

jūtas. Viņiem sekos citi. Tā radīsies ierašas, kas pieslļena
tautas morāliskai sajūtai. Pie tautas morālisko tradiciju izcel-

šanās strādā visa tauta, katru morālisku darbu pārbaudīdam-
un labo, t. i. viņas morāliskai gribai piemēroto, paturēdamj
„Un cerība un ticība uz tautas morālisko ģēniju mani drosin •
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kad noraugos musu bezpagatnes latviešos," beidz Niedra savu

apcerējumu.

Paceļas acu priekšā tauta, ne ar uzglabātajām tikumī-

bas tradicijām, bet ar īpatnīgām spējām, ne prāta likumiem,
bet īpatnīgu morālisku sajūtu vadāma cilvēku kopība. Ar šā-

dām atziņām Niedra nostājās pretī reālistiem, kas atbalstījās
uz prāta norādījumiem virzāmo zemāko laužu šķiru, atšķiras
tāpat ar norādījumiem uz tautas tikumiskajām tradicijām no

simbolistiem. Tomēr ari viņš sniedzas pāri pagātnes manto-

jumam, grib iet vēl tālāk par
citiem jauniem virzieniem

kultūras darbā, uzstādīdams

sarežģītas problēmas. Tās
viņš ietēlo stāstos.

Austrumā iespiesti 1898.
& trīs Niedras stāsti: Bā-
bu vaina, Skaidra sirds un

Bez paša pagātnes. Pirmais
stāsts pievilcīgs ar savāda
rakstura tēlojumu un ar rai-

biem sarežģījumiem. _Šīs pa-
šas īpašības ir ari pārējiem di-
viem stāstiem, tomēr tajos
uzstādītas ari interesantas sa-

dzīves un psīcholoģijas pro-
blēmas.

Stāsta Skaidrasirds
notikumi grozās ap pagasta
Kases izlaupīšanu. Par vainī-
Oru <v«lr - . _

sdia izradās godīgs saim-
nieks un uzticams amata vīrs.

Andrievs Niedra studenta gados

iv
a sirdsl- Kā tas iespējams? Tikumiskajam prasī-

jumam, ka_ nebūs zagt, stājas pretī cits: ka jādzenas pec
saismas, jāsniedz izglītība dēlam. Tas ir cēls nolūks. Bet

\zik P .sasilieSts tas nes svētību? Par zagto naudu

sk h
dcls

'
urists

'
pats ķeras līdz tam laikam neno-

tāi
r

°K° noz'e^umu izpētīt un atrod savu tēvu par tā izdarī-

laimi
iegums nu smagi gulstas uz izskolotā dēla dzīves

ir
.^*? Paša pagātnes tēlotais teologs Bālais

savādnieks, kam nav paša piedzīvojumu, paša pagātnes.
Bs visu dibina uz Bībeli. Tomēr tā viņu neizsargā no no-

līoVh"ma r
-

kādu nok,īdu šu sievieti, ko viņš ar Bībeles pa-
zīdu grib glābt, viņš padodas kaislībai un top nelaimīgs.

Nacionalistiskais virziens
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Viņš prasa padomu, ko darīt. Viņam atbild: „Cilvēkam

jautājumos nevajaga padoma devēja. Viņam jāklausa tiki

uz to. ko saka viņa paša zināma sirds, viņa paša tikumiski

griba. Mēs nedrīkstam iecelt otru par savu zināmo sirdi, 11;

drīkstam skatīties uz otru kā uz savu zināmo sirdi." IzlaK

savu kjūdu, precot pavesto sievieti, Bālajam nav dūšas. V

ņam nav nekāda tikumiska pamata, tāpēc ka viņam nav sī-

vas pagātnes. Šī ir illūstrācija apcerējumā par tikumisku audzi-

nāšanu izsacītām domām, ka latviešiem nav savas pagātnes.

Domas par tautas tikumiskiem, reliģiskiem spēkiem vļjļ
visā spilgtumā izcel stāstā Nespēcīgā dvēsele (1899)!
Galvenā persona še atkal teologs Kalējs. Viņš domā patstā-

vīgi, bet nevar nekā panākt, ir „nespēcīga dvēsele". Nemi-|
tīgi prātodams, viņš nonāk pie atziņas, ka zināšana nav spēks'

„Tas jau ir tas mūžīgais lāsts, ka viņi tic un brēc, zināšanai

esot spēks!" īstais spēks ir reliģiskais. Kā putniņš skriet

savu ceļu pār jūru bez prāta noteikumiem, tā reliģiska ģeniā-;
litāte vada cilvēci pāri tuksnešiem un jūrām ari pret prāta mā-

cībām. Un Kalējs uzstāda par savu dzīves uzdevumu izpras:

reliģijas spēku. Prāts ir nieks, zinātne ir nieks; tā var pat sa-

maitāt, var izpostīt dažam visu nākotni, var būt kā briesmī-

gākais elks vistumšāko pagānu vidū. Bet reliģiskais spēto

instinktīvi uz āru lauzdamies, padara brīnumus pie katra cil-

vēka un pie veselām tautām. Tauta ir tā sevišķā kopība, kuf-

iemīt neapzinīgi spēki. „Vajag tik saucēja balss, kas_vm us

modina. Vajag tādas balss, kas tūkstoškārtīgi atskan_ tūksto-

šās sirdīs. Tad šīs izkaisītās sirdis dzirdēs, ka viņas vis

vienāda atskaņa, visās vienāda ilgošanās. Tās atcerēsies sa-

vu asins radniecību un nejutīsies vairs tik vientuļas, tik ne-

spēcīgas, tik nesaprastas, sevsmīlīgas, aukstas." No šiem taut-

snaudošiem spēkiem nāks viss: tautas māksla, tautas rehw

tautas tikumība.

Šādas domas par prāta nozīmi ir pretējas tām, ko B"1
dina agrīnā tautas atmodas laika darbinieki (sk. II

2

,
14--lvj

reālisma pabalstītāji (sk. 66. lp), bet saskan ar romantiķu lw

viduālistiem. Stāstam Nespēcīgā dvēsele tad ari nozīme kā ap-

zīmēto ideju paudējam. Kā mākslas darbam tam vērtība maz/

Bez organiskas sakarības ņem beigās uz grauda

uzskatu sludinātāju Vagaru, ārzemju filozofijas doktoru,

laikrakstu redaktoru. Dzejiski gleznains ir stāsta sākums.

Stāsts Nespēcīgā dvēsele ir Niedras sludinātā jaunu*
cionālisma programmas gabals. Niedra nāk P>

skaidras apziņas, kas īpaši viņam sakāms un darāms.
N

stādamies uz savas dziļākās pārliecības pamata, viņš tad nu r
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da savus lielākos mākslas darbus. Tie ir: Līduma dūmos, Zem-
nieka dels un Zeme.

Minētos trijos darbos ir patiesībā viena pati ideja: latvie-
šu int cll i ģ e_n cc s cīnās par labāku, cienīgāku stā-
vokli. Līduma dūmos ta iztēlota romāna, Zemnieka dēlā pasa-
kas un Zeme drāmas veidā. Pirmajā un pēdējā darbā viela tā
pati: Zeme ir pa daļai romāna Līduma dūmos drāmatizējums.
Cīņa par labāku nākotni attiecas tikpat uz nodrošinātu mantas,
kā ari uz augstāku tikumības stāvokli. Abi šie mērķi paturēti
acīs Līduma_ dūmos, tikumiskajam par sevi piegriež vērību
Zemnieka dela un mantiskajam par sevi Zemē.

vSo darbu_ varoņi ir zemnieku dēli, kas aizgā-
juši no teva mājām. Ja pakalpalicēji (tēvs, māte) vi-
siem stiepj rokas pretī pēc palīdzības vai mīlestības, tad viņi
kratās no tiem nost kā no akmens, kas viņus varētu atvilkt at-

pakaļ no cēlajiem centieniem. Viņiem piemīt kaut kas no Nīc-
ses pārcilvēka.

Romānu Līduma dūmos apdveš cīņas un uzvaras sa-

jūsma. Tie, kas tur cīnās, nav vairs vienkāršie Mērnieku laiku

zemnieki, kas grib dabūt tēvu tēvu apstrādāto zemes stūri savā

īpašuma, bet pa attīstības kāptuvēm līdz pašai augšai tikuši lat-

vieši, kas grib galīgi atsvabināties no svešu pavēlnieku garīgas
un saimnieciskas atkarības un paši būt kungi savā tēvijā. Viņi
sajūt savu spēku un savas tiesības, tāpēc viņus ik uz soļa pa-
vada uzvaras drošība. Mācītājs Strautmalis griež atklāti krūtis
Pretī Raudupes īpašniekam Zandenam, draudzes jaunavu pa-

kam neizdodas jauno mācītāju dabūt no ceļa vai ari

Pazemināt. Inženieris Strautmalis ved jaunlaiku lielrūpniecību
ciaā pret muižnieku no feodālās kārtības laikiem pārņemtām
saimniecībām. Pie šo varoņu cīņām var piesaistīties raibu rai-

°ļe notikumi, kuros mīlestībai un naidam, sirds skaidrībai un

viltum, tikumam un noziegumiem sava loma. �

Romāns sākas: „Šalkoņa izgāja caur baznīcu. Divas, trīs sirmas

galvas piepeži salīgojās, kā smagas rudzu vārpas ietrīcas, kad izkapts
mugura jau šņakstēdama piesitas pie salma. Draudzes jaunekļu seji ta-

Pa uzreiz nopietni. Jaunavas nodūra acis." Kandidāts Strautmalis no

kanceles saka, kā lepnajiem, turīgajiem raudupiešiem trūkst. Dvēseles

'gnuma viņiem nav. Virji laiž savas jaunavas citu pakaļ citai par ista-
bas meitām pie muižas īpašnieka, kas viņas tad izprecina pie jaunajiem

nomniekiem. Muižas īpašnieks Zandens, to dzirdēdams, izturas aukst-

asinīgi, tomēr vēlāk grib kandidātu piespiest no Raudupes aiziet. Kad

ļas neizdodas, Zandens Strautmala tēvu izliek no mājām. Pēdīgi
trautmali ievēl Raudupē par mācītāju. — Inženieris Strautmalis no-
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nomā dzirnavas un ar aizņemtu naudu ierīko papes fabriku, nodrošinā-

dams līgumā fabrikai malku no muižu mežiem. Naudas aizdevēji grib

inženieri iedzītpostā. Lai izsargātos no piepeža bankrota, Strautmalis

viltīgā kārtā izņem no muižas pasta somas savu Zandenam izdolo

vekseli. Bet ir tad viņš nāk naudas klizmā. Še viņam izlīdz dziedā-

tāja Zalvi jaunkundze. Galā viņš nopērk Raudupi un citus īpašumus.

Romāns ir saistošs. Darbības gaitu pārtrauc epizodes, kas

par sevi pievilcīgas: sarunas par akūtiem jautājumiem, dienvid-

nieku teikas, verdzenes dziesma (Mūžam pēc Traķijas mežiem'

v. c. Valoda gleznaina, tekoša, vietām aizraujoša, bet ne bez

rētorikas.

Bēdu lugā Zeme (1903) drāmatizētas romānā Līduma dū-

mos tēlotā inženiera Strautmala cīnās. Še viņu sauc par Ak-

meni. Atkal sieviete, pati uzupurēdamās, palīdz viņam tikt kliz-

mai pāri. Bet kad viņš saimnieciskā ziņā visu sasniedzis un

taisās pirkt muižu, par uzņēmuma biedriem aicinātie zemniek:

no viņa atsakās. Akmens, visiem redzot, saplēš kontraktu, pa-

pīrus, naudu, iet un noslīcinās. — Dialogi spēcīgi, dzīvi. Tie

nostāda par sajūsmas priekšmetiem zemi, darbu. Kad Akmens

liekas visu zaudējis un pretinieki viņam jautā, kas viņam vel ko

pretī likt, viņš atbild: „Es pats."

Jaunākā laikā viņš uzrakstījis drāmu Kang ar s (iznāca

kop. rakstu Nemiera celi 2. sējumā 1929), likdams tanī notiku-

miem norisināties vēsturiski tālā latvju pagātnē, 13. gadusimte-
ņa sākumā.

Pasakā Zemnieka dēls (1902) aiziet gar acīm raiba

ainu virkne. To starpā ir vientulīgs slimnieks, kam apkārt grā-

matu kaudzes un kas gribējis modināt savas tautas reliģiskos

spēkus. Otrreiz pasaulē dodamies, zemnieka dēls meklē at-

bildi uz jautājumu: Kāpēc nav pasaulē laimes bez nelaimes-

Viens atbild: Visa nelaime nāk no tam, ka cilvēks atkāpies no

Dieva, otrs: ■— ka cilvēks atkāpies no dabas, trešs: —ka cil-

vēks atkāpies no cilvēka. Pēdīgi zemnieka dēls uzjāj augsta

kalnā, apprec bagātu, daiļu jaunavu, ar kuru viņš, garam brau-

cot, ieiet pie savas māmuliņas, tomēr tikai prasa glazj auksta

ūdens un aiziet. „Tad pārtrūka vecenītes sudrabbaltais pave-

diens." — Zemnieka dēlā mierīga, gleznaina, stāstoša pasaku
valoda. Kā mākslas darbs tas noapaļots un savās daļas noska-

ņots. Aistētisko iespaidu vietām traucē pasmagais patoss.

Citi Niedras stāsti nodomāti vairāk laika kavēklim.

galvenā loma humoram, raibiem sarežģījumiem, pārsteidzošai"
sensācijām. Pie tiem pieder Bārenis un Brūnā (1901). Peter

burgas Avīžu pielikumā iespiests viņa romāns no polu laikiem
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Vidzemē Kad mēnesis dilst. leguvis 1903. g. Austrumu, Niedra

še laiž klajā veselu virkni stāstu. Tanī parādās 1903. g.: Vecais

Grīvis, Dūmu Pēteris, 1904. g.: Bads un mīlestība, Vilis Vālo-

dze, Ceturtais biedris, 1905. g.: romāns Sikspārnis. Pēc ilgāka
laika Niedra sniedz vērtīgus stāstus: Pēteris Salna (Dzimt.
Vēstnesis 1911), Stāsts par karātavām (Dz. V. 1915); pirmais
norisinās 1905. g. revolūcijā, otrs katoļu laikos.

Ari pēc kara Niedra laidis klajā vairākus stāstus un stāstu

fragmentus. Gandrīz visiem tiem pamatā senu dienu atminas,

paša pārdzīvojumi vai vecu ļaužu nostāsti, ko viņš dzirdējis
bērnība un jaunībā. Ne valodas vijībā, ne stāstījuma spraigumā
šaīs sacerējumos viņš savu agrāko darbu vērtību vairs tomēr

nesasniedz. Daudzus tīri feļetoniskus gabalus viņš tad ari
sniedz ne savā īstā, bet gan pieņemtā vārdā Ješka Udensvaguls
(Māras josta, Kā Purvienā pazuda intelliģence, Jankus Mar-

cinkevičs, Vologdas meži, Trakā lielmāte, Spriča Eņģelīša kan-
didāta gads v. c. Latvī 1926. un 1927). Šo pēckara laikā rak-

stīto N. stāstu rindā atzīmējams vispirms romāna Anna Gaigala
fragments, 1. daļa ar virsrakstu Pētera Vanaga stāsts
(Latvis 1927. un 1928.), kurā autors padomājis plaši notēlot 1905.

gada notikumus savā īpatnējā uztvērumā. Stāsta Viktors

Karlovičs (Latvis, 1926) mēs diezgan labi pazīstam citreizējo
Pēterburgas Avīžu izdevēju nelaiķi O. Rāviņu, lai gan viņš
īstā vārda nav saukts.

Niedras liriku raksturo viņa dzejoļu krājuma virsraksts:
C c ļi n i c ka dziesmas, kas iznāca kopā ar Blaumaņa dze-

joļiem Ceļa malā (1900). Tās ir ilgas, cerības, nojausmas, no

mīļiem šķirta cilvēka grūtsirdība, ko še pauž. Vieglas dziesmu li-
rikas še nav, bet vairāk vai mazāk patosa nesta dzeja. Liegi
ras apdveš vispopulārāko Niedras dziesmu Dažu skaistu ziedu

Jjauja kaisīju. No apziņas izdzisušie momenti par seno mīlestī-

bu atjaunojas un saistās ar pašreizējiem dabas iespaidiem,
drausmīgu brīdi tēlo Sieva (Uz soda vietu ļaundari daudz ļaužu
Pavada). Tāļāk un dziļāk par acumirkļa šausmām liek skatīties

Piedziedājums: Tik viena sieva raud. Nāves miers apņem dze-

I h'HZ māju e^ot (Es neootu ticēja ia teiktu man citi, sveši
™ s)-

_

Sirsnīgu tēvijas mīlestību pauž Ceļinieka kaps. Ceļi-
-ks vēlas, lai viņu aprok pie ozoliem, lielceļa mala, kur dzied

Pan Putni un caur zariem mirdz zvaigznes.

Bet mūžīgo ozolu ēnā

Tur
mājos celnieka gars,

ka atbalss, kā vēsmiņa lēna,
Kā sudrabains mēneša stars.

les tautieši garām un dzirdēs:

Lai tēvija zaļo un plaukst!

Un priecīgi atsauksies birzē:

Lai tēvija zaļo un plaukst!
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Būdams ārpus Latvijas robežām, Niedra sacerēja Vecā

līdumnieka dziesmas (1924), Spilgti še atmirdz viena

otra aina no Latvijas pēdējām cīņām (Jātnieku dziesma, Stu-

dentu rota, Kad vecais līdumnieks mājās nāk). Atskan ari ilgas

pēc dzimtenes, vientulības sāpes (Zuduse dzimtene, Kaps Kūru

kāpās), kam piemaisās klāt izstumtā rūgtums.

Vienkop gandrīz visa Niedras lirika savākta viņa kopotu
rakstu Nemiera celi 1. sējumā (1928). Par savas lirikas

izcelšanos, būtību, veidošanos un nozīmi viņš turpat sniedz

plašu un interesantu apcerējumu Mana lirika, kurā izpaužas ar:

viņa uzskati par dzeju, par dzejas mākslu vispār.

Niedras uzskati par mākslas, literātūras, sadzīves jautāju-
miem tieši izteikti viņa apcerējumos. Pēterburgas Avīzē?

(1902) iespiests viņa raksts Pumpura Lāčplēsiskā romantisma

paraugs. Romantismu viņš uzlūko par sakni apzinīgai tautības

principa izkopšanai, Lāčplēsi par romantisma paraugu. Ro-

mantisms viņam nozīmē apmēram to pašu, ko nacionālisms.

Šāds saturs minētiem jēdzieniem viņam ari rakstā Nacionālisms

mūsu gara dzīvē (Pēt. A. 1902). Tautiskās atmodas cēloni:

saimnieciskie apstākļi, humānitātes princips, romantisms. Pē-

dējais aptver visas tās parādības (pētīt tautas pagātni, krāt_ga-

ra mantas, izkopt valodu dibināt mūzejus v. 1.1), kurās parādās
interese par pašu tautas savādībām un kultūras spēkiem. Na-

cionālists ir tas, kas pārliecināts, ka tautas individualitāte notek

viņas nozīmi kultūras darbā un ka tādēļ šī individuālitate izkop-

jama. Latviešu atmodas laika darbinieki tikuši par savu tau-

tiešu vadoņiem ne prāta ierosināti, bet instinktīvi nojauzdami
kas vajadzīgs. Še redzams Niedras atziņu un centienu kodols

Neizskaidrojami instinktīvās, tāļākā attīstībā reliģiskas dzinās

ir tās, kas vada atsevišķus cilvēkus un tautas. Tikaļ ar tām sa-

sniedzami lieli mērķi. Šādu atziņu izpaudums apzīmē vina vietu

latviešu literātūrā. Šie apcerējumi iznākuši viņa kopotu rak-

stu Nemiera ceļi 3. un 4. sējumā. Viņš laidis klajā ari sa-

vu sarakstīšanos ar Blaumani — Blaumaņa un Niedras sarak-

stīšanās (1931), dodams līdzi piezīmes un paskaidrojumus.

Andrievs Niedra dzimis 8. februārī (27. janv.)

Tirzas Dauškānos kā saimnieka dēls. Apmeklējis vietējās skolas, viH5

iestājas Vecpiebalgas draudzes skolas augstākajā klasē, no kuras f

ņu pēc pusotra gada izslēdz. Piecpadsmit gadu vecumā viņš sāk P

nodarboties ar literātūru, raksta no 1887. g. stāstus Balt. Vēstnesi-

izdod pirms iestāšanās Vecpiebalgas draudzes skolā dzejoļu krājumu

Pirmās Ziedoņa Vēsmas (1887). Tādā kārtā viņš sapelna līdzekļus

[ākai izglītībai. Viņš mācās Rīgas pilsētas ģimnāzijā, no tās izstāja-
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un noliek eksāmenu Jelgavas ģimnāzijā 1890. g. Tērbatā teoloģiju

studēdams, viņš ņem sākumā dalību Letonijā, bet drīz no tās izstājas.

Vasaras brīvlaikos viņš darbojas par mājskolotāju. 1894. g. vasarā

viņš ir Puzē (Kurzemē) pie barona Grothusa. Studijas beidzis, viņš no-

metās Rīgā. 1900. g. pavasarī viņš saslima ar plaušu kataru, aizgāja

uz Koknesi, kur gribēja nokalpot ari savu kandidāta gadu, un no turie-

nes uz Davosu (Šveicē) dziedināties. 1901. g. Niedra pārnāca Latvijā

un no rudens uzņēmās Pēterburgas Avīžu feļetona vadību. 1903. g.

otrā pusē viņš ieguva Austrumu, norentēja Cēsu tuvumā lauku mājas

Andrievs Niedra

Pelītes, ierīkoja še spiestuvi un laida no šejienes tautā savu iegūto

žurnālu. 1905. g. revolūcija viņa plānu izjauca. Viņš cieši nostājās

Pret revolucionāro kustību, laizdams klajā brošūras: Grūtā brīdī, Ko

nemiernieki meklē mūsu baznīcās, Kā izpostīt fabrikas, Kurp mēs

ejam, Darbs un svabadība. Austrumam 1906. g. izbeidzoties, viņš pār-

gāja uz Matīšu un 1908. g. uz Kalsnavas un Vietalvas draudzi par mā-

cītāju. Kara laikā viņš rentēja vairāk muižas un ieguva par īpašumu

Cēsīs divus namus. Jau 1917. g. lielinieku vajāts, viņš, otrreiz lieli-

niekiem ienākot, 1918. g. decembrī atstāja Kalsnavu, glābās Rīgā un

devās vēlāk pāri frontei uz Liepāju. No 1919. līdz 1924. g. viņš uztu-

rējās ārzemēs. Latvijā pārnākušu viņu tiesāja kā politisku noziedz-

nieku, Latvijas valsts pretinieku. Piespriesto cietuma sodu viņš iz-

cieta tikai pa daļai, jo Valsts Prezidents to grozīja, izraidot rakstnie-

ku no Latvijas uz nenoteiktu laiku. Savai turpmākai dzīvei trimdā
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Niedra izraudzījās Vāaju. Dzimtenē atgriezties atļauju nedabūji

viņš pārgāja vēlāk Vācijas pavalstniecībā, dzīvo un darbojas par mi

cītāju pie Altstadtes, Rītprūsijā. Savus politiskos uzskatus un iicibs

Latvijas tapšanas laikā viņš plaši apgaismo sacerējumā Tautas no*

vēja atmiņas, kas iznāca trijās grāmatās (1923—1930).

Literātūra. A. Niedras Kopotus rakstus izdeva L. Neima

Jelgavā 1911—1914 piecos sējumos. — Jaunu stipri pilnīgāku Nied

kop. rakstu izdevumu laida klajā D. Zeltiņš 1925—1926. — Pēdīg

Niedra pats sāka sastādīt savu rakstu sistēmatisku sakopojumu 1*

miera cel i, R. L. B. D. Gr. Nodaļas izdevumā, no kura lidz

iznākuši: 1. sējums — Lirika (1928.), 2. — Drāmas (1929.), 3. Ra

niecība un rakstnieki (1931—33) — Autobiogrāfiskas ziņas: Tautas

devēja atmiņas, A. Niedras piedzīvojumi cīņā pret lielniecismu, 1.15

11. 1924, 111. 1930. Kā es atkal par latvieti tiku, Latvijas Sa

1924—25. — Mana bērnība, Latvis 1926, sākot ar 1371. nru, un M

puikas gadi, Latvis 1930. g., sākot ar 2484. nru. —
Viktora Eglīša

N. savā dzīvē un darbos, Rīgā 1924. — A. Niedras ~Dzīvais miron

Rīgā Liepājā 1924 (Pārlabo dažas nepareizības Eglīša sarakstītā A

biogrāfijā). — R. Klaustiņa A. N. beletristika, Rīgas Avīze 1906.5;

zīmes pie A. N. priekšnesuma par latviešu tautiskās apziņas pārvei

šanu, R. Avīze 1909, 160—162. — J. Asara un V. Dermaņa Ko A

mums sludina, Rīgā 1905. — Bankava „Ministru prezidenta" A. N.

laupīšana, Rīgā 1921. — Tautas loma Niedras Zemē, Dienas Lapai

254—258. V. Dermaņa Intelliģentie tipi A. N. ražojumos, Ausekļa l

grāmata 1903. g.
— Aleksandra Grīna A. N., Latvis 1927, 1821.-

2) ATIS ĶENIŅŠ. Kad Ķēniņš 1899. g. grieza uz sevi \

rību ar saviem dzejoļiem (Jauna Raža, Austruma, M. V- Mē n

rakstā), nebija vēl īsti nosakāms, kuram virzienam viņš pto

nojās. Ipatnīgs viņš bija. Neviens vēl nebija mēģinājis tā fl

tvert visdažādākās krāsas, vissarežģītākās krāsu noskaņas.!

dziļinoties apkārtnes iespaidos un savas dvēseles nojausmās
Ķēniņš. Savu iekšējo pārdzīvojumu izteiksmei viņš tad_ ari

dīja sevišķu valodu. Viņa izjūtas ietilpst salikteņos un vārdu

kopojumos, kas šādā mērā un veidā še parādās pirmo reiz un.

vēlāk, sevišķi jauno dzejnieku vidū, nāca modē. Dzejolis t

malas ziedi (J. Raža III) sākas:

Zaļie dzīvības dēstošie spēki

Klusi dzidrajās ziedoņa naktīs

Tumšsarkanā smaržziedā plauka.

Karstsmaržu dvesmas

Laimilgu reibā

Cēlās iz zieda krūts.

Šī izteiksmes īpatnība ietver satura lielu dažādību. Ņfl
liedzams ir reālistiskā virziena iespaids. Uz to norāda tadi M

*
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joļi kā Biedēklis (Viņš dzēra, dzēra, dzēra, līdz dzerdams pār
dzērās), Baudu riebekļi (lelas stūrī zaļiem slēģiem stāv kāds

zināms nams), ari tāds skubinājums: „Gādā, ka vājie cietēji

spirgst, strādā, lai mazāk asaru mirdz." Tomēr redzams ari,
ka jaunais dzejnieks nevar norobežoties ar tiem tematiem, kas

raksturo reālismu. Viņš var no sirds sveicināt ziedoni, paust
līgavas daiļumu, nogremdēties mūzikā (Sēd dvēsele man ezer-

malā). Savam pirmajam dzejoļu ciklam (J. Ražā) viņš liek par

motto, ka izmisuma kliedziens skan no visiem pulksteņiem, bet

ziedonis mūžīgi kaisa savas ziedu pārslas. Tas būtu_ reālisma

un romantikas savienojums. Noteikts virziens tanī vēl nav iz-

manāms. Divdesmit piecu gadu vecumā dzejnieks vēlas, lai

debess viņam lej krūtīs liesmīgu staru, ka viņam slāpēs sirds

deg, līdz viņš izdziest (J. R. 111, 98)
L

Tomēr turpat un jo dienas vairāk viņā nobriest domas, kas

karstajam dziņām dod viņa dabai piemērotu saturu. Viņš pie-
griežas dzimtenei, tēvijai. Viņš nolūkojas, kā Abava

snauž svētrīta dusu „baltievu un sīkalkšņu ēnā, pļavu vidū gu-

lsies klusu" (1898). Viņš skumst, ka viņa dzimtene mīlā redz

saulītes maz, ka tā ir sērdiene, nomales bērns, kas tvīkusi sve-

šu jaužu darbos (1899). Tīra un gaiša tad atskan patriotiska
sajūsma Jaunā Imantas dziesmā (1900), kurā skumjās
nojausmas notēlojas zīmīgajā gleznā:

Ka briedim leišu muklāja,

Tāds man reiz pienāks gals.

Pie ka saistīta viņa sirds, norada šadi panti:
Kur Gauja, tur man māmiņa,
Tā mana — Dzimtene;

Un Staburadze Daugavā,
Tā mana meitene.

Dus zeme gadu tūkstošus

Un lielo dienu gaid;

Raud Staburadze simteņus.

Par tautas lāstu vaid.

Jau agri Ķēniņa dziļākie pārdzīvojumi kopojas ar nacio-

all sm a ainām. Agrā jaunībā viņš sāk rakstīt epu par_ Do-

dies pils virsaiti. Nākdams klajā ar dzeju, viņš sarakstās ar

iearu, kas viņam imponē ar savu valodu un tēlu bagātību, ka

i visk? plašumu (K. Egles Atziņas, 143).

w ĶenļDš tad nu atrod patriotiskus uzdevumus sa-

jeanskā dzīvē, laiku pa laikam atstādams dzeju un tikai pa-
Pie tas at£riezdamies. Cenzdamies patriotiskā virziena

at lespaidu uz jaunatni, viņš izdeva Jaunības Litera-

LU

J. U <J- 1901, 11. un 111. 1902. IV. 1903, V. 1908), sakopodams

rak -

netam nolukam noderīgus rakstus. Pats viņš_ ar sajūsmu
Kstīja par Valdemāru, Kronvalda Ati, viņus_ nostādīdams lat-
su

par priekšzīmēm. Lai veicinātu vērtīgu dzejas
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darbu_ izdošanu glītā, nacionālā gaumē, viņš (kopā ar Sauļu

un mākslinieku Rozentālu) dibināja grāmatapgādi Zalkti

Ta izdeva Poruka, Saulieša rakstus, 4 orīģinālrakstu sakopoj
mus, almanachus (1906—1908), 8 žurnāla numurus (1908—191
ar Zalkša nosaukumu. No Ķenina rakstiem Zalktī minami: h

lija raksturojums (Zalkša alm. I), dziedājums Pie Brīvzemniet

kapa (Z. alm. III). Brīvzemnieku Keninš dēvē par tautas rii

možo dziedātāju, par tautas cīruli, kas ceļas agri jaunu zem*

dienu sveikt. Reizē viņš cilda a

Spāģa, Valdemāra, Barona m

pelnus.

Savus dzejoļus pa 15 gadie

Keninš izdeva sakopotus krajun

Potrimpa zemē

Patriotiskā še visgaišāk dzird

mā skaņa. Krājums sākas i

dzejoli Mana dzimtene un be

dzas ar fragmentiem no Kaupa

Sajūsma par tēviju skan bal;

dēs: Koknesis un Pērseja, Kūi

kunigs, dziesmās par dzimteni

eglēm, par jaunu cilti, par sena

ni. Ari dziesmām, kas notvt

atsevišķus momentus, ir dziļi n<

cionāla skaņa. „Septinbrālu ķ

tus lija" ir gabaliņš no Latvija

vasaras. Latvijas lauku neizs<

kārnā burvība skar dvēseli dzt

jolī Zilajam tauriņam. Druvā'

balot pusdienas tveicē dzejnie*

nogulas meža malā.

Atis Ķeniņš

Viss tik rāms; te tauriņš kautr

Dusot man, uz krūtīm krīt...

„Kur tu atmaldījies teju,

Linu lauku dvēselīt?''

Visas krasās mirdz un laistās Latvijas zeltbrunotais R'. t!
sniedz staroto galvu līdz debesīm, brien pa mirdzošo zāli līdzfl

kumeļam, kam divi žuburu brieži skrien pa priekšu; pērles m

kad tie pašķir zarus, bet birze plīst no tūkstošām gavilēm. ū,a

spilgto rīta iespaidu pa daļai apdzēš piemetinātais rudzu plaui3

skats, ar ko dzejolis tomēr dabū vēl lielākā mērā tautisku no

krasu. i

Atis X eni ņ š dzimis 28. (16.) jūlijā 1874. g. Grenčinieku U

mājās (Tukuma apriņķī), kur viņa vecāki toreiz bija par.
kalpi



147

Nodzīvojis ap 10 gadu Rīgā un apkārtnē, strādādams slīperniekar

zāģētāja v. c, darbus, Ata Keniņa tēvs bija atnācis atpakaļ savā

Grenču pagastā. Apprecējies, viņš gan pie saimniekiem kalpodams,

gan uz sevi dzīvodams iet no mājas uz māju. Ati jau 8 gadu vecumā

aizdeva pie svešiem par ganu. Viņš par to bija 5 gadus, pa ziemām

apmeklēdams Grenču skolu. Keniņš par savu bērnību saka (Egles

Atziņas 11, 136): „Tā no mazām dienām esmu uzņēmis daudz un da-

žādus, arvien jaunus iespaidus; tā tas bija ar vietām, tā cilvēkiem.

Nekur nedabūju pilnīgi iedzīvoties, nedz pie ļaudīm, nedz vietām

dvēseli saistīt. Ne pie vienas vietas nav mana sirds ari tagad pie-

augusi; ar vārdu dzimtene manī nemostas kāds konkrēts dzimtās

zemes stūrīša tēls, — mana dzimtene ir abstrakcija, ir» ideja par

nācijas uzdevumu realizēšanu, patstāvīga tauta ar skaistu īpatnēju

kultūru." Pēc savām ganu un pagastskolas gaitām vienā otrā vietā

Rīgā pabijis, pakalpojis ari Dienas Lapas kantorī par izsūtāmo zēnu,

viņš pārnāk atpakaļ pagastā, izglītojas tad 1891.—1894. g. Irlavas se-

minārā par skolotāju, darbojas kurlmēmo skolā Jelgavā (1894—97),

ar pārtraukumu Līvbērzē (1895./96. g. ziemā), vēlāk Zemītē. 1900. g.

Keniņš pārnāca uz Rīgu, kur sākumā darbojās savas dzīves biedres,

dzimušas Annas Rūmanes, nodibinātā meiteņu proģimnazijā, bet turp-

māk, kopīgi izveidojot to par vidusskolu (ģimnāziju) un pievienojot

klāt vēl ari tirdzniecības skolu, vēlāko (no 1907. g.) reālskolu, šais mā-

cības iestādēs. Šīs skolas bija Keniņa vadībā līdz 1912. g. leguvis

īpašumus Augš-Kurzemē (Varnovicas muižu), pēc Jaun-Bebros, Ķē-

niņš apceļoja ārzemes, darbojās bēgļu laikā Maskavā, studēdams

universitātē tieslietas un studijas nobeigdams 1918. g. No 1919.—21. g.

viņš bija par Latvijas sūtni Varšavā, vēlāk dzīvo Rīgā, darbodamies

kā advokāts. Viņš šai laikā nodibinājis kultūrālu organizāciju apvie-

nibu Centrālā izglītības savienība, kuru vada vēl tagad. Viņa vadībā

iznāca šās savienības žurnāls Ārpusskolas izglītība (1925—1930).

No 1931.—1933. g. viņš bija izglītības un tieslietu ministrs.

Literātūra. Paša Keniņa autobiogrāfiskas zinas, K. Egles sa-

kopotas Atziņas 11, 1924; še pat X, Egles biogrāfiskas piezīmes. — J.

Lapiņa A. X., Līdums 1915,61, 62 nr. — A. Gobas A. Ķ., Latvju Grāma-

ta 1923, Xļ./XH. —
P. Ermaņa A. Ķ., Ritums 1924, I. - B. — A. X., Izgl.

Min. Mēnešraksts 1931., 12. — A. Austriņa A. Ķ., Piesaule 1930. —

3) VILIS OLAVS. Latviešu nacionālisma pamatus lielā

«jcra stiprināja latviešu etnogrāfiska izst ad c, ko

levēra 1. augustā (v. st.) 1896. g. Rīgā, Maskavas archaiologis-
Ķas biedrības sarīkotā X archaiologiskā kongresa laika. Par šīs

izstādes plašumu, vispusību, fzsmelošo pilnību jāpateicas sevišķi
vienam vīram: Vilim Olavam, kas viņas sarīkošanas laika bija
Par Zinību komisijas priekšnieku un par izstādes komitejas dār-

gāko locekli. Pie sarīkošanas darbiem, ko uzņemas Rīgas

Nacionalistiskais virziens
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latv. biedrības Zinību komisija, ķērās 1894. gada sākumā. Taisni

tanī laikā, kad jaunā strāva meta savus pirmos spēcīgos viļņus,

strādāja šo ar viņu nesaskanošo darbu, par kuru tad ari Dienas

Lapa neminēja ne vārda. Zinību komisija izsūtīja 1894. i

1895. g. pa visām Latvijas dalām kādas 10 ekspedīcijas, ki

vāca etnogrāfiskus materiālus: apģērbus, darinājumus, darba

rīkus v. c. Zinību komisijas vasaras sapulces 1895. g. atklā-

dams, Olavs aicināja izstādes sarīkošanā palīgā visu tautu, lai

zinātne dabūtu skaidras ziņas par latviešiem bez izpušķoju-
miem un nozākājumiem, lai ari latvieši paši ar sevi pamatīgi ie-

pazītos. • Izstāde aptvēra visu, kas par latviešiem izzināms: ze-

mes dabu, tautas vēsturi, sastāvu, īpašības, biedrības, izglītību,

literātūru, mūziku, glezniecību, būves, teātri, darbus, apģērbus

v. t. t. Olava sastādītā plašā katalogā bija ne tikai norādījumi
uz izstādītajiem priekšmetiem, bet ari pilnīgas, pārskatāmas,

kaut ari īsas ziņas par latviešiem. Bez izstādījumiem sarīkoja

ari latviešu tautas dziesmu un orīģinālkompoziciju koncertus

uzvedumus no tautas dzīves Jurjānu Andreja un teātra direk-

tora Pētera Ozoliņa iekārtojumā. Izstādi pēc pusotra mēneša

slēdzot, varēja konstatēt, ka latviešu tauta ir rādīta savā nacio-

nālajā īpatnībā ir svešiem, ir pašas tautas locekļiem. Latviešu

nacionālisms še dabūja lietišķu, ciešu atbalstu.

Vilis Olavs bija ieaudzis nacionālās tradi c i i a>

un sabiedriskam darbam šai virzienā pamatīgi sagatavojies.
Jelgavas ģimnāziju apmeklēdams, viņš piedalījās literāriski

pulciņā, kas sekoja latviešu laikrakstiem un žurnāliem (Pagal-

mam, Rotai, Austrumam). Ģimnāzista gados viņš sāka ari pē-

tīt latviešu vēsturi un dabūja par rakstu Kā dzimtbūšana Bal-

tijā cēlusies (1886) Reinberģa prēmiju. Ar šo rakstu sākas to sa-

cerējumu virkne, ar ko viņš izpelnījies latviešu vēsturnie-

ka vārdu. Tērbatā studēdams un kopā ar Zeibotu, Fr. Ķārkjļ*
valku, Pavasaru Jāni v. c. Letonijā darbodamies, viņš caP

piedalās pie še veicamajiem literāriskiem darbiem. Sētas, DJ"
bas, Pasaules V burtnīcā (1889) ir Olava raksts Baltijas tauŅ
liktenis dzimtbūšanas vēsturē līdz 1561. g., ko atkal apvelM*

ar Reinberģa prēmiju. Minētā izdevuma VI burtnīca (189ļJļ
Olava raksts Mūsu kalpu stāvoklis. Kad Letonija izdod rakstu

sēriju Latvju tauta, Olavs uzsāk šo sēriju ar grāmatu Ļa*3
vēsture līdz 12. gadusimteņa beigām (1892). Tai paša laikā vijj
laiž klajā rakstus Viesturs (zemgaliešu virsaitis, Austrup

1892)
,

Pauls Einhorns un viņa raksti par latviešiem (Aust'

1893).
Kad Rīgas latv. biedrība svin 25 gadu jubileju (l°*ļ:

Olavs saraksta kopā ar Kārkluvalku šīs biedrības darbio-

pārskatu. Latviešu etnogrāfiskai izstādei viņš pagatavo Ka
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logu, kura ietilpst noapaļots pārskats par visu latviešu vēsturi

un dzīvi.

Noteikti Olavs nostājās kā sabiedrisks darbi-

nieks un avīžnieks. Vioš vispirms darbojas Rīgas
latv. biedrībā un tai tuvu stāvošos laikrakstos. Piesavinādamies

nacionālisma tradicijas, viņš ar tām neaprobežojas. Viņš grib
ielikt nacionālismā jaunu, laikam piemērotu saturu, pie tam cī-

nīdamies ar jauno strāvu, kas viņam kā Zinību komisijas priekš-
niekam nikni uzbruka. Olavs

enerģiski aizstāvējās, noraidī-
dams uzbrukumus tikpat stu-

dentu stipendiju, kā tautas tradi-

ciju krāšanas lietā. Bet iznāca

cīna_ari_ar „veco strāvu", Olavs

vairākkārt kritizēja to remdenību,
kūtrību, divkosību, ko atrod veco

tautībnieku aprindās. Atklādams
1898. g. Zinību komisijas vasaras

sapulces, viņš norādīja, cik maz

paši nacionālisti interesējas par

Latvju Dainām, tautas pasakām,
latviešu vēsturi, muzeju, saviem

darbiniekiem. Uzņemdamies Pē-

terburgas Avīžu vadību (1901)
viņš tieši griezās pret „veco

strāvu", kas, itkā sastingusi
savos vecos uzskatos, nespēj
vairs iejūsmināt un sev līdz
raut jauno paaudzi. Nacionālā
zinā tā ir laipotāja, kas pa
dalai pieslienas vāciešiem. Ir

Vilis Olavs

gadījies, ka tautietis vienu no piedzimušajiem dvīņiem liek kris-

tīt latviešu, otru vācu mācītājam. Pret tādiem stingriem
Prasījumiem tautības ziņā sacēlās ari A. Niedra to pašu Peter-

bursas Avīžu viņa vadītā Literāriskā Pielikuma. Tad nu cī-
nUās tās pašas avīzes galvenā lapa ar savu pielikumu.

Olavs palika stingrs un noteikts savos prasījumos līdz ga-

lam. No 1904. g. viņš vadīja Balsi, kas 1906
L

g. stājas ka dienas

av ize apturētā Balt. Vēstneša vietā. Revolūcijas laika viņš bi-

te Pret revolucionāru varmācībām, bet stāvēja par liberālam

[
e*ormām, pieslicdamies pagastu delegātu kongresa lēmumiem

Novembrī 1905. g.). Par to Olavu sodīja ar cietumu. Gadu (no

1908) cietumā sēdēdams, viņš sarakstīja savu plašo dar-
°u Galvenie virzieni ēti kā (I. 1910, 11. 1918). Par cī-
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ņam runādams, viņš saka: „Mūsu jaunība degtin deg pēc ārējās
cīņas, dažu reizi aizmirsdama, ka uz panākumiem ārējā cīņā tik

tas var kas vispirms sekmīgi vedis iekšēju cīņu." Savas

matēs priekša viņš sola (dzejolī Solījums):

Par ieroci lai top man čakla spalva;

Par ienaidniekiem — tumsībs draugu bars.

Pec cīņas veļos tikai vienu balvu:

Lai katrā būdā iespīd gaismas stars.

Vilis Olavs, agrāk V. Plutte, dz. 18. (6.) maijā 1867. ļ

Bauskas Pilsmuižas Olavās, apmeklēja Bauskas apriņķa skolu, pēc

tam Jelgavas ģimnāziju un studēja (1888—1892) Tērbatā teoloģiju.

No 1893. g. viņš dzīvoja Rīgā, nodarbodamies par ticības mācibas

un' valodu skolotāju vidusskolās, ari par mācītāja palīgu Torņkalnā

(līdz 1897). Par mācības līdzekļiem gādādams, viņš sarakstīja grā-

matas: Bībeles stāsti (1898), Dieva valstības vēsture (1903),

Kristīgais vadonis skolniekiem (1904), Stāsti iz kristīgās drau-

dzes vēstures (1901), Svarīgākie notikumi iz kristīgās baz-

nīcas dzīves (1903). — Nedabūdams pastāvīgas mācītāja vietas,

Olavs studēja Rīgas politechnikā tirdzniecību (1899—1903). Tad viņš

dibināja savas skolas: 1904. g. sieviešu tirdzniecības skolu, ko

1907. g. .pārvērta par tirdzniecības skolu zēniem un meite-

nēm, 1906. g. sieviešu komercskolu, tad vēl biroju mašīn-

rakstīšanai un stenografijai, korespondentu kursus. Priekšzīmīgas

mājturības ierīkošanai viņš nopirka Doles Birzulu mājas

(1913). Kara laikā Olavs darbojās (no 1915. g.) Pēterpili par

Latv. bēgļu apgādības centrālkomitejas priekšnieku. Savārdzis, vijs

1917. g. janvārī aizbrauca uz Somiju dziedināties Koonkalas sana-

torijā pie Vīborgas. Še viņš mira 29. martā 1917. g. Pagaidām vīnu

pārveda uz Pēterpili un guldīja Jēzusbaznīcas kapličā; no turienes

viņu 1921. g. pārveda uz Rīgu un paglabāja Meža kapos.

Vija Olava Kopoti Raksti (ar plašu LigotP"

Jēkaba sarakstītu Olava biogrāfiju), I.—IV. 1922-24. - Vica V. 0,

Izgl. Min. Mēnešraksts 1921, VIII. J. Akmeņa rediģēts krājums V.O-

-1926. —

Literātūra.

4) CITI NACIONĀLISTI.■ Dažādo virzienu pirmajā cīnās

laikā parādījās ari nacionālistu pusē vairāk darbinieku, kas pe

saviem gadiem vecajiem nebija pieskaitāmi. Visi viņi atbalstī-

jās uz tautas atmodas laiku tradicijām, tomēr atšķīrās no veca-

jiem ar to, ka mēģināja savus centienus saskaņot ar jaunlaiKu

prasījumiem zinātnē un mākslā, tāpat ari politikā, ņemdami
rā jaunākās tendences. Jaunnacionālistu cīņas rindās sastop3lll

Kārkluvalku, Jāni Veismani jeb Pavasaru Jāni, Ludi Bērzus

Visi viņi kurzemnieki, studiju biedri, letoņi.
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a) Fricis Kārkluvalks,■ ■ dz. 8. jūlijā (26. jūn.) 1867.

g. Dundagas Kārklu mājās, apmeklēja Talsos X._ Mūlenbacha

zēnu skolu un Jelgavas ģimnāziju, pēc tam studēja no 1888 —

—93. g. tieslietas Tērbatas augstskola. Studijas_beidzis, viņš
dzīvoja Rīgā, kur mira 19. (6.) janv. 1903. g. Literātūrā viņš sa-

ka darboties ar dzejiskiem rakstiem. Pirmo iespieda vina fabu-

lu Zemes bite stropā (Austrums 1886). Vēlāk nāca klajā vesela

rinda viņa fābulu (Sēta, Daba Pasaule V—VII): Braucējs un

Zirgs, Lapsa Kūmiņš un Āpsis v. c. Karkluvalks pieder pie

visrosīgākiem, visražīgākiem
Letonijas literāriskiem darbinie-

kiem. Viņš rediģē Sētas, Da-

bas, Pasaules sesto (1891) un

septīto burtnīcu (1892), snieg-
dams bez fabulām un dažiem ci-

tiem dzejojumiem plašus rak-

stus: apcerējumu par grāmatu
lasīšanu, par Homēra epiem pie
latviešiem, vēsturiski-etnogra-

fļsku rakstu Lībieši. Letoņu no-

rakstu virknei Latvju
tauta Karkluvalks sarakstīja
Priekšvārdu. Bez tam viņš pie-

dalījās avīzēs (Balsī, Balt. Vēst-
nesī, Tēvija) un žurnālos, še un

citur savus rakstus apzīmēdams
ar daždažādiem parakstiem:
Malciņš, Sp. Veidenbachs, P.

Kaudzenieks, Ddd., Kkk. To
starpa ir dažas rakstnieku bio-
grafijas: J. Lautenbachs-Jūs-

Fricis Kārkluvalks

ļ™ns (Austrums 1893), Esenberģu Jānis (Austrums 1892). —

Pārnācis Rīgā, viņš tūliņ iestājas Balt. Vēstneša redakcija un ļr
visu mūžu čakli darbojies par žurnālistu, cenzdamies stiprināt
latviešu nacionālismu. Viņa avīžu rakstu starpa (Balt. Vestn.

1890—93) ir šādi: Domas par latviešu pārvācošanu, Tautas gara

niantu iespaids uz latviešiem. Latviešu garīgo darbinieku mir-

stība, Latviešu valoda latviešu dzimtās, Flamiešutautļska kustī-

ba. Iru cīņa pēc patstāvības, Nebrīvi latvieši. Jauna strāva atrada

vissīvāko pretinieku, kas netaupīja nekādus līdzek-

ļus, lai to apkarotu. Tāpēc otrā pusē sastopam jo bieži viņa var-

du un karikatūras visādos veidos. — Avīzei Vārdam nodibino-

ties (1901), viņš pārgāja pie tā, tam apstājoties (1902), pie Zem-

?S?k ~~ Kārkluvalks sastādīja Baltijas Tiesu Kalendāru 1898.—

"02. g.
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Literātūra.
;. Fr. Karkluvalks, Balt. Vēstn. 25 gadu jub

par piemiņu, 1893, 152—153. — K. Gr. Fr. X., Tēvija 1903. 3. -

b) Jānis Veismanis, pieņemta rakstnieka vārd
Pavasaru Jānis, dz. 30. (18.) septembrī 1867. g. Struteles Ma2

Pavasaru mājas, studēja 1888.—94. g. Tērbatā teoloģiju un dz

voja pec tam Jelgava, kur mira 4. aprīlī (22. martā) 1913. g.-
Terbata studēdams, Veismanis plašā mērā piedalījās pie Sēta:

Dabas, Pasaules ar dzejoļiem, kam par priekšmetu daba un ni

lestība: Ziedonī, Nakts, Vasa

ras vakarā, Viņas acis v. c. Be;

tam viņš sniedz literārisku stu-

diju Indiešu vecākā kultūra m

literatūra (S., D., P. VI). |
viņa studiju laikā (1893) iznāl

viņa dzejoju krājums Ziedoti,

sapņi un rakstu virknē Latvji
tauta Latviešu rakstniecība:

vēstures 1. burtnīca: L. r.v

līdz brīvlaišanas laikam. Dzejo

liem bija glīta, noskaņota for

ma, lai gan šaurs saturs, ku

mīlestības motīvam bija pjļ
redzamākā vieta. Še varēji

pieķerties Jansons savā kri

tikā par latviešu literātūn

(sk. 53). Bet īstais iemeslsJ
dam uzbrukumam bija dzejnieki

rosīgā darbība jaunnacionālisj
vidū. Pavasaru Jāņa Latvi*

rakstniecības vēsture ir pirti
kas literātūru ved sakara ar ci

Jānis Veismanis (Pavasaŗu Jānis)

tam kultūras parādībām un latviešu attīstības faktoriem.
-

Studijas beidzis, Veismanis uzsāka savas avīžnieka gaitas
Latviešu Avīžu izdevēji (Latv. liter. biedr.) bija nākusi pie atfl

ņas, ka viņu orgānam asajās virzienu cīņās nav nekādas nozi

mes, ja ta_ vadība paliek vācieša (T. Neandera) rokās. Meklēji
par vadītāju latvieti, un par tādu atrada Veismani, ko pieņēmi
par redaktoru 1895. g. Bet Veismanis gribēja pilnīgi brīvas roka

un ņēma Latviešu Avīzes no 1897. g. nomā. Tagad vi?

mēģināja saistīt pie sava laikraksta labākos latviešu rakstnieku*
kas viņam ari lielā mērā izdevās. Ari lasītāju skaits pieauga.

Be

avīzes īpašnieki nevarēja būt mierā ar tanī piekopto virzienu,kj
ar viņiem nerēķinājās, un nomas kontraktam notekot liedzās'

atjaunot. Veismanis tad izdeva no 1909. g. Jaunās La t v ,e

Virzienu cīnās
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šu Avīzes. — Latviešu literatūras un mākslas pacelšanai
Veismanis izdeva no oktobra 1903. g. mēnešrakstu Vērotājs,
ar glītiem mākslas pielikumiem un mākslas apskatiem no Rozen-
tāla. Ar literāriskiem darbiem žurnālā piedalījās labākie latvie-

šu rakstnieki. Citu rakstu starpā tanī parādījās Blaumaņa In-

drāni, Poruka Nebijušais un divi vientuli.

Literātūra. Nekrologi: R. V. Jāņa Veismaņa pedeja gaita,

Jaunās Latv. Avīzes 1913, 26—27 un X., Latvija 74; T., Pavasaru

Jānis, Druva 1913, 5. b.; R. J. V. (P. J.), Zemgalietis 1923, 84.

c) Ludis Bērziņš,
dzim. 14. (2.) septembrī 1870. g.
Džūkstes Peternieku Rīpelēs kā
jaunākais no_7 brāļiem, mācījās
vietējas skolas, kur saņēma ie-

spaidus no Lercha-Puškaiša, pēc
tam Irlavas seminārā, nolika kā
eksterns gala eksāmenu Jelga-
vas ģimnāzijā un studēja (1891—
95) Tērbatā teoloģiju. Kandidā-
ta gadu pie K. Kundziņa Smilte-
nē nostrādājis, viņš aizgāja uz

Kuevu, kur līdz 1904. g. darbojās
par vācu valodas skolotāju un

izklaidēto latviešu mācītāju. Tad
Vlr

ļs Pārnāca uz Jekabmiestu un

nodibināja še tirdzniecības skolu
Ņo šejienes viņš 1909. g. pārgā-
la.uz Dubultiem, kur kopā ar

mācītāju Šmidtchenu atvēra

Sjmnazijas ar internātiem zē-
niem un meitenēm. Karš sa-

Ludis Bērziņš

srava šīs iestādes 1915. g.. un

jjerzinš pārceļas uz Tērbatu. Skolu dzīvei atjaunojoties, viņš
ūJa no 1918. g. par vidusskolas vadītāju Limbažos, izpildī-

aarņs ari mācītāja vietu. No 1922. g. viņš darbojās Rīga kā

ļĶoiotāju institūta direktors un latviešu literatūras docentsLat-

JiJas augstskola. — Literātūrā un dzeja Bērziņš parādījās ar

aziem_ darbiem īpaši savos studenta gados un drīz pec tiem.

īsvairāk viņš nāca klajā ar apcerējumiem un pētījumiem par

DaIleSlr\ burtn iecību un veco grāmatniecību. Krājuma Seta,

tai.t
Pasaule (VIII, 1893) iespiests viņa raksts par latviešu

iSS ,dziesrriam, viņu krāšanu un klaja laišanu. Pamatīgi viņš

v
la atviešu tautas dziesmu metriku, kritiski apskatīdams visu,

dzfi Pr?r Š0 pfiekšrnetu rakstīts, un uz plašu materiālu pamata ie-

rodamies viņas būtībā. Viņš laiž par to klaja rakstus Austru-
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ma 1894. un 1896. g. un Latv. liter. biedrības Magazīnā vācu va-

lodā (Metrik der Volkslieder, XIX, 4). Ari X. archaioloģijas koo-

gresa (1896) viņš lasa par latviešu tautas dziesmu krāšanu q

metriku. Uz tautas gar mantām dibinās pētījums Dievs latvie-

šu mitoloģijā (Austr. 1900). Bērziņam pieder ari raksti par Fiire-

keru (Christophorus Fureccerus, Austrums 1899, pārstrādāts pm

plašu monogrāfiju iznāca grāmatā 1928), Manceli un Neredzi;

Indriķi, kas līdz ar viņa dziesmām iznāca atsevišķā grāmafi
(1900). Zinību Komisijas vasaras sapulcēs lasīja Bērziņš deviu-

desmito gadu vidū dažus referātus par jaunāko latviešu litera-

tūru.

Ar dzeju Bērziņš nodarbojies īpaši jaunībā. Viņš sak:

(Atziņas I, 63): «Lielākā daļa manu dziesmu sacerētas studēti:

gados un drusku vēlāk. Nopietnā dzīves darbā stādamies

dzejošanas tieksmes pārvarējis aiz godbijības pret dzīvi un #;

uzdevumiem." Pa retam ari vēlāk radušās dažas dziesm

lielākai daļai garīga satura, no kurām dažas uzņemtas jaunākai
Dziesmu grāmatā (1922). Vairāk dziesmas gadījušās kapu svei-

ku vajadzībām. Ari Latvju Daiņu sakopotāju Krišjāni Baron,

izvadīja ar Bērziņa dziesmu, kas sākas:

Tavu vārdu pieminot,

Sērās tērpjas tavi draugi,

Kas tu tautu audzinot,

Pats ikdienas augstāks augi,

Augstāks, baltāks, apskaidrots,

Citu sauļu vainagots.

Ar gadiem tā radies vesels garīgu dziesmu krājums,
iznāca ar virsrakstu Svētrīta skaņas (1928).

Lielākā daļa Bērziņa dzejoļu, viņa agrākās dziesmas, $ļ
kopoti grāmatā Ceļi un te k i .Uelg. 1900, 2. izd. 1924

Tanīs valda noskaņots miers, ko netraucē ari untumaina nw

tība. Priekšā tēlojas mūžīgā, noslēpumainā daba, ar to

šā laucinieku dzīve, paša sacerētāja ceļi un teki pa tēviju"

svešumu, biedru vidū un vienatnē. Dabas un dzīves i

aptur ceļinieka soļus, lai tās apcer mierīgā prātā un tad juj'
pina savu gaitu. Dzejas forma pieskaņota klasiskajai, mo^1
najai, tautas dzejai. Apdziedāti gada laiki (Gads): kā PaVf

sari mazais asniņš ceļmalā spraužas uz augšu, kā vasaru

kāpj gausi kalnā, līdzīgi nokusušam gājējam, kā siena larkā šo-

dienas vakarā pļāvēji saaurējas, kā rudenī saule no juras ■

ceļas sārtā miglas autā, kā ziemu klusa saskaņa valda P

pagalmos. — Viņa jaunākā laikā radušās dzejas apvienotas/;
jumā Vēlas vārpas (rokrakstā). Tām jāpievieno un jaPl
min ari viņa garākie episkie dzejojumi Brencis (1921
saka Ikšķitis (1930), kas domāti un ar savu dzīvo

skatījumu un saprotamo stāstījumu dzejā ari piemēroti 1
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natnei. Sevišķi pēdējais, kas greznots pasakas autora dēla
raksturīgiem un spilgtiem siluetzīmējumiem. Satiras un hu-
mora caurausta viņa krizes pasaka Zelta auns (1932), ar

autora dela A. Bērziņa zīmējumiem.

Ludis Bērziņš, kā jau augšā' aizrādīts, ir loti labs
tautas dziesmu pazinējs un sapratējs. Ar tām

vioš sācis nodarboties, tās pētīt un krāt jau agrā jau-
nībā, sniegdams jau toreiz labākos apcerējumus par mū-
su tautas dziesmām, kas vēlāk arvien papildinājās. Starp
šiem apcerējumiem minami: Latviešu tautas dziesmu pantmērs
(Pabērzs, R. L. B. Zin. Kom. r. kr. IX, 1894), jau minētais Lat-

v šue* tautas dziesmu metrika, Tautas dziesmu studijas
(Izglītības M. Mēnešr. 1926),_ Latviešu tautas dzejas noza-

ffs urpal
»

1927), Stila jautājumi latviešu tautas dziesmas
(turpat. 1929), Satira un humors latviešu tautas dziesmās (Burt-
nieks, 1927), Epitets latviešu tautas dziesmās (Filologu biedr.

? 1929), Dažāda veida atkārtojumi latviešu tautas

dziesmās (R. L. B. Zin. Kom. r. kr. XVIII, 1926), Tautas dze-
jas; nozīme latviešu tautas dzīvē (krājuma Latviešu 1930), At-
raktā tautas dzeja (1933) v. c. Pie tautas dziesmām viņš ka-
vējas ar ļielu mīlestību līdz pat šim laikam, gan tās pētīdams
un apcerēdams, gan krādams, rediģēdams un laizdams klaja

ļaunā sokopojumā. L. Bērziņa savāktas un izdotas mazākos
Krājumos jaunākā laikā šādas tautas dziesmu virknes: Ur-
dangas dziesmas (1923), Bases Zvirbuļos, Aizputes ap-

J
QH uzrakstītās Kāzu dziesmas (1924), Skrundas

ļp lesma s (1926) v. c. Liela dala viņa sakrāto tautas

!flesiP Rodama ari jaunajā pamatdziesmu krājumā, kas vi-

?a sakūPojuma un redakcijā iznācis sešos sējumos ar virsrak-

tuLatviu Dainas (1928—1931).

.... Darbodamies_ visu mūžu kā audzinātājs, Viņš daudz rak-
-I]ls Par audzināšanas jautājumiem un piedalījies skolas gra-

-7^tu.sastādīšanā, kas izpelnījušās skolotāju atzinību un pie-
UZIV°JUšas daudzus jauniespiedumus.

Literātūra. L. B. pašbiografija *
* *, K. Egles Atzinās I,

606. lp. p
.

— Celi Rakstu krājums L. Bērziņa sešdesmitās dzimšanas

d'enas piemiņai, rediģējis Alv. Augstkalns. Rīgā, 1931. — Tāpat

atmiņas: Veca skolotāja jaunībasatmiņas un Kā man klājies ar skolu

dibināšanu un vadīšanu, pa dalām parādījušās žurnālos Audzinātājs,
Burtnieks

v. c. — J. Lapiņa L. B. dzīve un darbi, Latvju Grāmata

1928, 2. -



Gadu simteņu mai n a

156

II. GADU SIMTEŅU MAIŅĀ

Deviņpadsmitā gadu simteņa beigas un divdesmitā sāk.

mv varētu dēvēt par latviešu rakstniecības uz-

plaukuma laikmetu. Rakstnieki, kas jau agrāk mēj

nājušies, tad sniedz savus labākos darbus; ceļas vesela rī-

da jaunu rakstnieku, kas rada sacerējumus ar paliekamu ļ
tību. Literāriskie žurnāli (Austrums, Mājas Viesa Mēneš-

raksts, Vērotājs) un krājumi (Jaunā Raža, Rīta Skaņas) irto-

gāti īstiem dailliterātūras ziediem un laiku pa laikam cel m

jaunu talantu sniegumus. Redzam uzplaukstam visus rakst-

niecības veidus: stāstus, liriku, drāmu, literārisku kritiku, ļ
žurnāliem un avīzēm, kur liela daļa latviešu rakstnieku dari:

mēdz parādīties pirmiespiedumā, gan ari tieši, lasījās literāri-

ras bagātības latviešu grāmatu krātuvēs. Un kad šo rad-

niecības mierīgo attīstību krievu-japāņu karam sekojoša m

gada revolūcija uz brīdi pārtrauca, tad neviens vairs nevarēs

noliegt, bet bija jāatzīst, ka latviešiem ir gan literātūrā. ■■

Šai laikā radītā bija jauna, moderna 1 atvieš

terātūra, kas atšķīrās no agrākās ar savu daudzpusību, dz-

ļumu, caurmēra mākslas vērtību, ar savu piesliešanos paļj
valdošajiem pasaules literātūras virzieniem. Šī piesliešanj-
nav verdziska, no ārienes noteikta; latvieši paši bija tikta

tikuši, ka viņi stāvēja uz tās pašas attīstības pakāpes, kur c-

tas kultūrtautas. Tad nu saprotams, ka tās pašas strāvas, $

radās citur, aizņēma ari viņus.

Ja nu jautā, kura no latviešu vidū novērojamam un s

starpējā cīņā ierautām strāvām ir par pamatu latviešu jaļ
jai literātūrai, tad uz to nav noteiktas atbildes. Ir neng
dzams, ka zināmai strāvai iespaids uz vienu vai otru rak

nieku, un gan nebūs viņu starpā neviena, kam nebūtu sa«.

vai tāda attiecība pret vienu vai otru no tam; bet redzar

ari tas, ka rakstnieki, kas radījuši kaut ko vērtīgu un PaS;
vīgu, nav savā radīšanas darbā padevušies kādai zinānMjji
rai tendencei. Ir rakstnieki, kas kā sabiedriski darbiniek111

teikti turas zināmā virzienā, bet jaunā literātūrā organisĶiļ
aug no agrākā attīstības posma un ir tautas atmodas »

rakstniecības tiešs turpinājums. Tā pieder pie tas Pa~ļjļi
viešu nacionālās literātūras, kuras sākumi fflj*J
jami ap 19. gadusimteņa vidu un vēl tālāk atpakaļ tautas W;

niecībā. Kultūra nav domājama bez tradicijām, un par j
rātūras uzplaukšanu tikai tad varam runāt, ja tai par PļJ
vairāk paaudžu neatlaidīgs gara darbs. Ja piegriežam
saviem ievērojamākiem rakstniekiem, tad redzam, ka sis
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lnas attaisnojas. Raini tura sociāldemokrāti, kas atbalsta reālis-

tisko virzienu, par vienu no saviem vadoņiem, bet viņš drāmati-

zē Lāčplēsi, tautiskā atmodas laikmeta dzejnieka darbu. Jaunro-

mantiķi uzskata Poruku par savu pirmtēvu, bet viņš ar savām

dziļākajām izjūtām sakņojas brāļu draudzes reliģiskā dzīvē. Ko-

pā ar zināmām strāvām aplūkojami tikai daži rakstnieki, kas pie
tām nemuši aktīvāku dalību, lai ari ne viscaur ar tām saska-

nēdami. Viņu lielākā dala, un ne mazākie viņu starpā, izaug
un darbojas ārpus strāvām; viņu izpratnei nepieciešamas ag-
rākās literātūras tradicijas. Lai nesaškobītu viņu garīgo seju.
tie aplūkojami savrup savā īpatnībā un savos sakaros.

1. BLAUMANIS

Deviņdesmitie gadi pārvērtēja agrākos latviešu rakstnie-

kus, ta ka maz ir viņu starpā tādu, kas palika netraucēti tai

Pašā darbības virzienā un neaiztiktā slavā kā astoņdesmitos
gados. Daži apklusa, vismaz uz kādu laiku (Lautenbachs,

Apsīšu Jēkabs, Doku Atis); daži mēģināja pieslieties jaunajam
virzienam (Deglavs, Ad. Alunāns); daži, agrāk nepazīti, naca

turpretī slavā (Zvārguļu Edvards, Zeltmatis). To nedaudzo
s |arpā, kas nepārtraukti turpināja savu darbu, ieraugāms paša
Pirmajā vietā Rūdolfs Blaumanis. Gan ari_ viņu mazliet aiz-

ķēra Jansons savās Domās par jauni, literatūru, citēdams ka

Pārliecīga erotisma paraugu viņa noveles Šūpulī beigas (sk.
Jansona Kop. r. 1, 48). Bet tas palika nepamanīts; ari Blau-

manis gar to nelikās ne zinis. Jansonam butu ari bijis grūti
Blaumani kaut kā darīt smieklīgu, izrakstot vairāk citātus.
vai uzradot Blaumaņa noveļu sižetus, tūliņ būtu tikusi redza-
ma šī rakstnieka nemaldināmā mākslinieka izjuta. Ta viņu
lz_vadīja cauri visām strāvām, bija ari tik stipra, ka viņu izsar-

gāja no visam ārpus mākslas stāvošām tendencēm. Nekad ne-

sena strāva viņu tad ari nav visai cildinājusi; nekad viņš ari
"a

_

v oijis tik visai populārs. Bet kam latviešu vielu bijusi īsta

roaKslas izjuta, intelliģencē, dažādās partijās, tauta, tie vienu-
™re jutušies Blaumaņa pievilkti un ap viņu pulcējušies. Izģiī-

°ai un līdz ar to izkoptai daiļuma gaumei arvienu tālāk izpla-
ties, viņu skaits vairojas.

a) Rudolfs Blaumanis, Jkas kristībā dabūjis vārdus

rSļļļ* Kudolfs Leonids, dzimis, pēc veca stila, 20. decembri

k
°°- S. (pēc jaunā st. t. janvāri 1863.) Erglu muiža

virja tevs Matīss bija par pavāru un māte Kar-
lue

istabas meitu. Abi vini kalpoja pie Erglu īpaš-
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nieka Rūdolfa Tranzehes, kas bija ari Rūdolfam Blaun

nim par krusttēvu. Viņi bija gadu iepriekš precējušies, li!
vainis jau labi gados būdams (39 g.), līgava vēl gluži jai
(24 g.X Blaumaņa mātei vislielākā nozīme nevien dzejnif
bērnībā, bet visā viņa mūžā. No viņas viņš mantojis sai

raksturīgākās īpašības, viņa bijusi visās dzīves gaitās un

pa daļai mākslinieciskā radīšanā viņa tuvākā padomdevēja

vadītāja.

Blaumaņa māte, dzim. Šuberģe, cēlusies no Suntažiem,i:

viņas tēvs bijis krodzinieks. Māte viņai nomirusi agri, un tēvs vi

10 gadu vecumā aizdevis uz Rīgu pie vecām vācu dāmām, lair

mācītos saimniecībā. Tur viņa ari ievingrinājusies vācu valodā. A

mēram 15 gadus veca viņa pārnākusi uz Erglu muižu un strādā,-

visādus darbus. Viņa zinājusi no galvas daudz sakāmvārdu, tam

dziesmu, citu pantu, uzdziedājusi šad tad pa tautas dziesmai un 2

sarunās tās iepinusi. Runīga būdama, viņa un svešu fl

bijusi vienmēr sarunu vadītāja. Tāpat ari saimniecība bija īsteni

viņas rokās, lai ari par saimnieku dēvējās viņas vīrs vai dēls: i

līga kalpotājus, rīkoja viņus darbā un prata ar viņiem apieties, I

traucošos gadījumos, sāpju brīžos viņa varēja brīnišķi savaldīs

izrādīties nejūtīga, sevī tomēr nesdama spēcīgas jūtas. Krau!

raksta savās atmiņās (P. Ermaņa atmiņu kopojums par R. Blauntf

45): „lenāca saimniece — Blaumaņa māte ar traukiem un aicina

lai ejot Rūdolfa pusē, kamēr šī te klāšot launaga galdu. Viņas li

najos smaidos atspoguļojās dzīves pieticība un miers, pat tāds

lepnums pret citām mātēm, ka viņa izaudzinājusi tautai tādu slau

dēlu. Atradu viņā lielu līdzību ar Rūdolfu: tie paši mīļie sangvic

smaidi, gandrīz tā pati valodas izteiksme un draudzīgi laipnā at.<

tiba." Blaumaņa māte dabūja savu dēlu pavadīt uz pēdējo d»

mira novembrī 1917. g.

Savus pirmos piecus mūža gadus tad nu Blaumanis P
vada Ērgļu muižā. Viņa_ vecāki dzīvo paglītā maj
kungu pils tuvumā. Turpat dārzveidīgs pagalms, kam ap*

citas muižas ēkas. Netālu no dzīvokļa Ogre paaugstiem, sp

tiem krastiem. Uz krasta vecās bruņinieku pils atliekas. 0'

maņa rotaļu biedru starpā ir muižas īpašnieka dēlēns, kas

viņu puslīdz vienā vecumā. Šis stāsta ari pasakas,

valoda ir vāciska.
p

Blaumaņu ģimene pāriet 1868. gada Jurģos uz EJ
Brāķiem, ko Blaumaņa tevs ņēmis noma. Še nu norit d

maņa turpmākās mūža dienas, un kaut gan viņš savu 1

padzīvo vēl vienā otrā vietā citur, tomēr viņš vienumēr m

jieni atgriežas; vienīgi še viņš ir īsti mājas, kur mīt vina
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muliņa; še viņš atpūšas, smeļas spēkus, saņem dziedinošus

dabas iespaidus, rada, sagaida viesus, savus darba un centienu

biedrus, ar kuriem kopā pavada savus skaistākos mūža brīžus.

Gan nevienas mājas neieņem latviešu rakstniecībā tādu vietu

kā Braki. Tanīs radusies liela dala Blaumaņa labāko darbu;

Rūdolfs Blaumanis, gleznojis J. Rozentāls

tanīs rakstnieks iestudējis savus tipus (Noliņu v. c), diendienā

novērodams savus saimes ļaudis; tanīs liela dala jauno lat-
Vlesu rakstnieku kā no avota smēluši sajūsmu par lajviešu lau-

cinieku gaitām un pārdzīvojumiem. Vispirma kārta gan Bra-

Klem jāpateicas par to, ka latviešu zemnieku dzīve dabūjusi to

māksliniecisko noskaidrojumu, kādā tā parādās Blaumaņa dar-

bos. Brakos dzīvodams un Brakus kā konkrētu ainu sevī gla-

udāms, Blaumanis latviešu zemniecību nesis pari ta laikmeta
r°ūezam, kur zemnieks apzīmēja to pašu, ko latvietis, un lat-
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viešu rakstniekam vienīgi viņš stāvēja priekšā kā tēlojama

priekšmets, nesis to iekšā modernajā literātūrā un nostād:

vissmalkākā mākslinieciskā veidojumā kā pilnīgi līdz\

blakus agrāk neredzētiem jaunlaiku mākslas priekšmetiem.

Ērgļu Bra k i gul skaistā, paaugstā vietā, tā saucamā Brak

kalnā, no kura jauki skati uz vairāk pusēm. Braku tuvumā Pulgošu

ezers, pie kura Meņģelu mājas, mūzikas mākslinieku Jurjānu dzitt-

tene. Netālu no mājām mežs, pa kuru dzejnieks mīlējis staigā:

ar saviem tēliem sarunādamies. Lauku vidū liels ozols ar izredzii

avotu. Anna Brigadere, apmeklējusi Brakus pēc Blaumaņa nāves

tos tā apraksta (Ermaņa atmiņu kopojums, 28 v. t.): „Saulaināmai

svētdienas rītā kāpām Braku kalnā. Brīnišķīgi jauka aina, kontūrē-

kā uz delnas, pacēlās līdz ar mums: lejas, pakalni, ziedošas pļavai

druvas. īpatnēju skaistumu šai pārmaiņu bagātai apkārtnei iedves

šur tur izkaisītie nelielie eglāji, kas itkā ciprešu mežiņi, piepeži s?

sliedamies stūrī un stāvi, ar īsti drāmatisku efektu meta savu naksnē:

tumsu vieglajā pavasara zaļumā. Kalnā, kur vējiem vaļa, stāv Brat

Ēkas sensenas, jumti zemi. Pagalms liels, un pašā viņa vidū-M

zīgs baltrozīšu krūms. Visapkārt viņam sētiņa un 501 i... D urv

priekšā ir atkal cits rožu krūms. Augsts, piramidveidīgs, kuplie

liesmaini sārtiem pumpuriem kā altāra svecēm nospraudīts." Bp

maņa dzīvokļa iekārta, pēc J. Grestes apraksta (turpat 30), sād*

„Mazas grabošas durvtiņas ar stikla lodziņu augšgalā, aizbultējam-'

ar mikroskopisku aizšaujamo — tādas bija Blaumaņa parādes Ķ

vis... Aiz šīm durvīm pirmajā istabā mazs skapītis, galdiņš ar Pa-

krēšļiem un klavieres — priekš ciemiņiem. Blaumanis gan retiPj
tām piesēdās. Pie sienas Blaumaņa tēva, pavāra, ģīmetne. Tasi

viss. Par to otra istaba, Blaumaņa rakstāmā istaba, bij bagātīgāk

Uz krāģīša uzgāztas durvis --tas bij viņa rakstāms galds. Pie maz-

šaura lodziņa — vienīgā lodziņa istabā — krēsls. Saules nu 0ļ
daudz nebija. Pie tumšas sienas plaukts no augšas līdz *

plaukta Blaumaņa bibliotēka, daudz papīru, avīžu un vēl dažāda;

citas vajadzīgas un nevajadzīgas lietas. Turpat Blaumaņa gulta- 0

drēbju skapis un mātes gulta. Pagrozīties jau še varēja, bet vai

ar' ne."

Blaumanis nodzīvo Brakos savā vaļā līdz s av*J
desmitajam gadam. Viņam ir savi rotaļu biedri. w

riem viņš stāsta brīnišķas lietas, tā par kādu zelta salu,/
būtu ļoti jauka dzīve. No šī laika viņam uzglabājusies jP-ļ
viena atmiņa: par čigānieti Lizeti. Tā

Brakos kopā ar savām biedrenēm, tomēr jau ārējā izskata M
tām atšķīrusies: bijusi ieprecēta čigānos no Iršu vācu KO l
nijas. Šī Lizete bijusi tāda dziedātāja, ka varējusi, pēc vilH
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pašas apgalvojuma, priecīgos darīt bēdīgus un bēdīgos prie-
cīgus. Vaļējās durvīs stāvēdams, tad nu Rūdolfs noklausās

viņas dziedāšanā, un viņam vēlāk, kad viņš dzirdējis daudz

slavenas dziedātājas, jāatzīstas, ka viņu nekad nevienas sie-

vietes balss tā nav apbūrusi kā šī. „Man tā bij, itkā man kāds

kājas celtin celtu uz jautru palēkāšanos, tad atkal itkā ar zel-

ta šūpotnēm lēnā lokā arvien augstāk no zemes tiktu aiz-

šūpots!" Bet tad vilšanās, traģika. Zēns kopā ar citiem ap-
meklē Lrzeti čigānu nometnē, kur iepazīstas ar viņas vīru.

Tas ir vecs, pavisam neglīts tēviņš, kura vienīgā rota ir viņa
gara, baltā bārda. Zēnam kļūst Lizetes piepeši ļoti žēl, un

jautrība un omulība ir pagalam. Puisēna dvēselē paliek ka

tumša mīkla, ko viņš vēlāk rauga uzminēt. Kā šī spējīgā sie-

viete varēja nogrimt līdz vecā netīrā čigāna biedrenei? Ne-

pietiek ar dāvanām, lai tiktu uz augšu; vajaga ari laimes. Li-

zete sava pārgalvībā, kas sevišķi tad pamostas, kad spējīgo
ierobežo un izlieto viņa necienīgiem mērķiem, nomaldījās un

gāja bojā.

lemācījies no mātes mājā lasīt un rakstīt, Blaumanis ap
1872. g. aiziet Rubines vācu privātskola Ogre. Tanī

mācās pa lielākai daļai meitenes. Blaumanis dzīvo pie skolo-

tājas pansijā, brauc svētdienās ciemā pie kādam skolas bied-

renēm uz viņu mājām, ir ari skolā allaž meiteņu sabiedrība

un mācās meiteņu rokdarbus. Daudz viņš saņem ari dabas

iespaidu, gan biedru pulkā upē peldēdamies, gan meža pastai-
gādamies.

Četrus gadus Rubines skolā sabijis, Blaumanis pāriet uz

a Priņķa tirdzniecības skolu Rīga, kur_ mācās

sešus gadus. Tirdzniecības lietas viņam nedara nekāda liela

Pneka. Viņš labprāt piesavinās valodas un raksta skaistus

domrakstus, ko skolotājs dažreiz lasa visai klasei priekša,

par priekšzīmi viņš ir ari daiļlasīšana.

Bet bija nu jāķeras pie tirdzniecības, uz ko Blaumanis bija

sagatavojies. Apriņķa skolu beidzis, viņš 1881. g. iestājas t i r -

2.otāja Fārbacha kantorī. Fārbachs tirgojas ar api-
Dl em un ir Maskavas ugunsapdrošināšanas biedrības un krievu

lol da aģents Rīgā. Blaumanis nejūtas savā vieta. Darbs viņu no-

gurdina un viņš sāk jau slimot ar krūtīm. Pastarpesviņš nodar-

°°ias ar literatūru. Viņš saraksta vācu valoda stāstu Wi c -

ļ
1 c r g ci v n d c n (No jauna atrasts), ko iespiež vācu avīze Zei-

™ng fur Stadt und Land uz Ziemas svētkiem 1882. g. Tas ir Zie-

mas svētku stāsts. Gleznotājs taisās viens pats vienaldzīgi sa-

ņemt svētku vakaru, atcerēdamies savu bērnību, kad bijis ci-

tacu- Te pie viņa ieskrej kaimiņienes, atraitnes, meitene un ne-
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atlaižas, kamēr viņš nāk pie mātes uz eglīti. Bērna naivā izts

rešanās tuvina šos cilvēkus, kuru starpā agrāk cēlušās nesash

nas; tie izlīdzinās un gleznotājs atrod agrāk pazaudēto laimi.M

lestības motīvs izstrādāts ar psīcholoģisku pārdzīvojumu smafc

izjutu kas raksturo Blaumani ari turpmāk. Avīzes redaktaj
Ruecs aizrakstīja autoram laipnu vēstuli, piesūtīdams viņamj
rubļus honorāra un pieteikdams, lai viņu apmeklē. Tas Blauma:

ārkārtīgi sajūsmināja par literātūru.

Pie Fārbacha Blaumanis nevarēja izturēt. Viņš kāda jai
kā dienā atstāja savu vietu un pārradās pie vecākie

Brakos. Viņš nu strādāja visādus darbus: sēja, grāba sie-

nu, palīdzēja rudeni nokopt labību, cirta krūmus un dedzināji

līdumu, lai paplašinātu laukus. Pa starpām bija jāmāca brāliiļ
Arvīds grāmatā un pirmmācībās. Bet atlika ari laika nodoties

literatūrai. Viņš satikās ar Ērgļu mācītāju Zunti, kas intere-

sējās par mākslu, piekopa gleznošanu, mīlēja literatūru. M

viņa Blaumanis dabūja vācu un vāciski tulkotos angļu klasiķus

Pēc pirmā mēģinājuma literātūrā viņš nebija ari spalvu n

pie malas. Mācīdams brāli, viņš tam daudz stāstīja par teātr

un operu, ar ko Rīgā dzīvodams bija iepazinies. Viņš sakasa

rakstīt kādu operas tekstu, tāpat vācu valodā kā savu pirm-

stāstu, pārstrādādams pasaku Hānsel und Gretel. Vingr

mies latviešu rakstos, viņš pārtulkoja krievu rakstnieka V.

Sologuba stāstu Ļaunais gars, ko iespieda Bai-

si (1885, 3 nr.). Tanī stāstīts par diezgan turīgu zemnieku i
rasu, kas, vieglprātīgas dabas būdams, sāk uzdzīvot un iet

naudu. Kad pie viņa ierodas nakti pārgulēt naudīgs tirgota?

Tarasā mostas nodoms viņu nogalināt un naudu piesavināt y
Bet Tarasam ārā esot, tirgotājs ar nama tēva māti pārmaino-
šies guļas vietām, un Tarass, iekšā ienākdams, noslepka v

cirvi savu māti. Turpmākais tad nu izmisums, policija,

torga.

Ja stāstā No jauna atrasts novērojama Blaumaņa sma-

kā dvēseles kustību izjūta, tad Ļaunais gars Ķ

rāda viņa tieksmi pēc sensācijas, pec

kaislību tēlojumiem. Abas šīs gara īpatnības pieder pi<

redzamākajām ari turpmākos Blaumaņa darbos.

Bet Blaumanim vēl trūka pašam sava satura, pārdzīvo
mii, kas liek runāt viņa dvēselei, kas aizkustina visas vina l

spējas un dara viņu par radošu. Tādus viņš iemanto Kokn^

Kad Blaumanis savu brāli Arvīdu tik tālu sagatavojis. •
pēc Lieldienām 1885. g. iestājās Lrglu draudzes skola, vinarn

vairs mājās nav nekāda sevišķa uzdevuma. Gadās vieta K°

nesēs muižā, uz kurieni Blaumanis aiziet 1885. 2-
va
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ras beigas, lai tur darbotos pie muižas skrīvera un mācītos pie

muižas pārvaldnieka lauksaimniecību.

Rūdolfa Blaumaņa rokraksts.

na'H
dzīvodams, Blaumanis dabūja piedzīvot, kas ir

aīds un kas ir mīlestība, ko nozīmē kaislības un ko sirds tiklī-

• Kokneses pārdzīvojumus Blaumanis velak attēlojis
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novelē Purva bridējs un drāmā Ugunī. Ir notikumiem, ir per-

sonām dzejniekam devusi vielu viņa Kokneses dzīve.

Blaumanis bija vistuvākā atkarībā no muižas pār-

valdnieka. Tas bij tukšs, uzpūtīgs, atriebīgs vācietis, ki

izradīja savas patīgās tieksmes nevien savās amata darīšanā!

bet maisījās iekšā ari tīri privātās lietās un izdarīja še patvāri-
Tā Blaumaņa draudzenes vecākiem jāaiziet no Koknesei

tāpēc, ka viņu meita stingri atsakās iet par sievu pie muiž-;

pārvaldnieka precinātā Kokneses saimnieka. Viņš gribi
Blaumanim noliegt saieties ar muižas ļaudīm un galā ar vi

tā saēdās, ka Blaumanim bija jāiet. Kāds viņa tā laika dzīves

liecinieks (J. Peņģerots, Latvis 1923, 401) saka par šo cilvēk-

attiecībām: „Nereti varēja novērot, ka viņš un pārvaldnieki
viens otrā raudzīdamies, it kā ar acīm savus spēkus mēroja

sak, kurš kuru uzvārēs."

Blaumanim top ārkārtīgi tuvs muižas īpašnieka fon Loven-

šterna sta ļ ļ a puisis Pēteris Jirjensons, ko virji

vēlāk tēlojis par „purva bridēju" Edgaru. Pēteris, no «nezinā-
ma" tēva puses muižnieka dzimuma, bija straujām, nevaldi

asinīm. Drošs, nebēdīgs, brīžiem rupjš, brutāls, bet tad attoj
maigs un smalkjūtīgs, viņš saistīja Blaumaņa uzmanību. Vj
mīlēja izdzīvi un padevās laiku pa laikam dzeršanai. Ar 0

to viņam sirsnīgi pieķērās jaunavas. Blaumanis, ar viņu iepazīda-
mies un iedraudzēdamies, gribēja viņu uzvest uz ceļa; bet vi

slīka arvien dziļāk, dabūja vēlāk diloni un nomira. Blaumaņu

viņš palika prātā kā neizdibināms, mīklains raksturs, ko viļ*
nevar izprast un iztulkot, bet tikai izjust un tēlot. Tas 11

viens no tiem tēliem, ko viņš savu mūžu neaizmirst, un vf
viņš garā aiziet „tur, kur neviens nav bijis", tad ari tur, vismī-

ļākos cilvēkus citu pa citam ieraugot, jaunu ozolu parkā, starp

zemē iegrimušiem johanitiešu bruņinieku krustiem, nak viņaff

pretī tas, ko viņš nosaucis par Purva bridēju.

Bet Blaumaņa liktenis saistās ar kādu citu cilvēku Kokņ c'
sē. Muižkunga dzīvoklim bija taisni pretī klētnieka dzīvokli

Uz turieni Blaumanis allaž nostaigāja» lai tiktos ar divām F

navām: klētnieka meitu un viņas biedreni, kāda muižas iej
c

'
ņa meitu, ko viņš vēlāk notēlojis Kristīnē, Edgara līgavā, o»

manis pavada ar jaunavām laiku jokojot, dziedot, rokdarbi

nodarbojoties. Sirsnīgākas attiecības nodibinās ar klētnie-

meitas biedreni Madi Svili. Viņai ierodas precimH
kāds no turīgākiem Kokneses gruntnieku dēliem. Bet jaunH

viņu noraida: viņa jau solījusies savam bērnības draugam v

ģerotam, sk. Latvju Grāmata 1923, I). Te sākas ari Blaunw

traģika. Ar muižkungu konfliktā nākot, Svilei no KoknM
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jāaiziet. Blaumanis paliek Koknesē un ar vinu sarakstās. Viņa
tā raksturo Blaumaņa vēstules (turpat): „Viņa vēstules, kas ar-

vien bija loti nosvērtas, izdvesa tuvumu, sirsnību, draudzību;

ari daudz dzīves gudrību bija viņās iekšā. Šinīs vēstulēs nebija
nekā lieka, neapsvērta, nekādu glaimu, ne komplimentu, un tais-

ni caur to es Blaumani cienīju un jutos garīgi ar viņu saistīta.'4
Jaunava šad tad vasarā apmeklēja Koknesē savu draudzeni.

Blaumanis tad viņu apber ar rozēm. Viņa saka (turpat): „Ju-
tu, redzēju un ari sapratu, ka šie ir laimīgākie momenti viņa
dzīvē. Nekad citā, vēlākā

laikā netiku vairs tik daudz
laimes un dzīves prieka pil-
na un ziedoņvēsmu apstaro-
ta redzējusi, kā šajos īsos sa-

tiksmes brīžos." Bet nu jā-
zin, ka šī jaunava ir citam
saderēta līgava, kas 1887. g.

apprecējās
:

Ari Blaumani ai-

cināja kazas, kurās viņš aiz

saprotamiem iemesliem neie-

radās. Kas Blaumaņa dvē-
selē notiek, to visā pilnībā
tikai viņš vien zin. Tā tikai
dala, kas izpaužas tā laika
dzejoļos. Še mums ir atslē-
ga pašiem raksturīgākiem vil-
cieniem Blaumaņa dzīvē un

dzeja.

Kokneses laikā parādās
Blaumaņa pirmais ie-

Rūdolfs Blaumanis jaunībā

mestais dzejolis Mājas Viesa pielikuma 1886. g. (41.

"fVJ ar parakstu „Jurgensonu Pēteris". Dzejolis telo nakts ainu,
Kaaa jaužama aiz muižas skolas gulošā Elenas pļava, pa kuru tek

, * Uaugavu Elenas upīte. Putni apklusuši, leni šūpojas koku zari:
' ,a> ku

[ viļņo migla, dzirdama grieza, dzirdams ari strautiņš;
ceļas mēness, apklādams ar sudraba plīvuru mežu un [auku:
ņuera eņģelis atņem sirdīm sāpes un mokas. „Miera nesej,_ ap-
laimo jel ta, ak dzirdi! Ar' manu sirdi." Šo velēšanos, kura iz-

noslēptas sāpes, dzejnieks liek sava maldoša drauga

jnute, kura vardu viņš dzejolim paraksta. — Tai paša laika ra-

isies daži viņa visskaistākie mīlestība s_ dzejoli. Ka

atnācis pavasaris: zied lazdas, zaļo mētras; ka zagšus,
pašam nezinot, „pret tevi iedegusies sirds un kvēlo nu loti, loti"
ltVa zagšus). Dzejnieks sirsnīgiem vērojumiem nolūkojas jau-
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navā, kas vēl rozes plūc un sprauž matos bez nolūka (Vēl ti

nezini). Pēc īsa laika vina nosarkdama tās plūks vienam vie-

nīgam. Viņš karsti slavēs viņas skaistumu. „Bet es staigāšu kā

pa rudeni". Šais vārdos ietēlots Blaumaņa liktenis un viens ne

viņa darbu galvenajiem motīviem.

Ja nezin pieminētos sakarus, tad paliek neizskaidrots, aiz

kādiem iemesliem Blaumanis paliek cauru mūžu vecpuisī. Bei

ka viņš pret sievietēm nav nejūtīgs, to pierāda tas, ka mīlēs-

tības motīvs viņa sacerējumos pats gal-

venais. Te tad nu tas fakts, ka viņš agrā jaunībā iemīlējis

sievieti, kas aiziet pie cita, ienes gaismu. Sirdī viņš no tāsjo*
mēr nevar atraisīties. Vairāk nekā pēc desmit gadiem viņs_to
allaž apmeklē, kad tā ir vairāku bērnu māte. Viņš var stundām

ap bērniem priecāties un mīlināties, stāstīdams tiem pasakas un

anekdotes. Sajūsmas brīdī viņš saķer mātes rokas un izsaka

vēlēšanos, ka tādu bērnu dēļ vien būtu jāprecas, lai viņa palīdz

viņam dabūt sievu. Uz jautājumu, kādai tai vajadzētu but, vins

stostīdamies atbild: „Nu tādai — tādai kā — jūs." Tuvojoties

gadu simtu maiņai, saticies un tuvāk iepazinies ar jaunavu Er-

nestīni Pētersoni. vēlāko Poruka kundzi, viņš to bildina, gribē-

dams nodibināt ģimenes dzīvi, bet saņem noraidījumu (sk. E

Porukas Atmiņas par Blaumani, Latvju Grāmata nrā).

Ari vairāki citi, simpātiju ziņā mazāk nopietni, mēģinājumi iz;

raudzīties sev dzīves biedreni palikuši bez sekmēm, un tā vīns

visu mūžu paliek neprecējies.

Kad Blaumanis 1887. g. Koknesi atstāja, viņš vairs

nebija tas, kas viņš uz turieni bija aizgājis. Viņš bija iepazinies

ar dzīvi un ar sevi; viņš zināja un izjuta, kas viņam nīstams un

kas mīlams. Viņš bija sevī tik daudz uzņēmis un pārdzīvojis, ka

nepietika laika to visu tvert tēlos un celt gaismā. Nopietniem,

praktiskiem dzīves uzdevumiem viņš izrādās par nederīgu, vina

gara spējas ir pārāk radošas, lai šauri noturētos kāda aroda ro-

bežās; viņš ari samaitājis savu veselību, spļauj asinis, tā ka ne-

var uzņemties cieši noteikta darba. Viņš tad nometas atka'

Brakos, no kurienes laiku pa laikam aizbrauc uz Rīgu 1111

tur padzīvo.

Brakus nu Blaumanis vairs neuzlūko par staciju, kur vīns

uz brīdi piestājies, bet par savu pastāvīgo dzīves vietu. VW

stāda ap māju kokus, ierīko dārzus. Viņa sapnis uzcelt jaunu,

labi iekārtotu dzīvojamo ēku, nevarēja piepildīties. Joprojām

viņš izmanto apkārtni savam garīgam darbam. Viņa māte ir

vienumēr viņa padomdevēja ari literāriskās lietās un vina [aI*

viešu valodas skolotāja. Ja savā istabiņā rakstot, viņam

vietā uznāk šaubas, vai teiciens īsti latvisks, viņš pieiet P1



Blaumanis

167

durvīm un prasa saimniecībā aizņemtai mātei: „Mcm, vai tā var

teikt?" Viņš novēro saimes ļaudis, gan pa brīžiem kopā ar vi-

Oiem strādādams, gan slepeni noklausīdamies viņu sarunās, pat
dažai mīlestības epizodei būdams par slepenu liecinieku.

_

Brā-
ķos viņš dabū pastudēt ari žīdus, kas še allaž ierodas. Ērgle-
nieši, viesmīlīgi būdami, tos labprāt uzņem; ari tie ērglenieši,
kas dzīvo citos pagastos, par tādiem pazīstami.

No Brāķiem viņš allaž aizstaigāja uz Erglu centru,
vispirms uz draudzes skolu, kur nāca tuvākā sakarā ar palīga
skolotāju K. Jūrgenu un ar viņa brāli Rūdolfu, vēlāko do-

centu. Viņš daudzkārt gāja pretī ari savam brālim Arvīdam, kas

šo skolu apmeklēja. Pusceļā, mežā, viņš parasti uz to gaidīja,
nometas uz akmens un rakstīja. Tā, piem., sarakstīts viņa stāsts

Pērkona negaiss (sk. Izgl. Min. Mēnešraksts 1924, IV, 422). Tai

Pašā laika, kad Blaumanis sāk pastāvīgāki dzīvot Brakos (1887),
dibināja Erglu labdarības biedrību. Šīs biedrības dzīvē viņš
laiku pa laikam piedalījās, sevišķi teātri rīkojot: palīdzēja smiņ-
kēt aktierus, uzņēmās dažas lomas izrādēs. Kā agrāk, viņš cieši

sagājās ar mācītāju Zunti, no kura dabūja grāmatas.

. Rīgā braukādams un būdams, Blaumanis iepazīstas ar māks-

nnieku aprindām. Trešos dziesmu svētkus (1888) viņš
apmeklē kopā ar skolotāju Jūrgenu. Rīgā nobraukuši, viņi ne-

var atrast viesnīcās telpas. Blaumanis nolemj piemesties kadā
vacu skolā pie_vācu dāmām. Viņu sabiedrībā viņš pavada jautrus
vakarus. Pie Ērgļu kora, kas nometināts turpat tuvumā, viņš ne-

ir, r; tUr. būtu jādzer. Blaumanis nedzer un nepīpo. Ari uz svētku
°aili viņš neiet: tur putekļi. Uz mājām braukdams, viņš nopērk
aiVl helas brošas — māmiņai.

Blaumanis tagad saņem stiprus iespaidus ari no

• er a turas. Starp citu tautu rakstniekiem viņš visvairāk

kād i teru Skotu
' Dikensu, Rozegeru. No Dikensa viņš tulko

plašāku darbu (Divi pilsētas), kas paliek neizlietots. Roze-
sera rakstu viņš pārnes no mācītāja Zuntes vairāk sējumu un tos

Nn|
S

+

Z-asa
' par sevišķi pievilcīgiem atrazdams mazos stāstiņus.

Dulc
Viešu rakstnieku darbiem viņš ar lielu interesi lasa Pura-

ko Bi
urnoreskas

< kas_sāka parādīties Baltijas Vēstnesī. Viss,

r ā r'^aimianis seyī uzņēma un pārdzīvoja, izpaudās viņa lit c -

nskos darbos. No Kokneses Brakos pārnākot, sakas

pēc
pirTnais

, auglīgais darbības laikmets. Pirmais stāsts, ko viņš

cv v

Sav
fm agrākajiem mēģinājumiem laiž klaja, ir papriekš ya-

avīl-
7

sarakstītais Unkraut, „Nez ā 1 c", kas iespiests vācu

te,
ze fūr Stadt und Land 1887. g. 7. maijā. Stāstā, kurā

īai JS
-? tradena Jāņa neapskaužamais liktenis, ir sava loma ļauna-

saimniecei. Sis stāsts tad varētu but tas pats, ko Svi-
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le-Peņģerote savās atmiņās (L. Grām. 1923, I, 10) nosauc pj-ļ
„Krickumwirtin". Pēc viņas norādījuma tad nu šinī Krikumi
saimniecē, tāpat Lejas-Spijēnu saimniecē stāstā Spijēnoļ
(„Balss" 1888), attēlota kāda Koknesē dzīvojoša persona, km<

liela nozīme pie. Blaumaņa asajām attiecībām pret pārvaldi!
ku, un viņai sava daļa vainas, ka Blaumanim bija no Koknesei!

jāaiziet. „Šo kūtro un slinko, it kā slimības nomākto, pastāļ
vīģi sapņus stāstītāju sievieti Blaumanis nevarēja ciest ne aciļ
galā."

Blaumanis nu laiž klaja stāstus citu pakal citam. Pasj
kvilas raksturs ir stāstam Zirgs, trīs govis un simts rubļu. Pre

cinieks cerē iemantot virsrakstā minēto pūru, bet viļas. Vielai

šim sacerējumam, kas uzrakstīts vāciski un latviski, ņemta tai ļ
sni tāda no pagasta dzīves. Zem Purapuķes humoresku iesp;
da radušies Trakais Izaks, Paradīzē. Visi šie stāsti parādi
šies 1887. g. Pie minētajiem stāstiem vēl pievienojas Pērkonam

gaiss, ar kuru rakstnieks pāriet no vācu uz latviešu valodi

stāsts sākts rakstīt vāciski, bet pabeigts latviski. Turpmāk i

iespiests vācu un latviešu valodā. — 1888. g. nāca klajā Aizvil

lillā! un Spijēnos, 1889. g. Nauda zeķēs un Raudupiete.

Ar vācu avīzi Zeitung fūr Stadt und Land arvien ciešāk

saistīdamies, Blaumanis pēdīgi pāriet dzīvot uz Rīgu (ap W

gadu) un top par minētās vācu avīzes redakcijas lo-

cekli. Kā tādam viņam jāsniedz apskati par latviešu pr

teātra izrādēm. Viņu ļoti labi ieredz avīzes redaktors un izde-

vējs Richards Ruecs, kas īpaši ciena viņa dzejnieka talantu, ot

vissirsnīgākās attiecības viņam nodibinās ar avīzes_ līdzstrād-

nieku Viktoru fon Andrejanovu. Apdāvināts ārkārtējam dze.

nieka spējām, vispusīgi izglītots, stāvēdams kontakta ar

pas moderno kultūru, tomēr palikdams vienumēr pats

meklētājs, viņš varēja Blaumanim sniegt ierosinājumus, kad

viņš citur nedabūja. No otras puses Blaumanis savu draus

iepazīstināja ar labākām latviešu tradicijām un gara m

ko Andrejanovs cēla kultūras pasaules priekšā. Vēl dienu

savas nāves viņš nodevis kādam Berlīnes izdevējam veselu *

jumu latviešu teiku un pasaku (sk. M. V. Mēnešraksts 1890.

67).

Viktors fon Andrejanovs dzimis 21. (10.) jūlijā 185K

Kozlovā, Tambovas guberņā. Viņa tēvs augstāks krievu žandarmeF

virsnieks, viņa māte vāciete. Visa ģimene pārnāca drīz uz gU
~

?

viņa tēvu iecēla par žandarmērijas priekšnieku. Apmeklēdams

vācu skolas, Viktors f. A. pilnīgi pārvācojās, tā kā Baltijas va

viņu ierindo savu dzejnieku vidū. Vēl kā skolnieks viņš aP**y
Vāciju, Šveici, Franciju, studēja Tērbatā no 1876. g. tautsaimniec I
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vēlāk Jenā filozofiju. Divkaujas dēļ viņu no augstskolas izslēdza.

Rīgā pārnācis, viņš laida klajā par Baltijas apstākļiem un dažām

personām satiru Am Kaisersitz (1880), kas sacēla milzīgu uztraukumu

un tika izpirkta astoņās dienās. Viņš iemantoja daudz ienaidnieku;

ari ar vecākiem viņš sanīdās. Cik necik atbalsta viņš ieguva, ap-

precēdams Savenieku muižas (Kurzemē) īpašnieka meitu. Sai muižā

dzīvodams, viņš dabūja iepazīties ar dažādu kārtu latviešiem. Vēl

vipu pabalstīja avīzes Zeitung f. St. v. L. izdevējs Ruecs, pieņemdams

viņu redakcijā. Ari šiem sakariem izirstot un asumiem ar baltiešiem

sasniedzot visaugstāko pakāpi, tikai izlīdzināšanās ar tēvu viņu

glāba no pilnīga sabrukuma. Ar tēva palīdzību viņam bija iespējams

pāriet dzīvot uz Berlīni. Tagad viņš ar sirdi un dvēseli nodevās

dzejai. Te nāve pārtrauca viņa darbību decembrī 1895. g.
— Viņa

pirmā laikmeta dzejai romantisks raksturs pēc Bairena un Sellija

parauga. Kad viņš bija studējis Šopenhauera filozofiju un veco in-

diešu mācības, viņš iepazinās ar Nīcšes rakstiem, kas pārveidoja viņa

pasaules uzskatu. Vācijā nonākdams, viņš laida klajā lielisku fan-

tāziju Das Weltgericht, kas viņam ienesa ievērojamākā Nīcšes mā-

cību dzejiskā tēlotāja slavu. Tad viņš novirzījās uz Kristus cilvēk-

mīlestības pusi, to tēlodams nepabeigtā epā Sātan. — Baltijas vāciešu

ienīsts, Andrejanovs piegrieza vērību latviešu stāvoklim un kultūrai.

Lugā Glucklos viņš tēloja vāciešu atnākšanu uz Baltiju un seno dievu

nozušanu; tikai Laima paliek pie vāciešu apspiestās tautas. Starp

citiem, mazākiem gabaliem, kam latviska viela, viņš sacerēja dzejo-

jumu Pērkons. Reklāma Universāl-bibliotēkā iznāca viņa tulkotās

latviešu pasakas: Lettische Mārchen. — Sk. Blaumaņa V. f. A.,
M- V. Mēnešraksts 1896, I; Eberhard Kraus, V. v. A., Lettische

Mārchen, 3—B; Grothuss, V. v. A., Das Baltische Dichterbuch, Reval

1894, 336-338.

_

Andrejanova nāve satrieca Blaumani. Viņš uzrakstīja sir-
snīgu nekrologu un dzejoli viņa piemiņai (Vēl saule augstu — un

•v
-

au pie dusas). Tanī pašā reizē atdzīvinājās tie aizraujošie

jdean, ko viņš kopā ar savu draugu bija skatījis.
_

Kaut kas no

Jļcses pārcilvēka tēlojas Blaumaņa garā. Viņš sāpīgi sajūt sa-

s aPkartnes un ari savu šaurību un uzrāda to ar neparastu
«Kurnu. Savu piemiņas rakstu par Andrejanovu (M. V. M. 1896.

MM
Sak ar 3autājumu: „Vai mums latviešiem kādreiz radīsies

Dā h
rakstnie ks vai dzejnieks, ka viņa tēla ēna sniegsies pari

ļj? dzimtenes šaurajām robežām?" Viņš gribētu gandrīz atbil-
st ar nē. „Dīķī nevar celties milzu bangas, arkla vilcējs ku-

ur! I nevar
P ar slavenu skrējēju, vīna koks bez gaismas

n karstuma nevar ražot ogu." Latviešu māksliniekam trūkst

tīha° apstak lu« kas viņu darītu lielu. Ne daba, ne garīgas kus-

oas< ne sabiedriska un publiska dzīve viņam nevar sniegt spe-
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cīgus ierosinājumus. Un Blaumanis met latviešu sabiedrībai

acīs tik asu satīru, kāda jebkad par latviešiem rakstīta. Gan viņš
aizsargam mazliet uzliek masku, saucas par hotentotu dzejnie-
ku Sinam-Ualb (otrādi: Blaumanis) un raksta odu par ho-

tento ti cm (M. V. M. 1896, X). Kāds no viņiem paceļasm

apsūdz sevi visas tautas priekšā, ka viņa dziesmas remdenas,

viņa jūtas nekvēlo, viņa gleznas algādža darbs. Izmisumā viņš

piesauc tautu, lai tā kustina viņa dvēseles smokošos ūdeņus un

izceļ viņu laukā no nāvīgi nīstās vidējības. Viņš jautā, vai tai

ir mīlestība, verdošai rūdai, vai dienvidus vēsmai līdzīga, ie-

naids, vaidams zvēru krātos kā tīģeris, tikumi, kuros tautas dē-

li un meitas staigā kā žilbinoši baltās drānās, netikumi, kas no-

ved uz tumsu un pazušanu ar Kaina zīmi apzīmētus cilvēkus,

skaistums, kas izvilina kā liega vējiņa nestas kokļu skanas,

smiekli, ar ko saceļ traku, pārgalvīgu jautrību joku taisītājs,
slavas telpās uzglabāti stāsti — vai tautai viss tas ir? Lai to

rāda! Un dziesminieks aizgrābts dziedās skaistas dziesmas. Bet

tauta novērš vaigu. Viņas centieni un mērķīši maziņi, sīciņi;

viņas mīlestība remdena, viņas ienaids slābans bezzobis, tiku-

mi apvazāti, netikumi mazas nerātnības, patiesības aizstāvji lo-

kās kā meldri, skaistuma vietā veselīgs kuņģis un apskaužams

miegs, jokotāji iet smagus soļus, prātnieki l nedzimuši, slavas te-

pās sešu simtgadu verdzības piemiņas zīmes. Ar mietpil-

soņu smieklīgo nopietnību tā ietura zelta vidus ceļu. Un dzejnieks

nolād sevi, ka viņam jābūt dzīvam spogulim, kurā atspīd tiP

nediža vidējība. Cik reižu viņš nav nometis kokli un gribējis
atraisīties no tautas, bet nav varējis. „Paceļu atkal nomesto

kokli, trinkšķinu atkal vidēji par vidējību un nesu savu mīlestību

tālāk kā — slogu!"

Kaut gan satīrā izsacītie spriedumi nav ņemani tiešā nozī-

mē, tomēr Blaumaņa asā nostāšanās pret visu latvisko ir &

dzama. Tā lielā mērā izskaidrojama ar Andrejanova iespaidu

Tas viņu izšauba no viņa paša domu gājieniem un dod viņam

rokā no citurienes ņemtu mēru, kas, zināms, ar latviešu dabas

un kultūras īpatnību nesaskan. Še notiek savā ziņā tas pats. K°

novērojam dažu nelatviešu (piem. A. Bīlenšteina) spriedumos

par latviešu tautas dziesmām: tām pielika mēru, kas ņemts no

senajiem varoņepiem. Homēra, Nibelungiem v. c. (sk. I
2; 9?'

t.). Saprotams, ka šādā gadījumā latv. tautas dziesmu aistē>

kā vērtība izrādījās visai maza. Blaumanis odā kaut ko izsacīja-

kas tikai pa daļai bija viņa paša. Un viņa paša bija tīri ai*'

tētiskais viedoklis: tā priekšā ir tikumam un netiku-

mam, mīlestībai un naidam vienāda vērtība, ja tie tikai sacel

spēcīgas mākslinieciskas izjūtas.
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Ka Blaumaņa tieksme pēc vērtējuma ārpus lat-
viešu sabiedrības nebija tik visai pārejoša, lieciņa viņa
vēl ari veļak izsacītie uzskati. Viņš ari turpmāk tulkoja savus

darbus vāciski, cerēja sevišķi ar drāmu Genoveva iekarot
Vakar-Eiropas skatuvi un skubināja, lai tā dara ari citi (A. Bri-
gaderes Atmiņas par 81., Ermaņa Atm. kop. 26). Kad Fallijs
tam pretojas, izsacīdams domas, ka katrs dzejnieks pieder tikai

savai tautai, Blaumanis sašuta un izsaucās: „Laukā no tā pīļu
dīķa!"

Pa tam Blaumanis radīja darbus, kuros izsakās viņa dabis-
kais nac ionali s m s. Radošs mākslinieks dos dabiski kā
pastāvīgāko vērtību to, ko viņš mantojis no savas tautas. Lat-
viešu no ārienes sīkā, pelēkā ikdienība ir tā, kurā Blaumanis
atrada un radīja dziļu neiznīcīgu saturu. Ar to viņš tika pa-

zīstams ari Vakar-Eiropā. Jāšaubās, vai viņš ar Genovevu
būtu vairāk sasniedzis nekā ar Indrāniem.

Blaumanis ap deviņdesmito gadu vidu stāv
vesels mušu priekšā. 1893. g. viņš no vācu avīzes atraisījies,
lanī pašā gadā viņu Mājas Viesa vadītājs P. Zālīte pieskaita
saviem līdzstrādniekiem. Viņa vārdu plaši nes tautā viņa šai
gadā iznākošie darbi: noveļu krājums Pie skala uguns un bē-

du luga Pazudušais dēls. Ar abām šīm grāmatām viņš attie-
cīgas literatūras nozarēs (novelē un drāmā) sasniedz augstu-
mus, kas agrāk nebija sasniegti. Jau priekš tam bija izdotas

ļļn uzvestas viņa lugas: Zagli (joku luga, 1891), Ļaunais gars
tautas luga,_ 1892). Pazudušā dēla izrāde nesacēla_ tādu nz-

raukurnu ka ap to pašu laiku izrādītas reālistiska virziena

ļugas (Gods, Zaudētas tiesības). Bet viņa uzņemšana latviešu
teātra repertuārā apzīmē stipru novēršanos uz nacionālisma
Pusi kas izsakās ari teātra direktoru maiņā: 1893. g. nāca Rode-
coelinga vietā Pēteris Ozoliņš.

n
-

f
Ar jaunstrāvniekiem Blaumanis nevarēja būt gluži vienis

Ia! Jore[z ( 189?) sarakstītā satirā Jaunais laikmets (sk.

ļ-atvļu Grāmata 1922, 2. nrā) viņš ņēma uz grauda na-

uralismu,_ tēlodams, ka ducis jaunukungu, lozberlapam
aros no visam pusēm pamatīgi aplūko tirgus vidu saule gu-

Dink
gu' apraksta viņa bikšu caurumus, kaju autus, matu

ļj Kas u
\
tt. Viņam iznāca domu starpība ari ar Aspaziju, kas

ja daiļuma vietā nostādīja par mērķi radīt izsalkušiem, ka
dragāt

savas važas (sk. 106).

„«.

ates īpašuma un P. Zālītes vadība sakopojoties

or/a3 ■ Per'odiskiem izdevumiem, Blaumanis piesaistījās Zālītes

Mēn?en
J. arvienu vairāk. Iznākot 1895. g. rudenī Mājas Viesa

nes raksta pirmajai burtnīcai, viņš tai deva ievada pantu.
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stāstu Auseklis, Rieteklis un Sārta un dažus dzejoļus; tur

mākajā burtnīcā ir viņa Stāsts par cūku, kura runājusi. Xi
1898. g. beigās Plātes īpašumā pārgāja Dienas Lapa, Blaun

nis iestājās vienā vadībā savienoto laikrakstu redakcijā. &

viņš strādāja kopā ar Aspaziju, Deglavu v. c. Ari Poruksš:

daudzkārt piestaigāja. Blaumanis ņēma dalību ari Jaunā Raž;

kuras pirmā burtnīca iznāca 1898. g.

Šai laikā Blaumanis ļoti ražīgs: nāk no viņa klaji

noveles: Baltais (1896), Romeo un Jūlija (1897), Dancis

trim, Salna pavasarī, Purva bridējs (1898), Andriksons, N

ves ēnā (1899). Mopsis jeb Nelaime Tērbatas ielā I
lugas: Trīnes grēki (1897), Potivāra nams (1897), No sal-

denās pudeles (1901); dzejoļi, vispirms (no 1895. _g.) periodis-
kos izdevumos, tad krājumā Ceļa malā (1900) kopā ar Niedras

dzejoļiem.

Nemierā būdami ar Zālītes nostāšanos Rīgas pilsētas dom-

nieku vēlēšanās, no viņa 1901. g. aizgāja daži līdzstradniek

viņu starpā Blaumanis. Tā paša gada beigās 0. Rāvir
izdot Pēterburgas Avīzes, pie kurām aicināja Olavu par poli'

tiskās, Niedru par literāriskus un Blaumani par humoristist

daļas vadītāju. Blaumanis nu pārgāja dzīvot Pēterpili.

parādās jo spilgti viņa humors un satira: par Grāvraci
damies, viņš vada Purva malu, ko ari pa lielu lielai daļa; i
pilda. Niedram no redakcijas darbiem atstājoties, Bļauti

vada visu literārisko pielikumu. Bez tam viņš saraksta

lugu Skroderdienas Silmačos (1902).

Sākas Blaumaņa mūža pēdējais cēliens. Pāļļļ*
cis no Pēterpils, viņš vēl ķeras pie lieliem darbiem, sai

lugas Indrānus, ko iespiež Vērotājā (1904), Ugunī, ko pi

scēnē Valmierā. Bet ar viņa veselību iet uz leju. Ar_sajūsj
viņš apsveic 1905. g. revolūciju, sacer viencēlienu Pec

mītiņa, bet pēc pāris mēnešiem pārdzīvo šausmu dļenas.
saraksta lugu Sestdienas vakars, sāk liela stila drāmas QW

veva, Dzīvais ūdens, uzņemas (1906) Latvijas r edaj
cij v, vada še vēlāk (no 1907. g. otrās puses) tikai

pielikumu, ierīko ari še humoristisku nodaļu Skaidienu, jj
strādā kā Pulieris. Bet spēki gurst. Blaumanis apmeklē
rāteru 1906. g. vasarā viesnīcā (Akurātera Atmiņas par

Ermaņa Atm. sak., 12 v. t.). Viņš izskatās savāds,

iekritusies, ģīmja kontūras lielas, acis dziļi dobumos, mati v»

tik lieli izauguši." Izgaist domas ar viņu daudz runāt, stfl

ties par dienas jautājumiem. Viņš ir ceļā uz laukiem, 'aļ
spirgtu. Tā paša gada rudenī Akurāters redz viņu atkal,

ir gan atspirdzis, bet sejā ir kaut kas skumīgs un dīvaini k'
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Blaumanim 1908. g. pavasarī jāpārtrauc redakci-

jas darbi un jādodas uz Brāķiem: krūtis pavisam sliktas.

No Brāķiem viņu aizved uz Takaharju sanatoriju Somija, kur

viņš mirst 4. septembrī (22. aug.) 1908. g. Viņu pārved un pa-

glabā Ērgļu kapos 12. septembrī. Še viņam uzceļ pieminekli

2. septembrī 1923. g.

b) Blaumanis bija caur un cauri mākslinieks. Viņš

bija mākslinieks ari savā dzīvē un satiksme. Veikala

viņš izturēt nevar, viņš vienkārši no tā aizbēg. Kad viņš dzīvo

Koknesē, tad ir „purva.bridēja"
dzejiskā dvēsele tā, kas viņu
saistīt saista. Bez tam šīs spri-
dzīgas jaunavas, ar kurām kopā

viņš pavada vai katru brīvu

brīdi, ir jokodams, ir dziedā-

dams, ir apkaklītes šūdams, ir

Pogu caurumus taisīdams. Bra-
kos dzīvodams, viņš gan saucas

Par saimnieku, bet patiesībā
viņš ir mākslinieks. Viņa sai-
mes ļaudis viņam nav darba

darītāji vien, bet viņa biedri un

draugi, viņa studējamie un tē-

lojamie mākslas priekšmeti.
Ar savu puisi Mīli Kraujiņu, tā-

Pat ka ar daudz citiem, viņš
vakaros dzer kopā tēju, lasa

avīzes, spriež, joko. Un kad

ļļo Pēterpils atbrauc Brakos

Mīļa brālis, tad dienai ar tumsu
doties šī mazā sabiedrība

Rūdolfs Blaumanis

Prasa pec lūgšanām un himnām,
kalpone ienes lampu. Bāla gaismas šalts aplej griestus un sienu
virs iliģeļa, apspīdēdama ģīmetni (dzejnieka teva) sakaltušu
ozollapu vaiņaga. Drīz zem nama tēva pirkstiem pamostas le-

jļas klavieru skaņas, kam viesis pieskaņo līdz paņemto mando-

•ņu (Ermaņa atm. kop. 46). Kādu citu no saviem puišiem (P.
Llci ) Blaumanis cenšas iztaisīt par rakstnieku, kaut gan tas ne-

dodas. Bet ari spītīgos, kādi, piem., Noliņš, Blaumanis ne-

pamet neievērotus: skatīdamies cauri viņu paskarbai ārienei,
Vl uš ierauga viņu jūtīgo dvēseli.

. Blaumaņa mākslinieka daba meklē sevišķi pec radnie-

c m.iskie cilvēkiem. Viņa tuvākie draugi ir jaunie rakst-
nieki. Tie laiku pa laikam ierodas Brakos, gan pa vienam,
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gan pa vairākiem. Dažus viņš atved pats sev līdz. V|
(1904) atrod Akurāteru kaut kur Grīziņkalnā mazā istabiņā, n:-

vārgušu, trūkumā. „Tu beigsies te, tas ir skaidri redzams

viņš saka un bez kādas apdomāšanās ņem to līdz. Koknesei

piestātnē viņš to saģērbj, satīsta, iedod viņam savu silto virs

kreklu, iesēdina zirgā un noved Brakos (Ermaņa Atm. kop. i

Kad Blaumanis iebrauc Rīgā un apmetas viesnīcā, drīz klāi

ari jaunie rakstnieki. Dažs vēl pavisam nepazīstams; tas

kaut ko atnesis: kabata tāda izspiedušies. lenāk kāds cto

vecs paziņa, noguris, vājš. Blaumanis tūliņ nomana šo sava

dību, apjautājas, pamāca. Neder bēdāties: pasaulē biezos

mūrus neviens nav varējis krūtīm lauzt. lenācējs top mieru

gāks. Kādu citu reizi viņš sāk runāt par agrākiem laikiem, pa

savu pirmo mīlestību, bet tad. nomanīdams, ka top melancM

lisks, pārrauj pavedienu. „E, ko tur tik daudz runāt!

atmiņas sabojā kuņģi." Jautrība viņam princips; tā_ ir

līga, tā ir derīga, tā atjauno garu. Tajā viņš jūtas labā sa

ar latviešu dabu, kas pēc viņa domām bez jautrības nav

nīga. — Ari uz dzīvi Rīgā nomezdamies, viņš labprāt iz;

par dzīvokļa biedriem māksliniekus, un ne tikai rakstnieki

Viņš kādu laiku, agrākos gados Rīgā uzturēdamies, dzīvo kop

ar skaņu mākslinieku Melngaili; pirms viņš saslimis galīgi at

stāj Rīgu, viņš dzīvo pie gleznotāja Rozentāla.

Savus piedzīvojumus un satiksmi Blaumanis izmanto 1'

terāriskiem darbiem. Ko viņš raksta, ir maksu

ciski izjusti novērojumi. Viņa darbos skatāmi tie tēli. ko vii

redzējis Koknesē, Brakos un citur. Vispirmā kārtā tie ir

cinieku tipi, ko viņš novēro un rāda. Bet ari intelliģences I
cekli, kam ar Blaumani kāds sakars, ierauga savas sejas vļļj
darbos, bet ne tik daudz stāstos un lugās, kā lirikas un sevisķ
zobgalību nodaļā. Redzams, ka Blaumanis netēlo aiz simP a&

jām vien, bet ari aiz sašutuma un naida. — No ārienes uznenfl

vielu Blaumanis pārstrādā sevī, bet ari šai darbā ne P ll

noslēgdamies no citiem. Redzējām, ka viņš valodas ziņā V

šaubāmos gadījumos griežas pie mātes. Viņš lasa ari uzrak-

stītos darbus viņai priekšā un tos saskaņā ar viņas norāda*

miem pārlabo. Satiksme ar mākslas draugiem un pratēju*

pa labai daļai taisni veltīta veidojamo literārisko darbu pāflj
nai. Pirms viņš drāmatizē Purva bridēju, viņš par to stasj
citiem un grib dzirdēt ko viņi par to saka. Viņš medz savi»

biedriem uzrādīt darba plāna pamatus, tos personiskos n°v

rojumus un piedzīvojumus, kas viņu ierosinājuši pie kada dar •

ķerties. Tādā ceļā dabū zināt ari par darbiem, ko Blaurna

nemaz nav sarakstījis. Tā rakstnieku aprindās daudz stasu*



Blaumanis

175

par viņa neuzrakstīto traģēdiju Sausā vasara. Šo Blaumaņa
tematu citi ari rakstniecībā atzīmēja. Saules karsējošā svelmē

viss izdedzis; cilvēki iet kā pa nāves valsti; pēdīgi pērkons un

krusa, kas izposta beidzamo. Varētu būt, ka citi šo tematu

izstrādā līdz galam. Tādā kārtā Blaumaņa darbs top zināmā

mērā par kopdarbu un Blaumanis par īstu tautas rakstnieku,
kas tuvinās tautas pasaku stāstītājiem. Viss, kas no Blaumaņa
ticis tautā, nav uzrakstīts; viss, kas viņa uzrakstīts, nav

iespiests. Pirms Blaumanis deva savus darbus iespiest, viņš
ar tiem iepazīstināja savus tuvākos cilvēkus. Daudzreiz

viņš nemaz tālāk netika: viņš iepazīstināja ar sacerējumu, ko

nemaz neiespieda, vai iespieda daudz vēlāk, dažu pēc viņa

nāves. Viņš daudz ko sacerēja, sadzejoja taisni pašu ļaudīm,
vai nu par lietām, kam tikai pašu starpā interese, jeb par tā-

dām, par_ kurām atklāti nedrīkstēja runāt. Tādās reizēs viņš
lika pievērt durvis un lasīja klusām un noslēpumaini. Ta viņš
ari politiskā dzīvē, pie kuras neņēma nekādas aktīvas dalības,

uzrņekleja_ savām mākslinieka dziņām vielu, sekodams tai no

sāniem, pēc viņa paša vārdiem, „kā zagšus, tik lēnām un klu-

sinām."

Lai ari sakarā ar apkārtni, tomēr mākslas darbs rodas

māksliniekā pašā. leskatu Blaumaņa iekšējos mākslinieka

Pārdzīvojumos dabū novērojot, kā rodas viņa luga Sest-
dienas vakars. Par to pastāsta J. Greste (Ermaņa Atm. kop.,

31 v. t). Blaumanis ar savu biedri saņem Vasarsvētku sest-

dienas vakaru (1906) Rīgā. Viņi šo to iepērkas, pariet sava

dzīvoklī, kur tomēr nav nekā, kas atgādinātu svētkus: nav

ne meiju, ne siltu plāceņu. Viņi noliekas gan gulta,_bet nevar

aizmigt. Sakas fantazēšana par parašām Vasarsvētkos, par
agrāk saņemtiem iespaidiem. Nāk prātā māte, kas veļk no

krāsns karstu plāceni, nolauž un iedod puikam. Pagalma sauc

Rada balss: „Meitieši, uz pirti!" Un nāk no pirts pa pagalmu
vecītis pliku galvu, apakšdrēbēs, ķipīti roka, slotiņu paduse,
aadās atmiņas nogrimstot. Blaumanis apklust. Pec brīža viņš

Pļepeši uztrūkstas gultā uz ceļiem, iesit sev pa pieri un čukst:
»vai zi' ko, Janci, es rakstu vienu štimmunga lugu, ta i nosaukšu:

sestdienas vakars." Tad viņš pieceļas, lēniem soliem pastaiga
Pa istabu kādu ceturtdaļstundu, apstājas pie loga, labu brīdi

nekustēdamies stīvi noraugās gaisā, tad liekas atkal gulta, to-
mer* kā redzams, negul, bet pārdzīvo Sestdienas vakaru.

Kad uztvertā viela dabūjusi zināmu noveidojumu, Bļau-

dams ķeras pie galīga apstrādā juma. Viņš piegriež
'•eiu rūpību valodai un stilam. Pirmo uzmetinājumu viņš ņem

pamatīgi labot, tad noraksta tīrā. Dažus darbus viņš raksta
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pa trim lāgām (Birkerta R. 81. pirmie soli, I. M. Mēnešr. 19.

IV, 422). Dažus sacerējumus viņš raksta paņēmieniem, tur

pretī citus no vietas: kad iesāk, tad raksta dienu no dienas.

Kādus stila prasījumus Blaumanis rakstīdams k

vēro, redzams no aizrādījumiem, ko viņš dod jauniem raks;

niekiem. Kādā vēstulē (25. martā 1906) viņš savam agrākajai

puisim P. Līcim, kas ķēries pie rakstniecības, dod padomu
atturas no tādas izteiksmes, kādu sastop grāmatās un sfik-

tos stāstos. Vēl viņa stilā manāms sliktu grāmatu iespaids

sirsniņas, actiņas un tamlīdzīgas saldīgsnējas lietas. „Cenl

savas jūtas attēlot tik dabiski, cik iespējams. Ja apraks;

piedzīvojumu vai cilvēku, tad neizpušķo to pēc grāmatas vizi

Tas ir tas, kas labai garšai vismazāk patīk. Lūko visas

rādīt tik plikas, cik iespējams
...

Vislabākais stāsts būs tāds

kuram interesants, pievilcīgs gājiens un kurā pievilcīgi atklā-

jas visādi dvēseles stāvokļi. Un ne sausi stāstīt, bet gleznot

Atturies ari no tās kļūdas, it kā skaisti skanošu vārdu virkne

darītu skaistu iespaidu. Nevis tas, vai tu rozi vai mēslu gub

apraksti, ir tas svarīgākais, bet gan, kā tu to dari." Par p-

raugiem Blaumanis ieteic Niedru, Kaudzītes Mērnieku

Poruku, Skalbi, pats sevi (Ermaņa Atm. kop. 52).

Blaumaņa mākslai reālistisks raksturs: tā pie;
slēdzas dzīvei, paliek ar to sakarībā un to attēlo. Ar to vīps

atšķiras no Poruka. Pēdējam stipri strādā fantāzija, unj
viņš ari tēlo reālas lietas, tad tās izceļas no viņa dvēseles dzeļ
mēm. Klusos brīžos viņš nomana, ka viņa dvēsele pacjP
gleznas un atskaņas no pagātnes un viņu glābj no tagadi»

acumirkļa tukšības. Tās pa labai daļai atmiņas, kas ilgilļj
bājušās zemapziņā. Blaumanim tādu atmiņu gandrīz nefflj
nav. Viņa tēlojumiem par pamatu reālas dzīves tieši, apzimj
novērojumi. Tos viņš uzņem, veido, saskaņo ar pašiem pne»

metiem, nogludina, pie tam allaž atbalstīdamies uz padomi*
iespaidiem no ārienes. Viņa radīšanas process nenorisinās

noslēptajā, nevienam citam nepieejamā vientulībā kā Porukajf
Viņš paliek ar citiem nemitīgā sakarā ari tālāk. Kad dar

gatavs, tas nereti neiespiestā veidā tiek citiem pazīstams. .
tad viņš ar instinktīvu dziņu uzmeklē to ceļu, pa kuru vlSlj;
nīgākā, vistiešākā kārtā literāriski darbi pāriet tautā: vj
runā uz publiku no skatuves. Atkarše viņš ar dziļu nojausj
sniedz to, kas skatītājus visvairāk saista: ne abstrakcijas,
idejas, bet labi novērotas un veikli tēlotas situācijas

personas. .

Reālas pasaules uztverē un tēlošanā Blaumani vienm

vada tīra daiļuma izjūta. Šis daiļums nav
neK
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reālo priekšmetu apskaidrojums, ideālizējums; tas nebūt ari

neizvairās no ta, ko dzīve mēdz saukt par nedaiļu. Nē, Blau-
manis šai zina pilnīgs naturālists, kas tēlo ari nejaukus priekš-
metus; tikai tiem jābūt tādiem, kas ierosina, kas saista, kas

spēcīgi aizrauj. Ja tas notiek, tad viņam ari viena alga, vai
tie labi, vai ļauni, vai tie no tikumības puses slavējami vai pe-

Viņam dod baudu tīra priekšmetu, gadījumu, sarežģījumu
skatīšana un tēlošana. Viņš ar to atšķiras no rakstniekiem, kas

savos darbos grib veicināt dievbijību (Neikens, Apsīšu Jēkabs),
tikumību (Kaudzītes), patriotismu (Auseklis, Niedra), sabiedris-
kus centienus (Veidenbaums, Zvārguļu Edvards). Viņš no-

stājas ka tīrs mākslinieks, kas zemnieku dzīves tēlojumus no-

ved pie visaugstākās pilnības un uzstāda vadošo principu mo-

dernajai latviešu literātūrai.

,
_

Piemērodamies savai, reālai pasaulei pieskaņotai, daiļuma
izjūtai, Blaumanis izkopis savu stilu vislielākā mērā.
Viņš gribētu, lai no viņa valodas priekšmeti paši raudzītos uz

lasītāju. Savos skatuves gabalos viņš runā norautos vārdos,
Pusteikumos, varētu teikt neliterāriski, bet dzīves aina, per-
sona, situācija, nostājas skaidra priekšā. Tādā_ pat stilā viņš
raksta ari novelēs tās vietas, kur viņš grib attēlot pēkšņu jutu
uzplūdumu. Kad Andrs (Salna pavasarī) pazaudējis savu lī-
£avu, viņš krīt savam zirgam ap kaklu un raustīdamies čukst:
«Manu pelecīt!.. Manu zirdziņ!.. Manu pelēcīt!.. Mana

ļaime!.. Mana laime!.. Mana puķe!" Bet mierīgi aizrito-
S

A

OS. notikumus Blaumanis attēlo noslēgtos, skaidros teikumos.
An še iecere uzņemto ainu taisni tādu tvert vārdos nav tik
viegli. Tāpēc viņš lēni strādā, ilgi pārbauda, daudz labo. Un

viņš pēc kāda laika sacerēto gabalu atkal ņem priekša,
v <ns vēl atrod, ka tas visā pilnībā neizsaka to, ko viņš sevi
nes

; Gramatika viņam palīdz maz, kaut gan viņš tas likumus
reti pārkāpis. Viņa skolotāja ir tauta, tautas viņam tuvu stā-

vošie locekļi. uz ko dibinās ari gramatikas likumi. Tie viņam
Palīdz tikt pari izteiksmes grūtībārm Tāpat vārdnīca viņam
visur nesniedz vajadzīgo padomu. Tā, piem., viņš neatrod lat-

iesu vārdu krājumā nosaukumu jēdzienam, ko vāciski ap-
īrne par Sthnmung. Ilgāki pārdomādams, viņš še sak lietot

jutoņa. Citi valodas grozījumi un papildinajumi_ notiek

enM-H
neapzinī gi, Pašā mākslinieciskas radīšanas darba izrau-

kam
k^us ffara satura izteiksmei.

_

Katram_ māksliniekam,

"ļ! sava īpatnīgā gara pasaule, jābūt zināma mera valodas

raSt N-° svara še ari tas
'

kādus literāriskus
_

veidus

un l • makslinieks atrod par savai piemērotiem
Kopjamiem. Katrā literātūras, dzejas nozare nodibinājies
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savs sevišķs stils, ar ko dzejnieks saskaņo savu izteiksn
veidu.

c) Blaumanis vispirms ir novel i s t s. Noveles ir vii

vispirmie klajā laistie literāriskie darbi; novele palika par vi
visvairāk iemīlēto literātūras veidu visā viņa māks

darbības laikā; novelē viņš sasniedza pilnību, kādā

neviens cits latviešu rakstnieks nevar līdzināties un kas v

nostāda blakām labākiem novelistiem pasaules literātūrā.

stāvoklī viņu izvirzīja viņa spējas, viņa raksturīgās īpašīb
visa viņa būtība.

Novele ir sevišķs stāsta veids, kas, atšķirdamies h

romāna, tēlo kādu epizodi no cilvēka dzīves, atsevišķu, ka

kādā ziņā raksturīgu gadījumu. Turpretī romāns sniedz plaā
dzīves ainu un pavada varoni pa visām viņa mūža gailī:

Romāns tad nu mēdz būt savā apmērā plašs, bet novelei p»

mīt koncentrēts īsums. Še tad nu novērojams sevišķais novfr

les stils, kas izstrādājies saskaņā ar to veidu, kā šos stās'

jumus ceļ priekšā. Romāns sāk literātūrā iesakņoties un i*

platīties līdz ar grāmatu iespiešanas mākslu; tas par sevi

brīžos baudāms un lasāms, var mierīgi savus pavedienu

tināt, var novirzīties ari uz sānu ceļiem — laika diezgan

tam sekot un galā nonākt pie uzstādītā mērķa. N

turpretī ir priekšā stāstāma vai priekšā lasāma. Ta ties

tīstās no priekšā stāstītās tautas pasakas, kā romāns no dz:.

minieka priekšā celta tautas epa. Novelei, tāpat kā pasakai.,
sniedz klausītājiem kaut kas interesants uz īsu brīdi. Ta i
drīkst novirzīties no ceļa, kavēties pie sānu priekšmetiem,
gremdēties savrup stāvošās domās un aplūkojumos. Tai

ta klausītāju uzmanība ar stingru kompoziciju, ātru, noteiH

darbības norisināšanos, spilgtiem notikumiem. Viss tas darīt-

sevišķu noveles stilu, kādu sastopam jau pašos šī rakstu:

veida sākumos.

Par noveles pirmtēvu uzlūko itāliešu rakstnieku Bokač

(Boccaccio, 1313—1375). Viņš savā Dekameronā deva pirmo

rojamo noveļu krājumu. Viņa stāsti pa lielu lielai daļai aizņemti. '
viņš tiem deva veidu, tos iekārtodams zināmā rāmī. Florencē v

mērim (1348), septiņas augstāko kārtu jaunas dāmas un trīs!
kungi noslēdzās idilliskā vietā, lai izsargātos no sērgas. Katra-
šīm desmit personām savu dienu gādā par laika kavēkli un nos

vielu priekšā ceļamiem stāstiem. Tie ir nopietni un jautri, nx

liski un nemorāliski, vienmēr dzīvi un pievilcīgi, pilni atjautu un

mikas. Stāsta par dažādu kārtu ļaudīm, ne mazuma ari par

niekiem, nostādot viņus komiskās situācijās. Pavisam Dekam

simts noveļu, kas stāstītas pa desmit katrā no nodzīvotām
di'
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Blaumanis pats no sevis, bez norādījuma no ārienes, pie-
vienojas noveles tradicijām. Viņš ceļ savus dar-
bus saviem mājiniekiem vai biedriem priekšā, tāpat kā Deka-

merona stāstītājs florenciešu pulciņā. Nekādi mākslas likumi,
bet šis priekšā celšanas veids izslīpē Blaumaņa stilu, noteic vi-

su stāsta uzbūvi un katra atsevišķa teikuma valodu. Velti viņa
noveles meklēsim plašus tēlojumus, tiešus raksturojumus, no-

gremdešanos abstraktās domās, jūsmošanu; apkārt stāvošie

klausītajies ierauti tēlotā darbībā un ar ziņkārību gaida, kas no-

tiks; tie viņam jāapmierina.

Blaumanis stāsta par Raudupieti. Viņam jāapzīmē
moments un apstākļi, kur viņa sastopama. „Sēra zvanīšana

baznīcas tornī, sēra dziedāšana kapsētā, pulks sērīgu ģīmju ap
valeju kapu, kapā lepns, melns zārks, jauks puķu vaiņags uz

zārka, bet_asaras — nevienas." Nāves gadījumam nekādi citi

cilvēka mūžā nevar līdzināties; tas saceļ interesi. Glezna pie
gleznas vesta un raksturo īpaši šo gadījumu; sevišķu ziņkārību
modina piezīme, ka nav asaru. Dabiski ceļas jautājums, ko ari

Blaumanis izsaka: „Ko šodien gulda uz mūžīgu dusu?" Atbilde:
..Bagāta Raudupu saimnieka līķi." Vēl mācītāja pēdējie vārdi,
tad galvenās personas nostājas priekšā: atraitne Raudupiete,
viņas mazais dēlēns Matīsiņš un puisis Kārlis. Arējā darbības
saita pa mazai druskai atņem nost apsegu no ta,
kas notiek iekšā. Raudupiete aizklāj vaigu ar baltu
lakatiņu — lai neviens neredz, ka viņai nav asaru pie vīra
kapa. Matīsiņš turas kopā ar Kārli, un galā visi trīs kopa
aizbrauc uz mājām. Dzer bēres, sāk dancot, danco ari Kārlis;

Ķaudupiete pievirzās dancotājam tuvāk. Bet Matīsiņš traucē;
lr gan nolikts gulēt, bet pamostas un sauc Kārli. Raudupiete

Pajern no skapja vīnu, dod Matīsiņam, dod Kārlim. Matīsiņš

Kārlis iesilst. Viņš tā kā jokodamies aicina Rau-
auPieti dancot. danco ar Kārli — un uz tikko
aizmesta kapa mēneša stari auž sudrabotu šķidrautu." Re-

Km
vr

KurP darbība virzās. Raudupiete sper soli pa solim, lai
'Ktu Kārlim tuvu. Viņa saņem dūšu un iet tieši viņu bildināt,

vin h-

tSaka: negribot būt par patēvu. Tad tā tā nelaime. Nu
Oa bērnam nekā vairs neaizliedz. Viņš var rotaļāties ar ugu-

cīnM
stundam Pie akas, kāpelēt pa trepju trepēm. Tad reiz,

Klāht
IGS ap akmeni

>
Dērns iekrīt akā

-
Māte t0 redz

'
varetu

Sļ cinās sevī, atturas. Nu vairs Matīsiņa nav. Nu

sin§
Pletei bus pie Kārla labāki Panākumi- Bet nav

-
Matl"

us nav bijis īstais kavēklis; Kārlis ies iegātņos pie Karklenu

sun-
' Tad ta? »^ai zini. k a es tevi tagad varu nožņaugt ka

01 —

suns, tu! Kādēļ tu mani apmeloji?" Viņa pazūd tirdzi-
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nieku mudžekli. Pēc brīža viņa guļ uz lielceļa bez dzīvības. J
ņas sadragāto galvu tirgus sargs tur savā klēpī un mazgā to

ātri no tuvas _upes atnestu ūdeni." Tas ir drāmatisks kāpināju
līdz visaugstakai pakāpei. Aina par Kārla un Marijas laulit
dzīves sakumu mīkstina beigu iespaidu.

Blaumaņa stāstījumā, šķiet, nevar vārdiņa izlaist. Vairi

gadus pec pirmā iespieduma (1889) Raudupieti cauri lūkodatr

viņš tomēr atrod, ka tanī kas lieks. Kopotos rakstos (190
izlaists pēc bērna noslīkšanas tēlojums par Raudupietes iekš

jam cīņām un viņas bailēm, ka žīds neizpauž viņas nozi

gurnu. Šadu izlaidumu prasīja viņa nu vēl vairāk attīstījusi!

noveles stila izjūta.

Blaumaņa Braku mājas Ērgļos

Novelei Raudupiete par pamatu mīlestības motīvs savā aii)

stakā_ kāpinājumā: mīlestība iedegusies par nevaldāmu kaisli

Maigākā veidā šī kaislība parādās novelē Purva br i dčl

kam Blaumanis ņēmis vielu no dzīves Koknesē (sk. 164. Ip.)J
laidni Edgaru vēl cik necik izglāba no grimšanas Krist

nes mīlestība. Bet kad Edgars netur un netur soIP

laboties, Kristīne, ari vēl mātes pierunāta, apņemas aiziet piec
ta. Līgavas rotā viņu vēl sastop Edgars un aiztur no pēdējās'
ļa. Dievišķs spēks ir Edgara dziļajai atziņai, ka tikai vel 0

leta sieviete var uzturēt to, kas viņā labs. „Es ēsmu slikts fl

vēks, es tev darītu raizes, bet es tevi mīļotu... mīļotu .-ļ,
mani tā vadītu, ka es pavisam nenoklīstu." Un viņai bija tā.»

kada balss viņas sirdī pamostos un sauktu: „Mīļo! ... }a !
ari pie tam jācieš, mīļo, mīļo!" Viņa tuvojas Edgaram un pie^
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paliek. Reti kur mīlestības glābēja un sargātāja vara tēlota tik

patiesi un dziļi, kā šai novelē. Šo pašu vielu Blaumanis drāmati-

zējis lugā Ugunī.
Mīlestības motīvi daždažādās nokrāsās uzejami

vēl daudz citās Blaumaņa novelēs. Te tā ietrīcas kā vēja aiz-

tikta stīga (Pie aizbiruša avota, Nauda zeķēs), te tā pieņemas
spēkā (Dancis pa trim), te pieaug par neapturamu kaislību

(Raudupiete).
Novele Nāves ēnā liek četrpadsmit cilvēkiem, kas uz

ledus gabala aiznesti jūrā, skatīties nāvei acīs. Brīdi pa brīd?m

arvienu vairāk noskaidrojas, ka glābiņa nav. Pēdīgi pienāk
laiva, bet tā nevar visus saņemt: trim pēc lozes jāpaliek. Stip-
rais Birkenbaums top nevarīgs un domā par dzīvi, kuras žēl.

lekšēji dziļākais Grintāls prot savaldīt uztraukumu, uztur bied-
ru starpa mieru un kārtību. Viņš zin, ka ir spēki, pret kuriem
nevar cīnīties.

Konfliktu divu nesavienojamu uzskatu starpā rāda novele

Andriksons. Viņš nocirtis tēva aiztaupītos ozolus. Par to
vīnu barons sauc oie atbildības. Tēvs tos būtu varējis cirst, bet
tagad tie pieder muižai. To Andriksons nevar saprast, uztrau-

cas un atriebības jūtās aizdedzina mežu. Liesma apņem
ielu plašumu, un Andriksons sāk baiļoties, ka viņš pazaudēs
savus uz mežu aizgājušos bērnus, ko barons tomēr atradis un

vīnam pieved. Andriksona jūtas atkūst un viņš norautos vār-
dos apsūdz sevi barona priekšā. Skaidrs un zīmīgs novelē
K atrs vilciens, kas cel jūtu pieaugumu un pārmaiņu priekšā soli
Pa solim.

Ģimenes drāma tēlota novelē Pērkona negaiss.
Kopiaiņu saimnieka dēls Krustiņš izaug, mātes izlutināts, par
Palaidnieku. Ari Jauni cilvēki viņu paved. Pēdīgi viņš nonāk

If ā' u
'

ka gribēdams samaksāt krogus tēriņu, kāpj nakti pa
ogu teva istaba, lai paņemtu tēva naudu. Norīb šāviens līdz
r briesmīgu pērkoņa spērienu. Tēvs nošāvis savu delu. Viņš

blrana' sa>rrat) j Pistoli, bet tai stobri tukši. „Viņš_ to iecirta

satvēra ar abām rokām galvu un sita to ka ārprātīgs
Pret sienu..."

Blaumanim pavisam ap 50 noveļu. K. Kārkliņš (I. Min. Mē-

nešraksts 1924, V—VI) tās grupē pēc šādiem motīviem: mīlestība

(Sapnis, Pie aizbirušā avota, Nauda zeķēs, Bērtula pirksts, Šūpulis,
Mēmais precinieks, Vīndedzēs drīz būs kāzas, Raudupiete, Purva

bridējs, Dancis pa trim, Stulbenis, Ilze, Kāpēc, kāpēc? Romeo un

Jūlija, Salna pavasarī v. c), nāve (Nāves ēnā, Smiltainē, Atvadīša-

nās, Slepkavas), audzināšana (Pērkona negaiss, Sarkanais jātnieks,

Nezāle), reliģija (Aizvien lillā, Vina celi, Andara lūgšana, Tur, kur
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neviens nav bijis), aistētika (Lizete, Burtnieks), sabiedriska psi:

loģija (Andriksons), humors (Kā vecais Zemitis pašu nelabo redzē

Brīnuma zālīte, Paradīzē, Atriebšanās, Kā Jānis mācījās par kalt

Dzīvokli meklē, Undupa četrjūgs, Stāsts par cūku, kas runājusi v.;

— Par Blaumaņa stāstu un noveļu rašanos un to tēliem tuvāk pastās;

viņa brālis Arvīds savās atmiņās Blaumaņa tēlu dzimtenē (Piešaut

1931.). Tās rāda, ka šiem sacerējumiem, kā jau vispār pie Blauraaj;

stipri dzīves novērojumi pamatā.

d) Vēlāk nekā novelists Blaumanis nāca klajā kā drā

mati ķi s. No noveles iznāk luga, skatuves gabals —to albi

redzam notiekam. Tā Blaumanim no Pērkona negaisa iznāc;

Pazudušais dēls, no Purva bridēja Ugunī. Gabalam, ar ko ci:

iepazīstas priekšā lasot vai stāstot, piemīt tieksme citiem nosis-

ties priekšā uz skatuves. Bet lai tas notiktu, tam jāpieņem :

veids: tie elementi, kas uz citiem dara iespaidu, nu izceļam:

jo vairāk. Sniegto gabalu nu vairs nenoklausās mazs pulciji
kā pastāstījumu, bet simtiem cilvēku skatuves priekša. Ska-

tītāju simtgalvis nu ir gluži kaut kas cits nekā katra vina sa-

stāvdaļa, vai ari visas tās kopā saskaitītas. Še darīšai

ar masas /psīchi, kas ārkārtīgi trausmīga, impulsīva; ari kap

atsevišķs cilvēks jūt lielā pulkā citādi nekā viens

simtgalvis klausās un skatās, ausij pievienojas acs. lespaids

jābūt tiešam, spilgtam, spēcīgam, lai aizrautu. Domu vi

smalkumi pazūd; tādas lugas kā Qētes Ifiģenija un Ta»

nav skatuves gabali. To zināja Blaumanis, kas jau sava

noveles priekšā celdams varēja novērot klausītājus, kas P-

teātra kritiķi būdams dabūja visā pilnībā studēt teātra pu

Tad ari visā viņa būtībā iemita tieksme un spēja ar s

literāriskiem darbiem darīt tiešu iespaidu uz citiem, tapt

paši viņa pirmie darbi (Zagļi, Ļaunais gars) ir tūliņ skatuvj
gabali. Tanīs ir tverami, lai ari pazemi joki, acīs k

spilgti raksturi (žīds, skopulis), pārsteigumu pēkšņas sadursm

un izlīgumi, cīņas skati ar pistolēm rokā, ārkārtīgi iekše

traukumi, kas noved līdz ārprātam (tā, kad skopulis zau

vu naudu).

Pie Blaumaņa iemīlētiem, īsti drāmatiskiem element?

pieder joki. Tie saskan ar Blaumaņa būtību. Viņš

mākslinieks, kas var izjust tīru prieku, but jautrs un sm

bez kāda sevišķa iemesla un nolūka. Kad kritika vina

lugās meklēja kādus sabiedriskus jautājumu atrisinājumus

augstas idejas, tad viņš to nevarēja saprast. Būdams laba

skaņā ar publiku, viņš varēja šādus prasījumus noraidīt,

dams savu joku lugu izrādēs gavilējošo skatītāju vidu v

smiedamies līdz, viņš sajuta, ka pastrādājis labu darbu, lal
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tika teic ko teikdama. Viņš nemaz nav gribējis sludināt kādas
idejas, bet tikai sacelt jautrību, jo jautrība atjauno garu —un to

viņš sasniedzis.

Ari joku lugās lasāms Blaumaņa īpatnīgais stils, sevišķi šim

literatūras veidam piemērots. Tur noapaļots teikums, tur

vārds
:

tur pus vārdaļ tur norādījumi, kurp virzīties, ko darīt,
kā stāvēt, ka izturēties. Tam visam sava nozīme: ar to

turpinās darbība, tēlota cilvēka iekšiene. To izrādot iznāk

kustības, kas liek nojaust mākslinieka sajūtu. Bet ari lasot šīs
joku lugas sniedz baudu. Viņa valodā ari še ir mērs, parei-
zība, jaukskaņa; tā rada, glezno.

Labāka Blaumaņa komēdija, un gan ari labāka latviešu li-

teratūra, ir Skroderdienas Silmačos. Blaumanis

ļo nosauc par sadzīves skatiem trijos cēlienos. Ar to viņš tā

ķa izvairās šim sacerējumam dot lugas nosaukumu. Jautrība

izmanto patlaban pārdzīvojamo brīdi; tai nav nekādas vajadzī-
bas steigties tālāk pēc kādiem priekšā stāvošiem_ mērķiem.
Tad nu iznāk skati, kam diezgan vaļīgs savstarpējs sakars.
PuSI, meitas nāk un iet, darbojas, sarunājas, dzļed, pa starpām
maisās runīgās brīnumdares sievas, atnāk kāzu piederumu
Pagatavošanai nepieciešamie skroderi un skroderienes, ierodas
ari katra izdevīga gadījuma izmantotāji žīdL Viss grozā_s ap
oilmaču saimnieci Antoniju, atraitni, kas apņēmusies precēties.

Vļna prec puisi Aleksi, kas gan labprāt ieredz maju meitu

clinu. Gala Aleksis nāk skaidrībā: viņš nevar ņemtcitu par
sievu kā Elmu. To viņš tieši pasaka saimniecei. Nu butu slikti,
oet skroderim Dūdaram ari sirds krūtīs, un tanī viņš no sen lai-

gļaba Antoniju. Tagad nu viņam laime rokā. Viss iznāk
"k loti jauki. Tās ir mazas kaislības, kas aizņem šo cil-
vēku sirdis, ne tādas kā Raudupietei; no tām liela nelaime nevar
«nākt Laiks, gadījums nekavējas viņu sarežģījumus atrisināt.
*o dēļ neder atsacīties no jautrības. Bet ja šīs trūkst, tad vairs

neveicas nekas.

Jautri pie darba!

Valoda skarba

Neder, kur ar, un neder, kur sēj!

Māju un druvu,

Tālu un tuvu

Dziesmām lai trīcina katris, cik spēj.

Vēl Blaumanis sarakstījis joku lugas: Zagli, divi cēlieni

ar dziedāšanu (1891); Zelta kupris, pēc Gētes, viens cēliens

Pantos (1895); Trīnes gr ēk i, četri cēlieni (1897); No salde-

nās pudeles, četri cēlieni (1901); Pēc pirmā mītiņa,

viens cēliens (sarakst. 1905, iesp. Daugavas kal. 1919).
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Sava rakstnieka darbības gaitā Blaumanis arvienu vairi
piegriežas nopietnām lugām.

_

Tās stāv tuvāk vina i

velem neka joku lugas. Tīri teātrālisko, acumirklim aprī
ķinato efektu še mazāk; tāpēc tās skatuvi iekaro ne tik strai

Tomēr tie elementi, kas saista publiku un ir pa lielai dali

kopēji ar noveli, izcelti ari še lielā mērā. Pie tiem vispirm

kārta pieder cīņa; īpaši šī var literāriskus darbus darīt pievilcī-

gus, lugas par skatuves gabaliem. To Blaumanis apzinās
attiecība uz stāstiem, tieši izsaka (vēstulē Laicēnatr.

„Ne tēlojums vien dara stāstu pievilcīgu — to vislielākā mēri

dara viņa radīta cīņa! Cīņa ar sevi, cīņa ar darbu, cīņa ar ap-

stākļiem ; cīņa liek lasītājiem pa lapas pusēm drāzties uz priek-
šu ar aizturētu elpu." Tas pats attiecināms vēl lielākā mērām

lugām.
Bez tam Blaumanis savās nopietnajās lugās ieliek daudj

ko no savām dziļākajām izjūtām, kas raksturo īpaši viņu. Vil

ir dzīves reālās būtības skatītājs, viņš ir tās izjutējs. Kā cii

upes krasti tekošo ūdeni, tā viņa jūtu plūsmu vada par r

grozāmu izjustā dzīves gaita un likumība. Tajā ietilpst

labas, ir ļaunas dziņas, ir laime, ir nelaime. Savrup nošķirar:.

labu un ļaunu cilvēku nav; tāpat katram mūžā piešķirta sav.

daļa laimes un sava dala nelaimes. Lai ņemam, piem., Edgar-

(novelē Purva bridējs, lugā Ugunī). Viņš ir nelabojams i
laidnieks, bet tad atkal tik sirsnīgi labs un mīļš, ka saisp
vistīrākos; viņš ir pakritis un atmests, nelaimīgs savās v

jībās, — bet vai kāds var lielāku laimi piedzīvot, ka kad vieni?

mīļotā sieviete, atsacīdamās no visām ērtībām un arējiem 1*

bumiem, sniedz viņam roku pretī un apņemas pie viņa pau»,:

Pirmā plašākā no Blaumaņa nopietnajām lugām ir f*'
zudušais dēls. Tas ir noveles Pērkona negaiss drafl*

tizējums. Personas, par kādām novele tikai ieminas, nostāj»
priekšā kā skatāmas un lemjošas varas. *To starpa ir krodz-

nieks Iņķis, nežēlīgs izmantotājs, Iņka Matilde, ar dienvidniecs-

temperārnentu, kam dzīslās čigānietes asinis; otra pusē Kā-

tiņa audžu māsa Ilze, kas pašaizliedzīgā mīlestība atsakās

sava iemīļotā par labu Matildei, lai viņš nezaudētu dzīves

zem kājām. Ārprātīgā Aža piešķir lugai no sākuma līdz Ķ
to drūmo noskaņu, kas kā likteņa neizprotamā, nenovērsa'!'

vara apņem šo cilvēku maldīgās gaitas. Paši pirmie sk

ievada problēmu kodolā. Rīts, gaidošā Ilze, drausmīgā N*

cilvēki iet pie darba, bet Krustiņš ar savu draugu pārnāk
krogus; ari tēvs ierodas. Un nu cīņas: tēvam ar dēlu,

viņa draugu, ar viņa māti; ar izsūcēju, pašam sevi kur 9

duras tikumisks sašutums ar tēva mīlestību — tāpat nuļ
c

'
cīņas, kas noved no neaprobežotas, aklas mīlestības līdz 135
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tam; Krustiņa cīņas pret saviem pavedējiem, pret savu dabu.
Redzams, šīs cīņas norisinās galvenā kārtā iekšienē un nevar

novest pie apzinīgi virzītas ārējas sadursmes. Neiznāk tad ari

traģēdija parasta nozīme. Pārāk daudz še lirisma, kas nomāc

ārējo darbību.
_

Pērkona apņemta pēdējā cēliena beigās tēvs

nošauj savu delu ne soli pa solim tik tālu novestā sadursmē,
bet zem acumirkļa iespaida, kas nāk tāpat kā negaidītais
Pērkons.

Dažos vilcienos Pazudušajam dēlam radnieciska ir drāma
Indrāni (Verotājs_ 1904). Tā ir tāda pat ģimenes traģēdija
ka iepriekš apskatīta. Tikai līnijas ir skaidrākas, cietākas,
bez lirisma mīkstinājumiem. Indrāna dēls Edvarts nav nu pie-
laidīgi jūtīgais Krustiņš; viņam ari nestāv blakus maigā Ilze,
bet viltīgi cieta leva. Šie jaunieši, Edvarts un viņa sieva leva,
tad ari dabū mājas savās rokās un aizdzen Indrānu tēvu uz

Pirti. Se nu viņam pienāk pēdējā nakts. To neapņem pēr-
kona rūkoņa kā Pazuduša dēlā, bet vēl dziļāka traģisma pilns
ir tas brīdis, kad Indrāns,, saņēmis dienas pēdējam sārtumam
nodziestot ziņu, ka viņa sūdzība pret dēlu noraidīta, nevarīgs
ceļas no gultas, lai taisītu sev zemē cisas, taustīdamies norauj
sveci un ari pats pakrīt un izdziest.

Miera apskaidrots ir Blaumaņa viencēliens Sest d i e-

"as vakars (Latvija 1909). Darbā un grūtībās nospiestie

laudis_ šādus vakarus allaž saņēmuši latviešu sētās. Bungātiņš
no mājas uzmāju par übagu apkārt vadāts, sestdienas vakarā
sajūt ilgas pec pirts, pēc tīrības. „Būtu jāizvītējas. Tadpaliek
arvien tads vieglāks un lokanāks, tāds kā jauns. Un svētāks."

nak ari viņa jaunības draugs, ņem viņu pie rokas un aiz-
ēd- ,Ju būsi tagad tīrs un šķīsts caur un cauri."

Nepabeigtas palikušas Blaumaņa piecpēdu jambos rakstī-

ts liela stila lugas: -Genoveva (Zalktis 1908); kur apstrā-
ata vecu veca nelaužami uzticīgās Ģenovevas teika; Dzī-
ais ūdens (Druva 1914), kas mēģina vilkt līnijas starp

Us sacītāju māņiem un dzīvu, patiesu reliģiju.

Citas Blaumaņa nopietna satura lugas: Ļaunais
& a rs, tautas luga trijos cēlienos (1892); pēc Andrejanova tulkotais,

Patiesībā
operas tekstam domātais viencēliens Maija (tulk. ap

1893), kas tika publicēts pēc 81. nāves un ilgāku laiku uzskatīts kā

oriģināls (sk. A. Birkerta Rūdolfs Blaumanis un Viktora Andrejanova

ķimene, Izgl. Min. Mēnešraksts 1926., 9. nrā); Potivāra nams,

drāma piecos cēlienos (M. V. Mēnešraksts 1897); Ugunī (noveles
p

urva bridējs drāmatizējums, Latvija 1906); Pamāte, bērnu luga
trijos cēlienos (1908).
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c) Blaumanis ir ari humorists un satir i k i s. C;

veku pazinējs būdams, viņš redz vienumēr ari viņu vājo pus:

Pasaule notiek daudz nelietības. Bet par to neder uztrauktie;

Ja tā dara sāpes, var iedzelt, tad pasmieties un iet tālāk. Blau-

maņa humors un satira parādās visādos veidos: stāstos, lugās

dzeja, prozā. Pašos viņa pirmajos stāstos ir jau stipri zob-

galību un joku paņēmieni. Novele Zirgs, trīs govis un simt

rubļu ir patiesa notikuma humoristisks atstāstījums. Precības

kuras puisis cerē iegūt virsrakstā minēto pūru, ir nelaimīgas

Asu satiru Blaumanis raksta par veco cenzoru, kas nevar sa-

prast, kā cenzūru var atcelt. „Ēst nevajaga, elpot nevajaga.
bet cenzūras vajaga!" Humora pilns ir Stāsts par cūku, ku:

runājusi. Brīnumdaris liek patlaban uz kāzām nokautai c:

kai runāt, ka viņas gala pirms kāzām vienam vienīgam vīrie-

tim jāapēd; citādi nāks nelaime. Tā dabū uzbaroties auglim;

milzīgais, bet noliesējušais grāvracis, kas tad ari apprec citan

saderēto līgavu. Kodīga satira ir Mopsis jeb Nelaime Terba-

tas ielā. Sim Mopsim pieder glīta māja, kurā tas parterā ap-

dzīvo piecas istabas. Viņam ir ari veca kundze, kas vinu gul-

dina, mazgā, ķemmē, skūpsta. Bet pagrabā dzīvo Kārkliņš

ģimeni, kaudamies ar badu. Šis zin ierīkot, ka Mopsis reto

pa reizei pazūd, un viņš to atrod, par ko dabū no kundzes dā-

vanas.

Liela dala Blaumaņa avīžnieka darbības ietilps*

satirās. Kā Grāvracis viņš vada Pēterburgas Avīzes flļTfl
malu, kā Pulieris Latvijā Skaidienu. Ar saviem pretinieki
viņš karo zobgalībās, tāpat ar naturālistiem, dekadentiem, g
stājas pret peļamu rīcību, šāursirdību, patmīlību. Tiek

mēts zobgalībās, kad jaunpiebaldzēni nodzer pa gadu 3

tūkstošus, kad Kurzemes provinciālpadome nolemj, ka r

lasīšana ar upuru makiem baznīcās atceļama (Nu ar DiflJ
ķeselīte), kad Kemeros tai pašā dubļu vannā bāž citu pēc J
vairāk slimniekus, kad mācītājs Bušs no neretiešiem atvafl'

damies saka, ka viņš tos mācījis divpadsmit gadus, bet tie

kuši desmitkārt lielāki pagāni nekā agrāk.
Blaumanis zīmē ari pats savu portreju. Humors vinu j

atstāj līdz mūža galam. Stāsta, ka viņš, braukdams uz Sonjj.
veseļoties, izmetis joku, ka viņš labprāt vēl gribētu uzraK-

komēdiju: Kā Puliers brauca uz debesīm. ,

f) Blaumanis savā dziļākajā būtībā 1i r i ķ_i s. §ai
viņš īsts latvietis. Ari viņa tēlotos latviešu cilvēkus jūtu ļg
šurp un turp svaida. Tādi ir viņa Krustiņš, Edgars, Nom

Andriksons; tādas viņa sievietes: Kristīne, Raudupiete,»0

lainiete, Ilze. Bez stipriem liriskiem piemaisījumiem tad

Blaumanis neiztiek ne stāstos, ne lugās. Raudupietes trag-
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kās beigas viņš piemetinājumā pārvērš par laulības dzīves idilli.

Pērkona negaiss šai_vārdā nosauktā stāstā dabū, lugā pārvei-

dots, lirisku papildinājumu Mikus tēva kopā ar bērniem noskai-

tītā panta: Nākat, bērni, šurp ar bariem. Ari diezgan cietais

Indrans, dienas gaismai izdziestot, savā pirtiņā skaita pantu no

dziesmu grāmatas: Sirds vēlas saraut saites ar nikno pasauli.
Kad Potivāra namā postošas kaislības pa četriem cēlieniem

iztrakojušas, atveras pie jūras līča klusa idille, ko ievada mo-

nologs:
Tik pacieties! Iz iuras saule lien

Un tāļu ejot otra debess mala,

Kad diena beidzas, atkal jūrā brien ...

Tik pacieties! Pār tavu galvu ies

Aizvienu saule, mēness, zvaigznes, liec

Tik verā to; Tev jamak paciesties.

Šī jau tīra lirika. Blaumanis to tad ari turpmāk atšķir nost

no citiem dzejas veidiem, rakstīdams liriskus dzejoļus. Tā

no Blaumaņa runā dabas iespaidi, mīlestība, draudzība, ļaimes
sajūta, tieksme pēc tīrības. Tādu vasaras tēlojumu ka viņa
īss sapnis var meklēt. Aizgājusi vasara, kad viņš runājis ar

vēju, mākoņiem, vakarblāzmu, kad viņš redzējis mieru ejam

Pa mežu un dzirdējis dzelmē nāru smieklus. Tikpat dziļu viņš
sajūt septembra klusumu vakaros un rītos, kad it ka mīli soļi

nozudušļ un zirnekļi pār viņu pēdām pārvelk norasotu zīdu.

Bet atnāk jau atkal pavasaris: zied lazdas, zaļo mētras. Ta-

Pat nezinot, negaidot mīlestībā iedegas sirds. Musu piedzī-
vojumos un likteņos izpaužas augstākas varas lēmumi. Šī ir

dziļāka doma Blaumaņa darbos vispār. Kas tevi aplaimo, nav

tavs nopelns; tas tev sniegts kā nezināma dayana. Ja tev

noikta nelaime, tu tās neizbēgsi; tava vairīšanas un gudrība
nelīdzēs. Tāda pat dāvana jaunība, no kuras dzejnieks Jāņu
vakara

L uz krasta margām atspiedies, cepuri paceldams at-

sveicinās (Līgo). Bet kas paliek? Cenšanās pec tīrības, bal-

tas, spožas kā saule. Piecēlies no slimības gultas, viņš zver:

'šķīsta uguns, kas deg bez dūmiem spulgi un karsti ka ta tur
auSsā, bus manas cenšanās vienīgais paraugs!"

Literātūra. Rūdolfa Blaumaņa Kopoti raksti, L. Neimaņa

izd. 1.—V11., 1909—1914. — Rūd. Blaumaņa Kopoti raksti, Valtera un

Rapas akc. sabiedrības izd. no 1923. g. sākot, 12 sējumi. — Rūd. Blau-

manis 1863—1908—1923. Atmiņu kopojums Pētera Ermaņa redakcijā.

%ā 1923, Blaumaņa Pieminekļa Fonda izd. levadā P. Ermaņa biogr.

sk'cc. Saturā: J. Akurātera, A. Austriņa, P. Blaua, A. Brieža, A. Bri-

Saderes, J. Grestes. K. Kraujiņa, P. Līča, Līgotņu Jēkaba, M. Sviles-
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Peņģerotes, K. Strāla atmiņas par R. 81. — P. Zālītes R. 81., vi;:

darbi un nozīme literātūrā, Rīgā 1923. — K. Egles R. 81., Latv:

Grāmata 1923, I. — A. Birkerta R. 81. bērnība, Ritums 1922, X. -

Tā paša R. 81. pirmie soli dzīvē un rakstniecībā, I. M. Mēnešrak"

1924, IV..— Tā paša R. 81. savā dzīvē un darbā, Jaunības Tekai

1923, I, 11, 111, VI. —Tā paša R. 81. skolas gadi, Kult. Vēstnesi

1923, I.; — tā paša plaša biogrāfija, 81. Kop. rakstu 12. sējums, 192i,

un R. 81. dzīvē un darbā (monogrāfija), Rīgā 1930. — K. Kārkliņa R

81. noveles, I. M. Mēnešraksts 1924, IV, V. — Tā paša Svarīgāk

īpatnības Apsīšu Jēkaba un 81. stilā, Daugava 1932., 8. — Teodori

R. BL, Jaunā Raža X. — A. 8., R. BL kā humorists, Dzimtene;

Vēstn. 1910, 191. — V. Eglīša R. 81. manās atmiņās, Latv. Vēstn. pie!

1923, 43—47. — Tā paša R. BL vieta latv. rakstniecībā, Latv. Ka:

piel. 1923, I—2. — K. Kārkliņa 81. kā mākslinieks, Latv. Vēstn. 192i

I.— P. Blaua Par svešiem iespaidiem R. 81. darbos, turpat.

K. X (ārkliņa) 81. reliģiskie uzskati, Līdums 1917, 46—48. -J- ?®

ģerota P. BL Kokneses dzīve v. viņa Ugunī, Latvis 1923, 401.'

A. Bērziņa BL prototipi dzīvē, Skatuves Vēstnesis 1920, I.; Pēfe

tikšanās ar Rūd. BL, Jaunākās Ziņas 1926., 229. un 230. nrā; AtafcJ
par Rūd. BL, Teātra Vēstnesis 1927., 3, 4, 5, 7 nrā. — Tā pa&

R. 81. dzimtene, Dz. Vēstnesis 1914, 117 v. 122. —
J. Lapiņa BL*

Indrāni, Skatuve un Dzīve 1913, VII. — A. Bērzkalnes R. 81. perso-

nība viņa darbos, Latv. Grāmata 1923, IK/X. — Andrieva Niedras i

Rūdolfa Blaumaņa sarakstīšanās, Rīgā, 1931. — Tā paša Kā 81.

prātā stāv, Burtnieks 1931.
—

Arvīda Blaumaņa Atmiņas par brāl-

Rūdolfu, Latvju Grāmata 1930, 1. — Tā paša 81. tēlu dzimtenē, ļļj
saule 1931., 7. un 8. — Tā paša Blaumanis un grāmatas, Piesauie

1933., 9. — Ernas Porukas Atmiņas par BL, Latvju Grāmata 19*

1. — Kārla Egles R. BL neiespiestā dzeja, Latvju Grāmata 1929- 6-

tā paša Vēl kāda neiespiesta R. 81. dzeja, Latvju Grāmata 1930., *

K. Kurcalta Indrāni, Filol. materiāli, Rīgā, 1933. — levas Celn#-'

BL Indrānu tulkojums vācu valodā, Fil. mat, Rīgā, 1933. — L Lapls'

Mana pirmā satikšanās ar R. BL, Latv. Jaunatne 1933., 2. (96.). •
O. Nonāca R. BL kā redaktors, Burtnieks 1934., 4.

2. PORUKS

Blaumanis nāca ar Poruku daudzkārtējā satiksme, tornj
viņi nevarēja īsti saprasties. Blaumanis attīstījās un darbo

vienumēr dzīvā sakarā palikdams ar savu apkārtni; Poruksi,

gremdējās sevī un cēla no turienes ārā saturu, kas no asp

dienām tur bija ieguldīts kā nezināms noslēpums. Blauma 11;
bija vienumēr sabiedrībā, kas viņu ieredzēja un cildīja; P°rU"
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staigāja visu mūžu vientulis, puslīdz nesaprasts. Blaumanis

studēja latviešu lauciniekus un tos smalki pazina, tomēr no

pašas agrās bērnības un skolas gados stāvēdams no tiem at-

tālāk; Poruks savā bērnībā un pirmajā skolas laikā taisni ie-

auga latviešu dzīvē un tradicijās. Nākdams zem svešiem

iespaidiem, viņš tad ari nevarēja noliegt to īsti latvisko, kas

vina bija iesakņojies. Viņš iedzīvojās svešā gara pasaulē dzi-

ļāk neka Blaumanis, tomēr,ari latviešu iekšējos, reliģiskos pār-

dzīvojumus izjuta un uztvēra dziļāk nekā vinš. Tāpēc viņš
ar pilnu tiesību varēja sacīt (vēstule 28. sept. 1901): «Moder-
nas mākslas jēdzienu es pirmais esmu ietvēris latviešu nacio-

nālā elementā, lai ari manu darbu technika vēl daudzējādā
zinā trūcīga."

a) Jānis Poruks dzimis 13. (1.) oktobrī_lB7l. gada

Druvienas pagasta Prēdelu mājās, Tirzas draudze (toreizēja
Valkas apriņķī). Minētās mājās bija Poruka vectēvs ienācis,
kad Poruka tēvs Jēkabs (1846—1925) vēl bija zēna ga-
dos. Jēkabs apmeklēja Liezeres draudzes skolu un bija tiem

laikiem jau labi paskolots, tomēr zemkopību viņš nemīlēja.
Poruka m a te Līze (1847—1934) cēlusies no Krastiņu dzimtas,
kas ir mūzikas un dziesmu mīļotāja un pratēja, kurā daudz

dreanaņu, ari feitu un klarinetu taisītāju. Māte Poruku loti
mīlēja un izlutināja. Mātes mīlestība nav bijusi dzejniekam
aizmirstama visu mūžu. Viņš to tur augstāku par to mīlestību,
ar ko sieva mīlē vīru, kas drīz apklust; tik bērnam no mātes

mutes mūžam raisās mīļi skūpsti. Tāpēc no bērnības Porukam
aug lieli darbi, lielas domas. Māte savās klusajās sirds dzel-

mes, no kuram baidās prieks, pārbauda, kas īsts, kas atmetams.
m.ate prasa par šūpojumu mīlu skatu, par zīdījumu īsa brīža at-

minu, par Kristus mācību baltu rozi uz sava kapa.

Lielu audzinātāja iespaidu uz Poruku atstāj viņa teva
* e vs. Uzņemdams Prēdejus, viņš ierīko tur ari smēdi un no-

darbojas ar kalēja darbiem. Mazais Jānis, kas vectēva kam-

barī uzturas caurām dienām, noiet pie viņa daudzkārt smēde,

t-
ara Jo ari tad, kad viņam turpat tuvumā jāgana lopi. Vec-

darbīgs, nopietns, dievbijīgs. Viņš ir hernhutiešu sa-

Puices cauru mūžu par sacītāju. Kad Jānis cik necik paaudzies,
ectēvs viņu ņem hernhūtiešu sapulcēs līdz. Še nu zens dabu

kas modina viņā reliģiskas jūtas un nekad vairs nav

aizmirstami.

Poruks kādā tēlojumā (Iz maniem bērnības laikiem) zīmē savu

ve ctēvu. Viņš savos pelēkajos, garajos svārkos izskatās svēt-
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svinīgs; viņš iet parastiem, lēniem soliem, atspiezdamies uz savas ilp

dienējušās, nodilušās nūjas. Kopā ar savu dēlu viņš dodas uz Brā,

draudzes lūgšanas namu, kas atrodas birzes malā, iežogota

dārziņa vidū. Sanācis tik daudz ļaužu, ka nevar lūgšanas namā saki

Pašlaik uzsāk dievvārdus. „Cik savādi ir bērnam ap sirdi, kad pieaugušie,

kuri citkārt tik stipri un patstāvīgi, nu kailām galvām, satriekti, drebos,

balsi dzied. Kas aizkustina viņu sirdis: grēku nožēlošana, trūcība, atziņa

par pasaules nīcību vai kāda vispārīga, neizprotama slimība, kurai iz»

tīm neplūst asinis, bet asaras:

Vējiņš šalc pa tuvējo birzi, m

balti, cēli padebeši plūst pa gai-

siem. Dārziņa žogi dreb saules

spīdumā. Un žēla dziesma, itb

tā paceltos iz asaru jūras, trī-

coši, lēni izplūst brīvajās zie-

doņa ārēs."

Bez šiem dziļajiem ie-

spaidiem ir ari_ daudz cita

ko savā bērnībā saņem Po-

ruks. Viņš satiekas ar sa-

va auguma zēniem, bet Ifc

lāki draugi viņam tēva pui-

ši. Tie viņam zin pastasoi

vienu otru „vēsmīgu gaba;
lv". Ko zēni savā starpa

runājuši, vēlāk apspriež»

puišiem, kuru domas

mazais Jānis tura f
īstām. Tikai vēlāk, Ka

viņš prot lasīt, vins nfl

visos jautājumos ar'fļ
šiem vienis pratis, sāk J'
stāties stingrāki, atsauKd;
mies uz avīzēm un grap
tām. Bērnu vidū vīnsf

Jānis Poruks

14.1111. II" » .

citiem atšķiras. Viņš kādā stāstā runā par trim zēniem, KJJ
vidū viņš tas jaunākais (Iz m. bern. laikiem). „Mazs_no

aiK

ma bet ar spirgtu, dzejisku garu, es arvien mēģināju m

spēlēm, būvēm un dažādām ekspedīcijām piedot teiksnia *

lielisku nokrāsu, par ko Ješka, kurš bija nelabojams reaiis

un skeptiķis, mani allaž izsmēja." Līdzīga kārta Poru

vēlākos gados atšķīrās no saviem biedriem. Viņš pieder
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bālajiem zēniem, smalkiem, patīkamiem sejas vaibstiem un sap-

ņaini mirdzošam acīm. Dienu viņi izskatās slimīgi, noguruši,
nolien pakrēslī, it ka bēgdami no saules un karstajiem vasa-

ras tvaikiem. „Un tomēr šie zeni saprot un zin cienīt labāk
gaismu un siltumu, neka tie, kuri kāpelē pa sētām, pa jumtiem,
sarīko ar suņiem medības uz kaķi" (Romas atjaunotāji).

Poruks pastāsta par dienu, kurā viņam pirmo reiz rodas
skaidra pašapziņa. Par dažām lietām viņam stāstījuši
citi. Bet diena, par kuru viņš pats labi atminas, par kuru vi-

ņam nedz vecmāte, nedz māte_ spētu daudz ko_ stāstīt, tā ir
tā diena, kura viņš pirmo reiz jūtas vientulis. Jāņu laikā viņš
kādreiz pec dienvidus dusas pamostas, dzird, ka vējš gaudo,
norauj meijas_ no balkona; istabā nav neviena; viņš jūtas at-

stats, krekliņa un kailu galvu nāk uz trepēm un sauc pēc mā-
tes. Drīz ari nāk māte, kas pavadījusi viešņu, mierina viņu
un nevar saprast, kāpēc viņš raudājis. Viņš gribētu teikt, ka
juties vientulis, atstāts, bet nespēj: viņam nav priekš tam vār-

du, vioš vel nezin, kā vientulību sauc (Atm. iz bērnu dienām).
Septītā mūža gadā Poruks iemācās no vectēva un vec-

mātes lasīt. Ari pirmās lasītās grāmatas garīga
satura: mājas ir dziesmu grāmata, hernhūtiešu lūgšanas grā-
matas, Bankava sprediķu grāmata. Ari no kāda kaimiņos dzī-

vojoša Nikolaja laiku zaldāta Poruks dabūjis grāmatas, to

starpa Buša izdevumus: Vēstules iz elles, Antikrista atnāk-
šana v. c. No laikrakstiem mājās ņem Mājas Viesi, no laicīga
satura grāmatām nāk rokā: Hekera un Plātes kalendāri, Pūces-

spieģelis, Pētera tā Lielā moris un līdzīgas.
Poruks sevī uzņem latviešu kristīgo kultūru,

uzņem to visdziļākā veidā: no hernhūtiešu dzīves un diev-
vardierm Par kristīgās mācības illūstrācijām un piemetināju-

miem nak klat piedevas, kas ierosina fantāziju. Tā ir vien-

kāršā latvieša gara pasaule kurā tad atrod atbalstu dzīvē un

5Yc
- Tādu to Poruks piesavinās un par izjustu patiesību pa-

raaa savos rakstos. Trūkst še veclatviešu burtniecības tra-

ļflju un līdz ar viņu atdzimšanu latviešu intelliģencē uzausu-

rut naciona^as domas. Skolas un turpmākā attīstība ienes Po-
K

j* garā Eiropas agrākās un jaunākās kultūras_ panākumus,
r ko viņa garīgais mantojums izvirzās modernās literatūras

gaisma.

Pirmā Poruka apmeklētā skola ir Druvienas pa-

u-
S ! s kola, kur viņu nodeva 1881. gada rudenī. Par sko-

r

?.JU se Jānis Kalniņš (1859—1924), dzimis druvēnietis un Po-

PnrT tuvs cilvēks, kas uzrakstījis par Poruku ari atmiņas,

dornit lzpild '3' is skolas darbus kārtīgi, sevišķi labi bijuši viņa

mraksti, kas lasīti klasei priekša par paraugu citiem.
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Četras ziemas Druvienas pagasta skolā nogājis, Poruk;

1885. g. augusta iestājas Liezeres draudzes skolā.

Par palīgskolotāju tanī darbojās teoloģijas students J. Ozoli
(velak Jaun-Piebalgas mācītājs), liels klasiskās literātūras mi-

ļotajs. Caur viņu Poruks dabūja ieskatīties Gētes, Silleri

Puškina, Ļermontova darbos, iedzīvoties grieķu un romieSi

pasaulē tādā mērā, ka viņš to kopā ar saviem biedriem atd;

rinaja. Skolnieki sastādīja grieķu un romiešu pulciņus. I

metināja iekārtot pēc klasiskās senatnes parauga. Tāds pi

ciņš bija Romas atjaunotāji, kas uzcēla nometni skolas tuvuiri,

nelielām eglītēm un alkšņiem apaugušā norā, kur sarīkoja ro-

taļas un kūra uguni. Šī nometne devusi ierosinājumu Poruk;
stāstam Romas atjaunotāji. Liezerē Poruks turpināja ari dze-

jas mēģinājumus. Še sacerēto dzejoļu starpā minams Es zin

cik tam debess dārga.
Liezerē skolā iedams, Poruks piedzīvo kādu neaizmir-

stamu dienu. Draudzes skola izbrauc zaļumos pie Tirza;

upes, kur tā vēl tik sīka, ka var katrā vietā pārlēkt pari. Ne-

kas ārkārtējs nenotiek. Tā ir Poruka noslēptā, neparasti in-

tensīvā dvēseles dzīve, ar ko tas izskaidrojams, ka šis izbrau-

kums uz viņu atstāj neizdzēšamu iespaidu. Zaļumu vietā no-

nākot, Poruks tūliņ sāk bradāt pa seklo, oļaino Tirzas

meklēdams, kā pats saka, pērles. Vakarā no zaļumiem mājās

atgriezušies, skolnieki steidzīgi uzmeklē guļas vietas. Porufc

noskatās saules rietā. Viņš pienāk pie kāda no saviem bied-

riem un saka aizkustinātā balsī: „Neguli! Nāc pie logas
skaties, — tik skaista saule rietēdama nekad nav bijusi kā šo-

vakar." Biedrs neceļas. Poruks aiziet viens pats pie 1
un rūgti raud. Nākošās dienās viņš raksta kādu sacerējuni

Pērļu zvejnieks, kas varētu būt turpmāk šai vārda nosaukti

stāsta pirmdīglis, bet nav tā sākums vai uzmetinājums.
Divus gadus Liezeres draudzes skolā sabijis, Poruks'

piespiests līdzekļu trūkuma dēl to atstāt. Tas notiek 1887.

vasarā. Turpmākie celi apjūk. Mājās dzīvot nav nekādas nj-
zīmes. Saklaušina kādu skrīvera vietu pie es'
Valkas draudzes tiesas notāra. Kancelejas darbs Porukam n

pa prātam. Vasaru nekas nekaiš: var bradāt pa Gauju, pej

meklējot. Bet vasara paiet, un notāra kanceleja piekra]

darbi. _Nu būtu jāsēž pie papīriem. Tad nu tomēr labāk s»

dāt mājās saimniecībā. Rudeni un ziemu dzīvodams Prēcleļ:j
Poruks dzied korī, kas piedalās trešos vispārējos dziesmu s\

kos Rīgā.
Dziesmu svētkos 1888

L
g. sāk Porukarn atvemj

plašāka pasaule. Braukdams kopa ar citiem dziedātājiem :
Rīgu, viņš pie Pļaviņām pirmo reiz ierauga Daugavu.
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nokāpj leja, apsēžas uz radzes, tā_ ka kājas gandrīz mirskt

ūdenī, un viņu parņem_ cienības jutas pret šo straumi, kas

gadusimteņus, varbūt tūkstošus vizinājusi latvju laivas. Ar
Daugavas ūdeņiem viņam liekas aizslīdam garām ainas un

stāsti no latvju pagātnes. Rīta gaismā virs līmeņa spoguļojo-
debesīs viņam liekas atmirdzam Latvijas nākotne. Viss

ceļš uz Rīgu viņam ir izpušķota gatva svētku gājienam. Jauno
dzejnieku aizņem pirmās cildenās patriotisma jūtas, kas Rīgā
vēl pieaug. Rīga viņš satiek ari dažus savus agrākos skolas

biedrus, kas tikuši tālāk par viņu. Nu vairs Poruks nekādā
ziņā nevarēja apmierināties ar šauro māju dzīvi. Viņš domāja
un gudroja dienam naktīm, kā tikt no tās ārā.

Cik necik vecāku pabalstīts, viņš nu uzņem atkal skolas
gaitas. Tai pašā gadā viņš iestājas P. Dadzīša vadītā Cēsu
Pilsētas skoja, par ko nesen pārvērsta agrākā (Boma)
apriņķa skola. Cēsīs Poruks paliek vienu gadu. Viņš še dabū
ari literāriskus ierosinājumus: ap Zvārguļu Edvardu pulcējas
daži literatūras mīļotāji, kuru vidū ir Poruks (sk. 110. lp.)_.
Vioš sak rakstniecībā darboties, laizdams klaja
dažus sacerējumus. Jelgavā izdotās Tēvijas feļetonā parādās
1. martā (v. st.) 1889. g. (9. nr.)_anekdots Orakelis pie orakela.
ols anekdots iespiests drusku pārgrozīta veida ari Dienas Lapa
ta paša gada 30. martā (73. nr.). Tam seko Jeruzalemes aiz-
stāvis (D. Lapā 22. aprīlī, 91. nr.) un Ziemas svētku pasaciņa
saltā roze (D. L. 23. decembrī). Ap to pašu laiku_ radušies
gan ari pirmie iespiestie Poruka dzejoļi, kas nak klaja_ Austru-
ma, kur tie 1890. g. uzņemti skaitā ap desmit (sākumā parak-

sti ar īsto vardu: Poruks, otrā pusgadā daži ar: Daimons-
Foruks).

. Poruka pirmajos klajā nākušos dzejiskos mēginā-

darDo[as fantāzija, jūtas, prāta kombinācijas; trūkst

overojumu, reālas dzīves attēlojumu. Pirmais stāstiņš (kura

or

l

ļ.rs
I
.varetu būt aizņemts) Orakelis pie orakeļa norāda, ka

j- • -

Atēnu prātnieks atzīst par tautai kaitīgiem, nav

tālāki-01
-

izdeldami kā sāls_ ar ūdeni, kas tad top sāļš,
aK kā ūdens ar uguni, kas gaidāma. Jeruzalemes aizstāvis,

ton *^mda P*e Eufratas, dzirdēdams medietes dziesmu,
sapnains un vienaldzīgs pret savu tēviju. Par balto rozi

mcl
P

7

tn* eķ a Pamestajiem bērniem atnākušais svešnieks Zie-

Pušlf\ audedama ziedā rasas pilienu, roze nav vairs cienīga

Ķot prinča krūtis. „Glabājiet rūpīgi rasas pilienu katrs sa-

spiestis zieda! "
— Austruma 1890. g. pirmajā burtnīcā ie-

ras sl
dzejolis Mūžīgais dzejnieks. Ta ir dziesmu_va-

siava. It kā programmu jaunais dzejnieks sev uzstāda.
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Dziesmas pacilā, satriec, tiesā; dzejnieka kaps ir dievišķā

dāvanām apveltīts altāris. Redzamu vietu Poruka pirmajā
dzejoļos ieņem bērna traģiskie pārdzīvojumi. Dzejnieks l\

cietēju bērnu, bārenīti, vai tādu, kas mirdams atstāj savus

cakus. Eņģeļiem bērns patīk, tie viņu atrauj mātei un ņemjfc
sevis (Eņģeļa skūpstiens); eņģelis atstāto bērnu ved uz mier.
vietu (Bārens); bāriņš drūmā naktī uzmeklē mātes kapu (Sap-
nis); bērns lūdz un smaida, juzdams, ka debess to redz (Bēr
lūgšana). Tādi pat sēri motīvi ir ari citos dzejoļos: Bēgulis

Zvejnieces kaps, Dziedi jel v. c.

Cēsu pilsētas skolu 1889. g. jūnijā sekmīgi nobeidzis, Po;
ruks_ pavada vasaras brīvlaiku Prēdejos, tiek Liezeres to

iesvētīts, sadabū no piederīgiem līdzekļus un iestājas vasara;

otrā pusē Rīgas politechnikas priekšskola. Pa'

viņu interesējas matēmatikas skolotājs H. fon Vesterni;'

ņemdams viņu savā aizgādībā. Poruks sāk nodarboties ;

mājskolotāju turīgās vācu ģimenēs, var apmeklēt koik

operu, piekopj ari pats mūziku. Vestermanis mēģina izpēl

jaunekļa dziņas un spējas, lai viņu ievadītu īstā ceļā. Poruki

ir mākslinieka dāvanas, kas tiecas izpausties te dzeja, te nt

zikā. Vestermanis pabalsta Poruka tieksmes uz dzeju,

izšķirošā brīdī Poruks pieķeras mūzikai, kas viņu uz kādu la

izvirza gluži jaunā pasaulē.
Poruks beidz 1892. g. maijā politechnikas priekšskolu t

aizbrauc uz Prēdeliem. Viņš gudro, ko tālāk darīt. Pa :
uznāk Poruka ģimenei krize: ietaisīto parādu dcl

Prēdeli jāatstāj. Jānis Poruks pāriet dzīvot uz Rīgu pie Ve*

termaņa. Viņš nāk pie pārliecības, ka nevarēs savas tanti

labā darboties, tāpēc ka viņa intereses pavisam atšķir

viņa tautiešu interesēm, un nolemj iestāties

servātorijā.

Poruks saņem Vācijā iespaidus, kas nogatavo vina māk-

slinieciskās spējas un tās parāda patstāvīgos literariskos »

bos. Viņš izbrauc uz Vāciju 1893. gada februārī, uzkaveī

kādas dienas Berlīnē un tad nonāk Drēzdene. Tiklīdz vinssļ
pilsētās ierodas, ir viņa pirmie gājieni uz operu un sļeznin
leriju. Tūliņ viņš nāk sakaros ari ar jautriem cilvēki

tiek ierauts izdzīvē.

Berlīnē Poruks manto maz labu iespaidu. Operu w

novēro Maskaņiju kā diriģentu un atrod, ka tas nav nepe-
lams: diriģē par daudz strauji un diezgan nedroši. Ar Na

nālo mūzeju savienotā gleznu galerijā viņš nevar tikt pie i

mākslas baudas. Viņš tur atrod Torvaldsena, Kornēlija. *

bensa darbus, ari Mikel-Andželo darbu kopijas, be
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biezokni un raibuma, kur blakām milzīgam zirgam un milzīgam
vīram redz Dianas, Medūzas un Veneras, viņš apjūk. Viņš
atrod, ka_ ir aplam saguldīt mākslas darbus galerijās, kur tie
nesaskaņa cits ar citu samulsina skatītāja prātus. Senie grieķi
darīja citādi: viņļ mākslas darbus nostādīja tempļos un lau-
kumos, kur tie naca tiešā saskaņā ar savu apkārtni un atstāja
uz skatītajiem dziļu iespaidu. Berlīnē viņam piesviežas ari

kāds „studiosus", kas viņu iepazīstina ar Berlīnes „porcelāna
braukšanu" un „ar lingu sviešanu", kas nozīmē tikdaudz: kurš
vairāk var padzert.

Drēzdenē jeb Elbflorencē nonākot, viņu tūlīt pārņem
Patīkamas jutas, un viņš atzīstas, ka izņemot tēva mājas viņš
nekur nav tik laimīgs juties kā Drēzdenē. Otrā rītā pēc

ļebraukuma viņš dodas uz gleznu galeriju, kas gan mazāka nekā
Berlīne, tomēr atstāj uz viņu daudz dziļāku iespaidu. Te
viņam pirmo reiz atveras acis un viņš sāk saprast, kāpēc cil-
vēks redz. Viņš salīdzina četras madonnas: Rafaela, Holbeina
un divas Koredžija. Viņš nekad un nekur mākslu nav baudījis

tadu tīksmi, kā aplūkodams Koredžija madonnu gleznas. Bez
tam viņš apbrīno Rembrandta, Rubensa, Van Deika dar-
bus. Drēzdenē būdams viņš savas piecdesmit reiz_es apmeklē
bilžu galeriju. — Mūzikas ziņā Poruks nostāda Drēzdeni paša
Pirmajā vietā Vācijas pilsētu starpā. Mūzika Viņu ari aizrauj
vairāk neka gleznas. Viņš atrod, ka ar skaņām tiek talaku idea-
iu pasaule nekā ar krāsām un redzi. lerīkojies dzīvoklī,

v.ioš aiziet uz operas namu un noklausās Vāgnera Meister-
singer von Nūrnberg. Vāgnera operas ir tās, kas ari turpmāk
VļOu saista. Visspēcīgāk viņu aizgrābj Brunhildas dziesma

ļjte līķa operā Gotterdāmmerung. Viņš saka: lai to

vajaga būt mīlējušam cilvēku ar varenu dvēseli, pēc
K a sirds ilgojas un ko neatrod.

Vairāk nekā gleznas un mūzika Poruka garu
_

apaugļo
n °aarbošanas ar literātūru. Viņš klausās ieve-

dama literātūras vēsturnieka Ādolfa Šterna priekšlasījumus
P*r Danti, Servanti, Silleru, ĢetL Viņš klausās neapnicis, un

īpam žēl, kad profesors atstāj katedri. Poruks iedzilojas
Pausta un pats saraksta drāmu par_vācu vētru un dziņu

Len
ta rakstniek u, Cesvaines mācītāja delu Reinholdu

encu. Manuskriptu viņš nodod pilsgalma teātru dramatur-

iesn:- Tas atrod
'

ka Porukam talants, bet viņš raksta ne-

Pejami. Dramaturgs Porukam piedāvā brīvu ieeju teātros,

ie
rus nu viņš čakli apmeklē. Viņš raksta zem Vāgnera

to n
tkal lugu: Herakles. Pabeidzis pirmo cēlienu, viņš

n°nes Šternam. Manuskriptu atpakaļ dodams, Šterns saka:
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„Man nav daudz ko teikt. Ejat un cīnāties, varbūt jūs ko sa-

sniegsiet." Bet biedriem, kam Poruks fragmentu lasa priekš:

tas loti patīk. Tie nodibina biedrību Verkannte Kunstler, i

nodarbojas ar mākslām, sarīko vakarus un izbraukumus.

Ar mūzikas studijām maz nodarbojies, piedzīvojis kādu mi-

lestības epizodi, nonācis naudas trūkumā, Poruks 1894. i

sākumā brauc atpakaļ uz dzimteni. Berlīnē v

paliek bez graša kabatā. Lai tiktu pie līdzekļiem, viņš uz ib

roku sagatavo izdošanai jau Drēzdenē iesākto brošūru Die Re-

ligion der Zukunft. Tad viņš pelnās, sakārtodams kāda grā-

mattirgotāja bibliotēku.

Pārbraucis 1894. g. vasaras sākumā dzimtenē, Poruki

dabū kādu mēnesi nosēdēt cietumā par to, ka 1893. g. ruder

nav ieradies zemes sargu apmācībā.

Bet tad nu sākas Poruka literāriskās darbībai

laikmets. Viņš iepazīstas ar Mājas Viesa redaktor

P. Zālīti un sāk laist šinī laikrakstā klajā vienu darbu pec otri

Pēc dažiem dzejoļiem un kritikām še iespiež 1894. g. vil

stāstu Perpetuum mobile, turpmāk (1895) viņa Pērļu zvejnier

kurā dzejnieks ieliek daudz ko no saviem pēdējā laika ;
dzīvojumiem. Viņam daudz ko teikt, kaut ari tas nesaskani

ar patlaban valdošo virzienu latviešu literātūrā (sk. 106. v.;
Viņš savai pasaulei licis ciešus pamatus. Hernhūtiešu god-

bijīgā vientiesībā ietērptā kristīgā kultūra dabūjusi apskaidr

jumu lielo mākslinieku madonnās, Vāgnera operas, Dante:

Dievišķā komēdijā, Qētes Faustā.

Mājas Viesī un M. V. Mēnešrakstā nāk starp citiem klajā &

Poruka darbi: 1895. traģēdija Hernhūtieši, 1896. g. stāsti Sirds*»

ļaudis, Atraitne, Vecais muzikants, Dzīves mīklas; 1897. g-
NW

eņģelis, Kauja pie Knipskas, Mīlestības romāns, Klusētājs, Maldu (■

Mūžīgais žīds; 1898. g. Frīda, Asaras, Gulētāja; 1899. g. romānsß'f;
1900. g. Krusttēvs Dāvis, Studenta Domiņa sapnis, Romas atjaunota

Iz maniem bērnības laikiem, Atkalredzēšanās, Sapnis, Mežu»*

Hamlets, Babans un viņa meita, Pēc kāzām, Slepkava, Bērnu Ifl*

Rožu miesta. Šais gados parādījās ari liela daļa viņa dzejoļu.

Poruka īstā nodarbošanās un pelņas avots palika vienurttf

rakstniecība. Viņa mēģinājumi dzīvi citādi noo

bin ā t neveda ne pie kāda mērķa. 1895. g. pavasarī vīns f
gāja uz Bērzu muižu, Vidzemes Jaunpils draudzē, par mm j
pārvaldnieku. Bet par lauksaimniecību Porukam nebija

gas, ne intereses. Pēc dažiem mēnešiem viņam jāatgriež

gā. 1897. g. viņš iestājās Rīgas politechnikas institūta

ķīmiju. Blakus saviem literāriskiem darbiem viņš nu kēra s
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pie savu studiju priekšmeta. Bet 1899. g. viņu līdz ar citiem stu-

dentiem kāda konflikta dēļ izslēdza no institūta.

Jaunus pārdzīvojumus Poruka mūžā ienes mīlestība

un precības. 1901. g. martā ar dažiem biedriem Cēsīs bū-

dams, Poruks iepazīstas ar Ernestīni Pētersoni, tuvējo Lāču

māju īpašnieka meitu. Viņš sāk par to interesēties un tai

pieķeras ar visu savu pārplūstoši bagāto jūtu dzīvi. Poruks

raksta savai izredzētai vēstules, kas pieskaitāmas vina laba-

kājai, visdziļāk izjustajai lirikai.

Poruks raksta savai līgavai (17.

aug. 1901.): Es caur Tevi esmu kļuvis

labāks, mans gars ir atdabūjis savu ag-

rāko virzienu, un labie gari ienākklusi

un svinīgi, lai mani pēc ilgiem laikiem

atkal apsveiktu. Tie ir pūlis cēlu jau-

navu un jaunekļu, kas pie manis manās

iedomās nāk; tie ir svētlaimīgie, kas

nepazīst nekādas rūpes. Ari es reiz

piederēju šim pūlim. Mīlestība mani

aizvilināja no tā, un mīlestība mani at-

deva viņiem atpakaļ. Un tomēr, kāda

starpība! Pārējie smaida svētlaimīgi,
bet es stāvu noskumis un klusu sūdzē-

damies. Bet viens man prasa: „Kur

viņa ir? Mēs vēlētos viņu iepazīt." —

..Es viņu jums parādīšu," saku es, „nā-

kat līdz balti mirdzošā rudens naktī

afā! Klusa lauku sēta, dārzs ar puķēm
Jānis Poruks

un augļu kokiem, kuru lapas ar zemes un debess asarām apslacītas

tur ir viņas dzīves vieta."

Kaut gan līgavas piederīgiem līgavainis, kas bez vietas un

n°teiktas nodarbošanās, nav pa prātam, tomernosvin Ziemas

svētkos derības un 1902. g. augustā kāzas. Pec tam jaunais
Paps aiziet uz Rīgu un gribētu nu sakt dzīvi. Noņem
ūzivokli, atver panziju. Bet nu nāk kreditori, trūkums, sli-

mības. Pēdīgi 1905. g. sākumā jaunie ļaudis nospriež,_ ka

jļjaki viņai iet atpakaļ pie vecākiem un viņam dzīvot mebe-

letas istabās Rīgā.

.p a tam Poruka dzīvi sāk apņemt k r_ē s1 a, kas pamazām
Pariet tumša naktī, kurā izdziest viņa mūža gaisma. 1901. g.

nrS i brl vinš San ierakstās Rīgas politechnikas tirdzniecības

/wala, bet jau šī paša gada beigās savārgst ar nerviem tada
mera

>
ka jāievieto Šēnfelda slimnīcā Torņakalna. Tam viņš
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gan paliek neilgu laiku, tomēr nevar atspirgt; nervu vājībai

pievienojas nieru un sirds kaite. Viņš dzīvo pa daļai Rīgā, pa

daļai Cēsīs. 1905. gada notikumi dara savu tiesu, ka šī gada

beigās viņš atkal jāievieto Šēnfelda slimnīcā. Drīz gan

atkal viņu no šejienes izņem, bet jau 1906. g. pirmajās dienās

ieliek Tērbatas psīchiatriskajā klīnikā, kur viņš paliek trīs

mēnešus. Laiku pa laikam dzejnieks tā kā atveseļojas, bet tad

atkal sasirgst, tā ka jāievieto slimnīcā: Strencī pa diviem

lāgiem 1907. un 1908. g., tad 10. sept. (v. st.) 1910. g.

Terbatas gara vajnieku klīnika. Tanī par asistentu darbojās

H. Buduls, kas turpmāk aprakstīja Poruka vājību. Še no-

beidzās Poruka mūžs: viņš 21. (8.) jūnijā saslima ar akūtu nieru

iekaisumu un nomira 25. (12.) jūnijā 1911. g. Viņu paglabāja 29.

(16.) jūn. Cēsu Lauciņu kapos. 1924. g. 23. novembrī pārveda

viņa atliekas Rīgas Meža kapos, kur tam 1931. gada 31. maijā

atklāja skulptora T. Zalkalna darinātu pieminekli.

Par Poruka slimību H. Buduls raksta: To garīgās slimības

veidu sauc par paranoju (Paranoia). Šīs psīchiskās kaites nosaukums

cēlies no grieķu valodas un burtiski tas apzīmē „blakus domāšanu.
Pēdējā pastāv galvenā kārtā iekš tam, ka gandrīz katru slimnieka

galveno domu pavada savādas aizdomas, kuras, iedamas patstāvīgu

ceļu, līdzās galvenām domām, atstāj sliktu iespaidu uz pēdējām n

var pat sliktākā gadījumā galvenām domām dot jaunu virzienu M

aizraut viņas pilnīgi sev līdz. Tādā kārtā attīstās patoloģiskais

psīchikas stāvoklis, kuru latviski var apzīmēt par ārprātību...

ruks sirga ar šīs slimības kronisko formu.

b) Poruka dzīve norit vientulībā. Savrup viņš ari rada

savus darbus. Ne viņš par tiem runā, ne viņš tos lasa citiem

priekšā. Viņam ir pašam sava noslēgta iekšēja pasaule. lan

viņš daudzkārt stāv pretrunā ar ārpasauli. To viņš jūt,_"n.aJJ
viņā pašā ir pretruņas. Tās viņš apsver un cenšas izlīdzina

nopietnā domu darbā. Viņš tad vispirms griež uz sevi verio

kā domātājs.

Kā viņa domas attīstās un darbojas, viņš liek nojaust līdz'jjļļ
Klusētājs. Viņš klusē jau kā zēns. Ciema puikas vioaj
sviež akmeņiem. Viņš noskumst, nobēg vientulība un sak

māt. Viena dala domu paceļas debesīs, izklīst pasaules t

pas, neatgriezdamās atpakaļ gatavas un pilnīgas pie don*

tāja. Citas nogrimst cilvēku dvēselēs. Tās atgriežas atpa

pie zēna baigas, novārdzinātas un čukst: „Doma viens P

Katrs domā citādi. Tavas domas būs arvien citu v^r^ze
ja '

ja tu tās ietērpsi vārdos un sūtīsi citiem, lai tie tas P

Zēns nu domā un klusē. Dažas domas pāriet dzīvot uz
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un saucas par jūtām. Citas izplūst asarās par netaisno cilvēci.
Vakaros, kad citi iet gulēt, zēns pieiet pie loga, skatās vakara

blāzmā un domā._ Viņš izaug par klusu, vientulīgu jaunekli,
kas klejo pa pļavām un mežiem, apbrīno dabu, pārdomādams
viņas parādību cēloņus un mērķus. Viņš domā par pasaules
gaitu, redz cilvēkus ceļamies un krītam un jūtas laimīgs, ka
miesās ietērptas nejēdzības cita citu nosit un apsūdz.

Poruka domu veids še skaidri redzams. Šī domāšana nav

nekāda par sevi nošķirta prāta funkcija, bet stāv vienumēr

sakara ar spēcīgām izjūtām, kam vientulīga
Sāpju, bet dažreiz ari pacilātības noskaņa. Saprotams tad ari,
ka še velti meklēt noskaņotas, viscaur izstrādātas sistēmas,
ka še grozīgās jūtas pat ienesīs dažas nesaskaņas. Par to tiesu
še dažos momentos atvērsies tādi dziļumi, kas pieejami tikai ap-
garotai intuicijai.

Redzēdams un izjuzdams dzīves un savas nepilnības, Po-
ruks nonāk pie pesimisma. Praktiskais materiālisms nomāc

sabiedrība labākās tieksmes. Sirds šķīstie paliek neievēroti,
izstumti no citu vidus, zaudē materiālo pamatu zem kājām; kas
dzenas pec augstiem ideāliem, redz tos sadrūpam un apslaka
tos asarām. Taisnība dus nāves rokās, cerības aizved kapu kal-

nā, mīlestība pie krusta pienaglota. Tomēr Poruka pesimisms
nav principiālas dabas. Tas saskan ar Šopenhauera pesimismu
tikai tiktai, ka cilvēku dzīvē ciešanas un jaunums faktiski pār-
svarā. Bet savās izjūtās un tieksmēs Poruks cenšas pārvarēt
Pesimismu. Viņa kokle bez stīgām, dzīve bez prieka, māja bez
milās, soli bez mērķa, un tomēr dzejnieks piemetina: „Bet dzī-

vot, dzīvot gribas man." Viņa gaisma dzisuši, sirds viņam pa

dziļu tumsu neatrod prieka; bet viņš jautā zilās debesis un

zvaigžņu dzirkstis: „Kas jums šo gaismu mūžam dod?" Bet ari

neizklīdināmā tumsa, kas viņu apņem, viņam šķiet liela un dziļa
mikla, kur miesīgām acīm saskatāmi tikai negatīvie teli no ne-

ožamās pilnīgās pasaules; viņš tic, ka tumsa ir miesīgam acīm
nei*edzama, sveša gaisma.
. Udz ar to Poruks pieņem, ka ir augstāka gara rea-

litāte neka jūtekliem nomanāma ārpasaule. Viņš pieķeras
lietai par sevi, Ding an sich, noumenam,kas, pec viņa lie-

cības (vēstule Zālītim, K. Egles un P. Ermaņa rediģ. Poruka
*°P- r. 20. sēj., 1930), spokojas jau viņa galva, pirms viņš
Mntu lasījis. Lietas par sevi nevaram uztvert saviem jutekļiem,
omēr mums par tām ir nojausma. Lietas par sevi (noumeni) ir

ar Platona idejām, kas ir katras parādības (fainomena)
Pamata. Ta, piemēram, bērzs vai ozols ir parādības (fainomeni),

Ym Pamatā koks (koka ideja, noumens), kas pats nav sare-

cams, bet kas ir koka jēdziena pati būtība. — Cilvēki ir vie-
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nas un tās pašas lietas par sevi (tā paša noumena) parādības jeb
veidi. Šis cilvēku dzimuma noumens ir patiesais, īstais Es, no

kura mūsos tikai atbalss. Šī noumena griba ir tad priekš mums

visiem noteicoša. No tā nāk ari intelliģiblais, mūsu jūtekliem

nenojaušamais, augstākām gara atzinām pieejamais charakteris,

kas noteic mūsu empīrisko, jūtekļiem uztveramo charakteri. Cil-

vēki ir laikā un telpā ieraugāmi fainomeni, mainīgi maldu tēli,

veidotas līdzības no tā, kas kā dievišķas idejas (noumeni) mūžīgi

pastāv. Atsevišķam cilvēkam kā parādībai (fainomenam) nav

tad sava īpaša attiecīga individuāla noumena.

Par cilvēka dvēseli runādams, Poruks tomēr taisni

uzsver viņas individuālo īpatnību, no kuras viņš kā noteikta

persona citu vidū nevar atsacīties. Viņš saka (Mīlestība dabā

un dzejā): „Zem dvēseles es saprotu visu piecu pratu sakopoju-

mu. Dvēsele ir sevī atmošanās, augstākā pašapziņa, savas in-

dividuālitātes, sevis paša, sava īpatnīguma pilnīga saprašana.

Kas zina, kas viņam jādara, lai nepaliktu savai individualitātei,
t. i. sev pašam neuzticīgs, tam ir dvēsele, kas nezin, tam viņas

trūkst." Cilvēkam, kas patiesību zin, bet ar muti melo,_nav dvē-

seles, nav vismaz šai brīdī. Dvēsele mīl patiesību, rada cilvē-

kam viņa kursu, viņa īsto stāvokli un nozīmi citu cilvēku starpa

un vispār pasaulē.
Dvēselē meklējami ētikas pamati: tanī augstāka bute

ielikusi cilvēkmīlestības, sirdsskaidrības, patiesības un daiļuma

ideālus. Tos reālizējot, cilvēkam jācenšas dzīve_ sasniegt

augstāko pilnību. Šādiem centieniem stājas pretī matērijas, ele-

mentāro dziņu un egoistīgā ļaunuma vara. No tam ceļas

ciešanas, sāpes, asaras. Bet «ciešanas cilvēku apskaidro, tā ka

viņš apzinās savu augstāko uzdevumu, kamēr prieki tiecas viOļ1
novilkt pie tā, kas vienkāršs un parasts" (vēstule 31._aug._W
Tās atver ari jaunas izredzes. Mirēja sāpes ir jau nākamās de-

bess līksmības apziņa; tās ir neizsakāmas baudas, vēstīdama

atgriešanos uz turieni, no kurienes esam nākuši. Sāpes top a

radošas, dzemdē vārdus, tērpjas idejā. Tās rada sapO u

_

Tie ietver sevī simboliskus tēlus, slēpj sevī patiesību, atver aus

stakas gara reālitātes izpratni.
_ . s

Šādos Poruka uzskatos ieraugāma ticība d v ē_s c i -

nemirstībai un Dievam. Viņš saka (Šekspīrs v

Ģēte), ka ticība stāvējusi un stāvēs mūžam sakara ar nereaz

rnām patiesībām; tā nav jāuzspiež, bet pamostas mūsos bez

sam macibam. „Un ja mēs neticam mūsu dzīvei pēc mušu

ves, tad jau visiem mūsu dzīves ideāliem, visai morālei nav

kādas vērtības." Ja par Dievu mums nav droša jēdziena, tad

nīga mūsu atziņas spēju nepilnība. Poruks raksta (vēstuie-

aug. 1901): „Bet ja ir Dievs, uz kuru mana ticība caur dz^
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pretrunām, caur manas nabadzīgās domāšanas spējas maldu

slēdzieniem ir satriekta, tad viņš mūs apskaidros, dos mūsu

dvēselēm jaunu, svaigu mieru." Poruks ir pārliecināts (vēst. 26.

aug. 1901), ka augstais dabas pjrmgars ari pēc_ nāves nāks pretī
tā cilvēka gribai, kas centās kļūt labāks un īstāks, ka Dievs pēc
nāves dos dzīvību tam garam, „kas ar savu miesu uzrādīs smel-

dzošas sāpes par valdošiem dabas un dzīves apstākļiem, jo reiz

vajaga patiešām un patiesi dzīvot, reiz vajaga kļūt laimīgam, jo
mēs lolojam laimes un svētlaimības idejas."

Dieva jēdzienu Poruks ved sakarā ari ar lietu par sevi

(vēst. Zālītēm 4. jūn. 1896). Telpa parastā nozīmē ir noumena pa-

rādība, tā noumena, kas pastāvētu vēl ari tad, ja nebūtu substances

jeb matērijas. Nav tāpēc pareizas Spinozas domas, ka telpa, pildīta

ar substanci, ir Dievs, — viņa ir tikai Dieva parādība, bet ne Dievs

pats, kas ir pirmbūte par sevi (das Urding an sich), ārpus telpas un

laika un ir patiesi esošais... Tā tad ja pirmbūti par sevi pieņemam

un apzīmējam par X un viņas parādību-fainomenu — univerzumu-

vispasauli par V, tad panteistiskā formula skanētu: Dievs = X+Y.

Citā vietā (Nebijušais un divi vientuli) Poruks Dievu nostāda

blakus Daimonam jeb Sātanam un viņiem pāri Nebijušo, no kura

nāk ilgas pēc tā, kas nav bijis, kas nava un nebūs. Nebijušā apvieno-

jas abi vientuli, ilgu žņaugti pēc nezināmā, visdziļākā, vislabākā. ~Un

varbūt celsies šis jaunais brīnums, Nebijušais, un kļūs par miesīgu

Patiesību! Un varbūt šis brīnums salasīs mūsu trūdu izkaisītos pu-

tekļus un veidos jaunus tēlus." Bet kāda balss sauc no augšas: „Ne-

eaidi manis."

V. Maldonis uzrāda (Poruka reliģija) šādus Poruka reli-

ģijas psīcholoģiskos pamatojumus: 1) psīches klusums, kurā ietilpst

sāpes, ilgas, mīlestība, skaņu harmonija; 2) psīches rosme, kurā dar-

bojas atmiņa, dvēsele; 3) psīches dziļuma pērles, kādas ir patiesība,

daiļums, svētums, baltais labums. Šie dvēseles dzīves, galvenie ele-

menti rosās pastāvīgā sakarā, uzrādīdami savā starpā ciešas attie-

cības, un ir par pamatu cilvēku kultūrai: no patiesības domām izaug
z'nātne, no daiļuma saskaņas māksla, no svētuma ilgām reliģija, no

dziņām pēc laba ētika.

Poruka ētikas problēmiem Maldonis (P. ētikas problēmi,

Rīgā 1923.) uzstāda šādu apvienojumu: 1) Poruka ētika uzskatāma

Par ideālistiski reliģisku, kurā Kanta absolūtisms savienojas ar Jēzus

baltā tēla mācību. 2) Tā ir pasīva, cietēja ētika. 3) Tā var aktīvi pa-

celties tikai līdz racionālistiskai kritikai, ne līdz darba varonībai. 4)
rā ir aistētiska, kas daiļumā smel savus spēkus, ko sniedz debess va-

renība, mīlestība; aistētiskā intuicija ir Poruka ētikas un reliģijas

Jaunradošie pamati.
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c) Poruka cilvēka un domātāja īpatnība atver ieskatu vija
dzejnieka un rakstnieka dabā un darbā. Cilvēks,ka;

vientulīgā klusībā visu nogulda sevī, savā dvēselē, var dzejo-
dams un rakstīdams tikai no turienes ari visu smelt. Pie tam

viņš savu iekšējo bagātību un mantojumu ne labprāt dod citiem.

Viņš, pretēji Blaumanim, negrib, lai citi viņa domas pārbauda

un tās tādā kārtā top par citu verdzenēm. Viņam ari nav pie

citiem ko meklēt. „Tavā dvēselē ir viss tas, ko tu pie citiem

meklē. Kāpēc tu uzbāzies citiem? Topi kā nakts, aizslēgta, ne-

saprotama citiem, topi kluss" (Pērļu zvejn.). Viņš raksta, kad

viņu uz to spiež ārēja vajadzība,

vai tomēr ari impulsīva iekšēja ne-

pieciešamība.
Poruks daudz rakstījis vien-

kārši tāpēc, ka viņam vaja-

dzīgs līdzekļu. Viņš kāda

vietā (Krustt. Dāvis) piezīme:

„No posta un nelaimes rakst-

niekam tikai viens solis." Kad

viņš nonāk Berlīne un viņam nav

ne graša kabatā, viņš uzraksta ap-
cerējumu par nākotnes reliģiju-

Tāpat kad virtuvē temperatūra

t noslīdējusi zem nulles, kad nav ko

jlikt uz galda, viņš ķeras pie w

■jvas. Bet nav jādomā, ka vīns»

/dos gadījumos raksta bez sau-
jiņas, bez dzejnieka intuicijas. &

.šādās reizēs viņa notiek, vinsaP

'raksta sava tēlojuma Krustte-
J. Poruks

Dāvis ievadā. Viņš jau labu brīdi tura spalvu roka, balts paP;

uz galda priekšā, bet nekā nevar uzrakstīt. Trūkst drošaparnai■

domas uznāk, bet tad tūliņ izgaist. Tēlojamie iedomu pne >'

meti kustas aiz miglaina plīvura. Trūkst kartības. vienLt
galvenā ideja nespēcīga. Viņš grib sākt humoristisku sta

Skrodera dienas Silmačos, redz Andrievu ar palso iebrau

pagalmā, meistaru pašu, jautru un lokanu, olekti r

ienākam pa vārtiem. Bet abu meistara mācekļu viņš neva

nevar iedomās sameklēt. Viņš pārliecinās, ka šī viela vel

nogatavojusies un meklē pēc citas, vientiesīgākas. »

nu reiz esi nosēdies, tad raksti." Viņš nezin, ko vips ies

ja viņam nebūtu tik raiba pagātne un patika domas pa

rakņāties. Viņš saka: „Manas pagātnes piederumi ir

šalcoši sili. zaļas, puķainas pļavas: skaidra ziemas
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baltās sniega dzirkstēs mirdzošie lauki; vinā parādās vecie,

mīļie tēli, kuri vairs nedzīvo miesīgi, kuru garus es

ar smagu sirdi izceļu jūsu priekšā un ar asarām acīs jums tos

pārdodu." Un Poruks sāk rakstīt par kādu vina bērnībā dzīvojo-
šu vecpuisi, krusttēvu Dāvi. Notikumu nav nekādu, bet krust-

tēvs Dāvis stāv dzīvs mūsu priekšā. Skaidri redzam, kā zēns

ar Dāvi iepazīstas, kā viņi iet pie plinšu meistara Brisa, kā

brauc uz baznīcu v. t. t. Tās ir ainas, kas gaišas izceļas no

dvēseles dzelmēm.

Dažreiz Poruku nejauša iedvesme skubina rakstīt.

Par to Dastāsta dzejnieka brālis Jēkabs (Por. Kop. r., Līgotņa
red.. 1, 44 v. t.). Poruks gul gultā, rokas sakrustojis pār krūtīm

vai par galvu. Acis maldās šurp un turp; dzird drebošas nopū-
tas. Piepeži viņš ceļas no gultas, staigā pa istabu; skatiens ne-

izprotams; acīs pamirdz asaras; brīžam piepūšas nāsis kā lielās
dusmas vai aizgrābtībā. Tas notiek tad, kad viņam uznācis ra-

dīšanas
gars. Brīžam atkal viņš sēž nekustēdamies, pirkstiem

bungodams. Piepeži viņš sāk svilpot vai dūkt kādu meldiju, vis-

vairāk Bēthovena vai Vāgnera. „Tādās reizēs neviens nedrīk-
stēja Poruku traucēt, — ja kāds bija istabā, tad tam tā bija jāat-
stāj. Kad pārnācu, tad viņš sēdēja pie galda un rakstīja. Radī-
šanas gars viņam uznāca piepeži, dažu reiz pastaigājoties, bieži
Pēc kaut kada izrīkojuma jeb atgadījuma iz tiešas dzīves."

Tādā kārtā Poruka darbi bija tiešas improvizācijas,
tie dzimst no stipras iedvesmes. bet rūpīga izstrādājuma tiem

trūkst. Nav viņam ari garāku, pēc noteikta plāna uzrakstītu sa-

sējumu. Viņš pats, gan jau būdams saslimis ar nerviem, tos

jevertē augstu (Kop. r., Līgotņa red., I, 41). „Tie esot tikai ta

iaika kavēklim rakstīti. Ibsens esot rakstījis katru grāmatu
aivu s gadus, bet viņš vakarā nosēdies un rīta gaismai austot bi-
JUSI gatava vai nu skice, vai novele, vai ari romāns."

Poruka radīšanas veids noteic viņa stilu un valodu.

, ns sniedz savus darbus tieši tādus, kā tie viņam no dvēseles

jzimst. Viņam nav vaļas padomāt par ietērpjamo formu vai ari
e|ak tos noslīpēt. Viņam ir sava mākslinieciskas izjūtas rit-

kas izsakās viņa darbā. Tikpat dzejā kā prozā šī Izjūt
a izcel vietas un veselus sacerējumus, kam liela mākslas vērti-

Vin ~i
et viuš atsakās dzejas plūsmu norobežot stingras formas.

10a dzejā nav nekā no mākslīgām strofām (sonetas, tercīnes,

A
rioleta v. c), kādas latviešu dzejā bija ievedis jau Juris

atTans" Vinam tieksme atraisīties ari no pantu valgiem, no

sKaņam, tālāk no noteikta rituma. Daži dzejoli, kur jutas ie-

tie? domu dziļumā, ir bez atskaņām: Ak. ko tas mežs

manu mīlestību. Ar māti pie baznīcas v. c. Bet kur viņa do-
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mas sak filozofiski darboties, tur ari noteikts ritums paliek pie
malas: Neticīgā Toma dziesmas, Nebijušais un divi vientuli v.c.

Ķerdamies pie stāstiem, viņš dažreiz uzmetina savus dvēseles

dzīves novērojumus, kaut ari tie pie šā stāsta nepiederētu:

Krusttēvs Dāvis, Dvēseles kumēdiņi v. c. — Viņa valoda ir pa-

rastā, tēva mājās dzirdētā. Tā vislabāk pieskan viņa savā pa-

matbūtībā turpat saņemtam saturam. Citāda rakstura saturs vi-

ņam tiecas izsacīties ari citā veidā. Savas vācu kultūrā ierosinā-

tās domas viņš izsaka vācu valodā, tāpat savas mīlestības jūtas

līgavai. Tiekot par radošu mākslinieku, viņam bija jānostājas

uz tiem pamatiem, kas likti bērnībā. Kā viņš nevar grozīt, lai

pieskaņotos modernai pasaulei, savas bērna jūtas, tā viņš nevar

dot citu veidu ari bērnībā mantotai valodai. Viņš nelieto jaun-

darinātus vārdus un vārdu formas, atškirdamies šai zinā no

daudziem saviem laika biedriem (piem. Raiņa, Keniņa). Viss

viņa valodā nemeklēts, sen dzirdēts, pat pārāk aprasts. Uzdu-

ramies pat uz vārdiem, kas gan atrodami vecās grāmatās, bet

nav vairs dzīvajā literātūrā. „Kad aties svētais solījums", «Kā

priecas vēsma pūta no lauka." Sastopamas ari dažas rituma,

vārda uzsvara kļūdas, kas saskan ar vecajam garīgajām
dziesmām.

Tas pats, kas bijis, atkal bus,

Līdz kamēr pasaule sagrūs.

Ko līdz sasniegt ideālus,

Ja tie sasniegti izdziest?

Kur Poruku nes iedvesme, tur ari viņa valoda skaista, Pa

priekšzīmīga. Citās vietās tai reizēm trūkst nogludinājum\>

pat gramatiskas pareizības. Aprakstā Mans ceļojums «

Elbflorenci šādi teikumi: „tās tieši meklē vienību ar ch

tautu garīgo dzīvi, bez kā būtu jābaidās, ka pats tauta»

raksturs un individualitāte caur to ietu boja", „Es saku ļll /

reseties priekš greznajām dāmām", „vai_tie ir spelu b iea

pri c k š no Pestītāja tik loti mīļotiem bērniem". —
1.

viss norada, cik loti Poruku saistīja pats saturs, kas rneKieJ
visvienkāršāko, visparastāko formu. Šis saturs_ nepalika n

ievērots ari lasītājam pat tad, ja forma bija kļūdaina. l a

ta tomēr bija retos gadījumos. Mākslinieciski izjustais sai :

nesa parasti sev līdz mākslinieciski izjustu formu, lai ta

butu improvizēta.

Savus lielākos panākumus Poruks sasniedz ar to, ļ
viņš,_ saskaņā ar savu pasaules uzskatu, atver

e

««e
cit a_ pasa v 1 ē. Ar to burvīgi iemirdzas visvienkars

pelēkas dzīves tēlojumi. Kad viņš (stāstā Krusttēvs) P as

tījis par savam attiecībām pret krusttēvu un krustmāti-
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viņu mīlestību un apprecēšanos, beigu skats met nemirstības

gaismu par vaļējam ainām, nemirstības, kas ieraugāma nāvē.

Zēnu aizved uz krusttēva mājām, kur krustmāte dzemdēdama
mirusi. Viņš ierauga pagrabā uz dēļiem divus zārkus: vienu

lielu, melni krāsotu, otru maziņu, baltu. Noņem zārku vākus,

pacel zenu uz rokas, lai redz līķus.
_

Viņš pazīst krustmāti,
bālu, svešādu, sakniebtam zilganām lūpām; viņai līdzās mazs

bērna līķītis. Smacējošs līķa tvans sita viņam pretī. Tad

vienkāršie, čukstošie krusttēva vārdi: „Tāda ir, Jencīt, cil-
vēka gaita." — Kad pēc divpadsmit gadiem dzejnieks brauc
cauri silam, kur viņš pirmo un pēdējo reiz pavadījis iemīļoto
Līviju, viņš liek apturēt, uzmeklē veco priedi, kur viņš toreiz

iegriezis divus krustus, saplūc brūklenājus, novij, savā dzīves
vietā nonācis, vaiņagu un pakar pie sienas pār gultu. Tas
gaida uz līgavu. „Varbūt viņa vēl nāks, veca un grumbaiņa,
bet es to mīļi apkampšu." Vaiņags noputējis, sakaltis. Viņa
Pinējs vārgs, nelaikā vecs; nepanesamas viņa bezmiega nak-
tis. Piepeži viņš pamostas, skatās uz brūklenāju vaiņagu pie
sienas. Nakts tumsā tas, liekas, iededzies liesmās un kvēlo
Itirūklenaju vaiņags). — Ja ari dažos Poruka darbos trūkst
tiesu norādījumu uz būtības dziļāko, neiznīcīgo saturu, tomēr
vīna tēlojumā pašā ieslēdzas šī sajūta; no dvēseles dziļumiem
visu izceldams, viņš to redz no tālākas perspektīves, kur priekš-
metu n icīgo, nepilnīgo veidu apņem skaidrās debesis. —

Tieši sevi Poruks sniedz savā lirikā. Poruks grib savā
azeja atklāt vienīgi savu īpatnīgo dvēseli (sk. 200. lp.) bez
Kaut kādiem sanu nolūkiem. Kamēr citi ņēma vērā, kāds vir-
ziens valda, kādas idejas der sludināt, Poruks apklausās sava

aveselē, ko tā sevī glabā. Te viņa dzejas varas noslēpums.
™ viņš dzeja saka, tas atbalstās uz visu viņa būtību. Tad

va h-
to dzird, savaldzina šīs pārliecības spēks. Viņi

r but citas domās, citos uzskatos, bet nevar palikt vienal-

ka? Plif* *°' k° dzird- Vietu vietām Poruks taisni uzsver.

t0 • sniedz, ir viņa, ka viņš to pārdzīvojis, ka viņš

P
Zl.n. „Es zinu, kā roze plaukst... tis zinu, kā roze vīst...

cik/1111
'

kā mīlē
_

irds
•••

Es zinu ar sirds
_

ka" lozt-"
»
Es zinu

'

īam debess dārga, kam pasaulē viss svētums ņemts."

Es zinu, zinu visu, sen jau zinu,

Kā mllē un kā mirst, kā dzīvo.

Ka lad par visu, un kā tomēr svēti

To, kuru mīlē. — svētī, klusu raudot.

zina
oruks Piedzīvojis, redzējis, tas ir viņa dvēsele, to viņš

zak»
rāda

' Tās ir neaizmirstamās bērnības gleznas
1
kur mazs

ķlts> mazs kaķīts uz ceļa satiekas (Tracis), kur teva dārza
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aug ābeles un balinās audekli, un zēns basām kājām nes ga-

niem brokastis (Iz manas ozīves), kur no sliekšņa perspek-
tīves var aplūkot putniņu un uz vārtiņiem pakāpušos bērnip.
kur ziedonī ganībās zem egles dus govis un gremo, meitene

ar adīkli stāv uz sūnaina akmeņa, „pār noru veļas vilnas ka-

molīts, un saulē laižas zelta taurenīts". Ne ar ko neatsveram*

bērnības dārgums ir mātes mīlestība, kam dzejnieks cēlis vis-

skaistāko pieminekli savās Mātes dziesmiņās: Sāpes (Sirds dzi-

ļumus tik sāpes mēro;, Dēla bilde (Par to mazo šūpulītij. Turp-
māk daba noklāj priekšā savas balvas: pūš pavasara vēsmas

nesdamas augšup ziedu smaržas; atskan Pavasara simfonija

dažādās noskaņās (Allegro, Adagio, Scherco); rudens vakarā

bezdelīgas lido norietošā saulē; pie loga ziemas naktī var no-

vērot, kā ledū mirdz ezers, kā plīstot skan gāles klaidums, iz-

just savas dzīves tukšību un neiznīcināmo dzīvības dzinu,

Dzīves vidū dzejnieks gribētu birdināt tīru zeltu; bet debesi

gari aizved viņu un līgavu pie izmisuma krūts (Gluži nabags

esmu dzimis). Un dzijās sāpēs izskan viņa dziesma, izdziesī

cerību kvēle. Uz pēdējās lapas dzejnieks vairs neraksta; uj
tās rit sāla, auksta asara; „un galva bez spēka uz rokām slīga"

(Rakstnieks).
Dziļāka dziņa dzejnieka dvēselē ir mīlestība. Tur mājo

daudz priekšmetu, bet mīlestība ir saule, kas tos apgaismo

„Kā saule pasaulei, tā ari mīlestība cilvēkam dod augstāku no-

zīmi. Abas uzlec un noriet un atkal uzlec" (Mīlestība dabā un

dzejā).
Visas mīlestības pamatā ir mātes mī 1 est īb a jeb vis-

pār sievietes mīlestība. Tanī Porukam parādās mūžīgā sie-

vietiba, kas viņu vienumēr pievelk. To pieminot, viņam n°'

skaidrojas visas kaislības, grēki un maldi, un dabas matēja

apskaidrotā, mūžīgā sievietība, viņu apskauj un dara laimiS":

Ar to sakarā visi dzīves noslēpumi. Viss, ko dzejnieks sev,

nes, ir Veneras, radītājas mātes, visburvīgākās līgavas, dāva-

nas, un viņš tai lūdz, lai ņem viņu atpakaļ, ja viņa formas ne-

pilnīgas (Venusai). Sievietes veids ir noslēpumainai butei.

kuras viņa gars cenšas. Viņš nezin, vai tā ir viņa mate,-]L
viņa sieva, vai ienaidniece, kas met ap viņu valgus. Ar mal

mīlestību viņam dažkārt saplūst kopā jūtas, kas viņu apo*

līgavas rokās, kur viņš sapņo to pašu saldo sapni, ko sapn >•

pie mātes krūtīm.
_ j|

Dzimumu mīlestība tomēr atšķirama no ma^s

k ļļjt
lestības. Tā taisni atraisa no mātes. Rociņas neviļot saK y

kroņus; sirds šķiras stundām no mātes; acis mirdz donu,'

sapņaini (Sāk attīstīties). Mīlestība dīgst sirdī nemanīta, X» •
Tāda tā daudzreiz ari nozied: sirds lūzt un neviens to ne
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Šis dzejnieka dziļi izjustais klusums viszīmīgāk izsakās ro-

zes simbolā: tā klusi plaukst, nosarkst, iemirdzas, vīst, attē-

lodama vioa sirdi, kas klusi mīlē, sapņo, ilgojas, lūzt. Noslēpta

Pirmārindā sēd no kreisās uz labo pusi: Ed. Treumanis (Zvārgulis), V. Eliass-

Jausmiņš,J.Poruks, V. Maldonis. Otrā rindā stāv: Rācenis, Leikarts, R. Lācis,
A. Mezītis-Maigonis. Trešā rindā: A. Markovs, Krūmiņš, Vold.Veidenbaums.
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mīlestība notverama ārējās zīmēs: tā spīd acīs, slīd matu spro-

gās uz kakla, mirdz asaru pērlēs uz vaigiem. Saulaina prieka

pilnas mīlestības Poruks nepazīst. Sirds viņam nav līksma

kad tā laimīga. Ja pie viņa krūtīm dus eņģelis, viņš zin, ka

tie maldi. Bet vainu viņš neuzkrauj sievietei. Kad tā apņemas

viņu mūžīgi mīlēt, viņš jautā: „Vai zini, kāds es rītu būšu?"

Mīlestībai iet vienmēr līdz nepastāvība un ciešanas. Tā Ii

no zieda uz ziedu, no sirds uz sirdi, „un zieds pēc zieda, i

sirds pēc sirds vīst un nīkst". Pašu laimes brīdi apņem nāvei

jausma. Dziļas mīlestības ciešais aicinājums ved uz kapa

Sapnī māj Tarandtas Līziņas tēls, kas nāk apraudzīt savu drau-

gu; nav viņai vairs ne rožu, nedz sārtuma, un viņa čukst:

„Nāc, nāc, nu kapā dusēt laiks." Bet ari aiz kapa, kad lūpas

dzērušas no aizmirstības kausa, mīlestības vara nav iznīcināta

Karona laivā pār tumšiem viļņiem braucot, noslīkst aizmirsti

bēdas, rūpēsti; tikai viņas cēlais, baltais tēls paliek nemirstībā.

Atcerēdamies to nemieru, ko viņam nesusi mīlestība, dzejnieks

izsaka aizkustinošu lūgumu, lai mīļā nenāk uz kapiem, kad vi-

ņu apņēmis nāves miegs; lai ap viņu tikai rozes zied un daba

klusē.

Pāri mātes un dzimumu mīlestībai Poruks nostāda kris-

tīgo cilvēku mīlestību. Šī ir tā mīlestība, par kuri

jautājot, kur viņa mājo, un piebilstot, ka viņa ir līgaviņas sirdi,

dzejnieks atbild: „Nē, draugs, to citur redzēju: ta bij pie krusta

pienaglota!" Tā ir nicināta, novārtā nolikta virs zemes. 12

neprasa pēc dzejas rotas, bet satur dzīvi kopā, ta izsakās dau-

dzos dzejnieka darbos, sevišķi stāstos.

Poruks sarakstījis ap četrisimti dzejoļu. Bez sīkākām li-

riskajām dziesmām viņam ari garāki dziedājumi,

niecisku domu viņš ietver savā Burvju pīpē (1904), ko sarg
par apmierinājumu no mandarina bagātais indu jauneklis X'
mahata pēc tam, kad viņš pārbraucis no Parīzes vārgs un i
misis. Dianas medības (1905) ir simboļisks mīlestības parM"

vojumu attēlojums. Atskatu uz savu bērnību un jaunību dzi

nieks sniedz fragmentā Iz manas dzīves (1906). Uz Latvu

attiecas: Daugava (1904), dabas iespaidu attēlojums ar te»

iespraudumiem; Zilizana sirds dedze (1905), mūžīga dailum

meklētāja pārdzīvojumi latvju senatnē. Dziļas filozofiskas

ziņas izsaka Poruks dzejojumā Nebijušais un divi vie

(1904).

Drāmas laukā ,bez pieccēlienu lugas Hernnu -

Poruks rakstījis tikai viencēlienus un drāmatiskus »

mentus savas darbības pēdējos gados. To starpa ir v'Lj)
liens Napoleona nāve (1901), drāmatiska studija Nakts U
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kaleidoskopiska drāma Ideāli (1905), par kuriem ar Zemes

Kungu runā Dante, Ģēte, Šekspīrs v. c.; refleksijas drāmas veidā

Sapnis, kas dzimis no Lilijas, bet dzīvojis jau no mūžības;

Cīņas pēc cīņām, drāmatiska skice par Imantu, kam jāpaze-
mojas Amina priekšā un jāiet nāvē, lai modinātu Selu, kura tad

tomēr seko mirstošajam Imantam.

Visplašāko nodaļu Poruka rakstos ieņem viņa stāsti,
īsāku un garāku stāstu, prozaisku tēlojumu, fantāziju, frag-

mentu Porukam pavisam 160. Tikai pa loti mazai daļai šie

Poruka rokraksts

nāl -Umi deveiami Par noapaļotam novelēm.
_

Tie nav ar pa-

«Kumiern ne citiem stāstāmi, ne priekša lasāmi. Vientulīgi,
dVrup tie rakstīti, vientulīgi savrup tie ari lasāmi un baudāmi.

D
-

n,ls.

letilpst_daudz lirikas un filozofijas.
_

Poruks savas dziļi

nerr
-° tas 3ut? s un domas ne ik re

t_
z ietērpj savos teļos, bet

reti izsaka tas tieši, vai liek mutē tēlotam personām. Ar

viņa darbos vietvietām iešķeļas ģēnija dzirksteles, kam bur-

.jjp spēks; 'bet māksliniecisku noskaņojumu tie dabu tikai reti.
ds lr Pa lielu lielai daļai skices, uzmetumi, fragmenti. Ne-



Gadu simteņu maina

210

reti tie paliek par fragmentiem ari tad, ja tie sasnieguši diez-

gan lielus apmērus, kā, piem., romāns Rīga. Tie mēdz būt ga-

bali no reālās dzīves, ko dzejnieks visdziļākajā saturā izjutis
un cauri skatījis. Sacere par sevi Porukam maz darbojas. Kad

viņš klīnikā veselām dienām garlaikojas un asistents viņam

iejautājas, kāpēc viņš neraksta, viņš atbild, ka viņam neesot

vielas, jo klīnikā būdams nekā jauna nepiedzīvojot, par ko va-

rētu rakstīt. Visbagātākos vielas krājumus viņam deva v

bērnība un jaunība; bet ja viņš ņem vielu ari no tālām vietām,

no Spānijas vai Indijas, viņš to pārdzīvo lektiras veidā, vai

dažādu problēmu ierosinātās domās. Vislabākais viņa darbos

tomēr izaug no viņa dzimtenes zemes; tanīs viņš vislielākā mē-

rā var dot sevi pašu. Par cēlušos no šejienes viņu var pazīt

ari tais viņa darbos, kam viela ņemta no citurienes.

Vienkārši un lieli ir tie vilcieni, ar kuriem Poruks zīmē

latviešu gadu simteņiem veco ētisko kultūru. Gaiši tā ska-

tāma vienā no viņa visagrākajiem stāstiem Sirdsšķīsti
ļaudis (1896). Te cilvēks, kurš iet savu ceļu, nav tads, kas

to patlaban tikai meklē, bet kas to skaidri zin. Citi dzīvo

citādi, viņa paša piederīgie nav ar viņu mierā; bet vecais Zalk-

šņa tēvs zin, ka viņam mīlestībā jākalpo tuvākam. Ir aizgrāb-

joši redzēt, cik mīlestībai vienkārši raksti, cik kaili, nabadzīgi.

Tie zīmēti Salkšņa tēva vārdos, augumā, drēbēs, mājas. Sa-

vā nabadzīgajā vienkāršībā tie tomēr mirdzēt mirdz. Tie maz

vardu, ko Zalkšņa tēvs runā, liecina, ka tie nav svarīgākai
Tāpat viņaapģērbs: gari, pēlēki šķērēti svārki, ap kaklu balts

lakatiņš, kājās nodiluši, veci zābaki. Viņa izskats: puskaila

galva, pasirmi mati, reta, pagara bārzda, izkaltusi, patumša

seja. Viņa mājas: pagalmā viss kā izmiris: istabas durvis w

kājai vaļā, pa kurām drusku dūmi spiežas ārā; istaba sienas

melnas nokvēpušas, pie sienas vecs pulkstenis; saimnieka istaDJ

viens logs, pie loga vecs galds, uz galda uzlikta Bībele, pie sie-

nas Pestītāja bilde. Šādā veidā Zalkšņa tēva izskatā un ap-

kārtne rakstīti vārdi: Še mājo mīlestība. Tos viņš apliecini

dodams citiem savu mantu, savu dzīvi. Tad pedeja zīmeu

viņa kapa: paliels, balts koka krusts un uz tā uzraksts: ~bvet-

īgi tie sirdsšķīsti, jo tiem būs Dievu redzēt." Visu to laso-

uznāk domas: ja būtu atlaisti nost daži prātojumi, dažas n-

svarīgākas sānu lietas, zīmēti viscaur atturīgiem, klusiem ra-
stiem Zalkšņa tēva ceļi un neievēroti darbi, tad še būtu g

bals no latviešu tautas evaņģēlija.
ts

Ne visiem Poruka tēlotiem cilvēkiem tāds_ ciets pama

Citi ir meklētāji. Viņi tie ir ar visām savām jūtam un doma •
ar visu savu iekšējo dzīvi. Ja viņi iet citus ceļus_ neka parei

viņiem jāatrod, ar ko savus soļus attaisnot Tada meklē
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ir Marta stāstā Atraitne. Sieva būdama, vina mīl bez gala
savu vīru, savu bērnu. Vīrs mirst, bet viņas bērnā tas dzīvo

tālāk; vīra mīlestība uz vinu tanī pieņēmusi cilvēcīgas miesas.

Viņa apņemas vairs neprecēties. Bet drīz viņai uznāk šau-

bas. „Vai viss tas nebija nieki, ko viņa ar savu ideālismu

gribēja panākt? Vai viņai asinis neatdzīvojās, atkal netika

karstākas, dedzīgākas?" Tad, mākslai pieķerdamās, viņa nāk

pie apziņas, kāda bagātība slēpjas viņas dvēselē. Laime, ko

dod ārpasaule, citi ļaudis, pat mīlestība uz kādu vīrieti, ir ti-

kai dabas līdzekli kalpināt cilvēku saviem mērķiem; šī laime
izzūd ka dūmi, bet laime, kas mīt paša cilvēka dvēselē: garīga

lielkundzība, dziņa uz mākslas daiļumiem, paliek mūžam uz-

ticīga. Viņa zvēr no dabas atšķirties un sevī radīt jaunu pa-
sauli. Savu bērnu viņa vairs nemīl. Viņa domā, ka tai tie-
sība ari no darba atrauties. Lai strādā vergi, muļķība! Bet

gudrība ir no mūžības brīva, nav saistīta sadzīves važām. Visi
nav brīvības cienīgi. Bet tad atkal viņai nāk prātā, ka viņas
ideālisms tikai pārspīlēta gara auglis. Kamēr viņai miesa, vi-

ņai jādzīvo ari miesīgi. Viņu apkampj vīrietis. Un tai jāpār-
iet vienmuļīgajā laulātas sievas dzīvē, pie mātes pienākumiem,
Pie saimniecības galda. Viņa plūc puķes, ko pīt Bēthovenam
vaiņagu. „Un uz šīm puķītēm lija klusi karstas asaras."

Bez tiem, kas iet droši un taisni savu ceļu, un tiem, kas
to meklē, ir vēl ari tādi, kas nav ar saviem darbiem mierā,

vaj nāk pie atziņas, ka viņu ceļš nav bijis īstais. Krišjānis
stāstā Baltas drānas (1903) mūža galā redz, ka viņš

ņz padoma sācis celt savu torni, dalījis savu sirdi.
_

„Vai ne-

,utu bijis labāk, ja viņš jau pašā sākumā būtu ienīdējis savu
Slevu un bērnus, pat sava paša dzīvību, kur tā nesās uz lau-
nu: ' Viņš piedalās sapulcē, kurā grib parakstīt lūgumu pēc
retormām; bet viņš galā to neparaksta, teikdams:_ „Jums ir

vispirms ar sevi jātop skaidrībā, tikai tad jūs varēsiet no ci-
tiem ko prasīt." Viņu apmeklē students un runā, kā dzīve la-

Krišjānis atkal sūdzas, ka nav ticis pie mērķa, ta-
Pec ka viņam bijis žēl sievas un bērnu. „Es nepelnu baltu

:
ranu< Pec kurām esmu cīnījies visu mūžu." Uz to students

Vlou atstāj: „Tu nevari būt karotājs! Just vajaga cilvēkam
IKai tikdaudz, cik. tas vajadzīgs labākai dzīves kartībai."

I šīs ir dažas variācijas Poruka stāstos. Pie tiem viņa tē-
tiem cilvēkiem, kam ciets pamats zem kājām, pieder īpaši
tviešu laucinieki. No pilsētniekiem vieni cieš trūkumu un iet

dā\ l.

otri
Padodas mantkārībai, izdzīvei, nicina garu. Aprin-

kas stāv tālāk no latviešiem, aplūkotas dažādas dvēseles
uziyes uzskatu problēmas.
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Poruka stāstus pēc tēlotās vielas V. Eglītis (Kop. raksti

XVII) nodala šādās grupās : 1) tautas dzīve: Kauja pie Knipskas

(1897), Asaras, Gulētāja, Kā Runcis kļuva par Runcē (1898), Rīta zvaig-

zne, Krusttēvs, Zuzīte (1899), Krustmātes kāzas, Vakars, Hamlets,Ro-

mas atjaunotāji, Babans un vina meita, Iz maniem bērnības laikiem,

Krusttēvs Dāvis (1900), Übagi gada tirgū, Sīmanis Gaišais, Cavalleria

Rusticana, Veseli ļaudis (1901), Baltas drānas, Dvēseles kumēdip:

(1903); 2) pilsētas un intelliģences dzīve: Nāves eņģelis (1897), Vago-

nā, Divas balles (1899), Studenta Domiņa sapnis, Pēc kāzām, Slepka-

va, Kāpēc Sinepīts nodeva savu balsi Šekspīram (1900), Laimīgais,

Izstumtā, Slimnīcā, Klavierspēlētāja (1901), Cīnās, Grēciniece (1902),

Ērģelnieks, Pastara tiesa (1903), Brūklenāju vainags, Simts rubļu(l9ool

3) vācu aprindas: Gari un īsi mati (1897), Frida, Nervi (1898), Bērns

izvēle Rožu miestā, Atkalredzēšanās, Sardanapals, Mākslas augstu-

mos (1900), Aristokrāta meita (1901), Mamona vergs (1902), romāns

Rīga (1899); 4) citi sveštautieši: krievi — Ciemalakstīgala, Uz laukiem,

poļi — Stipra mīlestība, Šausmu nakts, angli — Izbaudījumi, Diks

Turpins, franči — Žanete, spānieši — Almanzors; 5) teikas: Herakiesa

iesvētīšana Eleuzisas mistērijās, Parsifals, Faķirs, Laimes brīdis:

6) Baltijas pagātne: Mārtiņš Gīze, Per aspera ad astra jeb LBw

un Zobens, Mēris; 7) savas personības diagnoze: Klusētājs, Mīlestī-

bas romāns, pa daļai Asaras, Daimons, Saules uzlēkšana, Slavas

dziesma, lenaidnieks, Mūziķis, Cilvēks, Šiliņu Pētera piedzīvojis

dzejas laukā v. c.

Poruks rakstījis ari apcerējumus par filozofijas, kul-

tūras, mākslas,
_

rakstniecības jautājumiem. Savos rakstos P

latviešu_ literatūru viņš apsver ari viņas pašreizējo stāvokli "11

viņas nākotni. Viņš sagaida daudz no sabiedrības pašas. w

atsvabināsies no materiālistiskiem centieniem un pieķersies
augstākiem uzdevumiem. „Latviešiem vajaga nerimstoši dar-

boties, lai tie no savas garīgas darbības izslēgtu visu

lieko, viltīgo, vienpusīgo, partejisko." Bet cilvēce sasnieg-

labākus laikus, ļa cilvēki paši kļūs labāki. „Bet tas nevar as;
rak notikt, kamēr varoņi neiesāks cīņu papriekšu paši ar sevi.

Rakstniekam jāiet cīņas priekšgalā. Tomēr tas nevar un ne-

drīkst izkāpt no savas sirds un dvēseles. Par sevi Poruks Kā-

dā vēstulē liecina: „Tas nav nekāds stingrs plāns, ne^s
h
?

zinīgs merķis,_par ko man latvieši pateicību parada, bet oe ;
partejiska sajuta un doma, tik tīri cilvēciska, kada acumin1

nav vairāk iespējama."

Poruka stāsti iznāca kopoti grāmatās:
Stf

starp sirdīm (1900), Dzīves straumē (1902), Dzīve un sapni (

Pirmos P. kopotos rakstus izdeva apgādniecībaZalktis 5 sējumos

Literātūra.
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—1908). —
Otrs P. kopotu rakstu izdevums, Ljgotņu Jēkaba rediģēts,

ar plašu Līg. J. sarakstītu P. biogrāfiju un P. vēstulēm, Golta apg., Rī-

gā 1913-14, 4 sējumi, 6 grāmatās. — Trešais P. kopotu rakstu izde-

vums, Plūdona un Misiņa rediģēts, 10 sējumos Golta izdevumā

1924—1925. — Pats jaunākais, pilnīgākais Poruka Kop. r. iz-

devums Kārla Egles un Pētera Ermaņa sakārtojumā un redakcijā, 20

sējumos, iznāca J. Rozes apgādībā 1929—1930. Šai izdevumā visi

teksti rūpīgi pārbaudīti, salīdzināti ar pirmiespiedumiem vai rokrak-

stiem, kas vēl uzglabājušies, noskaidrota chronoloģija, izlabotas agrā-

kos izdevumos ieviesušās kļūdas. Sakopojumam dots līdz arī Pētera

Ermaņa ievada apcerējums par Poruku un pētnieciska Rūdolfa Egles

monogrāfija Poruku Jānis, dzejnieka dzīve un darbi. Katra sējuma bei-

gās rediģētāji snieguši sīkas bibliogrāfiskas piezīmes, bet 20. sējumā

vel vispārēju bibliogrāfisku pārskatu par rakstiem, kas parādījušies

atklātībā par dzejnieka dzīvi un darbiem. No tiem daudzi še vairs ne-

tiek uzskaitīti. — V. Eglīša Poruks, 1903; Jānis P. un Fallijs, V. Eg.

Kopoti r. XVII, Rīgā 1921. — H. Budula P. J. savas garīgās dzīves

krēslainās dienās, Rīgā 1911, jauns pārlabots izdev. 1925. — Teodora

P. stāvoklis mūsu sabiedrībā un dzejā, J. Raža IX; P. dzeja, Druva

1912, II v. III; .1. P., Ritums 1921, 11. — J. Ozoliņa Atmiņas par P. J.,

Rīgas Avīze 1911, 148. — K. Jēkabsona atmiņas par P., Rīgas Avīze

1911. — J. Kalniņa Atmiņas par dzejnieku P., Dzimt. Vēstnesis 1912,

74—79. — Dzelzskalna Kārla Iz P. bērnības v. jaunības, Blāzmas ka-

lendārs 1912. — P. Dāles P. kā domātājs, Druva 1914, IX—XII; Poruka

problēmu un izjūtu pasaule, Ritums 1921, 11. — Līgotnu Jēkaba P. J.

ārzemēs, Brīvā Zeme 1921, 234, 235, 242; P. J. pēc atgriešanās no ār-

zemēm, Latvis 1922, 103 v. t. —
Zentas Mauriņas J. P., Latvju Grā-

mata 1923, IV; Jānis Poruks un romantisms, Rīgā 1929. (Plašs darbs,

kurā autore loti saskatāmi cenšas parādīt dzejnieka garīgo tēlu, iz-

prast viņa pasaules uzskatu). — Paulas Jēger-Freimanes J. P. fantāzi-

ja Pērļu zvejnieks, I. M. Mēnešraksts 1922, V. un VI; P. mīlestības

dzeja, Ritums 1923. IX. — P. Zālītes J. Poruks kā cilvēks, dzejnieks v.

filozofs, I. M. Mēnešr. 1922, I. — V. Maldoņa P. reliģija, Latv. Augst-

skolas Raksti 11, 1922; P. ētikas problēmi, Rīgā 1923; P. uzskati par

ētisko audzināšanu, I. M. Mēnešraksts 1924, VIII. — Apsesdēla Cik es

Pazinu P. J., Latvju Grāmata 1924, VI. — A. Saulieša Dažas J. P. kor-

ektūras viņa dzejoļos, Latvju Grāmata 1928., 4. — A. Smilgas Atmi-

uas par Poruku, Latvju Grāmata 1929., 2. — Jēkaba Poruka J. P..

Piezīmes par viņa dvēseles stāvokļa līdzšinējo apgaismošanu un bio-

grāfijas sastādīšanu I, R., 1931. (Šis dzejnieka brāļa darbs jāuzņem

tomēr ar lielu uzmanību un kritiski, jo, neraugoties uz viņa uzskatiem

u« Jēdzieniem, tanī daudz ari nepareizu faktu un datu. Uz dažiem

ir norādīts R. Egles rakstos Poruka problēmas, Jaun. Ziņas 1931. 144.

un Latvju Grāmatas 1931., 4. nrā).
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3. PERSIETIS.

Neviens no latviešu rakstniekiem nav savos literāriskajos

darbos tik cieši turējies pie reālisma principiem kā Pērsiet»

Pie tam viņš še pilnīgi patstāvīgs, nepadodas nekādām sabied-

riskām teorijām, necenšas atbalstīties uz domu biedriem. Ta

ir savukārt liecība, ka deviņdesmito gadu reālisma dīgli mek-

lējami pašā laika un sabiedrības raksturā, ka tas nav vienīgi

no_ citurienes ienests, vai kādu sabiedrisku centienu radīts.

Stāvēdams savrup un nepiesliedamies nekādām ārpus mākslas

stāvošām tendencēm, Pērsietis tad ari sniedz mākslinieciski

ziņā vērtīgus reālisma paraugus, kuros tomēr ietilpst asa, ar

reālistisko virzienu saskanoša, lai ari tieši uz paša novēroju-

miem pamatota sadzīves un dzejas kritika.

a) Persieša īstais vārds ir Kārlis Zemitis.

Savu rakstnieka Persieša vārdu viņš pieņēmis no vietas, Kur

guļ viņa tēva mājas. Tas ir Krona Iršu Siljāņu ciems, kas

atrodas pie Daugavas pietekas Pērses, 18. verstē no Kokneses.

Minētam ciemam četras mājas, no kuru saimniekiem viens uz-

vārdu pieņemšanas laikā nosaucies par Zemīti. Šai dzimta

Pērsietis dzimis 16. (4.) aprīlī 1862. gadā. Viņa tēvs Jānis Ze-

mītis, loti saprātīgs, lēns cilvēks, mira, kad Pērsietim bija sep-

tiņi gadi; tomēr tēvs jau bija viņam mācījis lasīt un rakstīt

Viņa māte Made, dzini. Svile, asprātīga, straujas dabas sieviete,

pie tam liela lasītāja un dziedātāja, apprecējās otrreiz ar Jēkabu

Krastiņu, kas tika par Pērsieša audžu tēvu. Starp otra lauļba
dzimušiem bērniem Pērsietis palika ciešākā sakarā ar m

Krastiņu, kas viņam vēlākās dienās bija dažkārt par biedri un

slimības laikā par apgādātāju un kopēju.

Ap Persieša dzimteni un dzimtu saistās dažas tradicuas.

Siljāņu ciems uzlūko par savu dibinātāju kādus 400 gadus atpakaļ se

nometušos Sila Jāni. Atriebdamiesmuižas īpašniekam par to, kayuja
jaunkungi, zaķi dzenājot, bija nodedzinājuši tēva rudzu lauku, viņš

ja kādā klusā vietā notvēris un nosukājis pašu lielkungu. Kad i"

lielkungs dabūjis uzzināt savu sukātāju, Jānis vairs nav drīkstējis laU

dīs rādīties. Viņš glābies mežā un nonācis pie Pērses. Sataisīdam-

no kokiem plostu, viņš braucis pa upi uz leju. Kādu gabalu nobraucis-

viņš izkāpis Pērses kreisajā krastā, kur uz rītiem stiepies ozoliem»

audzis uzkalns un aiz tā liels sils. uz vakariem līdzenums ar alkšņu

bērzu krūmiem. Še Jānis uztaisījis māju, atvedis šurp vēlāk arl

Trīni un dzīvojis. Kad Sila Jānis jau bijis sirmgalvis, kungi mc

mi uzgājuši viņa nometni, nodedzinājuši māju un apkāvuši iedziv

jus. Bet Sila Jāņa izraudzītā vietā vēlāk uzcēla lielu ciematu,
ko

sauca agrākā dibinātāja vārdā par Siljāņiem. — Pērsieša mātes
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ta (sieviešu līnijā) cēlusies no Vietalvas. Kādam no šīs dzimtas lo-

cekļiem, Andrejam Šmitam, bijis ļoti raibs mūžs, ko Pērsietis apraksta

(Balt. Vēstn. 1880). Par sulaini Vietalvas muižā kalpojot, viņš iepa-

ticies dzimtkunga meitām, kāpēc atlaists. Nodots zaldātos, viņš pēc

15 gadiem apmeklējis Vietalvas dzimtkungu kā kapteinis Jaun-Pālens.

Dienestā būdams, viņš vēlāk apceļojis Sibīriju, apprecējis kāda zelta

raktuvju īpašnieka meitu, ticis loti bagāts un nopircis Daugavpilī

namu.

Astoņus gadus vecs, Persietis sak iet Iršu pagasta
skola, kur mācās piecus gadus (1870—7,5). Pēc tam viņš
Pāris gadus paliek mājās un

tad no 1878. gada sākuma līdz

1879. g. beigām apmeklē Vie-

talvas draudzes sko-
lu, kur bija par skolotāju sa-

biedrisks darbinieks un rakst-

nieks Juris Kalniņš (sk. II
2

,

195). Šai laikā viņš nevien

čakli mācās, iepazīdamies ar

zinātnes elementiem, bet no-

darbojas ari literāriski. Viņš
sazīmē veselas burtnīcas pil-
nas literārisku materiālu. Viņš
noklausās un uzraksta tautā

dziedātās dziesmas, gan īstas

tautas dziesmas (Ozolīti, zem-

zarīti, Līgo laiva uz ūdeņa v.

c -)> gan ari no citurienes pār-
ņemtas ziņģes (Tev dziļi acīs

ieskatīju, Kur ma]o mana mei-

tlDa v. c). Viņš _sastāda dze-

joļu izlasi no labākajiem pec-
kļasiska laikmeta vācu dzej-

Persietis

ļīķiem: Heines Platena, Rūkerta, Lenava, riichendoria,

Kedvica, Immermaņa v. c. Viņš ķeras ari pie krievu dzej-

niekiem: Lermontova, Krilova v. c. un dažus vinu dzejoļus
tulko latviski.

. Būdams par 17 gadus vecu skolnieku, Persietis nevien

ļesniedz avīzēm kādus mēģinājumus, bet ari pieder (1879) pie

Vēstneša un Balss cītīgākiem līdzstrādniekiem. Viņš tiem

piesūta tautas teikas (Kāpēc dzilnai sarkans pakausis, Ka

ļ?k apts cēlusies), nostāstus, māņus, vēsturiskas atmiņas (par
uumPi Jaun-Bebros [sk. II

2

, 19], par kapteini Jaun-Pālenu),
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stāstus (Ari cienīgs tēvs pārklausās), dzejoļus (Vectēva vārdi.

Ai, mīlā, tā jau šeitan iet). Balt. Vēstnesī (1879, 49) lasām

Persietim šādu atbildi: „Jūsu rakstiņi mums loti mīļi; atmiņu
iz Jaun-Bebriem avīzēs nevaram lietot — uzglabāsim kā vē-

stures materiālu."

Pabeidzis draudzes skolu, Pērsietis nu atkal palika bez

ceļa. Gan sagatavojās, lai varētu iestāties Baltijas skolotāju

seminārā, bet še vinu neuzņēma, tāpēc ka nebija balss dziedā-

šanai. Vajadzēja palikt mājās un strādāt zemes darbus:

bet ari no grāmatām atsacīties nebija iesoējams. Viņš ņēma

tās pat darba līdz un viens būdams tanīs pavisam aizmirsās,

uztrūkdamies no tām tikai tad, kad kāds traucēja.

Tā ilgi nevarēja dzīvot. Gadījās tad ari vieta pie pagasta

skrīvera par mājskolotāju un palīgu Bērzonē, uz kurieni aizgāja

1881. g. Še viņš ir viss un nekas: viņam jāsēž kancelejā, jā-

raksta milzums cedelu ari svētdienās un svētkos, jāmāca bērni,

jāstrādā dārza darbi, jāpakalpo saimniecībā. Viņš raksta die-

nas grāmatu, kurā viņam pašā jaukākajā mēnesī (maijā) jāat-

zīmē par vairāk dienām, ka tās tukšas, vienmulīgas, liekas- 7
Tomēr ir Bērzonē ari daži jaunekli, ar kuriem kopa Persietis

var atspirgt. Sevišķi daudz viņš manto, satikdamies ar Aronu

Matīsu, kas reizēm atnāk pie viņa un paņem viņu ari līdz uz

savām tēva mājām Brencēniem. Pastaigādamies viņi daudzko

pārrunā un saņem dabas iespaidus. •

Ir sācies Pērsieša sīkais dzīves ceļojums. N°

Bērzones viņš 1882. g. jūlijā aiziet uz Ropažiem par pasu

ekspeditoru un skrīveri. Še ir liela ceļa mala, kur cilveKi

plūstin plūst. Persietim apkārt dzīves rosība, kura vinš ?
nevar iedziļināties, bet no kuras tomēr daudz kas uzglabāt

atmiņā. Dzīves tukšība zūd, bet ari vaļas nav. Viņš iez"?

(9. jūk 1883) sava dienas grāmatā: ~Domāju daudz, daudz P

izdarīt, bet diezgan maz izdaru. Mācījies neesmu nemaz rre

laiku un rakstījis kaut ko ari tikpat kā nemaz. Sāktos dienas

piezīmējumus tikai šodien ņemos turpināt..." Pec pāris ffl'

nam viņš pārtrauc ari savas piezīmes. -

No Ropažiem Pērsietis aiziet 18S5. g. beigās vz
_.

r

J
ki c m par zastavas_ skrīveri un 1886. g. beigas iestā.ļ?

Sjl
Baltijas dzelzceļa būves inženieriem Krisinska_ un

par grāmatvedi, uzraugu, kantoristu. Šai vietā viņš W

tris gadus, dzīvodams pa Latgali. leriķiem, Cēsīm. Xills L
daļas sabiedriska dzīvē un avīžniecībā. Biedrībās

tu

priekšlasījumus. Lēdurgas labdarības biedrībā viņš

pēdējā vakarā runā par Neikena vārdiem: „Vai tavs nj
kam lieti der. to vis neteic ilgie gadi." Jaunība svarīga* -
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laiks cilvēka mūžā: ko tad sēj, tas aug. Ari vēlāk jāņem
verā katrs brītiņš. Vājam viens brītiņš var iestiprināt gribu
dzīvot. Viens brītiņš mīlestībā izšķir mūža laimi. „Esi auksts
vai karsts. — nemīlē nemaz, vai mīlē līdz nāvei. Dārgi sver

tas brītiņš, kur no cilvēka mutes atskan jā vai nē." Kopība
dara stipru. Bet mēs strādājam katrs savrup, esam egoisti.
Par uzupurēšanos tautas brāļu labā pie mums nav runas. „Ja
kādreiz raksta latvju tautas kultūrvēsturi, tad nebūtu daudz

sacīts, ja šo laikmetu nosauktu par egoisma laikmetu." Kas

savu tuvāku neaizmirst, netop ari pats aizmirsts. „Ja tu esi

sava mūžā dažu brītiņu ar labiem darbiem pavadījis, tad aiz-

mirsti to un dari šovakar vēl labāki." — Pērsietis ari sūtīja
rakstus avīzēm, sevišķi Dienas Lapai, kuras redakcijā darbojās
no 1888. g. viņa draugs Āronu Matīss. Viņš še kā Mēlgalis,
ar ko viņš parakstīja savas zobgalības, fabulas, aforismus,
taisa savu pirmo vizīti un sāk humoristiski aplūkot dažus sa-

dzīves jautājumus. Aiz laika trūkuma viņš nevar plaši iztēlot

savas domas. Viņš tās uzmetina uz papīra īsas, saraustītas,
asas. Ta rodas viņa Mēlgaļa kcnversācijas vārdnīca.

Persietis 1889. gada decembrī aizgāja uz Rīgu, bija trīs
gadus par rakstvedi pie izmeklēšanas tiesneša apgabala tiesa

un no 1892. g. beigām strādā pusgadu prokurora un proku-
rora biedra kancelejā. Darba bija tik daudz, ka atlika tikai
•sas pastarpes, kur satikties ar cilvēkiem. Kad kādreiz visu

nakti līdz_ rītam bija strādājis, viņš uz ielu iziedams paģība,

garāmgājēji viņu turēja par piedzērušu: tikai kāds nabadzīgs
strādnieks piegāja viņam klāt, viņu pacēla un atdzīvināja.

Pēdīgi Pērsietis nāca apstākļos, kur viņš varēja dzīvot
c 'k necik mierīgāki un brīvāki. Viņš 1893. g. jūlijā aizgāja
DaJ

v

Pagasta skrīveri uz Turaidu un še palika līdz sava

m

tnJ
a beigām. Amata darba ari še nebija mazums, tomēr

atlika ķadi brīži ir ar citiem satikties, ir rakstniecība pastra-
at. Viņa tuvākie kaimiņi bija Turaidas ministrijas skolas sko-

<?taļi. Ar tiem un viņu ģimenēm nodibinājās tuva satiksme.
eciņa starp abēju kaimiņu namiem tika mīdīta vai desmit reiz
,ena

: Dala Mēlgaļa fābulu radusies skolā pie tējas galda vai
n tādā reizē, kad nelielā skolotāja zāle bija piepīpota no

jļ īstiem līdz grīdai. Turaidā radusies Pērsieša rakstu lielāka
svarīgākā dala. Agrāk viņam bija iespējams uzrakstīt tikai

<uus īsus uzmetinājumus: dzejoļus, fābulas, zobgalības. Šos

ķ]lrar iskos veidus viņš gan ari tagad ne_atmeta; bet nu nāca

iog-
stas ti._ Ari tiem pašķīra ceļu tautā Āronu Matīss, kas no

b'strādāja Austruma redakcijā.
Ar visu to skrīvera dzīvē ir vienumēr daudz traucējumu
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un daudz mēclianiska, nedzīva darba. Mūžīgas formas, sausie

rēķini nevarēja būt Pērsietim pa prātam. Pie tam priekšnie-
cības prasījumi tapa jo dienas stingrāki, patvarīgāki. Pērsietis

to sajuta par nepanesamu nastu. Ari vina vārīgā veselība viņu
skubināja domāt uz dzīves pārgrozībām. Viņš gribēja ierīkot

veikalu, no kā dzīvot, varbūt atvērt Siguldā grāmatu pār-
dotavu.

Atnāca 1901. gads. Pērsietis nu gribēja visādā ziņā spert

izšķirošu soli savā dzīvē, tomēr nevarēdams ne pie kā nopietna
tikt. Viņš bija nospiests, drūms. Februārī viņš iebrauca Rīgā

pases dot un palika pa nakti mājvietā kādā istabā, kam bla-

kus, kā vēlāk izrādījās, gulējis kāds saslimis ar bakām. Mājās
pārbraucis, Pērsietis savārga ar šo pašu slimību un nomira

27. (15.) martā. Klāt bija tikai brālis un māsa, kuriem nu cē-

lās lielu lielās rūpes, kā dabūt nomirēju zārkā un zemē. Kap-

sētā ieradās pāris intelliģentākie vietējie iedzīvotāji un Lēdur-

gas skrīveris Augenbergs (Ezerietis), tad vēl dažas ziņkārīgas

sievas no muižas.

b) Pērsieša raksti ir vistīrākā reālisma paraugi
un izteicēji. Skaidrs, neapmiglots skats uz dzīvi pieder, kā re-

dzams, pie Pērsieša iedzimtām īpašībām. Tas uzejams jau pa-

šos pirmajos viņa mēģinājumos, kad viņam bija tikai 17 gadu

(1879). Daila līgava, kas ne toreiz vien, bet joprojām dzel"

nieka mutē mēdz dabūt eņģeļa vārdu, viņam parādās šāda

gaismā: Viņa ir tikla un daiļa; viņš sauktu viņu par
vislabāko

un visdaiļāko, ko viņš ir pazinis, ja viņam nenāktu prata kāda

dziesmiņa, kurā teikts, ka jūrā rāmā laikā redzamas debesis

— bet kas tur redzams, ja uznāk viesulis? Kādā cita dzejoli

viņš saka, ka viņai debeszilas acis un rožu lūpas, bet sirds

varbūt esot kā dadzis; neviens tik tās neredzot. Tadu Pļļ1
kritiku Pērsietis izsaka par vīriešiem. Tie nav tik smuki Ka

sievietes, tāpēc ari nevar ar savu ārieni tā pievilt; to v*

mēģina panākt ar ko citu: ar lieliem vārdiem, lielisku plati;

šanos citu priekšā. Dažs vīrs, kas ar savu mēli vai rnēnes

var aizsniegt, ir savos darbos tik mazs, ka, ja tos liktu riekst

čaumala, no tiem tur tiktu it kā milzu traukā tik maz vie

dibena.
_

Vēlāk Pērsietis šo sadzīves kritiku tieši attiecina v

slava nākušiem tautiešiem. Serdes kokiem ir tas, kas siro

cilvēkiem; tāpēc laikam dažus vīrus pielīdzina ozoliem: pe*

dejiem neesot serdes vai nemaz, tāpat dažiem ozolvīriem m

vien manot sirdis (Sirdis un serdes). Daži vīri gaišām ffalviļ •
ildzinās ielas stabiem, pie kuriem gaišas laternas: citiem v*

rada gaismu, lai tie tiek uz priekšu, bet paši stāv mūžam

vietas (Galvas un laternas).
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Persietis griežas tieši ari pie tautiskās dzejas
pēctečiem (Daudziem dzejniekiem). Tie dzied par zvaig-

znēm, par sauli un mēnesi, par jūru, par acīm, par ziemu un

ziedoni; tie dzied par gariem, par varoņiem; par dieviem, par

kariem, kas nekad nav bijuši. Viņš neskaustu, ja viņi varētu

mākoņos nokļūt; bet vini taču neliegšot, ka vini nekad tur nav

uzkāpuši, ne ari kāds uzkāps; un visam, par ko vini dzied, jau
ar šiem samurgotiem pantiem nenotiek ari nekāds milzu gods.
Viss tas jau ari brīnum nodeldēts. Tomēr zemes virsū atro-

dams vēl tik loti daudz, kas nav apcerēts; cilvēku prāts un

sirds paliek šiem dzejniekiem joprojām sveši.

Ta ir jauna programma, ko Pērsietis uzstāda. Viņš
apzinīgi atstāj varoņus, dievus, spīdekļus un nostājas virs ze-

mes vienkāršo cilvēku starpā. Tā ir ikdienējā dzīve, ko viņš
tējo, un ari to viņš redz citādi nekā citi. Tai trūkst ideālas pil-
nības, bet tā nav bez nozīmes; tā nelaistās spožumā un jau-
kumā, bet tā nav bez intereses; tā nespēj sirdi aizgrābt un

Pacilāt, bet dod daudz ko domāt. Ar interesi var nolūkoties
māju un muižu dzīvē, darbnīcā, veikalā, jumta istabā, krogā,
tirgu, kapsētā, laukā, mežā. Interesants top zemnieks un pil-
sonis, kapitālists un strādnieks, vīna fabrikants, akrobāts, ie-

rēdnis, übags. Par zīmīgiem simboliem tiek līdaka, vērsis, vep-

ris, ēzelis un kamielis, sivēni pie siles, Duksis ar desu. Visu
to var ar lielu interesi skatīt un tēlot.

8o vielu Pērsietis izveido īpatnīgā' izteiksmē, izkopj savu

'Pašu reālistisku stilu. Savus dzejiskos izteiksmes li-

pekļus, salīdzinājumus un gleznas viņš ņem no tās pašas ik-

foenišķās, vienkāršās, pelēkās dzīves. Viņš salīdzina savu sirdi

?[ Pulksteni, kas iet tik-tak; pulkstehs reiz notecēs, sirds ap-
klusīs; pulksteni uzvilks un tas ies atkal — sirds apklusīs uz

mūzu. Vissmalkākajā mīlestības dzejolī viņš ietērpj divu cil-
vēku acu valodu un saprašanos gleznās par telegrāfa vadiem
n trepju pakāpēm: vissirsnīgākajā Dieva lūgšanā viņš runā

Par meru, skaitu un svaru. Ari pati valoda viņam jkdienišķa,
teikt: dzejā prozaiska. Savā Dieva lūgšanā Persietis

Un vel, ja lūgties ko drīkstu,

Tad ieradi robežas kaislību baudām.

Un kad manas iespējas vajās

Reiz nodilst un kalpot stājas,

Pats nikstu,

Tad neliec ar kunkstieni un gaudām

Lai traucēju citus un Tevi...
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Kādu stāstu (Noslēpumaina vienādība) sākdams, vioš jauti

„Kad un kur?" Kad? — viņš pāris gleznām paskaidro. Par

otru jautājumu viņš saka: „Kur? lai paliek tuvāki nenoteikts,,

redzēsim vēlāk." Liekas, Pērsietis runā. kā viņam vārdi nāk

pie mutes. Bet paskatīdamies viņa manuskriptos, redzam, i

daudz viņš strīpojis, grozījis, pārrakstījis. Tas ir taisni viļ

nolūks rakstīt šādā ikdienišķā, neslīpētā valodā. Viņš grib, lai

viņa doma izsakās nemākslota, nesasmalcināta, pat parupja,

skarba.

Tas nenozīmē, ka Pērsietim būtu jūtu trūkums. Taisn:

otrādi: aiz šīs vienkāršās, skarbās valodas slēpjas jūtu pār-

mērs. Visdziļākās, vissmalkākās jūtas ir kautrīgas, negrib

rādīties citu acu priekšā. Pērsietis tēlo kādu Kraukli, kas, zal-

dātos iedams, šķiras no savas sievas. Tā ķeras ap kaklu, raud:

bet Krauklis mierīgs, raisās vaļā un sāk pirmais pilnā kaklā dzie-

dāt: Nu ar Dievu, Vidzemīte. Bet vēlāk viņš iekož zobos veco ra-

tu deķi un asarām slapina sēžas salmus. Kādā dzejolī Pēi

saka, ka viņi abi liekuļi: viņa nemīlēdama izliekas ka mīl; virjs

mīlēdams pūlas savas jūtas apslēpt. Šķietama vienaldzība, auk-

sta lietišķība, vai pat ruojība dažkārt izsargā jūtu svētumu ;
citu aizkārumiem. Šī ir atslēga Pērsieša stilam. Viņa reālis-
tiskajiem tēlojumiem dzejā un prozā ir dziļš, izjusts saturs- Ar
to izskaidrojas tas, ka viņš, būdams konsekvents reālisma ap-

liecinātājs, ir svabads no tendences, kas stāv ārpus mākslas

Še ieraugāms pa daļai ari iemesls viņa diezgan aprobežotai
populāritātei. Viņam nevien trūkst sentimentālitātes, ko

mērā sastopam ari pie Veidenbauma un Poruka, bet vina. 9

justo domu kodols ieslēgts cietā čaumalā, kuru pārkost ne Kai-

ram pa zobam. Tomēr šāds kodols tur ir, lai ari, pavirši ska-

toties, lietu ārienē tas nebūtu ieraugāms. Pērsietis taisni pra*

no rakstnieka, lai viņš būtu skaidrībā par to, „kāpēc tad v#

dzied vai stāsta taisni to un ne citu kādu gabalu." Par tiem.»*

viņa rakstos nevar uziet īstā satura, Pērsietis saka:_„Ja nP'

rakstā trūkst domu, tad tā mana vaina. Bet ja viņa ir doiP

un tu tikai tās neizproti, tad tā nebūt nav mana vaina: jot

raksts ir mans ražojums, bet nevis — tava galva."

Tas izskaidrojams ar Pērsieša izsvaidīto, nemierīgo dfjļ
ka viņš sava mūža agrākos gados nevarēja koncentrēties

plašāku, nogatavotu radīt. Viņš krāj materiālus, laiž klaja wļ
dzejoļiem humoristiskus aforismus. Tanīs sp

parādās viņa īpatnība. Viņš grib runāt par lietam, ka vjps
redz, lai citi teic ko teikdami. Taisīdams savu pirmo Melv*

vizīti Dienas Lapā, viņš saka: «Sauciet mani ka grime
ks[ll

nesaudziet nekādi — es tomēr runāju, kā domāju, un pat raKJ
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kā domāju. Mute sirds kalpone un spalva klausa reizēm abām."

Savām domu dzirkstelēm piedabīgo izteiksmes veidu vioš at-

rod Mēlgaļa konversācijas vārdnīcā. Vioš iz-

raugās vārdu un tam piesprauž savas humoristiskās piezīmes.

Piemēri: Labdaris. Virs, kas reiz par kapeiku dara la-

bu un desmit gadus to neaizmirst; goda virs, kas tev tikmēr aizdod

naudu, kamēr tu viņam piederi vai ar visu ādu; tāds, kam tikai trīs

kapeikas kabatā un tās pašas atdod nabagam. — Laime. Vismuļķīgā-

kā dieviete, kas visnepareizāki prot izdalīt algu pēc nopelna. Pa-

laidņu māte, muļķu izlutinātāja, kas ēzeļus padara reizēm pat par

pārgudriem naudas maisiem.

Dzejā Pērsieša doma dabū lielāku plašumu, dziļumu,
vairāk izstrādātu veidu. Tomēr ari vioa dzejai piemīt alļaž
kaut kas humoristisks, epigrammatisks. Tā gribētu būt prāta
dzeja; tomēr jūtas nevaldāmi laužas cauri.

Ko palīdz prāts, ko palīdz prāts,

Lai šķietas tas cik rudināts,

Kad jūtas, jūtas, jūtas,

Ja kaislas tas vai grūtas —

Viņš reizēm valdīt kļūdas!

Agra jaunībā ar dzeju iepazīdamies, Pērsietis uzmeklē taja
savai īpatnībai piemērotus paraugus. Tādus vioš liela mera

atrod latviešu tautas dziesmās. Tanīs epigrammatisks īsums
un kodolība. Vioš sameklē kopā un uzraksta dziesmas par
Pelto zelteni, kam aiz ļaužu valodām vaiņags stāv šķībi galva,
kas apņemas nestaigāt bez vaioaga, kaut ari par tadu butu

Jāsaliec berza žagars, ja nav ziedu. Vācu klasiķu starpa vioš
atrod Lesingu par sev radniecīgu garu un no vioa pa gabalam
tu lko, lielākā skaitā vioa fabulas. Atbalstīdamies sava dzeja
Uz

_

Prātu, Pērsietis pievienojas virzienam, kam literatūra sava

vēsture. Vioš atrod atbalstu ari visjaunākā laika literariskos

centienos. Vioam nāk rokas vācu periodiskais izdevums Mo-
flerne Dichtung, moderno vācu dzejnieku orgāns, kura izsakās
asa sabiedrības un epigoniskās dzejas kritika. Ari no ta vioš
dazu ko tulko.

.Persieša dzeja uzskatāma par nogatavojušos, kad vioš, no-

ran'
S uraida

'
savus darbus laiž klajā Austruma. Tanī pa-

ehY

S justas jaunlaiku dzīves ainas. „Rudens rītā"
eikas pa ielu noplīsis übags; vioam lepna divjūga drāžas ga-

ļ,
m

jauneklis_ iekarsušām acīm, uz übagu nepaskatīdamies;
°ags noraugās vioam pakaļ, nopūšas, pasmīn: nav pilni des-
nit ka ari vioš tā braucis dažu rīt; vējš purina übaga
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vecās skrandas un plivinās ari kunga dārgais mētelis. ..K

pēc šim vajadzēja pašam izstiept roku pēc dzīvības?" jājautā,
kad noskatās lepnās bērēs, kur pašnāvībā mirušam parāda iz-

šķērdīgi lielu godu. Pērsietis nodzilojas domās par kaislībām

un dziņām, kas kalpina cilvēku pret paša gribu (Kaislības i

dziņas). Tās gādā, lai dzīvībai rastos arvienu svaigas formas,

novezdamas kapā tagadnes cilvēkus, lai paliek svabada vieta

pēcnācējiem; tās panāk, ka neviens ar prātu un gudrību neiz-

slapstās no posta atvariem. Traģiska ir doma, ko dzejnieks

ietver ainā par saules nospiestiem stādiem, kas velti gaida

lietus; kad pēdīgi lietus nāk, tie gan mazliet pacel galviņas, bel

ir jau par vēlu. Ko līdz, ka pēdīgi pienāk laiks, kad lolotai

cerības piepildās, bet tev jau jāiet nāvē! Tieša attiecība uz

pašu dzejnieku ir viņa skubinājumam, lai „levas meitas, daiļās
cēlās" uzmet garām iedamas uz viņa sūnām segto kapu kādu

ziediņu vai lapu

Bet tikai tad, ja sirds to vēlas,

Jo neder liekuļot pret mirušiem.

Ja tīk — pret dzīvajiem.

Viņš dziedājis par mīlestību, uzticību, tikumību, bet mūžā ne-

kad to nav baudījis, ko cildījis dzejā, nekad nav spiedis PK"

krūtīm uzticamu sirdi. Ne nu kapam vajadzīgs uzmestais zieds,

bet lai dzejnieku nesauktu par meli.

Pērsieša īpatnīgām spējām visvairāk piemērota dzejas for-

ma ir fā bula. Tā tēlos ietver sadzīves kritiku, prata formu-

las. Tikai Lesinga fabulas, pie kurām Pērsietis (Mēlgalis) sko-

lojās, ne pilnīgi saskanēja ar Pērsieša īpatnību. Vienīgi abstrak-

to pamācības domu līdzībā izsacīdamas, tās neapmierināja Per-

sieša dzīvo iztēli. Viņam, tāpat kā Krilovam, priekšmeti, dzīv-

nieki patika ari par sevi. tā ka viņš nevarēja atturēties tos da-

žiem vilcieniem attēlot. Tomēr Pērsietim bija sava latviešu, n

krievu, gara pasaule; tāpēc Krilovs viņam maz noderējai P

paraugu. Pie tam Pērsieša pasakās gaiši redzams laika koi '

rīts. Gan tur vecu vecie „paziņas" (kā Pērsietis nosaUC -?,?j
fābulu grāmatu); suņi, ēzeļi, kamieli v. t. t., bet tie pārnāku

musu modernajā pasaulē, kam savi mākslinieki, avīžnieki, teatr-

cirki; tanī saimnieko uz pusgrauda un ar „veczemnieku
Krīt acīs asā cīņa pēc uztura. Duksis ir īsts goda lops. kas n

ceļ veltu traci; tikai ja viņš pie putras bļodas, tad lai neviw

nerādās tuvumā (Naids nevietā). No sivēniem, kas saskrej •
pie siles ēst, dažs tūliņ ieliek abas priekškājas silē un cits ij
kojas barībā pat ar visām četrām kājām, tā ka pārējie
nevar piekļūt pie barības; tikai ēdiena pasniedzēja lize ie



Persietis

223

tur ar vicu cik necik kārtību. Mēlgalis neņemas izspriest, vai

sivēni no cilvēkiem mācījušies tā pie siles uzvesties, jeb vai

cilvēki no šiem; tik viņš zin, ka pie dzīves silēm negadās ikreiz

tādas prātīgas Ilzes (Pie siles). Dzīvē ir nereti varmākas, kas
kā līdakas rij citus (Rijīgā līdaka), vai kā ragaiņi vērši citiem

uzbrūk (Ari pārestība); ja tad vērsim ņem apzāģēt ragus, tad
tas sūdzas, ka viņam notiek pārestība. Latviešu dzīvē daudz-

kārt viena tēva bērni turpmāk pēc sava stāvokļa pavisam iz-

šķiras; vienas pašas priedes daļas nokļūst dažādās vietās: no

vienas daļas iznāk jaunkungam gulta, no citas vērsim sile, —

kā nu kuru apstrādā (Nevienādi likteņi). Bieži starpība iznāk
ne no tam, ka viens par otru pārāks, bet kādā vietā kāds ticis.

Pa logu redzams koks, kas paceļas pāri citiem; pieiet klāt —

vēja sakropļots bērzs, kas aug „pacilā vietā". Kāda no lie-
lākajām jaunlaiku nelaimēm ir ķildas. Lzelis un kamielis ne-

var satikt, nerimst ķildoties, kamēr kūts puisis viņus pamāca ar

picku. Mēlgalis piezīmē, ka ēzeļiem un kamieļiem dzimtene

svešās zemēs; tāpēc tas nav pie mums noticis (Nevienāda
garša). Divi āži ņemas badīties, atlaižas un badās atkal. Lai

nesmejoties: jo kur lai tie ņem laikrakstus, kur gadiem tielē-

ties; ar līdzcensoņiem cīnoties, tiem jāpietiek ar ragiem.

Pērsieša (Mēlgaļa) fābulas līdzinās stilā tanī ziņa Kri-
eva pasakām (sk. II2

,
328), ka tās sacerētas dzeja, ieturot rindu

garumu, pantpēdu skaitā svabadību. Tikai Pērsietis ņem vie-
numēr salīdzinājumus, gleznas no latviešu dzīves, sevišķi pa-
turēdams acīs jaunlaiku lietas. Viņš ietver dažkārt vienā pa-
šā teikuma raksturīgas ainas. „£eles revidē un pētī kādu pus-
graudnieka klēti." „Par lietpratējiem uzstājās reiz lieli talanti,
Kas nebij mazāki, kā āzis brangā bārdā, kāds runcis ūsains.

Blļts, mazs šunels, Rakstiņš vārdā." Ari pantmēros P_ērsietis
no Krilova. Pēdējā pasakas, gandrīz bez izņēmuma,

sacerētas jambos; bet Pērsietim, saskaņā ar latviešu uz pirmo

chajo
Pārga]U§o vārdu akcentu

'
uela dala fāDulu sadzejotas tro-

, Stāstus Pērsietis sāka rakstīt visvēlāk. Pirmie nāk

Sk? Aus
_

trumā
>

kad Aronu Matīss piedalās_ šī laikraksta va-

°a- Stāstos Pērsietis nogulda savus novērojumus plašākas

tar?; -^r

-

un * reālistiskā, pa daļai na-

cistiska stilā. Skats pa skatam noslīd gar acīm raibā virk-

y' i
esPiezdamies prātā ar savām sulīgām īstenības krasam.

retu domāt, ka tie ir tiešās dzīves nesagrozīti uzņēmumi, kam

siet.
I? av

_

nekādas nozīmes. Un tomēr tā nav. Ari stāstos Pēr-
ns ievēro pats savu prasījumu, ka rakstniekam jāzin, kāpēc

Qs stāsta taisni šo un ne citu kādu gabalu. — Stāstā Akro ba-
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t i Persietis tēlo raibo tirgus jucekli: pērk, pārdod, diņģējas, bļauj,

sveicinās, grūžas, maisās. Tā ir pilna dzīve, kur katrs atrod ap-

mierinājumu. Ne gluži tas pats ieraugāms citā stūrītī, kur ak-

robāti visādi nopūlas, lai kaut ko iegūtu, bet dabū maz, ir tā kā

lieki. īsto apgaismojumu dabū tirgus aina, kad tā ietverta šau-

rākos rāmjos. Lielajam ļaužu juceklim uz mājām plūstot, ceļ-
malas krogos attīstās jautra dzīve; bet „drūmi, kā nekur nede-

rīgi, stāv mākslinieki... bez šaubām izsalkuši." Stāstā izsakās

Pērsieša no novērojumiem gūtais uzskats, kāda loma māksli-

niekiem dzīvē; tas atgādina Šillera dzejoli Zemes dalīšana._
Kompozicijā un saturā stādāms augstu Pērsieša stāsts

Acīs krītoši burti. Ari še vispirms naturālistiskasai-

nas. Pirmajā notēlojas Spīlberga v. Co. dārgu lietu magazina.

kur veikala vadonim iešaujas prātā smalka ideja, ko viņš klusu

pastāsta savam principālam; otrā nabadzīgs krāsotāja Stiebriņa

dzīvoklis, kur vīrs, pārnācis priecīgi stāsta sievai par smuku

griezienu.
r

l rešajā ainā atklājas veikala vadoņa smalka ideja

un Stiebriņa smukais grieziens: lielā salā Stiebriņš zīmē uz

četrstāvu nama gala sienas (brandmūra) milzīgiem burtiem

Spīlberga firmu. Bet „cilvēks paliek cilvēks": Stiebriņš, sa-

saldējies, saslimst un nomirst. Turpretī Spīlberga veikab

svētku sestdienā pircēju pilns. Ari bez apgādnieka palikuse

Stiebriņa sieva tanī ieiet, gribētu ar Špīlberģi runāt, bet kau-

nas übagot. Beigās rakstnieks saka, ka viņam žel atraitnes un

viņas piederīgu, „un žēl laika, ko izlietoju, stāstīdams par siefl

acīs krītošiem milzu burtiem; jo kam šos laikos tāds garlaicīgs
stāsts lai interesē!" Šais vārdos atzīmēta uz priekšu ritošas

dzīves vienaldzība pret viņžfs traģiskiem momentiem, ar ko

viss stāsts vēl reiz atdzīvinās un dabū jaunas nokrāsas.

Garākais Pērsieša stāsts irKoļa un biedri. Miefl*

gos,_episkos vilcienos rakstnieks tēlo sīko ierēdņu
_

citu acin>

apslēpto dzīvi. Viņu nedzīvais kancelejas darbs, viņu pazenl 'i

nājums, viņu miteklis jumta istabiņā — tas viss rādīts sīrsniff

un pievilcīgi. To varētu saukt par sīko ierēdņu epu. Pērsiet-

tam licis par moto:

Dažus kukaiņus un taurenišus

Pazīstam: tie kust un lidinās.

Bet vai izzinām to prieku un to bedu brīžus?

Kur un ka tie attīstās un mitinās?

Gluži citu ainu sniedz Gala aprēķins. Tie SP'

fabrikanta murgi uz nāves gultas. Viss iet juku jukāni

tastiski, tomēr zīmīgi. Reti kur alkohola postošais spēks

dzīvi noskārstams kā še. Paša fabrikanta garīgais tukšums



Persietis

225

nemiers, nojaustais ļaužu trūkums un posts — ka rijoša uguns
strādā mirēja dvēselē.

Persietis savos stāstos tēlo latviešu jaunlaiku pasauli visā

plašumā. Viņš met skatus mazpilsētas dzīvē, rādīdams viņas
„goda vīru" zemos centienus un līdzekļus tikt pie mantas (Zem

nedarbu_ sloga); muižu dzīvē, kur kungu istabās uzejams
mirla, sakums dažam pagasta nabagam (Pie tēva); pagasta
dzīvē, kur rīkojas pagasta varenie ar skolotājiem, pagasta na-

bagiem, pagasta naudām (Vai nu katram iztapsi); lielpilsētas
dzīve, kur ved asu cīņu pēc uztura, bagātības, pēc varas un

goda (Koļa un biedri. Maiznīcas meitene, Acīs krītoši burti,

Gala aprēķins).

Persieša stāsti nākuši klajā šādā kārtībā: Pēc gadu desmi-

tiem (Austrums 1896, VII—IX), Noslēpumaina vienādība (Austr. 1896, X

—XII), Dāvis (Austruma Kal. 1897. gadam), Zem nedarbu sloga (Austr.

1897, X—XI), Uz mūžu apdrošināts (A. 1897), Acīs krītoši burti (Jau-

na Raža I, 1898), Maiznīcas meitene (A. 1898, VI), Vai nu katram iz-

tapsi (A. kalend. 1899. gadam), Pie tēva (A. 1899, I—III), Tu tikai ot-

ram (A. 1899, XI), Pats īpašnieks (A. 1899, XII), Akrobāti (A. 1900, I),

Gala aprēķins (Jauna Raža IV, 1900), ledzīvojies (Vārds 1901), Patei-

cība (Vārds 1901), Neieklausījās (Rīgas Avīze 1902, 114), Kalmu kal-

niņš (Jauna Raža VII, 1904), Ūdens malka dēļ (Pērsieša raksti 1905),

Kola un biedri (Pērs. raksti 1905).

Literātūrā. Pērsieša raksti, Teodora sakopoti un ar biogrā-

fisku apcerējumu ievadīti. A. Gulbja apgādībā, Pēterburgā 1905.

(šis izdevums loti nepilnīgs, bez kaut kādiem bibliogrāfiskiem da-

tiem, tāpēc ka reģistri, pielikumi ar piezīmēm, variantiem, biblio-

grāfiskiem datiem 1905. g. nemieru laikā pastā pazuduši.) — Jauns,

Pilnīgāks P. rakstu izdevums A. Gobas sakārtojumā un redakcijā ar

vina biogrāfisku ievadu iznācis A. Gulbja apgādībā Rīgā 1930. —

Teodora Pērsietis, Jauna Raža VII. ~ Vizuļa P., Burtnieks (Treu-

maņa sast. krāj.), 1901., 7—14. — P. Ermaņa īsas piezīmes par P..

Latvju Grāmata 1924, V. — K. Jirgena No Pērsieša dzīves, Izgl. Min.

Mēnešraksts 1929, 11.

4. DEGLAVS

nek 7
kalnainās ainas atstāj citādu iespaidu

aud

3 m

_

gal es līdzenums; tāpat no vidzemnieku jaunakas_ pa-

novr
stastita Ju (Blaumaņa, Poruka, Pērsieša) koncentrētam

rorrf • a Deglava plašie stāsti, vairāk sējumu biezie

ten
iej^as

'
ka Deglavs nevarētu tikt vaļā no savas dzim-

s dzenas, plašās, neaprobežotās lauku ainas, kad viņš
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raksta ari īsākus stāstus, kam viņš nespēj dot mākslinieciski

noapaļotu veidu. īsti mājās viņš ir neaprobežotā plašumā,

kādu viņam dod romāns. Ar šo literātūras veidu viņš tad ari

papildina sava laika latviešu rakstniecību. Lielo romānu lasi-

tājiem, kam līdz tam laikam lasīšanas kāre bija apmierināma
tulkojumiem (Belgrades roze, Izabella v. c), Deglavs tagad

deva rokā garu garos stāstus latviešu oriģinālā. Tie nu at-

šķīrās no tulkojumiem ar priekšā celto vielu: no tāļas sve-

šatnes Deglavs pārveda latviešu lasītājus savās mājās. Tomēr

daudz kas norisinājās še tāpat kā

tur: mīlestība un naids dabū savu

algu; kas labs, tam galā klājas labi,

lai viņam ari būtu pašai peklei cau-

ri jābrien; kas ļauns, nāk sodā, lai

viņš ari kādā godā būtu uzrāpies.

Ar visu to še vairāk tiešās dzīves

sakarību, jaunlaiku raksturīgo

vaibstu, pat jaunlaiku problēmu,
kas Deglavu pievieno tiem latvie-

šu rakstniekiem, kas dod izteiksmi

savam laikam. Viņam ir ari spilgti

naturālisma paraugi.

Augusts Deglavs dzi-

mis 9. augustā (28. jūl.) 1862. g-

Šķibenieku (agrāko Plepinieku) Vī-

gantos, kur viņa tevs bija P

saimnieku. Vienīgās skolas mācī-

bas viņš baudīja Aurinieku pagas-

ta skolā, apmeklēdams to sešus ga-

dus (1870—1876). Pēc skolas Deg-

ļavam bija jāpaliek mājas un £
strādā kopā ar puišiem visi lauK-

saimniecības darbi. Viņam kā sairti-

Augusts Deglavs

nieka dejām nedeva nekādas priekšrocības: bija jāiet no agrarife
tais pašas gaitas un jāēd pie tā paša galda kā citiem. Tāda

kārta radās plaisa starp dēlu un tēvu kā starp kalpu un kar

nataju. Tā padziļinājās, ari reliģiskos uzskatos vienam no otr

atšķiroties. Jauneklis kāri noklausās kāda turpat dzīvojo

vēvera spriedumos, ka Dieva nemaz neesot, bet viss esot

dabas. Šādus uzskatus piesavinādamies, viņš nāk sadurs

ari ar vietējo mācītāju, kas negrib viņu iesvētīt. Drīz nāk v

lava dzīvē pārgrozības. Būdams dzērājs, tēvs sirgst un

mirst. Māju saimniecību uzņemas māte, ķeras pie sava uz

vuma stingru roku, tomēr netiek galā un atdod mājas veca
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jam dēlam Augustam, kam jāapņemas citiem mantiniekiem, 4

māsām un brālim, izmaksāt daļu.
Par saimnieku tiekot, Deglavam nebija atnākušas ne-

kādas zelta dienas, bet cik necik svabadības viņš bija iemanto-

jis. Viņš nu varēja kautcik piedalīties sabiedriskā dzīvē, pat ari

domāt par literātūru. Aurinieki sāka rīkot teātri. Deglavs pie tā

piedalījās un tēloja kādreiz Alunāna joku lugā Icigs Mozes ti-

tula lomu. Viņš iepazinās ar Māteru, kas laiku pa laikam

ieradās Vīgantos, būdams pazīstams viņa vecākiem un do-
dams tiem tiesiskos jautājumos padomus. Ari nu Degla-
vam viņš bija šai ziņā izpalīdzīgs. Viņu sakari sniedzās tālāk.
Deglavs čakli lasīja Mātera izdoto un vadīto Tiesu Vēstnesi
un sajūsminājās par viņa romāniem Sadzīves viļņi un Patrio-
tisms un mīlestība. Mātera paskubināts, Deglavs sūtīja viņa
avīzei ziņojumus un citus rakstus. Savu avīžnieka darbību

Deglavs turpināja ari pēc tam, kad Māters mira un viņa avīze

apstājās (1885). Uz Jelgavu p_ārnāca (1886) Tēvija, ko vadīja
Bullis, ar kuru nu Deglavs stājas sakara.

Saimniecības rūpes Deglavam tomēr gulās virsū kā smaga
nasta. Lai no tām atsvabinātos un tiktu plašākā pasaulē, viņš
1887. g. atstāja Vīgantus un pārnāca uz Rīgu. Viņam prātā
uelas lietas. Somā viņam „eposs", garāks tulkojums un pat
onginālstasts; ari uz skatuvi viņš jau bija uzstājies. Viņš
cer dzīvot no rakstniecības un darboties pie latviešu teātra.
°et nekas neiznāk. Rakstus redakcijas gan atzīst par lietoja-

miem, bet atsakās maksāt honorāru. Deglavam nekas cits

neatliek, ka ķerties pie fiziska darba. Mātes bralis_ viņam
strādā kada koku fabrikā, kurā ari viņu pieņem par strādnieku.

\eselu gadu viņš iet smagā darba jūgā. No Jurģiem līdz Ja-
niem viņam nav, izņemot divi Vasarsvētku dienas, nevienas
Sv etdienas; dažreiz jāstrādā no tumsas līdz tumsai. Rudeni
vīnam izdodas piestāties pie Rīgas latviešu teātra par koristu,
vienmēr vel paliekot par fabrikas strādnieku. Teātra mēģi-
nājumi iet līdz pulksten 1 un 2 naktī, no rīta jāceļas slaucīt
sniegs no koku tāpelēm. Dabūjuši zināt, ka Deglavs piedalās
teātri, citi strādnieki un uzraugi sāk viņu uzvilkt un izsmiet.

!ns varbūt tomēr būtu izturējis, ja viņu nebūtu sarūgtinājusi
netaisna procentu izdalīšana koristu starpa. Citiem, mazāk

Palīgiem, izsniegts līdz 50 rubļu, bet viņam, kas bij uzstājies

nozākās lomas, tikai 6 rubļi. Deglavs no tiem atsakās, kaut
viņam tie paši būtu ļoti noderējuši. Pamazam Deglavs

«uz priekšu. 1888. g. viņš tiek par mazu ierēdni, 1889. g.
r darbu uzņēmēju kādā citā fabrikā.

tagad bij pienācis laiks, ka Deglavs varēja nodibināt savu
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dzīvi uz citiem pamatiem. Uz pavasari 1890. g._ viņš bija sa-

ņēmis darbus Dombrovska fabrikā. Bet iepriekšēja ziemā viņš

bija svabads. Izmantodams brīvo laiku, viņš sāka vairāk r.

darboties ar rakstniecību un ķērās pie_ plašāka darba

Viņš bija nu ari tik tālu nobriedis, ka apzinājās, kas Tpaš

viņam sakāms un tēlojams. Apgabalam, kurā viņš uzauga,

bija savas īpatnības, savas tradicijas; viņš pats savi

mūžā daudz ko pieredzējis un piedzīvojis. Vispirms viņš deva

izteiksmi savas dzimtenes vecu ļaužu nostāstiem par vec

pilskungu (Štempeli), kas bija dziļi iespiedies atmiņā vi-

siem Dobeles (Jelgavas) apriņķa iedzīvotājiem. Būdai

hercogu laikiem pa lielu lielai daļai kroņa ļaudis, vini maz..

sajuta dzimtu muižu īpašnieku slogu, bet atradās lielāka atka-

rībā no valdības ierēdņiem, apriņķa pārvaldniekiem v. c

rīkojās ari pa muižām. Viņu vara izpletās pār saimnieciska

sabiedrisko, ari pār ģimenes dzīvi. Te nu „vecais pilski

parādās par bargu, ātru, bet ari par taisnu tiesnesi. Viļ
braukā pa apriņķi, daudzreiz nepazīstamā veidā, pārliecjās
ka zemnieki pilda klaušas, uzbrūk piepēži krogu apmeklētā;
jiem, trumpmaņiem, spriež tiesu uz vietas, vai ari liek noper

muižā. Stingri un nesaudzīgi viņš uzstājas pret nolaidību, ne-

vērību, prasa, lai zemnieki braucot jau pa gabalu grieztu kun-

giem ceļu; ne acu galā'viņš neieredz blēžus, lišķus, līdējus.

Šo personu ņemdams par galveno, likdams tai iemaisīties zem-

nieku klaušu laiku dzīvē, darīšanās, jaunu laužu mīlestības at-

tiecībās, Deglavs saraksta stāstu, kas lasāms ar lielu mteres'

Īpaši Jelgavas apdzīvotāju vecākā paaudze še ieraudzīja dau-

dzināto „veco pilskungu" tik dzīvā un pievilcīgā veida, ka ne-

varēja par to nopriecāties vien. Parakstīdamies par A. Saimniek-

dēlu, Deglavs deva „Veco pilskungu" iespiest Baltijas Vest-

nesī 1890. g. augustā; tas iznāca ari grāmatā un nodibināja

Deglavam rakstnieka slavu.

Deglavam nu bija iespējams atraisīties no fiziskiem d>

biem un nodoties vienīgi rakstniecībai. Viņš sah

rakstīt plašu romānu: Pagasta vecākais un to 1891. g. ieSpieS'
Baltijas Vēstnesī. Bet radās kavēkli no cenzora P^05

;,
stāsta iespiešana bija pēc dažiem numuriem jāpārtrauc.
lavs to pārstrādāja un deva tam virsrakstu Starp di va

ugunīm (1891). Šai romāna Deglavs ietver daudz ko no *»

viem piedzīvojumiem. Ari daudz īsāku stāstu

Krusttēvs, Pasērā, Laimei uz pēdām, Tirgus vakara, Tēte, vi

kolonija, Mazais dekadents, Skaidri principi v. c.) Deglavs la

klajā Baltijas Vēstnesī, Balsi, Austrumā, Mājas Viesī, l»'*

Viesa Mēnešrakstā, Dienas Lapā, dažādos kalendāros.
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no tiem viņš parakstīja pieņemtos vārdos: Saimniekdēls, De-

verots v. c. (Velna cepetis, Kredits, Tautas druvā, Briesmīgs
sapnis, Samsons un Daliia etc). Tagad visi šie Deglava stāsti

pieejarm viņa. kopotos rakstos.

Strādādams pie saviem pirmajiem stāstiem, kas nāca klajā
nacionālistu laikrakstos, Deglavs ari citādi piedalījās vinu or-

gānos. Viņš strādāja laiku pa laikam Baltijas Vēstneša redak-
cijā, bija Rīgas latviešu biedrības darbīgs loceklis. Kad pēdējā
1893. g. svinēja savu 25 gadu piemiņu, Deglavs sarakstīja šīs
biedrības priekšvēsturi: Latviešu attīstības solis
no 1848. līdz 1875. gadam. Bet tanī pašā gadā Deglavs turēja
par vajadzīgu aizgriezties projām no veco nacionālistu grupas.

KadJPeteris Zālīte, saņēmis Mājas Viesa redakciju, nostājās opo-

zīcijā pret Rīgas latv. biedrības un viņas orgānu darbiniekiem,

Deglavs pievienojas viņam. Viņš uzbruka saviem agrākajiem
domu biedriem, pārmezdams viņiem ideālu trūkumu, šķirošanās
garu, salkanību. Kad pie Mājas Viesa sāka iznākt Mēnešraksts,
ūeglavs tanī laida klajā dažus no saviem labākajiem_darbiem,

Jo starpā romānu Zeltenīte (1896). Ari Dienas Lapai pārejot Zā-

lītes vadība, Deglavu pieņēma par redakcijas locekli.
Loti darbīgs būdams, sarakstīdams savus lielos romānus

tJauna pasaule 1897—98, Mainītās lomās 1898), Deglavs cen-

tās novērst savas izglītības trūkumus: daudz lasīja par dabas

zinātnēm, tautsaimniecību, psīcholoģiju, vēsturi, mākslu. Se-

vlsķi viņš pieķērās filozofijai, studēja Kanta, Šopenhauera, fiart-

mapa. Spensera v. c. rakstus. Šās studijas pamudināja viņu
smegi labu daļu no tā, kas nodarbināja viņa prātus

1
ari latviešu

lasītajiem. Tā radās viņa populārie apcerējumi, pārlasīta, kop-
savilkumi vai Vienkārši tulkojumi: fiartmaņa Neapzinoša filo-

zofija, Vēsturiskais materiālisms, Tikumība pie veciem grie-

zēm (Zieslaka kalendārā, 1907—1908), Kristīgā draudze, kjis-
"Sa baznīca, Tikumiskie problēmi (Dzimtenes kalendāra, 1908—
yin). Ideju attīstība (Dienas Lapā 1910), Laiks un telpa (Deg-

ava g- grām. 1915), Neapzinošā un apzinoša dvēsele, Alkohols
un valsts saimniecība (Latv. Vēstnesis, 1921) un daudz citi.

pamatā iznāca tulkojumi: L. Buchnera Spēks un viela (1907),
baisma katķisms (1908) v. c.

rīh v

a muža vēlākos gados Deglavs daudz darbojas attu-

ps biedrība Auseklis. Pieredzējis tēva mājas, kadu postu

alkohols, viņš to apkaroja priekšlasījumos, brošūras, avī-

legūdams īpašumu Rīgā (Rumpmuižas iela), viņš cerēja
1

engaki strādāt. Viņš uzstādīja plānu vairāk gadu darbam:

pērnās attēlot Rīgas latviešu sabiedrisko attīstību plaša ro-

«anu triloģijā Rīga. Pirmā dala Patrioti iznāca 1912. g., otru
lv Labākas familijas saka iespiest Latvijas Vēstnesī 1920.—
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1921. g., trešo daļu Pa labi un pa kreisi, kas bijusi paredzēta jo

plaša, viņš nedabūja pat iesākt.

Līdz pašām mūža beigām Deglavs strādāja ari sabiedris-

ku darbu. Kara laikā (1915—17) viņš vadīja Pēterpili Jauno

Dienas Lapu.

Latvijas patstāvības laikā viņš rosīgi piedalījās Latvju rakst-

nieku un žurnālistu biedrībā un bija Mākslas departamentā par

Rakstniecības nodaļas vadītāju. Te viņš sāka sajust, ka kaklā

iemetusies vaina: kakla dilonis. Tam pievienojās nieru un sirds

kaite, kas nobeidza viņa mūžu 3. aprīlī 1922. g. Viņu guldīja

9. aprīlī Rīgas Meža kapos, kur viņa laulātā draudzene sagā-

dāja viņam (ar Kultūras fonda atbalstu) tēlnieka Kārla Jansona

veidotu pieminekli, ko atklāja 1929. gada 16. maijā.

Deglavs ir proza i ķ i s. Bez apcerējumiem par dažā-

diem jautājumiem avīzēs un brošūrās, viņš rakstījis paris lugas

(burlesku Precībās, drāmu Vienpadsmitā stundā). Bet vina

īpaši piekoptais literātūras veids ir stāsts. Šai rakstniecī-

bas nozarē daudzuma ziņā reti kāds latviešu rakstnieks ar viņu

var mēroties. Ar tautas plašumu vienmēr stāvēdams dzīvos

sakaros, viņš savos stāstu formā tērptos pārdzīvojumos tēloja

to, ko daudzi sevī nesa. Tam viņš deva vienkāršu, nemākslotu,
daudzreiz gan ari ne visai māksliniecisku izteiksmi. Viņa dzt-

ves gaita atspoguļojas viņa vispārējā rakstnieka darbībā un

dažos viņa galvenajos stāstu varoņos. Viņš sāk kā lauciniesj
dzīves tēlotājs (Vecais pilskungs, Sirdspuķīte v. c.), zīmē

plašas ainas par cilvēkiem, kas no laukiem ienākuši p

(Starp divām ugunīm, Jaunā pasaule v. c), un raksta beio>

plašu Rīgas latviešu sabiedrības dzejisku chroniku (romafe

Rīga).

Laucinieku, kas pārnāk uz Rīgu un še cauri veselai rind*

grūtību izcīnās uz augšu, Deglavs tvēris visplašākās
t

uflJ?
skaidrākās formās romānā Jaunā pasaule. Kārlis b/'Jļ
nieks pēc asām cīņām sevī un ar citiem, pēc dažiem mīlestm >

p_ardzīvojumiem atstāj tēva mājas. Pilsētā viņš sak ar visur'
takiem darbiem, tiek soli pa solim uz priekšu, iepazīdamies
direktoru, uzņēmēju, veikalnieku viltībām, neģēlībām, un j
sniedz fabrikas direktora stāvokli. Pa starpām ir raiDļ

r i
bie sarežģījumi, reālistiskas dzīves ainas, romantiskas rml»

bas scēnas. Visvērtīgākie ir strādnieku dzīves un faoriK--

darba tēlojumi.

Kādu ainu par Rīgas darba dzīvi Deglavs sa*

šādu teikumu: „Miglains rudens rīts, no gaismiņas knapi ko ni

Bet Rīga jau kājās; caur biezo miglu visur manāma rosībaun -

vība. lelas dārd un dun no vezumnieku smagajiem riteņiem*
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kuģiem dzird kokus sviežam, un mazie vilcēji tvaikonīši Daugavā

jau stenēdami velk uz priekšu smagās nastas. Nobaidījušies tie

allaž iesvelpjas; viņi bīstas, ka viens ar otru nesadūrās... tad

kunkst un sten atkal tālāk. Un fabriku svilpes jau strādā visu

ritu, viena beidz, otra sāk, gan rupji, nedabīgi krākdamas, gan

smalki aurodamas un spilgti spiegdamas, it kā savus strādniekus

mādamas un labinādamas, lai neaizkavējas. Pēdējie vēl ar saviem

maizes knupīšiem un bleķa kafijas kanniņām steidzas pa nelīdzeno

trotuāru klupdami krizdami, jo drīz ies vaļā, un katram vajadzēja

būt savā gaitā."

No sākuma līdz beigām norisinās Rīgā romāns Ze 11 c -

nite. Tas neapņem nekādu lielu dzīves plašumu, tēlo patie-
sībā tikai nelaimīgas sievietes dzīves epizodi, no viņas precē-

šanās līdz viņas drīz vien sasniegtajam traģiskajam mūža ga-
lam. Bet šo laika sprīdi Zeltenītes dzīvē rakstnieks cel priekša
izsmeļoša vispusībā, ka visā pilnībā iepazīstamies ne tikai ar

stāsta galveno personu, bet ar visu to apkārtni, var teikt, ar

to gaisu, kas viņu apņem. Rīgas nomales sīko laužu šaura

dzīvīte ar saviem asajiem pretekļiem un dziļajiem konfliktiem
aP 19. gadu simteņa beigām nostājas skaidra priekšā. Zelte-

ne ir šuvēja, cītīga, krietna, diezgan stalta auguma, spridzī-

gām acīm, bet jau stipri gados un baku rētainu seju. Viņai ap-

Ķārt ļaudis, kam nav nekādu noskaņotu dzīves formu, kas iz-

let uz ieraušanu, izpriecām, ļauj vaļu savām kaislībām, untu-

miem. Viņu starpā ir Misiņš, kas, kādās kāzās par izvadītāju
būdams, atraisa no vidus siksnu un ar to nomizo savu sievu,
ūet pēc tam uzšķir dziesmu grāmatu un uzņem dziesmu: „Ar
Ul_evu es nu iziemu, Dievs izšķirs manu celiņu." Zeltenīte iedo-
mājas Misenes liktenī un nodreb. Bet viņa nevar atrauties no

Sašas, kas viņu apprec un, nelabojams dzērājs būdams,
sagādā viņai posta dienas. Bet viņai ir sāncense, intrigante
™'kas tāpat nejēdzīgi mīl Sašu. Šī galā nozāļo Zeltenīti. Un

JjM Sašas pedejā izrēķināšanās ar levu, kas, noziegumu izdā-

ļāsi, kaisli viņam uzmācas, bet top atstumta. Kad izmisuma

viņa izpauž, kādā kārtā viņa dabūjusi no ceļa savu san-

ēsi, Sašas uztraukums vairs nepazīst robežu. Kā satrakoti
zven viņi metas viens otras pretī, līdz Saša pamana istabas

sļurī cirvi un ar to pāršķeļ savai pretiniecei galvas kausu. —

traģiskais skats nepārtrauc sīkās apkārtnes naturalistisko
lojumu. Stāsts beidzas ar to, ka, ieraudzīdamas notikušo, sie-

as sāk drebēdamas kliegt un vaimanāt, bet saimnieks mierīgi
n°W: „vot, škandal!"

.
Rīgas latviešu dzīvi visā plašumā Deglavs apņēmās ap-

ert savā romānu triloģijā Rīga. Tā ir daļa no latviešu jau-
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nākās vēstures. Rīga ir Latvijas centrs, kur pulcējas, ieplūst,

gatavojas un no kurienes iziet un pa visu zemi aizplūst tie

spēki, kas latviešu tautu attīstībā virza uz priekšu. Pirmajai

triloģijas daļai virsraksts Patrioti. Par patriotismu apzi-

mējamas mostošās tautas pirmās apzinīgās dzīvības zīmes. Tas

Rīgā manāmi parādās 19. g. simteņa sešdesmitajos gados. No

šīs vietas tad ari Deglavs sāk savu romānu. Krusai un lietum

marta beigās sniega atliekas uz šosejas starp Jelgavu un Rīgu
Olaines līdzenumos projām skalojot, dodas ceļinieki uz Rīgas

pusi. Viņu vidū ir kāds gadus 15 vecs zēns, pasmalkiem kau-

liem un pasīks no auguma, bet citādi liela cilvēka gaitu. Viņa

māte, atraitne, bija iesējusi viņam pauniņā dažus drēbju gabalus

un viņu pavadījusi ceļā. Tas ir Pēteris Krauklītis, romāna va-

ronis. Bet ne viņa gaitas svarīgākas, bet tas, kas ap viņu no-

tiek. Tā ir sarežģītā Rīgas latviešu sabiedrība ar augošo lat-

viešu pilsonību priekšgalā, kuras pavedieni cits pakal citam še

atrisinās. Kodolā še nacionālās avīžniecības un Rīgas latviešu

biedrības nodibināšanās un turpmākā gaita. Tēlotie notikumi

apņem laikmetu apmēram no 1860.—75. gadam. Personu star-

pā, kas romānā darbojas, sastopami īstā vārdā minēti ta laika

ievērojamākie latviešu darbinieki Rīgā: Biezbārdis, Dīriķis.

Tomsons, Kalniņš, Veinberģis, Baumanis v. c. Plašos vilcie-

nos Deglavs zīmē lielo laikmeta ainu, gan vairāk_novirzīda-
mies uz vēsturnieka nekā mākslinieka pusi. Viņš vēstures do-

kumentus izlieto ne tikai par pamatu, bet tos vietu vietām

tieši sniedz: pieved izvilkumus no Rīgas latv. biedrības pro-

tokoliem, Rīgas rātes likumus, Rīgas latviešu adresi ķeizaram

v. t. t. Šādas ne katram tik viegli pieejamas ziņas še lasītājs

saņem pievilcīgā ietērpā, tādā kārtā iepazīdamies ar savas tau-

tas vēsturi.

(iluži pretējas dabas Deglava Rīgai ir Poruka romāns

Rīga (iespiests M. V. Mēnešrakstā 1898). Deglavs attēlo R'&a

no laukiem ieplūstošos jaunos elementus, kas tanī ienes jaunu
dzī-

vību; Poruks ieved Rīgas augstākās aprindās, kas še no laiku 1*

kiem nostiprinājušās. Deglavs ierauga Rīgu jauna laikmeta priek*

vakarā, kad jauna cilts nāk darināt viņas nākotni; Poruks ra

gadu simteņiem ilgas kultūras pārsmalcinājumus un izvirtību, ua

vērtais varonis (Roberts Landens) ir alus darītavas, fabriku "n

muižas īpašnieka dēls, kas mantojis no tēva niknas kaislības un n°

mātes pārsmalcināto, vājo dabu. Sajūsminādamies reižu pa reizal

par augstiem ideāliem (cilvēces labklājību, Kristus evaņģēliju), no

dodamies baudām, sapīdamies mīlestības intrigās, viņš iet pr etl

ārprātībai un pašnāvībai un beidzot aizceļo no pilsētas, kas art

gludenās ārpuses slēpj ideālu trūkumu un izvirtību, kā sekas

audzināšanas, kam par pamatu vecāku bagātība un privilēģijas-
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No citiem Deglava darbiem iespiesti Mājas V. Mē-

nešrakstā 1898: godalgotais romāns Liesma; 1904: skice Vecā Bem-

bera grēki, Mazais dekadents, fantāziju sapnis Vistu kolonijā, Lielā

Lavīze, Kalpa sieva.

Literātūrā. A. D. kop. rakstus rakstnieka atraitnes sa-

kārtojumā ar 1928. g. sāka izdot J. Roze Rīgā. — Līgotnu Jēkaba

A. D. un viņa nozīme mūsu rakstniecībā, Jaunības Tekas 1922, IV;

Deglava stāstu elementi, Brīvā Zeme 1922, 133. — K. Egles A. D.,

Latvijas kalendārs 1923. g. — A. Upīša A. D., Ritums 1922, IV. —

P. Zālītes A. D., Jaunākās Ziņas 1922, 79—80. — V. Dermaņa kri-

tika par A. D. romānu Rīga I, Domas 1912, 1335—1340. — R. Klaus-

tiņa atsauksme par rom. Rīga, Druva 1912, 2 un A. D. kā naturālists,

Izgl. Min. Mēnešr. 1929, 9. — V. Damberga A. D., Piesaule 1929, 2. -

A. Austriņa A. D., Latvju Grāmata 1931, I. —

5. ASPAZIJA

Dzīvodama, attīstīdamās un darbodamās cīnu laikā, Aspa-
zija pie tam piedalījusies ar visu savu straujo, aizraujošo dabu.

javus Pārdzīvojumus mūža gaitā un cīņās viņa ietvērusi savā

Jzejā. Sī tad nu ir laikmeta dokuments, kas uzrāda spilgtās
Krāsās jaunlaiku centienus latviešu dzīvē un literātūrā. Sa-
biedriskās kustības un svārstīgie likteņi viņas mūžā aizkusti-

nāja vissmalkākās stīgas viņas jūtīgajā dvēselē. Tādā kārtā.
laļka strāvām padota, viņa tomēr radīja darbus, kam liela
mākslas vērtība.

a)Aspazija, īsta vārdā Elza Rozenberģe, at-

frr* wlu un jau agri piedzīvo neparastus dzīves sarežģījumus.

Rimusi 16. (4.) martā 1868. g. Zaļenieku Daukšās,_ viņa mūža
P'rrnos gadus pavada vientulībā. Pie kalpu bērniem viņu

lieP -^oas skostā kleitiņa, mīkstās kurpītes un āra dubli,

lle vēji, netīrie kalpu bērni nesader. Jau pirms sestā gada

J'na iemācījusies lasīt no Spāģa Bērnu prieka (sk. II
2

, 102).

ve'Za a! tīstās fantāzijas darbība. Viņa lasa teikumu: „Grieta

pP] m'kstus linus." Bet māju kalpoņu starpā Grietas nav; kal-

;e(j
es padaban ari nevērpj linus, bet vilnu. Tā tad meitene var

matles lietas citādi nekā īstenībā, var ari iedomāties, kā ne-

Sļo r

nav
- Mācītājs viņai iedod grāmatiņu, kurā stāstīts par mi-

To
<^ar^e

_

m svešās zemēs. Meitene nu dod vaļu fantāzijai.

nielu
3

j-'sta Bībele, kur viņa ar lielu patiku lasa stāstus par Dā-

mā s' -

a.Parādīšanas grāmatu v. c. Aspazija 6—7 gadu vecu-

zalern
Cer rmo_dzejoli par ilgošanos pēc nāves un debesu Jeru-

mes- Tomēr garīgā rosība drīz apsīkst. Ari nedzīvās lelles
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viņai nedara nekāda prieka. Vairāk viņa aizmirstas darbā, sāk-

dama apmēram no 8 g. vērpt.

Ar skolas gaitām neiet gludi. Deviņu gadu vecumā

viņu nodod Zaļās muižas skolā. Pēc 6 nedēļām vina grūti sa-

slimst un atveseļodamās mana, ka aizkritusi labā auss. Pēc pus-

gada gan tā atkrīt, bet sekas manāmas ari; vēlāk. Tad viņu ieliet

Dorotejas meiteņu skolā Jelgavā. Bet ari še viņa, sausu vien

ēzdama, savārgst, tā ka jāpaliek veselu gadu mājās. Ari šī sli-

mība pametusi sekas: vārīgas acis. Vēl kādu laiku meiteņu sko-

lā pagājusi, viņa iestājas Jelga-

vas sieviešu ģimnāzijā. Šai lai-

kā pāriet no vācu uz krievu mā-

cības valodu. Ģimnāziju ap-

meklēdama, Aspazija sāk iepa-

zīties ar literātūru, lasīdama

Špīlhāgena romānus, Geibeļa,

Šturma dzejoļus, Krilova fabu-

las. Sevišķi viņu aizrauj Baire-

na Kains vācu tulkojumā. Bai-

renā viņa atrod_sev radniecīgu

garu. Viņa sajūsminās ari par

Šilleru, Lenavu, ne tik daudz

par Oēti. Aspazija apm. no M

gada ari dzejo, bet vācu valoda

Šais dzejas mēģinājumos izsa-

kās sapņainas ilgas un nemiefl

pilnas dziņas.

Kad Aspazija nonākusi pē-

dējā ģimnāzijas klasē, vīnu ļ
gadu vecumā no skolas»

Tā iāiesvēta. jālemj

Aspazija

šūt, lai paliktu mājās un gaidītu preciniekus. Pie šuvējas

nevar izturēt: ne divi nedēļas pie tās sabijusi, vina

vecākiem. Mājās viņai jāpieradinās pie saimniecības dar >
Ari grāmatas viņai māte aizliedz lasīt. Laiku pa laikam ga.

aizliegums nav uzturēts spēkā. Kad viņa iepazīstas Jelga

filologu Jansonu (aktiera J. brāli), Lautenbacha-Jusmina si

fi
ju biedri, kam Jelgavā plaša bibliotēka, viņa nododas klasis <
lozofisku, zinātnisku darbu lasīšanai. Jansons viņu ari P arr?

oļis
dzejot latviski. V.ņas pirmais iespiestais 5? c]

Jaunā gadā uzejams Dienas Lapā 1887. g. Zīmīga Ka
-

jau še uzsver darbu, cīņu, noraidīdama Mildu uz dusu ievu

Tūliņ viņa ari parakstās par Aspaziju.
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Tomēr Aspazija negrib izraudzīties par dzīves mērķi rakst-

niecību, bet apņemas studēt. Līdzekļus viņa cer sadabūt, par

mājskolotāju nodarbodamās. nodomiem stājas ceļā māte,
tai no jauna noliegdama ari lasīt grāmatas. Aspazija tādu dzīvi

neiztur, viņa no vecākiem aizbēg. Bet drīz viņu atved atpakaļ.
Tagad viņu vairs tik visai nenorobežo: viņa sagatavojas uz ģim-

nāzijas gala eksāmenu, lasa, raksta. Viņa 18 gadu vecumā sacer

savu pirmo drāmatisko darbu Atriebēja, lugu no klaušu

laikiem. To viņa iesūta Rīgas latv. biedrības izsludinātajā kon-

kursa. Tai ari piespriež pirmo godalgu; tikai dažas vietas pārr
strādājamas. Tomēr lugu cenzūra izrādēm neatļauj, un godalga
paliek neizmaksāta.

Tad vecākiem rodas ciešs nodoms Elzu apprecināt.
Gribēdama tikt vaļā no mātes aizgādības, meita šim nodomam ari

visai nepretojas. Viņa aiziet pie ķieģelnīcas īpašnieka Valtera,
kam noraksta Daukšu mājas. Bet izrādās, ka Valters iz dzērājs
un atnācis uz Daukšām jau ar parādiem. Viņš drīz zaudē mājas
un aizbēg no parādu devējiem uz Ameriku. Daukšas nāk jauna
saimnieka rokās, un Rozenberģiem no tām jāaiziet.

Ar līdzekļiem, kas Aspazijas vecākiem vēl atlikuši, viņi no-

pērk Jelgavā māju un pāriet uz turieni dzīvot. Sākas posta

dienas, kuru pārdzīvojumi atspoguļojas lugā Zaudētas tiesības.

Aspazijai jāsaņem visi spēki, lai palīdzētu uzturēt ģimeni, kura
vel mazi bērni. Viņa visus apkopj, apmazgā, apšuj. Bet ari dzejo-
šanu Aspazija neatmet. Rodas pirmais Vaidelotes variants un

ūa.zi dzejoli. Vaideloti viņa nodod Rīgas latv. teātra komisijas

Pnekšņiekam B. Dīriķim, kas ir ari Balt. Vēstneša redaktors,
'a šinī laikraksta nak daži viņas dzejoli, ari daži satiriski panti
Pret Dienas Lapu, kurā Ādolfs Alunāns bija par viņu zobojies,
'veiza Aspazijas dzejoļus iespiež Tēvijā, drīz ari Dienas Lapā.

, Ņ° 1891. g. Aspazija dažus gadus nodarbojas par māj-
Soļotāju. Vispirms viņa māca bērnus Svirlaukas Ķiplokos,

Kur tos saved turīgākie apkārtnes saimnieki. 1893. g. Jurģos
Aspazija aiziet par mājskolotāju uz Pociema Kaukulierm 9 ver-

M\
Q Mmbažiem- Pie minētām mājām plašs (ap 10 pūrvietas

s), skaists parks, kas der par zaļumu vietu izrīkojumiem un

ku K-
Viesiem

'
Pēdēi° starpā bija muižas arendātors Rikveilis,

ra bērnus Aspazija mācīja. Par mājskolotāju būdama, Aspa-
Ja sarakstīja poēmu Saules meita (iespiesta Austruma 1894), lu-

su Ņaudētas tiesības un pēc tam (1892. g.) Vaideloti otra va-

rianta.

rod
Aspazijas lugas pāris gadus saguiējušas teātra archīvā,

u ts labvēlīgi apstākli tās izrādīt. Rīgas latviešu biedrība po-
ms svinēt 25 gadu jubileju un meklē šim gadījumam piemērotu

gu- Te nu ceļ klajā Vaideloti, kas vajadzīgo dekorāciju dargu-
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ma dēļ bija nolikta pie malas. Aspazijai bija radušies ari labvēļi,
viņas talanta cienītāji (to starpā maģistris Birzmanis), kas viņai

izgādāja vietu Rīgas latv. teātrī par koristi ar 16 rub. algas mē-

nesī. Viņa tad nu 1893. g. oktobrī pārnāca uz Rīgu.
Pirmos soļus atklātībā Aspazija spēra tautībnieku

vidū. Še viņa pacēlās slavā, bet tad pārgāja otrā pusē. Tiklīdz

viņa bija Rīgā atnākusi, pie viņas griezās ar uzaicinājumu sa-

cerēt Rīgas latviešu biedrības jubilejas svinējumiem prologu. To

Aspazija izdarīja ar pārsteidzošām sekmēm. Uz skatuves parā-

dās ģēnijs, kas sveicina latvju tautu; tam seko mākslas, industri-

ja, zinība, līdz tad Pramšans, klintī iekaldams, nosaka latvju tau-

tas likteni.
Un kalni kad sadrups un juras sīks.

Tavs vārds vēl zvaigznēs tur stāvēs.

Viss tas norisinās jūsmīgi aizraujošā valodā. Aspazija bija

visu mutē. Vēl vairāk viņu daudzināja, kad 19. janvārī (v. st)
1894. g. izrādīja viņas lugu Vaideloti. Neredzēti skaistās dekorā-

cijas un jaukā Vītola mūzika saplūda kopā ar dzejisko drāmas

tekstu par ārkārtēju mākslas sniegumu. Sevišķi Mirdzas dzies-

ma Mēness starus stīgo palika neizdzēšami atmiņā. Ar savu Vai-

deloti Aspazija mantoja visā latviešu sabiedrībā un prese nedalī-

tu slavu.

Pa tam Aspazija stājās arvienu ciešākos sakaros ar jau-
na s strāvas vadošām personām: ar Jansonu un sevišķi ar

Pliekšanu (Raini). Un kad pāris mēnešus vēlāk (3. apr.) izrāda vi-

ņas Zaudētas tiesības, krustojas ap Aspaziju divu paaudžu šķepjj
vieni (Dienas Lapa, Mājas Viesis) viņu izceļ kā varoni, otri

(Balss, Balt. Vēstnesis) viņai uzbrūk ar nesaudzīgu asumu (»•

58. lp.). .
No šī laika Aspazija saistīja savu likteni ar Pliekšanu (Raini;-

Pa daļai atbalstīdamās uz viņu, tā attīsta rosīgu darbību, sarak-

sta lugas Neaizsniegts mērķis (1895), Ragana (1896), noveli Sani-

griezīte (1895), daļu dzejoļu krājumam Sarkanās puķes (1895).
_^

Bet drīz dzejnieci aizņem dzīves sarežģījumi un r u_"

pe s. Rainim 1895. g. beigās no Dienas Lapas redakcijas atstā-

joties, Aspazija līdz ar viņu dzīvo kādu laiku Jelgava, tad aizcel

uz Berlīni, kur gatavojas uz eksāmeniem, lai iestātos augstsM

lā. Bet drīz ārzemju plāni jāatmet. Rainis dabū atvēli nodarbou

par advokātu Poņevežā. Bet tiklīdz viņš ar Aspazijuturp

viņu 1897. g. vasarā apcietina. Kad Rainis minēta gada De-

gās iet trimdā uz Pliskavu, Aspazija viņu pavada. Lai iegu

līdzekļus dzīvei, Aspazija strādāja no 1898.—1903. g. Plate*

īpašuma pārgājušas Dienas Lapas redakcija, šad tad apmeK
dama Raini, kas 1899. g. bija izsūtīts uz Krievijas austrum
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guberņām. Bez avīžu rakstiem, literāriskiem apskatiem As-

pazija var sacerēt tikai īsākus gabalus un dažus dzejoļus. Viņa
ari daudz tulko. Tulkojumu starpā minami: Flamariona Pa-

saules gals (1898), Sjenkeviča Quo vadis? (1899), Hamerlinga
Aspazija (1900), Bulvera Pastara diena Pompejos (1903).

Rainim 1903. g. no izsūtījuma pārnākot dzimtenē, Aspazi-
ja līdz ar viņu dzīvo Jaun-Dubultos. Viņa sacer lugu
Sidraba šķidrauts, ko izrāda 27. janvārī 1905. g. Jaunajā Rīgas
teātrī. Viņa piedalās sapulcēs, sniedz revolūcionāru dzeju.
Kad 1905. g. beigās iestājas reakcija, Aspazija ar Raini aizceļo
uz Šveici un nometas vēlāk uz dzīvi Kastaņolā, Ziemel-

Italijā._ Še viņai bija jāuzņemas visas saimniecības nastas. No-

gremdēdamās atmiņās, viņa sacer lirisku biogrāfiju: Saulainais

stūrītis (1910), Ziedu klēpis (1911), biogrāfiskus tēlojumus No

atzīšanas koka; vel nak klajā tēlojumu virkne Spoži sapņi.
Nodibinoties Latvijas valstij, Aspazija ar Raini 1920. g.

aprīlī pārnāca Rīgā, laužu pulku saņemti. Drīz iznāca viņas
dzejoļu krājums Izplesti spārni (1920), pēc tam liriskas bio-
grāfijas trešā daļa Raganu nakts (1923), tāpat krājumi Trej-
krasaina saule (1926;, Asteru laikā (1928), Dvēseles ceļojums
1933), drāmas Aspazija (1923), Boass un Rute (1925), Torņa cē-

'ejs (1927), Zalša līgava (1928), viņas kopoti raksti, kas piedzīvo
vairākus izdevumus, līdz viņa sagatavo jaunu pilnīgu izdevumu

Mana dzīve un darbi, no kura parādās 1931. gadā 1.,
lad 2. un 3. sējums ar plašu autobiogrāfiju ievadam, kas turpinā-
šos ari nākamos sējumos.

. °) Aspazijas dzejā ietēlojas dzejnieces pašas pārdzī-
vojumi, īstas episkas dzejas viņai nav, viņas drāmā nav ob-

jektīvi uztvertu sadzīves tipu vai vēsturisku varoņu; viņas

azejņiec.s īpatnība, ko viņa izjūt un pieredz, atrod īsto izteik-
smi lirika, kam vieta ari viņas episkos un drāmatiskos darbos

et viņas pārdzīvojumi tālu atšķiras no ikdienišķam cilvēkam
Parastajiem. Uz to norāda visa viņas dzīve un pašas pirmās

Das gara pasaules liecības. Jau agrā bērnība viņu nodarbina
omas par nāvi un debesu Jeruzalemi. Vēl kā augoša meitene

SPGr so'* I3a soum
,

kas nesaskan ne ar sabiedrības uz-
- atiern, ne ar viņas vistuvāko cilvēku nodomiem un gribu.

r

vina nak ar saviem darbiem klaja, visi viņā ierauga kaut

spr r

ar^artēiu
-

Visa viņas garīgā dzīve atstāj šauri no-

austas īstenības robežas. Viņa ir dzimusi roma nt i ķ c,.

dze i azija- aiznes Pāri laikam un telpai. Savam pirmajam
Joļu krājumam viņa liek par motto fleines vārdus: „Jel

dcrn-~
niet man z'ves mīklu, vecu veco moku pilno mīklu!" Viņa

5 e

a P ar
.

visu lietu sākumu un galu, sniedzas pāri kapam līdz
?alloai. aiziet sapņu tālumā, staru spožumā, kur viss izzūd,
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izplūst nebeidzamā gaismas straumē. Tur tad vairs nav nekā

no tās rūsas, kas še ik uz sola saēd vissvētākās jūtas, no tiem

putekļiem, kas ik uz soļa līp pie kājām.
Tomēr dzejniecei jāstaigā pa šīm pašām putekļainajām te-

kām, jādzīvo šai pašā pelēkajā dzīvē. Ja tad nu jau ikdie-

nišķam aplūkotājam šejienes nepilnības duras acīs, tad roman-

tikas dzejniecei tās taisni nepanesamas. No tām izvairīties

nav iespējams. Vinu pašu ir ļaužu šaura patmīlība, zemas kais-

lības, aizspriedumu vara pa mūžu mētājušas, no tam vina

bezgalīgi daudz cietusi — viņai ari šādi pārdzīvojumi Un

viņai jānokāpj no gaismas apstarotiem augstumiem trūkumu

pilnajā dzīvē. To viņa darīja ar visu savu aizraujošo sajūsmu

un straujo temperāmentu. Viņa piegriezās reālajiem apstāk-

ļiem, pārgāja reālistiskajā virzienā, taisni še

meklēdama savu augstāko uzdevumu (sk. 106. lp.). Bet ari še

viņa nevarēja noliegt savu romantiķes dabu. Viņa nerādīja

cilvēkus un gadījumus tādus, kādi tie patiesībā bija, bet kādus

tos viņas fantāzija bija radījusi. Viņas varoņiem un varonēm

piemīt kautkas no pasaku būtēm. Nevar teikt, ka tadu sieviešu

kā Stegmaņu Marija (Cīņa par nākamību), Laima (Zau-

dētas tiesības) v. c. nemaz nebūtu bijis — Aspazija jau zināma

mērā tajā tēloja pati sevi un gan ari citas tā laika intelliģenta>

jaunavas — bet tas, ko viena, otra ideāla sapņotāja pārdzīvoja
iekšēji, savā fantāzijā, tas dzejnieces sacerējumos nostādīts

par notiekošu ne objektīvi novērotos, bet iedomātos apstākļos,

safantazētu gadījumu virknē.

Aspazijas dzejas īstās vērtības saskatāmas ari viņa>

reālistiskā virziena darbos. Viņas ugunīgais ideālisms ari se

rada dažus spīdošus skatus. Viņas varones ir galu_ gala <m

še īstas sievietes, kas ar visu savu augsto ideālismu i»

cēlajiem centieniem savu īsto laimi pa laikam atrod pie

dzētā vīrieša, kas viņas saprot un mīl. Par to viņas uzņemam

visu un iet nāvē. Pie tam viņām allaž piemīt kaut kas dairno-

nisks, kas viņas, pēc ideāliem cenšoties, noved maldu_ ceļos.

Še tad nu mostas karsta dziņa pēc tīrības, pēc miera, pēc klu-

sas laimes šaurā lokā. Pa ilgiem maldu ceļiem
sieviete pārnāk pie tēva bez spēka un samaņas, sabrūk

viņa sliegšņa, lai ietītos viņa mīlestībā kā siltā sega; viņa gr'

aizmirst visu, kas tumšs, nelabs un drūms, visu netaisnībui u-

ļaunu pasaulē, lai viņa žēlastības rasa spirdzina viņas iztviK.-

šās lūpas; bet kad viņa jau līdz pat pīšļiem noliekusies, te vu>

pēkšņi lepna raujas augšām, sacīdama: „Es sevi aizliegt neva*

ru!" (Maldu ceļi.) Tā ir jaunlaiku sieviete, kas atraisās no v.-

sām varām, atsaucas pati uz sevi, negrib sevi aizliegt un P

likt sev neuzticīga. Tādas ir Aspazijas varones: Asja, Mird
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Laima, Velta, Guna, grieķu Aspazija. Tās neatzīst ne dievus,

ne ģimeni, ne ārēju laimi, ne likumus, kas tās varētu saistīt, bet

iet tos ceļus, pa kuriem tās vada vinu sirds ideālās, neapklu-
sināmās dzinās.

Aspazijas ideāliem un īpatnībai vairāk piemērota viela,
kas nav ņemta no reālās dzīves. Viņas mitoloģijas,
vēstures, fantāzijas tēlos ietvertā dzeja tad nu ir

vairāk noskaņota. Tanīs izsakās neaprobežots viņas dzirk-

stošais ideālisms. Uz mūžību virzītās domas še ietilpst ērti.

Saules meita nāk no dievu svētkiem zemē ar dāvanām:

slavu, bagātību, godu, varu, maiņu un atzīšanas ābolu. Gadu

simteņu maiņā augstums, dziļums, kaps runā par lielo

dzīves mīklu, ko gadu simteņi nav varējuši uzminēt, un kalnu

kāpējs nonāk galā un dzied savu dziesmu par vientulību, balto

Erkšķrozīti, kas kristalla zālē guļ mūžu miegu atvaru

un klinšu apsargāta. Šādas fantāzijas varētu aizlidot prātam
nepieejamās sfērās un izrādīties bez tverama satura,_ja dzej-
niece tam nedotu kādu attiecību pret reālo dzīvi, netēlotu taja
cilvēka nerimstošo, mūžīgi meklējošo garu, kas vecam for-

mām irstot ari latviešu vidū bija spēcīgi pamodies.

. Intimi daiļa top Aspazijas dzeja, kur tā šauras robežas

Pieskaras tuvu ap j aužamiem, pat niecīgiem
Priekšmetiem. Ziedonis atbraucis no teiku salas ar baltu
šulbi; zelta stellēs sapnītis auž plānu plīvurīti smalkāk par

zirnekli; mazā, sirmā kumeliņā jāj pasaka, ,_,sidraboti pakaviņi,
zlJi_puķu iemauktiņi". Tā ir bērna dvēsele, kas nevai-

rām, skaidrām acīm raugās no šādām ainām. To ka dar-

2ako_ pērli nes sevī ari vētrainās, daimoniskās sievietes. Ka

visvārīgakie_ ziedu putekļi apņem šāds daiļums dvēseles vis-

smalkākās jutas, rodas reiz un tad vairs nav atdarināms. Ta-
Pec visa pilnībā _tas parādās Aspazijas dzejā, kad pec agrajam
Vetrām viņas spējas ir uzplaukušas.

( • Sļ.avu Aspazija iemantoja vispirms ar savām drāmām
wi Prologam Rīgas latv. biedrības_ jubilejā dramatisks rak-

urs). Puslīdz vienā pašā laikā vērsa uz sevi uzmanību ro-

mantiskā drāma Vaidelote un reālistiskā virziena luga Zaudē-
ts tiesības.

, Drāma Vaidelote pieslienas galvenā kārtā ar darbī-
as vietu un laiku tautiskā laikmeta tradicijām. Tā ņemta no

£|su senatnes, norisinās Praurimas svētnīca, Mildas dārzos,

s pVas karaļa pilī 14. g. simtenī. Tomēr ar_ savu idejisko

rļr
uru

v

Vaidelote atstāj vecās tradicijas. Ne vēsturiskus va-

j OUs še grib tēlot, ko sajūsmina patriotisms, bet dot izteiksmi
Qlviduālu jutu konfliktiem. Gan pirmajā varianta lugai vai-
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rāk sociāls raksturs: lugas varoņi, karaļa meita Mirdza un to

nigaikštis Laimons, attīsta savu darbību tautā. Bet viņi ne-

turas ar tradicijām saskanošā virzienā: gribēdami ievest jaunu

reliģiju, viņi gāž vecos dievekļus, par ko ļaudis saceļas un vi-

ņus nogalina. Kad cenzūras apstākļu dēļ šādas beigas nebija

pielaižamas, atkrita Mirdzas un Laimona sabiedriskie nolūki,

un luga tika savā kodolā par mīlestības drāmu. Mīlestības

konflikti nu bija tie, no kā radās darbības sarežģījumi. Mirdza

nolemta Lairnonam. Bet šis mīl svētnīcas zinātāju Asju, kas

mīl ari viņu, tādā kārtā nākdama konfliktā ar saviem vaidelo-

tes pienākumiem. Viņa nu top par galveno varoni, kam jāiz-

cīna iekšējās un ārējās cīņas. Viņa dod vaļu savām jūtām

par ko līdz ar Laimonu tiek lemta nāvei. Tikai Mirdza, kas

ari mīl Laimonu un nu, tikusi par vaideloti, var noteikt par

savas sāncenses un sava iemīļotā likteni, augstsirdīgi atsakās

no atriebības un, pati nāvē iedama, izlūdzas no krīva žēlastito

savas laimes postītājiem.

Pēc Stepermaņa ne visai sekmīgiem mēģinājumiem (»

II
2

,
337) ar Aspazijas Vaideloti nāk uz latviešu skatuvi aug-

stāka stila vēsturiska drāma un še nostiprinās

Aspazijai seko Rainis, Akurāters v. c. Prasījumi pec šādiem

drāmatiskiem darbiem bija tik jūtami, ka savas darbības Dēde

cēlienā ari Ad. Alunāns jutās skubināts tos ievērot un sacērt

lugu Mūsu senči (sk. II
2

, 334). Aspazija dziļiem jutu pārdzī-

vojumiem piešķir spīdošu tērpu, liek viņu apliecinātajiem dar-

boties valdnieku pilīs un svētnīcās. Šādam jūtu

piemērots drāmas stils, svinīgs, cēls, krāšņs, ari patētisks,
zināma radniecība tam ar Šillera drāmu stilu. Bet vietai

laužas cauri aizkustinoši cilvēciskas izjūtas vienkārša izteiK*

mē, ta Mirdzas dziesma (Mēness starus stīgo), tā meiteņu kori.

kas ziedo Mildai savus vaiņagus (Raudādama es nolieku sav«

puķu vainadziņu). Šīs dziesmas pēdējs pants:

Milda zin, vai sagaidīšu

Laimi tautu paspārnē,

Vai kā baltais griķu ziediņš

Novītišu saulītē.

Stila pieslēdzas Vaidelotei drāmatisks fragments Raž*j
simbolistiskā drāma Sidraba šķidrauts, Scn-Helladas dra

Aspazija.
Pa-

Lieli panākumi bija lugai Sidraba šķidrauts,
rādoties 1905. g. revolūcijas priekšvakarā, tanī redzēja r .
lūcionārus motīvus. Lugas varonei Gunai dieve dāvin

šķidrautu ar vārdiem:
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Mūža gaisma tam tik mirdz,

Kam no dzīves šķirta sirds;

Dievu ugunī tam kvēlot,

Dzīvi nedzīvot
—

bet tēlot.

Ar to Guna dabūjusi spēju redzēt visu, kas bijis, kas būs.
dzirdēt ka zāle aug, kā putni runā, bet viņai jāatsakās no zemes

dzīves un cilvēciskām kaislībām. Tāpēc viņa ne labprāt pa-
dodas karaļa Targala aicinājumam, lai sludina kara laimi un

novērš kara briesmas. Viņa saka visu patiesību: karalis pats

pie visa posta vainīgs. Par to

viņai nolemj nāvi uz sārta, no

kuras viņa vēl varētu izglāb-
ties, ja atdotu savu šķidrautu.
Guna liedzas to darīt, palikda-
ma pastāvīga un stipra līdz
galam. Tomēr viņa krīt caur

vīrieti. Jau agrāk viņu skūp-
stījis karaļa radinieks Nor-

munds, no kam pārplīsis viņas
šķidrauts un zaudējis spožu-
mu- Un kad tagad Normunds
stājas pretī Gunas sārta nāvei
un satracināto ļaužu priekšā
saļimst, Guna atdod šķidrau-
tu, lai glābtu Normundu, un

ļt viņa rokas, sacīdama:
«Man tagad vairāk nav nekā
Ka tu." Bet_Normunds viņu
velak atstāj, precēdams
uzelzsjaunavu. Izmisuma brī-
ūi nolaižas viņas šķidrauts,

nu sarkans, kam nav

Aspazija

vairs spēka radīt, bet postīt. Ar to Guna ierodas Normunda

daurf' a*? pils durvis, visu aizdedzina un izposta. Luga
uaz speķa, tēlojot augstās dziņas, kaislību varu, varmāku ne-

Zel'ūu, pūla aklību.

Cieši ar dzejnieces vārdu saistīta Sen- Hellādas drāma

ko izrādīja Nacionālā teātri 1. sept. 1923. g.

per

dma norisinās Grieķijā Perikla laikā, kad grieķi uzvarējuši

ņaj
Aspazija no Miletas nāk kā jaunu centienu nesēja. Vi-

to Jai^a ro tiesība runāt līdz sabiedriskās lietās un, kad viņa

Yj .
aķusi, jācīnās pret sabiedrības aizspriedumiem vispār.

legust Atēnu valdinieku Periklu, kas viņai uzdod nest pep-
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lonu (svinīgu ģērbu) jaunajai, Feidija cirstai Atēnai. Ar

to atmesti vecie dievi un pārkāpts likums, ka peplons ne-

sams cienījamākai atēniešu jaunavai. Aspazija tad nu sodāma

ar nāvi. Viņu aizstāv Perikls, kas viņu ari apprec. Atspēko-

dams Tukidida apsūdzības runu, Perikls izglābj Aspaziju. Ar

to pašķirts ceļš jaunajam laikam.

Vēsturiska Aspazija, no ka musu dzejniece pieņēmusi

savu nosaukumu, dzimusi ap 470. g. priekš Kr. Maz-Azijas pilsētā

Miletā. Ar savu tēvu viņa pārnāca uz Atēnām, kur satikās ar sava

Aspazijas rokraksts

laika ievērojamiem vīriem, tos valdzinādama ar savu garu un dai-

ļumu. Pie tiem piederēja Sokrāts un Perikls, kas, šķirdamies no

savas laulātās draudzenes, Aspaziju 445. g. apprecēja. Vinu apvaino,

ka viņa devusi iemeslu dažiem kariem un citiem ļaunumiem.
W

Perikla ienaidnieki cēla pret A. sūdzību, ka viņa nicina dievus un sa-

maitā tikumus, Perikls viņu aizstāvēja un panāca attaisnojumu. ™

Perikla nāves viņa apprecējās ar tautas vadoni Lisiklu.

Kā radusies mūsu dzejnieces drāma Aspazija, pastās,
pati dzejniece (Teātra Vēstnesis 1923/24, I). Jelgavas augstākā me-
teņu skolā viņa sajūsminājusies par grieķu mitoloģiju. Vēlāk Ka

filologs (Jansons) viņu iepazīstina ar grieķu valodu, mākslas

literātūru un saka, ka viņu īsteni vajadzētu saukt par Aspaziju. »'

top ziņkārīga, kas Aspazija tāda ir, un atbildes vietā dabū āvina,
Hamerlinga romānu Aspazija, no kā iepazīstas ar grieķu

iekārtu, grieķu dzīvi, Perikla laikmeta vadošām personām.
Tad na

starpā citi darbi un pārdzīvojumi, līdz mazā Latvija nokrata i
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simteņu jūgu. Tā to panāk līdzīgi mazajai Grieķijai. Līdzīgi tai arī

turpmāk jātop šij vēstures izredzētai zemei. „Te nu bija nācis laiks

ari manam grieķu sapnim, kurš nelāvās vairs sevi atbīdīt nost ar

iebildumu, ka tas būtu par agru nācis, ka mēs gan esam sākuši

iemiesoties grieķu ārējā veidā ar dažādiem fiziskiem sportiem un

olimpiskām cīnām, bet ka mums trūkst vēl grieķu gara. Rīts tomēr

aust un laiks ir sapņu iedvesmu pārvērst dzīvos teļos."

Ar tagadnes sabiedrisko saturu pieslēdzas
pieccēlienu drāmaļ Zaudētas tiesības, kurā attēlojas šķiru star-

pības, drāma 4 cēlienos, Neaizsniegts mērķis (1895), attēlojot
ģimenes un laulības dzīves konfliktus, dzejnieces pirmais drā-

matiskais darbs Atriebēja un divcēlienu drāma Zeltīte (1904).
Pēdēja dabū izteiksmi nevainīgas meitenes dvēsele, meitenes,
kas vēl kāzu rītā nevar šķirties no rotaļām un pasakām bērnu
vidū, līdz tad, iepazīdamās ar laulātās sievas pienākumiem pret
viru, viņa iet nāvē.

Bībeles temats un tautas teiku motīvi pamatā viņas jaunā-
kam lugām: Boa.s un Rute (1925), Torņa cēlājs (1927), Zalša

'igava (1928). Velna nauda (1933). Ari tanīs Aspazija paliek sev

uzticīga.

Lirikā Aspazija pēc sava pirmā dzejoļu krājuma Sar-

unās puķes (1897) izlaida krājumus: Dvēseles
krēsla (1904), Saulainais stūrītis (1910), Ziedu
Klēpis (1911), Izplesti spārni (1920), Raganu
"akts (1923), Trejkrāsaina saule (1926), Asteru
1

fiĶ ā (1928). Dvēseles ceļojums (1933). Otrs krājums
atšķiras no pirmā ar savu sapņaini romantisko noskaņu. Tanī ie-

mpst tādi daiļi lirikas paraugi kā: Vientuļa meldiņa, Sapņu meži-

ja, Ziedoņa rīts v. c. Izplesti spārni aptver dzejoļus, kas sacerēti
no 1908.-1918.

g. — Liriskās biogrāfijas daļas ir:

stūrītis, Ziedu klēpis un Raganu_ nakts. Šai bio-
sratijā dzejniece ietver savas dzīves dažādas pakāpes. Pir-

3a srarnatā ietilpst pēc īsa vispārēja atskata uz visu dzīvi

rarn La
6 bērnības iespaidi un pāreja pirmajā jaunībā, apme-

Pant
dzīvības sadam. Saturam dzejniece piemērojusi

ļj-
u arc hitektonisko uzbūvi, kolorītu; ritmisko noskaņojumu.

nibas laikam pieskaņoti pamazināmie vārdi. Dzejolis Zelta
sapn«is sākas:

Zelta stelles sapnīts auž,

Smalkāk auž par zirneklīti

Plānu, plānu plīvurīti.

ilgā
6C*U epī ietei°j as jaunības laiks ar pirmo mflestību,

m
> rneklešanu. Pēdējā simbolizējas papardes ziedā, kas



Gadu simteņu maiņa

244

neviena neuziets zied pēc simtu un atkal simtu gadiem. Tādas

neiegūstāmas ari dzelmes karaļa mantas, ko viņš_ uznesis

augšā un nobēris uz baltas lāča ādas mēness gaismā. Bet ja

vioam iet tuvāk, tad viņš aši sagrābj mantas kopā un bēg

tālāk; ja atkal viņam tuvojas, tad dara tāpat; tā atstatums top

arvienu lielāks. Dzejolis noslēdzas:

Caur tumsas spraugām spiežas iekšā rīts,

Nakts ņem no zemes nostu smago vāku, -

Mans gars ir gurds un izmocīts:

Es savus sapņus mūžam nepanāku.

Raganu nakts ietver kaislās, burvīgās jaunības noskaņas,

kad vēl ziedu saldums uz lūpām un locekļos dzīves ritums.

Raganu naktī tad nu lido pār zaļiem mežiem uz vēja zirga,

pār ziliem mežiem uz balta gulbja, pār sarkaniem mežiem ib

uguns pūka, pār dzelteniem mežiem uz feniksa. Ari še dzej-

niece griežas pie tiem, kas meklē, ilgojas, maldās; viņa raida

no sevis projām tos, kas nav līdz galam ticējuši, kas nav m

galam izmisuši.

Bet šis satrauktais liesmainais dedzīgums, kas brāzmaini

šalca Aspazijas agrākā dzejā, pamazām norimstas; ta vietā ar-

vien vairāk stājas plašs un dzidriskanīgs apceres plūdums, pie-

dzīvojumos un pieredzē smeltas prātnieciskas atziņas, simbolika-

Bieži dzejniece pieskaras cilvēka un pasaules esamībai, dzīvī-

bas un nāves, mūžības un bezgalības problēmām. Dziļāka sim-

bolika jo sevišķi izjūtama pēdējo gadu dzejās. Nevien Trejkra-

saina saule un Asteru laikā, bet daudzas pašas jaunākās vārsmas,

kas parādījušās klajā un apvienotas krājumā Dvēseles ceļojums,

apstiprina to.

Pie Aspazijas garākiem dzejo j v m i em_ P'^c

Patiesība, Laime, Taisnais soģis, Gadu simteņu maiņā. "a;

tiesība vispirms nākusi pasaulē kā mīlestība; bet cilv»

to situši krustā. Tad viņa nākusi kā zinātne, bet tumsoņi sw-

izredzētos vilkuši uz sārtu. Nu tā nāk barga un nenovērsām
brien caur asiris upēm, lauž sirmus kokus no saknēm un

no zemes simtgadu putekļus. Šausmīgi skan viņas soļi.

pavada sauciens:

Kam ausis, lai dzird, kam acis, lai redz,

Kam jādreb, lai galvu ar pīšļiem sedz.

Ari Aspazijas proza ietver sevī viņas pardzīvojurn ļ.
Tā tēlojumu virkne No atzīšanas koka, kasye
uzņemta jau tieši autobiogrāfijā, atklāj dzejnieces pašas paf .
vojumus, nojautas, ilgas, atziņas. Stāstā Atē n a tēlots s
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nieks Svētnieks, kura dziņas nesaprot ne skolā ne mājā. Viņš
atgādina Poruka Matīsiņu (Asaras) un Sudrabu Edžus Dullo

Dauku. Svētnieks uzmeklē pa naktīm, kad citi gul, egļu bie-

ziena ieslēgtu laukumu un tur veido savus tēlus. Skolā viņš

nemācās, tāpēc viņam tā jāatstāj. Viņš aiziet uz eglienu un no-
salst pie dievietes Atēnas tēla.

Pēc Raiņa nāves viņa nodevusies viņa atstātā literāriskā

mantojuma kārtošanai un sistematizēšanai. Viņas sakārtojumā
un redakcijā sākot ar 1932. gadu iznāk Raiņa Kop. rakstu tautas
izdevums.

Krājuma Spoži sapņi ietilpst: dialogs Sokrāts un bak-

chante, fantāzija Via dolorosa, pasaciņa iz īstenības Meitenes mirte,

fantāzija Nāves pagalmos. — Aspazija laidusi klajā laikrakstos ari

apcerējumus par sabiedriskiem un literāriskiem jautājumiem.

No tiem minami: Kāds labums mums no studējošām sievietēm (M.
Viesis 1909), Tikumības jautājums Zaudētās tiesībās (D. L. 1894),
Zorž Zand (M. V. M. 1901), Latviešu lirika dažādos laikmetos (M.
V. M. 1901), Sievietes kultūras vēsture, Sieviete franču revolūcijā,

Ibsena Nora (Saimn. un zelt. kalend. 1900).

Literātūra. Aspazijas kopotu rakstu 1. izdevums ar J. Asara

biogrāfiski literārisku ievadu 1904. A. kop. rakstu 2. izd. ar Asp.

priekšvārdu Cien. lasītājiem 1910. A. kop. rakstu 3. izd. ar Dziļ-

lejas apcerējumu A. un viņas dzeja, 10 sējumu, 1920—23. — Jaunu

Pilnīgu savu darbu sakopojumu Mana dzīve un darbi autore

nodod atklātībā sākot ar 1931. gadu. Iznākuši līdz šim jau trīs

sējumi, kuros lielo daļu aizņem autobiogrāfija. — Jansona A., Saimn.

"n Zelt. Kalend. 1895. — Niedras A. raksti, Austrums 1896 un No

-Sarkanām puķēm" līdz „Ziedu klēpim", Dzimt. Vēstn. 1912, 25. —

26. nr. (Tie paši ari N. kopotos rakstos Nemiera celi III). — Teo-

dora A.f Vērotājs 1905. — A. un mūsu kritika I, 11, Liepājā, 1896,
1897.

— A. Deglava A., atmiņas, J. D. Lapa 1913, 53—59./- R. Klauš-

ina A., Apskats 1905, 753—772; Aspazija un Veidenbaums kā tipiski

iaunromantiķi, Rakstn. Almanachs 1908; Kāds A. dzejai kodols, Dz.

Vēstnesis 1912, 292., 294. nr.; Kā izaugusi A. īpatnējā izteiksme, J. D.

Lapa 1913, 16; A., Druva 1913, 111. — A. Upīša A. dzeja, Balt. Vēstn.

1905, 49; Briesmās un skaistumā (par A. rakstu 2. izd.), Izglītība

1911, 11. Roberta Kurp trauc A. varones? Izglītība 1911, VIII. —

J- Lapiņa A., Domas 1913, III; A. dzeja, Burtnieku pūrs I, 1911. —

A-Kraujas Valdītāji raksturi A. drāmās, Domas 1913, 643—658.; Va-

roņu raksturi A. drāmās, Skatuve un Dzīve 1913, 2—5. — V. Kno-
ri0a Vienas dvēseles dziesma (par A. liriku), J. D. Lapa 1913, 53—55.

~7 Antona A. un viņas dzeja, Taurētājs, 1916, VI. — V. Eglīša A.

vieta mūsu literātūrā, Līdums 1918, 222—22A. — Ķibula Andreja A.,
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prese un strādnieki. Viņu pēdējā laika attiecību kritisks raksturo-

jums, Rīgā 1912. — K. Dziļlejas A., Laika Domas 1918, 1, un A. un

viņas dzeja, A. kop. rakstu 3. izdevuma 1. sējumā 1920. —

6. RAINIS

Ar Aspazijas vārdu latviešu rakstniecības vēsturē cieši

saistās Raiņa vārds. Kad veco tautībnieku tradicijas vilka

straujajiem jaunās dzejnieces centieniem pārāk šauras robežas,

viņai, atbalstoties uz Raiņa (Pliekšāna) vadīto Dienas Lapu
un personiskā satiksmē ar Raini, atvērās jaunas, viņas centie-

niem piemērotas izredzes. Kad Rainis pēc pirmajiem mēģinā-

jumiem, ar kuriem viņam nebija izdevies nākt klajā, dzejošanu

bija atmetis un gadiem no tās atturējies, Aspazija viņam praia

iedvest apziņu, ka viņam ievērojamas dzejnieka dāvanas, uu

viņš saka atkal dzejot. Pa daļai Aspazijas vārds viņam kā

dzejniekam pašķīra ceļu: kā tāda, kas bija nākusi slavā, kad

par Raini vēl nekā nezināja, viņa nostādīja savu vārdu līdzās

Raiņa vārdam Qētes Pausta tulkojuma titulī, kaut gan tas (iz-

ņemot kadu vietu) bija vienīgi Raiņa darbs. Rainis turpmāk

sasniedza lielākus augstumus, un Aspazijai bija jāatzīstas, ka

viņa no_ Raiņa dažu ko aizņēmusies (sk. Saulaina stūrīša

priekšvārdu). No pirmās iepazīšanās (ap 1894 g.) viņi bijusi
viens otram par stiprāko atbalstu ir personiskā dzīve, ir Me-

rāriskā darbā. Vienmēr iedziļinādamies sava laika visdego-

sākos sabiedriskos un literāriskos jautājumos un piedalīdamies
viņu izšķiršanā, viņi kopā stāvējuši latviešu kultūras dzīvē re-

dzamā vietā.

īstā vārdā Jānis P1 iekš a n s, dzir

11. septemon wO. aug.) 1865. g. Varslavānu mājas (pie ja

navas), Ilūkstes apriņķī. Viņa tēvs Krišjānis bija jaunībā

mucenieku, vēlāk turēja nomā krogu pie Subatas, tad muiz

Viņa māte Dārta, dz. Grikeviča, tirgotāja meita. Raiņa veca

cēlušies no Bauskas apvidus, kur Stelpes pagastā vēl Jai
Pliekšānu mājas. Tēvs uzņēmīgs, stingrs, gaišu skatu,_pe

c

ligiskas pārliecības ateists. Māte tautas dziesmu mīlētajā, g

matu lasītāja, liela audēja un krāsainu rakstraudžu izdomāta

Rainim dzimstot, viņa tēvs bija uzņēmis nomā nesen iek

totu Tadenavas pusmuižiņu. Pēc trim gadiem vins pa

gāja uz lielo R_a nde ne s muižu pie Daugavpils, Dauga 1

krastā un pēc kādiem gadiem ņēmā nomā vēl otru lielu mv

Berkenhegenu, kurā dzīvoja pats, kamēr māte ar bērniem

a) Rainis,
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lika Randenē. Vēl vēlāk vecais Pliekšāns nomāja reizā divi vēl

lielākas muižas Latgalē: Vasiļevu un Jasmuižu, un iepirka par

dzimtu Kreslavas tuvumā Ezermuižu, ko drīz atkal pazaudēja.

Rainis auga ērtos apstākļos, pāriedams no vienas muižas

otrā. Tā kā viņam bija aizliegts rotaļāties ar kalpu bērniem,

viņš puslīdz vientulībā saņēma un sevī pārstrādāja iespaidus no

dabas un dzīves. Tie bija ļoti dažādi. Viņš dabūja novērot

kultūras maz aiztiktus ļaudis, kas, piederēdami pie dažā-

dām tautām, lietodami

dažādas valodas un izloksnes,

?labāja_savas no senlaikiem

mantotās tradicijas. Latviski

nacionālais elements še bija
tikai viens starp vairākiem.
Ari ģimenes valoda tikai pa
daļai bija latviska. Tiklīdz
viņam astoņu_ gadu vecuma

māsa saka mācīt grāmatu, tad
tas notika vācu valodā. Lat-
viski viņš nemācījās ne ābeci,
ne tēvreizi, ne dziesmas.
Mācības vācu valodā turpinā-
jas Eģiptes (Vilkamiesta) mā-

lāja muiža kopa ar mācītajā
■fcvensona) bērniem un vācis-

kā „Landesschulē" Grīvā.

Neatkarīgi no nelatviskās

Jiacibas gaitas, mājās runāja
radās astoņas valodās un iz-
Msnēs. Tāds pat valodu
mistrs bija apkārtnē. Bet ari

J. Rainis (Pliekšāns)

ani varēja saklausīt cilvēka dvēseles dziļākos pārdzīvoju-
ms un pec iedzimtības tuvais latviskais elements tomēr

]zcelās pari citiem. Še Rainis saņēma dzejā pirmos ierosināju-
ms, kas zināmā mērā noteica viņas turpmāko raksturu.

Rainis pats saka (Antona J. Rainis, 9 v. t.): „P irmi c lit e-

rātūras iespaidi man nāca no mūsu tautas dziesmām, kuras

mana māte prata loti daudz un labprāt minēja; vēl ģimnāzists bū-

dams, uzrakstīju vairāk simtu viņas teiktu tautas dziesmu. Tāpat

leišu tautas dziesmas un baltkrievu (gudu) sērās tautas meldijas,

kurās es klausījos jau no 5. bērnības gada vismaz līdz piecpadsmi-
tajam. Leitis, vecais Marculis, ir varbūt mana dziļākā bērnības

atmiņa, — kā viņš cauru dienu mala miltus rokas dzirnūs un cauru

dienu dziedāja nebeidzamu vienmuļīgu malēja dziesmu, tādu pat kā
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dzirnu akmens. Pa nakti atkal dzirdēju vecā naktssarga, guda

Nedzvecka meldijas, kas bij tādas pašas kā rudens vējam. Pa svēt-

dienām divi latgaliešu puiši dziedāja visu dienu garu dziesmu par

grāfu Plāteri un viņa bēdīgo likteni, kā viņš jauns būdams miris pie

karātavām sava brāļa, dumpinieka, vietā, kurš nupat bija apņēmis

līgaviņu; tās viņam iežēlojās. Atminu vēl tagad meldiju un dažus

pantus no šīs dziesmas, kura bij tik skaista un žēlīga, ka klausoties

vienmēr raudāju; varu izdziedāt ari vēl tagad jaunā žīdu rekrūta

dziesmu žargonā par kara klausības vaidiem un par to pašu nabaga

Plāteri. Žīdu puisim, mālderim, vajadzēja to pašu rudeni iet pie

lozēm un atstāt līgavu, un viņš varēja gan iejusties Plātera sirdi."

No Grīvas skolas Rainis (1877) iestājās Rīgas pilsē-
tas ģimnāzijas tercijā, kur sevišķas spējas parādīja
klasiskajās valodās un domrakstos. Kādā klasē viņu paturēja

uz otru gadu aiz tā iemesla, ka viņš bija par jaunu, lai pārceltu

uz turpmāko. Ģimnāziju beidzis, viņš pirms iestāšanas augst-

skolā ap pusotra gada palika mājās.

Rainis nu bija plaši iepazinies ar literātūru un ari sācis

rakstniecībā darboties. Pirmās lasītās grāmatas bija

indijaniešu stāsti vācu valodā, kas viņam labi patikuši. Turp-

māk vislielāko iespaidu uz viņu atstāja Švābes grieķu varoņ-

teikas, Tūkstots un vienas nakts pasakas, tad_ vēsture, ģeogrā-

fija un dabas zinātniskās ekskursijas pēc puķēm un _kukaiņiem
Ģimnāzijas laikos viņš izlasa vai visus ievērojamākos klasi-

ķus, no kuriem atstāj stiprāko iespaidu: sengrieķu Homērs,

Eschils, Herodots, Plutarchs, liriķi; romiešu rakstnieki Cezars,

Livijs, Katuls, Juvenāls (ne Horacis). Tāpat
_

viņš iepazīstas

ar franču klasiskajiem traģiķiem, ar angļu, vācu, krievu X'
v

a'

sisko literātūru, ar Nibelungiem, ziemeļnieku Edu, portugālis"
Luziadiem. — Rainis sāk ari vingrināties dzejā, rit*

mie panti rodas, kad viņam ap 10 gadu. Tie rakstīti latvi»•
Ģimnāzijā viņš vingrinās ari vāciskos un i latīniskos panto-

Ģimnāziju apmeklēdams, viņš tulko Puškina Mocartujjn
ri, pēc ģimnāzijas beigšanas Jasmuižā dzīvodams, Puškina 0'

risu Godunovu. Tai pašā laikā viņš saraksta vairāk lugas, i

starpa Vanem Imantu. Ģimnāzijas laikos rodas ari vair

dzejoļu; no tiem minami vēlāk iespiestie: Sarkanas lūP

Teika, Viņš to zināja, Agri no rīta, Karaļmeita. ,s

Rainis studēja (1884—88) Pēterpils augstsko.
tieslietas un ieguva kandidāta grādu. Blakus viņš n^aļ?°i".
ar filoloģiju, sevišķi ar leišu valodu un tulkoja no tās^0

leiša Gada laikus. . Kopā ar Stučku viņš sastādīja epig

un satiru krājumu Mazie Dunduri. Pēc studijām kādu PusgļL
Jasmuižā dzīvodams, viņš sarakstīja epigramu krājumu P
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trešiem vispārējiem dziesmu svētkiem Apdziedāšanas
dziesmas (sk. 59. lp.).

Par juristu Rainis sāka nodarboties no 1889. g._ februāra
Viļņas apgaba 11 ies ā, būdams še par sekretāra palīgu
un tiesizmeklētāja vietas izpildītāju līdz 1891. gadam. Tuvā-
kos sakaros viņš nāca ar skolotāju institūta audzēkni Valde-
māru Zālīti (dzejnieku Valdi).

Nevarēdams iespiest savu Borisa Godunova tulkojumu, ko
bija piesūtījis Austrumam, pēc tam bez panākumiem mēģinā-
dams izdot savu dzejoļu krājumu, Rainis apņēmās no dzejas
atsacīties. Viņš nu nodevās praktiskai dzīvei un avīžniecībai.
No Viļņas viņš 1891. g. janvārī pārnāca uz Jelg a v v un pie-
stājās par zvērināta advokāta palīgu pie Stērstu Andreja, bet
jau ta paša gada decembrī uzņēmās Dienas Lapas va-

dību. Par redaktoru viņš bija līdz 1. decembrim 1895. g., pēc
kam līdz 1896. g. rudenim dzīvoja atkal Jelgavā un zem Aspazi-
jas iespaida sāka atkal piekopt dzeju, pārtulkojot latviski Haupt-
maņa Hanneli un ķeroties pie Fausta tulkošanas; bez tam viņš
tulkoja vāciski Aspazijas Vaideloti un Zaudētās tiesības. Ari ar

dažiem dzejoļiem Rainis nāca 1896. g. klajā Mājas Viesa Mēneš
rakstā.

Nedabūjis atvēli Jelgavā nodarboties ar advokatūru, Rai-
n's līdz ar Aspaziju 1896. g. beigās aizceļoja uz Berl īn i un

Pelnījās ar žurnālistiku un stundu došanu. Bet nomira vecākā

raasa, un matēs labā viņam bija jābrauc no ārzemēm mājās.
Vloš sak ierīkoties Poņevežā, kur bija dabūjis atvēli
Praktizēt par advokātu, bet 1897. g. Vasarsvētku sestdienā tika

apcietināts
_

par piedalīšanos sociāldēmokratu kustība.
vmu nu vadāja no viena cietuma otrā: Poņevežā, Lie-
Pajā, Rīga. Visgrūtākos apstākļos viņš pabeidza_ Fausta tul-

kojumu, ko iespieda 1897. g. M. V. Mēnešraksta, pārtulkoja
wrmontova Daimonu un sāka joku lugu Pusideālists. Savar-

pu viņu izlaiž no cietuma, bet tad drīz izsūta uz P1 is -

I
a.Y. u

>
kur viņš kopā ar Aspaziju, ar ko bija iepriekš sa-

gājies, nonāca Ziemas svētku vakarā 1897. g._ Pliskava
?

.

nis
Pavadīja pusotra gada, dzīvodams ziemu pilsēta, vasaru

taukiem kādās zemnieku mājās. Šai laikā viņš pārtulkoja

h[ -

eniju
' Lossinga Natanu Gudro, Ibsena Svētkus Sol-

st
~

ug:a> Hauptmaņa Nogrimušo zvanu. Aspazija pa tam bija ie-

Rainf leS ienas Lapas redakcijā un tikai pa reizai apmeklēja

ņ».
Uz tiesas sprieduma pamata Raini 1899._g. jūnijā nometi-

čakr f

]at ka s guberņā, Slobodskas miestā. Ari še Rainis
KU tulkoja klasiskus darbus, ko iespieda gan M. V. Meneš-
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rakstā, gan Derīgu grāmatu nodaļas, gan A. Gulbja izdevumos,

Tika tulkoti: Šekspira Karalis Lirs. Antonijs un Kleopatra,
Ģētes Klavigo, Prometejs, dzejas, Šillera Vilhelms Tells, Hei-

nes Ratklifs, Bimini, Ziemeļjūra, Hamerlinga Amors un Psīche,

Bulvera Kola Rienci. Rainis tagad nobeidza ari lugu Pusideā-

lists un sastādīja savu pirmo dzejoļu krājumu Tāļas noskaņas zi-

lā vakarā.

Pēc četriem gadiem, 1903. g. vasarā, Rainis varēja at-

griezties dzimtenē. Uzcēlis par tēva aizdoto parādu atmak-

sājumiem Rīgas jūrmalā (Jaun-Dubultos) vasarnīcu,viņš
še nometās, nodarbodamies ar rakstniecību un ņemdams da-

lību politiskā dzīvē, kas noveda pie 1905. g. revolūcijas. Jūr-

malā tulkoti: Oētes Tasso, Egmonts, Kalderona Zalamejas ties-

nesis, sarakstīts dzejoļu krājums Vētras sēja, luga Uguns un

nakts.

Reakcijai iestājoties, Rainis 1905. g. beigās kopā ar Aspa-

ziju emigrēja uz ārzemēm, dzīvoja Cīrichē, Lozanā, Bernēun

nometas Kas.taņolā, itāliešu Šveicē pie Ceresio ezera

(Luganas tuvumā). Še Rainis attīstīja jo plašu literārisku dar-

bību. Viņš tulkoja: Šillera Mariju Stjuart, Laupītājus, Vallen-

šteinu, Būchnera Dantona nāvi; sarakstīja dzejoļu krājumus:

Klusā grāmata (1909), Tie, kas neaizmirst (1911), Vēja nestas

lapas (1911), Gals un sākums (1912), Zelta sietiņš (1920

poēmu Ave sol (1912), lugas: Ģirts Vilks (žurnāla Rīts 1907

Zelta zirgs (1910), Indulis un Ārija (1911), Pūt, vējiņi (19131,

Jāzeps un viņa brāli (1919), Spēlēju, dancoju (1919), Daugava

(1919), šī pēdējā Elfrīdas Eckardt-Skalbergas tulkojumā ar virs-

rakstu Dūnawind iznāca 1927. g. ari vācu valoda.

Kad bija nodibinājusies patstāvīga Latvija, Rainis 19-0- ?■

līdz ar Aspaziju atstāja Šveici un ieradās Rīga 10. aprīlī, svi-

nīgi saņemti. Rainis nu uzņēmās Mākslas

rektora pienākumus, bija par Dailes, vēlāk Nacionāla teait

direktoru (1921—1925). Viņu ievēlēja 1920. g. par locekli*

tversmes Sapulce un 1922. g. Saeima, kur viņš pieder pie*

eiāldēmokratu frakcijas. M. Skujenieka valdības laikā vl? s r|.
ņēmās un izpildīja Izglītības ministra pienākumus.
vodams viņš laida klajā sekošus darbus: lugas Krauklītis U"fj
lija Muromietis (1922), Mušu ķēniņš (1923), Mīla stiprāka Pj*
nāvi (1927), Rīgas ragana (1928); dzejoļu krājumus: Addio t>ei''
Čūsku vardi, Uz mājam, kas visas trīs savienotas zem KJ
virsraksta Treji loki (1920), Sudrabota gaisma (1920), citu m

tu tulkojumus Nemierīga sirds (1921), gadījumu dzejoļu sa

pojumu Mūza mājās (1923). , ej
Latvijā pārbraucis Rainis piegriezās ari jaunai paa"
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un sniedza daudz dzeju bērniem un jaunatnei, kas papriekšu
parādījās žurnālos un laikrakstos, īpaši Jaunības Tekās, bet

vēlāk iznāca grāmatā Zelta sietiņš (1920), Puķu lo-
dziņš (1924), Vasaras prinči un princītes (1924),
Lellīte Lolīte (1924), Putniņš uz zara (1925),
Saulīte _s limn īc a (1928). Rotaļīgi jautrā, mazliet humo-

ra apdvestā veidā šinīs dzejās viņš mēģina pieskaņoties bērnu
un jaunatnes sapratnei un dzīves skatīšanai.

Dzejiski gleznaini ir ari viņa iprozā rakstītie atmiņu uzzī-

mējumi Kas ta ņ ola (1928), ko viņš laidaklajā, kad vēl reiz

bija apmeklējis Šveice tas vietas, kur aizritējuši viņa ilgie po-
litiska trimdinieka gadi.

b) Pirms Rainis nāca klajā ar savu dzeju, viņu pazina par
avīžnieku. Kā Juris Alunāns apspieda savas dzejnieka tiek-

smes, lai darbotos avīžniecībā, modinot latviešu tautisko ap-
zinu un sniedzot viņiem derīgus padomus, tā Rainis (Pliekšāns)
atstāja kadu laiku pie malas dzeju, darbodamies par avīzes va-

dītāju. To viņš darīja pa daļai aiz tiem pašiem iemesliem kā

Juris Alunāns: b; ja sludināmas jaunas sabiedriskas idejas, bija

modināma zemākajos tautas slāņos šķiras apziņa. Kā sevišķs
iemesls atmest dzeju Rainim vēl bija tas, ka viņam neizdevās
ar saviem dzejas darbiem nākt klajā; ari viņa .māsa Dora (kas
vēlāk_ apprecējās ar Stučku) viņam lika saprast, ka_ dzejot nav

Vloa īstais uzdevums. Aiz šiem iemesliem saskatāmi sabied-

riskas dabas pamati: Raiņa dzeja atšķīrās no agrākās pa da-

ļai ar savu sabiedrisko elementu, ar to atdurdamās uz kavēk-
ļiem; spriedums par vina dzeju varēja būt sabiedriska darba
atziņas atbalstīts.

Bet tāpat kā Alunāns (sk. Il 2

,
70, 71), ari Rainis avīžnieka

aarbā nevarēja noliegt savas dzejnieka tieksmes. Ja

ymam velak jautā, kā viņš varējis nociesties tik ilgi nedzejo-

ļļs, tad viņš atbild: «Galvenais bija tas, ka dzejas_instinkts
ļauzās citāda veidā uz āru: pati dzīve, kura es nonācu, aiz-

Rīgā par Dienas Lapas redaktoru, ari bija īstā dzeja"

1921, 287). Jaunatnes sajusma_ par labāku
aoiedrības iekārtu, kas izsacījās Raiņa vadītajā avīze, bija

gļPn daudz dzejas. Uzņemdamies 17. decembrī (v. st.) 1891. g.
•ēnas Lapas vadību, Rainis neruna par praktiskam lietam

1 llri politiskiem mērķiem, bet nostāda pašā pirmajā vieta

\H gajsrnu par katras tautas augstāko mērķi, par viņas lie-

;
* sPēku un yarenāko cīņas ieroci. „Bet gara gaismai va-

Pār
aļfpīdet Dar visiem, ne tik vien pār bagātiem, bet ari

tjļj
naoa§:ām un zemākām šķirām; jo plašāki sniedzas izglī-

d- 1° lielāks tautai spēks." Tā nav ari nekāda šķiru cīņa,
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uz ko še norāda; acīs paturēta visa tauta, ņemot vērā ari ze-

mākās šķiras, bet neizslēdzot ari bagātos. Redaktors runā

par tautas attīstību, ari par tautas godu, tautas labumu, tautas

mantu. Tas ir dzejiski apdvests ideālisms, kas izsakās šais

ievada vārdos. Atkal reiz ar sajūsmu var runāt par sabied-

riskām lietām. Tautas atmodas laikus atgādina (sk. II
2, 13)

Raiņa norādījumi par garīgās dzīves rosību. «Attīstība vēl jo

ātrākiem soliem uz

priekšu, un posts tam

cilvēkam un tām tau-

tām, kas nejaudās vi-

ņai līdzi iet. Atpakaļ-

oalicējiem draud izni-

cība, jo attīstītievinus

pārmāks visās vietās.

Tā tad attīstības vei-

cināšana, gaismas ne-

šana, ir pirmais un

galvenais pienākums

ari mums latviešiem

(n. Lapa, 1891).
Ari citādi avīzes

vadībā parādījās
dzejnieks. Dienas

Lapa, jaunstrāvnieku

orgāns, stājas pr*

tī tautībniekiern.

Viens no cīnās lī-

dzekļiem bija sāti-

r a. Rainis to pret ve-

co tautiešu aprindām

bija lietojis jau agraK,

izlaižot Mazos Dun-

durus un Apdzie-

dāšanas dziesma ■
Tagad, Dienas W»

vadīdams, viņš

darbu turpināja. W

J. Rainis

riskie feļetoni bija viņa nodala, kur viņš izrēķinājās ar saviem

pretiniekiem. Še bija gadījums sacerēt ari pantus.
so s -

cerejumu turpinājumu uzlūkojami satiriskie gabali viņa dzejoi

krājumos (Prātīga rīcība v. c).

Rainim piekrita uzdevums Dienas Lapā, un līdz ar to Ia

viešu avīžniecībā, ievest sociāldēmokratisku v
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zienu. Viņš to darīja pakāpenisku vispirms ārzemju nodaļā,
ziņodams par sociāldemokrātu idejām un rīcību ārzemēs, tad

pēc sava ceļojuma uz ārzemēm 1893. g. beigās slepeni pārņem-
dams sociāldemokrātu programmu savā avīzē.

Bet ari še redzam darbību, kas iet pāri politiskas
partijas programmai. Raiņa paša rediģētā atsauksmē

par viņa darbiem sacīts, zīmējoties uz viņa ārzemju ceļojumu
(Egles Atziņas I, 196): „Tur viņš īsti daudz nodarbojās ar zi-

nātnēm un literātūru, ko tad, mājās pārbraucis, centās pārcelt
savā avīzeun izplatīt latviešu sabiedrībā." Apskati par mo-

derno literātūru dažādās tautās, tās tulkojumi, paraugi tad ari

Dienas Lapā parādījās bagātīgā mērā.

Ari pati sociāldēmokratu programmas pārņemšana bija sa-

jūsmas darbs, ko vadīja augsti ideāli. Partijas programmas

punktu praktiskā iztulkošanā un pielietošanā Rainis ne visai
daudz piedalījies. lejūsmu par to modinājis, viņš galvenā kārtā

pie saviem dzejas darbiem. Un ari vēlāk viņš parā-
dās īpaši svētku brīžos, lai tanīs nestu dzejisku pacilātību.

Ar Raiņa dzejnieka darbu vedams sakarā ari tas, ka viņš,
internacionālei pieslēgdamies, tomēr nekad nav varējis
atsacīties no nacionālisma. Dienas Lapā viņš
strādāja plecu pie pleca ar tautībnieku Aronu Matīsu, kas viņa

lajkā deva šai avīzei līdz etnogrāfisku pielikumu. Kad varēja
sākt domāt par Latvijas patstāvību, bet Rainim tuvās latviešu
aprindās noliedza nacionālismu, Rainis rakstīja Jaunajā Vārda
(5

L
febr. 1917): «Cilvēce ir organizēta organiski tautas, ne

roēchaniskos pūļos. Pār tautu eksistenci nevar tikt pāri, viņu
noliedzot. Cilvēces nacionālam attīstības_ posmam nevar par-

le tk. pāri, ielecot beztautu kosmopolītismā
...

Katrai, ari lat-
Vlesu tautai, ir šis dzīvības instinkts neiznīkt, attīstīties, tapt
Par Patību un augt uz vīrestību... Šo dzīvības dziņu tauta
veicināt

— materiāli, kulturāli, garīgi — ir augstāka tautas

Politika."
c) Par avīžnieku būdams un kā tāds ieņemdams zināmu

jtavokli sabiedriskā dzīvē, Rainis nostājas uz pamatiem, uz

viņš paliek ari kā dzejnieks. Ka viņa avīžnieka

J
ar

v

ūā ieraugam vietvietām dzejnieku, ta viņa dzeja ietveras

SS^as -° avīžn ieka. Ari še reižu pa reizei redzamas viņa

tieksmes. Tās dažkārt parādās tieši, pat bez dze-

ļ s

h.
vērtības, tā pirmā maija dzejoļos. Dzejiski vērtīgāka viņa

satira. Nostājas acu priekša rinda tēlu, kuros iz-

aKas viņa sabiedriskās antipātijas un
_

simpātijas. Labdaris,

zirdēdams par grūtdienīša raudam, baž kabata roku un iz-

diJ ?VU ~~ nēzdaudziņu. Godīgs pilsonis padara savu go-
gū darbu svešām rokām. Übags līku muguru klaido apkārt,
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dāvanas lūgdams no tiem, kas viņam atņēmuši viņa tiesu (Üba-

ga dziesma). Miera ļaudis raida to projām, kas viņiem nes

pretī savu dvēseli kā rīta sauli, neļaudami laupīt savu mieru.

Ari pazudušais dēls parādās citādā lomā: viņš nenāk

sagrauzts, bet lepni nesalauzts, kā tiesātājs, „lai jūs iz tem-

pļa triektu". Šāda cīņas doma velkas cauri ari dzejoļiem, ku-

ros tēlota daba. Kad dzejnieks dzied par dziļo ziemu, kad

viņam jāaiziet no dzimtenes, tad šai ainā tēlojas ne tikai pie-

minētais gada laiks. Tas ir simbols sabiedriskam sastingumam:
miers un dusa modina dzejniekam sāpes sirdī. Tanī viņš nes

ziedoni, gaida ari no dzimtenes puses ziedoņa balsis, gaida sa-

biedrības atmodu, atsvabinājumu no visiem spaidiem. Cīņā

starp ziemu un pavasari viņš tēlo cīņu starp verdzību un bri-

vību. Viņa Pavasara dziesmā izsakās brīvības tieksmes. Pār

zemi iet dvēsma, modinādama puķes un zāli. „Vai nemanāt?

Vai nejēdzat?" Vējš virpu virpām dzen smiltis, vecie stumb-

ri brūk, aukas jauc melnos mākoņus, lietus gāž, debess dārd.

„No dusas mostas viss pasauls ārs, drīz zaļos zeme viens vie-

nīgs dārzs." Tā dzejnieks tēlo atsvabināšanas cīņu. Tai dod

tērpu ari citi simboli. Vējš nolauza augstākās priedes, kas

skatiem gribēja sniegt tāles. Bet cīņa ar naidīgo pretvaru nav

nobeigta. Lauztās priedes iznira no ūdeņiem par kuģiem, kam

lepni cilājas krūts vētrai pretim; tie grib sniegt tāles, kur saule

aust.

Augstāko simbolu cīņās ejošam varonim Rainis atrod

saulē. Tas saskan ar varoņu tēlojumiem tautas senajās tra-

dīcijās (sk. I2 159). Rainis saules uzvaras gaitas tēlojumu ka;

pina poēmā Av c soli -līdz dabas filozofijai. Saule nes zemi

pāri sev pašai citā saulē, ko tumsa nespēj sasniegt. Lielā sa-

dursme raisīs tumsas saistošos zemes spēkus. Visumā |P
S

uguns; tvaiki un dūmi pildīs telpas; šausies augšā jauna dzīve.

Mūža spēks aug augdams pretstatos pa pasaules ēku. c

ietverto pretstatu cīņu, dialektisko principu, kas par pamat

Raiņa pasaules uzskatam atrod ari cilvēku dzīve.
_

Galā ar

kosmosā ietēlotās sadursmes un pārmaiņas simbolizē atsvaoi-

nāšanas kustību.

Bet sabiedrisko cīņu elements, kas tik redzamu viet

ieņem Raiņa dzejā, nav še vienīgais, pat ari ne galvenais. Ja

viņa saules tēlojumos saņemam skaņas, kas tīru dabas iespa*

dv izvilinātas, neprasa simboliska iztulkojuma.

Saules apstarots un apņemts,

Pieliets pilns ar siltu gaismu,

Gaišs un caurspīdīgs tu jūties:

Lielām, ziņkārīgām acīm

Pats tu skaties savās krūtis.

Līdzi gaišā dzintarkrellē.-
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Viegla, cēla tava būtne,

Viegli gaisā peld uz sauli,

Apvilkusi baltu kreklu —

Balto, spožo mākonīti

Ziliem debess atlociņiem.

Raini ierosina dzejot sabiedriskas parādības tikai dažas

reizes, sevišķi viņa pirmajā, avīžnieka darbam tuvākā cēlie-
nā. Pa lielākai daļai viņa dzejai par ierosinātājiem cita

veida iespaidi: kāda skaņa, kāda krāsa, mākoņu formas, ūdens

(P. Birkerta Raiņa daiļradīšanas procesa psīcholoģija, I. M.

Mēnešraksts 1923, I, 53). Viņš atzīstas (turpat 54), ka par iero-

sinātāju viņam daudzreiz zināms ritms, kas nejauši ieskanas

psīche. „Dažreiz man tāds ritms neliek miera un skan cauru

dienu ka kaila forma bez noteikta satura." Dzejoļu ciklu Čūsku

vārdi ierosinājusi kādas puķes smarža.

Par Čūsku vārdu ierosinājumu Rainis pastāsta

(turpat 53): Tas bij Kastaņolā. Es parasti pavadīju laiku brīvā

dabā. Mīlēju gulēt uz lauka. Tā guļot es reiz sajutu danskas (kāda

puķe) smaržu. Šo puķi es loti mīlēju bērnībā, un manā dzimtenē

Berkenheģenē vinu bij daudz. Svešumā dzīvojot es to nebiju sa-

stapis. Te piepēži danskas smarža. Viņa man sauca atmiņā manu

bērnību un manu dzimteni. Tas bij tik sen — ieskanējās manā

dvēselē, un uz šīs ieskaņas, uz ši teiciena ir uzbūvēts viss dzeju

cikls Čūsku vārdi. Viss šis krājums ir manu bērnības atmiņu

simbols."

Jo tālāk Rainis nāk savā radīšanas darbā, jo vairāk tieši,
sevišķi dabas un mīlestības, iespaidi noteic yiņa dzeju. Lū-
zums novērojams ap 1912. g., kad parādās dzejoļu krājums

ļrajs un sakums un luga Pūt, vējiņi (1913). Pirmais dzejolis
Krājuma telo klusumu pēc vēja šalciena, kurā sirds pati sevi
sastop; minētā luga ir mīlestības dziesma („tautas dziesma

P!f C-°-s cēlienos") nevainīgu jauniešu starpā. Rainis nododas

'mmtīvai domāšanai, kurā ir daudz neapzinīgas darbības, ele-

mentu Tā atšķiras no apzinīgās prāta darbības, kas raksturo
Politiķus. Ja Rainis, sacerēdams drāmu, uzraksta personas
dv, viņš vēļ nezin, ko tā teiks tālāk (turpat, 11, 160). No
•mīts iespējamam atbildēm persona dod to, kas izradās par
Sl°s tā izceļas neapzinīgi no dzejnieka dvēseles. Domas

ierosme. Tanī dzejnieks atrod ari savu apmierinājumu
un augstāko laimi. Dzejolī Stāv saule gozī viņš saka:

Tā maigā saskaņa, ko sen tu gaidi,

Tā tevi apskauj ar šo saules mirkli,

Mēs peldam turp, kur sapņu vieglie klaidi,

Nāk laime — vedēja ar zelta irkli.
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Par Raini liecina P. Birkerts, kas dzejnieku šai zinā iztau-

jājis (turpat, 111, 264): _„Viņā mākslinieks pilnīgi nekad neap-

klust. Zināms, līdzcilvēki, draugi, biedri bieži vien to var ne-

manīt, Rainis ari ārēji to neliek manīt, bet psīchē mākslinieks

tomēr darbojas, gan vākdams pieredzējumus un idejas, p

noskaņas, jutumus, emocijas. Savākto dzejnieka dvēsele klusi

noglabā līdz gadījumam, kad viss tas vajadzīgs mākslas

darbiem."

Pirms Rainis nāca klajā ar plašākiem oriģināliem, vioš ti-

ka pazīstams ar klasisku darbu tulkojumiem. Pats pirmais, pla-

šākais un svarīgākais no tiem ir Qēt c s Faus ts, kas pa-

priekšu parādījās Mājas Viesa Mēnešrakstā un 1898. g. grā-

matā, glītā, illūstrētā (Plātes) izdevumā. Fausts ir visievēro-

jamākais darbs jaunākajā pasaules literātūrā. Liels dzejnieks

tanī ielicis savus, savas tautas, visas jaunākās kultūras strā-

vās ierautās cilvēces visdziļākos pārdzīvojumus. Latviešu

valodā iznākdams, šis darbs liecina, ka ari latvieši nu pM

mērā piepulcināti lielajai kultūras tautu saimei. Valodas z4

bija tulkotājam pārvarami ievērojami kavēkli. Lai ari lat-

viešu valoda jau no Jura Alunāna laikiem bija arvienu vairāk

piemērota augstākas kultūras prasījumiem, tomēr tik dziļa

daudzpusīga, tik smalki noskaņota gara satura izteiksmei tai

ne visur bija īstie līdzekli pie rokas. Rainim bija jātop par va-

lodas jaunradītāju. Viņš ņēma palīgā savu augšzemnieku _(lat'
galiešu)_ dialektu, vecas vārdnīcas, ķērās ari pie jaunu vārdu

atvasināšanas. Šādā darbā nevarēja no tam izvairīties, »

starpā iespraudās ari turpmāk atmetami vārdi (raujums, pi-
cas v. c), bet nenoliedzams paliek tas, ka valodas izteiksmei

spējas stipri paplašinājās. Zināmā mērā ar jauniem līdzekļiem

Rainis stājās pie pasaules literātūras labāko darbu tulkošana-

un ir sagādājis latviešiem veselu klasiķu bibliotēku. Tas apzī-

mē ari pec satura latviešu gara dzīvē lielu paplašinājumu.
Raiņa valoda, kāda tā parādās Fausta tulkojumā, paļļ»

galvenos vilcienos savu īpatnību viscaur viņa dzeja. Tā_P>'
mērojas viņa uztveres, izjūtas veidam. Nervozā trauksmi ar

rod viņa gars priekšmetā, momentā tik daudz

noskaņu, žilbinošu nokrāsu, ka grūti vārdos izteik f Tāpēc vi-

ņam garie vārdi par kavēkli; tie pantā aizņem pārak tePs;
to atraudami zīmīgiem epitetiem, pielīdzinājumiem v. 1.1. \ļ
tad vārdus saīsina; no uzticības top uztice, no mīlestības

No pedeja, četrzilbju vārda top divzilbīgs; svabadas tikušas

divu_ zilbju vietas epitetam. Mīlestības vietā tad var saci'

saldā mīla, lielā mīla v. c. Rainis atlaiž daudzreiz an ieļ>a
.

sienus, lai ari ar to pārgrozās vārda nozīme. „Pamest" vie

viņš liek „mest" („Ak, Andul, neej, nemet mani vienu", In^
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Ārija), „satikt" vietā ~tikt" („Kurš kristīts tevi tiks, tas nosi-

tīs"). Līdz ar valodas īsumu Raiņa stils top ārkārtīgi glez-
nains, spilgts. Krāsa virknējas pie krāsas, glezna pie gleznas,
līdz viss dzejas darbs kā dārgs, izrakstīts audums noklājas

priekšā. Viņa impresionistiskais stils piešķir zināmu dzejas
vērtību pa reizei ari vielai, kas par sevi nav dzejiska, kādi var

būt sabiedriski dienas jautājumi.
Raiņa dzejnieka darbība izpaužas galvenā kārtā lirikā un

drāma.

ci) Pēc dažiem dzejoļiem, kas pa retam agrāk parādījās
periodiskos izdevumos, pirmā Raiņa lirikas grāmata ir Tā-

las noskaņas zilā vakarā, kas, sakārtota trimdā

Austrum-Krievijā, parādījās 1903. g. Virsraksts norāda uz krā-

juma romantisko nokrāsu, kaut gan no politiski izsūtītā sagai-
dīja sabiedrisku dzeju. Ari šī tur bija, bet pa lielu lielai daļai
ieturēta citādā veidā nekā Veidenbaumam vai Zvārguļu Ed-

vardam. Ari Rainim bija spilgtas, satiriski uztvertas sadzīves

ainas (Godīgs pilsonis, Filistris v. c), bet to nebija daudz, aiz-

ņēma tikai vienu nodaļu no septiņām (Piekvēpis gaiss). Citur
sabiedriska dom-a izsakās vai nu zīmīgās dabas ainās (Bij dziļa
ziema, Pavasara dziesma, Lauztās priedes), vai vēstures ska-
tos. Pēdējo starpā minama Senatne (Tur burvīgāgaismā viss
zaigo un laistās) un sevišķi Karaļmeita. Tā pieder pie
visskaistakam balādēm latviešu literātūrā. Ritums pieskaņots
latviešu tautas dziesmu pantmēram, tomēr ir pilnīgi oriģināls:
no trim panta rindām pirmajām divām trīs, pēdējai piecas tro-

cnaju pēdas.

Tanī niknā dienā

Asins šļācot šķīda:

Grima zemē pils un karaļmeita.

. Sakums ievada nogrimušā pilī, kas tad līdz ar karaļmeitu
iztēlota mirdzoši krāšņās krāsās. Dzintarsienas,

_

zaļa vara
grīda, gliemežgriesti, tēraudzilas sijas, dunošs perkonratiņš,

mmantspole, zibens pavedieni — viss zib un laistas. Kontrasta

sļajas pie kājām gulošais melnais suns, kas brīžam paceļ galvu,

ļalumā juzdams asins smaku. Bet, asins šaltīm šļācot, pils cel-
Sles atkal augšā, un karaļmeitas austie jaunas gaismas audi silti
apnems visus sāpju bērnus. Te attēlojas latvju tautas liktenis,

viņas nogrimušās brīvības dienas, viņas asiņainās cīņas, viņas
nākotnes cerības. Šai ziņā šī balāde pielīdzināma Ausekļa
Uaismas pilij un Pumpura Imantam.

Par to, kā rodas Karaļmeita, atrodam (P. Birkerta

rakstā, I. M. Mēnešr. 1923 49) sekošas zinas: Dzejoļa ideju Rainis

dabu no kādas nelielas pasakas Brīvzemnieka krājuma. Ta vēl nav
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pirmideja šī jēdziena īstā nozīmē, bet tikai kaila doma. Kā pinu-

ideja ar radošu spēku Karaļmeita ieskanas Rainim ģimnāzista gados,

nodarbojoties ar latv. tautas dziesmu pantmēru. Tad viņš ari uz-

raksta pirmos trīs pantus. Noslēgums pierakstīts Tālo noskani

laikmeta Slobodska ap 1900, gadu.

Tālās noskaņās izsakās daudz dzejoļos individu-

ālisms. Tas ir par sevi noslēgtais censonis, kas še runā

Viņa nemitīgo pašattīstību tēlo dzejolis Pats, viņa likteni

Kalnā kāpējs. Pats viņš nenogurstošā karā pavairo savus

spēkus, pats domā, spriež un sver, pats ir kungs. Kalna kā-

pējs top vientulīgāks gads pēc gada; paliek tikai rets ceļotājs,

reta puķe; tad ari tie zūd, līdz beidzot ir apkārt ledus gāles un

sirdī visas zemes ilgas. Abi šie dzejoļi ietērpti īpatnīga formā.

ko Rainis sevišķi piekopj; saīsinātā sonetā, kas pastāv

no trim pantiem, pirmajā četras, otrā trīs, trešā divi piecpēdu

jambu rindas.

Turpmāk Rainis trauc līdz revolūcionārai kustībai. Revo-

lūcijas gadā (1905) iznāk Vētras sēja. To ievada vārdi:

„Mesti ir kauliņi: Brāžat uz priekšu, viesuļi." Saturu apzī-

mē nodaļas: Pavasara pērkoņos, Aicinājums, Vārtus vaļā.
Skrejošas ugunis, Sarkanā gaisma. Par jauno laiku saka, ka

tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs (Jaunais laiks). Telo cietuma

sienas, ielu gājienu, pirmos upurus, varoņu kapus. Tā pati no-

krāsa turpmākajam dzejoļu krājumam Jaunais ,s Pffi
(1906), kas pastāv pa daļai no agrāk iespiestiem dzejoļiem (vel

ziema, Karaļmeita). — Klusumā dzirkstoša revolucionāra do-

ma ietveras krājumā Klusā grāmata (1909)_, kas ar iz-

laidumiem, piemērojoties cenzūras apstākļiem, vēlāk iznāca ar

titulu Vēja riestas lapas (1911). Pēdējās grāmatas ieva-

dā Rainis atkārto agrāk sacītos vārdus, ka no viņa domām un

jūtām varbūt atradīs tikai tukšas domu strīpas un garas rindas

punktiņu kā asaru celiņus; bet no viena atlikuša vārdiņa la-

sītāji iztēlos visu degošo sirdi, no kā vārdiņš nācis. Pati da-

ba, pats laiks dzejo līdz, tāpat ļaužu masa dzejo viscēlāko epo-

peju. To ievērojot, Rainis ar nodomu izvairās no

sotām gleznām, raibi savērtiem vārdu vizuļiem. Tadā kar

še_ Rainis revolūcionāras tieksmes stāda augstāk savie

mākslinieka uzdevumiem. Tiem viņš vairāk piegriežas Ķr '

jumā Tie, kas neaizmirst (1911). Tā ir rudens dzies-

ma, kura no miglas iznirst dažas skaidras ainas (R u^en.s,

v

at.
kars, Tālie logi). Še viņš sveicina ari savu šauro dzimteni l

gali: Manu jaunu dienu zeme.
,

Par dzejnieku, kam mākslinieka mērķi priekšā, Rainisipi

nā mērā parādās krājumā Gals un sākums, viena ntum
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ziemas dziesma (1912). Sabiedriskus centienus še dzejnieks

pārsniedz uz divām pretējām pusēm: dzejiska vērtība katram

sīkumam, kas ieaužas cilvēka dvēselē; mūžīgu mīklu priekšā
cilvēku nostāda pasaules visums. Sīks lietiņš, ko neredz, bet

kura šalkas tik dzird, uzdveš sirdij mīlas sēras. Dārgumu trau-

ku sasit rīts, no tā birdinādams dimantus, pērles, ko bērni un

dzejnieki smejot lasa. Pašā pusdienā, saulei spoži spīdot, laiks
liekas apstājies, un dzejnieka vaigs top skaidrs „kā priekš mū-

žības". Ezers spiguļo saulē, bet dzelmē gul dzejnieka sirds,

pukst —un līmenis trīs un mirdz. Tie tikai daži gleznu vi-

zuli no lielā krājuma, pa kuru doma, arvienu tālāk ritēdama,
aizsniedz mūžību. Dziņā un kustībā šūpojas no mūžības viss

dzives skaistums; zem lapu jumta, zilas debess auta karājas vē-

ja šūpulis.
Tavs gars tai šūplī šūpojas,

Drīz nolaižas, drīz paceļas,

No ikdienības vaļa rauts,

Starp zem' un debesi lidinās

No mūžības.

. Galam un sākumam pieslēdzas Raiņa dzejoļu grāmatas, kas

iznākušas, dzejniekam Latvijā pārnākot un dzīvojot. Tas iz-
skan saules, sieviešu un jaunatnes kultā. Add i o be 11 a

(Ardievu, daiļā) nosaukta par uzzīmējumiem no Dagdas skiču

burtnīcas. Dzejnieks liek krājuma saturu mutē Dagdam, kura
samīti ar dzejoju uzmetumiem, liriskiem sīkumiem, norautiem
teikumiem un vārdiem, viņam izdod kāda sveša itāliešu kun-
dze. Grāmatā tad ietilpst saraustīti uzmetinājumi, norauti tei-

jumi, atsevišķi vārdi, kas tomēr savā vietā zīmīgi, dzejiski tēlo

Jādu dvēseles vibrāciju un visi kopā darina saistošu mīlestības
dramu

L
kura no izmisuma ved pāri šaubām, siržu tuvumam,

rezignācijai pie šķiršanās. īss teikums dažkārt uzbur neaiz-

mirstamu gleznu. Itāliešu zēni dzied:

Tu garam ej —

Luk, pati saule tekot kavējas

Tev padot ceļu viņa apstājas.

Cusku vārdi, bērnības atceres, pieturas forma pie sa-

īsinātas (deviņrindu) sonetas. Tur ietilpst ir vēji, ir dadži, ir

ļ
u

matas_ smarža. Grāmatas titulam varētu derēt par iztulko-
jumu vārdi: „Jr čūska atjaunotne: dzeļot dziedē." — Dzejoļu

£'ķlā Uz mājām izsakās dzejnieka ilgas pec dzimtenes,

i iespaidi, prieka sajūta un pārdomas pārnākot. — Sudra-

l°l a gaisma pēc satura un ietērpās tuva grāmatai Addio
uei'a. Abas tās ņemtas no Dagdas skiču burtnīcas. Sudrabotā
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gaismā mīlestības akordi pilnīgāki. Tie izskan himnā par sie-

vieti, kas dota par zemes ziedu, kurā viss augsts un svēts; un

ja visa pasaule reiz sagrūtu, tā atdzimtu sievas smaidā.

Dāvana bērniem ir Zelta sietiņš (1920), tāpat kā vē-

lākie krājumi (sk. 251. lp.), bērnu pasaulei un dvēselei piemēroti

Raiņa rokraksts

dzejoli. Ir saturā, ir formā tie stāv tuvu bērnu dziesmu n

daļai mūsu tautas dzejā. Še bērniem tuva kustoņu pasaule \

rulis, kakenīte, sienāzītis, vaverīte v. it); še rotaļu
_

ve

skaita līdz desmit, nosauc divpadsmit mēnešus. Beigas ka .
dzošu vaiņagu spāru galā uzliek Mīkla par māmiņu, kas
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tus uzsviež gaisa zelta kamollti, kurš rit cauru dienu pa debess

jumu un vakarā nokrīt jūrā — „Visa jūra laistījās vienā zeltā."
c) Plašu darbību Rainis attīsta drāmā. Ari savās lu-

gās viņš ir pilnā mērā dzejnieks, kas patur priekšā savus māk-
slinieciskos merkus, necenzdamies piemēroties skatuvei; ja
skatuve atrod par vēlamu viņa lugas izrādīt, lai piemērojas vi-

oam. Viņa lugas sarakstītas dzejas stilā, un lai ari tām uz

skatuves lieli panākumi, viņu aprautā stilā ietvertie daiļumi
pilnīgi saņemami tās lasot, kad var atļaut vaļu uzliesmojošam
gleznu mirdzumam iedarboties garā. Raiņa dzejas īpatnībai,
izsacīt jutas ne tieši, bet tēlos, simbolos, atveras drāmā jo pla-
šas robežas. Raiņa dzejā nojaustiem tēliem, kas ietver viņa
dzejisko domu un izjūtu (saule, lauztās priedes, kalnā kāpējs
h. c.), arvienu tālāk attīstoties bija jātop par personām, kas no-

stājas uz skatuves (Lāčplēsis, Spīdola, Antiņš v. c). Šo per-

sonu īsta nozīme nav meklējama viņu individuālās īpašībās par
seyi, bet idejā, ko tās sevī ietēlo, simbolizē. Tās, saskaņā ar

drāmas pamatprasībām, vienmēr ierautas cīņā, ar ko ari Raiņa
īpatnībai piemērotais dialektiskais tēlošanas veids še dabū jo

parādīties. Savā drāmatiskā dzejnieka darbā Rainis lielā

toērā pabalstās uz tautas tradicijām: savus simbolus, tēlojamās
cīņas, pat ari tēlošanas veidu viņš mēdz ņemt no tautas vēs-

tures, teikām, dzejas. Šādā kārtā nacionālisms izceļas Raiņa
darbos par jo redzamu elementu.

, Visagrākie Raiņa mēģinājumi drāmatiskā laukā izmanto na-

cionālās tradicijas. Ģimnāzijas laikā viņš ķeras pie lugas Va -

nems Imanta; tā palika nepabeigta un neiespiesta. Viņa
Pirmā atklātība nākuse drāma ir Pusideālists (1904),

"jevēsturiska joku luga iz pagājušā gadu simteņa beigām",

ļtoideālists ir tautībnieks, sajūsmināts censonis, kura darbiem
tomēr nav īsta kodola un reāla pamata.

. Lieli panākumi bija lugai Uguns un nakts. Pirmo

reiz to iespieda M. V. Mēnešrakstā 1905. g., izdeva grāmata

,

iy°7- g-, izradīja uz Jaunā teātra skatuves Rīga 26. janvārī
\V< st.) I9ii. g. Tā bija domāta par operas tekstu un nebija
Piemērota pastāvošiem skatuves apstākļiem. Lai to izradītu,
sKatuve bija iekārtojama lugas prasījumiem: iespraustas dzies-

jnas bija komponējamas. Tam visam vajadzēja ievērojamu li-

pekļu. Kur tos ņemt? Paši skatītāji, var teikt tauta, naca pa-
"2a: sazīmēja tik lielas naudas summas, ka varēja ķerties pie

sagatavojumiem un tos pusotra gada laika vest gala. Ar lielu
irļteresi gaidīja izrādi. Tās bija latviešu miesas un asinīs par-
sajusas tradicijas, kam še sava loma. Ugunī un Naktī bija dra-

matizēta Lāčplēša teika, kurā Pumpurs ietelojis latviešu ves-

Ures svarīgāko momentu, latviešu tautas likteni un cerības.
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Lāčplēsis cīnās pret vācu bruņiniekiem, gan krīt, bet paliek ce-

rība, ka viņš reiz uzvarēs. Pamirdz gaišas tautas senatnē no-

glabātās ainas: nogrimusē gaismas pils ceļas augšā: vecais Vid-

vuds, kas stāvējis pie tautas šūpuļa, nāk ar savām meitām ve-

dināt mieru pār cīņā nogurušo varoni; cīņa ar velniem norit

sekmīgi. Nostājas priekšā Latvija, kur latvieši paši valda:

Lielvārdes un Aizkraukles latviešu pilis paceļas Daugavas kras-

tos. Tas viss atstāj iespaidu uz tautas apziņu. Drāmas saisto-

šās ainās noritošā darbība modina vēl daudz citu domu un jūtu.

Daiļā simbolu noskaņojumā parādās sievietes: Laimdota un Spī-

dola, pirmā piemīlīga, gludiem linu matiem, zilām acīm, zilā un

baltā ģērbā, Latvijas ietēls; otra daimoniska, mīklaina, sarka-

nās, melnās un zelta krāsās mirdzošā ģērbā, cilvēces visus pu-

tekļus aptverošais ģēnijs. Lāčplēsis, kas mīl Laimdotu, nevar

atturēties pretī ari Spīdolas apburošai būtībai, ko viņš saņem

dažādos veidos. Nāves salā viņu aizrauj vilinošā dziesma: Dzer

manu dzidrumu avotā, plūc manu mirdzumu ābolā. Viņš top

par Spīdolas atsvabinātāju. Un kad viņš ar Melno bruņinieku

nogāžas Daugavas dzelmē, līdz nolec Spīdola, kurai palīgā nā-

kot, viņš nezaudē uzvaras cerību.

Zelta zirgs (1910), saulgriežu pasaka piecos cēlienos,

sacerēta uz pasakas pamata par trim dēliem, no kuriem drvi

gudri, viens muļķīgs. Visiem labu darīdams, citiem visu un

pats sevi atdodams, muļķīgais dēls Antiņš dabū zelta zirgu,

ar ko uzjāj stikla kalnā, ko viņa gudrie brāļi un citi nevar.
Vīns

atsvabina princesi, ko apsargā septiņi kraukļi, nones to zem*

un top pēc dažiem kavēkļiem par ķēniņa znotu. Saistoši tēlota

Antiņa labsirdība, tāpat notikumi stikla kalnā.

Pie teikas vielas Rainis ķēries jaunības traģēdija piecoS

cēlienos Indulis un Ārija. Induļa teika kairinājusi uz ap-

strādājumu ne tikai Raini. Apmēram tai pašā laika to iznīajj"
tojuši lugām Lautenbachs-Jūsmiņš (iespiesta 1911) un Zel-

matis_ (Indulis, sarakst. 1909—1912, iesp. 1924). Pēc pum ;
revolūcijas (1905) latviešiem uzausa cerības stars, ka v

rētu tikt patstāvīgi, un meklēja vēsturē atbalstu šai ceriņ»
Embotes virsaitis_ Indulis ir patriots, bet iemīlēdamies vai

bruņinieka meitā Ārijā, viņš nāk sadursmē ar saviem Patn°

r
pienākumiem. Cīņa ar saviem draugiem un ienaidniekiem,

dieviem un sevi pašu viņu noved nāvē. Viņš īsts latvi»*

ko vada jūtas, ideālisms, ticība gara spēkam; viņa simbols v

nags. Leiša Mintauta simbols lācis, kas pārspēj ar fizisku sP

ku, nesaudzīgu rīcību. Šīm personām ne tikai simbola_nozi|J ■
tās pievilcīgas savām cilvēciskām īpašībām. Vel vai«
tas sakāms par Āriju un Vizbulīti. Viņas apdveš mīlest'
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maigums. Ārija mīlēdama grib iemantot; bet Vizbulītei, kas

ari pieķeras Indulim, pietiek ar to, ka vina mīl.

Rainis turpmāk rada rindu drāmatisku darbu, kuru pa-

mata tautas tradicijas, sevišķi latviešu tau-

tas dziesmas. Še zināmā mērā saskatāma tautas dzies-

mu atdzimšana, renesanse. Saturs, izteiksme, ideja, forma sak-

ņojas tautas dziesmās. Šais darbos apklususē senču mēle cen-

šas atdabūt valodu, lai savā veidā izsacītu to, ko tauta pār-
dzīvojusi un pārdzīvo. Iznāk sevišķs drāmas veids, kam klāt

stipri daudz liriska un ari episka elementa. Rainis šos darbus

par drāmām jeb lugām ari nemaz nenosauc, bet mēdz tās dē-

vēt par dziesmām. Tās ir: Pūt, vējiņi! tautas dziesma piecos
cēlienos; Daugava, sērdieņu dziesma; Spēlēju, dancoju, velnu
nakts 5 cēlienos; Krauklītis, panāksnieku dziesma 5 cēlienos.
Vistuvāk tautas dziesmām stāv divi pirmie darbi. Pūt, vē -

ļiņil cilda bārenīti Baibu, ko, atmezdams mātes meitu (Zani),
izraugās raženais Daugavas braucējs Uldis, bet iemanto viņu,
kad ta jau gājusi nāvē. Daugava ir Kurzemes bēgļu dzies-

ma, kura izsakās viņu sēras, ilgas, cerības. Spēlēju, dan-

coju ir sarežģīts dzejas darbs, kas noved miroņu valstī, peklē,
iiķu nama, velnu rijā. Galvenā persona, spēlmanis Tots, pieceļ
kunga nonāvēto Leldi, bet tad pats aiziet meklēt citas saules,
viņš grib būt pretvelns, pretdievs, pretcilvēks, „vecam pret-

!lļs. jaunam labs". Krauklītis izvērpina un izloka pave-

dienu, ko ierosina dziesma Krauklīts sēž ozolā. Māsu Magoni
aizved no karsti mīļotā brāļa Venta Svešzemnieks. Bet kad
brālis ierodas pēc māsas vest to atpakaļ uz Kurzemi, Sveš-

zemnieks māsu nodur, par ko kara kalps nokauj Svešzem-
nieku, ar to atsvabinādams svešzemniekus. Par simbolu iz-

rīkojumiem šais darbos var derēt notikumi no latviešu jaunā-
kās vēstures.

. Tautas tradiciju elementus ietver sevī ari Mušu ķe -

Jjņš, bērnu pasaka 5 cēlienos. Kā bērnu luga ta nostājas bla-
kām Zelta zirgam. Lidis, kas nosit septiņas_ mušas viena cir-

Jena, kļūst par mušu ķēniņu un izdara dažādus varoņdarbus,
oet zelta pili var uzcelt tikai ar skudru un bišu palīdzību. „Ma-
Zle spēj, ko lielie nespēj."

. v $vešas_ tautas tradicijas, kas pārpārim pārgājušas ari lat-

viešu tautā, Rainis izmanto drāmā Jāzeps un viņa
°rāļi. Drāma galvenos vilcienos attēlo Bībeles stāstījumu,

raksturus, sevišķi Jāzepu, dziļāk izveidojot un dažas jaunas
Pe

rsonas_darbībā ievedot. Jāzeps kā citu pārprasts sapņotājs
ļLn meklētājs pievienojas tādām personām kā_ Antiņš, Indulis,
lots

- Viņš atšķiras no saviem brāļiem, paredzēdams citu saim-
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niecības pamatu: lopkopības vietā zemkopību. Labāk vinu sa-

prot viņam tuvas sievietes: flebronā Dina, Ēģiptē Asnate. Pir-

mā viņu ļauj viņam pašam, bet Asnate viņu prasa visu sev.

Bet līdz viņa tam nevar iet, kad viņš, ar brāļiem izlīdzinājies,
viens meklē tālākus mērķus.

Vielu no krievu teikām Rainis ņem traģēdijā lija Mu-

romietis. Viņš to vispirms sarakstījis krievu valodā (sk.
Antona Rainis, 33). lija Muromietis, kas 30 gadus gulējis aiz-

krāsnē, dodas uz Kijevu, lai kalpotu kņazam un sargātu bā-

riņus un atraitnes. Pēc dažādām cīņām lija top par valdnieku,

bet gribēdams nogāzt ari pašus likteņa vārtus un melno stabu,

viņš pārvēršas par akmeni. Sešpēdu trochājos sarakstītajā

traģēdijā atspoguļojas tautas svārstīgie likteņi.

Par Raiņa drāmatiskajiem sacerējumiem Jānis Veselis iz-

sakās: „Rainis vienīgais no mūsu lugu rakstniekiem plašākā
mērā izkopis liela stila drāmu. Gan jau priekš viņa Stepermapu
Krustiņš rakstīja vēsturiskas traģēdijas, kuras tagad_pilnīgi tais-

nīgi aizmirstas, gan ari Blaumanis savas darbības pedeja posmā

ar „Qenovevu" un „Dzīvlbas ūdeni" mēģināja, bet nepaguva

pāriet no tautas lugām uz lielo drāmu, gan drāmatiskas pasakas

sacerējuši Aspazija un Akurāters, tomēr viņi nevien nav de-

vuši tik daudzus un plašus darbus kā Rainis, kuram starp

divpadsmit drāmatiskiem sacerējumiem ir tikai viens rejl"

las lugas fragments Ģirts Vilks, pārējie ir liela vēriena vēs-

turiskas un teiku drāmas. Vēl vairāk: Rainis ir radījis nevien

atsevišķus darbus, bet veselus, ar kopēju ideju un radniecīgiem

varoņu tipiem saistītus drāmatiskus ciklus, kuriem galīgajā no-

beigtībā vajadzētu aptvert latvju tautas un cilvēces attīstības

posmus un likteņus. Visos viņa darbos izmanāma_ noteikta dzi-

ņa uz monumentālu lielumu, uz tautas robežu pārkāpšanu v

ieiešanu vispārcilvēcīgo problēmu pasaulē." — „Nodarboa -

mies ar cilvēces jautājumiem, dzejnieks nekad nav izlaidis n

acīm latvju tautas īpatnējos un grūtos likteņus. Viņa aram •

tiskā dzejā šalko latviskais varoņu gars, vienots ar_
lepnu P'

zemību Antiņā, tas gars, kurš spilgti uzliesmoja strēlnieku
-

ņās un atbrīvošanas karos. Veselā lugu virkne Rainis telo l

latvju teiksmainos varoņus — Lāčplēsi, Induli, gan zīmē sm

kiem vilcieniem tautas intimās dzīves momentus, cīņas ar X

giem un svešniekiem, mīlu un naidu, cēlsirdību un nodevm •
(Latvju Grāmata 1925. 5. nrā.). . 0

Rainis uzrakstījis ari vairākus prozas tēlojumus. Da' a

tiem sakopoti krājumā Noveļas (1925).

J. Raiņa kopoti raksti, ar A. Upīša bio«

kritisku skici, I„ 11. 1912 (jaunizd. I. un 11. 1920), 111. 1921. IV. »"
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7. BRIGADERE

Tieši tautas dzīvei piegriežas Anna Brigadere. Viņas

darbu lielākā daļā ietverti tagadnes pārdzīvojumi; bet ari tais

darbos, kuriem viela ņemta no senatnes, no tautas tradīcijām,
risinātas problēmas, ko uzstāda tagadne. Ko viņa tādā kāri

zaudē no ideju plašuma un simboliskā dziļuma, to viņa iemanto

ar patiesi izjustu iekšēju pārdzīvojumu siltumu. Tēlodama re-

āri esošo, viņa atšķiras no

Aspazijas un Raiņa un pie-

slienas Blaumanim un Poru-

kam. Bet nemeklēdama pēc

ārkārtējiem raksturiem i

notikumiem, kā daudzkār:

dara Blaumanis, ne ari re-

dzēdama lietu īsto, augstāko
būtību ārpus īstenības, vij
pieiet reālai dzīvei vel tuvāk

nekā šie. Pie tam viņai nav

tik lielā svarā lietu āriene,

kā iekšējās cīņas_ un no-

skaidrojumi. Tapec viņa

pāriet no stāsta uz liriku un

drāmu, sevjšķi atklādama

sieviešu dvēseles noslēpu-

mus.

Anna Brigadere

kalpa bērns. Gan viņas

tēvs cēlies no plašas un ie-

vērojamas saimnieku dzim-

tas Kalnamuižas pag^J
Zemgalē, bet pašam vi#

māju nebija. Teva te\J

Anna Brigadere

bija saimnieks īlenos, kur palika viens no dēliem, citi ieprec*

jas citas mājas, bet Krišjānis, Annas tēvs, apņēma mežsarļ
Vanaga meitu bez mājām. Viņš piemita pie radiem, drīz*

drīz tur, vasaru strādādams druvā, bet ziemu vevera darDļ
Anna Brigadere dzimusi 1. oktobrī (19. sept.) 1861. _g.

m
ļ

mājas. Bet jau gadu veca būdama, viņa līdz ar vecākiem

turienes aiziet, maina tad vairākkārt dzīves vie_tu (Liel-Lap

siņas, Dreimaņi), līdz nonāk tēva tēva mājās Ilēnos, kur P

liek vairāk gadus. Iļēnus tad ari Brigadere uzskata par s

īsto dzimteni, kur viņa uzņēmusi paliekamus iespaidus no

bas un cilvēkiem, iespaidus, kas likuši pamatus viņas dves

dzīvei un devuši vielu viņas literāriskiem darbiem.
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Par īleniem dod P. Jēger-Freimane šādu aprakstu (Latvis

1922, 312): „Iļēni atrodas skaistā vietā. Rītos Kalnamuižas mežs,

dienvidos krāčainie Hēnu kalni, ziemeļos auglīgas lankas ar bieži

pāri plūstošu Skujenes upi, un visā ziemeļu un vakaru pusē Zem-

gales līdzenums, kas no Ilēnu kalniem skatīts liekas plešamies bez-

galībā un oirb saules un brīnišķīgo mākoņu mestu ēnu krāsu ro-

taļā." Rakstniecei liekas, ka Ilēni brīnišķīgākā vieta pasaulē. „Ne-
kur nav tādu mākoņu, nekur nav tāda apvāršņa, kā Iļēnu kalnos.

Un nekad un nekur pasaule nav bijusi tik varenu brīnumu pilna,

kā mazajai Annelei ganot Ilēnu krācēs." — Ilēnos Anna satikās

diendienā ari ar savu vecmāmiņu. Viņu dzejniece šā tēlo (Dau-

gavas Gada grāmata 1922, 59):

„Vecmāma ira tā, saliekta garajā mūžā,

Vecmāma, tālslavu labdare lopiem un ļaudīm

Dabu kā atvērtu grāmatu pratēja lasīt,

Debesu spīdekļu laukus un ceļus un zīmes,

Stādus un augus, kas dziedina spēcīgām sulām,

Pētījse gudrajām acīm un ņēmusi vērā;

Stiprus ar zinājse rozes un vīveļu vārdus,

Sentēvu atstātus viņai, kā palīdzēt lēkmēs,

Palīdzēt katram par paldies dienu vai nakti."

Māte liela dziedātāja, zin stāstīt teikas, leģendas, dzīves stās-

tus, tā, piem., par Kalnamuižas mācītāju Cimmermani, kas miris,

kopdams slimniekus kolēras laikā 1848. g. — Tēvs bijis mazrunīgs,

sevī noslēgts. „Viņš klusi strādāja savu darbu, bet kad pacēlis

galvu, tad seja viņam bijusi kā apskaidrota no iekšēja spožuma"
(Bērzkalne). Dzejniece viņu tā tēlo (K. Egles Atziņas I, 241):

„Tēvs dažreiz klusi gai& un dziļi domīgs,

Bet valodās kad laidās, nebij stomīgs,

Un kad par lielām lietām runas gāja,

Ap viņu klausīdamies vīri stāja.

Tad teica tas, ko citi sūca kāri:

Reiz kungi būšot tie, kas tagad bāri,

Reiz katris māju celšot sev kā putnis būri

Un valdīšot pār savu zemes stūri."

Anna Brigadere ir jaunākā no trim bērniem; brālis un

ļnasa par viņu vecāki. Māsu Līzi dzejniece sauc par savu

ernības sardzi un gādnieci. Viņa lasa tai priekša grāmatas,

,a> Piem., Priežkalnu Rozi. Kad Anna pati iemācās lasīt viņu

asarām aizrauj Lapas Mārtiņa Velti mīlēts. Visvairāk vi-

J
ai Patīk lasīt Bībele, ko viņa izlasa cauri reizes divas. Lai

jnu neviens netraucētu, viņa lasīdama palien pagulte. Ari
acn valodā viņa iemanās, dabūdama rokā Špīsa Partulkotaju.
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No Iļēniem tēvs ar ģimeni aiziet uz Jaunajiem Dižberģiem.
kur kādam vina brālim ierādīta zeme jaunai saimniecībai. No

šejienes Anna sāk apmeklēt skolu, vispirms Kalnamuižā, tad

Aucē. Pirmajā viņa maz ko manto: viņas attīstība sniedza?

pāri pasniedzamām mācībām. Otrā viņa var daudz mācīties:

bet, kad Annai 10 gadu, mirst tēvs, un viņai pēc gada no

skolas jāizstājas.

Ģimene nu aiziet dzīvot uz Jelgavu. Māsa Līze pelnās

šūdama, bet ari Annai jāpiedalās maizes darbā. Še viņa smalki

novēro pilsētas dzīvi un iepazīstas ari ar teātri. Veikalos ie-

pirkdamās, viņa ievēro un pastāsta mājās, kā pārdevējs svē-

ris, maisījis, „kā žīdiņš rokas mētājs, acis taisījs, — un die-

vojies ar ģīmi svēti piktu, cik prece lielišķa. un iedevis tad

sliktu."

. Annas apgādniece, māsa Līziņa, apprecas ar kadu tirgo-

tāju un pāriet dzīvot uz Ventspili, kurp aiziet līdz ari

Anna. Še viņa, ērtākos apstākļos, satiekas ar turīgākiem pil-

soņiem, kas dod vielu dažiem vēlākiem stāstiem (Lūcija Dun-

ker). Viņu valdzina ari jūra un pilskalns. Ņemdama privāt-

stundas, viņa gatavojas uz skolotājas eksāmenu.

Tad viņai gadās aizbraukt kādai savai draudzenei līdz uz

Krieviju, kur nodzīvo kādu gadu, vispirms uzturēdamās

Maskavā, kur strādā kā mājskolotāja un izslimo tīfu, tad Pie-

volgas pilsētā Jaroslavā, pēc tam atkal īsu laiku Maskava.

Sakari ar krievu muižnieku un pilsoņu, tāpat Maskavas lat-

viešu aprindām paplašina viņas novērojumu krājumu.

Pēdīgi viņa pārbrauc uz Rīgu, kur viņas māte un brālis

jau priekšā (māsa pa tam mirusi). Lai varētu nodarboties par

mājskolotāju, viņa iestājas Reinšes privātskolas paidagoģiskļļ
klasē. Čakli strādādama, ari ar slimībām kaudamās, viņa dabu

mājskolotājas diplomu (1885) un drīz pēc tam ari mājskolotājas
vietu.

Par mājskolotāju Brigadere nodarbojas deviņus ga-

dus. Sākumā viņai kādā vācu tirgotāju ģimenē jāmāca lielāka

meitene, jāpieskata mazākie bērni, jāpavada mājas kundze

teātrī. Audzinātājas darbam viņa nodevās ar visu dedzību
Bērni viņai pieķērās; viss, laiks bija aizņemts. Bet nevarēja

pamest novārtā ari savu pašizglītību. Par to varēja gādāt ti-

kai veļu vakara, kad bērni apgulušies. Paslēpusies loga iedo-

bumā aiz aizkariem, kur ziemu locekli sastinga no sala, vina

lasīja un studēja. Galā viņu nogurums piespiež griezties Pie

ārsta, kas atrod, ka viņa pārpūlējusies, ka jāmet darbs pie ma-

las un jādzīvo uz laukiem. Brigadere vēl gadu turas savā au-

dzinātajās darbā, bet tad to pamet un aiziet dzīvot pie brāļa,

latv. teātra aktiera.
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Pirmos literāriskos darbus Brigadere uzrak-

stījusi grūtās dienās. Savu pirmo iespiesto stāstu Slimnīcā

ziņa sacerējusi ar gripu gultā gulēdama. Pēc ilgāka laika tas

sarādījās Baltijas Vēstnesī (1896. g. 290. nrā), kura feļetonu

/adīja Vilis Olavs. Tas ir Ziemas svētku stāsts (tāpat kā Blau-

naņa pirmais stāsts, sk. 161. lp.). Svētku vakarā guļ jauns
uākslinieks slimnīcā karsonī, zinādams, ka pēc ārstu domām

/inam jāmirst. Bet viņš grib dzīvot. Murgos viņš cīnās ar

ml Kad viņš jūtas uzvarējis, viņam liekas, ka māte karstās

Sprīdīši — tautas balva Annai Brigaderei viņas 25 g. literāriskās

darbības piemiņas dienā

lūgšanas lietam asarām viņu izglābusi. Turpmākajā gada ie-

spiež viņas stāstus: Vecā Karlīne, Lice, Satikšanas.

Rakstniece mēdza ziemu dzīvot Rīgā, bet vasaru savā

dzimtene, pa laikam vecākā tēvbrāla mājas Pļavniekos.

1898. g. vasarā viņa uzturas veseļodamās Arensburga. Pava-

dīdama kādu savu biedreni, viņa vēlāk aizbrauc uz Šveici.
19°3. g. izrāda pirmo reiz viņas Sprīdīti, kas top loti populārs

Jnt viņai pastāvīgi iegūst skatuvi. 1905. g. revolūcija un se-

kojoša reakcija atstāj viņas dzīvē un dzejā dziļas pēdas. Pa-
saules kara laikā viņa dzīvo Maskavā, pārnākdama Rīga, pār-

dzīvo vācu okupāciju, ko tēlo grāmatā Dzelzs dure. Ncrim-

Brigadere
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stošā literariskā darbā, kas arvienu vairāk piegriežas drāmai,

viņa 1922. g. janvārī piedzīvo savus 25 gadu literāriskās dar-

bības piemiņas svētkus. Par tautas balvu viņai dāvā dzim-

tenes novadā, Tērvetes krastā, netālu no Kalnamuižas, zemes

īpašumu līdz ar ēkām, Sprīdīšus. Izmantojot Tērvetes ūdens

kritumu, še vispirms bija dzirnavas, vēlāk skola, tad mežkunga

dzīvoklis. Tagad tur rakstniece, lai gan ne bez saimniecības

rūpēm, atspirdzināja vasarās savus nogurušos nervus.

Atskatīdamas atpakaļ uz savu dzīvi, dzejniece saka (At-

ziņas I, 249):
Daudz skaistuma ir acis redzējušas,

Daudz karstu asaru ir raudājušas,

Jo sāpju izjūta, visdzilā būtnē remtā,

Šķiet man visasāki ir izsmelt lemta;

Bet uzsvērt nevaru to vis pārlieku,

Jo kas var aprakstīt to gavilprieku,

Kas radīšanas mirkļu augstais guvums

Un svētākais no visiem — Dieva tuvums!

Ja Anna Brigadere tura par lieku sniegt par sevi_ biogrā-

fiskas ziņas, tad viņai uz to varbūt vairāk iemesla neka dažam

citam. Viņa saka:

„Ik darbs jau atmirdz darītajā seju;

Tur ir, kā cietu, raudāju vai smēju."

Kā viņa sniegusi dzejas veidā savas biogrāfiskas zinas. B

ari daudz viņas darbos ietverti nevien viņas iekšējie pārdzī-

vojumi, bet taisni viņas piedzīvojumi, tieši notikumi, ar visu

viņu ārējo apkārtni. Par vērtīgiem literāriskiem darbiem tos

dara tie dziļie, patiesie dvēseles pārdzīvojumi, kas tanīs izsa-

kās. Tā daži viņas bērnu stāsti ir viņas bērnības notēlojum'

Viens no skaistākajiem ir Ganu diena (gram.DDiev s'
Daba, Darbs). Tas ir pārdzīvojums Iļēnos, kad Annelei W

septiņi gadi. Vecā māte modina agri Anneli, kas nemaz ne-

grib celties. Bet tiklīdz viņa atsit segu no acīm, viņu pārņem
rīta burvība. JLiela ābele, kas aizplētusi visu logu, pilna sau-

les raibumu kā zeltotu putnu... Priekšnams pilns saules m

griestiem. Turpat viņa stāv, tikko uzkāpusi laidara

Tā glezna pakaļ gleznai. Meža garajā ēnā zāle pilna

rasas; bērzu galotnes nolīkušas debesīs kā zilā ezerā; tiP

šur tur, putnam uzlecot, zars sašūpojas. Anneles sirds ka Pļ _

plūdis trauciņš: gribētos skriet mežā, kur visas stigas sau -

pievērptas. Bet kā to_ izteikt? Tarbā Līziņas ielikta gramam-

tanī viņa uziet īstos vārdus un sāk viegli trīcoša, £avļ^s

T-ļLi
šā balsī dziedāt: „Ak, kaut man tūkstoš mēles butu!" I a
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gleznu vītēm apņemta reālā, pelēkā dzive: cūku izdzīšana, ga-
nīšana v. t. t. Tas bija rīta cēliens. Piedzīvojumu pilns ari

dienvidus: Annele aiziet citiem bērniem līdz Iršu dārzā ogot.

Aiz sila liels, versmains, smaržojošs gaišums — Iršu dārzs.

Bailēs no mežsarga bērni bēg. Pēc dienvidus ganos viss ci-

tādi: puķes nolaidušas lapas, galotnes sarukušas, mežs kluss,
pat saule nespodra un slinka. Annele dažādi izdomājas par
Iršu dārzu, grāfu, kontesi, nomirušo Miku. Kur viņš ir? Ellē?

«Ne, ellē Mika vis neies. Un ja ari Dievs gribēs, Pestītājs ne-

laidīs." Annele jūt: sirds grēcīga. Nepaklausības vaina. „Bet
vai nu ar arvien varēja paklausīt! Tad jau tik ej vien nost

no pasaules, jo dzīvot jau nemaz tad nevar. Bij daudz tādu

laiku, kad bij grēks lēkāt un smieties; svētdienās bij grēks la-

sīt citu grāmatu, kā tik Dieva vārdu, un darba dienās atkal

grēks pavisam lasīt grāmatu, jo tad jāstrādā; daudz reiz pat

nevarēja izzināt, kas grēks ir un kas nav." Annelei prātojot
uznāk nikns pērkona negaiss, notriec gar zemi Anneli, izjūk

ganāmpulks. Un mazajai ganei raudot jāatzīstas: „Neno—ga-

nīju, neno—ganīju." Bet saule skaidri noiedama apzeltī die-
nas pēdējo brīdi. „Divi gari zelta ragi paliek Annelei plakstos
karājoties."

Kadi tikumības paraugi meiteni bērnībā aizrāvuši, rada

stāsts Mācītājs Cimmermanis (grāmatā Skarbos vē-

jos nosaukts par Aizmūža ļaudis). Par to zin tēvs stāstīt, un

meitene neapnīkst klausīties. „Kā uguns viņš bija. Saturēja
mūs līdz pusnaktij. Bet snaust nevienam nebij prata." Ne-

meklēdams labuma sev pašam, ne godu savam vārdam, viņš
stāvēja starp kungiem un ļaudīm un locīja viņu sirdis ka
upens straumes. Ļaunums un mēlnesība sadega ka spaļi viņa

sijds skaidrības priekšā. Uznāk kolēra, Jelgava krīt cilvēki
kā lapas. Mācītājs dodas turp, kopj dien un nakti slimniekus,
Pavada tos uz pēdējo dusu, bet tad pārbrauc mājas un nomirst.

ļris dienas un trīs naktis kaps stāv vajā. Paša pļaujas laikā
kapsēta pilna kā mežs. Tā šalc un līgojas ka mežs no ļaužu

šņukstēšanas un elsošanas. Kad kapu aizber, ļaudis jut: Dievs
Dlia izdzēsis viņu sveci.

. Visus savus bērnības atmiņu tēlojumus Brigadere apvie-
nojusi noskaņotā virknē, kas tagad pieejami grāmatas Dievs,

a ba, Darbs (1927) un Skarbos vējos (1931). Soli

Ja sohm šais tēlojumos viņa izseko savam gaitām un apkartnei
"° mazām dienām līdz pirmajam skolas laikam. Talako dzī-

[,
c

Q

s

50smv Jelgavā viņa ietver trešā daļā Akmens sprosta
kas tad ari noslēdz viņas atmiņu virkni.

Uz sievietes ideāliem norāda Brigadere kada no savam

Plrmajām novelēm Satikšanās. Sinītes jaunkundze mīle-
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jusi cilvēku, kas nav bijis viņas mīlestības cienīgs; viņš to

pievīlis un aizgājis. Pēc gadiem viņa to satiek. Viņš ticis par

bagātu, cienītu vīru, bet dvēselē viņš tukšs, un viņa to var

tikai nicināt. Bet paskatīdamās sevī pašā, viņa redz, ka ari

viņa dzīvojusi tikai sev, ka pašmīlībā ari viņas dvēsele tikusi
cieta un auksta. Un viņa apņemas ziedoties citiem, būt par
atbalstu savām vājākām biedrenēm.

Bet sievietes mīlestības augsto dziesmu raksta Anna Bri-

gadere pasakā Mar c. Viņas iemīļotais Visvalds no tās aiz-

iet, top bagāts, slavens, nezinādams, ka Mare ir tā, kas atde-

vusi savu matu spožumu, isavu acu mirdzumu, savu apburošo

smaidu, lai, savrup palikdama, viņam pašķirtu ceļu. Un ja tad

no viņas prasa, ka viņai jāzūd no viņa atmiņas, lai glābtu virju

no slimības, tad viņa apņemas nest ari vēl šo upuri. Bet pra-

sījumi iet tālāk: tikai ciešanas viņas draugu var glābt. Unta

izlūdzas priekš sava drauga ciešanas, pati viņam, nepazīta,^ta-
nīs klāt būdama. Kad viss galā, viņam atveras acis un viņš ar

asarām saka: „Tu, dārgā, augstsirdīgā... kā tu esi cietusi un

— mīlējusi!" Klusi viņa atbild: „Es esmu sieviete!" Še sie-

vietes ideja, kādu to dzejniece iedomājas.

Plašs darbs ir romāns Kvēlošā lokā (1928). Te rakst-

niece pirmoreiz pamet stāsta un noveles šauras robežas, lielos

vilcienos notēlodama latvju tautas grūtos pārdzīvojumus kara

un bēgļu laikā. īpaši Zemgales un Kurzemes traģēdija tur stāv

ciešā sakarā ar romānā tēloto personu dzīvi, kuru viduspunkta
mēs redzam brašo Arvi un Vaidu. Rakstnieces biogrāfs Pēteris

Ermanis romānu novērtē šādiem vārdiem: „Nosledzot savu

trīsdesmit otro literāriskās darbības gadu, Anna Brigadere

sniedz tautai savu pirmo liela stila prozas darbu, savu pirrn°

romānu. Gan jau bērnības atmiņu grāmata Dievs, D^ 1

Darbsari bija rakstīta plašā stilā, bet tā pauda tikai Pļ»
bērnu, bērna gaitām, bērna dvēseli, tur apgaismojot katru m

tiņu un stūrīti. Kvēlošā lokā turpretī rakstniece mēgmļļ'
jusi ietvert visu pārlaisto vareno laikmetu, iesākdama ar P

saules kara priekšvakaru, beigdama ar miera nodibināšanos 1.
cīnītajā Latvijas republikā. — Romānā daudz un dažādi ra

attēloti cilvēki, īpaši sievietes."

Annas Brigaderes stāsti nākuši klajā: Balt. Vēstnesi

Slimnīcā; 1897: Vecā Karlīne, Lice, Satikšanās; 1898: Lūcija

Austrumā 1899: Perpetuum mobile, Pīpes galviņa; 1900:

Vīra māte; 1901: Kņaze Irene, Precinieks; stāstiņu krājumi: '

buli 1906, Agrā rasā 1911. Bez šiem pieder pie viņas ievērolL
kiem stāstiem: Biedris, Nieka dēl, Zem rīta zvaigznes, Pirms P

zvana, Uzvara, Vieglie, Bagātais, Žuliks, Patversmē, Šķēres,
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tenē, Kad pumpuri briest, Viņa smejas, Garām ejot, Kristīnes stāsts.

— Jaunākā laika stāsti apvienoti krājumā Drebošas sirdis 1925 un

Klusie varoņi 1933, bet bērnības tēlojumi grāmatās Dievs, Daba,

Darbs 1927, Skarbos vējos 1931 un Akmens sprosta 1933.

Sayos drāmatiskājos darbos Anna Brigadere
daudzkārt padziļina stāstos izsacītās domas; ari še viņas gal-
venie tēlojumu priekšmeti ir bērna un sievietes dvēsele.

Pec pirmiem drāmatiskiem mēģinājumiem parādījās uz

skatuves (1903) un nāca klajā (1904) bērnu luga S p_r īdīt i s.

No tautas pasakām aizņemtie motīvi piestrādāti patstāvīgā dar-

bā: lugas galvenais pavediens un ideja dzejnieces pašas. Tau-

tas pasaku varoņi mēdz iemantot princesi, un ar to viņu mēr-

ķis sasniegts. Ari Sprīdītis, pametis bargo pamāti, aiziet pa-

saulē un iegūst dažādus brīnuma rīkus (stabuli, sprunguļu v. o),
pus ķēniņa valsts un ari princesi. Bet viņš no tā visa atsakās
un aicina gulbi, lai tas viņu nes uz laimīgo zemi. Un kur tā

ir? Viņa paša mājās. „No tālienes viss izskatās diez kā, un

kad pieiet klāt — pavisam citādi." Lai ari nezin ko pasaulē

iemantotu, sirds ilgojas pēc mājām, pēc mīļiem cilvēkiem. Pār-

nācis, Sprīdītis, vecās mātes pamudināts, ir pamātei pabučo ro-

ku. Bet tuvāka viņam viņa bērnības biedrene Lienīte, kuras
vēlēšanas ir: „Ls tik gribētu to redzēt, ka tu nekad vairs ne-

ietu pasaulē un ka tu mūs no visas sirds mīlētu. Sprīdīti."
. Sievietes visdziļākās cīņās un pārvērtības liek dzejniece
ieskatīties pasaku drāmā Princese Gundega un ka-

ralis Brusubārda. lerosinājumu šij drāmai devusi tau-

tas pasaka par ķēniņa meitu, kas lepna un stūrgalvīga atraida

visus preciniekus, līdz ķēniņš viņu atdod übagam. Princese

uundega ir izlaidīgi jautra un pārgalvīga. Uz kaut ko dziļāku
vmā varbūt nenorāda ari tas, ka viņa padevīgi neaiziet pie pre-

cinieka, kas viņas piederīgiem liekas pieņemams. Ar to viņa
aļsķiras no savām māsām un iekļūst sarežģījumos, kas uzliek
v

ļnai vislielākos pārbaudījumus un noved viņu pie visdzilakam
aļzinām. Viņai jāaiziet pie neglīta, kropla übaga Mara, kuram
Pieskaroties viņa nervozi saraujas, un jāuzņemas ar viņu ko-

pējs liktenis un darbs. Soli pa solim tad nu atklājas Marīīpa-
Sl.bas, kas liek aizmirst viņa neglītumu un kroplumu. Pēdīgi
virjs izrādās par varoni, kas vienīgi var iedzīvotājus izglābt no

Raudzēja un Melnā burvja nestajām briesmām. Tad nu gala
ari übags Māris izrādās par karali Brusubārdu. No arēja acs

enam mācījusies skatīt, pazīt un cienīt iekšējo
l

garīgo, daudz

stāt •

vērteJ amo nekā pirmo. Un gala šis vērtīgākais, aug-

tais iemanto sev piemērotu tērpu ari āriene. Šīs atziņas

.zejniece terpļ pasaku krāsām bagātā darbība_ un dzeja, kas

areta pa lielākai daļai jambu rindas ar atskaņām.
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Tautas pasaku motīvs par bārenīti un mātes meitu izvei-

dots lugā Maija un Paija. Tā pēc galvenā satura nostā-

jas blakām Raiņa Zelta zirgam, kur šis pats motīvs veidojas
vīriešu personās. Maija — mātes meita, Paija — sērdienīte.

Pirmā līdzcietīga, nesavtīga, neaizliedzīga, strādīga būdama,

liek drošu pamatu savai labklājībai. Pie tās viņa tiek pēc sā-

pīgas ērkšķu gaitas. Tas ir vienīgais ceļš tikt pie īsta labuma.

Kad Maija ari Paijai no Laimas izlūdzas saules dienas, šī saka:

„Manas meitas, ņemat viņu,

Ērkšķu ceļu vedat viņu,

Bēdu mūros, bēdu sienās!

Lai gūst trejdeviņās dienās

Jaunu vaigu, jaunu sirdi."

Reālo dzīvi Brigadere tēlo lugā Ausmā. Tai dod vielu

1905. g. revolūcija. Dabūdama ierosinājumu revolūcijas gada

jūlijā no kāda jaunekļa, kas viņai rakstījis vēstulē: „Pie mums

iet diezgan raibi un ies vēl raibāk," viņa ķeras pie lugas rak-

stīšanas, bet nobeidz to 1906. g. sākumā. Uz skatuvi šī luga

nāca tikai 1922. g. Dzejniece tēlo savas personas, kas M

dažādos virzienos, lietišķi, ar mīlestību. Viņa noskatās ar tā-

du pat sirsnību uz revolūcionāru Robertu Galdnieku, kā m

mierīga darba darītāju Jēkabu Rubeni. Par regulējošu spēku

stāv Robertam blakām Maija Saltā, latviešu tautas skaidra

sirds. Viņa pieķeras Roberta ticībai. Būs gaisma! Kad ej
nītāji krīt, viņa saka: „Dzīvība iet viņiem pāri. Atjaunoti

spēki možas. Nederīgie dzīvības veidi tiek salauzti par pa-

meslu jauniem. — Un ari tavs spēks .celsies, Jēkab. Rāma' 5

tavs radošais spēks."

Sievietes dvēseles dzīvē ieved drāma trijos cēlienos 11S •
Kā šķīstoša uguns viņa pārbauda vīriešus,_ar kuriem vina Jjj
dibina attiecības. Profesors Zendborgs, jūsmotais, nevar

viņai viss. Rakstnieks Grants ir bez dvēseles skaidrības j
cēluma; viņš ļauj vaļu kailai kaislībai. Tad nāk Krons, strauj

jauns, atklāts, kas prot cilvēkam pieiet tik tuvu, ka var redz

viņa dvēseli, „tādu, kā to ir redzējis Dievs". Tagad at2rie2"
pie viņas ari Grants — atziņā, ka viņi viens priekš otra ra ■
Bet Ilga, kas turas pie likuma: „Es dodu sevi visu, vai nem ;
ir nu kā vidū šķelta starp abiem. „Tā nevar... nevar. ••

var!" Un viņa iet nāvē.

No viņas jaunāka laika lugām pirmā vieta a^aLw)%
Lolitas brīnumputns, pasaka 7 telojumos_(l9- :

1927. gada 19. februārī pirmoreiz izrādīja Nacionālā teanv

kas ieguva ari Kultūras fonda godalgu. Teiku pasauli vioa
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ari pašas jaunākas lugas: drāma Pastari (1931) un reiku

drāmā Karaliene Jana (1932).

Brigaderes ievērojamākās lugas sekošas: Atkalredzēšanās,

drāma 1 cēlienā, 1901; Sprīdītis, pasaka 7 tēlojumos, 1904; Ceļa

jutīs, skatu luga 4 cēlienos, 1907; Čaukstenes, skice 1 cēlienā, 1907;

Ausmā, drāma 5 cēlienos, 1907; Pie latviešu miljonāra, komēdija

4 cēlienos, 1909; Zvanīgs zvārgulītis, liriska komēdija 1 cēlienā,

1909; Princese Gundega un karalis Brusubārda, pasaka 5 cēlie-

nos, 1912; Raudupiete, drāma 5 cēlienos, 1914; Ilga, drāma 3 cē-

lienos, 1920; Aiz līdzcietības, viens cēliens, 1921; Mazā māja,

viens cēliens, 1921; Maija un Paija, pasaka 7 tēlojumos, 1922;

Hetēras mantojums, drāma 3 cēlienos, 1923; Sievu kari ar Belce-

bulu, komēdija 3 cēlienos; Lielais loms, jautra spēle 5 cēlienos,

1925; Lolitas brīnumputns, pasaka 7 tēlojumos, 1926; Dievišķā

seja, drāma 3 cēlienos, 1926; Sniegputenī, divi cēlieni skoln. ska-

tuvei, 1927; Izredzētais, drāma 4 cēlienos, sarakst. 1907, izn. 1928;

Kad sievas spēkojas, komēdija 4 cēlienos, 1929; Šuvējas sapnis,

dzīves spēle 5 cēlienos, 1930; drāma Pastari, 1931; teiku drāma

Karaliene Jāna, 1932.

Kad grimst žogi ziedoņpalos, kad atdzimst saule, kad dzej-
niece dusmo par laužu viltu, kad viņa pēc vētrām piesauc
Uieva vārdu—viņa jūt; to viņa gribētu apliecināt tūkstoš
veidos. Šie apliecinājumi ir viņas dzeja. Tās nav puķes, kas

augušas dārza valgumā vai rasas laukā; tās dzimušas tumšā
naktī starp līksmi un mokām, tās sāpju rokām no pekles iz-
nestas. Brigaderes dzejai nopietns raksturs. Smalki izstrā-
dātie panti nepaceļas graciozā vieglumā: tie līdzīgi marmora

s atujām, kas skaidri iespiežas garā. Tanīs pa laikam mēdz
tērpties ne tieši izsacītas jūtas, bet jūtām apdvesti apkārtnes
n°vērojumi. Viņa dzied par savām bērnības dienām, par aug-

iem torņiem, par mākoņiem un vējiem, par miežu druvu, par

p'ru galdiem _v. t. t. Ari laika lielie notikumi tad nu atbalso-
ts viņas dzejā. Viņas pirmajā dzejoļu krājumā (Dzejas 1913)
veltīta kāda nodaļa piektā un turpmākā gada notikumiem, kad

pju* mūsu dzimteni nolaidās smaga, ledaina _tumsa, nodzisa

3n
>

aPklusa_ skaņas, kad no mežiem atskanēja varmācības
asts. Tomēr atliek cerība, ka reiz prieka karalis ies pa pā-

ļi un asaru traukos ļies vTnu otra krājuma (Paisums 1922)
leiaka dala veltīta laika izjūtām (1914—21), sākot ar kara un

eSJu laika pirmajām ieskaņām, beidzot ar sekmīgam varoņ-
nam, kas simbolizējas Spēka dēlā. Šīm izjutām pievienojas
as: par vasaras purpurotu vakaru, par kalnu ziedu, par dve-
!u z"iti, par seklām stundām, par aizgājušiem draugiem (Po-
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zentalu, Veicu), par zīmi grāmata v. t. t. Visa pasaule pilna dai-

ļuma, ko dzejniece paņem savās grāmatās.

Sī lielā, krāšņā pasaule,

Tā ir kā teiku ābele,

Kas gaida, lai to krata.

Ka ābele zeltabolu,

Ta pilna saldu brīnumu,

Grib, lai tos redz un skata.

īpatnēja ir viņas varoņteika Spēka dēls (1927). La;

iedvesmotu tautas spēkus cīņai ar daudz un dažādiem šķēršļiem

un naidīgām varām, savu dzejisko ierosinājumu viņa smeļas

kā parasts, tautas teikās un pasakās. Brigadere loti labi pazīst
tautas pasakas un teikas, kur viņa smēlusi vielu arī savām la-

bākajām drāmām. Jaunatnei viņa pasniegusi skaistu izlasi

Tautas pasakas un teikas I—VIII, 1923—1925.

Brigadere vienmēr dzīvojusi līdz savai tautai, atsaukdamās

uz viņas priekiem un bēdām. Tā vācu okupācijas laika smagie

pārdzīvojumi, kad tautas ciešanas un pazemojumi noved dzej-

nieci līdz izmisumam, viņai dod iemeslu rakstīt dziļa dvēseles

sašutuma pilnas piezīmes Dzelzs dūre (1917—1918) (Ri-

gā 1921).

Annas Brigaderes darbi sakopoti sāka iznākt

1912. gadā ar virsrakstu A. B. Raksti; līdz 1933. gadam no tiem iz-

nākuši 12 sējumi, pie kam daži no tiem piedzīvojuši jau vairākus

iespiedumus. — A. B. Pašbiografija, K. Egles Atzinās I, 237—250."

Pētera Ermaņa A. Br. dzīve un darbi, Rīgā 1931; tā paša A. B.

dzeja, krājuma Paisums ievads 1922. — Annas Bērzkalnes A. B<

biogr. skice Latv. Vēstnesis 1922, 117, 130, 138. — P. Jēger-Freimanes

A. 8., I. M. Mēnešraksts 1922, II; A. B. dzimtene un Sprīdīši, Latvis

1922, 312; A. B. Paisums, Latvju Grāmata 1922, IV; Jaunās sie-

vietes problēma, — sakarā ar A. B. drāmu Ilga, I. M. Mēnešraksts

1921, IV, 383—387. — Angelikas Gailītes Māksliniece un patriote.

Latvis 1922, 108. — A. Bērziņa Princese Gundega un karalis Brusu-

bārda, Druva 1912; A. B. darbi, Jaun. Ziņas 1922, 7, 9. 10. -Ll'

gotņu Jēkaba Sieviešu tipi A. B. stāstos, Dz. Vēstn. 1912, 16""1'-

A. B. 25 gadi rakstnieces darbā, Brīvā Zeme 1922, no 6. nr.; Psictl( ļ'
loģiskas cīņas elementi A. B. drāmatiskos darbos, Ritums 1922,H •
A. B. Jaun. Tekas 1922, I—II. —A. Upīša A. 8., Studijas un kriti-

kas I, 1910 un 11, 156. - Ed. Virzas A. B. lirika, grāmatā Laikme»

dokumenti, 1930, 75. lp. — Zentas Mauriņas Latvju sieviete A. Br«-

-darbos, Daugavas gada grām. 1928. gadam; . tās pašas A. Brigāde^1
veltītas ekspresijas un pārdomas, Daugavas gada grām. 1933. gadam-

— O. Nonāca A. Br. un cenzūra, Jaun. Ziņas 1933, 165.

Literātūra.
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8. SAULIETIS

Latviešu tradiciju kodols meklējams tikumiskajos prasī-
jumos

L
kas dabūjuši ciešu veidu viņu dzīvē. Kas dziesmās,

pasakas, sakāmvārdos izpaužas atsevišķos brīžos, tas dzīvē ie-

tverts pastāvīgi. Tanī
_

uzņemti ari elementi, kuru tautas

gara mantās nav: no grāmatām, no runāta vārda, no dzīves

priekšzīmes v. c. Šie tikumiskie prasījumi ar laiku pārgrozās,
gan piemērodamies jauniem apstākļiem, gan uzrādīdami tālā-
kas attīstības pakāpes, tomēr viņu pamati pa ilgiem gadiem
palikuši latviešu tautā tie paši. Uztvert galvenā kārtā vecajā
zemnieku pasaulē ieslēgto tautas dzīvi šai viņas kodolā vien-

mēr_ centies Saulietis. Lai ari viņš latviešu tautas dziesmās,
teikas, vēsturē ne mazumu iedziļinājies, tomēr no šejienes viņš
saviem darbiem vielu nav ņēmis. Viņam bijušas priekšā pat-
laban novērojamās dzīves parādības ar saviem ētiskajiem pro-

blemiem, ko izvirza sevišķi jaunlaiku pārgrozības. Tie dod vi-

lla darbiem dziļumu, nopietnu nokrāsu vai ari satiras spilgtumu.

Saulietis pieņēmis savu vārdu no savām tēva mājām,
Grašu Sauliešiem. Viņa tēvs, Miķelis Plikauss, še ienācējs,
kaut gan ari agrāk, ap 18. gadusimteņa vidu, še dzīvojis kads
no Saulļeša vectēviem. Šīs mājas ne ar to vien ievērojamas,
ka Saulietis tanīs saņēmis savus neizdzēšamos bērnības iespai-
dus, bet viņš še ari piemitis sava mūža lielāko daļu, rakstījis
se veselu rindu savu darbu, ievērojamā mērā palīdzējis _tas
kopt un ierīkot, pieķēries tām ar visām savām jūtām, mēģinaiis
se izvest dzīvē savus ideālus. Kad viņš 22. (10.) decembrī
1869. g. dzima, Sauliešos vēl nebija savas īpašas dzīvojamas
ēkas. Ļaudis dzīvoja pie rijas pietaisītā kambarī ar ieeju
Pa rijas lieveni. Bet jau pēc pāris gadiem uzcēla at-

sevišķu, tiem laikiem ērtu dzīvojamo ēku ar vairāk istabām.

Viena no tām, Saulietim pastāvīgi savās mājas nometoties,
'zgrīdota, vairāk uzposta, pušķota gleznam un latviešu dar-

binieku ģīmetnēm pie sienām. Piemērojoties pieaugošam
Prasībām, Saulietis lika kara sākumā pamatu jaunai dzīvojamai
ekai, kura tikai pēc kara varēja nākt gatava.

~

Lēni pārvērtusies ari mājas vistuvākā apkārtne, dārzs,

tevs atrada priekšā pāris abelu, kam piedestīja klat ci-

ļas: tas vecais dārzs. Vidējo dārzu ietaisīja Saulieša brālis Je-
Kab

s; jaunāko sadēstījis Saulietis.

Grašu Saulieši guļ paaugstā vietā, kalnainā apgabalā,

kilometrus septiņus no Cesvaines. Pa rakstnieka istabas logu vecajā

mājā var redzēt tuvo senču kapu kalniņu, kur diezgan seklu gla-

bājas cilvēku kauli un uziet dažādas senlaiku lietas. No šī kalna
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pārskatāmas apkārtnes birzis un pa viņu starpām, pa daļai ari pār:

tām, redzami tālie meži, uz ziemeļrietumiem ari Druvienas, Poruka

dzimtenes sili. Ziemeļaustrumu pusē netālais Austras kalns, aug-

stākā vieta šai apgabalā. — Saulieša māte liela tautas dziesma

mīļotāja un pasaku stāstītāja. Saulieša tēvam krājumā ne t •
daudz pasaku, kā klaušu laiku atminu, ko viņš prot stāstīt loti sais-

toši. Viņam pieci bērni, visi dēli, no kuriem jaunākais Augusts.

Saulieša brālis Jānis palicis neprecējies; tikai viņa brālim Jēkaba;

pēcnācēji. Ar Jēkabu kopā Saulietis mantoja mājas. Kad viņa

brālis 1917. g. mira, pārgāja brāļa dala uz viņa mantiniekiem. Mā-

jas palikušas nedalītas. Galveno saimniecības vadību tanīs pēc

kara uzņēmās Saulieša brāļa dēls Teodors, Stiglica mākslas skolas

audzēknis, bet pēc viņa nāves ari otro daluno mantiniekiem rakstnieki

atpirka un tā palika mājās viens pats pilntiesīgs saimnieks.

Grašu Saulieši

Grāmatu Saulietim māca viņa_mate un audžu masa ir

agri. Bet ar toreiz parasto „bokstierešanu" viņš netiek ne
j

dā galā. Viņš paņem grāmatu, sak gudrot pats un tiek uz t

ļa. — Paaugoties viņam jāiet ganos. Viņš nu saaug ar a

jo ciešāk. Nošķirts no citiem, viņš nogremdējas ap_Kar '
dažādas domās, lasa grāmatas. Pie šai laika lasītam grama

pieder tādas, kā Bālā grēfene, Marino Marinelli. Betjeu
viņš jutas bezgalīgi vientulīgs un nelaimīgs. Sadi tumsi

atkārtojas ari vēlāk un met savas ēnas viņa rakstos.

Pirmās skolas mācības_ Saulietis dabu G

pagasta skolā, ko viņš sak apmeklēt no 1881. g. Meto

veclaiku: viss jāiekal no galvas. Saulietis atzīstas. ka

no šādām metodēm kaut ko mantojis. Bībeles stāstus
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pa vārdam iemācīdamies, viņš paplašinājis savas izteiksmes

spējas, vingrinājies izsacīt dziļākas, sarežģītas domas. Ģeo-
grāfijā viņš dabū pārskatu, lai ari paviršu, par zemi

un piesavinās uz visiem laikiem galvenos vietu nosau-

kumus. — No Grašu pagasta skolas Saulietis pāriet uz Cesvai-

nes draudzes skolu, bet skolā izcēlušās slimības dēl paliek še

tikai īsu laiku. Viņš iestājas Kārzdabas pareizticīgo drau-

dzes skolā, kur piesavinās ievērojamā mērā krievu valodu.

Kad Saulietis 1887. g. no Kārzdabas skolas izstājas, viņš
savas skolas gaitas beidzis un pavada divus gadus mājās.
Piedalīdamies māju darbos, viņš vienmēr turpina savu izglītību.
Ari uz Kārzdabas skolu viņš allaž aizstaigā, lasa tur grāmatas,
vingrinās klasē. Pēdīgi viņš apņemas tikt par skolotāju.

Apmeklējis inspektora Grāvīša 1889. g. vasarā Valmierā

sarīkotos skolotāju kursus, kur iepazīstas ar Apsīšu Jēkabu, un

nolicis 1890. g. Rīgā tautskolotāja eksāmenu, Saulietis_sāka dar-

boties par skolotāju. Dažās vietās Vidzemē (Stalbe,
Straupe) par palīgskolotāju bijis, viņš 1892. g. sāka strādāt Gra-
šos par patstāvīgu skolotāju.

Grašu skolā pavadītais laiks nebija vieglais. Vienam
viņam jāmāca trīs nodaļas, jāpalīdz skolēniem brīvlaikā, jāpie-
skata skolā pa nakti palikušie. Vienmēr jāturpina izglītība pa-

šam, daudz jālasa. Nevar apspiest ari literāriskas radīšanas

tieksmes, lai gan tām var nodoties tikai pa svētku brīvlaikiem un

Pa vasarām. Jāstrādā sabiedrībā: pulcināmi kopā jaunekli, la-
sāmas ar tiem kopā grāmatas, ierīkojama bibliotēka.

Pārmērīgais darbs sagrauž veselību. Bija jāpārdzīvo
tumšas dienas. 1895. g. pavasarī viņš nomana pie sevis

bīstamas diloņa zīmes. Viņš iet pie viena ārsta, pie otra, zaudē

cerību uz izveseļošanos, bet tad tomēr tiek cik necik uz kajam.
tanī paša laikā sasirgst ciešāk ari māte. Viņa vairs nav glāb-
jama. Kad māte 1895. g. rudenī mirst, Saulietim šķiet, ka viņš
visu zaudējis; mostas pat vēlēšanās iet mātei kapa līdz. Matēs
Kaps nu viņam vieta, kuru viņš allaž apmeklē.

. . Dzīves šaurība Grašu skolā piespiež Saulieti skatīties pec

ļzejas. Ar kāda drauga starpniecību viņš_l9oo. g. aiziet uz

Kaukāzu, Grozniju, par grāmatvedi kada tirdzniecības kan-
tori. Bet viņš nevar dzīvot ārpus Latvijas, ar ko saistīti vļsi vi-

V iubakie centieni. Viņš jau nākošā gadā (1901) parnak uz

JeJgavu, kur Latviešu Avīžu redaktors J. Veismanis viņam
lzSādā vietu avīzes ekspedīcijā. Veismanis tanī laika pulcina

sevi lielu daļu latviešu rakstnieku, ar kuriem Saulietis dabu

Bet viņa darbs ari še nav nekāds auglīgais. Viņš
ļSpias tikt pie sava darba, atstāj ekspedīciju un parnak Sau-
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Sākas Saulieša ražīgākais laikmets. Mājās dzī-

vodams, viņš nododas pilnīgi rakstniecībai. Rodas virkne viņa
labāko stāstu: Noslēpums, Purvā, Pa citu ceļu, Melnis, Pērkons,

dzejojums Līdumnieks v. c. Pa labai daļai viņš raksta naktī, kad

ārēji iespaidi viņu vismazāk traucē. Ap desmitiem pie rakstām-

galda piesēzdamies, viņš paliek darbā līdz saules lēktam. Tad

viņš kādas stundas atdusas, nogatavo pastaigādamies tālāko vie-

lu un ķeras vakarā atkal pie darba. Dažreiz tā paiet vairākas

dienas un naktis. Redakcijas Saulieša darbus prasīt pieprasa,

un viņš nu varētu kā rakstnieks dzīvot. Bet viņš sāk sajust va-

jadzību pēc lielāka plašuma, pēc dziļākas kultūras, pēc paidago-

ģiska darba un pāriet uz Rīgu 1902. gadā.

Rīgā Saulietis dabū vietu Ķēniņa mācības iestādēs par

latviešu valodas skolotāju. Ap Ķēniņu lasās ari literāriski

spēki, sevišķi grāmatapgādniecībai Zalktim nodibinoties. Pati

jaunākā rakstnieku paaudze (Fallijs, Eglītis v. c.) še apgrozās.

Saulietis saskan ar tiem tautības jautājumos, bet mākslas cen-

tienos nevar visā pilnībā ar tiem stāties kopā. Viņam ir savas

noteiktas, cieši glabājamas tradicijas, kas viņa jaunajiem bied-

riem nav tik svarīgas. Saulietis bija viens no darbīgākiem lo-

cekļiem Zalkša apgādībā. Zalkša periodiskos izdevumos iespie-

da daudz viņa rakstu, Zalktis apgādāja ari viņa kopoto rakstu

pirmo izdevumu.

Saulietis mēģināja Rīgā ierīkoties pēc savām īpatnīgām

prasībām. Viņš iekārtoja skolas darbu tā, ka viņam atlika

dažas dienas nedēļā tikai rakstniecībai. Ilgodamies pec lauku

gaisa, viņš pārgāja dzīvot no pilsētas centra uz Āgenskalnu
un pēdīgi uz Zasulauku.

Kara gados viņš bija kādu laiku Pēterpilī, bet pa li*

lākai daļai dzīvoja savos Sauliešos. Tie bija palikuši bez saim-

nieka, un lai tie nepārietu svešās rokās, Saulietim bija jāuz-

ņemas saimniecība. Visgrūtākos apstākļos, bez kaut kada at-

balsta viņš še saimniekoja apmēram piecus gadus. Cesvaine

vidus skolai (1919) nodibinoties, viņš tanī bija par
latviešu va-

lodas skolotāju. Dažas dienas viņš nu aizstaigāja uz
skolu,

strādāja tad mājās ir garīgu, ir fizisku darbu. Viņa_ apstaKļ
vairāk nokārtojās, kad 1922. g. Jurģos viņa brāļa dels uzņe-

mas vadīt saimniecību. Darbus Cesvaines vidus skolā viņ

pārtrauca 1924. g. un palika tikai pie mājas, vadīdams tās saim-

niecību un nodarbodamies rakstniecībā. Bet jau 1932. gada ru-

denī viņš nopietni saslima un pēc ilgākas ciešanas mira sepa

1933. gada 27. janvārī. ~
Kā rakstnieks Saulietis pieslēdzas grupai, kas I*l

dusi saknes latviešu zemnieku dzīvē. Viņš stāv tuv

Neikenam, Kaudzīšiem, Apsīšu Jēkabam; Doku Ata rakst
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viņš sakārtojis un viņa dzīvi aprakstījis; ari Poruka rakstu pir-
mo izdevumu (Zalkša apg.) sakopoja viņš. Viņa, kā ari viņa
biedru, atbalsti meklējami tālāk atpakaļ. Vecajai dziesmu grā-
matai daiļuma vērtības maz; bet no tās tauta uzņēmusi daudz

cienījama, glabājama. Uz to Saulietis norāda kādā priekšla-
sījumā (Zin. komisijā 1913). Dīcs savās dziesmās māca, ka man-

ta jāiegūst taisnā ceļā, ka pie tās nedrīkst piejaukt netaisna

graša; Fīrekers uzlūko darbu par pienākumu Dieva priekšā,
kas darāms bez viltus un apnikšanas, grib, lai cilvēki būtu skaid-

ri graudi, kas zaļo, der lie-

ti, nes augļus.

Vel tuvāk Saulieti pie-
ved viņa neizsīkstošiem

avotiem tautas burt-

ie čība. Šo viņam darī-
juši plašā mērā pieejamu
cienījami darbinieki: tautas

dzejas liriku Krišjānis Ba-

mns, stāstus Brīvzemnieks.
Šiem vīriem Saulietis veltī
savu kopoto rakstu pirmos
sējumus. Viņš redz viņu no-

pelnus ne tik daudz dzejas
•auka, ka viņu darbos tau-

tas labā. Viņu kopotie tau-
tas dzejas darbi paceļas dai-
ļumā, tomēr tā nav rotaļa,
bet tas ir spēks, kas tautu

ievirza ceļā uz skaidriem

galiem un labāku dzīvi.
*a loti gaišus tēlus viņš at-
ceras abus šos tautas darbi-

Saulietis

Jiekus savas atmiņās Tāli laiki un gaiši teli (Latvju Grāmata

~

Bet pats neizsīkstošākais dzīvības un spēka avots, no kā

nekad neaiziet nost, ir latviešu tauta. Viņas mantu

uzticīgā glabātāja ir zemnieku sēta, _šī latviešu tautas

jzives pamatšūniņa. Latviešu zemnieku sētā ieved Saulieša
arbi un ]j ek §c meklēt dārgumus, kādu citur nav. Kad lat-

d esu! sēta izpostīta, viņš laiž klajā aicinājumu to atjaunot_(Lī-
laTS' 1

-

918
" g

"

3
'

«Latviešu sēta līdz pašam pēdējam

ļ
a
ļ^m ir bijusi tā vieta, kur aiz ošiem, kļavām, ozoliem sau-

Dilrr
suma audzis mūsu tautas spēks. Ari tas, kas velak

sētas plaucis pretī kā skaists zieds, savu dzīvības sulu to-
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mēr iesūcis tur — lauku sētā. Audzējusi viņa ne tikai miesi?

cēlus un stiprus dēlus un meitas, bet devusi tiem ari, vēl

no viņas aizejot, līdzi garīgas vērtības, kuras, kā gribas ur.

rakstura stiprums un darba prieks, bijušas un ir viņu dzīve

pašas dārgākās mantas."

Šim no tautas ņemtajam Saulieša garīgās dzīves kodolair.

pievienojas daži laika elementi. Ar tautas dziesmuoā-

renītes darināto pamatmotīvu saskanēja tā laika noDietnaiī

raksturs, kurā Saulietis auga. Sabiedriskā dzīve sastinga krie-

vu valdības spaidos, kas Latvijā bija to tiesu sāpīgāki sajūtami

ka tie atņēma tautas valodai visas tiesības. Sāka mosties ar.

aizmirstās tautas daļas, uzrādīdamas savas ciešanas un kaites.

Priekš visa tā bija Saulietim loti dzirdīgas ausis. Nav tad brī-

nums, ka Saulietis savu darbu pamatnoskaņā nostājas blakām

tādiem dzejniekiem kā Veidenbaums un Zvārguļu Edvards.

Saulieša lirika nopietna, drūma. Viņš sāk ap 1891. g

ar dabas gleznām, bet drīz vien uztver ari tumšas sadzīves

ainas. Šīs uzspiež viņa pirmajam dzejoļu krājumam Meža

šalkas (1897) savu nokrāsu. Māte kalponīte brien pa dziļu

sniegu pie dēla, par kuru viņa dabūjusi zināt,_ ka viņš gpit

slims. Kalpa puisim gaist dienas kā dūmi vējā; būdams bez

pajumtes un mantas, viņš nedabū iemīļoto jaunavu, sak trako',

dzert, lej tālāk svešā druvā sviedrus, iet pretī savam nespē-

kam. Bārenis redz sapnī nomirušo māmuliņu, kas viņu

sta un glauž sev klāt, un mēness pa logu noraugās sapņojošs

bērna gultā. Bāriņa, sērdieņa stāsts top par Saulieša dzejas

galveno motīvu, kas izsakās dažādos veidos un teļos. SaP

peld līdz balts mākonītis, bet debesu malā viņam no tās '
atvadās un jāpaliek vienam. Vilnis pakaļ vilnim ceļas un Kn-

nonāk pie klints un šķīst. Lodes ķerta stirna guļ meža biezu-

mos; pie tās pāris stirnēnu, kas gaida māti mostamie

miega. — Dzejnieks nepamet šādu ainu aplūkotājus gluži w

kāda gaismas stara. Kaut aiziet dienas bez siltas rokas glas ■
tomēr arvienu var cerēt un mīlēt, un tā ir visa cilvēku aifl_

Visubargākā nabadzībā nav liegts sniegt iztvīkušam_. i
v

malku vēsa ūdens. Dzejnieks aicina dot roku uz kopēju gw

par patiesību, uz kopēju dzīvu darbu.

Jaunas nokrāsas uzejam Saulieša dzejā, kad sāk izn

(1906) Zalkša almanachi. Viņš pieķeras s_i mbo 1 i s_rn a
_

Jūtas izsmalcinātas līdz mistikai. Dabā ir būtes un parāj
kas saceļ mīklainas nojausmas. Baltā klusumā, kad ••

birzes sapņo svēti", kaut kur skan nezināma, ne(ķir Jf
balss — vai Laimas balss? Irbe svelpj aiz kalna:

kažociņš, „linu šķiedru cepurīte" un jādodas nemanīti pr°l
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Saulietis uzrakstījis ari garākus dzejojumus. Lī-

dumniekam top viņa neuzticīgā, kaut gan vēlāk mājās pārnā-
kusē līgava par viņa likteni (Līdumnieks, 1901). — Veltis (1913)
ir übags, kas gala bagātāks par visiem bagātniekiem. — Frag-
menti par dzimteni sakārtoti, pieturoties pie tēvu māju apmek-
lējuma (Dzimtene, 1909). — Svētā klusumā, dvēseles dzim-

tenē, ieved poēma Klusā nedēla (1913). levedēja ir māte, kam
dzejnieks novel mieru par sniegtajiem stāstiem.

Savu labāko dzeju izlasi no 1905. gada viņš sniedz grāmatā
Tālas vēstis (1927).

Ne tikai literatūrā, bet ari savā dzīvē dzeju Saulietis vērtē

loti augstu. Kādā dzejolī, kas radies jaunākos laikos, viņš to

apzīmē par „Debess viešņu" (Latvis 1931., 2919.). Kad liekas,
it kā ciešanas, zaudējumi kā smags slogs taisītos visu nomākt,
kad atliktos vieta tikai rezignācijai, „Kad vairāk nevar ciest",
tad „Suta glābēju Viņš — Dzeju" un tad „Gaišs mirdz jaunas
dzīves tels". Un tad dzejniekam ari jāatzīstas:

Sirdī ataust rītains prieks,

Klusi atmāts svētas rokas;

Zūd, kas spīdīgs bijis nieks,

Dārgumus glābj dzijas mokas:

Dzeja, debess viešņa, viss

Tevis dots, cik dzīvojis!

Sadzīves ainas, kas deva pa daļai vielu Saulieša lirikai,

jioteļotas visā plašumā viņa stāstos. Ari še, tāpat kā

lirika, tas apņem sirsnīgs jūtu siltums. Tie nav vienīgi ar

'"teresi uztverti dzīves momenti, par kuriem mums Saulietis
pastāsta savos stāstos, bet novērojumu ierosināti jūtu notēlo-
jurru. Ari še Saulietis redz bērnišķi tīrus, tikumīgus cilvēkus,

Je<Jz klusus, atstātus cietējus un jūt tiem Jīdz. Viņš rāda šos
savus sirdi uzņemtos tēlus ar pārvarošu jūtu spēku, kas veido
v;oa izteiksmi. Ne vienīgi māksliniecisks skatīšanas prieks

jjm u vada. kā Doku Ati, Blaumani, Pērsieti, ari ne nojausmas
Pa

v

r citu, pilnīgāku pasauli, kā Apsīšu Jēkabu, Poruku, bet kvē-
tikumiska izjūta. Izlasījuši kādu viņa stāstu, ne tikai

Kaidri skatam tēlotās personas, bet redzam tās nostādītas

Pašapziņas tiesas priekšā.
Saulieša iespiesto stāstu starpā radies visagrāk Aiz

"legaun tumsas, kam agrākais virsraksts Mazā viešņa.

j
as sacerēts ap Ziemas svētkiem 1892. g., bet iespiests žurnālā

sv~īi! drau£s &• Mazā viešņa ir bārenīte Anna, kas

tie
6

va.^ ara
'

kad citi aizbraukuši uz baznīcu, iedomājas do-

sPa sniegu un tumsu pie slimās biedrenes Līzītes. To ap-
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meklējusi un apdāvinājusi, viņa pārnāk atpakaļ pie uztrauk-

tiem mājiniekiem; bet Līzīte nomirst. Kā Anna pa tumsu uz-

tausta durvis, kā pa sniegu baiļodamās tiek pie sava mērķa,
tēlots pievilcīgos sīkumos. Tos apstaro gaisma, kas izriet no

Annas bērnišķās, skaidrās mīlestības. Ari plašākos vilcienos

ieturētie vakara rīkošanās, ieražu, māju apkārtnes, dabas

iespaidu tēlojumi pievienojas šim kodolam. Mirušās Līzītes

smaids, kas sludina par siltām sirdīm pasaules sniegā un ledū,

dod stāstam pēdējo apskaidrojumu.

Tikumiska sajūsma, tikumisks īgnums uzliesmo kā uguns

citkārt lēnos cilvēkos. Vientiesī t i s ir kluss zēns, kas

nevar neviena aizkārt un gribētu katram darīt prieku; bet

viņš ieskaišas, top nikns, kad citi zēni grib noķerto zīlīti atdot

kaķim. Kalējs Indriķis grūti pelna pārtiku, tomēr viņš

pabalsta savu māsēnu, studentu. Bet kad izrādās, ka pēdējs

dzenas pēc baudām un tura mazā cienā sievietes nevainību,

viņš uztraucas un uzbrūk pabalstāmajam. Viņš saka_: „Ak,

es varētu visu atdot, es varētu kreklu noraut, lai palīdzētu tikt

uz ceļa. Bet no tā, kam es palīdzu, es gan prasītu ideālu,

prasītu jaunekļa šķīstās dedzības un centības". Mežsargs

Velde varētu dzīvot un saņemt no sava priekšnieka visas ērtī-

bas, ja laistu pār galvu, ka šis pats viņa priekšnieks ir pavedējs,

kas dzinis nāvē viņa māsu līdz ar tēvu. Nošāvis ienīsto cil-

vēku, Velde stāv tiesas priekšā bāls un novārdzis, bet mierīgs

(Pērkons). — Tikumiskā līdzjūtības apgaismojumā paceļas acu

priekšā drūmas ainas. Tās top jo drūmas tur, kur cietēji cil-

vēki neredz izejas no sava posta. Tam par cēloni nav tik

daudz cilvēku ļaunums, kā cilvēku vienaldzība, nejutība, paš-

mīlība, Krauklis brauc ar pārāk smagi piekrautu tirgotajā

linu vezumu uz pilsētu, lai sagādātu savējiem visnepieciešamo,
bet nodzītais zirdziņš ceļā nobeidzas (Nelaime). Vītolam, kam

no skolas mājās paturētais un darbā samocītais dēls guļ slims,

muižas kungs neatlaiž no rentes ir ne procentus. Muļžas Pa'

galmā, spožo dzīru tuvumā, viņam rokas savelkas dūres.

ko šis rūgtums? Vai par to, ka viņš tik nabags? Nē, tas i
kaut kas cits — un tas ir briesmīgāks nekā nabadzība. Jr
saules aukstums, kas negrib saprast dvēseles mokas" (Valgos

Šos pret citu ciešanām nejūtīgos pašmīļus Saulietis tēlo

laikam ar taisna soģa sašutumu, tā studentu Valdi (stāsta N

lējs Indriķis), tā Teiferu (stāstā Pērkons). Bet viņš var o«

pret tiem ari nosvērts un tos notēlot aukstasinīgu ar hunlo "
Savos humoristiskos stāstos viņš uzrada vinu n

aprobežoto egoismu, šaurību, nesaticību, iedomību. VijM ie

mājas par pašiem gudrākajiem. Tāpēc Saulietis dažiem
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viņiem liek darboties Prātaiņu novadā. Tur lieliski gaida
Taisnības komisiju, kura, zināms, neierodas (Svarīgi notikumi

Prātaiņos). Revolūcijas notikumi par pamatu tēlojumu virknei

Revolūcija Prātaiņos. Te ir asa un barga revolūcijas laikmeta

satira.

Saulieša stāsti (ar izlaidumiem) sarakstīti šādā chronolo-

ģiskā kārtībā: 1892: Aiz sniega un tumsas, Jaun. Draugs 1902; 1893:

Baltas plēnes, iesp. ar virsrakstu Iz jaunības gadiem Dienas Lapā

1895; Ticīgais cilvēks, D. Lapa 1895; 1894: Veļas diena, iesp. Vis-

pārīgā Laika grāmatā 1900; 1896: Vecā saimniece, J. Raža 111, 1899;

Ceļa nauda, Austr. 1899; 1897: Sagruvis nams, M. Viesis 1899;

1898: Valgos, Austr. 1900; Kaimiņi, M. Kalendārs 1903; 1899: Ne-

saticīgie, L. Av. 1901; 1900: Nelaime, J. Raža IV, 1900; Soda

diena, M. Viesis 1901; Kalējs Indriķis, L. Av. 1902; Pēc likuma,

Burtnieks 1901; Lābana laime, Burtn. 1901; Plašāka darbība, Jaunā

Raža V, 1901: Prātīgi domāts, L. Av. 1901; Ceļa jūtīs, Der. Gr.

Nod. Kal. 1903; Spožā zvaigzne, L. Av. 1900; 1901: Purvā, Jaun.

Literātūrā 111, 1903; Noslēpums, L. Av. 1902; Melnis, Apskats 1903;

Pa citu ceļu, L. Av. 1902; Vientiesītis, J. Lit. 11, 1902; 1902: Pēr-

kons, Austr. 1903; 1903: Pie malas, Austr. 1904; Tukšs, tukšs,

Rīta skaņas 1904; Dvēseles vientulībā, Vēr. 1904; No rīta, Vēr.

1903; Kaķēns, Jaun. Liter.; 1904: Melnais Ansis, L. Av. 1905; Cita

pasaule, Vēr. 1905; Kā viņu mātes gudri dzīvoja, Austr. 1905; Lap-

kritis, Zalktis 1908; 1905: Klusumā, Zalktis 11, 1907; Novakare,

M. Kalend. 1906; 1906: Nabaga princis un daiļā, Zalktis I, 1906;

Acis, Zalktis 1908; 1907: Aivieksta, Zalktis 111, 1907; Aķu Āķis,
Jaun. Tekas 1910; Džentlmeņi, M. Kal. 1908; 1908: Nesaules zemē,

J. Tekas 1911; Veļu tiesa, Druva 1912; 1909: Varavīksna 1910:

ūeramdiena, J. Tekas 1912; 1912: Pasaka; 1913: Neaizberama aka,

Druva 1914; Mantinieki, Latvija 1914; 1914: Tāla saule, Latvija

1914; 1915: Trīs pasakas par cilvēku, Latvis 1921; Sirdsšķīsti ļaudis,

Dz. V. 1916; Jaunais dēls, Dz. Vēstn. 1916; 1916: Abi labi, Līdums

1916; 1918: Bez saules, Illūstr. Žurnāls 1920; 1919: Brīvība un

maize, Latv. Kar. 1919; 1918—23: Revolūcija Prātaiņos.

No viņam tik tuvās un labi pazīstamās lauku dzīves Saulic-

ļs nešķiras ari savos jaunākos stāstos, kas parādījušies žurnālos
Daugava 1928—1931 — Laimīga Diena,_Aizsargs Dzilna, Bēris;

C'h
S
ļ-U

v.

e 1928
—1931 — Kungs pats sava maja, Liela vīra suns,

vi i? ?- J U
* ur redzami notikumi, ko rakstnieks notēlo ar

I 'jļlielāko nopietnību, bet tur ir ari notikumi, kas ierosina viņa
aosirdīgu humoru vai asu satiru. Viņš ieskatās tur dažureiz

eji pavisam mazā, neievērojamā dzīvē un tomēr

Dā h

a

-

isn !a neaizmirstamus tēlus un raksturīgus „mazu eilve_ku"
ardzīvojumus, kas mūs dziļi aizkustina, kā piemēram stāstā
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„no mazas dzīves" Uguntiņa (Daugava, 1931). Šie stāsti,

kam sakopojumā viņš licis virsrakstu Vakara cēliens,

pievienojot tur ari pēdējā laika dzejas, palika rokrakstā un iz-

nāks tikai tagad, pēc viņa nāves.

Ari Saulieša drāmā daudz liriski tēlojošā elementa.

Viņa pirmās lugas Pret ziemeļi ern (1911) galvenā per-

sona ir vecā-māte, no kuras gan īsti drāmatiskas darbības maz

sagaidāms. Viņa ir dzīvs protests rīcībai, kas iziet uz māju

pamatu ārdīšanu, stājas pretī pilsētnieka Liepas, savas meitas

meitas vīra, nodomiem pārvērst mājas un Eglaini naudā. Viņa

mirst, bet paliek cerība, ka viņas dzimto vietu neizpostīs. -

Lugai Jēkabs Saltups (1913) ir centrā aktīvs varonis,

kas nekavējas atstāt pilsētā labu vietu, lai glābtu savu dzimto

māju saimniecību no sabrukuma.

Bībeles temats par pamatu viņa plašākajam un ievēroja-

mākam drāmatiskam darbam, traģēdijai Zau 1 s, ko viņš ga-

diem ilgi un rūpīgi veidojis, rakstīdams to plūdos neatskaņotos

piecpēdu jambos. Savu krāšņumu traģēdijai tad ari piešķir šī

dzejiski tīrā un skaidrā, gleznu bagātā valoda. Traģēdijā tēloti

jūdu tradicijās atzīmētie notikumi no Zaula iecelšanas par ķēniņu

līdz viņa pašnāvībai. Pats sākums ievada mūs jūdu tautas ne-

saskaņās, kad viena daļa nostājas par, otra pret Zaulu. Veco

tradiciju aizstāvji pulcējas ap Zamuēlu, jūdu tautas pēdējo soģi,

jauno centienu piekritēji ap Zaulu, Zamuēļa paša iecelto, bet

vēlāk vajāto pirmo ķēniņu. Še izaug traģisko notikumu pretekļi,
ko jo sevišķi pastiprina vēl dziļš un būtisks duālisms Zaula pasa

dvēselē. Traģēdijas beigās tas viņu neatvairāmi grūž ari paš-

nāvībā. Bez šiem galveniem raksturiem traģēdijā ļoti daudz

vēl citu, gan tumšu, gan ideāli gaišu tēlu, piemēram Jonatāns.

Dāvids, Mikale. Viņu ciešanas un pārdzīvojumi lielajos laik-

meta notikumos tāpat nepaliek bez atbalss mūsu dvēsele. Sa*

lieša darbs dziļi iespaido lasītāju un skatītāju.

Saulieša lugas radušas sekoša kartība: Pret ziemeļiem ®

1908; Jēkabs Saltups 1910; komēdija Pašam sava saimniecība 191"

iespiesta 1914; Vienprātības komiteja 1914, iesp. 1922: Sirdskaite

1915; Līgo 1916, iesp. 1922; traģēdija Zauls 1919—21, iespiesta 19#;
Intelliģenti, komēdija, 1925; Nepilnīgais, traģikomēdija, 1926; tSļ
ēnā, fragments no drāmatiskā tēlojuma „Pret ziemeļiem", iy '

Audžu bērni, tautas drāma, 1928. No jaunākārrļ lugām jāpiemin U

stīgalu perēklis, komēdija, 1932; Svētki Prātaiņos, traģikornedu3'
1932; Rīta blāzma, drāma jaunatnes teātriem, uzrakst. 1902, grāma a

iesp. 1932.
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Literātūra.
.. Saulieša kopoti raksti, t. izd. I—III 1904—1909,
2. izd. — I—V 1914—15; 3. izd. ar Teodora biografiski-literārisku

ievadu, 15 sējumos, 1924—1927. — Teodora Vadošā doma Saulieša

darbos, Druva 1914, 1. — Tā paša Ķēniņš Zauls, Latvis 1925, 1090. —

Tā paša S., dzīves un darba aina, Rīgā 1924. — Vizuļa S., Rīta

Skanas I, 35—51. — Līgotņu Jēkaba Sieviešu tipi S. rakstos, Dz. V.

1908, 254, 260. — J. Bankava A. S. savos stāstos, Jaunā Avīze 1912,

17, 18, 20.
—

A. Smilgas Saulietis Sauliešos, Latvju Grāmata 1930,

1. nrā. — A. Saulietis Tāli laiki un gaiši tēli (Atminas), Latvju Grā-

mata 1931, 2. un 3. nrā. — Stud. A. Kalniņa Šķīstsirdības motīvs S.

stāstos, R. L. b-bas Rakstu krājumā 20. — P. Jēger-Freimanes at-

sauksme par traģēdiju Ķēniņš Zauls, Latvju Grāmata 1930, 2. —

Bez tam daudzu autoru apceres un atmiņu zīmējumi Saulieša nāves

gadījumā 1933. gadā.

9. PLŪDONIS

Ap deviņdesmito gadu vidu, kad no dzejniekiem prasīja
sabiedrisku ideju sludināšanu, kad sevišķi reālistiskais virziens

bija noteicēja vietā, nāca Plūdonis klajā ar saviem pirmajiem
darbiem. Vina jaunekļa spars neļāva viņam būt par pretinieku
jaunajai strāvai. Tomēr viņš nevarēja ar to kopā saplūst:
vmam bija pārāk spilgta īpatnība, un agrākajos straujajos nacio-

nālistos viņš atrada sev radnieciskas dabas, tā piem., Auseklī,
ko viņš liela mērā bija izraudzījies par priekšzīmi. Redzam tad
vļnā toreiz nesamierināmo strāvu sintēzi: būdams nacionālists.
Vloš kritizēja nacionālistu remdenību un traucās līdz jaunatnes
centieniem.

_ Plūdonis agrāk saucās savas tēva dzimtas vārdā par
Lejenieku. Savu rakstnieka vārdu Plūdonis viņš vēlāk pie-

ari par savu īsto. Lejenieka vārdu dzimta dabūja no

majām, kurās tā saimniekoja. Lejenieki ir Bauskas Pilsmuižas
maJas, kilometrus astoņus no Bauskas, kilometrus trīs no Vec-

ates, Mēmeles kreisā krastā.

Savas dzimtenes dabu Plūdonis ša apraksta (Teodora
Plūdonis III): „Apkārtējo pievilcīgo dabas ainu krāšņi rotā lēni

un domīgi tekošā Mēmeles upe. Aiz viņas labā krasta plašajām,

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

galotnēm paceļas Vec-Saules baznīcas zaļais tornis. Bet kreisais,

augstais krasts Lejenieku māju daļā pāršķērsots dziļu, romantisku

gravu, caur kuru tek, ievu un melnalkšņu ēnā slēpies, strauts. Grava

n°augusi visādiem lapu kokiem un krūmājiem un noder par mīlu
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mītni lakstīgalām, kuras še ziedonī, cita ar citu sacenzdamās, skan-

dina savas saldu vaidu pilnās dziesmas." Šī grava bijusi no bērna

kājām dzejnieka mīļākā vieta. Tēva mājā un apkārtnē mantotie ie-

spaidi nogūluši dvēselē uz visu mūžu. Kad pēc ilgiem gadiem viņš

kādreiz nonāk atkal tēva sētas pagalmā un upes lejā, iespaidi pa-

mostas un viņš dzied (dzeja Atkal dzimtenē, Jaun. Ziņas 1931, 213):

Es sveicu tev', tu, tēvu sēta

No kuras ilgi biju šķirts!

Cik klusa tu! kā izredzēta,

Lai lauku mieru bauda sirds.

Vai pagalmā, vai upes lejā,

Kurp vien tik veras mana acs —

Tā pati vecu vecā seja,

Tas pats sen gadiem redzēts skats

Lejenieku mājas

Lcjeniekos Vilis Plūdonis dzima 9. martā (25. febr.) I°' 4,.°'

kā priekšpēdējais no četriem dēliem. Jaunāks par viņu J ani •
rakstnieks Visvaldis, vēlākais aptieķnieks un ārsts, ar

r
7

UI
Plūdonis visu mūžu stāvējis vistuvākās attiecības.

™

t ē_v s, straujas, brašas dabas cilvēks, mira 30 gadu ve<?Ul
:

aS
Plūdona māte sirsnīga, strādīga, dievbijīga sieviete,

_

ķur

seju, ipēc Plūdoņa brālēna, Vila Olava, vārdiem, pastāvīgi
staroja it kā kādas svētas cietējas bālidzeltēns nimbuss.

Visvairāk Plūdonis mantojis no savas vecm ām m

(tēva mātes). Viņa nodzīvoja vairāk par simts gadiem 2

mūžu un bija piesavinājusies visu to garīgo bagātību, kas

viešu tautā pa ilgiem laikiem sakrājusies: tautas dziesmas, v
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sakas, garīgas, sevišķi Fīrekera, dziesmas, Stendera ziņģes un

pasakas. Vilis dažu vakaru klausījās viņas stāstos, līdz aiz-

miga.
Plūdonis mājās nevien iemācās lasīt, bet saņem ari savā

veidā skolas mācības. Par -skolotāju ir vecākais brālis. Visi

zināmā laikā sanāk kopā, raksta, lasa, mācās. Plūdonis lasa

Bībeli, sevišķi kavēdamies pie sirdīgajiem Makabejiem. Skolas

maizē viņam patīk stāsti par ievērojamiem vīriem. Viņš sajūs-

minās par Napoleonu. Viņam skan ausīs Leipcigas lielgabalu

rīboņa. Bet šo nepārspējamo varoni reiz saņem un noved

Helēnas salā. Plūdonis par to lasa dārzā, uz audekla baķa iz-

laidies, un nevar valdīt asaras. Viņš dzīvo saviem va-

doņiem līdz, iedomājas pats par tiem un tos tēlo. Viņš kau-
jas kā Leonids pie Termofiliem, valda kā Maķedonijas Alek-

sandrs trako Bucefalu, brūk kā Kārlis XII. virsū ienaidnie-
kiem, vēcinādams garo zobenu pār galvu, un dadži žogmalē
lūzt no stibas cirtieniem. Viņš ievelk darbībā tuvākos biedrus,
sataisa Mēmelē floti, sarīko jūras kauju. Kopā ar saviem brā-
liern viņš izrāda teātri, uzved lugas: Skolas pārlūks, Uz

Pavēli jākrāc, Meitas pūrs v. c.

Pirms sava skolas laika Plūdonis iepazīstas ar veselu
bibliotēku dažādu latviešu grāmatu, sevišķi ar tā saucama-

jam tautas stāstiem. Viņš lasa Bālo grēfieni, Marino Marinelli,

ļļranca Hofmaņa, Šmīda, Leitāna stāstus. Vērtīgāki ir Jaunā
otendera pēc Zalcmaņa tulkotais stāsts Auzan Ernests, Ebersa

romāns Esmu cilvēks, Kaudzītes Matīsa tulkotais Temzes dēls.

pudonim naca rokās ari Lautenbacha grāmatas: Zalkša līgava,
Liga, kas viņam patika ar savu glīto ārieni. Viņš lasa Kau-

jies Matīsa_ antoloģiju Smaidi un asaras. Starp dzejām,
as paliek prātā, ir balādes Vergu kuģis, Dziesminieka lāsts

'Ulanda).

Pirmā Plūdoņa apmeklētā skola ir Bauskas Pils-
uza' s pamatskola, kurā viņš iestājas 1884. g. au-

val h
macas ta saucamajā vācu klasē, kur mācības

'oda vāciska, bet latviešu valodu māca kā priekšmetu. Vi-

joli
11

.diktāta stundas, gan latviešu, gan vācu: diktē dze-
Ws, ko viņš nekad neaizmirst. Pie tādiem pieder: Mālberģa
taciņas, J. Alunāna pēc Šillera tulkotā Dziesmu vara,

ļai,
rß:e!"a per brave Mann. Vasaru skolnieki pavada daudz

grā

a dabā. Bet vismīļāk Plūdonis dabā viens. Viņš paņem

kierr?atU
'

a'z^ uz tuvējo pļavu, nometas zālē un pilniem mal-

ķL sa vem dabas jaukumu. Skolas biedru starpā ir kāds,

?ali-
rot

-

n? gai yas un a^ mēdz dziedāt dziesmu par Zem-

esu cīņām ar bruņiniekiem. Plūdonis to klausās, līdz prot
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no galvas. Dziesmas sacerētājs ir J. Lep še, Bauskas ap-

gabala populārais dziesminieks, kura ziņģes iznāk vairāk iz-

devumos.

1887. g. janvārī Plūdonis pāriet uz Bauskas pilsē-
tas skolu, iestādamies otrā nodaļā, kur ievesta krievu mā-

cības valoda. Skolotāju starpā ir Fr. Adamovičs, ko Plū-

donis jau pazīst kā rakstnieku un apmeklē, ņemdams latvieša

valodas stundas. Vēl ari no krievu valodas skolotāja Plū-

donis var ko mantot: dabas ainas, tā Gogola Ukraines skatus

viņš burtin uzbur skolnieku

priekšā. Skolnieku starpā Plū-

donim vistuvākais J. Zutis, kas

vēlāk sniedzis par Plūdoni at-

minas. Ar to kopā viņš apstai-

gā Bauskas apkārtni, apskata

vecās bruņinieku pilsdrupas

stāvajos klinšu krastos starp

Mēmeles un Mūsas upēm. Kad

skolā nodibinās slepena latvie-

šu bibliotēka, viņi abi ir galve-

nie darbinieki. Ka trešais vi-

ņiem pievienojas Andrejs Jj|
sens, vēlākais jaunības literatū-

ras veicinātājs.

Tagad Plūdonis iepazīstas

ari ar labāko latviešu

literātūru. Viņš kārtij

lasa Austrumu, sajūsminās par

Kaudzīšu Mērnieku laikiem ">

Ausekļa dzeju. Ari literarisP

darbos viņš vingrinās:
tulW

klasisku dzeju, Qētes, Lenavj

Plūdonis jaunībā

Lermontova sacerējumus, uzraksta pirmo nodalu nodomātais

plašajam romānam par klaušu laikiem. j
u

Pilsētas skolas kursu 1890. g. beidzis, Plūdonis paliek gaa

mājas un tad iestājas, 1891. g. augusta, Baltijas sko1
tāju seminārā Kuldīgā. Še pavadītie četri gadi o»

nieka attīstībā paši svarīgākie. Semināra vadītāji, kas

skatīja par savu uzdevumu latviešus pārkrievot, savu

dzēkņu centienus norobežoja uz visciešāko, sevišķi tāļu vir

turēja no visa latviska. Pa to tiesu jaunekļu starpa va

tāda dedzība pēc vispusīgas izglītības, pec darbiem s .
tautas labā, ka tie nesa vislielākos upurus, lai sasniegtu s •
mērķus. Plūdonis plaši iepazīstas ar pasaules literatūru,
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lasīdams pašus literātūras paraugus, gan vēsturiskus apska-
tus un aistētiski kritiskus apcerējumus par literātūru. Viņš
studē Belinska, Lessinga, Brandesa, Tēna rakstus.

Uz toreizējo latviešu literātūru viņš sāk skatīties kritiķa
acīm un nāk pat pie sprieduma, ka latviešiem literātūras nav;

ir tikai kādi pasākumi (Kaudzīši, Auseklis, Pumpurs, Apsīšu
Jēkabs). Latviešiem nav tādu tautas īpatnības attēlotāju, kā
krieviem Turģeņevs, norvēģiem Bjernsons. Plūdonis jūtas
aicināts ziedot šī trūkuma novēršanai savus spēkus. Viņš
iedziļinājās latviešu valodā, pēta vārdu nozīmi, ceļ jaunus
vārdus. Un līdz ar semināra beigšanu viņš laiž klajā savu

dzejoļu krājumu: Pirmie akordi (1895).
Pirmā skolotāja vieta Plūdonim Liezerē: draudzes

skolā par palīgskolotāju (1895—97). Skolas darbs ir pelēks,
grūts, aizņem veselām nedēļām visu laiku. Domu biedru nav.

Nomirst māte, uz kuras bērēm viņš no Liezeres aizbrauc.
Rodas daži dzejoļi ar pesimistisku nokrāsu. Atspirdzinošus
iespaidus viņš saņem no skaistā Liezeres ezera.

No Liezeres Plūdonis pāriet uz Bigauņciemu jūr-
malā. Se inspektors Treilands-Brīvzemnieks viņam deva

vietu ar tiešu nodomu, lai dzejnieks saņem jaunus, stiprus da-
bas iespaidus un vientulībā garīgi nobriest. Un patiesi, labā-
kais, ko viņš turpmāk radījis, vedams sakarā ar še saņemta-
jiem iespaidiem un pārdzīvojumiem. Tieši iespaidu attēlo-

jumi ir etide no zvejnieku dzīves Selgā un dzejojums Divi pa-
saules. Šiem darbiem pieslēdzas Rekviēms un Atraitnes dels,
kuru digļi aizmetas tai pašā laikā.

Savu turpmāko mūža daļu Plūdonis nodzīvo galvenā
kārtā Rīgā, uz kurieni pārnāk 1898. g. rudenī. Nostrādājis

ļjzus gadus par adjunktu, viņš bija no 1901.—1914. g. par

skolotāju savienotās elementārskolās Kalpaka (bij. Totlebena)
oulvārī. Plūdoni nu apņem cita pasaule un ierauj sevī. Sakara
ar Pilsētas baudu dzīvi viņš pārdzīvo iekšējas cīņas; tad viņš

ļ>cmem dalību, gan kā garīgs darbinieks, sabiedriska cīņa. No
Slrn cīnām izaug viņa turpmākie dzejas darbi.

Piektā gada revolūciju Plūdonis saņēma ar sajūsmu. Re-

akcionārajā skolotāju kongresā viņš ar aizgrābtību_ nolasīja

.zeJoli par lielo atmodu. Reakcijai iestājoties nevarēja revo-

"cionāru domu izsacīt citādi kā simbolos: viņš rakstīja Pa-

aKu par vilku, poēmu Uz saulaino tāli.

y,
} asaules karam sākoties, Plūdonis bija ko sasniedzis.

šīiīn nodiDmāiis mierīgu ģimenes dzīvi, ieguvis par īpa-
mu no svešu rokas savas tēva mājas. Bet ka r_š L

likās, par-
Ka visam pari krustu. Viņam bija no teva mājam un no
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Rīgas jāaizkravājas uz Vidzemes iekšieni, uz Jaun-Gulbeni,

kur dzīvoja viņa brālis par ārstu un aptieknieku. Pārciestie

piedzīvojumi izsacījās dziesmās.

Septiņpadsmitā gada revolūcija ierāva Plūdoni savā

straujumā. Tērbatas skolotāju kongresu viņš apsveica pa-

cilātā runā: viņš bija par locekli Valkas apriņķa un guberņas
skolu nodaļā. Kad uz gada beigām nodibinājās proletariāta

diktātūra, Plūdonis bija Iskolāta (Latvijas izpildu komitejas)
darbinieks. Tā Plūdonis straujā gaitā tika no bezpartejiska
par sociāldēmokratu-lielinieku.

Bet drīz sašķīda viņa tā laika ideāli un viņa dzīve. Vfr

ciešiem ienākot, viņš palika Valkā bez kādiem līdzekļiem.

Viņš pārcēlās uz Liezeri, vispirms pie sievas vecākiem, pār-

gāja 1919. g. rudenī uz Rīgu un nodarbojās par latviešu valo-

das skolotāju vidus skolās. Skolas laikā viņš dzīvo Torņa-

kalnā, vasaras brīvlaikā savās tēva mājās.

Plūdonim ir pret ārpasauli tīri mākslinieciska

attiecība. Viņš savā lirikā neizceļ atsevišķā priekšmeta jeb

parādībā simbolu kādai abstraktai vai sabiedriskai domai. Ja

viņš dzejo par ziemu (Vai atkal, ziema, šeitan tu ar savu

drūmo bālumu), tad tā patiesi ir ari ziema un nav ņemta par

līdzību sabiedriskam sastingumam, kā tas notiek, piem., Raiļļ
a

dzejoli Bij dziļa ziema, kad projām gāju. Tāpat ikkatrs gada

laiks atstāj uz viņu savu sevišķo iespaidu, kam viņš dod tiesu

izteiksmi. Katrs moments dabā modina viņā mākslinieciska

izjūtas. Kad viņš Pievakarē staigā gar krūmaino strautu, p

viņam „Iz katra krūma šķiet pretim māj dzejiski izve!ļ
ffl

tēls". Un kad viņš blāzmai spīdot brauc laiva, tad vinarn

mostas sirdī dziļi domu tēli. Šis dabas jaukums ir vinazei>

un sudrabs.
Zila debess mana dala —

Cik tur zelta nepaspīd!

Un kā laistās lapa zaļa,

Kad tur sidrabrasa slīd!

Katrs ziediņš, katra smilga pauž zeltu viņa sapņos,

ņam saprotama skumjā dziesma, ko dzied kalna sirmas1'1
des, un trīsas, kas iet pa lapu lapām baltai apsei (Mc

Viņam ir brīži, kad viņš jūt dabas lielo dvēseli, kas P U**L

viņu tūkstoš pulsiem. Plūdonis tā nāk tuvu dabas mij ■
kuru robežās viņš galīgi pāriet dažās savās balādes

Tīreļa noslēpums, Meža klusums pusdienā).
Tāda pat attiecība kā pret dabu ir Plūdonim pret c

ārpasaules parādībām. Gan visvairāk viņu ierosina
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daba; tādu dzejoļu viņam ap 40% (pēc P. Birkerta Plūdoņa
daiļr. procesa psīcholoģija, I. M. Mēnešraksts 1923). Bet tad
nāk sociālas parādības (37%), nāve un skumjas (17%), mīles-

tība (16 %) v. t. t. Sociālas parādības nostājas kā ierosinātājas
blakām dabai. Tā Pasaku par vilku neierosina tanī ietēlotā re-

akcijas doma, bet glezna, kurā vilks raugās uz sādžu. Šī da-

bas aina Plūdonim paliek prātā, līdz ar to saistās reakcijas
(meža brāļu) pārdzīvojumi. Tēlotās dabas ainas izjūta tad ari
ir tā, kas to padara neaizmirstamu.

Kadā mērā ir dabas, ir sadzīves parādības dzejniekam
der par māksliniecisku pārdzīvojumu ierosinātājiem, rāda viņa
poēma Divas pasaules. Trīs dubultainas, katra ietverta

divreiz trijos simmetriski nodalītos pantos, noklājas mirdzošas
mūsu priekšā. Katrā ietveras skaists dabas (vakara, pusnakts,
rita) skats, kasjeved vienā pusē bagātnieku baudu dzīvē, stal-
tajās villās, otrā pusē zvejnieku kailajā postā mālu būdās. Tik-
pat daba kā dzīve, tikpat bagātnieku izpriecas kā zvejnieku
grūtais darbs izstaro ierosinājumus, kas ved pie visdzilākiem
mākslinieciskiem pārdzīvojumiem.

Nostādamies kā mākslinieks saviem tēlojamiem priekš-
metiem pretī, Plūdonis tad nu ari savā dzejā vispirmā kārta

Piegriež vērību daiļuma elementiem. Viņa idejas nav ne-

kādas jaunās, bet viņu ietērpa! ņemto vielu viņš izmanto līdz
galam izjusta daiļuma izteiksmei. Tā tas jau redzams viņa
Poēmā Divas pasaules. Viņa poēmai Atraitnes dēls pamatdoma
Pavisam vienkārša un vecu vecā: jauns censonis, savas mā-
tes vienīga cerība, pārpūlas, mirst. To Plūdonis izlasa Dienas

Ļ aPā. Kā tuvāks apstāklis viņam paliek prātā: šis jauneklis
lr Pēterpils skolotāju institūta audzēknis. Un nu raksturīgi,

dzejniekam neizstrādātajā kopainā (pirmideja) uzaust

garā ka nezaudējami daiļuma momentu Tie pa daļai pavisam

ļalu no paša notikuma kodola, gluži ārējas dabas, viegli un

|ļtr ļ m acīm aizslīdoši mirkļi, bet to tiesu dzīvi_ un svaigi ka
Pati daba. Plūdonis uzmetina uz loksnes braucēja (uz Peter-

™V Pa vagona logu ātri skatītu priekšmetu virkni: „Tilts, tī-

ļ.ells> rejošs suns, gans, jozies tēva skrandas, un virkne sievu

ļlnv gabalā..." Te ārēji priekšmeti un pusneapzinīga dve-

rles dzīve sakūst kopā un kristallizējas neaizmirstamas glez-
-3 Dziļāk notikumu saturā ieved atzīme par māmiņas pār-

jūmu tniģiku. „Un vecā māmiņa ar gurdiem soļiem naks

niel? • sunaja ka rudens lapa kritīs..." Ta visu vielu dzej-
as izmanto par metiem, kur ieaust savus daiļuma audus,

p,-
kailums tad uz visciešāko nosaka ari viņa izteiksmi.

va°0a rakstos neatradīs šā vai tā uzmestas frāzes. Katrs
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teikums nevien noapaļots un noskaņots, bet ietver domu

skaidrā, oriģinālā gleznā. Tāda proza, kāda lietota Fantāzijā

par puķēm, dēvējama par prozas dzeju. Ik katrā simmetriski
nodalītā teikumā ietveras strauja, ciešā gultnē ievadīta jūtu

plūsma, kuras viļņi atzīmējas pat valodas ritumā. Bet ari tāda

proza kā Selgā vai Pasakā par vilku, kam vairāk stāstošas

sakarības, tuvojas episkas dzejas tēlošanas veidam. Par no-

tikumu gaitu še ne vienkārši pastāsta, bet cel to smalki no-

skaņotā gleznu virknē acu priekšā. Plūdoņa dzejai ne-

trūkst nekādas izteiksmes pilnības. Ritums un atskaņas ir ne-

vainojami. Plūdonim ir ari brīvs ritums, kur mainās dažādas

pantpēdas. Bet ja viņš izraugās zināmā sacerējumā kādu

pantmēru, tad viņš to iztur viscaur skaidru. Tas latviešu

dzejā ne tik bieži sastopams, sevišķi trijpēdu pantmēros (dak-
tilī v. c). Plūdonis še izņēmums. Atraitnes dēla visu pirmo

nodalu viņš iztur skaidros daktiļos, kuros netrūkst ne zilbes:

tāpat citur. Pantpēdā viņam daili ielejas vārdi, akcentu un

patskaņu garumu dabiski pieskaņojot metrikas likumam. Zi-

nāmās pantpēdās ieturētas rindas un zināmā maiņā iekārtotas

atskaņas Plūdonis saista kopā par oriģināliem pantiem, kā to

redzam Divās pasaulēs, Atraitnes dēlā, Rekviēmā v. c. P*

tam pantpēdu pārmaiņa pieskaņojas tēlojamo jūtu raksturam.

Plūdonis valodas mūzikālo jaukumu ne tikai izmanto rituma

un atskaņās, bet vietām tēlo ar vārdu skaņu. Pie tādam vie-

tām pieder dzelzceļa brauciena tēlojums Atraitnes delā.

Vara rati,

Gari, plati,

Ratu ratiem garām trauc;

Rībēdami,

Ripodami,

Ritepi cits citam sauc:

Tik pa taku!

Blaku, blaku!

Žviku žvaku! žviku, žvaku!

Brauciena rīboņu zīmīgi tēlo skaņa r; bet tad, ātruma

pamazinoties, top par raksturīgām klaudzošās
_

skanas

(blaku, blaku). Vārdi savā nozīmē pamazām nobāl, līdz |°

par tīriem skaņu tēlojumiem (žviku žvaku). Tāpat skaP*

Plūdonis lielā mērā tēlo Rekviēmā. Jau pats sākums vien*

skaņām ienes bēru braukuma rāmi nopietnā gaitā (Pama
brauciet un klusu! Līķratus netriciniet!). Poēmu_
zvanu skaņu zīmīgs atdarinājums (Pamazām — palēnām

"

Pamazām — palēnām ...). Tik pat zīmīgus skaņu tēlojum
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sastopam Plūdoņa balādēs un citur. Valodas dailskaņā Plū-

donis noved pie pilnības Ausekļa pasākumus (sk. II2

,
249). Kā

dzejas formas meistars Plūdonis stāv latviešu literātūrā pir-
majā vietā.

Tada ir savās attiecībās pret ārieni, ir dzejas formās pa-
rādīta daiļuma mīlestība vēl nenozīmē, ka Plūdonis būtu no-

robežots daiļuma pielūdzējs, bez kādiem ārpus tīrās mākslas
meklējamiem elementiem. Tūliņ savu pirmo dzejoļu krā-
jumu viņš sāk ar izsaukumu: Ak
tu sasodīta vienaldzība! un beidz
ar lūgumu, lai Dievs viņam dod

spēku tajak cīnīties. Pievakarē,
kad viņam no katra krūma māj
pretī dzejiski izveidots tēls, viņš
izsaka domas, ka būtu ar mieru
dot simtiem tādu tēlu, „ja tikai
mieru spētu sev sirdī iemantot".
Tā tad Plūdonim ir gan centieni un

tieksmes_ ari viņa dzejā, kas

s/āv ārpus mākslas. Un
sie viņa dziļākās būtības pamatos
meklējamie elementi ir tie, kas vi-

ja dzejai dod lielāku nekā formas
daiļuma vērtību un nosaka robe-

žas viņa attīstības posmiem. Viņa
darbos saskatāmi jaunības ideālis-
ma, iekšēju cīņu un mierīgas apce-
ls posmi.

Jaunības ideālisms
izsakās viņa darbos: Pirmie akor-
dl (1895), Rekviēms (1899), Atrait-
nes dēls (1900).

Plūdonis 1924

Pirmie akordi iznāca Jelgavā uz ceturtajiem latv.

ļziesmu svētkiem un sagādāja Plūdonim tūliņ dzejnieka slavu,
sūnekļa spars, asa kritika par dzīves kroplībām un sabied-

riskiem darbiniekiem, ari tautībniekiem, sajūsma par sabied-
f'skiem ideāliem, dzīva dabas un mīlestības iespaidu izjūta,
zveicīgi veidots pants, spēcīga, īpatnīga valoda — viss tas

'ecināja par modriem centieniem un sevišķām spējām, kaut
*an bija manāmas pieskaņas ievērojamiem paraugiem: Qē-
em

> Puškinam, Auseklim v. c. Še apzīmētas bērnības un

a^rās jaunības pēdas: vecais strauts, Mēmele, seminārs. Svai-
gs dažas dabas ainas, tā, piem., Mums mīļas šīs druvas. Zī-
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mīga ir satira par izlutinātu matēs meitu Ceciliju (Vai zini tu

Ceciliju).

Rekviēms likts mutē agri mirušam censonim, ko pa-

vada uz kapiem. Doma par to dzejniekā nogatavojusies, brā-

lim cieši saslimstot. Viņam dzejnieks dāvina šo poēmu „par

sēru atgādinājumu tām tumšajām dienām, kad kļūmā slimība

par tevi turēja izplestus savus melnos saltos nāves spārnus, uti

mēs tuvinieki jau apraudājām tevi savās sirdīs kā mirušu".

Atraitnes dēls ietver sevī pārdzīvojumus mātes nā-

ves un brāļa saslimšanas gadījumā. Lasot Dienas Lapā 1895.

g. ziņojumu par Pēterpils skolotāju institūta audzēkņa nāvi,

rodas poēmas pirmideja, kurā iekūst paša izbaudījumi. Kādus

mēnešus vēlāk dzejnieks uzmetina dažas zīmīgas ainas. Bet

galīgi viņš dzejojumu izstrādā 1900. g., kad viņš apsolījies
fiterāriskā vakarā nolasīt kādu darbu. Pāris nedēļas viņš

noņemas un strādā, dzer tēju un raksta dienu un nakti. Dažas

vietas radušās ekstāzes brīžos, tā slimnīcas skats („Kur esmu

es? Kam še tik daudz ir gultu?"). Dzejnieks liecina (1. M. M.

1923, I, 663), ka Atraitnes dēlu rakstot viņš pats bijis atraitnes

dēls un visu pārdzīvojis līdz ar viņu.

Jaunības ideālisms, kurā atspoguļojas apkārtnes daba uti

dzīve, izsakās jūrmalas ainās Selgā (1898) un Divas pasaulēs
(1899). Pirmā ir priekšzīmīgas tēlojošas prozas, otra priekš-

zīmīgas tēlojošas dzejas paraugs.

Plūdoņa iekšējo cīņu posms spilgti nošķiras no ag-

rākā. Tas sākas kādu laiku pēc tam, kad viņš (1898) pārnāk

uz Rīgu. Šo cīņu spilgtākais dokuments _F antazi j a PJ
r

puķēm. Viņš to pa daļai raksta tēva mājās 1903. g. Taks.

pa kuru staigādams viņš sacerējis Pirmos akordus, tagao

aizaudzis, un dzejnieka noskaņa vairs nepavisam nav agrāka.

Viņš še meklē atbalstu cīņā pret kairinājumiem. Puķes (sie-

vietes) pievelk, aizrauj, modina gaviles dvēselē; bet tad w»

notrulina jūtas, padara gribu vāju, rada riebumu. Dzejnieks

apņemas necelt vairs kāju puķu namā, rūda gribu un jau ga-

vilē par uzvaru. Bet par agru. Neizprotama sveša

viņu bez žēlastības velk turp, no kā viņš sargās; viņa jauki

nodomi un cēlā apņemšanās ir vējā. Ari tēva mājas_ un P>

mātes kapa viņš neatrod palīdzības. Tas ir, kā Plūdonis

nosauc, moderna cilvēka dvēseles lāsts. Viņam jāizkaro s

cīņas bez kāda ārēja vai iekšēja atbalsta. Sabiedriskam ijj*
žām trūkst īstas nopietnības un stingrības, tikumības n°rnl

zaudējušas reliģisko sankciju. Jauneklis viens nonāk pie r '

bežām, kur viņam skatās pretī nebūtība, un tad nu viņam sc

jāatrod spēks griezties atpakaļ. — Nesaudzīga dzejnieka P ay
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kritika ir dzejojumā Rēgi (1908). Viņš pārbauda, ko viņš

cerējis panākt un kas no viņa iznācis. Zuduši viņa sapņi par
gaismas pili, par jaunām zemēm. Viņa orģiju viesulī aiznestie

gadi nostājas tad pretī un ņirgājas par viņu. Šis pats motīvs

dzejoļos: Jaunības bezprāta dienās, Mellajās ārprāta nak-
tis v. c.

Plūdonim palīdz tikt pie mierīgas apceres cīņas,
kas izlīdzinot iekšējus preteklus nostāda viņu nedalītu, veselu
ienīstu varu priekšā. Tiešu dalību ārējās cīņās neņemdams,
vioš savrup novēro un notēlo viņu posmus. Piektajam ga-
dam sekojošā reakcija sastindzina visu dzīvi. Plūdonis raksta
Pasaku par vilku (1907). Nepiedzīvots sals iestājas pēc
nedaudz siltām pavasara dienām. Lido plēsīgi naktsputni, uz-

klīst vilki. No tiem nebīstas bagātnieks, labi aizsargātais Tur-

lupinš. Bet ari viņš dabū trūkties, kad liels, izsalcis vilks tu-

vojas ciematam. Gan tas, skaliem ūkšķieniem pavadīts, šoreiz

aiziet atpakaļ, bet vēlāk samal iebiedētā un murgojošā Turlu-
Piņa suni miltu miltos; atlikušas tik ķetnas un astes gals. —

Brīvības neapklusināmās tieksmes Plūdonis apdzied poēmā no

Putnu dzīves Uz saulaino tāli (1911). Tā ir kustoņu epa

Paraugs, kurā izmantotas tautas tradicijas par putniem un pa
daļai tautas dziesmu forma. Ritmi mainās līdz ar notikumu
raksturu.

Cīņas un uztraucošie notikumi ieaužas dzejniekam arvien

dziļāk dzejas audumos. Viņam rodas balāde, kur pašus asi-

ņainākos notikumus apklāj zilais teiku plīvurs un puķainā pa-
saku sega. Nav nekādu briesmu, ko tauta jau nebūtu pārdzī-
vojusi; bet neaizmirstamākās no tām palikušas dzīvas vecos

stāstos un dziesmās. Tur pārdzīvotais ticis par tautas garīgu

ļnantojumu, kas ierosina dzijas, mierīgas apceres. Tas pats
novērojams Plūdoņa balādēs. Fantāzija par puķēm atvēra

pkatu salauzta, izmisuša cilvēka dvēselē, kas padota sievie-
es valdzinošai un postošai varai. Šī pati vara par pamatmo-

ļļvu balādei Dūk ņ v sils. Deviņas Meža mātes meitas ir

'ļa. No tam iziet tāda pat burvība kā no puķēm dārznamā.
as Jj°tā, laksta, vilina, pat nokutina stiprinieka puisi. Ko vēl
airak var izdarīt? Dzejnieka stāstā tās tomēr ir lietas, kas

aatamas ar tādu pat nesatricināmu mieru kā nakti mirdzošas
aigznes pie debesīm. Šīs būtes ir visai bīstamas, un katram

britam dzejnieks pieliek galā: Nesper kāju, dēls, kāju šai silā.

/ ari uz briesmām, ari uz nāvi dzejnieks mācījies skatīties

doTl2-' as v *ss Piec*er P* e būtības gaitas un maiņām, tas
tai pat viņas brīnišķīgo, noslēpumaino krāšņumu. — Tāda

noskaidrotā mierā tērpjas Plūdoņa balādēs satricinošie no-
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tikumi tautas dzīvē. Piektā gada sekojošā reakcijā bija tīreļa
kakti par lieciniekiem cilvēku izmisumam un nāves izbailēm.

Šie šausmīgie momenti dod vielu balādei Tīreļa noslē-

pums. Gana zēna stabule pauž nevainīgi šos notikumus, no

trīsdesmit cits pie cita sakrautu akmeņu tiem likuši pieminekli,

Vēsturē nodzijojoties dzejnieku valdzina lātviešu un leišu

varonība, jo kaujā pie Saules, Bauskas tuvumā, viņi sakāvuši

iebrucējus vāciešus. Šo cīņu notikumus apdziedot Plūdonim

izveidojas poēma Kauja pie Saules (izn. grāmatā 1928},

kurā mēs atkal sastopam pazīstamo episkās dzejas meistaru.

Cīņas norisinājušās Mēmeles krastos, kas dzejniekam tuva un

mīļa kopš bērna dienām, tālab viņš senos notikumus apdzied
ar lielu aizrautību un spēku.

Plūdoņa jaunākas liriskas dzejas un balādes apvienotas

krājumos Zeme un zvaigznes (1928) un Tālie

krasti (1934).

Balāde sasniegusi Plūdoni savu lielāko meistaru latviešu lite-

rātūrā. Balādes attīstības sākumus varam ieraudzīt latv

tautas dziesmās. Gan laiv. stāstu dziesmas, ietverdamas sevī maz

mistiska, noslēpumaina, tuvinās romancei (Ej, bāliņi, lūkoties), tomēr

še ir ari balādu motīvi (kara dziesmās, Līgo, laiva). Juris Aluna»

liek savu dziesmiņu priekšgalā balādes, kas pieder pie visskaistā-

kajām pasaules literātūrā: Heines Lauru un Gētes Mēza tēvu. Pu-

rnos balādu oriģinālus dzejo Auseklis: Beverīnas dziedonis, Lai top.

Naula, Gaismas pils v. c. Tam pievienojas Pumpura Imanta. Ba-

lādu centās izkopt Ed. Zeibots, sniegdams veselu krājumu balādu

un romanču (sk. IF, 310). Daiļš balādes paraugs ir Raiņa Karaļ-

meita, tāpat J. Grīna Tālivalda gals. — No Plūdoņa balādēmvēl mina-

mas: Zalgales Mada loms, Jumis-atriebējs, Zagnicas kalējs. P°rl'
Artūras varonis, Klāss un auns, Mūzikants Justs un daiļā Lauma-

Zvejniekzēns un svešinieks, Viesturs ceļā uz pāvesta legātu, KaulJ

pie Saules.

Starp Plūdoņa sarakstītiem stāstiem šādi: Vecmāmuļas pē-

dējais Ziemas svētku vakars (Balt. Vēstnesis 1895); Suns (M. VļjS
1898); Rozīte (īstais Tautas Kalendārs 1901); Taivas ciems (P«ļJ
Lapa 1900); tas pats grāmatā ar virsrakstu: Mazā Anduļa pirmās

c

hības atmiņas; Rokas (Vērotājs); Pavasara rītā (Mūsu laiki); Gre

nauda (Jaunības Literātūrā); Ziemas svētku vecā pasaciņa U 1

Vēstnesis) v. c.
uļ

Plūdoņa dzejoļu grāmatas: Pirmie akordi, Hrisk 1 _
satiriski dzejojumi, Jelgavā 1895; Dzīves simfonijas, episki

jumi, Rīgā 1913; 111 Lirisku dziesmu, Limbažos 1918; Via

rosa, Sāpju ceļš, Valkā 1918; No Nakts līdz Rītam, Latvju W

drāma dzīvē un dzejā par 13 gadiem (1906—1919), Rīgā l92l;
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taki, tuvi tēli, Rīgā 1921; Bērnu dzejas. Rīgā 1921; Zeme un

Zvaigznes, Rīgā 1928; Tālie krasti, Rīgā 1934. — Eža kažociņš,

bērnu dzeja, sacerēta pēc tautas pasaku motīviem, Rīgā 1921.

Plūdoņa sastādītas dzejas antoloģijas: Dzīve un dzeja,

1900; Dzejas pērles, 1906; Balva, 1908; Jaunas dzejas, 1. grām.,

1903; Skolas dzeja, 4 dalās, 1905; Modernā vācu lirika, 1912; Leišu

dainas, 1921.

Plūdoņa sastādītas mācības grāmatas: Deklamācija jeb

daiļlasīšana, 1905; Pirmais vadonis praktiski-teorētiskā latvju valo-

das mācībā, 1910; Jaunais vadonis latvju valodas mācībā, 1921;

Latvju rakstnieki, dailliterāturas chrēstomatija skolām un pašizglī-

tībai, I. 1907, 11. 1907, 111. 1911, IV. 1912; Latvju literātūras vēsture

sakarā ar tautas vēsturisko attīstības gaitu, pilnīgs izdevums, 2 da-

lās, 1908; Latvju literātūras vēsture, saīsināts izdevums, 1912;
A. Dauge un V. Plūdonis, Mūsu lasāmā grāmata pilsētu un lauku

pamatskolām I.—IV. 1923—24, tāpat viikne apcerējumu līdz ar darbu

izlasi Rakstnieku sejas, no kā līdz šim iznākušas vairāk kā 12 grāma-

tiņas. Tur viņš sniedz apceri par Mālberģi (1928).

Plūdoņa tulkojumi : Fr. Nīcšes Tā runāja Zaratustra, 1908;

A. Grencšteina Kungu baznīca vai tautas baznīca, 1906; Ē. Renana

Jēzus dzīve, 1907.

Plūdoņa monogrāfija: Mīlestības dziesminieks Esenberģu

Jānis, 1910. Ta pati, pārstrādāta, kā ievads Plūdoņa sakārtotiem un

rediģētiem Esenberģu Jāņa Kop. rakstiem trijos sējumos, Rīgā 1924.

Literatūra. Plūdoņa Daiļdarbu izlase, ar Teodora bio-

srafiski-kritisku apcerējumu, L 1922, li. 1922, 111. 1923, IV. 1925. ~

Teodora Plūdonis, dzīves un dzejas aina, Rīgā 1922. (Daiļdarbu iz-

lases ievada sevišķs novilkums). — P. Birkerta Plūdoņa daiļradī-

šanas
procesa psīcholoģija, I. M. Mēnešraksts 1923, IV—VI. —

R- Klaustiņa Plūdonis un viņa balādes, I. M. M. 1920, XI—XII. —

J- Zuša Atmiņas par P., Latv. Vēstnesis 1921, 123 v. t. — Līgotņu

Jēkaba P., literāriska studija, Rīta Skaņas 11, 1904. — Švābes Rainis
vai Plūdonis? divi sveicieni saulei, Cēsīs 1912. — R. Klaustiņa Piū-

doņa impresionistiskās poēmas, Burtnieks 1934, 3.

10. TALĀKA ATTĪSTĪBA

. _Ne laika kavēklim, ne pamācībai, ne kādu centienu vei-

Dief
lSanai

lakstīta ta literātūrā, kas uzrāda plašā mērā no-

etniis mākslas darbus. Literātūrā paceļas ievērojama aug-
uma, kad rakstnieki raksta tāpēc, ka tas viņiem nepieciešams,

sav

VIF^m pēc savas izjūtas, pēc saviem pārdzīvojumiem
Va laika biedru vidū kaut kas sakāms. Latviešu laucinieku
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dzīvi tikai tad redzēja notēlotu visā dziļumā, kad tēlotāji nebija
tikai šīs dzīves novērotāji, bet viņas tieši dalībnieki, viņas

izbaudītāji. Blaumanim bija jātop par Kokneses muižas laužu

draugu, par savas Braku māju saimes darba biedri un sirds

noslēpumu zinātāju, pašam bija jāpārdzīvo viņu vidū savi

laimes un ciešanu brīži, lai pār sevi, pār saviem bied-

riem un visu sev apkārt noritošo, citkārt pelēko lau-

cinieku dzīvi izklātu mākslas skaidrību. Kādai daļai lat-

viešu bija jāpāriet no zemkopju dzīves pie citas nodarbošanās,

kancelejās, rūpniecības iestādēs, dažādos darbos un uzņēmumos

pilsētās, lai pie sevis nomanītu citādu dzīves veidojumu un to

notēlotu.

1) JAUNI IEGUVUMI.■ No saviem iekšējiem pardziv

jumiem smeldami, rakstnieki ienesa literātūrā jaunus eleme

tus un pacēla to ievērojamā augstumā. Tāpat iedami dziļu

un plašumā agrāk uzņemtā virzienā, kā ari ieraudami ci

ceļus, viņi cēla klajā jaunus vērtīgus darbus.

Vienmēr kāda literātūras daļa attēloja zemnie

pasauli. Ne tikai agrākās literātūras tradicijas pie t

noveda, bet zemniecība joprojām bija un palika par pama

latviešu tautas dzīvei. Šī kārta pārdzīvoja laikus, kas td

izšaubīja no agrākā stāvokļa un nostādīja jaunu uzdevun

priekšā. Par tiem bija ko domāt vairāk uz priekšu tikušajā

zemnieku kārtas locekļiem, kas visu to līdz pārdzīvoja,
gan pa daļai no tās bija aizgājuši projām. Viņu vidu redzair

Blaumani, kas gaišu skatu uztver zemnieku dzīve _traģisK(
konfliktus un tos drošu mākslinieka roku notēlo. Tās ir j
dursmes starp veco un jauno paaudzi, starp tēviem un dēlu

(Pazudušais dēls, Indrāni), starp zemnieku un muižnie

(Andriksons), starp neaprēķinātu vieglību un dzīves nopietni

(Aizvien lillā), starp kaislību un prāta prasījumiem (Raudupie

Dancis pa trim). — Poruks pauž pa ilgiem gadiem tau

iekrāto svētuma sajutu. Ta var iztikt bez arēja spožuma,
1

ērtībām, bez ievērības (Sirdsšķīsti ļaudis), un gala ari moa

najam cilvēkam, kas šķietas no visa agrākā atraisījies, jāno

galva tās priekšā. Šī sajūta rada ideālus, pret kuriem v

redzamais, dzīvē sastopamais izrādās par nepilnīgu,
Saulietis izjūt zemnieku vidū iesakņojušos tikumības P/ļ
jumu, nopietnību, nes to pilnā mērā ari sevī un velk tas prie

cilvēku darbus. Šie prasījumi ne gluži saskan ar rakstītajā

baušļiem, ari ne ar kristīgo mīlestību, kas visu piedod un

pretojas ļaunumam. Kalējs Indriķis, neatrazdams savā mas

cerētos ideālus, var tik tālu saskaisties, ka viņam jizbruK
nazi. Mežsargs Velde nošauj savas māsas pavedēju un
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mierīgs tiesas priekšā, juzdamies izpildījis to, ko prasa vina

tikumiskā apziņa. — Anna Brigadere uzmeklē tautas dvēselē
tos speķus, kas viņu allaž atjauno, kas īpaši sievieti atbalsta

nedienas un dara viņu par varoni. Tā ir mīlestība, kas ne-

rēķinās ar savu labumu, kas visu uzņemas un visu atdod. Lai

tāda tā izaugtu, lai pārbaudītu, vai tā ir īsta un pastāvīga,
jāiet caur ciešanu ugunīm. Tas, ko tauta nesusi kā nelabvēlīga
likteņa lemto bārenītes dalu, izrādās par dārgakmeni, kas viņu
dara bagātu un viņai piešķir brīnišķus spēkus. Karalim cie-

šanās jāpazemojas par übagu, lai mācītos meklēt dzīves īstās

vērtības; ciešanas pacel übagu par karali, kas godam nes

valdinieka kroni. — Šie ir daži paraugi, kas izaug no latviešu

zemniecības un ir tikuši īstu mākslinieku rokās par neaizmir-

stamiem literātūras pieminekļiem.

Bet latviešu tauta vairs nebūt nepastāvēja tikai no zem-

niekiem. Ari tā tautas daļa, kas no zemniekiem at-

šķīrusies, attēlota literātūrā. Še liela loma rūpniecības
attīstībai pilsētās. Tā atdalīja strādnieku, sevišķi fabrikas

strādnieku, no zemnieka. Strādnieku pasaule tad modina tādas

jaunas skaņas, kādas dzirdam Veidenbauma, Zvārguļu Ed-

varda, Raiņa, Aspazijas v. c. dzejā. Plašāki, izjusti tēlojumi
no jaunlaiku strādnieku dzīves vēl neparādās, bet gan dažas

ainas, kas sniedz ieskatu šai sabiedrības slānī un viņa problē-
mos. Pie tādām pieder Deglava Zeltenīte, Pērsieša Acīs krī-
toši burti. Zemnieks un strādnieks tiek ar uzcītību un krietnī-
bu uz priekšu, nāk pilsoņu kārtā. To plaši tēlo Deglavs, pats uz

saviem piedzīvojumiem atbalstīdamies. Viņa lielajos romānos

Uaunā pasaule, Rīga v. c.) gaiši atspoguļojas šī pāreja_ no

zemnieka uz pilsoni. Pēc būtības citāds ir no zemnieka cēlies

jntelliģentais censonis, tā saucamais zemnieka dēls. Ne tik

ffU

-r

Z T)ailakumi praktiskā dzīvē viņam acu priekšā, kā augsti
icieāli. Šada censoņa sajūsminātais tēlotājs ir Plūdonis (At-
raitnes dels). Tam devis veidu ari Niedra (Zemnieka dēls),
San to turpmāk virzīdams pretī praktiskiem nolūkiem (Straut-
maļi).

. Lai gan lielu lielā šī laika labākās literātūras daļā rakst-

isku mākslinieciskās tieksmes izpaužas dzīvi un īpatnīgi

a
fV5rt?s> iekšķīgi skatītos notikumu un cilvēku tēlojumos,
sākoties no kādas tāļākas tendences, tomēr vietām saska-

ņu ari centieni pēc jauniem mērķiem. Nacio-
isms dabū konkrētu raksturu. Niedras studētie latvieši

s .rautrn aļi) uzstāda pilnīgi noteiktus mērķus tikpat garīgā, kā
mnieciskā laukā. Pieceļas teikās minētie varoņi un „dārdot
caur tagadni uz nākotni". Šādā nākotnes nojausmā Rainis
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ved uz skatuvi Lāčplēsi, Induli v. c., allaž mēģinādams iero-

sināt zemākos slāņos snaudošos tautas spēkus. Cīņā par

jauniem mērķiem ved Aspazija savās lugās sievieti, līdz ar to

sajūsminādamās par labāku taisnību nekā to, kas pašlaik valda

sabiedrībā.

Jaunos ieguvumus latviešu rakstniecībā paplašina vēl citi

rakstnieki, kas darbojas vienā laikā ar agrāk minētajiem un

iezīmē dažus īpatnīgus vilcienus kopējā laika ainā.

2) ZELTMATIS.

Zeltmatis

Dodams naturālisma paraugus (sk. 61 v

t.) un drīz pēc tam pašķirdams

ceļu simbolismam (sk. 119), Zelt-

matis savos stāstos piegrie-

zās vienam galvenajam tematam:

abēju dzimumu savstarpējām at-

tiecībām. Tās viņš nolūkojis un

tēlojis ar dziļu izjūtu. Atmezdams

dogmas un sastingušas ieražas,

viņš nostāda vīrieti un sievieti vie-

nu otram pretī viņu tiešos, ne ar

ko nenorobežojamos pārdzīvoju-
mos, kuros gan ari ārējiem saisti;
jumiem sava loma, tomēr īsti tikai

psīchiskas" dabas. Top redzama

dvēseles dzīve visās variācijās un

visos sīkumos. — Novele J? r "1

(etn mtc 3 c (1897) rāda, ka

augoša meitene, kas meklē pamā-

cības pie vīrieša, uzplaukst pņ

iaunavu, kas top viņam par J"
lāko. — Novelē P1 ais m a (185».'
sastopas agrākie jaunības draugi-

no kuriem viņa jau precējusies
Notiek lēna, nemitīga tuvošanās, kas tomēr .ap y£
pie pēdējās robežas. Starp viņiem aizveras durvis. )'f
pieiet pie loga un noskatās viņam pakaļ. Tad viņa icļ

guļamistabā, lasa pār gultu liktos vārdus: „Kur mīlestība rnajj
tur ", bet netiek tālāk; „sažņaugtās sirds kaites rais! jas^
asaras spiedās viņai acīs. Smagi elpodama, viņa pakrita

gultu un, sāpīgi šņukstēdama, paslēpa galvu spilvenā." —
vejL

lēs rakstītā novele Nolādējums (1903) tēlo mākslinieka w

bērta tuvināšanos oficiera Lingota kdzei Emmijai. Simpa'P

abēju starpā ar katru dienu pieaug. Kad tuvināšanās tiecas ''

ri robežai, Roberts tā kā grib aizbraukt, bet tad sāk prāt

labāk palikt, vai ar Emmiju aizbēgt. Bet kad nu ari Lingots
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savas sievas sakarus ar mākslinieku, viņš saka izšķirošo vārdu.

Mākslinieks liek Emmijai priekšā, lai tā brauc viņam līdz, jeb lai

ar viņa līdzekļiem brauc pie vecākiem vai radiem; bet viņa pa-

krata galvu. „Bet kā tad jūs domājat turpmāk dzīvot?" viņš
jautā. Viņa, brīdi padomājusi, čukst: „tomēr — jādzīvo." —

Mīlestības infūzorijas (1900 —1904) ir sajūsmu glez-

niņas, kurās lasāmas jūtas no tik tikko manāmām zīmēm: no

acu skata, no nezinot paslīdējuša vārda, no rokas glāsta, no

pieskāriena pie pieres. Šīs infūzorijas mīt visur: pavasara zie-

dos un ziemas sniegā; nakts tumsā, mēnesnīcā, nokrēslā, pie
lampas uguns; blūzē, priekšautā, kājas kurpē; runāšanā, klu-

sēšanā, elpas vilkšanā.

Zeltmatis nošķir savu stāstu lielāko dalu trijās grupās, katrai

no tām veltīdams savos kopotos rakstos sevišķu sējumu. Tās ir:

Sarkanās lilijas (1904), Lauztās lilijas (1909), Ilgu lilijas (1912). Pir-

majā grupā viņš grib sniegt, pa daļai pēc svešiem paraugiem, kaut

ko sevišķu, no parastā atšķiramu. Tajā ietilpst: novele Plaisma,

psīcholoģiska skice l3ltte3C, novele Vijolītes, fantāzijas aina

Allages, Mīlestības infūzorijas, skice Mat. Otrā grupā ir „sadzīves

vētru lauztās lilijas", kas novārtā vīst ceļa malā. Tās ir: Aizrauts,

Pa etapu, Negoda apsegs v. c. Ilgu lilijas aptver skumju nomāktās,

pacietīgās sava likteņa nesējas: Nolādējums, Dzīves mīkla, Modernas

pasakas v. c.

Pēc kara šiem viņa stāstiem nākuši klāt darbi, kas kā tāla

vinu dienu atbalss atskan citādos — kara un bēgļu laikos. Tos viņš

Pieskaņo kop. rakstos agrākiem 4. sējumā ar nosaukumu Šķēpu

lilijas (1925). — Pēckara laikā viņš laiž ari klajā garāku darbu, ro-

mānu Grēka izpirkums (1928).

..

D r a m atiskus darbus Zeltmatis laida klajā pa da-
ai sakara ar savu darbību teātra laukā. Būdams par Ausekļa
pretalkohola biedrības) tautas nama pārzini (1901—1904), viņš
Se sai"īkoja un vadīja teātra izrādes, piemērodamies moderniem

centieniem. Kopā ar Duburu viņš (1909) nodibināja drāma-
lskus kursus, kurus vada vēl tagad un Latvijas patstāvības

19241
darbo^ās par administrātoru Nacionālā teātrī. (1919—

«4). Viņa_ pirmajās lugās manāms Meterlinka iespaids,

vam
viencelienu Neaicinātais (1896) viņš tulkoja. Sa-

jpl Paraugam Zeltmatis zināmā mērā pieslejas četr-
eiienu drāmā Smags gaiss (1907) un trijcēlienu

lockr
eS drāmā Sa saidī_ts (1912). Pēdējā lugā dzimtas

beiH ? ai^ a maJas savu dēlu un brāli Ausekli, kas patlaban

uzSv .in^enīera studijas un, savējus apciemojis, dosies vietā

Ugā, nepacietīgā gaidīšana izlietota par drāmatisku
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motīvu, kam (pievienojas, to traucēdami, gan ari citi motivi.

Skatuvei Zeltmatis ierīkoja Mērnieku laikus. Vēstu-

riska luga, ko Zeltmatis sarakstīja 1909.—1912. g., bet kas

iespiesta un izrādīta tikai 1924. g.. ir Indulis. Tas cīnās

par baltu tautu vienību; viņa pretinieku starpā ir Jods, kas

ieteic pieņemt kristīgo ticību. Drāma rakstīta pantmērā: kurš:

un leiši runā četrpēdu (tautas dziesmu) daktilī, vāci un pēc

kristības Indulis jambā. Dzejā, četrpēdu trochajos ar atska-

ņām, sacerēts ari Arājd ē1 s, teiku pasaka 6 ainās (1923)
Arājdēls iziet pasaulē, izdara dažādus brīnumdarbus un iemanto

galā ķēniņmeitu līdz ar pili un valsti. Pilī ieiet līdz tevs un

māte, bet neiet vecā māte. Viņa negrib aiziet projām no

zemes. Tādu prātu turēt viņa gribētu mācīt ari saviem bēr-

niem.

Pilis, troņi sagrūt var,

Uz tiem gulstas lāsti, grēks;

Bet kas mierīgs zemi ar,

Uzturēs to zemes spēks.

Zeltmatis, īstā vārdā Ernests Kārkliņš, dzimis 1. &

cembrī (19. nov.) 1868. g. Kabiles Buku mājās. Savus pirmos rak-

stus viņš paraksta ar Vecbuku Ernesta vārdu. Vecāki līdz ar flļ

atstāj 1881. g. tēvu tēvu mājas un aiziet dzīvot uz Kuldīgu, no ku-

rienes pēc pāris gadiem pārceļas uz Rendu. Še Zeltmatis krāj tau-

tas dziesmas un sāk nodarboties ar rakstniecību. Viņa tulkotais

stāsts Vecmuižas muižkungs iespiests Balsī 1887. g. Kādu gadu ap-

meklējis Kuldīgas semināru, viņš aizgāja (1887) uz Rīgu un piestājas

pie Rīgas latv. teātra, bet 1890. g. pārnāca atkal uz Kuldīgu, kur dar-

bojās vietējās komūnāliestādēs. 1898. g. viņš uzņēma garāku ceļo-

jumu pa Austrum-Krieviju, Sibiriju, Vidus-Aziju. Pārnācis Rīgā.-VlD-

nodevās skatuves mākslai un rakstniecībai, būdams dažkārt par

cekli avīžu redakcijās. Viņš izdeva Rakstniecības Almanachu

un 1909. g. Papildinādamies skatuves mākslā, viņš beidza UW

Reichera drām. augstskolas režisoru kursus. Teātra darbiniekiem

viņš kopā ar Lejas-Krūmiņu sastādīja teorētiski-praktisku vado"1
Skatuves māksla (1923). Tieši skatuves nolūkiem, deklamēšana'

domāts viņa sastādītais dzeju krājums Deklamātors (1928).

Pašbiografija: Mana dzīve un centieni, K. X

Atziņas I, 215—227. — Zeltmata Kopotie raksti sāka iznākt 1904 J
0. Jēpes apgādībā, pēc kara tie iznāca jaunā izdevumā, 4 sēju

1921—1925. — A. Gobas Z.. Latvju Grāmata 1924, 111.

Literātūra.

ļ Uztverdams
_

laika tenden^
Līgotņu Jēkabs piegrieza vērību sabiedriskam parādībām,

3) LĪGOTŅU JĒKABS.
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dziļojas īpaši viņu traģika un to ar patiesu izjūtu attēloja. Viņš
rakstījis dzejoļus, stāstus, kritikas, literātūrvēsturiskus darbus.

Līgotņu Jēkaba dzejoļi saka parādīties deviņdesmita-
jos gados laikrakstos: Austrumā, Mājas Viesī, Dienas Lapā,
Balt. Vēstnesī v. c. Pirmais dzejoļu krājums bija Rozes un

ērkšķi (1903). Tam sekoja Pusdienas tveicē (1904), Kur dru-
vas līgo (1908), Zelta stati (1923). Pirmo dzejoļu krājumu dzej-
nieks ievada ar solījumu liktenim, ka viņš gatavs viņam
iet visur līdz caur ērkšķiem vai caur rozēm, un ar lūgumu, lai
tas viņu pasargā no remde-
nības un mūžam viņam ne-

liek but bez dusmām un

bez mīlestības. Viņš tad

sajūsminās par ziedoni, par
dzīvi, par sirds laimi; to-
mēr vissaulaināko gaismu
al 'až pārtrauc melnas svīt-
ras. Pavasaris smaida lejā,
kūp

sauc vi-
sus priecāties; par puķēm
Pateiksies tie, kam vaļa,

Jet Dievs lai dod maizi

«cm, kas svīst sviedriem

seja. No_ gaišām, augstām
zalem plūst klavieru ska-

ļas, sirdi aizgrābj košas
dziesmas, debesis izber
svētību; bet Dievs lai

J?ja, kas plūst no nabagu
Nam. Daža mīlestības

fieS
-

ma
o

izskan netraucētā
s

ķaoa. Saule lai aiznes lab-

Līgotnu Jēkabs

" viņa mīļākai; bet ko viņš sirdī jūt, kas spožāks par sauli, to

ne h
IS Pats

*
Taļāk zīmētas dažas lauku ainas, — tomēr

c oez romantikas: Arāja vasara, Pirmā rija, Uz laukiem. Pā-

ro"
??vas Pedas revolūcija: „No baltā sniega sarkani tvaiki ga-

. • Karam beidzoties (1919), dus smagums dzimtenes lejās, un

Uvas aicina tautu celt darbā un tikumā; „ar šķēpiem vien ne-

, r.nest laimi". Jaunākā laika dzejoļus viņš sakopojis un laidis

sev\-ts gramatā Klau, kā papeles dreb (1931). Tu-

jj
lski izceļas vairākas balādes ar savu sirsnības apdvesto

'mtenes mīlestību (Jātnieks no Somijas, Slēkas guldeņi, Cē-

vit Par
au^avu v. c). Garāks dzejojums ir viņa Prologs Lat-

-I]as valsts 10 gadu pastāvēšanas svētkos 18. nov. 1928 (1928).
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— Līgotnis sniedzis daudz dzejas tulkojumu, sevišķi iz-

meklēdams paraugus ar sabiedrisku nokrāsu. Vina iemīlēto

dzejnieku vidū ir Nikitins, Nadsons, Polonskis. Ščepkina-Ku-

perņika, Konopņicka; bet sevišķi viņš pieķeras Nekrasovam.no

kura darbiem viņš izrauga tulkošanai garākus sacerējumus (Zie-

melis) un sastāda sevišķu grāmatu: Ņekrasova izmeklēti raksti

(1906).

Savos stāstos Līgotņu Jēkabs mēdz saistīt mīlestības

problēmas ar sabiedriskiem jautājumiem. Pa laikam iepriekš

iespiesti laikrakstos, tie sakopoti sevišķos krājumos. Pirmais no

tiem iznāca 1903. g. Tanī trīs stāsti: Pie vīra, Mana Kate.

Trūka spēka. Visos mīlestības konflikti. Pie vīra, kalēja,

izgājusi Anlīze, kam nu ar lielo veseri rokā jāizpelna vīram pus-

stops sīvā. Viņa to ari izdara, bet, mātes cerībās būdama, zie-

do savu dzīvību. Mana Kate ir šuvēja, ko viņas dievinātājs

grib tālāk izglītot, stāstīdams viņai par darba lielo nozīmi, karu

par mērķi visu cilvēku labklājība. Kate neatzīst tādus pienāku-

mus pret citiem, tomēr sāk mācīties, bet tad iegūst sakarus ar

cirkus māksliniekiem un iet bojā. Trūka spēka pagastve-

cākajam Rūdim atraisīties no kaislīgās krodzinieces Azotes. Bet

kad viņš atraujas, ari viņa cieš, un izmisuma cīņā vina griez

revolvera stobru pret saviem deniņiem. Līgotņa stāstos tra-

ģiskie momenti izceļas no pelēkās ikdienas. To Līgotnis zīme

izveicīgi, lai ari ne viscaur noskaņoti. Tuvojoties traģiskajiem

brīžiem, viņa stils nobriest, veidojas. Kad Azote no revolvera

lodes nokrīt, viņa šā notēlota: „Viņas bālajā sejā bija sastindzis
smaids. Tumšās acis bij gandrīz aizvērtas. Kuplie, melnie

mati pavisam izjukuši nekārtībā uz sniegbaltā kakla, deniņiem

un krūtīm. No sārtās, mazās vāts deniņos sūcās asinis un sa-

jaucās zemē ar izlijušo sarkano vīnu."

No turpmākiem stāstiem minami: Pelēkas dien*

Nerātnis, Silā, Jūrnieks, Cilvēka žēl (1903), Izirušas lapas

Vienīgais stukmanietis (1913), Sausā vasara (1917), Atstātās ugun»

silā dziest (1918), Sēlietis (1918). Bērzemnieku pēdējais cilts ttj
(1920), Kad gulbji dzied (1921), Grūti laiki (1921), Reinholds

(1924, grāmatā 1927), Jaunie Indrāni (1927), krājums Saeimas dcpu»-

-(1934).

Līgotnis čakls literātūras aplūkotājs.

rakstījis kritikas par grāmatām, monogrāfijas par atsevišķi

rakstniekiem, kopojis un kārtojis rakstnieku darbus, sastati-

rakstniecības vēstures. Tādā kārtā viņš stipri veicinājis latv

šu literātūras pazīšanu.
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Savus periodiskos izdevumos iznākušos rakstus par latv.

literātūru viņš sakopojis grāmatā Latviešu literātūrā (Rīgā 1906).
Pēc tam iznāca: Latviešu literātūras vēsture (1908), Mazā latv. lite-

rātūras vēsture (1911); Latviešu literātūras vēsture vidusskolām

(1925—1926); Pasaules rakstnieki (1927); īsa rakstniecības teorija

(1928). Līgotņa sakārtoti: Poruku Jāņa kopoti raksti (4 sējumi,

1912—14) ar plašu Poruka biogrāfiju ievadā; Poruka Izlasīti raksti

jaunībai (2 sējumi, 1913—14); Vija Olava Kopoti raksti (4 sēj., 1922—

24) ar Olava biogrāfiju; Ausekļa Izlasīti raksti (1913); Kronvalda

Ata Kop. raksti un runas (viens sējums, 1925); Ernests Dinsberģis,

dzīves apraksts un rakstu izlase (1928); Vensku Edvarta Raksti,

dzejas un stāsti (viens sējums, 1929), ar Vensku Edvarta biogrāfiju;

Kr. Valdemāra Aforismi (1932); latv. lirikas antoloģija Dzeja (1922)

ar ievadu par latv. liriku, tāpat tautas antoloģija Dzīves ziedonī

(1926). Līgotņa sastādītas plašākas biogrāfijas: Auseklis, viņa mūžs

un darbi (1904); Krišjānis Barons savā dzīvē un darbā (1923); Kriš-

jānis Valdemārs (1923); Juris Mancelijs, Kristaps Fīrekers, Ernests

Gliks, biogrāfiski raksturojumi ar izmeklētiem paraugiem no viņu

rakstiem (1924); Apsīšu Jēkabs savā dzīvē un darbā (1930). Lī-

gotņa sastādīti krājumi: Rīta Skaņas (I. 1903, 11. 1904); Latv. Strēl-

nieku Bataljoni, skices un epizodes (1916). Valsts un sabiedrisko

dzīvi viņš apcer darbos: Latvijas valsts dibināšana (1925), Jelga-

vas latviešu biedrība 50 gadu kultūras darbā (1930).

Līgotņu Jēkabs, īstā vārdā Jēkabs Roze, dz. 24.

(12.) aprīlī 1874. g. Emburgas Daukņās kā saimnieka dēls. Viņš ap-

meklēja vietējo pagasta skolu (1883—86), tad Jelgavas pilsētas skolu,

kur līdzekļu trūkuma dēļ bija mācības jāpārtrauc. Uz savu roku

sagatavojies, viņš nolika 1897. g. eksāmenu Jelgavas reālskolā uz

Pirmās klases činu un bija tad kamerālpalātā par ierēdni. No 1901. g.

viņš nodevās vienīgi rakstniecībai un avīžniecībai, strādādams vis-

pirms pie Latv. Avīzēm un Vērotāja, pārnāca 1905. g. uz Rīgu un

darbojās pie Dienas Lapas, Balt. Vēstneša v. c. laikrakstiem. Ari

Pēckara laikā viņš nometās tepat Rīgā, darbodamies kā rakstnieks

un pasniegdams latviešu valodas stundas dažās privātās vidusskolās.

Literātūra. Līgotnu Jēkaba Kopoti raksti I. un 11. 1922,

111. 1923, IV. 1925. — A. Gobas L. J., Latvis 1924, 789, 791 un Burtnieks

1933., 6. —K. Kārklina L. J., Latvis 1933, 3504.

4) BIRZNIEKS-UPĪTIS. Ar atturīgu, bet drošu māksli-

ļ'uva roku tēlo Birznieks-Upītis dzīves traģiku, to uzmeklē-
arns un rādīdams gluži parastā ārienē. levērojamākais no

Oa pirmajiem stāstiem ir Vecais Gatvinš, kas para-
Jas 1895. g. Austrumā. Vecais Gatviņš ir vecs saimnieks,

Kas mājas atdevis dēlam un nāk asās un arvienu asākās
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attiecībās ar šo un ar vedeklu. Tās ir pavisam niecīgas lietas,

kas iegraužas dvēselē un dara dzīvi par nepanesamu. Vecais

šūpo savu dēla dēlu Jancīti un smēķē. Bet vedekla atrod, ka

tas mazajam nav labi, izmet pa vārdam pret veco un tad i:

stipri viņam par smēķēšanu uzbrūk. Vecais saprot, kas pa:

vainu, un nu nesmēķē ar', strādā, klusē, paēd, bet nesmēķē.

Ja viņam piedāvā tabaku, viņš, ne vārdu neatteicis, izņem pīpi

no gultas malas un iesviež kaktā, tā ka galviņa un švamdoze

saplīst drumstalās, taču reiz par spīti kādā vakarā paņem garo

svētdienas pīpi un izkūpina

visu, bet tad saplēš ari to. Kad

vedekla izmet vārdus, ka Jan-

cītim nav lāga gultas vietas,

vecais klusēdams pārnes savu

gultu no saimnieku kambara

saimes istabā, nosēžas ēst pie

saimes galda un vairs kamba-

rī neiet. Bet tad vectēvs

saslimst un doma, ka būs jā-

mirst. Viņam nāk prātā, ka

jāsagatavo zārks. Svētrīta

agri viņš uznes uz istabas

augšu ēveļu skaidas un sāk

sev čubināt beidzamo gula*

vietu. Te nu uznāk dēls, ve-

dekla, izplūst asaras unjvm
izlīdzināšanās brīdi. Arēji ļl

'

ri nekas nenotiek, bet iekša

norisinās veselas drāmas, kam

rakstnieks liek soli_ pa sop

sekot. — No pašam tumšā-

kām dzīves tekām Birznieks
Ernsts Birznieks-Upītis

atsedz tikai pa stūrītim. *

skatītāja iedoma to iztēlotos jo spilgtāk. To viņš dara Pelēka

akmeņa stāstos. To starpā ir stāsts Smēde.

redz, ka kalējs atnāk uz ciemu: pats ved raibaļu, pati iet raibj'
lai nopakaļus ar mazu meitenīti pie rokas. Uzceļ smēdi, kal die

no dienas. Kad nekaļ, akmens zin, ir svētdiena. Bet reiz nļļ
kaļ vairāk dienas. Kad sāk atkal kalt, reižu reizēm kalējs

stājas izklepoties: kalējiene bieži atnāk ar krūzīti un

un meitene ar karoti. Pavasari kalējs reizēm iznāk no smeu,
pieķeras pie žoga un ilgi klepo. Reiz jau no rīta kalējs a

slēdz smēdi un aiziet. Pēc pusdienas viņš ar kalējieni v

raibaļu un otrā dienā atnāk bez tās atpakaļ. Tad kaļ atkal
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pārtraukumiem, kas paliek arvienu lielāki; dienu dienām kalējs
vairs neatnāk uz smēdi, un kad atnāk, tad tikai uz īsiem brīti-

ņiem. Pēc kādām dienām atnāk cits kalējs un sāk kalt, ka

dimd vien. Agrāko kalēju reiz pret pusdienu aizved orē pus-

guļus ieliktu. Viņš nu pazūd no pelēkā akmeņa redzes aploka.
— Tās ir tīri reālas lietas, ko akmens redz, ko rakstnieks tēlo.

Bet viņš tās netēlo pašas par sevi, aiz intereses par viņām pa-

šām; tas, kas aiz tām slēpjas, viņam rādāms. Šis nolūks vada

mākslinieka roku, noteic norauto izteiksmes veidu. Še ir no-

robežojums uz divām pusēm: lietu āriene tēlojama tik tālu, cik

ar to atklājas aiz tās noslēptais saturs; iekšējie pārdzīvojumi
dabu izteiksmi tik tāļu, cik tie ietverami no āra novērojamās
zīmes.

Izteiksmes veids, kas ieturēts Pelēkā akmeņa stāstos,

atšķiras no parastā noveļu stila. Pēdējais attīstās, stāstītājam pa-

turot acīs klausītājus, kam viņš tieši cel savu stāstu priekšā (sk.

178); pelēkais akmens stāsta vienīgi to, ko viņš redz. Stilam jā-

padodas ciešai redzes disciplīnai. Tas ir māksliniecisks paņēmiens,

ko izkopis sevišķi Birznieks-Upītis. Raksturīgs še pelēkais akmens,

šis priekšmets, kam ir īpašība visu ap sevi notiekošo redzēt, bet

kam nav sirds. Viņš dažādo ciema iedzīvotāju gaitu liecinieks; viņā

tie kā piemineklī iekalti: „Tepat pa ceļu — cikus viņš nebij redzējis

nonesām kūma taku, aizaulekšojam precībās, braukājam un stai-

gājam visu cauru nakts melnumu kungu rijās un tīrumos un tad

aizvedam smilšu kalniņā." Pelēkā akmeņa stāsti ir: Ilze, Smēde,

Šūpotnes, Andžēni, Trīnes Kārlēns, Zem ābeles.

Birznieka-Upīša stils paliek tas pats lietišķais, atturīgais,
norautais, kad viņš vairs nestāsta pelēkā akmeņa, bet pats sa-

vā vārdā. Tā ir ari tā pati pelēkā ikdienībā tērptā dzīves
traģika, kam viņš piegriež savu vērību. Jaungada vaka-

ļ*
a jūtas akla vecīte laimīga, kad viņai izlejas zārks. Mītot

kam vienā pusē krāsns, otrā pusē nokvēpusi siena ar sa-

ktām sīpolu virknēm, nevarīgai, slikti koptai, viņai ilgas pec

?aves. Stāstā Viena nakts, kam par motto tautas dziesma

garu skalu, izpaužas dzērāja sievas klusu noglā-
btas ciešanas.

— Upītis redz cietējus ari ārpus latviešu zem-

nieku vidus. Pie tādiem pieder paunas žīds Sesk iņ š.
Vlnam gadās iet caur sniega racējiem, kur viņu mēda un iz-

ji-me »Uz priekšu saliecies, garu nūju cimdainajā roka, aiz

]ostas sabāztiem mēteļa stūriem, nepaverdamies ne pa labi,

Je. Fa kreisi, viņš kāpa solīti pa solītim uz priekšu pa raisīgo

Viņš iet kā caur rīkstēm caur visu baru, ne ka no-

Zledznieks, bet kā cietējs. Viņa vājais krunkainais ģīmis ir
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bāls, bet mierīgs, acis nolaistas, bet tomēr visu redz. Garā.
sirmā bārda nokārusies uz krūtīm un pie katra soļa dreb." Tika

pa labu gabalu viņš apstājas, pabāž nūju zem pauru

atpūšas. — Cietēji ir ari Kaukāzā, kur rakstnieks pava-

dījis daļu no sava mūža. Tur viņi citādos apstākļos: vip

apņem krāšņa daba, bet ari mežonīgas cīņas. Stāstā Sa-

dur sm c robežsargs attēlo savus piedzīvojumus. Viņš i
palīgā biedriem, kam jācīnās ar persiešu kontrabandista

gar aizām, klintīm, gravām, mālu būdām, tatāru auliem. Be:

tad nāk cīņa. Sašauj viņa zirgu un viņu. Šausmīgu nak;

pavada, mirstoša zirga pie zemes piespiests. Otrā rīt;

atsvabina no zirga, no segliem, bet visgrūtāk viņu atdabūts

zemes, pie kuras viņš pielipis. — Stāstā Viņās dien

apraksta armēņu pulciņa pārdzīvotās briesmas no tatāru uzbru-

kuma. Katrs vairās un slēpjas kā var. Kāds armēnis, no

paslēptuves redzēdams, ka viņa sešus biedrus citu pakal citam

atrod un nogalina, ierodas vēlāk ļaužu vidū sirms un nerunā ne

vārda.

Birzniekam-Upītim tuva un mīļa ari bērnu pasaule
Viņa paša bērnība bagāta garīgām mantām, no kuram viņš

vēlāk daudz ko ceļ priekšā mazajiem. Visvairāk viņš mani

no savas vecmāmiņas, kam neizsīkstošs krājums tautas dzies-

mu, pasaku, teiku, mīklu, paruņu. Viņa stāsta, ka Diej
staigājis pa zemes virsu, bijis satiekams gan kā vecs virij
gan kā vienkāršs putniņš, acumirklī nepazīts. Katrai radība

savs dieviņš: savs zirgiem, savs bitēm, savs apiņiem. Katr»

puķīte un zālīte dzīvojusi savu īpašu dzīvi, katrai bijis sav>

spēks pret visādiem ļaunumiem. Pasaku stāstīšanā Birznieks-

Upītis vingrinās, tas uzrakstīdams. Jelgavas Rakstniecība;
nodaļa izdod viņa noklausītās Pasakas un teikas (1893). Jy*
laiku pasakā viņš iedziļojas, tulkodams Mamina-Sibiraka L'e'
nītes pasaciņas (1922). Tāpat viņš izseko citu, īpaši mumstii;

vo kaimiņu tautu pasakām un sniedz jaunatnei laba

vērtīgu izlasi grāmatās Pasaku valstī (leišu, lībiešu, igauņu
u

somu tautas pasakas, 1927), Pasaku valstī (ziemeļnieku s

mv, zviedru un norvēģu — tautas pasakas, 1928), Lietuvju ta

tas pasakas (1930) un Divpadsmit mēneši (slovaku tautas pa*'

kas, 1931).

Savas bērnības iespaidus Birznieks-Upītis izmanto, raks

dams Pastariņa dienas grāmatu (1923). *
aS .

riņš stāsta savus piedzīvojumus, novērojumus. lepazīstam'■
nevien ar viņa bērnības gaitām, viņa priekiem un bēdām,

mums paiet ari garām rinda dažādu seju: Vecais Cunča,

pavada gandrīz visu savu laiku augšpēdu savā lažiņā, Vi
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roku Jancis, jauns, kupliem matiem, bet gaudenām rokām,
priekšsaimnieks Baumanis v. c. Pastarina dienas grāmatai pie-
slēdzas Pastarinš skolā (1923) un Pastariņš dzī-

vē (1924). — Bērna apkārtne notēlota Nīnas pasaciņās

(I v. II 1923). Pēc tautas dziesmu un pasaku priekšzīmes še

loma zīlītei, vārnai, zaķim, ezim, pīlēnam, zosij v. t. t. Ari par
berzu un egli, par malkas pagali iznāk pasakas. Tik nesastop
brīnumbūtes: raganas, sumpurņus, pūķus v. c. — Ciešākos sa-

karos savā starpā un ar apkārtni stājas Buc i s un Ulla.
Viņiem piebiedrojas Murris (kaķis), Podziņš (suns); ar viņiem
tiekas Meža sieva, Piena sieva. Birznieks-Upītis devis veselu

virkni grāmatu bērniem un jaunatnei. Tanīs visās viņš stāsta

notikumus no cilvēku vai kustoņu dzīves, kas bērniem tuvi, sa-

protami, interesanti. Tādi ir stāsti grāmatās Līčos (1925),
Mazo gaitas (1925), Dzīves ceļos (1926), Skaid-
rīte (1926), Ģimenes labā (1927), Kaukāza stās-

ti lun II (1927), Mūsu draugi I, II (1925—1927), Kā pa-
sakā (1927), Vecā liepa (1926), Viņos laikos (1926),
Kā rodas cukurs (1932) v. c. Visi tie ir ieguvuši loti dzī-
vu atbalsi jaunajos lasītājos.

Ernsts Birznieks-Upītis, rakstniecībā pazīstams ari

Par Upīti, par Upīti-Birznieku, dz. 6. aprīlī (25. martā) 1871. g. Dzir-

ciema Birzniekos, starp Tukumu un Talsiem. Būdams par ganu, viņš

visu brīvo laiku pavada lielo vidū. Ar nevaļīgo māti viņam maz

darīšanu. To tiesu vairāk viņš pieķeras vecmāmiņai, dzimušai ārlav-

niecei, kas zin stāstīt par veciem laikiem un visādus stāstus. Ap-

meklējis vietējo pagastskolu (1880—86) un Tukuma apriņķa skolu

(1887—89), viņš nolika skolotāja eksāmenu. Par mājskolotāju Dzir-

ciema muižā būdams, viņš sarakstīja savu pirmo garāko stāstu Zal-

dāta līgava, ko iespieda Balt. Vēstnesī (1892). Ar mežkungu Jēger-

mani, pie kura viņš bija par mājskolotāju, viņš aizgāja uz Talsiem

un 1893. g. uz Kaukāzu. Kādu laiku (1895—97) viņš bija Dagestanā

Par māj- un tautskolotāju un tad pārgāja uz Balachaniem (Baķus

tuvumā). Še viņš iekļuva plašā skolas bibliotēkā ar interesantu

bērnu literātūras nodalu. Pēc kāda laika viņam nodeva vadīt vis-

pārēju bibliotēku ar vairāk tūkstošiem lasītāju. Pa brīvlaiku viņš

apceļoja visu Krieviju, ari ārzemes. Pēc 1905. g. ārzemēs ar emi-

grantiem tiekoties, izvirzījās jautājums par grāmatu izdošanu. Pē-

dīgi Birznieks-Upītis viens pats ķērās pie šī darba un no 1908.—1914.

g- izdeva
ap 60 grāmatu, Dzirciemnieku izdevumus. No 1921. g.

viņš dzīvo Rīgā, kur darbojas kādu laiku Kultūras Balss kooperā-

tīvā, 1923—1924, bet no 1927. gada kā Rīgas pilsētas bibliotēku in-

struktors.
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Literātūra.,v; 8.-U. Kopoti raksti (I. 1922, 11. 1923) ar A. Upiši

ievadu. — Viņa kop. rakstu jauns izdevums iznāk sākot ar 1931.-

8.-U. pašbioßrafiia: Mans dzīves stāsts, K. Egles Atziņas 11, S~M

Tāpat: Mani literāriskie prototipi, Domas 1931, 4, un Jūl. Lāča at

stāstītās Rakstnieka E. 8.-U. atmiņas par 60 gadiem, Atpūta 1931

337. — R. Klaustiņa apcerējumā Literātūrā un dzīve, Apskats 1901

31—32. — Līgotņu Jēkaba 8.-U. un viņa stāstu izteiksme, Jaun. Te

kas 1922, 6; 8.-U., ievads Pelēkā akmeņa stāstiem (Jesena izde

vumā). — A. Upīša E. 8.-U., Latvju Grāmata 1931, 4. — R. Klaustip;

Likteņa traģikas impresionists, Daugava 1934. 4.

5) VALDIS.M Ne tieši gri-

bēdams bērniem vai jaunība

kaut ko dot, bet vienīgi nodzi

lodamies savas bērnības pār

dzīvojumos un tos attēlodams

Valdis sarakstīja grāmatu, kaj
pieder pie visskaistākajām mv

su jaunības literātūrā. Tie i'

viņa Staburaga bērn

(1895). Tā nosaukti tēlojuffl

(pirmajā izdevumā dēvēti pai

etidēm), kas katrs par sev

patstāvīgi, bet visi kopa sa

stāda sakarīgu, neapaļotu dar

bu. To vieno tās pašas per-

sonas, kas sacerējuma darbo

jas no sākumā līdz galam

darbības vieta un laiks.Jepa
zīstamies ar diviem zēniem

Janci un Mārču. Pirmais ne

viņiem ir vecāks, izveicīgā»

ceļa vedējs, otrs diezgan ņ*
■\7pilrlc naHntc cnvfl hiedra

Valdis (Valdemārs Zālītis)

spaidiem. Viņi rīkojas Daugavas krastos ap Staburagu

ap Vīganti un tās apkārtni. Sekojam še viņu gaitām vese-

lu gadu pa četriem gada laikiem, sākot ar vienu un beidzot ai

otru pavasari. Noskatāmies, kā viņi makšķerē, peldas, gana zo-

sis, rieksto, skrej slidām, kā šauj pa pirts logu ziemas naktī za-

ķi, kā svin Ziemas svētkus, kā Jancis sāk iet skolā. MarC;
Jancim par mācekli, kam viss ierādāms. Iznāk dažādi saistos'

skati, to starpā, kā Marčs mācās skriet slidām, kā zēni pa P'rI;
logu mērķē uz zaķi. Pa starpām atveras lieliskas dabas ainas,

kas gan pieejamas vairāk nobriedušā vecumā, bet tad paliek ne-
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izdzēšamas atmiņā. No asākās pavasara cīņas Daugavas klin-

šu starpā līdz klusajai nāves nojausmai sarkstošos kokos jaukā
rudens dienā, no pēdējiem saules stariem koku galotnēs līdz

vispār izplatītam, lakstīgalu pārtrauktam nakts klusumam — viss

pa kārtai stājas mums priekšā.

Par rietošo staru rotaļu dabūjam šadu ainu: „Un

raugi: pašā liepas virsotnē uz visusārtākās lapiņas atspīd piepeži

zeltots stars. Lapiņa pakustas, pagriežas, un spožais stars noslīd

acumirkli lejā ņipro pāžu rociņās. Sīkās rociņas lokās un ceļas, un

stars lido, it kā migliņas nests, aizvien tālāk, aizvien mudrāk un re!

— viņš uz reizes atspīd kuplajā avota liepā, bet tikai mazu brīdi:

tad viņš novirpulo skaidrajā avotā, apsviežas pelēkā spirgtajā ūdenī,

un spodrais vilnītis jau saķēris viņu un nes, gavilēdams un no viena

akmeņa uz otru lēkādams, to leja, tiešam uz Daugavu."

_

Šie dabas jaukumi ar to jo dārgi, ka tie grezno mūsu

tēviju. Pastāvīgā dzīves vieta top cilvēkam mīla ar to, ka

tā uzglabā viņa piedzīvojumu piemiņas, kaut tai pašai par sevi

ari nebūtu nekādu jaukumu. Ja tā vēl ar šiem apbalvota, tad
tā burtin apbur. Ka Valdis tēlo uz šādas atziņas pamata, to
vinš pats apliecina (Atziņas 11, 188). Kas svešumā redzējis
jaukas vietas, dzimtenē pārnācis teiks tiem, kas netiks pāri

y»nas robežām: „Ja, tā ir: tās vietas tur tālajās svešas zemes

lr Patiesi lieliskas un apbrīnojamas! Bet nav tomēr visa

Pasaule citas jaukākas un mīļākas vietas, kā tā, kas tev deva

dzīvību, tevi loloja un uzturēja, un kura, kad tavs gājums bus

Salā un tu noguris, ilgosies pēc atpūtas, tevi mīļi pieņems un

aPsegs un atkal guldīs savā mātes klēpī uz maigo mūža atdusu."

Valda dzeja sakopota krājumā Sirds domas

U895, 2. pilnīgi pārstrādāts izdevums 1930). Ta_ ir vienkār-

ša, bez atskaņām, nemākslotā ritumā, bet savos labākajos parau-

gs pievelk ar savu neliekuļoto sirsnību. Ari viņa izpaužas

Nnieka mīlestība uz tēviju, tautu. Viņš dēvē savu tautu par

'Savu, par kuru domādams, viņš daudzreiz nosēdējis cauru nak-

J; galva_tikusi smaga un diena saukusi uz jaunu darbu, bet

to/nas vēl nav bijušas galā. Tikai reiz viņš gribētu redzēt lai-

savu līgavu, pirms aizmieg mūžīga miega; bet viņš velti

Jteklē ceļu, kā to sasniegt; viņš gribētu but fierkuls, varens

burvis, liels gudrinieks, gribētu nest šurp debesi, Ēdeni, apbur-

ts mantas, un lai ari par to prasītu viņa sirdi; ja viņš to panāk-
to, tad viņš būtu laimīgs, viņš un Latvija. — Viņš pazīst ari

ļau"laiku dzīves tumšās puses. Dziesmu par nabaga vīru, kas

ļairnīgāks par bagāto, varējis tik tāds uzrakstīt, kam visam mu-

zam
mājās maize un siltums. Aizkustinošs ir nabaga šuvējas
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liktenis (Pār laukiem pavasaris laižas). Viņa paceļ acis un redz

pavasari; smaržās viņu noskūpsta, pārvērzdamās par brīnišķiem
sapņiem un viņai tiktu tālu lidot. Bet trūkums jaunavu tur

dzelzs rokas; un gadi nāk un iet, un reiz nāve piedauza pie
loga, sadrūp tad visi sapņi, ko aiznes guldināt vēsās smiltis.
Šis dzejolis atgādina Plostnieka Audēju (sk. 108). — Savās

personiskās nojausmās ir dzejnieks sirds dziļumos vientulis.

Viņā ir dvēsele, kas daudz prasa un tad neatrod apmierinā-
juma. Tāļu tie laiki, kad bija sirdī miers; ar mīļāko draugu

to apraka, un nu viņš iet ilgi to meklēt, bet nevar atrast

Viņam dažu vakaru gulēt ejot liekas, ka rītu vairs neuzcelsies,

ka viņš jau diezgan redzējis mazos ļautiņus, ka ari viņam sirds

ik dienas tāda pat tiek un ka zārkā gulties laiks. Dzejnieku

atspirdzina daba. Tās ir veselīgas
f

*jūtas, kas cilda sirdi, kad

klejo pa Pērses krastiem, kur sniedzas līdz ceļiem sulainā zāle.

līdz galvai niedrāji. Cilvēks atjaunojas, ceļodams ar upīti uzšā-

vu dzimteni. Tur sveicina ilgi neredzētā bērnības draudzene,

kam vienumēr palicis mīļš un dārgs viņas draugs; kaut kurā

brīdī viņa gatava sniegt atpūtu viņa gurdenai galvai; ja ari viņš

tālu, viņa nāk tam dot sirsnīgas labdienas: „Es nesu tev svētī-

bu darbam, tam darbam, kas krietns un labs." (Sk. Dzimt. Vēstn.

1912, 135.)
Plašs episks dzejas darbs ir viņa romāns divdesmit tm

nodaļās Juris Brasa, gāršas dēls un mantinieks (\9m

pie kura autors strādājis ilgus gadus. Tas uzskatāms par netie-

šu Staburaga bērnu turpinājumu un satur tāpat daudz tīri au-

tobiogrāfisku pārdzīvojumu. Romānā notēlojas Jura Brašas

jaunības un vīra gadu cīņas, centieni, piedzīvojumi un vērojumi,

ko Valdis pastāsta plūdā dzejiskā valodā, atskaņotos pantos.
Gribēdams tuvāk iepazīties ar dzimtenes dažādiem nova-

diem un laucinieku dzīvi, rakstnieks 90. gados kājām apceļojis

Kurzemi. Savus novērojumus un pārdzīvojumus šai laikā vļļļļ
atzīmējis piezīmju grāmatā, kādu daļu publicēdams ari tā laiK

laikrakstos. Tā radusies grāmata Kurzemē (1928), kas sa-

gatavota un iznāca pēckara laikā.

Valdis, pilnā vārdā Valdemārs Zāli t i s, dz. 28- ( "

septembrī 1865. g. Sausnējas muižā (Vidzemē), kur viņa tēvs

par dārznieku. Valdim vēl mazam esot, vecāki līdz ar viņu

Sausnēju un dzīvoja gan par pusgraudniekiem, gan par

dažādās vietās Vidzemē, Kurzemē, Latgalē. Apmeklējis Stukm

muižas skolu, Subatas vācu „Stiftschule", Biržu ķestera skolu, Saus-

nējas un Kokneses pareizticīgās dr. skolas, viņš ar brāļa Paba

1882. g. iestājās Baltijas skolotāju seminārā Rīgā, ko beidza 188&-

Nostrādājis vienu gadu Kokneses draudzes skolā, viņš aizga)3
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Vilnas skolotāju institūtu, kur 1890. g. beidza kursu ar sudraba me-

daļu. Tā paša gada augustā viņš ar Brīvzemnieka gādību pārnāca

uz Rīgu par skolotāju savienotās skolās Kr. Barona ielā; no 1902. g.

viņš bija par pārzini savienotās skolās Kalpaka (toreiz Totlēbena) bul-

vārī. No 1927. g. I. augusta viņš aizgāja pensijā, nomezdamies uz

dzīvi turpat Rīgā. Valdis daudz darbojies Zinību komisijā, Derīgu

grāmatu nodaļā, skolotāju biedrībās. Viņš tulkojis Merimē stāstu

Kolomba (1899), Gorkija stāstu Mans ceļa biedrs (1902), Grillparcera

drāmu Sapnis — dzīve (1908). Austrumā (1901) iespiests viņa stāsts

Ka kalējs Bobeks pasaule gājis.

Literatūra. Pašbiografija Dzīves apraksta vieta, K. Egles

Atzinās I, 1923. — Kārļa Egles Rakstnieks un audzinātājs V., Latvju

Grāmata 1926, 1. — R. Klaustiņa Romāns „Juris Brasa", Izgl. Min.

Mēnešraksts 1927, 7/8.

6) JANŠEVSKIS. Līdzīgi Valdim, Janševskis griež uz

acvi veriou īpaši ar vienu lielu darbu. Valdis top pazīstams ar

bērniem, kas piedzīvo vairāk izdevumus; Jan-
ševskis nāk klajā pēc ilgāku gadu klusēšanas ar romānu

pzimtene, kam viņš spraudis jo plašas robežas, kam viņš
«cis pamatu savas literāriskās darbības pašā sākumā un ko viņš
vienmēr paturējis acīs kā savu tālāko mērķi. Šim pirmajam
romānam viens pēc otra pievienojas nākošie, tā ka Janševskis
top par populārāko pēckara romānistu. Tomēr ari bez tam

vjnš deviņdesmitos gados latviešu rakstniecības laukā tik dar-
ošs, ka tanī ieņem redzamu vietu.

Janševska pirmie iespiestie darbi parādās Liepājas
Latvietī 1884. g. Tie bija recenzija par Lesinga lugas Minna
fon Barnhelm tulkojumu un dzejolis Liks. 1885. g. vasara

Janševskis iepazīstas Liepājā ar Brīvzemnieku, kas paņem da-

ļ?s viņa dzejas līdz uz Maskavu, lai tās_ nodotu Austrumam,
iur tad ari tā paša gada beigās nāk klaja Puškina balādes tul-

Ņums Slīkonis. Balādes atdzejojums bija ieturēts skaidra,

viegli un vijīgi tekošā valodā. Veiklību dzejas technika Janšev-
skis paradīja vēl lielākā mērā, tulkodams Ļermontova Satik-

šanos, kur trīszilbīgas atskaņas. Tulkojuma sākums:

Aiz kalniem lejā tālajā

Jau spožā saule mīt;

Tik kalna strautā bālajā

Vēl dienas gaisma spīd.

Savas literariskas darbības pirmajā laika Janševskis

nododas vienīgi dzejai, gan tulkodams, gan oriģinālus sace-
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rādams. Viņam nāk rokā Heines Buch der Lieder. Kādu

dalu mazāko dzejoļu viņš tūliņ pārtulko. Vēlāk (1900), ar

citiem papildināti, šie tulkojumi iznāca sevišķā grāmatā

(Heines dzejas. Pirmā daļa: Dziesmiņas) ar Heines rakstu-

rojumu ievadā. Vēl Janševskis tulkoja: Oētes jaunības

dzejoļus, Būrģera Lenori, Lermontova Vaidu (Spor) un Mciri

(1890), dažas Šillera un Mickeviča balādes v. c. dzejojumus.

Viņa pirmo oriģinālu starpā ir balāde Taurinieks. To viņš

uzraksta sajūsmināts par Kokneses taurinieka tēvijas mīlestību

un varonību, ko viņš atrod aprakstītu kādā Baltijas vēstures un

senatnes pētītāju biedrības izdevumā (sk. Atziņas I, 166). So

pašu vielu izmantojuši balādēm ari Mieriņš un Blaumanis. No

tā, ko Janševskis dzirdējis un redzējis, rodas poēma

Übags (uzrakstīta 1885. g., iespiesta 1893. g.). Vēl zēns

būdams, viņš noklausījies pieguļā stāstu par puisi, ko kungs

nodevis zaldātos skaistas meitas dēļ, kura tikai _kā_ sirma

vecenīte var sniegt roku savam no zaldātiem pārnākušam,

tāpat sirmam jaunības draugam. Valtaiķos skolā iedams, dzej-

nieks redz vecu übagu, kas stabulīti pūzdams un pasakas
stāstīdams siro apkārt. Vēl leišos viņš redz kādu raksturīgu

übagu (sk. turpat). No visa tā iznāk minētā poēma.

Gribēdams cildīt latviešu brīvības gādātājus un dāvātājus.

Janševskis sarakstījis sešas odas Merķeļa piemin 2l

(1899). Par piemiņu Kurzemes pievieno šan a i P' e

Krievijas sarīkotos latviešu ceturtajos dziesmu svētkos

Jelgavā (1895) dziedāja Janševska šim gadījumam sacerēto

godalgoto himnu. Šais dziedājumos ir kaut kas no ta saucama

oficiālā patriotisma. Dziļākās pārdomās un izjūtās ved vina

oda Nemirstība (Vai tas var būt, ka šitais gars Pavisam

reizi zustu), kas bija iesūtīta Jaunas Ražas pirmajam sakopo-

jumam (1897), bet ko toreiz cenzors nostrīpoja. — Neaizmir-

stamas skaņas ir Janševska dziesmās par dabu un mīles-

tību. Abi šie motīvi savienoti Ziedoņa idillijā (Ne bez jaus-
mas, ne bez ziņas nosarkušas debestiņās), kur daba ir nec!'

niece mīlestības laimes brīdim; tāpat Vasaras vakarā, N

dabas iespaidi atbalsta laimīgās izjūtas. Noskaņotas daba.

ainas ir Vasaras pusdienā (Diena jauka brīnišķīgi,

nojums dziji zils), Vasaras naktī (Tuvumā, tālumā viss tik ram-

un kluss). Dzijas sirds izjūtas pret mīļu būtni pauž ziedoji
dziesma (Priekš tevis, priekš tevis it visu, kas man). }
nedomā (Kā lai es tevi dusmīgs būtu gan). Dala agraK

Janševska dzejoļu sakopota krājumā Pagātnes P aU.
mas un Tagadnes jausmas (1890) dala turpmaK

krājumā Maiga, kādas jaunības stāsts (1923). Plaši tam
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izgāja vina sastādīta antoloģija Dzejas pagalms (1901,
1924

2 ). — Vina tulkojuma iznāca ievērojamā indiešu dzejnieka
Kalidasa traģēdija Sakuntala (1919).

Pec dažiem pārtrauktiem agrākiem mēģinājumiem Jan-
ševskis saka_rakstīt stās tus, kad viņš, skolotāja vietu at-
stājis, nometas uz dzīvi Liepāja un nodevās vienīgi rakstnie-
cībai (1896). Pabeidzis iepriekš sākto tēlojumu Andža josta,
viņš uzrakstījazīmejumu no jūrmalnieku dzīves Robs (Latv.
Av. 1897). Glābjami cilvēki no tvaikoņa, kas vētras laikā uz-

skrējis sēklī. No skatītāju laužu
bara atšķiras Robs, palaidnis ban-
du bērns, plecīgs zaļoksnis, ko
māte, par baznīcas übadzi būda-

ma, uztur._Ar viļņiem cīnīdamies,
Robs cilvēkus izglābj, bet glāb-
dams kapteiņa kundzes suni, iet

bojā. Tad piemetinājumi: Roba
māte dabu zelta pulksteni un tūk-
stoti rubļu; par to šo agrāk nici-

nāto übadzi un blandoni apprec
skrīvera „pielikums", un viņai ir
cerība tikt par skrīvera madāmu.
Janševskis savas tēlotāja spējas
Ķīši parāda, aprakstīdams Roba
cļoas ar trakojošo elementu. Vil-
cienu pa vilcienam rakstnieks rā-
da, kā varonis strādā no pirmajām
Sazām pirmajā jomā, pret otrām
sazām otra jomā, pret trešajām

Jēkabs Janševskis

gazārm
— Tēlodams Robā jūrmalas ainu Janševskis pierāda,

Ka viņš savos stāstos izmanto tieši uzņemtos iespaidus. Viņa
lUrPmakos darbos tas parādās vēl vairāk. Seko stāsti, kas spilg-
' ceļ priekšā kultūras maz aiztiktās, rakstniekam labi pazīsta-

mas Kurzemes dienvid-rietumu nomales dzīves ainas. Tādi ir:
v bagātā Čāpiņa dēls pre cēj ā s (1897), V arka 1 v

prasta skolotājs (1898), Vaskainis (1898), tagad

pamatā izlaists ar virsrakstu Paipala (1925). Janševskis
c ° ieražas, tipus, kas vērtīgi ari etnogrāfijas pētniekam. Ari

jD
vardos un vārdu formās, izsakās šīs Latvijas nomales

ļj
Ar to šie stāsti grieza uz sevi valodnieka Mīlen-

cna
uzmanību, kas sāka ar Janševski sarakstīties. — Turo-

cei
anševska stāstos etnogrāfiskā nokrāsa vairs tā neiz-

I las- Tomēr tie ir allaž ar savu vienkāršību, ar savu nesa-

Zamo speķu un dzīves prieku dabai tuvu stāvoši cilvēki, ko
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rakstnieks rāda. Ari nelaimei un postam, pat nāvei viņi ska-

tās droši acīs. Vecais Pilen ic k s (1899) nezaudē dūšu,

kad viņa dēli traģiski aiziet bojā: jaunāko īsi priekš kāzām ve-

cākais netīšu nošauj un tad pats nošaujas; Pilenieks apprec no-

šautā dēla līgavu un piedzīvo bērnus. Bārenī te (1899), daiļa,

tikla, strādīga, kāda tā gadu gadiem dzīvojusi tautā, dabū ari

Janševska stāstā labāko dalu, krietnāko puisi, lai ari iepriekš

jāizbauda pamātes dusmas, jāpieredz visādas vajāšanas un

klizmas.

No Janševska stāstiem vel minami: Kaut es nebūtu godīgs,

Uz elektriskā dzelzceļa (1900), Vecais Siksna (1900), Bez padoma

(1900), Ciemupīte (1903). Sakopojumā: Stāsti un tēlojumi I (1923)

iespiesti: Vecais Siksna, Vecais Pilenieks, Vecais lauksargs (Kaut

es nebūtu godīgs), Vecais Goba (Maija rītā).

Lasot skolas gados Servantesa Don-Kichotu, Gogola Mi-

rušās dvēseles, Manconi Saderinātos un citus lielu rakstnieku

darbus, Janševskim rodas domas rakstīt plašu tēlojumu pa

viešu tautas dzīvi. Viņam acu priekšā cilvēki, ar kuriem v$

savā bērnībā un jaunībā tuvu iepazinies. Tie darba ļaudis, ar

kuriem viņš, muižas gaitās iedams, pāris gadus kopā strādājis

nedrīkstēja līdz ar viņu nāvi pazust. Par ganu būdams, vp

kavējās lieliem, veciem kokiem apaugušā uzkalnā meža vidū

ar pļavu un aizsērējušu dīķi tuvumā, ko ļaudis sauc par Cini-

leni, stāstīdami, ka tur sensenos laikos atradusies Cīrulenes f

un muiža. Kad viņam rodas ideju sarakstīt lielu romānu, vīns

nolemj galvenai darbības vietai dot Cīrulenes nosaukumu. Vijs
1884. g. vasarā ari ķeras pie sava nodoma izpildīšanas, sarak-

stīdams savam lielajam romānam vienu nodalu, kas tad ari_ ro-

māna Dzimtenes pirmajā sējumā uzņemta ka trešā no-

dala ar nosaukumu Linu talka. Apzinādamies savas vājās spē-

jas, viņš liek darbu pie malas. Piegriezdamies stāstiem, vjl
saraksta atkal savam nodomātajam darbam garāku nodalu: &

bagātā Cāpiņa dēls precējās (1897). Pie romāna atsevispnļ
daļām viņš daudz strādā un labi tās ari pavirza uz priekšu v

1903. 1908. un 1913. gada vasarās, visvairāk Kazdangas rnurzļ
uzturēdamies. Bet cenzūras un dzīves apstākļi piespiež at

atsacīties no darba turpināšanas. Pie tā rakstnieks ke!?s

fājU

jauna, bēgļu laikā Krievijā dzīvodams, un pavirza to tik t

uz priekšu, ka 1921. un 1922. gadā var iznākt pirmā daļa: Ww*

saimnieki un muižnieki, kas nākošos gados jau jalajž
devumā, pacildinātas, kaut gan romāns vēl nav noslēgts.

romānu autors padomājis ietvert sešos sējumos, no

piecus laiž klajā no 1924—1925. gadam, pie kam 2. dala
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apzīmēta par Celi un tekas un 3. dala par Lauki un pilsēta. Tas

nu plašākais romāns latviešu literātūrā, kas aptver veselu laik-

metu, 19. gadusimteņa pēdējos gadu desmitus Lejas Kurzemē,

īpaši Kursā, ar dažādiem raksturiem, notikumiem, sarežģīju-
miem, starpgadījumiem. Valodai plašs episks plūdums vaļīgi
garos teikumos, kas virza darbību mierīgi uz priekšu, nepa-

metot neatzīmētu nevienu nokrāsu katrā momentā.

Paraugs (romāna sākumā): „Kamēr jaunekli un jaunavas līk-

smojās dejā, tamēr mātes un citas vecākas sievietes, piemalā sēdē-

damas un noskatīdamās jauno izpriecā, izrunājās pēc patikšanas, kā

jau goda dienā un dzīru vietā, kad sirdis uz brīdi no rūpēm svaba-

das un galviņas vairāk vai mazāk līksmas; bet vīri un veči, istabā

gar galdiem sēdēdami un ieelpodami pa atvērtiem logiem spirgto

vakara gaisu, sit trumpas, neaizmirsdami laiku pa laikam iemest vai

nu pa glāzītei sīvā, vai iebaudīt pa krietnam malkam pašdarināta alus,

ko paši tagad daudzinādami dēvē par miestiņu."

, Vēlāk autors romānu saīsināja, kas kā tautas izdevums tad

'znāca divos sējumos 1927. gadā. Spilgtākās un zīmīgākās ro-

māna Bandava epizodes par pamatu ņēmis, daļu romāna vielas
viņš apstrādāja ari skatuvei. Tā radās viņam jautra laikmeta
un apvidus komēdija 4 cēlienos Precību viesulis (1927).
Jāpiemin, ka tādā pat kārtā vēl no kāda cita neizdota romāna

jjmš sarakstījis skatu lugu no klaušu laikiem Pirmā nakts,
w izrādīja Nacionālā teātrī 1929. g.

Par Dzimtenes tiešu turpinājumu jāuzskata Janševska_ turp-
mākais romāns divos sējumos Bandav ā (1928), kura dar-
vas talak liela daļa to pašu personu, protams, ar nākamo jau-
no paaudzi vidus punktā. Dažu dzīve prasa it kā noslēgumu,

ļesķetinātais notikumu pavediens aptrūkst pārāk strauji. Tas

saprotams, jo autors paredzējis romāna noslēgumu nākama
Galā Bandu pils, ko autors bija padomājis, bet nepaspēja
veikt.

Jau dažus gadusimtus attāla pagātne 'lasītāju pārceļ viņa

pamais divsējumu romāns Mežvidus ļaudis (1929),

J
urā notēlots karu un mēra posta piemeklēts musu tautas vie-

"as daļas dzīves posms Kurzemē, kur tad uz drupam tikai |e-
"nar sāk zelt jauna dzīvība. — Pāreja no klaušām uz naudas no-

"ļas sistēmu pagājušā gadusimteņa 50. un 60. gadu maiņa iezī-

D, !as divsējumu romānā Līgava (1931). Romāna dzīva un

ļ"
asa darbība te spilgti parāda tēlotā novada ta laika ierašas un

ĶJttnus, zemnieku dzīvi un labklājības stāvokli. Ka pirmajos

Jos> ari šai jaunākajā romānā autors visus notikumus un

oto Personu likteņus un pārdzīvojumus apgaro ar tadu gaišu
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dzīves prieku, ka pat drūmākās vietas atstāj garīgi pacildinošu

iespaidu. Sevišķi tas sakāms par romānu Mežvidus ļaudis, kur

smagā posta ainas it kā aizsedz šis vispārējais dzīves prieka
un nākotnes cerību gaišums. Rakstniekam padomā vēl vairāki

šādi vēsturiski romāni (Krams un šķiltavas, Mana mūža ro-

māns v. c), ko viņš bija nodomājis pakāpeniski uzrakstīt, bet

kas palika neuzrakstīti pēkšņās nāves dēļ. Kādu dalu viņš de-

va tikai no romāna Laimes bērns (Atpūta 1931—1932).
kuru tad nobeidza viņa dēls.

Līdztekus romāniem jāatzīmē ari viņa sarakstītā monogra-

fiļa Nīca (1928), kurā Janševskis kā labs šā novada pazi-

nējs un pārzinātājs sniedz loti vērtīgas etnogrāfiskas, vēsturis-
kas un kultūrvēsturiskas ziņas, kam sava svarīga loma ari vi-

ņa romānos, kas stipri pamatoti uz dzīves īstenības pētījumiem.

Jēkabs Janševskis, saukts ari Janovs k i s, dz. 16.

(4.) februārī 1865. g. Nīgrandas muižas kalpu mājās Kalna Krīc-

manos (Aizputes apr.), mežu ieslēgtā viducī. Tēvam* bija lietošanā

6 pūrvietas zemes, par ko bija jāatstrādā muižā. Lasīt Jēkabs iemā-

cījās no mātes un, viņas paskubināts, paturēja galvā jaukākās dzies-

mas, kas izrādījās par Fīrekera sacerētām. Vēlāk viņam lāva lasīt

ari Mancela sprediķu grāmatā, kur pirmo reizi redz attēlotu latviešu

dzīvi, lai ari tikai īsos piemēros. Pagastskolu viņš apmeklē no i

līdz 15. gadam, pa vasarām iedams ganos. Tad viņu iesvētī. Pec

tam viņš saiet divus gadus muižas darbos, gan tēva vietā, gan 0

dieninieku. Tikpat gana, kā muižas darbu laiki viņam palikuši labā

piemiņā. Tālākas izglītības labā viņš (1882—84) apmeklē mācītai3

Veides privātskolu, kur iemācās tik tālu latīniski, ka var lasīt ro-

miešu klasiķus oriģinālā, še viņš iepazīstas ari ar dažiem Qē(eS'
Šillera, Šekspīra, Bairena, Rus6 v. c. darbiem. 1884. g. viņš līdz ar

vecākiem pāriet dzīvot uz Liepāju un sāk nodarboties ar raksļ
niecību, piesūtīdams rakstus Ukstiņam, Latvieša redaktoram, un

mcm, Austruma redaktoram. Pirmajā laikā viņš parakstījās ari P

Jaun-Liepājnieku un Atvašu. Divi un pus gadus sabijis par

skolotāju leišos pie kāda muižas īpašnieka bērniem, viņš no

1889. g. skolotāja eksāmenu un pieņēma skolotāja vietu

darbojās 7 gadus, še viņš plašā mērā iepazinās ar tautas tr

jām. Pāriedams (1896) dzīvot uz Liepāju, viņš nodevās vienīgi r»*

niecībai. 1902. g. viņš pārcēlās uz Rīgu un nodarbojās par

nieku Vārda, Rīgas Avīzes, Dzimtenes, Latvijas, Apskata v- c-

dakcijās. Bēgļu laiku viņš pavadīja Krievijā, pārnāca 1819-

Valku, kur strādāja Tautas Balss redakcijā, un 1919. 2- uZ
i

Valdības Vēstneša redakcijā, kur darbojās līdz savai nāvei •

21. decembrī. — Pieminams, ka ari viņa dēls Kārlis J an

skis-Janševskis (dz. 1901) sniedzis dažus stāstus un ro »
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nus. Vioš pabeidzis ari teva nepabeigto romānu Laimes bērns

(Atpūta 1932).

Literātūra. J. pašbiografija, K. Egles Atziņas I, 155—177.

— J. meanieKs j. j. un viņa mūža darbs romāns Dzimtene, Rigā-

Uepājā 1924. — Teodora J., rakstura glezna, Jaunā Raža IV., 1900.

— J. Akmeņa J. J., Latvju Grāmata 1925, 5. — Ed. Virzas J. J.,

Laikmeta dokumenti, Rīgā 1930, 102 lp. — Līgotņu Jēkaba Himna

dzīvībai (Janševska romānu ideju pasaule un uzbūve), Audzinātājs

1932, 7/8. — K. Jēkabsona Manas atmiņas par J. J., Brīvā Zeme

1932, 246. — M. Janševskas Kā radās ..Dzimtene", Jaun. Ziņas 1932,

239.
— Līgotņu Jēkaba Atmiņas par J. J., Atpūta 1932, 375—378. —

Kārla Janševska Atmiņas par manu tēvu J. J., Atpūta 1932, 381, 383.

~ 2. Unama J. J. (viņa jaunība un literāriskās darbības sākums),

Burtnieks 1933, 9—lo.

7) STĀSTNIEKI UN LI-

RIĶI.Ar stāstiem un dzeju
««ausi klaja: Mezītis, Kleinber-
R's, Tirzmaliete, Roberts Bēr-
ziņš.

a) Andrejs Mezītis,
kas parakstījās ari par Maigo-
ni, īedziļojas jūsmodams mīles-
tības traģika un pārdzīvoju-
mos. Jusmība kavē viņa stās-
im pieņemt ciešu, norobežo-
tu veidu. No viņa stāstiem mi-

jami: Miers virs zemes, Zag-

aļs zelts (1899), Taedium vitae

ava lirika vi°š mīlēš-

ospotīvu izloka visādās va-

dījās, tomēr tai piemīt zinā-

ju vienmuļība. Viņš rakstījis

Jn garākus dziedājumus, kam

pks raksturs. Pie tiem pie-

Andrejs Mezītis

ļ Aizmirstas asaras (1898), kur tēlots vīrietis, kas ar savu

(1899)
nig° ZlVl novec* posta mīloto sievieti, un Atsacīšanās

y
Mezītis dzimis 17. (5.) janvārī 1869. g. Hrglu Ogres pag.

acj

Cpriekšanos, kur viņš ari 7. oktobrī 1918. g. aizdarīja savas

vj
s
; ļzfflītojies Vecpiebalgas draudzes un Cēsu apriņķa skolā,

a

s
par skolotāju Jaunpils draudzes Kliģenes pagastā, Cēsu

zik č>-^ez nterat"ras viņš piekopa ari gleznošanu un mū-
u- Būdams par skolotāju, viņš nodevās ari ārstniecībai un
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sniedza palīdzību slimniekiem. Galīgi vina dzīvi satricini]'
krievu kara speķi, kas 1917. g. rudenī no Rīgas atkāpdamie
nodedzināja skolu, ta ka viņam bija māja jāatstāj ar spieķi rok;

Sevišķi sāpīgi viņš sajutis savas prāvās bibliotēkas zaudējumi
kas ari gājusi boja uguns liesmās.

Literātūra: A. M. pašbiografija, K. Egles Atziņas 1,231.1
1924. — A. Upīša rakstā „Skaidra sirds" latviešu rakstniecībā, Si

dijas un kritikas 11, 148, 1910. — Andrejs Mezītis, P. Blaua neki

logs, Baltijas Zinas 1918. 138. nr.

b) Jānis Kleinber-

ģisnāca pazīstams ap 1901

gadu ar saviem dzejoliei

periodiskos izdevumos (M. \

Mēnešrakstā, Austrumā, J. Ra

žā, Rīta Skaņās v. c). Tiesa

vā izteiksmē saskanēja ar Keni

na dzejoļiem: tanīs bija neparas

tu salikteņu un epitetu pārpilni
ba (sauldienas kvēlkaislie skūp

sti; baltpukēs ziedošā strautiņa

les zāle; saulrietos mirdzošā

mākoņu kāpas). Turpmāk Klein

berģa dzejas stils noskaidrojas

viņš sacer dzejoļus, kas paties

izjusti un dziļi noskaņoti. Dze

jolī Tec, māmiņ! meita lūdz ma

tei, lai atnes balto mākonīti n(

debess dzidruma un viņai darinj
hdl+ll An\m* • loc tailtll os'

Jānis Kleinberģis

li, apstāsies pie meitas rožu dārza un sedlos pacēlušies b;

nīsies:

Kādu laužu tā māsiņa?

Galvā balta debestiņa,

Galvā balta debestiņa,

Kā puteņa kupeniņa.

Kleinberģa garākam poēmām: Debesu bērni (1902). Zfe

donis un Mirdza (1903), dekadentiska nokrāsa. — Kleinber

ģ_a stāstos tēloti ideāli, sirdsšķīsti cilvēki, par kuriem sā;
jūsminās sevišķi ari jaunība. Stāstā Izirušas cerības atsaka;

Jānis no savas Jīgavas, lai gādātu mājās par savu māti. Kle" 1

berģa stāsti iznākuši Derīgu grāmatu nodaļas izdotos krājumi

Stāsti jaunībai, Stāsti (1907).
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Kleinberģis bija vispirms skolotājs, vēlāk žurnālists. Dzi-

mis 4. janvārī 1874. g. {23. decembrī 1873) Lestenes Lejas Len-

tās, viņš apmeklēja Džūkstes ērģelnieku un no 1890.—93. gadam
Irlavas semināru, bija par mājskolotāju Smiltenē, Pļaviņās v. c.

1903. g. viņš iestājās Pēterburgas Avīžu redakcijā, pārnāca
1904. g. uz Jelgavu pie Latviešu Avīzēm, strādāja revolūcijas
laikā pie avīzes Spēks, vēlāk pie citiem laikrakstiem, pārgāja
1912. g. uz Liepāju pie Liepājas Atbalss un kara laikā (1916—17)
strādāja avīzes Baltija redakcijā Pēterpilī. Trūkuma spiests,
viņš 1917. g. aiziet ar ģimeni uz Sibiriju, mirst Omskā 6. de-

cembrī 1919. g., nevarēdams sagādāt ārstniecības līdzekļus.
Viņa sieva un mazgadējais dēlēns viņam izrok kapu 40 grādu
salā.

Literātūra. P. Ermaņa J. X., Ritums 1923, I. — Lūrotņu

Jēkaba Dzejnieks J. X., Latvju Grāmata 1923, 11. — A. Upīša rakstā

-Skaidra sirds" latviešu rakstniecībā, Studijas un kritikas 11, 154, 1910

c) Tirzmaliete ir grūtdieņu likteņa paudēja, kas at-

'"u atoaistu mūžīgi jaukajā dabā un reliģiskās nojausmās. Šāds

;««vaiuis> pašiem pirmajiem viņas

iespiestajiem dzejoļiem
(Baznīcas Vēstnesī 1899): Naktī

tumšajā bēdu dziļumā, Sirds
noskumusi pasaules ļaunumā,
dzejolī Naktī tēlojas mirdzošās

debesis, no kurām skan kā kok-

le,s; tas Kungs runā par pasaules
ciešanām un sūta vēsmas vītu-

šam puķēm. Dziļi viņa izjūt 1905.
Sada notikumus, soda ekspedīci-
ju nežēlīgo apiešanos ar ļaudīm.
Vioa uzraksta dzejoļu ciklu un

izsūta Mājas Viesim, dažus
an Jaunai Dienas Lapai. Še
Vlfla parakstās ar Margotas
Un Andras vārdu. — Pirmo
stāstu Vecā krustmāte Tirz-

ļfialiete uzrakstījusi par savu

teva māsu, kas, dzimtas galvām
..„„k.~„„j«„ „r>AīU,. Tirzmaliete

ar
gjmeni. Kādā no saviem vē-

aiļa laika stāstiem Zem sveša pajumta rakstniece rada lauku

Naces likteni, kura dzīvo pie bagāta saimnieka, vec-
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puiša. Viņš tai tuvojas, tā kā Nacei rodas cerība, ka viņš to

precēs; viņš tomēr apņem turīgā kaimiņa meitu. Nace pār-

dzīvo izmisuma brīžus, līdz kādā vakarā saļimst nesamaņā.

Kaut kas nepārvarami drūms un smags nolaidies gandrīz

pār visu, ko raksta Tirzmaliete. Gaišu krāsu viņas darbos pa-

visam maz. Vai nu tie ir bezgala atstātie sadzīves grūtdieni

ar savām bēdām un ciešanām, par kuriem viņa stāsta savos

stāstos, vai ari tās ir dzejnieces pašas ilgas un izirušās cerības,

cilvēku un likteņa nodarīto netaisnību un pārestību dziļās sā-

pes, kas izskan viņas dzejā, bet vienmēr tam pāri klājas no-

spiedoša smaguma migla. Rakstniecei nava tikpat kā nekā ar

ko iepriecināt savus lasītājus. Un viņa ari necenšas to dari;,

bet ar lielu sirsnību un patiesības mīlestību izteic savus izjuta-

mus un vērojumus, atrazdama vislabāko sirds un prāta mieri-

nājumu reliģiskās nojausmās. Vienīgais viņas dzeju kopojums

Aizmirsta sirds (1927) satura visu labāko, ko viņa dzejā

devusi.

Tirzmalietes stāsti sakopoti un iznākuši grāmatās: Uz kuru

pusi (1905), Tirzmalietes stāsti (1909), Pa šauru teku (1910), Eņģelis

(1910), Kas tur aiz zvaigznēm (1910), Ciemā (1910), Zem dzimtenes

debesim (1911), Zem sveša pajumta v. c. stāsti (1923), Meitenes

stāsts (1923), Mīlestība, Vientiesīga sirds (1927), Nauda, Zemes sma-

gurnā (1927), Jēkabs Dzintars (1927), Maldi un sirds (1927) v. c

Tirzmaliete mēģinājusies ari drāmā. Tāpat ka dzejā ļ
stāstos, ari tur sāpes un ciešanas nostājas pirmā vietā. Tai

drāmatiski darbi ir skatu luga no senās latviešu dzīves Četros

cēlienos Līga (1921), jaunībai domātie skati piecās bildei

Bāra bērns (1924) un mīlestības traģēdija no 1905.

piecas ainas Pa mēneša tekam (1925), luga K aJ

sirdsbalss runā (1927). _ j

Tirzmaliete pieņēmusi savu vārdu no Tirzas (Vidzeme,
kur viņa dzimusi 23. (11.) jūnijā 1876. g. Viņas tēvs

Dzel'zkalns bija šejienes pagasta skolā par skolotāju, da

bojies ari rakstniecībā, uzrakstījis lugu par paša PieJ
klaušu laikiem Sētā un gaitā. No sava tēva viņa meita Minf'
rakstniece Tirzmaliete, nekad nav šķīrusies, nesdama ar vļD
kopā visas pārāk šaurās un trūcīgās skolotāja dzīves a ■
un būdama viņam pēc savas māsas un mātes nāves_pa rV

nīgo atbalstu. Viņa kopj mazo saimniecību, pelnās_ šūdama

citādi, palīdz pa reizei skolas darbos. Ari rakstīt, pec vitja> 1

mām (sk. Atziņas 11, 246), viņu ierosina sirsnīgā, klusa .;

dzīve: tēva dievbijība un patiesības meklēšana un viņas "v ;
mīlošā māte. Viņas bagātā fantāzijā atspoguļojas visa apkar'
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dārziņš pie skolas, tuvā meža šalkoņa, gaišā birztala un viņas
ēnas pļava aiz skolas, vakaros zvaigžņotās debesis. Tēvs, no

skolotāja amata atteicies, atnāca 1912. g. ar ģimeni uz Lejas-
ciemu. Drīz pec tam piešķirtā lielā pensija darīja par iespē-
jamu nopirkt miesta savu mājiņu. Kara laikā pensija izbeidzās,
un ģimenei atkal rūpes par uzturu, kas sevišķi gul uz rakstnie-
ces pleciem. Pec teva nāves rakstniece dzīvo turpat lielā vien-

tulībā, visu savu brīvo laiku veltīdama rakstniecībai un klusām
pārdomām. Kā kultūras darbiniecei viņai no valsts piešķirta
pensija.

Literātūra: Tirzmalietes pašbiografija: Senu dienu atbalss,
Atzinās 11, 241—254. — A. Goba T., Latvju Grāmata 1924, V.

d) Roberts Bērziņš
sak ap 1890._g vispusīgi darboties
latviešu literatūra. Parādās no vina
s
ļash, to starpa Vecmāmuļa (Au-

strums 1889), dzejoli (Latviešu Avī-
zes 1888). Viņš čakli uzraksta tau-
tas tradīcijas: ap 1000 tautas dzies-
mu kas ievietotas Barona Latvju
vainas, vairāk simtu tautas pasaku
un maņu, kas pa daļai iespiesti Jel-

gavas Rakstniecības nodaļas krāju-
mos, pa daļai nāk rokā Lerchim-

Atsevišķi iznāk Latvijas

plītēs, tautas dziesmas ar meldi-
jām, 2 dalās, kam jāpievieno sako-
pojums Dvēseļu dārzs (1928). Turp-
™k Bērziņš piegriežas garīgai

ļ
1 eJa i, gan dziesmas tulkodams,

pats sacerēdams. Viņa garī-
f,ds dziesmas iznākušas krāiumos:

Roberts Bērziņš

Manas kokle (1906), Kristus pēdās (1912), Uz gaismas
«uniem (1921), Jauna dziesma (1926) v. c. Dziesmu grā-
S" Brāļu

_

draudzēm (1923) pavisam ap-

v.
°ērzina dziesmu. — Vēlāk Bērziņš naca klajā ar 1a t -

11
es v tautas pasaku pārdze jo jumiem. Ne tau-

atsk -

Smu 1113
'

oe t mākslas dzejas pantmērā pa laikam ar

jau -?-m
' .uzoemot saturā un izteiksmē elementus ari no paša

SDit
3 ' a'^a

' Bērziņš pārdzejojis pāri par 40 pasaku, kas ie-
ēstas periodiskos izdevumos: Jaunības Tekās, Cīrulītī, Jāu-

znes Draugā, Nedēlā v. c. Atsevišķi iznākušas: Dūjiņa (1922),
Zikantu Jānis un Zemes dēls (1923), Vecmāmuļas pasakas
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(1925), Bārenes rota un Dalīta sirds (1925). Tepat jāpiemin

viņa garākais dzejā sniegtais darbs Skolotājs Drebens

(1922).

Mēģinājumi drāmā ir viņa skatu luga 3 cēlienos Atpakaļ
(1926) un tautas pasaka 4 cēlienos un 5 ainās Muzikantu Jānis

(1926). — Kā Anša Lercha-Puškaiša skolnieks un vēlāka::

draugs, kas viņu personīgi labi pazinis, viņš uzrakstījis un laidis

klajā līdz šim pirmo plašāko tautas pasaku kārtotāja biograi

Lerchis-Puškaitis dzīvē un darbā, līdz ar vija

darbu izlasi (1928).
Roberts Bērziņš, Luda B. brālis, dzimis 12. martā 28. feb-

ruārī) 1868. g. Džūkstes Pēternieku Rīpelēs, mācījās (1884 SJ

Irlavas seminārā un bija par skolotāju lecavā, pēc tam Džūk-

stē. 1901. g. viņš aiziet uz Kijevu, kur iegūst virsskolotāja tie-

sības un darbojas vidus- un augstākās skolās par vācu valodai

pasniedzēju. 1920. g. viņš pārnāk uz Rīgu un no 192L—25 .i

ir par Rīgas pilsētas Izglītības nodaļas vadītāju, šai laikā sa-

stādīdams ari pārskatu Rīgas skolas Latvijas patstāvības pir-

majos gados (1925). Par vācu valodas pasniedzēju darboda-

mies, viņš sastādījis ap 10 dažādu vācu lasāmu grāmatu, no

tām vispazīstamākā Jugendgarten (1909), 3 dalās, kas izplatīta

pāri par 200.000 eksemplāriem.

8) STĀSTNIEKI UN DRĀMATIĶI.' Ar stāstiem un lu-

gām tikuši pazīstami Zeīboltu Jēkabs, Lejas-Krūminš.

a) Zeiboltu Jēkabs dzīvojis un darbojies uz 1
kiem. ino šejienes viņš ari ņemts tematus saviem darbiem,

īstenības novērojumiem, kas vietām izpaužas spilgta natu

lismā, piemaisās labi daudz romantikas. Vina pirmais
Zelta Emma nāca klajā 1891. g. Bagātu saimnieka mci

aplenc precinieki. Ar romantiskiem mīlestības pavedieni

saistās reālas dzīves tēlojumi (krogus skati, mājas iesvētīsi

v. c). Stāsts no mazpilsētas un mazpilsoņu dzīves ir Ude

burbuli (1900). Notikumi grozās ap cepurnieci Ciel

ko mīl tautskolotājs Ozols, goda cilvēks. Bet gadās P»se

skolotājs Rasa, švīts un āksts, atvilina Cielaviņu Ozolam,

pēc baudas un izdzīves dzīdamies, to atkal atstāj. Cielavi

nu ajziet pie vecā Meimura. Mazpilsoņu vidū, kur naudas

izdzīves kāre nospiež katru ideālismu, viss maisās un P

ūdens burbuli. — Stāsts no kalpu dzīves ir Rūsa

Pēteris, krietns, godīgs vīrs, kas loti mīlējis savu Zaninu

tāpat mīl savu meitu, apprec pēc pirmās sievas nāves l

Šīs sirdī ieēdas rūsa pret pameitu arvienu dziļāk. Vina to \

skauž par Pētera savai meitai dāvāto mīlestību. Skaudība Pa
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vēršas niknumā, tā ka pamāte savu pameitu tirdī un per. Pē-

teris, kaisli pieķerdamies ari Līzei, nespēj sākumā stāties pretī

viņas varmācībām. Bet tad viņš, iedams ar sievu uz baznīcu,

to mežā noper smalkām bērzu rīkstēm. Viņš to izdara saval-

dīdamies, asarām acīs, tomēr parādīdams savu spēku, tā ka

sieva patiesi labojas. Viņi saprotas. „Ko lai dara? Jādzīvo,

kaut tikai rūsa mūsu sirdis nesaēstu, tad labi būtu." — Zeibolts

rakstījis vēl citus stāstus, to starpā: Liktenis (1897, grāmatā

1902, 1927
2

), Gara diena (1898), Rīta salna (1899), Šaubīga
niedra (1899), Godības Skudrajos
(1900, grāmatā 1925), Zemdabis
laimē (1900), Caurie ziedi (1913),
Barons Bunduls (1916), grāmata
1925), Ūdens burbuļi (1925), Rūsa

(1926), Dots pret dotu (1927). Vi-
sos še pieminētos un citos stāstos

un romānos Zeiboltu Jēkabs parā-
dās ka ass dzīves novērotājs un

asprātīgs stāstītājs, kas bez aiz-

spriedumiem tēlo pašu dzīvo dzīvi

tādu, kādu viņš to ap sevi redz.
Par vina romāniem un stāstiem

dzejnieks un kritiķis Pēteris Er-

manis spriež: „Nevien drāma, ari

romānā un stāstā Zeibolts mīl dra-

matismu, cīņu, konfliktus. Galve-
uā kārtā viņu interesē dažādi dzi-

mumu mīlestības sarežģījumi. To

tēlošanā Zeibolts liels meistars, te
v'oa īpatnības īstais un dziļākais
saturs" (Ūdens burbuļi ievads,
1925).

Zeiboltu Jēkabs

Zeiboltu Jēkaba pirmā luga bija Mājas naids (1895),
ar ko viņš izpelnījās Jelgavas latviešu biedrības Teātra komi-

sijas uz ceturtiem dziesmu svētkiem izsolīto godalgu. Lugas
darbība norisinās Ciesu mājās un saistās ap kalponi Mīlu, ziņu

f°res bandu meitu, kas uztur intimus sakarus ar_ Ciesas pa-

laidnīgo dēlu Antonu. Ciesu saimniece Made tomēr saprecina
savu delu Antonu ar pagasta vecākā meitu Toniju un pierunā
viru> lai atdod vijaam, un ne otram, kārtīgajam dēlam Tenim,

mājas. Tonija nu dzen no saimnieka gala ara vecos saimnie-

ks» kas meklē patvērumu pie Teņa, kam piešķirta Lejas maja.

tlesa atdabū tiesas ceļā mājas atpakaļ. Pa tam Ciesas sieva

mirusi un viņš grib precēt Mīlu. Bet šo apcietina par bērna
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nogalināšanu. Vina uzdod par visa Jaunuma cēloni Antonu, kas

nošaujas. Tenis dāvina mājas pagastam grimušu laužu patver-

smes dibināšanai. Luga ieturēta naturālistiskās krāsās. — Ci-

tas Zeibolta sarakstītas lugas: Jaunais skolotājs (1896), Trīssoli

uz laimi (1900), Mirdza (1905), Saules stars.

Zeiboltu Jēkabs dzimis 31. (19.) decembrī 1867. g. Bilskas

pagasta lekaru mājās, Smiltenes draudze. Apmeklējis pagasta

skolu, pēc tam Smiltenes draudzes skolu, pabijis gadu (1883—

84) Jaunbilskas pagastskolotājam par palīgu, viņš sagatavojas

Aumeisteru draudzes skolā iestāties Valkas draudzes skolotāju

seminārā, kur mācījās trīs gadus (1885—88). Mirušā Cimzes

vietā bija nācis par direktoru fiakmanis, un kad 1887. g., līdz

ar Baltijas tautskolu pāreju tautas apgaismošanas ministrijas

pārziņā, krievu valdība prasīja, lai seminārā ierāda krievu va-

lodai plašākas robežas, bruņniecības semināru pārvērta par

škesteru skolu. Semināru nebeigušam, Zeiboltam nu bija jāliek

Valkas pilsētas skolas paidagoģiskā padomē tautskolotāja eksā-

mens. Viņš darbojās par skolotāju Vijciemā. Raunā, Plāņos v.c

pēc tam par mājskolotāju vairāk vietās Vidzemē. Pēc 1905. i

viņš bija kādus gadus ārpus Latvijas, dzīvoja no 1908. g. P ar

zemkopi savās tēva mājās, kur ari mira 27. decembrī 1924. g.

Līgotņu Jēkabs Kads aizmirsts mūsu reāli'

naturālā stāsta meistars, Kultūras Vēstnesis 1921, II; Ar saknēir

dziļi dzimtenes zemē (Z. J. mūža un darbu piemiņai), Ritums 1925,

— P. Ermaņa Z. J., Stāsta Ūdens burbuļi ievadā (1924). — J-

mena Z. J., Latvju Grāmata 1925, I.

Literātūra:

b) Teodors Lejas-Krūmiņš■ i^^HstrādājisJ
viešu rakstniecības un teātra Jaukā. Visu mūžu pilsētā dzīv

jot un darbojoties, viņam laucinieku dzīve nav tik tuva. V

pirmie mēģinājumi rakstniecībā saistīti ar teātri,

zēns būdams, viņš saraksta paša ierīkotājam mājas teātrim v

rāk lugas. Viņš kļūst par teātra kritiķi Mājas Viesī, sacer v

lāk kadu trijcēlienu bēdu lugu (Ceļotājs), kas paliek neiespiest

Vēlāk viņš iesūta Mājas Viesim dažādus sīkumus un stāstu tu

kojumus. Viņa pirmais orīģinālstāsts par nabaga kas <
razdams uz ielas bagātas meitenes cimdu iegūst mūža la

(Ziemas svētku vakars), parādās Mājas Viesī 1889. g. Liela

vērtība viņa stāstam Arestants (Balt. Vēstnesī 1894), kur vi

sniedz latviešu rakstos reti uzejamus tēlojumus: par ostu,

vu lādēšanu, arestantu darbiem ārpus cietuma v. t. t. l on?

Lejas-Krūmiņš pārliecinājās, ka sacerēt oriģinālus nav v

īstais darbs. Aizraudamies viņš bija lasījis Knuta Harnsi

Badu, poļu rakstnieka Dombrovska Nāvi, Ibsena, Garbors<



Talaka attīstība

329

d'Annuncio, Altenberga, Drachmaņa, Banga un citu moderno

rakstnieku darbus visās tautās. „Kas te bija domu, noskanu,

krāsu, izjūtu bagātības, cik daudz jaunu atzinu un dzīves gud-

rību, cik daudz smalku sudrabzīmula notēlo jumu! Un ko visa

tāvietā mēs, latvieši, bijām darījuši un darījām joprojām?!" Un

vioam iegailas galvā kāda doma, kas viņu ved pie ciešas ap-

ņemšanās: „negrēkot vairs turpmāk pret literātūras svēto garu,

nerakstīt kaut kādus oriģinālus, bet gan ziedot savus labākos

spēkus lielās pasaules rakstniecības tuvināšanai latviešiem."

Šo apņemšanos Lejas-Krūmiņš

uzticīgi turējis līdz pat jaunā-
kam laikam, kad no tā atkāpās,
laizdams klajā orīģinālstāstu
krājumu Mazā osta (1933),
kam paredzēti ari turpinājumi.
Viņš ticis par čaklāko mo-

dernās prozas lite-

ratūras izplatītāju
latviešu vidū. Lasīdams 10—12

grāmatas mēnesī (sk. Atziņas 11,
61), viņš čakli seko jaunlaiku
rakstniecībai vn

L
ko atrod lat-

viešiem par piemērotu, tulko ru-

Pfei izstrādātā valodā. Viņa
tulkotie darbi pilda mērenu

bibliotēku. Visvairāk tur zie-

meļnieku, vācu un slavu tau-
tu darbi. Ar sevišķu mīlestību

viņš gadu desmitiem ilgi se-

J°iis Knutam Hamsunam, par

Kuru tad jaunākā laikā sniedza
p|asu, dziļi apgaroti uzrakstītu

Teodors Lejas-Krūmiņš

monogrāfiju Knuts Hamsuns (1931). Darbā viņam
Patlaban vel divas tādas pat monogrāfijas par Ibsenu un Strind-
Dergu, kuru darbi visu mūžu valdzinājuši viņa prātus.

Bez daudz darbiem, kas iespiesti periodiskos izdevumos, ar

Lejas-Krūmiņa tulkojumiem iznākušas starp citām šādas grā-

matas: Pasaules rakstniecība, I. 1899, 11. 1901; Ziemeļnieku noveles,

1907; Dienvidnieku noveles, 1908; Zemnieku stāsti, 1909; Augstu

ziemeļos, Bernta Lija stāsts, Mežainis, Stizena tupeles, J. V. Jen-

sena nostāsti, 1910; Mīlestības stāsti, pasaules rakstniecības druvā

savācis L.-X.; Trakā Velinka, slavu stāsti, 1911; Karš, slavu stāsti,

19H; Leģendas, 1912; Jaunas vācu noveles, 1913; Zviedru stāsti,
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1914; Kara stāsti, pirmā pasaules kara piemiņai, 1915; Līdumnieks

Steinars, 1915; Dāņu stāsti, Norvēģu stāsti, I. un 11., 1921; Indie-

tes, Rabindranata Tagores stāsti, 1921; Kāzu diena, Juhani Aho stāsti;

Pēc pusdienas maltītes, Skursteņslaucītāja sieva, Jalmara Zoder-

berga mazas noveles; Mana laime, Fraņas Šrameka; Kains, Karela

Capeka stāsts, 1923; Stāsts par bagāto vīru un nabaga Lācani,

G. d'Annuncio, 1923; Pastardiena, Kasproviča skices, tulk. J. B. i

L.-X., 1924; Zem rudens zvaigznēm, Knuta Hamsuna stāsts, 192i;

Klaidoņa gaitās, Knuta Hamsuna stāsti un meti, 1927; Mīlas vērp,

Knuta Hamsuna noveles, 1928 v. c.

Lejas-Krūmiņa darbība teātra laukā cieši saistīta ar

viņa mūža gaitu. Dzimis 17. (5.) aprīlī 1871. g. Bolderājā kā

laivinieka dēls, apmeklējis Pētera Pāvila pilsētas skolu Rīgā
(1881—86), viņš iestājās Rīgas latv. teātra korī un gāja mā-

cībā pie Rodcs-Ebelinga. 1890. g. viņš sastādīja trupu un uz-

sāka izrādes Jonatāna biedrībā, vadīja tad Rīgas Pārdaugavas

Sadraudzīgās biedrības teātri (1894—95), darbojās (1899-1900)
ka aktieris Rīgas latv. teātrī. Pēc tam viņš bija par vadītāji

Ausekļa un Ziemeļblāzmas teātros (1904—1908), sastādīja tad

savu trupu, ar kuru līdz 1915. g. rīkoja viesu izrādes Kurzemē

un Vidzemē. Kara laikā nodarbojies bēgļu apgādāšanas orga-

nizācijā, viņš pārnāca 1919. g. atkal Rīgā un strādā še avīžnie-

cībā, literātūrā, teātra laukā, līdz viņam kā kultūras darbi-

niekam piešķīra pensiju. Teātra vajadzībām viņš sarakstīja

un tulkoja lugas. Lielāki panākumi bija viņa dziesmu Wj
gai Übags (1894). Ari lugas tulkodams un pārstrādādams, vids

izraudzījās modernus rakstniekus: Strindbergu, Brandesu, nei-

bergu, Maksi fialbi, G. Viedu, Edv. Brandesu, R. Brakko, Bjern-

sonu v. c. Skatuves darbiniekiem viņš kopa ar Zeltmati sastā-

dīja teorētiski-praktisku vadoni (1923).

Lejas-Krurniņa pašbiografija Mans

K. Egles Atziņas 11, 17-80. — Teodora iZeiferta] T. L.-X., L»J-

Sargs 1921, 85. — J. Sudrabkalna T. Lejas-Krūmiņa monografil»

Knuts Hamsuns, Daugava 1931, 10. nrā.

Literātūra.

Stāsti ir jaunākā laikā visvairāk P

prasītā un lasītā literātūras nozare; stāstos ari visērtākie

kās jaunlaiku dzīves dažādās parādības un pašu rakstnieku P ■
dzīvojumi. Tāpēc šai laikā atrodams reti kāds rakstnieks,

nebūtu rakstījis ari stāstus, ņemot šo nosaukumu vispwj
nozīmē, kurā ietilpst vēstošā vai tēlojošā prozas

Gandrīz tikai ar stāstiem tikuši pazīstami: Ezerietis, MaKO

Liepa, Šmits, Anna Rūmane-Keniņa.

9) STĀSTNIEKI.
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a) Ezerietis, īsta vārda Kārlis Augenbergs, par pa-

gasta raKsiveai ouaams, vērīgi nolūkojis un spilgti notēlojis lat-
viešu laucinieku dzīvi. Viņš izcel no turienes pa laikam tum-
šas parādības un rada tas bez kada plīvura, naturālistiski. Kā-
du stāstu no tautas dzīves Ķīlu zirgs sastopam jau 1889. g.
Dienas Lapā. Talak nak klajā Kareivja līgava (1890), Pirmā
(Rīgā 1890), Mātes solījums (1892). Stāstu ciklā Sadzīves
ēnā (1893—98) Ezerietis apskata lauku dzīves tumšās puses:

uzdzīvotājus saimniekus, izlutinātus bērnus, kas top par noziedz-

niekiem, pagasta nabagus, krogu postu. Romānā Ģimenes
kaite (1895) iztirzātas abēju dzimumu attiecības, uzstādot at-
turības principu dzimumu satiksmē. Līdzīgas problēmas ir stās-
tos: Mans pirmais romāns (1896), Pazudinātā (1898). Romā-
nam Zemes bērni (1917), no kura iespiesta tikai pirmā dala, ir

pamata bagātas saimniekmeitas un laukstrādnieku organizētāja
puiša mīlestība. Stāsts no bēgļu laikiem ir Pīlādži (1917): vī-
rišķīgs Kurzemes saimnieks, kas pārcietis bēgļu grūtības, ap-
raudas, kad nocērt veco pīlādzi. Ezerietis rakstījis ari poēmas,
starp tam Laikmetu maiņā (1916). Savus darbus viņš sāka ari
sakopot vienu vietu, bet no tiem iznāca tikai viens krājums
Kop. raksti 1 (1913), kurā_uzņemti tikai četri stāsti: Pazu-
dušais dels, Tad zemnieks cēlās... Pa sērsniem un Paiskas
dēls.

Ezerietis dzimis 26. (14.) septembrī 1869. g. Erglu Kalna-

Augulenos, gājis Erglu ministrijas skolā, bija par pagasta rakst-
veža palīgu Turaidā, vēlāk par rakstvedi Lēdurgā un Rozēnos.
1905. g. viņš pārnāca uz Rīgu un strādāja Mūsu Laiku, Rīta

plazmas, Jaunās Dienas Lapas v. c. redakcijās, pēdīgi bija par

locekli Latv. Sarga redakcijā (1919—21). No 1921. g. Jaun-
Pl ebalga par miertiesnesi būdams, viņš 1923. g. sakuma saslima
Un 17. februārī mira Rīgas pilsētas slimnīcā.

Literātūra. P. Ermaņa K. A.-E., Ritums 1923, 11. — K. Egles

K. A.-E., Latvju Grāmata 1923, 111. un Latvijas kalendārs 1924. gadam

-Teodora (Zeiferta) E., Izglīt. Min. Mēnešr. 1923., 3.

b) Mākonis nolūkojas vispirms darba rūķu dzīve un to

ar visu viņu apkārtni, ar vietas un laika nokrāsu, ar vi-

ju dzīvokli un uzturu, satiksmi un valodām. Viņš rada klai-
oni- übadzes, kas cauru dienu gaida dāvanas pilsētā uz tilta,

jaunekli, ko slimība aptur pusceļā. Viņa pirmais stāsts Snie-

gputenis (Austrums 1897) raksturo dzērāju sievieti,_kas
zdzīvo pa krogu, kamēr vīrs ilgodamies viņu gaida mājas;
o krogus mājup meimurodama viņa, sniegā ieputināta, nosalst.

,zi lus skatus strādnieku dzīvē met Mākonis tēlojumā Mal-
Kas cirtēji (Jauna Raža IV, 1900). Strādnieku tēlus un
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viņu grūto darbu apņem ziemas aina. Grūtas dienas (Die-

nas Lapa 1901) uznāk pusgraudniekam, kad sieva iegulst ne-

dēļās pašā siena laika sākumā. Vīrs nu strādā par diviem;

sieva pēc dažām dienām nāk viņam palīgā, bet samokās un

mirst. Mākonis tēlo ari intelliģentus: žurnālistu, kas pret pār-

liecību strādā reakcionāru laikrakstā un sērās piemin savus jau-
nības ideālus (Dzīves ironija), skolotājus un skolniekus, klai-

doņa mākslinieku. — Sabijis kādus gadus Dienvidus Krievijā,

viņš sniedz tēlojumus no turienes latviešu kolonistu dzīves. Tie

ir stipri cilvēki, kas še parādās: Mežainis (Apskats 1903), Vārpu

Andris (Uz leju, J. Raža VII, 1904). Stāstā Dzīves vakarā (Ap-
skats 1904) pie turības ticis cilvēks episkā mierā izstāsta sa-

vas dzīves gaitas un cīņas. — Mākonis ari dzejojis. Drūmi no-

pietna skaņa ir cietumā sacerētiem dzejoļiem.

Mākoņa īstais vārds ir Jēkabs Kalniņš. Viņa mūžs pilns

ciešanu un grūtību. Dzimis aprīlī 1879. g. Suntažu pagastā kā

galdnieka dēls, viņš apmeklēja Viršņukalna draudzes skolu un

nobeidza 1898. g. Kuldīgas semināru. Nostrādājis pāris gadus

Kandavas pareizticīgo skolā, viņš (1900) pārgāja uz Kubaņas

apgabala latviešu koloniju, no kurienes 1904. g. atgriezās dzim-

tenē un pieņēma skolotāja vietu Ķēčos. Viņš piedalījās 1905. g-

kustībā, slēpās, soda ekspedīcijām uznākot, dažādās vietas, Wf
viņu Liepājā arestēja (1907) un notiesāja uz 15 gadiem katorga.

Smolenskas cietumā, kur viņu 1909. g. ievietoja, viņš daudz

raksta, studē matēmatiku, angļu, vācu un poļu valodu. 1917. &

viņš top brīvs, aizbrauc pie māsas uz Sibiriju un piedalās poli-

tiskā dzīvē. Piedzīvodams daudz nepatikšanu, viņš top grūtsir-

dīgs un nošaujas 26. maijā 1918. g.

P. Ermaņa Mākoņa piemiņai, Izgl. Ministrijas

Mēnešraksts 1924, IX un rakstā Tie, kam nav grāmatu, Burtnieks

1933., 11..—

Literātūra.

c) Mārtiņš LiepaI uzstāda nopietnas problēmas1
mēģina tas atrisināt ar arējas un dvēseles dzīves reāliem fe

tiem. Vina pašam pirmajam iespiestajam stāstam par virsr<

stu Kas vainīgs? (1899). Kas vainīgs, ka cilvēks ne

zīst tēva, bet māti pazīst tikai tā drusku, galīgi noklīst un

par zirgu zagli? Mīlestības un audzināšanas trūkums, na

dzība,. ļaunas priekšzīmes, pavedēji — vārdu sakot, ārējie

stakli, ko rakstnieks tēlo, tiešu atbildi nedodams. Negrozai

tikumiska griba izsakās stāstā Tam labam bus au

(1901). Purinu saimnieks Andrejs atzīst par savu pienākut
ka viņam jāprec kalpa meita Māris, kam no viņa_ bērns,

tam viņu grib atturēt visi tuvinieki, viņa mīlā mate, ari m
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cītājs. Bet viņš visiem griež krūtis pretī. „Kas tur, ja neiz-

nāk pēc viņu prāta! Mēs tak nedzīvojam viņu dēļ." Gaiši no-

stājas acu priekšā laužu uztraukums un pārsteigums, kad dabū

zināt, ka Andrejs Mari precēšot. Strādnieki patlaban rijā kul-

sta linus. „Pēteris bija pacēlis savu kulstekli gaisā un gribēja
šaut viņu linu saujai virsū, bet nolaida roku, nolika linus un

apsēdās. Kāds kalps bija patlaban aizdedzinājis kaļķi, bet aiz-

mirsa vilkt —un kaļķis nodzisa." Liepa tēlo še un citur katru

sīkumu, katru kustējumu, bet tikai tādēļ, lai nomanītu, kas dvē-

selē notiek. — Kādā no Liepas vēlākajiem stāstiem Vir šā j o s

(1913) rādīts, kā rentnieks visādiem līdzekļiem, pūliņiem un

aprēķiniem grib tikt par gruntnieku, un galā viss tas izrādās

veltīgs.
Liepas stāsti parādījās liela skaita M. V. Mēnešraksta 1901.-

1905. g. Pirmajos gados (1901—02) tās ir nelielas skices, kas apņem

pāris lapas puses. Tādas ir: Pīlītes, Par ko grūti laiki, Kronīša kunga

bēdas, Suns, Pēterīša bēdas, Tanta, Partejība, Dzīves nopietnība; pla-

šāka apmēra ir: Nepilnīga diena, Ko viņi visi gribēja. Turpmāk parā-

dās garāki stāsti, kas aizņem vairāk burtnīcas: Krupji (1903), Pa

apakšu (1904), Ceļā pēc labāka (1905)

Mārtiņš Liepa dzīvoja vai-

rāk gadus ārpus Latvijas. Dzi-
mis 12. septembrī (30. aug.)
1874. g. Aijažu muiža, Vidze-
mē ka pusgraudnieka dēls, ap-

meklējis vienu ziemu vietējo
Pagasta, tad Lēdurgas drau-

dzes skolu (1884—90), viņš_ ie-

stājās Kuldīgas skolotāju semi-
nāra un to pabeidza 1894._g.
Viņš nodarbojas par skolotāju
Lēdurgas draudzes (1894—96)

jn Aijažu pagasta skolā (līdz
tad no skolotāja amata

a fstajās, nododamies sabied-
riskiem un literāriskiem dar-

-olem, ņemdams dalību ari 1905.

ļļ- revolucionārā kustība. So-

Ja.ekspedīcijām uznākot, viņš

ģērēja uz Dāniju, kur palika

?J5 1920. g. Viņa dzīve iekār-

n 'kas.aJ viņš butu varējis tur

Mārtiņš Liepa

j.
dllKt, tomēr viņš atgriezās dzimtene. Viņš saka (Atziņas
' 153): «Neredzamas rokas un nepārraujamas sai-
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tes vilka mam atpakaļ uz turieni, no kurienes es biju
nācis. Es varēju klausīties, kā šalc turienes meži. bet

es jutu, ka daudz tuvāka man to mežu šalkšana, kurus es biju
izstaigājis ka bērns un kā jauneklis." Dānijā viņš strādāja kā

žurnālists un lektors, ari kā valodu skolotājs, sarakstīdams dā-

ņiem krievu valodas mācību. Dzimtenē pārbraucis viņš starp

citu vadīja no 1922.—31. g. Latvijas skolotāju savienības žur-

nālu Musu Nākotne un no 1924.—29. g. piedalījās ari mēneš-

raksta Nākotnes Spēks redakcijas kollēģijā. Tagad viņš vada

Jaun. Ziņās paidagoģijas nodaļu. Visā šai laikā kā abos žur-

nālos tā ari laikrakstos viņš sniedzis daudz rakstu par audzi-

nāšanas un skolu jautājumiem.

Literātūra. Pašbiografiska skice, Egles Atziņas 11, 151-153

— A. Gobas M. L., Latvju grāmata, 1924, 11.
— K. M.(elnalkšna) M.L

Izglīt. Min. Mēnešr. 1925, 1.
—

P. Ermaņa rasktā Tie, kam nav grā-

matu, Burtnieks 1933, 11. —

d) Šmitu JānisI ; darbojās iatviešu literātūrā īsu

ku, bet ienesa tanī jaunus elementus. Viņa darbos uzeja

simbolika, kam smalkā izjūtā un notēlojumā reti kādi citi var s

ties līdzās. Sevišķi viņu nodarbina mīlestības problēmas, [c
dams tās niecīgā, maz sarežģītā fābulā, viņš to tiesu skaidri

rāda katru, dažreiz neapzinīgu un neizprotamu vibrāciju dv

seles pārdzīvojumos. Novelītē Pumpuros (J. Raža

1900) redzam divus jauniešus, Anniņu un Ansi, vienu otra

tuvojamies. Citu cilvēku uzmanība viņus izsargā no tuvā

satiksmes. Jūtas simbolizējas ari pērkonā, kas nakti zibeni

uzmirdzot, nodun debesu malā. Aizejošais pērkons ievada ai

kas caurausta vissmalkākiem jūtu pavedieniem. Jaunieši

šķirtās telpās, kuras savieno ar priekškaru aizklāta ieeja, j
sis novēro katru Anniņas kustējumu: kā kājas nožvīkst zem'

segas, kā pakust roka, kā pirksti rotājas pa matiem. Viņš pie

las sēdus, raugās uz Anniņas istabas pusi; tā tīstījusies Je
galīgā tumsā; bet viņš skatās un skatās. Un tad_„aplido
no briljanta krāsās spīguļojošiem taurenīšiem, ar rozēm rna

mirdzošā tērpā viņš piepeži redz savā priekšā izaugušuAni

ņas tēlu... viņa raugās uz viņu ar eņģeļa smaidu uz lupai

Viņš pieceļas, sper vienu soli, otru, atduras uz durvju pne

karu, neredz vairs viņas tēlu un — prasa dzert. Viņš

dzeras un iet savā vietā. Drīz abi gulētāji mierīgi šņāc. »

rīta tie gāja trallinādami — puķes lasīt." Par motto rakstni1
stāstiņam licis: „Ja jūs nepārvēršaties un netopat ka tie oe

tad jūs nenāksiet debesu valstībā." — Šmita darbos uzej<

pirmo kautrīgo mīlestības pamošanos, mīlestības dīgļus.
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pats vel lāgā neapzinās un no savas izturēšanās pats sāk no-

vērot, mīlestību, kas neatkarīga no draudzēšanās ar citu un

pat no precēšanas ar citu (Simfonija), mīlestību, kas atsakās

un savu laimi ziedo, negribēdama apkavēt sava mīļākā attīs-

tību (Duets). Šmits aizņem ari citus priekšmetus: izsūcējus,
labsirdīgusļautiņus, kas panes pārestības, cilvēka neizprotamo
dabu, kas ātri ķer pēc tā, kas priekšā, un ar to nogriežas no

sava lielā mērķa. Savas domas par brīvību, varmācību viņš
ietver simbolistiskās gleznās, kas paviršam aplūkotājam var

izlikties par tukšu rotaļu, bet vērīgai acij atklāj noslēpumainus
dziļumus (sk. Dzimt. Vēstnesi 1912, 137).

Jānis Smits parādījās latviešu literātūrā ap 1900. gadu,
laizdams savus darbus klajā periodiskos izdevumos. Pāri par

20 gadiem vecs būdams, viņš 1904. g. aizceļoja uz Ziemeļ-

ameriku, pelnījās kā skolotājs, strādnieks, kasieris, tad studēja
Viskonzinas augstskolā politisko ekonomiju, kas pašķīra viņam
ceļu tieksmēm piemērotākam darbam. Ar laiku viņš dabūja
bibliotekāra vietu Čikāgas publiskā, vēlāk ari turienes ūniver-

sitātes bibliotēkā un nodevās tad jaunajam arodam ar visu

«di un dvēseli, iedziļodamies tanī nevien praktiski, bet ari teo-
rētiski. Viņam pieder tas svarīgais nopelns, ka viņš nodibināja
ple šīs bibliotēkas plašu latvisko nodaļu (ap 2500 grā-
matu), par kuras vadītāju tad viņš sabija līdz savai nāvei. Lai
ukagas latviešu kolonijai nodaļas saturs būtu labāk pārredzams
u n izmantojams, viņš sastādīja un laida klajā pilnīgu grāmatu
sarakstu ar dažām piezīmēm vai satura norādījumiem Či

-

kag a s publiskās bibliotēkas latviešu grā-
matas (Latvian Books, 1929). Kā bibliotēku, tā citos jautā-
tos arvienu viņam bija savs, varbūt, ne katrreiz plašāk pie-
ņemams, tomēr patstāvīgs uzskats. To viņš uzturēja ari Lat-
Vliā 1922. gadā viesodamies, par bibliotēku un valodas jauta-

jiem izteikdamies (sk. Latv. Vēstnesis 1922. gadā iespiestos
rakstus Ortogrāfijas reforma, Izmirstības rakstības v. c., 136.,
dn- nrā v. c), cerēdams, ka tos varēs pielietot praktiska darba

!ePat dzimtenē. Bet kad viņš atdūrās te uz pretešķībam, viņš
Mās vīlies un sarūgtināts, tā paša gada beigas aizbrauca at-

j?akal uz Ameriku, strādāja turpat- Čikāga sava agrāka vieta.

v
lra viņš (pēkšņā nāvē kādā ekskursijas izbrauciena ceļa uz

wrleānu 1929. gada 7. maijā. Dzimis viņš 1877. gada 10. ju-
-IJtl (J- st.) Žagares tuvumā, Martinšķu muiža ka kalpa dels.

Literātūra. Teodora [Zeiferta] Jānis Šmits, Latvis 1929. g.

2309. un Izglītības Min. Mēnešraksta 7./8. nrā. — Kārla Egles Rakst-

nieka Jāņa Šmita piemiņai, Latvju grāmata 1929. 5. nrā. — P. Erma-

Da rakstā Tie. kam nav grāmatu, Burtnieks 1933, 11.
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e) Anna Rūmane-Ķeniņa,■ agrāka,

darbos parakstījās par Ainu Rasmeri, pieturas savos tēlojam
vēl mazāk pie noteiktas fābulas kā Šmits. Viņas simbo

ietveras dziļi subjektīvi pārdzīvojumi. Par puķēm (J. Ra

VI, 1903) rakstīdama, viņa uzrāda sievietes dvēselē noslēp

traģiku. Millijai dāvāto balto puķi pats dāvātājs paņem a

pakal un iedod viņas sāncensei, kas izplūc tai lapas un met t

zemē. Bet vasaras nakts izdziedina viņas sāpes. Pēc gadie

viņa sēž mazajā istabiņā un noskatās gailējošās oglēs. Vā

gaismas svītra krīt uz mazc

stūra galdiņu ar balto puķi. Pēc

tās atnāk viņas draugs, kam

viņa to plaucējusi. Viņš ziedu

grib spraust pie krūtīm, lai tas

no lapām un zemes atšķirts

piederētu viņam vien. Viņa to

nevar atvēlēt. Kad viņš taisās

aiziet, viņa prasa, vai viņš ne-

kad nenāks pie savas ziemai

puķes. Viņš aicina to fidz

„Es nevaru," viņa atbild. Dur-

vis lēnām aizveras. Viņa pa-

liek tumsā viena, izrauj ziedi

no zaļajām lapām un met ziedi

lapiņas pa vienai krāsnī. Nā-

ca prātā pirmā balta puķe, par

kuru skumjas izgaisa siltās va-

saras nakts smaržas. «Tagad
ziema, tagad skumjas negaist

sirdī viņas urbjas dziļāk un dz:-

ļāk un tā sāp bez gala, -Pa!

savu pēdējo puķi."
Anna Rūmane-Ķeniņa

musi 13. (1.) novembrī 1877. g. Jelgavā, beidza 1896-

Jelgavas sieviešu ģimnāziju, apprecējās 1898. g. ar_
dzej-

nieku Ati Keniņu, aizgāja ar viņu uz Zemīti, pārnāca
1900. g. uz Rīgu un nodibināja augstāko meiteņu skolu.

kam pecak, par ģimnāziju pārvērstai, pievienojās tffl

reālskola. Vienmēr rosīgi darbojusies sabiedriskajā jauK'
Latvijas patstāvības laikā visvairāk sieviešu organizācijās,
rakstniece viņa nāca klajā ar Itālijā (Ospedaletos) saņemto

spaidu attēlojumiem no dienvidiem Pēterburgas Avīzes

Viņas vēlāko darbu starpā minami: Dienvidus sirds (Rjt'
ņas I, 1903), tēlojumi: Pavasara ilgās, Kā pavasaris nāca,

Gadu simteņu maiņa
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ves domas (R. Sk. 11, 1904), Mana rudens puķe (J. Raža Vil,

1904). Garāki darbi ir: drāma piecos cēlienos Melnais ērglis

(Zalktis IV, 1908), ģimenes dzīves tēlojums Mātes bēdas (Dru-

va 1912).

Literātūra.■ P. Ermarja rakstā Tie, kam nav grāmatu, Burt-

nieks 1933.. 12. —

10) LIRIĶI. Jūtas pa laikam tērpjas lirikā, kas ir viņu

tiešais un visagrākais izteiksmes veids. Jaunībā vingrinājušies
lirikā, kas vēlāk to, vai ari vispār rakstniecību, atstājuši, nekā

jauna tanī neienesdami. Nav iespējams piegriezt vērību vi-

siem tiem, kuru dzejoli nākuši klajā. Lirikā tikuši vairāki re-

dzami: P. Bļaus, Fr. Mieriņš, Riemelu Jānis, Rieteklis, Birz-

nieku Latiņa un Sofija.

a) Pēteris Bļaus sācis dzejot jau labi sen: kads vina

uzejoiis Kareivja līgava iespiests Balsī 1878. g.; tam sekoja
citi.

„Vēlāk nāk kumeliņu
un bāleliņu laikmets, kad

manus dzejoļus tautiskā

Balss vairs neuzņēma un ci-
tiem laikrakstiem ari tos ne-

ļļķu vairs piesūtījis," saka

«ļaus (Atziņas I, 131). Viņš
«taeģina izsacīt patriotis-
kas jūtas vai dzejot tautiskā
?ara: viņu nodarbina tas,
ko viņš pats piedzīvo un pie-
redz. Astoņdesmitos gados
radušies dzejoli,kas iespiesti
tikai 1912. g. krājumā As-

ņu mēnesis. Tai pašā
'aikā radies dzīves stāsts

dzejoļos, kam devusi iero-
Sl najumu kāda rokpeļņa ie-

sēšanās saimnieka meitā:
Sls cikls Ziemas die-
nas iespiests 1914. g. Tie
lrPersoniskās dzīves un pie-

Pēteris Blaus

redzes svarīgākie momenti, ko Bļaus
_

tērpj dziesmas:

matēs rūpes un lūgšanas, jaunekļa cerības, līgavas tu-

JļMriā pavadītie laimes brīži, aizgājušais ziedonis, pe-
e]a lakstīgalas dziesma. Jaunības sapņiem irstot, ro-
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das sāpes. Tās dod augstāko atziņu, dziļāko prieku. Dzīves

ceļa malā apslēpts asaru avotiņš. Pēdīgi izrādās, ka laimes

sudrabs ir asaru avotiņa dibenā. Asara, sāpju vēstnese, top

par cilvēka ilgi meklēto dārgumu, par viņa stiprinātāju un

sargu. Sāpju radošā, pacilājošā spēkā meklējama Blaua dze-

jas dziļākā būtība. Mīlestības sāpes atrod visjaukāko izteik-

smi sonetu vainadziņā Tev (J. Raža I, 1898). Tas

mākslīgi savīts no 15 sonetām, no kurām katra turpmākā sā-

kas ar iepriekšējās pēdējo rindu, un pēdējā soneta pastāv no

iepriekšējo 14 sonetu pirmajām rindām. Sonetu
_

vainadziņa
sākumā tēloto mīlestības laimi nomāc sāpes; bet sāpes burvju

sapnis sāk atjaunoties un mīlestība tuvinās atkal viegliem spār-

niem kā dziesmu lakstīgala. — Bļaus sacerējis ari episkas
poēmas. Ari še uzejam sāpes par pamatmotīvu. Šo poēmu

starpā ir Nebukadnecars (J. Raža 111, 1899). Šis Bā-

beles valdnieks mācās pazeminājumā un sāpēs atzīt,_iekš karo

īsti pastāv viņa un tautas laime, un pēc grūtiem pārbaudīju-

miem, šķīstīts un skaidrots apģērbj atkal purpuru. Cits vald-

nieks, Maharadža Visvamarga (Druva 1912, grā-

matā 1922), kam slavas, varas un bagātības papilnam, pēc dzi-

ļāka dzīves satura, pēc laimes un patiesības meklēdams, nonāk

pie gudrā Būdas. Tas viņam sludina, ka sāpju un atsacīšanās

teka ved uz patiesību. -Viņa episkām poēmām vēl jāpievieno
Ādams (1923), garāks dzejojums Kara dieva orži;
ja s, ko viņš iesācis lielā pasaules kara laikā, bet nav nobei-

dzis, laizdams klajā tikai atsevišķus fragmentus (rakstu krā-

jumā Bura 1917, Brīvā Zemē 1926. Piesaulē 1929 v. c).

Pēteris Bļaus mūžā daudz svaidīts. Dzimis viņš 22 (10i

septembrī 1856. g. Ogres Vecpriekšānos, kaimiņos Mezisa

dzimtenei. Agri, 8 gadu vecumā, viņu nodod Liepkalnes drau-

dzes skolā, ko viņš apmeklē kādas 5 ziemas. Tad viņš mā-

cās pie Jaunbebru pagasta skolotāja p_ar mūzikantu un sāk n

darboties ar literātūru, tulkodams kādu sentimentālu

Polko stāstiņu. Pēc tam viņš iet Vecpiebalgas draudze-

skolā. Savos skolas gados viņš sak krāt tautas dziesmas, s;

vākdams ap 10.000 dziesmu, Vēlāk viņš (par pagasta skrivc-

Ogrē un no 1892. gada Erglos. Par viņa dzīvi Ērgļosi Arv_-

Blaumanis sniedz raksturīgas un interesantas atmiņas, saaz

Bļaus allaž bijis rosīgs, atjautīgs, jautrs, liels dziesmu un

runu mīļotājs. Jūsmas brīžos viņš mēdzis ņemt palīgā pa

joli, ko labi pratis spēlēt, jo jaunībā tās spēle krietni vīns

nājies. Darbīgs un enerģisks viņš bijis ari sabiedriska dar

dedzīgs nopietnās pārrunās un strīdos, īpaši ar Rūdolfu Bfļ
mani un Skalbi, mākslas un kultūras jautājumos. Revoluc
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vinu no šejienes izkustina. 1906. g. sākumā viņš glābjas Rīgā,
Dienvidkrievija, pēdīgi Šveicē. Uz Krieviju atpakaļ pārnā-
kot, viņu apcietina, bet 1910. g. attaisno. Šai laikā viņš sarak-

sta bēgļu dziesmas, ciklu Alpu gleznas, poēmu Ziemas naktis.

No 1911. g. viņš dzīvoja Rīgā, ar žurnālistiku nodarbodamies,
un no 1923.—1926. g. bija Siguldā par rakstnieku biedrības pils

pārvaldnieku, nodarbodamies kā privātadvokāts. Pēdējo aro-

du, turpat dzīvodams, viņš piekopa līdz pat savai saslimšanai,
brīvo laiku ziedodams literāriskam darbam. Pirms pārnāk-
šanas uz Siguldu, B. īsu laiku darbojās par miertiesnesi Alūk-

snē(l92o) un Rīgas jūrmalā (1921—1922). Pēc nāves viņš at-

stājis vairākus neiespiestu dzeju krājumus, no kuriem atseviš-

ķas dzejas reižu reizēm parādās laikrakstos. Mira viņš 1930.

sada 5 augustā Rīgas pilsētas 2. slimnīcā, un paglabāts Meža
kapos.

Literātūra. Blaua pašbiografija, K. Egles Atziņas I, 125

134.
— Teodora P. 81. dzeja, Druva 1913. un P. 81., Izgl. Min. Mēneš

1926., 10. — Pētera Ermaņa P. 81., Latvju Grāmata 1926., 5. un Iz

elit. Min. Mēnešr. 1930., 9. — Ed. Virzas P. 81., Brīvā Zeme 1926., 22
- Kārla Skalbes P. B. piemiņai, Jaun. Ziņas 1930., 174. A. Gerson

Aizgājis dziesmu un omulības draugs, Jaun. Ziņas 1930., 174. — Jāņ

ūrota P. 81. un ērglēnieši, Jaun. Ziņas 1930., 175. —
Arvīda Blauma

Pa Kā dzīvoja P. BL, Jaun. Ziņas 1931., 167. —

b) Jānis Frīdenberģis-Mieriņš

mīlestības dzejnieks. Viņš savus dzejoļus nosauc par Lī -

ga s skaņām (i 1889, II 1891), Viņam vēl dzīvi senie lat-

viešu dievi: vecais Pērkons tirdi tautas ienaidniekus, _Meža
ma

[e liec līksti šūpulim, Dēkla vērpj mūža pevedienu, Plūdonis
rako pie kājām, Pīkols, jodi šauj lodes. Ari krīvi, vaideloši,
īgusoņi vel dzīvo. Visu apdveš īsta tautas mīlestība. Izman-

ļūdarņs chronikas ziņu, viņš sacer balādu par taurētāju, kas ie-

naidnieku rokās krizdams, dod ziņu par ienaidnieku tuvumu un

aQa kārta iet par tēviju nāvē.

Tēvu zeme dārgāka

Nekā manta, dzīvība.

tie t ki]a senāk, bet uz tagadni zīmējoties, jārunā parbļau-

j .pt kam skaļi vārdi, bet nav darbu. Romantiskais sajūsmas
Ks par tautu bija garām. Ari ideālus viņš zin uzrādīt par

jj
kas labi un dziļi tikai tad, ja tālu, un zaudē savu burvī-

»tiklīdz tie rokām taustāmi. Tāpat mīlestība viņu noved pie
tmisrna. Mijās zilajās acīs mirdz māņu uguns; tanīs lūko-

les' iet bojā sirds. Mieriņa dzejā izsakās tās jaunātnes daļas
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jūtas, kas pārejas laikā zaudējusi pamatu ir sabiedriskiem

centieniem, ir personiskai dzīvei. Rokrakstā (glabājas Rīgas pil-
sētas Misiņa bibliotēkā) viņš atstājis ari kādu drāmu 3 cēlienos

un 4 bildēs Greizsirdības upuris, bet tai tomēr seviš-

ķas literāriskas vērtības nava. Viņš no brīva prāta gāja nāvē

1894. g. ziedonī (23. maijā, v. st.), kad viņam bija tikai 25 gadi.

Dzimļs 26. dcc. 1868. g. (v. st.) Mežotnes Maz-Rūtiņos, vioš iz-

glītojas Jelgavas reālskolā un bija pēc tam par reģistrātoru Kul-

dīgas apr. policijas valdē. Uz viņa kapa Kuldīgas kapsētā vina

draugi un cienītāji uzcēla pieminekli.

a) Riemeļu Jānis,

tika pazīstams kā nopietns,

spējīgs Heines dzejas tulko-

tājs. Dzejā viņš skolojies

pie Šēnberģa kabatas ziņģu

grāmatas, tad pie Dinsber-

ga, kura dzejojumus viņš

uzņem ar lielāko kari. Eet

18 gadu vecumā viņš prot

Heines Buch der Lieder n»

pirmās līdz pēdējai rindai

pilnīgi no galvas (sk. Atzi-

ņas I. 137). Heine viņu vai;
dzina jo projām, ta kā viņš

uzstāda par savas dzīves

mērķi tulkot Heines darbus

Viņa tulkojumā iznāca Hei-

ne s dzejas I. W
:\

kur pa lielākai daļai dzepP

no Heines krājuma Neue

Lieder, un satiriskais P#

zas gabals Fon Š nabe-

levopska kunga ņie-

Jānis Frīdenberģis-Mieriņš

* � U1/ O 11 U āk V»»» O ' -

muāri (1924). Viņa orīģināldzejolos, kas ievietoti

jumā Poēzija (1890), stipri manāms Heines iesp-

Panti rit viegli, pa laikam grūtsirdības apdvesti. Visur

vilšanās. Viņš nokāpj gravā, nolauž puķi, bet augša uzkaPI -
tura rokā tikai kātu; nolaižas jūras dzelmē, atrod pērli, feļj
gaismā — pelni; un ja uzkāptu debesīs un paņemtu visspoza*

zvaigzni, atnācis atrastu kvēlojošu ogļu sauju.

Tomiņš gandrīz visu mūžu nostrādāja par avīžnieku. Pļ1
mis viņš 23. (11.) oktobrī 1856. g. kā Lizuma Srapānu sairnniejļ
dēls, apmeklējis vietējās skolas, 1878. g. pārnāca uz
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1882. g. iestājas Balt. Vēstneša redakcija un strādāja pie šī laik-

raksta un viņa pēcnācējiem līdz mūža beigām 22. aprīlī 1924. g.

Literātūra. Autobiogrāfija: Atmiņas, K. Egles Atziņas, I,

137—138. — K. Egles nekrologs J. T., Latvju Grāmata 1924, 111.
—

J.

Misiņa Tomiņu Jāņa (Riemela) piemiņai, Latvijas Vēstnesis 1924.,

138. nrā.
—

d) Rieteklis, īsta vārda Jūlijs Balodis, fizisku trūkumu

un neiahvPiīm, var ar visu to uzrādīt panā-
kūmus literātūras, dzejas lau-

kā. Astoņu gadu vecumā zau-

dējot dzirdes spēju, viņš ne-

varēja apmeklēt skolas. Lasīt

viņš jau prata; tad nu mācījās
tālāk, piesavinājās ari vācu

valodu. Visvairāk viņam pa-
tika Šillera, Heines, Bairena
dzejas; latviešu dzejnieku star-

Pā viņš pieķērās īpaši Kaudzī-
tes Matīsam. Viņa pirmais dze-
jolis parādījās Balt. Vēstnesī
1875. g.; tam sekoja citi šai

Pašā un citos laikrakstos, se-

JB|fi Balsī. Vēlāk iznāca viņa
krājumi: Albuma ziedi (1894),
Albuma ziedi, otrā daļa, un

Liriski dzejoli (1898), Vakara
Plazma (1906), Pērles (1906);

ez Jam humoristiska un sa-

iri ska satura sacerējumi: Kup-
'ļase (1896), Joku pūrs (1900),

(1901). Viņa domu

Rieteklis

lāmT-
ietveras sen dudinātā gudrība: strādā, nekāro pēc lie-

m lietām, uzturi tīru savu apziņu, esi ciets pret sevi, līdzcietīgs
?re ! draugiem, priecājies ar priecīgiem, raudi ar bēdīgiem. Viņa
zeiai sera skaņa; tajā par apdziedāmiem priekšmetiem: rudens,
erna, vecums, ilgas, atmiņas no seniem laikiem, mīlestība uz tu-

_mle cilvēkiem, uz dzimteni. Ar lielu sirsnību viņš pieķeras
atei. Bagāts tas, kam vēl mīļa māte; viņas roka sāpēs novār-

ošajam noslauka baiļu sviedrus, viņas acs sargā nāves naktī,

ppulara viņa dziesma Pie Gaujas. Še, kur līgo priežu meži,

siets dārgām saitēm; še viņa tēvu zeme — „esmu dzimis
gauJmaliets".
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Rieteklis dzimis 14. (2.) februārī 1856. g. Valmieriešu Ba-

ložos, intelliģentā ģimenē, ar kuru sagājās Ruģēns, mācītājs
Valters v. c. Viņa vecāku mājās bija tālu pazīstams un iecieis

brāļu draudzes saiešanas kambaris. Dzirdi zaudējis, viņš iz-

mācījās par kurpnieku, lai sagādātu uzturu. Pastarpēs viņš no-

darbojās ar literātūru, bez dzejoļiem rakstīdams ari stāstos.

Sākot no 1900. g. viņš ilgus gadus gandrīz viens pats pildīja Val-

mierā izdoto Skrastiņa Dzimtenes Kalendāru. Viņš saraksti

ari_ romantisku pasaku drāmas veidā Zilais kalns jeb raganu

svētki.

Rieteklis, Balodis, pieder pie dzimtas, kas latviešiem devusi

divus senatnes pētniekus. Viņa brālis, Valdemārs Balodis

(1848—1918), kas ilgus gadus darbojās Valmierā par skolotāju, izpē-

tīja Valmieras apkārtni, meklēdams pēc Latviešu Indriķa chronika

minētām vietām (Autines, Beverinas v. c.). Šī dēls, Francis Ba-

lodis (dz. 1882), ieguvis augstāku izglītību, ilgāku laiku darbojies

Krievijā, strādā (no 1924) Latvijas universitātē kā profesors (i

turpmāk). Viņš specializējies Ēģiptes senatnes pētīšana.

Literātūra.• J. Lapiņa Kāda tautas dzejnieka jubileja, Ri-

tums 1924, 10. - A. L Dzejniekā R. jubileja, Izglīt. Min. Mēnešr. 1S»

l. — A. Rietekla 50 gadu rakstniecības darbības jubileja, Jaun. Ziņas

1925., 3. —

e) Jūlijs Dievkociņš■ īsāka literātūrā parādīt

1898. g. ar dzejoļiem, kas iespiesti Dienas Lapā un Baltijas Vt

nesī. Viņa dzejai sēra noskaņa. Vientulībā viņš sapņo par sa

un gaismu, par mīlestību un puķēm, ilgojas pēc laimes un z

doņa. Bet cerības izgaist. „Vītušas sarkanas rozes, zudusi b

loša smarža, pelēku dienu virkne ņirgājas pretim." —
Dievko

ņa dzejā atspoguļojas viņa grūtdieņa mūžs un traģiskais likten

Dzimis 12. augustā (31. jūl.) 1879._g. Lauteriešu EzerlauKo

Bērzaunes draudzē, kā rokpeļņa mūrnieka dēls, viņš līdz 2

vecākiem gandrīz katros Jurģos pāriet uz citām majarn m

gadu vecumā sāk ganīt lopus pie svešiem ļaudīm. Tomēr v

cāki rūpējas par savu bērnu izglītību. Jūlijs apmeklē Lauter

pagasta skolu, Vestienas un Bērzaunes draudzes skolu.

(1895—99) skolotāju semināru Rīgā. Sabijis 6 gadus par »

lotaju: Litenē, Rīgā, pēdīgi Lielzalve (Augš-Kurzeme), vins J»
sodu ekspedīcijas rokās, kas viņu 1906. g. v. st. 21. janvāri L 1
zalvē nošāva. Viņu paglabāja 25. 1. turpat Lielzalves kapos ll

tam pēc kara uzcēla pieminekli. — Viņa dzejoļi iznāca sakopo

mā Ugunsziedi pēc viņa nāves (1907). Bez oriģināliem

ņam daudz tulkojumu: pēc Lermontova, Nadsona,

legro v. c. Viņš rakstījis un tulkojis ari stāstus, skices. -> cV
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nopelni viņamjaunības literātūrā. Stādamies skolotāja darbā

(1899), viņš sāka izdot rakstu sēriju Mazi stāstiņi maniem ma-

zajiem draugiem, no kā līdz 1901. g. iespiestas 7 grāmatiņas,
laida klajā ari sakopojumus Bērnu pasaule (1902) un Bērnu pa-

saules bibliotēka (1902).

Literātūra. Par Jūliju Dievkociņu uzrakstījis viņa brālis,

tautskolu inspektors Dievkociņš, nekrologu, kas iespiests J. Ražā IX,

1908, 169—171. —
M. Ārona Jūija Dievkociņa piemiņai, Latvju grā-

mata 1926., 1. nrā. — R. Dienvidnieka J. D., Jaunības Tekas 1921. —

K. Melbārža Manas atmiņas par J. D., Izglīt. Min. Mēuešr. 1932., 1. —

Lidijas Būcenes J. D.. Latvijas Sargs 1926, 249 un 252. —

f) Birznieku La-

tiņa un Sofija, dzīvo-

damas lauku sētā, novēroju-
šas apkārtējo dabu visās pār-
mainās un nokrāsās, pārdzī-
vojušas sevī savus prieka un

laimes brīžus un mēģinājušas

ļos ieglabāt dzejā. Tā ietver
īstas, neliekuļotas jutas vien-
kāršā, nemākslotā izteiksmē
kas gan ne visur saniedz no-

skaņotu pilnību.

Agrak naca klajā B i r z -

nieku Latiņa dzimusi

ķ martā (23. febr.) 1864. g.
vļnas, tāpat viņas masas So-
ft»as dzīves vieta Zemītes
Nonas, netālu no Kandavas.
vmas dzejoli, no kuriem daži
parādījās agrāk periodiskos

ļzdevumos, sakopoti krājumā
Uzeias (1896). Viņa uztur

Mierīgu pratu dzīves maiņas,

Jūlijs Dievkociņš

zinādama, ka pilnīga laime nav panākama; paliek ari vienumēr
Cerība, ka nākošais rīts var atnest gaišu prieku. Dabā vina at-
r°Q košas, zīmīgas krāsas. Rudeni mežs stāv raibā krāšņuma:
ozola varoņa tēlu tērpj brūnas lapas; starp zeltaini bālajam kla-
vam sarkdami jaucas apses drebošie zari; burvīgo ainu glezno
Ve J daijaku saules stari. Birznieku Latiņa rakstījusi ari dažus

stāstus un skices, tad apklusa.

. Birznieku Sofijas dzejoli saka parādīties ap 1900. g.
laikrakstos, sakopojumā Dzejas tie iznāca 1903. g. Viņai liela-

Tālāka attīstība
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kas iejūtas un koncentrēšanās spējas. Vina ir laimīga savā klu-

sajā nomale, viena alga, vai tā tīta rudens miglā, vai segta ar

ziemas sniegu. Viss iespiež viņas dvēselē pēdas, ari kad mē-

ness staros spīd palsajā tumsā arumu vagās bālgani ūdeņi. Spilg-
tiem vilcieniem tēlota salna, kas rīta krēslā nāk pāri tīrumiem

taisni uz darzu,_seja ka akmenī kalta, krūtīs sirds no ledus, ne-

dzīvie skati pelēka sudraba krāsā; mēness, to redzēdams, nobāl

un riet; cerine sniedz pa logu pretī ziedošas rokas, nosarcis
abelu zieds sapņo ziedoņa sapni; kad rīts pamostas austrumos.

„salnā stingušos ziedos rasa kā asaras trīc". Tāpat dzejniece

Birznieku Latiņa Birznieku Sofija

personificē vientulību. Viņa dzird, viņai kāds seko; gausie soļi
jau tuvumā; viņa iedrebas vēsmai līdz, kas pieglaužas pie vai-

ga; viņa ierauga un pazīst: tā vientulība, viņas draugs. —
Dzej-

niece klusībā vienmēr strādājusi, kaut ari pēc 1905. gada gadiem

ilgi laikrakstos nav sastopams viņas vārds. Dzeju viņa nav aiz-

mirsusi nekad. Daļa viņas dzejoļu, kas radušies šai laika, sa-

kopota krājumā Saule un sirds (1926).

Birznieku Sofija laidusi klajā ari lugu Dzīvībai (sar

p

1912., iesp. 1922). Jau labi gados esošā Ka-lnarāju saimniece

jutas matēs cerībās. Viņa ļaujas pierunāties iznīcināt 3aUīia

dzīvības dīgli, kas viņu iedzen ārprātā un nāvē. Bet viņa

māsa novērš īpakalpalicējos postu un rada ap sevi mieru v
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dzīvību ar savas sievišķības speķu. Luga beidzas ar viņas uz

Kalnarāju sacītiem vārdiem: „Tu esi svētīts dzīvībai!"

Birznieku Sofija dzimusi 29. februārī 1876. gada.

Literātūra. P. Ermaņa Birznieku Sofijas 25 gadu darba ju-

bileja, Latvis 1925., 1250. nrā. — Arv. 0. Birznieku Sofijas biogrāfi-

ja, turpat.

11) DRAMATIĶI. Reālistiskais virziens lauza ievēroja-
ma mera sev ceļu aramā (Gods, Zaudētas tiesības). Sastopam
šai virzienā vēl ari turpmāk kādus drāmatiskus mēģinājumus.
Pie tādiem pieder Paļeviča lugas. Citi darbi drāmas laukā ro-

das, teātra vajadzības acīs paturot, dažreiz sevišķos svinību

gadījumos. Šādā kārtā ar lugām nākuši klajā A. Benjamiņš,
J. Duburs.

a) Jukums Palevičs nepiedzīvoja savā dzīvības

jauta ne savu lugu uzvedumu, ne iespiedumu. Viņš mira 23.

(10.) jūlija 1900. g. Viņa lugas pirmo reiz iespieda Pēt. Avīzēs
1903. g.; grāmatās tās iznāca 1909. g. Tās bija: joku ļuga 4

cēlienos Preilenīte un drāma 4 cēlienos Purvā. Šais lugās aiz-

kustināts sieviešu jautājums. Lugā Preilenīte izzobota
sieviešu audzināšana romantiski tautiskā garā. „Preilenīte"
ir krodzinieka meita, īsta memmes meitiņa, kas interesējas

vienīgi par preciniekiem. —Luga Purvā atgādina Ibsena
Noru. Tonija nav apmierināta ne ar mājskolotājas stāvokli,
kur viņai, līdzīgi nedzīvam rīkam, jādara tas, ko no viņas pra-
sa, ne ar savu laulības dzīvi, kurā viņa saistīta ar vīru, kas ir

ļauno ideju draugs, bet veikalisku nolūku dēl piemērojas veca-

jam uzskatiem. Tonijai tas nepanesams, bet viņai trūkst spē-

ļu saraut visas saites un aiziet. Viņa paliek kā purvā un krīt
lzmisuma. — Palevies pilnā mērā piebiedrojas reālistiskā vir-

ina centieniem. Viņš dzimis 18. (6.) maijā 1873. g. Liepājā

Ja mazturīga rokpeļņa dēls. Vel Liepāja ģimnāziju apmek'le-

Jļjros, viņš sarakstīja dažus stāstus, ko iespieda laikrakstos,

prp viņa vēlākiem stāstiem minams Kā Cibiņu Juris iebraucis
'aulības ostā (D. L. 1894). Pēc ģimnāzijas beigšanas viņš bija

Jļenu gadu Zaliniekos par mājskolotāju. No 1891. g. viņš stu-

?e Ja vēsturi un tieslietas Tērbatā un Maskava. 1900. g. studi-

jā Jūdzis, pārnāca pie brāļa Ropažu kolonija. Še viņš nomira
n "ka paglabāts Ādažu kapos, pie Baltezera.

b)Antons Benjamiņš ieguva, līdz ar Zeiboltu Jēka-

Jelgavas latv. biedrības Teātra komisijas uz ceturtiem dzie-

du svētkiem 1895. g. izsolīto godalgu par lugu Miglā. Lugu
Ve«os ari izrādīja. (Zeibolta luga palika neizrādīta.) Tā ir
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liecība, ka Benjamiņš bija uzķēris, ko tautiski noskaņotā lat-
viešu intelliģence toreiz prasīja no teātra, no drāmatiskā darba.
Ari Poruks bija iesūtījis savus Hernhūtiešus, bet godalgas ne-

dabūja. Godalgas izspriedēji neskatījās uz māksliniecisku vēr-

tību, nemeklēja ari pēc kādām dziļām vai jaunām idejām; vi-

ņiem vajadzēja lugas, kas ar sekmēm izrādāma un atspoguļo
tautas dzīvi, apkarojot viņas ļaunumus. Tāda bija Benjamiņa
skatu luga 5 cēlienos Miglā. Salmiņu saimnieku Pētera un

levas laulības dzīve irst ārā Pētera vieglprātīgās dabas dēļ.

Viņš žūpo, ir vienmēr miglā.

leva iet atpakaļ pie vecā-

kiem; bet žēl dēla Jāniša,

Galā viņa tomēr aiziet. Ber

kad Pēteri vēl pēc dažām

noziedzībām sāk mocīt sirds

baiss, un viņš mēģinājis sev

galu darīt, leva par vinu ie-

žēiojas un nāk atpakaļ. Lu-

ga beidzas ar Pētera brāļa,

studenta, skubinājumu dibi-

nāt sātības biedrības: «bet

vēl daiļāks un steidzamāks

darbs ir uzaudzināt mūsu

jaunajā paaudzē stiprus un

krietnus raksturus."
_

grāmatas lasīdama, nāk Pļ
c

atziņas, ka sievai jāsasilda
un jāapspīd mājas dzīve,, t»

vīrs atrausies no smirdoša

krogus; muļķa sieviete nevar

A. Benjamiņš

izpildīt augstos audzinātajās uzdevumus.
.

Antons Benjamiņš dzimis 24. (12.) jūlijā 1860. g-, beidza

Valkas skolotāju semināru, bija par skolotāju Vidzemē, ■

1907. g. nodevās avīžniecībai un 1911. g. nodibināja Jaunākas

Ziņas, tad ari illustrētu žurnālu Atpūta, kas pēc pārtraukum
ar 1924. gadu turpina savu gaitu.

A. U.(pīša) A. B. 70 gadu jubileja, Don*

1930., 6. nrā. — K. Skalbes v. c. jubilejas raksti un sveicieni, Jauna

kās Zinas 1930., 153. un 154., Izglītības Ministrijas Mēnešraksta l

nrā v. c.

Literātūra.

izpelnījās Jelg. latv. biedrības Teātra ko

sijas godalgu uz 30. augustā svinamiem brīvlaišanas svētKļ
1892. g. ar lugu Ērglis un Šperbers. Tā bija »a

c) Duburs
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luga ar dziedāšanu no tautas dzīves 5 cēlienos. Ari še ir ska-

tuves gabals, kādus toreiz pieprasīja, īsta skatuves pazinēja

apstrādāts. Netikums krīt sodā, un tikums dabū galā savu algu.
Vienā pusē ir pagasta skrīveris Sperbers, uzdzīvotājs un blē-

dis, otrā pusē Ērgļu saimnieks Kārlis, krietns, ideāls jauneklis.

Bet ne šīs personas par sevi, ne ari sadzīves skati saista drā-

matisko interesi, bet sarežģījumi, kas rodas, abiem šiem pretē-

jās dabas cilvēkiem precot pēc Padomu saimnieka meitas

Martas. Viņa klusībā saderinājusies ar Ērgli, kuru uzticīgi

mīl; bet Šperbergs zin iegūt vi-

das līgavaiņa dāvāto gredzenu
un tā sacelt aizdomas, ka tai

sakari ari ar viņu. Spēcīgi dra-

matiskā skatā, kur Ērglis uz-

brūk savai līgavai, vis noskaid-

rojas. Skrīveri sagūsta ar pa-
gasta lādes vērtspipīriem _un
naudu uz leišu robežām; Ēr-
glis izlīdzinās un savienojas ar

savu līgavu. No lugā iepītiem
dziedamiem gabaliem tikusi po-

pulāra dziesma: „Skrīveram ir

jttūta dzīve, jā, nudien!" — Vēl
LHibura sarakstīti skatuves ga-
bali: Spoku stundā, romantiska

opera vienā cēlienā (1893); Pre-
cas, burleska trijos cēlienos

[>o Dubura un A. Deglava
U894); Vecais pilskungs pēc
A- Deglava stāsta V. p. idejas,

J. A. Duburs

sadzīves aina iz klaušu laikiem 5 cēlienos un 7 tēlojumos (1895).
Uaudz lugu viņš ari tulkojis, to starpā Šekspīra Ziemas pa-
saciņu.

Bet ne skatuvei gādāt lugas ir Dubura īstais un svarīgā-

kais uzdevums; viņš latviešu ievērojamākais_aktieris un ska-

tes darbinieks. Viņš dzimis 27.
_

(15.) _martā_lß66. g. Kroņa
Neāvas Kaučos. Viņa īstais vārds Jēkabs Ariņš. Jau Jel-

gavā reālskolu apmeklēdams, viņš čakli piedalījās Jelgavas
latv. biedrības sarīkotās teātra izrādēs. Pie teātra viņš saka

Pastāvīgi nodarboties 1885. g., piestādamies pie Rīgas latviešu

teātra, ko vadīja Rode-Ebelings. Šis tad ari Dubura pirmais
skolotājs teātra mākslā. Vairāk gadus stundas ņemdams, viņš
Savā mākslā papildinājās un sasniedza lielus panākumus tikpat
n°Pietnu raksturu kā komiķu lomās. 1904—1905. g. viņš bija
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par Rīgas latv. teātra direktoru, vēlāk kādu laiku vadīja ari

Jauno Rīgas teātri. Rūpēdamies par skatuves mākslinieku iz-

glītību, viņš kopā ar Zeltmati 1909. g. nodibināja Rīgā drama-

tiskus kursus, krāja materiālus skatuves mākslas teorijai, sa-

stādīja plānu deklamācijas mācībai. Sabojātā veselība stājās
ceļā vina nodomu izvešanai. Uznāca karš un aizmeta Duburu

uz Maskavu._ Še viņš vēl attīstīja rosīgu darbību, vadīdams no

1915. g. oktobra līdz 1916. g. maijam latviešu teātri. Šepat
Duburs nosvinēja 26. martā 1916. g. savu 30 gadu skatuves dar-

bības jubileju, kurā visas latviešu aprindas ar lielu sajūsmu dī-

dīja savu lielo skatuves mākslinieku. Tas ari bija viņa pēdē-
jais _svinējums. Veseļošanās nolūkā viņš tā paša gada pavasari
devas uz Somiju un še mira 4. jūnijā. Viņa miesas pārveda uz

Rīgu un guldīja 14. oktobrī Rīgas lielajos kapos.

Literātūra. R. Tautmi'la-Bērzina Duburs, Latvija 1910., 212

— J. Akurātera J. A. Dubura darbība Maskavā, Līdums 1916, 247. -

Zeltmata Dubura mūža .darbs, I. M. Mēnešraksts 1922, X—XI; Dubura

30 gadu skatuves darbības jubileja 1916. g., I. M. Mēnešraksts 1924

V. — Dubura mūža riets; Pēc atstātām vēstulēm apcerējis Zeltma-

tis, Rīgā 1926.
—

P. Jēgeres-Freimanes Mazs atminu zīmējums pa'

D. kā audzinātāju, Latvis 1926., 1408. —

Teātra attīstība gāja plašumā un dziļumā. No 1893. i

Rīgas latv. biedrības teātri vadīja Pēteris Ozoliņš, pie-

griežot vairāk vērības origināllugām. Izrāžu skaits pacēlās; 1885. S-

bija 24 izrādes, 1895. g. 66 izr., 1905. g. 71 izr. (gadu agrāk 85 I»

Prasības pēc teātra drīz nevarēja viena skatuve apmierināt. Jau""

1885. g. sarīkoja Ad. Alunāns savas izrādes. No 1890. g. Lejas-Kru-

miņš sarīkoja izrādes Jonatāna biedrībā. Vasaras teātrus nodibini

1895. g. Mārtiņš Stinuss Arkādijā un 1897. g. Roberts un Vilija Janso-

ni Jonatāna biedrībā. 1901. g. atturības biedrība Ausekli-'

atver tautas namu, kur teātra izrādes vada Zeltmatis. Pastai

gigi teātri sāk nodibināties ari citās pilsētās. Jelgavā par teātri0

Jelg. latv. biedrība apm. no 1890. g.; viņas rīkoto brīvlaišanas svēP

programmā ir pa laikam ari teātra izrādes. Ap to pašu laiku sāk n'kol

teātri Liepājā, kur 1897. g. izrādes noliedz; bet 1901. g. tās atjaunojas

— Jauns laikmets latviešu teātra vēsturē sākas 1902. g.,
kad nofr

bina Jauno latviešu teātri Rīgā Latv. amatnieku biedrif■
celtajā namā. Teātra saimniecību vada jaundibinātā Rīgas latv. sa

biedrība. Teātri atklāj ar Konradina Kreucera operu Naktsmai

Granadā. Par direktoru darbojās Teodors Podnieks, kas bija^
|Z»

tojies par operu dziedātāju. Še mēģināja ievērot augstākās maK

prasījumus, lika svaru uz modernām lugām, paturot acīs dēmo

tiski sabiedrisku tendenci; izrādāmo lugu starpā bija Ibsena, nauP
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maņa, vēlāk Aspazijas, Raiņa darbi. — Pavisam 1901. g. sarīko-

tas 523 latviešu teātra izrādes (sk. Tautmīļa-Bērziņa pārskatu

Vārdā 1902, 10—11). Izrādīti 52 oriģināli, 114 tulkojumi. Pēc lugu

sacerētāju tautības bija: 77 vācu, 52 latviešu, 7 krievu, 4 zviedru-

norvēģu, 5 angļu, 3 itāliešu, 3 franču, 1 spāniešu, 1 polu luga. No

tulkojumiem visvairāk izrādītas: Otto Ernsta (11 izr.), Zudermaņa (9

izr.), Larongža (9 izr.); no oriģināliem: Blaumaņa (54 izr), Ad. Alu-

nāna (48 izr.), Zeibolta (17 izr.). 1905. g. izrāžu skaits kritis uz 454

(gadu iepriekš 630). Izrādīti 47 oriģināli, 127 tulkojumi. Visvairāk iz-

rādīto lugu skaita ziņā Blaumanim (33 izr.) un Alunānam (31 izr.)

pavirzījusies blakus Aspazija (30 izr.) sevišķi ar savu Sidraba šķidr-

autu (26 izr.). Pirmo reiz izrādīto lugu starpā redzamas: Alunāna

Mūsu senči, Blaumaņa Ugunī, Aspazijas Sidraba šķidrauts, Paleviča

Purvā, Zvārguļa Svešinieki; no tulkojumiem: Ibsena Džons Gabriels

Borkmanis, Meterlinka Neaicinātais, Monna Vanna, Zūdermaņa Fri-

utis, Hauptmaņa Roza Berndt, Oētes Prometejs, Šillera Vilhelms

Tels, Heiermaņa Cerības grimšana, Tolstoja Tumsības vara.

11. LAIKRAKSTI

Pagājušā gadu simteņa pēdējā desmitā notiek latviešu avīž-

niecība un žurnālistikā loti mazas pārmaiņas. Izdabūt no krie-
vu valdības atvēli izdot jaunu latviešu laikrakstu bija ārkār-

ļļgi grūti,Ja ne neiespējami. Tā tas bija līdz 1905. gada revo-

iucijai. Cik necik vieglāk gāja cauri lūgumi pēc šauri speciālu
koncesijām; vēl kādreiz izdabūja kādu literārisku

žurnālu; bet politiska laikraksta dibināšanai bija visi ceļi cieti.

Oažus no tiem pat vajāja (Dienas Lapu). Šādi norobežojumi
radīja nelegālo presi, kas sāka ap 1900. gadu nodibināties ār-

2emēs un ienāca slepenā kārtā Latvijā. Ar visu to, ka latviešu
Presi uz visciešāko uzraudzīja un apspieda, tanīnomanām jau-
na laika nojausmas un revolūcijas viļņa tuvošanās.

1) SPECIĀLI LAIKRAKSTI. Latviešu laikrakstiem noc

nebija nekāda speciālizēšanās vajadzīga, ari ne domā

«maj latvieši bija vienmulīga zemnieku kārta, kas gāja dien
lepā sava parastajā darbā. Viņiem noderēja jaunas ziņa

viela laika kavēklim, praktiskas un kristīgas pamācība
''kai tautai attīstoties, vienai otrai viņas daļai patstāvīgi pi
topjot zināmu arodu, radās vajadzība pēc speciāliem laikra

p
lern. Ja to ap gadu simteņu maiņu rodas vairāk, tad tas no

a(ļa, ka latviešu attīstība spēji iet uz priekšu. Arvienu vaira
osl*irās laicīgas un garīgas vajadzības. Pirmie latviešu lai
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raksti (Latv. Avīzes, Latv. ļaužu draugs, Mājas Viesis) tās ap-

mierināja abas; bet kad dibinājās Pēterburgas Avīzes, kas tieši

piegriezās laicīgām lietām, tūliņ Neikens izlaida Ceļa biedri ga-

rīgām, reliģiskām vajadzībām. Latviešu avīžniecībai un žur-

nālistikai visumā piegriežoties pasaulīgai dzīvei, radās speciāli
laikraksti reliģiski garīgu vajadzību apmierināšanai. Bez da-

žām misiones lapām un šaurāku sektu izdevumiem še minams

Baznīcas Vēstnesis. Daži nodarbošanās veidi sasniedza tādu

pakāpi, ka viņu piekopšanai izrādījās par vajadzīgiem sevišķi

izdevumi. Tādā augstumā pacēlās vispirms latviešu sen senais

piekoptais arods zemkopība. Jau septiņdesmitos gados nodibi-

nājās daži latviešu zemkopības laikraksti (sk. II2

,
161), kas to-

mēr nevarēja ilgi pastāvēt. Deviņdesmitos gados radās laik;
raksts Zemkopis, kas neapstājās. Otrs latviešu diezgan plaši

piekopts arods ir jūrniecība. Še vajadzēja vispirms dažus ga-

dus apmierināties ar kalendāriem, līdz tad iznāca sevišķs laik-

raksts Jūrnieks. Radās ari citi arodnieciski laikrakstu kam

bija šaurāks pamats un tāpēc nebija iespējams pastāvīgāki no-

dibināties.

a) Baznīcas Vēstnesis,■ laikraksts garīgai pamācī-

bai un latviešu draudžu uztaisīšanai, uzsāka savu gaitu 1896. g

kā mēnešraksts. Tam saturā raksti par dievvārdu zinātni

reliģiska un tikumiska satura apcerējumi, stāsti, dzejoli, iy-
ģiskas dziesmas ar notīm Laiku pa laikam še nāca klajā da-

žas zinas par veco latviešu literātūru, tā Lautenbachs še ceļa

gaismā Melchiora Fosius apsveicamo dziesmu (sk. 12,I
2

,
313).

Baznīcas Vēstnesi izdeva un vadīja mācītājs _Jānis

Sand cr s Pēterpilī. Viņš ari citādi latviešu literatūrā dar-

bojies. Dzimis 9. janvārī 1858. g (pēc vecā stila 28. decemofl

1857. g.) Cēres pagastā kā saimnieka dēls, apmeklējis Kuldīgas

un Jelgavas ģimnāzijas, viņš no 1879. g. studēja teoloģiju }er;

batā, piedalīdamies pie Letonijas dibināšanas (1882) un caP

rakstīdams laikrakstos, sevišķi Pagalmā, gan dzejoļus, gan

stāstus, gan literāriskus apcerējumus. Viņš beidza studijas

1883. g., bija tad par adjunktu pie Krlmuldas mācītajā, bet ne-

varēja dabūt Latvijā patstāvīgu vietu, tāpēc aizgāja uz Pēter-

pili par gvardijas divīzijas latviešu un Jēzus baznīcas latvies

draudzes mācītāju. Latvijas patstāvības laikā viņš pārnāca uz

Rīgu. No viņa rakstiem minams pētījums par
latviešu taii"

dziesmu pantmēru. Cenzdamies ari latviešu dziv

ienest nacionālu garu, viņš sacerēja garīgas dziesmas pēc tau-

tas dziesmu parauga, pieliekot klāt meldijas pēc tautas dziesm

motīviem (Jaunas dziesmas, 1911). Viņš centās ari latvies
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dievkalpošanu, sevišķi tas liturģisko daļu, pārveidot nacionālā
garā, ko_ uztura joprom, darbodamies kā mācītājs Rīgā un mā-
cības spēks Latvijas universitāte,_un piedalīdamies ari baznīcas
un draudžu dzīves jautājumu nokārtošanā. Kā zinātnieku viņu
atzinusi ari mušu universitāte, ļeceldama to par Dr. hon. causa.

Viņa jaunākais, plašākais zinātniskais darbs ir pētījums par
Jēzus tautību Vai Jēzus bija j ū d s ? (1927).

Par Baznīcas Vēstneša redaktora biedri bija no 1900. ga-
da un par vienīgo redaktoru no 1901. g. J. Rozēns. Kā
Pielikums naca no 1901. g.
līdz Ja v n ī_b a s Draugs.
Baznīcas Vēstnesis apstājās
1902. g. Jaunības Draugs
Pārgāja J. A. Fre ij a (dz.
1863. Sudinču ciema, Šauļu
apriņķī, Lietava) rokās un

(no 1905) savu gai-
ta kā žurnāla Avots pieli-
kums.

b) Zemkopis
*}mi Ka žurnāla Austruma
Pielikums 1892. g. J. Drav-
nieka izdevumā un J. Vāg-
nera vadība. Divos turpmā-
kos gados tas iet tautā kā
«sevišķs mēnešraksts par
auksaimniecību, dārzkopī-
u> tirdzniecību, rūpniecību

ļj» t. Par izdevēju un re-

aktoru parakstās J. Drav-
nieks, fnt+iel™:., ~„J7i=:„ :„

Jānis Sanders

agronoms J. Brazda. Ar

.°; S- Zemkopis pariet agronoma J. Bisenieka īpa-
šumā un skaitās par Jelgavas lauksaimniecības biedrī-

,/ļs orgānu. Par vadītāju ir agronoms J. Bergs, par

Redaktoru, parakstās no 1897. g. J. Bisenieks. Laik-
ots sāk no 1895. g. parādīties ik nedēļas un nes ziņas
n

Pamācības par dažādām lauksaimniecības nozarēm: zem-

JļPību, plavkopību, lopkopību, biškopību, dārzkopību, zivkopī-
rūpniecību v. t. t. 1907. g. Bisenieks nodeva Zemkopi Lat-

da?- lau^sa irnnieku ekonomiskās sabiedrības īpašumā. Re-

l9oQ
IJ'a* tai pa^ai Paliekot, laikrakstā nekas negrozījās. No

y- £• Zemkopi iespiež latīņu burtiem un jaunā ortogrāfijā.
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Zemkopis ir tad pirmais latviešu laikraksts, kas pāriet uz jauno
ortogrāfiju, mēģinādams šādā kārtā iegūt lasītājus latgalieši
starpa. Labi ievadīts un_ tautā iecienīts, Zemkopis iznāk jo

prom ari pec Bisenieka nāves agr. K. Rozīša (1923—1928), tas

doc. J. Lejiņa v. c. redakcijā.
Par Zemkopi visvairāk un vissekmīgāk gādājis agronoms

Jānis Bisenieks, viens no visievērojamākicm latvieš:

lauksaimnieku organizātoriem. Viņš dzimis Kroņa Vircavas

pagastā 12. decembrī (30. novembrī) 1864. g., apmeklēja Jel-

gavas reālskolu un studēja

(1885—90) Rīgas politechnikā
lauksaimniecību. 1893. g. viņš

sāka izdot Lauksaimnieku ka-

lendāru. No paša dibināšana?

laika (1893) viņš bija Jelgavas
lauksaimnieku biedrība ;

priekšnieku. Viņam galvenie
nopelni Latviešu lauksaimnie
ku ekonomiskās sabiedrības

nodibināšanā (1906), kas izpla-

tīja savu darbību uz visu Lat-

viju, bet sevišķi uz Kurzemi di

apvienoja priekš kara vairāk

nekā simtu lauksaimnieki

biedrības. Bisenieks bija»

sabiedrības priekšgalā līdz sa-

vai nāvei 3. februārī 1923, i

0. Krūmiņ

Agronoms J. 8., Rīgā 1924.

Literātūra.

Jānis Bisenieks
Zemkopja redaktors I

nis Bergs (dz. 1863)

bojies savā jaunībā pie Mātera. vadītiem laikrakstiem, studej

Rīgas politechnikā (1884—88) un bija vēlāk

gavas lauksaimniecības biedrības ierīkotās priekšzīmīgas
sai

niecības vadītāju. Kopš 1919. gada docents, velak proio

Latvijas universitātē. Viņš sarakstījis pari par 250 rakstu s ;

speciālitātē, kas izkaisīti žurnālos un laikrakstos. Miris

Blakām Zemkopim nodibinājās vēl ari citi lauksainn 1'
čības laikraksti, kas pieslēdzās citām lauksaimnieku oraļ*
zācijām. Viena no visrosīgākām zemkopju biedrībām Vidzeme

Kauguru lauksaimniecības biedrība, dibināta 1898. g. Tās Prl ;
galā stāvēja Hermanis Enzeliņš (dz. 1867), kas tad ari n°
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bināja 1904. g. laikrakstu Valmieras Lauksaimnieks, kurš iznāca divreiz

mēnesī un vēlāk saucās par Lauksaimnieku. Še darbojās līdz

Kārlis Ulmanis (dz. 1877), vēlākais nopelniem bagātais Latvi-

jas likteņu noteicējs un veidotājs, kas bija no 1905. g. par

Lauksaimnieka līdzredaktoru. Revolūcija pārtrauca laikraksta

iznākšanu. Kad Kauguru biedrība bija izveidojusies par

Baltijas lauksaimnieku biedrību, tā izdeva laikrakstu Zemi (1910),
ko atkal rediģēja H. Enzeliņš (1910—1913 un pēc kara līdz šim) un K.

Ulmanis (1914—15). Kā viens tā otrs no viņiem pazīstami ari ar sa-

viem rakstiem katrs savā speciālitātē. H. Enzeliņš publicējis daudz

rakstu par dažādu novadu senatni, no kuriem daži plašāki, piem. At-

skats Trikātes novada senatnē (1931) v. c. Bez daudziem citiem

priekš un pēc kara izdotiem speciāliem darbiem, ievērojams un plašs

darbs K. Ulmanim ir Kā pacelt un padarīt ienesīgu mūsu lauksaimnie-

cību (1929). Grāmatās Kas jādara un kā (1933), Tauta un valsts

(1933), Sabiedriski raksti (izlase J. Druvas redakcijā 1934) v. c. sako-

pota ari dala viņa valstspolītisku rakstu. — Jau pirms ekonomiskās

sabiedrības bija 1906. g. dibināta Rīgas lauksaimnieku centrālbiedrī-

ba, kurā par biedriem iestājās gandrīz visas Vidzemes latv. lauks,

biedrības. Tā izdeva 1907. g. savu laikrakstu Baltijas Lauk-

saimnieks, ko rediģēja agronoms Hugo Celmiņš (dz. 1877),

vēlākais zemkopības un izglītības ministrs, tad ministru prezidents un

kopš 1931. gada Rīgas pilsētas galva.

Laikā, kad atvēlēja atklātus priekšlasījumus tikai par praktiskiem

jautājumiem, lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki veica lielu

kultūras darbu, pieradinādami īpaši lauciniekus pie kopdarbības un

garīgas rosības. Vienā pašā 1904. g. lauksaimniecības biedrības notu-

rēja 44 vietās kursus, nolasīja 77 lekcijas, sarīkoja 18 izstādes (sk.

•HavpcoHi,, Koonep. bt> /laT. Kpat, Rīgā 1917, 50. lp.).

c) Jūrnieks sāk iznākt 1906. g. novembrī kā nedēļas

,ai*raKsts. Tas rodas, turpinot Kr. Valdemāra tradicijas, kuru

Piekopēju starpā pašā pirmajā vietā minams Ansis Band-

Dzimis 18. (6.) februārī 1850. g. Jaunsvirlaukas

Bandēnu mājās un apmeklējis Jelgavas reālskolu, viņš dzīvoja
no 1871—87. g. Maskavā par telegrāfa kantora priekšnieku un

oleži satikās ar Valdemāru, iepazīdamies ar jūrniecības lietam

ļj1 likumiem. Vēlāk viņš svarīgākos no tiem tulkoja latviski.

J° JBB9. g. viņš sastādīja Baltijas Jūrnieku kalen-

.>aru Pie kura ar rakstiem piedalījās ari Valdemārs. Ari pec

ļjma nāves (1891) kalendāra sastādītājs vienmēr sniedza kaut
ono Valdemāra; dažiem gada gājumiem bija taisni Valdemā-
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ra raksti par pielikumu, to starpa vina vēstules. Bez tam še

nerna dalību citi Valdemāra tradiciju turpinātāji jūrniecības
lietas, ta Dr. A. Butuls, J. Kreicbergs. Vēl priekš Jūrnieka iz-
nākšanas Bandrevičs vadīja (1897—1905) Balss tirdzniecības
un kuģniecības pielikumu. Par Jūrnieka redaktoru un izde-
vēju būdams Bandrevičs neaprobežojās vienīgi ar speciāliem

rakstiem. Laikrakstam bi

savs feļetons, kurā ietilpi
stāsti, dzejas, vēsturiski ap

cerejumi, biogrāfijas, me-

muāri. Še nāca kJajā ie

vērojami materiāli par tau-

tas atmodas laika darbinie-

kiem. Daži no tiem izdot

vēlāk grāmatās, tā: Noti

kurni Latviešu atmodas laik-

metā (jaunā, papildinātā iz

devumā 1925. — Notikum

dzimtenē latviešu atmoša-
nās laikmetā. Jānis Krauk-

lis, Juris Alunāns, Kasp

Biezbārdis, Kr. Valdemārs

Kr. Barons), Jāņa S\m)&

biogrāfija. —
Bandrevičs

vadīja Jūrnieku līdz 1912. g.

laikraksts apstājās 1914. 1

Bandreviča sarakstītās grā-

matas: Angļu, krievu, latvie-

šu vārdnīca. Latviešu kuģ-

Ansis Bandrevičs

niecības stāvoklis bēgļu laikmetā, Ārzemju ostu apraksti, Aiz-

rādījumi kuģu kapteiņiem avārijas gadījumos. Kr. Valdemāra
domas par jūrskolu un kuģniecību un 1926. g. Mūsu senču

zvejnieku darbi uz juras Indriķa chronikā un tautas dziesmas
(ka pielikums Zvejnieku Vēstnesim).

Bez minētajiem iznāca vēl ari citi speciāli lai»'

raksti. Biškopības veicināšanai izdeva Kurzemes biškopības bied-

rības priekšnieks E. Šefers mēnešrakstu Baltijas BiškoP'5

(1903—1905). Šuvēju vajadzībām iznāca Modes Vēstnesis
illūstrēts modes žurnāls ar literārisku feļetonu (1900—1901), ko iz'

deva Jelgavas drēbnieks K. Berris. Feļetonu vadīja Jēkab 5

Ezers, ievietodams tanī aprakstus, pārspriedumus, dzejoļus, sis-
tus, to starpā Pūriņu Klāva stāstu Pūrs, Juhani Aho romānu

Mācl'

tāja kundze. Jēkabs Ezers ari pats sniedzis dzejas un stāstus, W

iespiesti gan šai Modes Vēstnesī, gan Austrumā, Jaunā Ražā.

Gadu simteņu maiņā
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antoloģijās un citur. Atsevišķā grāmatā iznāca viņa stāsts Zaldāts

(1901). Dzimis viņš 1869. gada 20. oktobrī Durbes pag. Oktes pus-

muižā. Darbojies kā tautskolotājs un ģimnāzijas skolotājs ilgāku
laiku Krievijā. Sava mūža pēdējos gados strādāja Liepājas I. valsts

vidusskolā, kur viņš bija inspektors. Viņš mira turpat 1924. gada

15. novembrī. — Dziedātāju koru vajadzībām parādījās Dziesmu

Pūrs (1900—1903), mūzikālisks mēneša žurnāls ar notīm un tekstu,
ko vadīja Oskars Šepskis. Dzimis 1850. g., viņš pēc Irlavas

semināra beigšanas bija par ērģelnieku Saldū, izglītojās tad mūzikā

Vācijā, bija no 1884. g. par ērģelnieku Rīgā, mira 13. janv. (31. de-

cembrī) 1914.

2) POLĪTISKI UN LITERĀRISKI LAIKRAKSTI.

uesmitajos gados neiznāca Latvijā neviena jauna latviešu avī-

ze. No žurnāliem saka iznākt tikai Mājas Viesa Mēnešraksts,
ko atvēlēja pie Mājas Viesa kā mēneša pielikumu, kas ari par
sevi abonējams. Pastāvošie politiskie laikraksti bija savā

starpā cieši nošķīrušies. Latviešu Avīzes (J. Veismaņa va-

dībā) turējās kristīgi nacionālā virzienā, Balss un Baltijas Vēst-
nesis bija konservātīvi nacionāli, Mājas Viesis progresīvs, Die-
nas Lapa dēmokra;iska. Pārējām avīzēm (Tēvijai, Latvietim)
% vietēja nozīme. Latviešu sabiedrībā bija tomēr nomanā-

mas tendences, kas nevarēja izsacīties pastāvošās avīzēs. Se-

v'šķi progresīvie nacionālisti bija bez orgāna. Kāda dala no

fiem piespiedās pie Mājas Viesa. Tomēr šinī laikraksta, ko
lz deva vācietis un vadīja ārzemēs izglītojies redaktors, lielu
svaru uz nacionālismu nelika. Kad nu tas 1901. gada sākumā

psas pilsētas vēlēšanās nošķīrās nost no kopējās latviešu ve-

ļetāju organizācijas,, vairāk rakstnieku no tā aizgāja. Tagad

ļj vairāk bija sajūtama vajadzība pēc jauna latviešu laikraksta.

Nodibinājās Vārds un vēlāk Pēterburgas Avīzes. Pa tam ari

nacionālistu starpā bija cēlusies plaisa. Noteikti pret
Jaunām tendencēm nostājās Fr. Veinberģis un dibināja Rīgas

p
Vlzj- Ar literārisku žurnālu mēģina savienot politisko avīzi

}02 ēns savos dažādos Apskata izdevumos. Nopietns nacionāls

'Jāturas un mākslas žurnāls radās Vērotājā.

a)Vārds, politiska un literāriska dienas avīze, parādījās

rvi - pirmajā pusē: pēc parauga numura 28. aprīlī (11. maja)
as uzsaka savu kārtēju gaitu 1. jūnijā. To vadīja agrākais

£otas redaktors J. Klāviņš (sk. Ii
2

,
292 v. t.). Viņam bija iespē-

tiiSr aaut^ ut a tveli izdot avīzi tikai ar to noteikumu, ka svarī-

i

c valdības rīkojumi un daļa literāriskā pielikuma jāiespiež
ievu valodā. Pie tam nepieciešams bija tas, ka krievu val-

aun cars bija jāslavē par lieliem latviešu labvēļiem, ko re-
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dakcija paraugā ari darīja. Šāda piespiesta nostāšanās un pie-
spiests mistrojums bija par traucējumu iegūt lasītāju simpāti-
jas,, lai gan avīzes vadītājs bija dedzīgs nacionālists, kas savai

lietai varēja nest upurus. Viņš solīja aizstāvēt visas latvieša

intereses, kalpot vienprātības garam, neielaisties nekādās par-

tejibās. Pret vāciešiem viņš nostājās stingri, pat asi, uzrādī-

dams viņiem pašos pirmajos numuros nekorrektu, dažreiz nici-

nošu izturēšanos pret latviešiem. Ari labākos latviešu rakst-

niekus Klāviņš piedabūja par Vārda līdzstrādniekiem. Pie tiem

no paša sākuma pieder Poruks.

Anna Brigadere, Purapuke.

Mūlenbachs. Laikraksts gribēja

runāt dzīvu valodu, grūtā laikā

stiprināt nacionālu aoziņu. Bet

viņa stāvoklis nebija vieglais.

Kad 1902. g.-sākumā J. Klāvi*

nomira, tas varēja pastāvēt tika;

vēl kādus mēnešus (līdz jūlijam).

b) Pēterburgas Avī-

zes ieņēma no sākuma ārkār-

tēju, privileģētu stāvokli. W

izdevējam Oskaram X*

viņam (1862—1929) bija sa-

kari ar augstam valdības P]
sonām un tādā kārtā iespējam,

dabūt atvēli laikraksta izne-
šanai bez cenzūras.

Par jaK'
tiskajiem vadītājiem pieņēma

gal vēnai, politiskai daļai ļOskars Rāviņš

Niedru, humoristiskai nodaļai R. Blaumani. Avīzesi P

rauga numurs iznāca 22. novembrī (5. dcc.) 1901. g-, p
0

kārtējais numurs 15. (28.) decembrīļ avīze tad turpināja.
sa

gaitu, parādīdamās divi reizes nedela._ Parauga numurau

vēnās daļas vadītājs uzstādīja savus mērķus: latviešu VlQU
.

rze.
cināt pelņas avotu pavairošanu, izplatīt izglītību, kopt tev

mes mīlestību. Par saviem draugiem viņš uzlūkoja

amatniekus, tirgotājus, tautskolotājus. Savu pretinieku .
viņš redzēja dažus sveštautiešus. Bet par nopietnākiem pr

niekiem nekā šos viņš turēja dažas šķiras, partijas un str •
pašu latviešu mājās. Sevišķi viņš minēja konservatīvos

tiešus, kas savos centienos sastinguši un savas attiecības t»

citiem ir uzpūtīgi. Daži no šiem cienītiem tautiešiem ir
"

privātā dzīvē vācieši. Tiem viņš jauta: Cik ilgi fos X
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siet uz abām pusēm? No šejienes tad ari nāca Pēterburgas
Avīzēm visasākie uzbrukumi, kuriem pievienojās ari literāris-
kās nodaļas vadītājs (sk. 149. lp.). V. Olava vietā nāca (1903)
J.Ansbergs, A. Niedras vietā Blaumanis, šī vietā Ed. Treumanis.

Redakcijas locekļi mainījās tālāk, oficiāli Rāvinam par redaktoru

parakstoties. Kaut gan Pēterburgas Avīzes daudz lasīja, tomēr

saimnieciskai pusei nebija droša pamata. Ar to izskaidrojas
biežās redakcijas maiņas. Pēterburgas Avīzes tika par revolu-

cionāru ideju sludinātājām, tapa vajātas, daži numuri konfiscēti,
līdz Pēterpils tiesu palāta 1905. gada decembrī nolēma tās līdz

tiesas spriedumam apturēt. Viņu vietā nāca viena pakal otrai

citas avīzes.

Pēterburgas Avīžu literāriskā pielikuma galva

c) Rīgas Avīze sāka iznākt, tiklīdz apstājas Vārds,

numurs parādījās 15. (28.) jūlijā 1902. g. Tā pilnā

ļjērā dēvējama par Fr. Veinberģa orgānu. Lai ari

veinberģis bija darbojies latviešu avīžniecība jau vairāk gadu
desmitus (sk. II

2

,
154 v. t. t), tik patstāvīgi un neatkarīgi viņš

vēl nebija nekad nostājies. Uz to viņu jzaicinaja revolucionāras

ļ L'ndences, ar kurām viņš nekādā ziņā nevarēja saskaņotie
Vl°š prata avīzes atvēli izdabūt cauri bez tiem noteikumiem
ar kuriem bija jāsaistās Vārdam: avīze iznāca bez krieviskiem

J>leļnaisījumiem. levadā Veinberģis apzīmēja savu viedokl
lr

vajadzīgs laikraksts, kas ne tik daudz pasniedz jaun
z!fu krājumus, bet kuram savs virziens. Dziļāki celoņiviņ
Paspieduši atkāpties no Baltijas Vēstneša. Radusies veleša
"asPēc dienas avīzes, kas tiek vadīta tautiska gara, par kura

Jakiem lasītāji pilnā skaidrībā un kuras_virzienam droši va

„Rīgas Avīzes uzskatiem varēs piekrist vai nepie
Krist< bet neviens netiks maldināts." Veinberģis sevi apzīmē
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par šķiru plaismas, šķiru gara un šķiru lepnības pretinieku,
bet pastāv uz disciplīnu kopējā darbā. Pie tam visā savā

rīcībā Veinberģis atbalstās uz krievu valsti, krievu valdību.

Tie nu vairs nav nekādi aprēķināti glaimi, kad viņš runā par

piesliešanos krieviem, bet nopietni norādījumi latviešiem, kā

tikt uz priekšu. Viņš raksta un pastrīpo: „Latviešiem jāsajūt,
ka krievu valsts gods un slava ir ari viņu gods un slava."

Veinberģis cieši nostājas pret revolucionāriem centieniem.

Viņam bija iespējams ievākt par slepenām sapulcēm zinas,

kuras viņš tūliņ laida klajā. Par tām ari pretējā puse varēja

Rīgas Avīzē labāk informēties, nekā šai pusei tuvākos legālos

izdevumos. Rīgas Avīzi tad lasīja ari tie, kas viņas virzienam

bija pilnīgi pretī. Revolūcionāru un viņu līdzjutēju vidū Rīgas

Avīzi nāvīgi ienīda un to apkaroja visādiem līdzekļiem, neiz-

slēdzot terroru pret Veinberģi. Avīze turējās un pārtrauca

savu gaitu tikai pasaules kara laikā (1915).

d) Apskats, ~zinisks-literārisks-kritisks-polītisks zu

nals", mēģināja no paša sākuma sevī savienot literārisku un p

litisku laikrakstu, žurnālu un avīzi, piedzīvodams dažādas pi

grozības. Kā Rīgas Avīze saistās ar Veinberģa, tā Apskats

J. Rozēna vārdu. Juris Rozēns, dzimis 9. oktobrī U

septembrī) 1869. g. pagastā un studējis Terbat;

(1888—94) teoloģiju, bija (no 1900) par Kaukazijas ka

apgabala luterāņu mācītāju ar dzīves vietu Tiflisa. No šeji

nes viņš sāka darboties latviešu žurnālistikā, vispirms ieP

dams Baznīcas Vēstnesi un pie tā nodibinādams Jaunie*

Draugu (1901). Nevarēdams ar Baznīcas Vēstneša šauro pr

grammu apmierināties, viņš no 1905. g. izdeva Apskatu, žurnai

līdz ar politisku ziņu lapu, kas iznāca 4 reiz mēnesī. Tur.

Rozēns pats devis loti daudz ievadrakstu un dažādu apcerējurn
visvairāk bez kāda paraksta. Parauga numurs_ izdots B. c

cembrī 1902. g. Apskats sola nest ziniskus, literāriskus, krīt

kus un vispārīga satura rakstus, piemērojoties izglītoto latv»

vajadzībām. Kādā no vēlākiem rakstiem (8. nr.) žurnāls

rāda šādas jaunas stigas latviešu centienos: pilsonības nodi

našanu, garīgo draudžu lietu nokārtošanu un koloniju »ie
_

Uzjtām tad Apskats griež vērību. Par līdzstrādniekiem »

ievērojami latviešu rakstnieki. Pastāvīgs redakcijas locekns

Janševskis. Darbojas līdz: Apsīšu Jēkabs, Saulietis, Pluļ
0

Mālberģis, Klaustiņš, Vizulis, Ed. Treumanis, Birznieks-UP'j
Anna Brigadere, Lejas-Krūmiņš, Endzelīns v. c. Žurnālā aa

rakstu par literātūru: Vizuļa par Sudrabu Edžu, par Nie

Zemnieku dēlu, Plūdoņa -par Esenberģu Jāni, Klaustiņa Pa

terātūru un dzīvi (plašs raksts par latviešu literatūru,
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Lautenbacha par leišu rakstniecību, par Donalaiti v. c. Literā-
riskā daļa paliek Apskatam joprojām plaša un patstāvīga. No
10. decembra (v. st.) 1903. g. Apskats top par zinātniski literā-

risku nedēļas žurnālu, kam nāk klāt liela formāta nedēļas avīze.

Tādā veidā Apskats parādās 1903. gada beigās (3. nr.) un visu

1904. g. (52_nr.). 1905. g. Apskata politiskā dala pārvēršas par
divreiz nedēlā iznākošu avīzi un Apskata zinātniski-literāriskā

daļa par mēneša žurnālu; līdz 1905. g. beigām iznāk 93 nr. avī-

zes un 11 nr. žurnāla. Janvārī 1906. g. sāk iznākt Dienas Ap-
skats, tam blakām otrs izdevums Apskats divreiz nedēļā. 13.

janvārī Baltijas ģenerālgubernātors avīzi aizliedza par revolu-

cionāru ideju izplatīšanu. Redaktors Rozēns, kas 1904. g. ok-

tobrī bija pārcēlies par mācītāju uz Viļņas kara apgabalu ar dzī-

ves vietu Rīgā un bija ņēmis revolūcijas kustībā tiešu dalību,

emigrēja uz Ameriku. Tur viņš studējis tautsaimniecību, nodar-
bojies kādu laiku kā advokāts, tad ieguvis lielāku lauku īpašu-
mu, nomezdamies tur. Miris 1927. gada 14. martā turpat.

e) Vērotājs, mēnešraksts sirds un prāta izglītošanai,
«Mača no 19U3. g. novembra J. Veismaņa (Pavasaru Jāņa)
(sk. 152. lp.) izdevumā un vadībā. Vērotājs savā dienas gra-

ntā uzrāda, ko viņš grib. Neskatoties uz straujo attīstību,
•atviešu dzīvē nomanāms drūmums. Tam par cēloni nesa-

skaņas starp ideālajiem un praktiskajiem centieniem; mate-

riālas intereses sāk ņemt arvienu vairāk pārsvaru. Vērotājs

ļad nu uzskata par savu galveno uzdevumu pie tam p_alīdzē_t,
ka ideālie centieni pie mums nāktu atkal lielākā cieņa, tada,
kādā tie stāvējuši latviešu atmodas laikā. Tad vairosies sirds
uļ prāta izglītība, ko veicina literātūrā, māksla un zinātne.

»oirds izglītībai drošie pamati meklējami kristīga reliģija un

kristīgā ētikā." Tās izkopšanai noder celi literatūras un

mākslas darbi. No tiem pirmajā vietā stādami „pašu latviešu

ražojumi, kas no latviešu dzīves izauguši un nes latviešu gara

zieģeli." Mīlestība uz savu tautu pieder pie sirds izglītības;

kosmopolītisms sevišķi mazajām tautām bīstams. Še uzsvērta

reliģijas un nacionālisma nozīme, ar. to atšķiroties
n° M. V. Mēnešraksta. Principā ir saskaņa ar toreiz Niedras

[°ķas pārgājušo Austrumu. Starpība ir tā, ka Niedra pa

plakai daļai savu žurnālu pildīja pats, mazai grupai rakstnieku

Nedaloties, kamēr Veismanis mēģināja ap Vērotāju pulcināt

jjsus latviešu rakstniekus. Še tad iespieda Apsīšu Jēkaba

pļ
5 bērnības brīnumdārza, Blaumaņa Indrānus, Laimes klēpī,

r'udona Rokas, Baigus, Poruka Nebijušo un divus vientuļus,

jauheša Dvēseles vientulībā; vēl še raksta Akuraters, Skalbe,
Ķ- brigadere, Sudrabu Edžus, Birznieks-Upītis, Andr. Upītis,
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Līgotņu Jēkabs, Ed. Treumanis, Ķēniņš, Klaustiņš, Mūlenbachs

un citi.

Lieli nopelni Vērotājam kā Latviešu mākslas

kopējam un izplatītājam. levezdams sevišķu no-

daļu mākslai, tas še sniedza no speciālistu spalvas, īpaši

no Jāņa Rozentāla, apcerējumus par māksliniekiem un viņu

darbiem, pirmā vietā vērību piegriežot latviešu māksliniekiem.

Līdz ar to žurnāls deva glītās reprodukcijās mākslinieku glez-

nas gan īpašās lapās, gan tekstā. Tādā kārtā lasītāji dabūja

iepazīties ar Ādamu Alksni, Jāni Rozentālu, Vilbelmu Purviti

Richardu Zariņu, bez tam ar jaunākajiem krievu, somu v. t

māksliniekiem.

Tai pašā laikā ari citi mēneša žurnāli piekopa gleznu māksi:

Mājas Viesa Mēnešraksts no paša sākuma (1895) deva

katrai burtnīcai līdz vairāk gleznu attēlu: parasti divus atsevišķās

lapās un vairākus tekstā, sniedza ari vairākus bagātīgi illūstreH

darbus (tā Oētes Faustu). Gan še pa lielu lielai daļai bija cittautt

mākslas paraugi un tikai pa retam latviešu mākslas darbi; tādā kār-

tā tomēr attīstīja latviešu mākslas gaumi un modināja prasību pw

gleznu paraugiem. Austrumā, kas 1903. g. otrā pusē nāca Niedra;

rokās, ierīkoja sevišķu nodalu Māksla un amats, kur piegrieza vi-

rību būvniecībai, tautas apģērbiem, podniecībai, istabas lietām. P2'
mērķi nostādīja latvisku mājas mākslu, centās dot amatniekiem lat-

visku formu materiālu un paraugus, pēc kuriem strādāt. ~Un I*l'
viešu publika, sev dzīvokļus ierīkojot pēc latviskām lietām prasīda-

ma, pati veicinās jaunas latviskas mākslas izcelšanos."

Latviešu glezniecība sasniegusi to pakāpi, kur tā fliK

uz sevi plašāku aprindu vērību un sāk spiesties tautā. Tā neizafc

no pasākumiem, kas no senlaikiem uzejami tautā audumos, izšuvu-

mos, priekšmetu izgreznojumos. Pirmie no latviešiem cēlušies jauii-

laiku mākslinieki, neatrazdami atbalstu pašā tautā, pieslienas cPļ
tiešiem. Vinu starpā vispirms minams Kārlis Hūns (1830 7(

Madlienas ķestera dēls, iekļūst ar Madlienas īpašnieka Vulfa ?a

dību Pēterpils mākslas akadēmijā, kuru beidz ar ārzemju snpeD/ļ
ceļo pa ārzemēm, dabū par gleznu Bartolomeja nakts priekšva

akadēmiķa titulu, vēlāk top par zīmēšanas skolotāju akadēmijā, i'

no allēgoriskas griestu gleznas Aņičkova pils trepju namā, mirs

diloni Davosā. Priekšmetus savām gleznām H. ņem pa

lai no franču zemnieku dzīves. Tuvāks paliek latviešiem

Feders (1838—1909), Kokneses krodznieka dēls, kas WJ
akadēmijā (1856), bet nedabū to pabeigt, nodarbojas Jelgavā

zīmēšanas skolotāju un atver ari fotogrāfisku darbnīcu. VinŠ i *

vairāk Vidzemes skatus: Gaujas krastus, Pērses leju. Vina i

Mežs pēc vētras nopērk (1874) Londonā Persijas šacns. r.
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Jelgavu, apceļo ārzemes, nometas Pēterpili un dabū (1893) profe-

sora titulu. 1908. g. viņš izstāda skatus no Krievijas dienvidiem. —

Ap 1885. g. sarodas Pēterpils mākslas skolās vairāk latviešu jau-

nekļu. Mākslas akadēmijā kā pirmais bija nonācis (1883) Ādams

Alksnis. Vioam piebiedrojās Rozentāls, Purvītis, Valters, Arturs

Baumanis v. c. Tai pašā laikā izglītojās Stiglica centrālskolā Za-

riņš, Līberģis, Madernieks, Jaunkalniņš v. c. Šo vidū cēlās ideja

nodibināt latviešu mākslinieku starpā kārtēju satiksmi kopējai strā-

dāšanai un domu izmaiņai. Tā cēlās Pēterpils mākslinieku pulciņš

Mākslinieku pulciņš „Rūķis"

No kreisās uz labo pusi stāv: Rozentāls, Balodis, Romāns I., Lībergs,

Šķilters, Ramlavs, Madernieks, Grīnbergs un Lapiņš. Sēd: Alksnis,

Gailītis un Purvītis.

Rūķis, še lasās kopā un no šejienes iziet darbā apzinīgi latviešu

mākslinieki, latviešu nacionālās mākslas kopēji. No viņiem nāk klajā
Pa rakstam latviešu avīzēs un pa zīmējumam žurnālā Austrumā. Ko-

Pīgi viņi parādās par latviešu māksliniekiem publikas priekšā lat-

viešu etnogrāfiskā izstādē 1896. g. Rīgā. Tanī izstāda

savas gleznas: .1. Rozentāls, J. Valters, Ā. Alksnis, V. Purvītis.

z- Birnbaums, R. Zariņš, J. Jaunkalniņš, G. Lapiņš, A. Baumanis,

P- Balodis. — Pulciņam Rūķim bija sākumā par centru Ādams
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Alksnis (1864—1897), Rūjienas grāmattirgotāja dēls, kas nonāca

Pēterpils akadēmijā 1883. g. . Viņa jumta istaba Vasiļij-Ostrovā iz-

vērtās par pastāvīgu satiksmes vietu jaunajiem biedriem. Viņš min

no asiņu saindēšanās, izdarot nelielu deguna operāciju Rīgā. Alksti

mita bagāta pasaule, kas patlaban tikai veidojās. Bez nedaudz glez-

nām viņa albumi pilni idejām, ierosinājumiem, mazām, neizvestām

zīmuļu skicēm un studijām. Sākumā viņu iesilda senču brīvības

cīņas pret Baltijas iekarotājiem. Viņš rada ainas: Vācu tirgoņi Dau-

gavā, Kauja pie Saules v. c. Tad viņš nodziļojas latv. mitoloģijā ■

dzīvē. Rodas gleznas: Skriešanās (velns ar zaķi), Apburtā pils.

Pēc karstas dienas, Arājs, Uz mežu, Mājup v. c. Alksnis atstāja

uz saviem biedriem lielu iespaidu. „Nekad nemācīdams, viņš bii

īstenais paidagogs, un daudz kas, ko mūsu mākslinieki domāja paši

cēluši, ir atvedams atkal uz Alkšņa iekustinājumiem un iniciatīvi

(Rozentāls.). Ar dažiem nacionāliem motīviem stāv Alksnim hm

Arturs Baumanis (1866—1904), kas no bērnības ieauga māk-

slas tradicijās, bet nespēja savas bagātās dāvanas izkopt. Ari vīpi

tēvs Jānis Baumanis (1834—91) ieņem ievērojamu vietu lat-

viešu mākslas vēsturē, būdams pirmais ievērojamais latviešu arcbi-

tekts, pēc kura plāna celtas Rīgā pazīstamās ēkas: Aleksandra ģim-

nāzija (tagadējā konservātorija), bruņnieku (Saeimas) nams, Rī?3l

latv. biedrība (nodegusē), Apgabala tiesa v. c. Arturs Baumanis iz-

glītojās Pēterpils mākslas akadēmijā, dzīvoja Rīgā, Liepājā, Somua

bija nelabojams alkoholiķis, mira dilonī. Viņš nodziļinājās latviešu

vēsturē un dzejas darbos, studēja Latv. Indriķa chroniku, Niedrīšu

Vidvutu, Lāčplēsi, illūstrēja Zeibota balādes un romances (sk. H.
310), uzmeta aizvēsturisko Jāņu vakaru, Imanta un Kaupo cīņu, Nāru

deju. Uzmetinājums no vēstures ir Jagaila nāve. — Pie pašiem Pē-

rnajiem, kas deva zīmējumus latviešu laikrakstiem, pieder Jan'ļ
Lī b c rgi s, dzimis sešdesmito gadu sākumā Lesteniekos (Kurzemei,

iestājās Stiglica centrālskolā, pēc tam, kad bija beidzis Irlavas sko-

lotāju semināru. Kā pielikumi nāca Austrumam (1888) līdz vltia

zīmējumi Pie pūšļotāja, Uz šo funkti mēs viņu ķersim. Viņš zimeia

viņetes Zalktim. Apceļojis ārzemes, viņš dzīvoja Pēterpili-

Jānis Rozentāls (1866—1916) beidza akadēmiju ar lielu

nu no latviešu dzīves Pēc dievkalpošanas. Dzimis Saldus paž-a-

kā kalēja dēls, viņš dažādi pelnās Rīgā, lidz (1888) iekļūst PēterP

mākslas akadēmijā. To (1895) beidzis, viņš īsu laiku apmetas i>a _
un 1901. g. pārnāk uz Rīgu. Viņa pirmajai ainai no latviešu dziv£
pieslēdzas gleznas No kapsētas, Kapsētā, Rīta pātari. Viņa ma *

nieka darbība bagāta un daudzpusīga: viņš glezno dzīves sB»

teiku ainas (Melna čūska miltus mala, Teika), portretus, dabas

tus. Daudz viņš strādājis, lai iepazīstinātu latviešus ar m^s'aS

tību, vadīdams mākslas nodaļu Vērotājā, Zalktī, Druvā. — V i 111
*

j
Purvītis (dz. 1872) iegūst Pēterpils mākslas akadēmijas!l
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lielo ārzemju prēmiju par glezu Pēdējie stari. Viņš dzimis Jaunpilī

Vidzemē un iestājies akadēmijā 1890. g. Jau pirms akadēmijas beig-

šanas viņš piedalījās lielajās Pēterpils mākslas izstādēs, vēlāk iz-

stādīja ari ārzemēs savas gleznas, iegūdams Lionā (1902) grand prix

(pirmās šķiras zelta medaļu) ar gleznām Ziemeļu nakts un Marta

saule. Purvītis iemantojis ar saviem dabas skatiem Eiropas ievērību.

Vioa gleznas ir izjustas dabas poēmas, sevišķi viņa sniega, bērzu un

pavasara ainas. P. no Rīgas pāriet (1906) uz Rēveli, bet pēc trim

gadiem pārnāk atkal uz Rīgu par pilsētas mākslas skolas direktoru,

Latvijas patstāvības laikā vada Latvijas mākslas akadēmiju un ir

Rīgas pilsētas mākslas mūzeja direktors. — Richards Zarioš,

dz. 1869. g. Ķieģeļu muižā (Vidzemē), izglītojās Stiglica centrālskolā.

Beidzis šo iestādi, vioš (1896) aizceļoja uz ārzemēm, no kurienes

pārnācis dabūja vietu valsts papīru ekspedīcijā Pēterpilī. Latvijas

patstāvības laikā vada valsts papīru spiestuvi Rīgā. Zarioa gal-

venais nolūks dekorēt, pušķot, greznot; viņa mākslas stiprā puse

ir zīmēšana, ornāmentu kompozicijas, illūstrācijas, satiriski zīmējumi.

Vioš mēģinājis atdzīvināt latviešu ornāmentu, cēlis dažu ko klajā

no latviešu mītoloģijas. Vioš illūstrējis latviešu pasakas, tautas

dziesmas (Der. Grām. nodaļas izd.) v. c. grāmatas, sniedzis rakstus

Par tautas mākslu, mākslas amatniecību. — Jūlijs Madernieks

(dz. 1870), beidzis Stiglica centrālskolu, apceļoja ārzemes, uzturēda-

mies ilgāku laiku Parīzē un Minchenē, nometās Rīgā par zīmēšanas

skolotāju. Madernieks plaši darbojas kā mākslas kritiķis, rakstīja

Vērotājā ((sniedza še ari vioetes) un citos periodiskos izdevumos.

Pie vioa galveniem nopelniem pieder latviešu ornāmenta studijas

un atdzīvināšana. Savus darbus vienkop savācis, vioš izdeva tos

divās dalās Ornāments (1913) un Raksti (1930). Pēdējo

ievada plaši mākslinieka dzīves un darba raksturojumi, ko sniedz

J- Silioš, E. Melngailis v. c. — Tāpat ievērojama vieta latviešu glez-

niecības vēsturē pieder K. O d c ra m (1868—1915), A. Romānam

(1870-1911), Rūd.Pē r 1 c m (1875—1917), J. Matv c j a m (1877

~1914), R. Tilbergam (dz. 1880), J. Grosvaldam (1891—

1920) , J. Kazakam (1895—1920), A. P1 īte -P1 eit c m (1888—

1921),A. Cīrulim (dz. 1883), K. Üba n a m (dz. 1893), K. Mies -

niekam (dz. 1887), V. Tonem (dz. 1892), N. Struņķim (dz.

1894), S. Vidbergam (dz. 1890), dekorātīvajiem gleznotājiem

J
- Kugam (dz. 1878), L. Libertam (dz. 1893) v. d. citiem. —

Te jāpiemin ari tēlnieki B. Dzenis (dz. 1879), T. Zalk a 1 n s (dz.

J876), 2. Smiltnieks (1891—1931), Brāļu kapu un brīvības pie-

minekļa veidotājs Kārlis Zāle (dz. 1888), K. Jansons v. c.

Literātūra par latv. glezniecību. J. Jaunsudrabiņa

Mūsu māksla, Druva 1914. — Konversācijas vārdnīca, Rīgā 1908, 2342

— Roman Suta, 60 Jahre lettischer Kunst, Leipzig 1923. —



Gadu simteņu maiņa

364

J. M.[iķelsons, Haralds Eldgasts] Jānis Rozentāls, Vērotājs 19034.

VI un VII. — R[ozentāla] Par Purvīti un viga mākslu, Vērotājs

1903/4, I. — Rlozentāla] Ādams Alksnis, Vērotājs 1903/4, 111 unlV.-

Rtozentālaļ Richards Zariņš, Vērotājs 1903/4, VIII. — J. Kreicbersa

Arturs Baumanis, atminas, Rīgā 1905. — J. Silioa manuskripts par

latviešu glezniecības attīstību. — J. Dombrovska Latvju māksla,

Rīgā 1925. — J. Dombrovskis, Rapide apergu sur l'histoire dc l'art

Letton, Riga 1924. — B. Vippers, Latvju māksla, Rīgā 1926.

3) PERIODISKI LITERATŪRAS KRĀJUMI.I B Straujā

darbība literātūras laukā atspoguļojās ari dažādos literāriskos

krājumos, almanachos, gada grāmatās, kas iznāca pa gadu reiz.

Še mēģināia atspoguļot gan latviešu, gan ari citu tautu litera-

tūras paraugos un pārskatos. Tādi literāriski izdevumi ir:

Tautu pagalms, Jauna Raža, Cittautu Raža, Burtnieks, Rīt ;|

Skanas.
a) Tautu pagalms,

terāriska gada grāmata, iznāca

1896. un_lB97. gadam. Liepājas

latv. grāmatu izdevēju biedrī-

bas izdota._ To vadīja J. Kreic;
bergs; lielā mera piedalījās 0'1
liepājnieki: Janševskis, Bideru

Juris v. c. Izdevums sprauda

sev par mērki_ pasniegt pār-

skatus par ievērojamāko kul-

tūras tautu literatūrām, ievē-
rojamāko rakstnieku biograti-

jas un raksturojumus, ari doi

ziņas par latviešu rakstnie-

cību un rakstniekiem. Bez lat-

viešu literātūras še apskatīta

īsos norādījumos krievu, fran-

ču, vācu, polu, angļu, skaņa*

naviešu v. c. tautu jaunāka li-

terātūrā.

Jānis KreicberļJJānis Kreicbergs

Tautu Pagalma vadītājs, dziP

24. jūl. (j. s.) 1864. g., Brieženieku pagastā_ Kurzeme, stuoej

Maskavā tieslietas, bija par advokātu Liepājā, velakpar nota

Rīgā. Būdams noteikts nacionālists, viņš nodarbojas ar ma

slas, vēstures, tiesību jautājumiem un rakstīja par tiem avi

un žurnālos. Viņš izdeva un vadīja 1905.—1906. g. dienasi av»

Dzimteni. Grāmatās iznāca vina darbi: Artūrs Baumanis.
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miņas (1905); Augusts Dombrovskis, biogrāfisks zīmējums
(1910); Baltijas sievietes tiesības (1909); Tautas postītāji Bal-

tijā jeb krogu loma Baltijas dzīvē, referāts (1910). Kā liels Val-

demāra domu un ideālu cienītājs, kas ar šo darbinieku stāvējis
ari draudzīgā personīgā satiksmē, Kr. laidis klajā divus darbus:

Ko devis latvju tautai Valdemārs (1925) un Krišjānis Valdemārs
kā zinātnes draugs un kritiķis (1925).

Jaunas Ražas rakstnieku grupa.

Sēdno kreisās uz labo pusi: M. Kaudzītis, T. Zeiferts un E. Pīpiņš. Stāv:

Saulietis, J. Ozols, P. Bļaus, Ed. Treumanis, A. Mezītis un Pērsietis.

b) Jaunā Raža sāka iznākt Teodora sakopojumā un

Cēsīs 1898. g._ Pavisamjparādījās līdz 1910. g.

h
nī

-

Cas
'

v^enu S'ddu revolūcijas laika izlaižot, katru gadu

nīc i

tn' ca'- Ozola nāves apgādība pārgāja ar 8. burt-

ļaL

U, 1906. g. D. Zeltiņa rokās Rīgā Ap Jaunu Ražu pulcējās

ķ
akie latviešu rakstnieki un dabūja vietu jaunu autoru darbi,

[?
a
v

3a
:

n°manāmas rakstnieka dāvanas. Citu starpā Jaunā
za Parādījās ar saviem pirmajiem darbiem A. Keniņš, Andr.
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Upītis, A. Bračs. Pirmo reiz J. Ražā iespiesti: Blaumaņa

Dancis pa trim, Andriksons, liela daļa Pērsieša (Mēlgaļa) fa-

bulu, Saulieša Nelaime, Skujanos, Zeltmata Plaisma v. c. Kat-
rai burtnīcai pievienota vispusīga literāriska chronika. Pār-

skatus par latviešu literātūras dažādām nozarēm un spriedu-
mus par grāmatām devuši: Vizulis, L. Bērziņš, Klaustiņš, Zelt-

matis, E. Mednis, Art. Bērziņš, K. Krūza, Līgotņu Jēkabs, Val-

dis, Teodors v. c. Kādu iespaidu Jaunā Raža atstāja vienā

otrā vietā tautā, to pa daļai varam vērot Pētera Ermana atmi-

ņās J. R. (Latvju Grāmata 1930., 3. un 4. nrā). Bet it sevišķi tai

sekoja, dzīvoja un ari darbojās līdz jaunā literāriskā paaudze.

c) Cittautu Raža■ iznāca Ozola apgādībā blakus

Jaunai Ražai kā citu tautu literātūras atspoguļojums 1899. un

1901. g. Tas vadītājs ir Vizulis, kas sastādīja ari līterariskās

piezīmes un apskatīja Gorkija darbus. Še paraugos stājās

priekšā jaunākā pasaules literātūrā pazīstami rakstnieki: Gor-

kijs, Mopasans, Krecers, Šniclers, Hamsuns, Runebergs, Ko-

nopņicka, Kondratovičs, Multatuli, Bairens, Heine v. c.
Tul-

kojumus pagatavojuši labākie latviešu tulkotāji: Rainis, Fr.

Adamovičs, Sudrabu Edžus, Plūdonis, Zvārguļu Edvards v. c.

d) Burtnieks, literāriska gada grāmata, naca klaja

Treumaņa (Zvārguļa) vadībā un P. Bērziņa apgādība tikai vie-

nu gadu (1901). Zvārgulis še tiecās pāri reālistiskajam virzie-

nam pēc plašākiem modernas literātūras mērkiem._ Viņš iz-

saka vēlēšanos, lai Burtniekam iesūtītos darbos „sleptos kaut

kas možāks, mazāk dzirdēts, vai nu idejas, vai_ ari izstrādā-

juma ziņā". levada vārdos viņš saka, ka pretī senu laifl

burtniekiem šis burtnieks ir jauns un gribētu labprāt moderni

ģērbties. Saturā ir sīki gabali, to starpā Eglīša Brutrurums.

Raiņa Lauztās priedes, Saulieša Pēc likuma. Vizulis raksturo-

jis Pērsieti un aplūkojis dažus dzejiskus stāstījumus.

latviešu rakstnieku oriģināldarbi
gotņu jeKaoa reaigeu, l. Neimaņa (Jelgava) izdoti iznāca div -
gadus (1903, 1904). Še piedalījušies ar dzeju un prozu: Aspa-

zija, Rainis, Blaumanis, Saulietis, Plūdonis, Skalbe, Ķ eņlD_
Treumanis. A. Brigadere, Kleinberģis v. c. Katra burtnīca P

diviem rakstnieku raksturojumiem: pirmajā Kaudzīšu

Jēkaba) un Saulieša (Vizuļa), otrā Plūdoņa (Līgotņa) un v°

Ata (Vizuļa); bez tam otrā burtnīcā y. Dermaņa vēsturi»

e) Rīta Skaņas,

4) NELEGĀLI LAIKRAKSTI. Kad 1897. g. 24 P|
lv. stj slēdza JJienas lapu un 8. jūlija apcietināja viņas va

tājus un galvenos līdzstrādniekus, tad gan atklātība apK
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sociāldemokrātu ideju sludināšana, bet sociādēmokrati un vinu

idejas nepazuda. Ne visus sociāldemokrātu vadoņus dabūja
apcietināt: daži no tiem izglābās, aizklādami ārzemēs.

Sevišķi šie meklēja līdzekļus un ceļus, kā paust savas mācības

tālāk; apturētā orgāna vietā bija jāstājas citiem. Tie nu

tagad Latvijā nevarēja citādi būt kā slepeni, nelegāli. Pašā

Latvijā patlaban tādus izdot nebija iespējams. Nodibinājās
tad ārzemēs latviešu sociāldēmokratiskā prese, ko nelegālā

ceļā ieveda Latvijā. Dažus gadus vēlāk, kad dzimtenē pali-
kušie sociāldēmokrati bija ievingrinājušies slepenā rīcībā un

vinu priekšgalā izvirzījušies jauni vadoņi, ķērās pie nelegālu
laikrakstu izdošanas ari pašā Latvijā.

a) Ārzemēs saka iznākt latviešu socialdemokratisk

ļļirasti 1898. g. Pirmo no tiem izdeva Dāvids Bundža
Dzimis 1871. (vai 1872, sk. Sociāldemokrāts 11, 70) Skurste
nieku pagasta pie Jelgavas ka rokpeļņa dels, viņš ar grūtībām
nolika savvaļnieka eksāmenu un bija kādu laiku pie izmeklē

Jjnas tiesneša par rakstvedi. 1896. g. pavasarī viņš iestājā
Dienas Lapas redakcijā par tiesu referentu. Tai pašā laik
vļnš uzsaka sociāldēmokratisku aģitāciju Rīgas strādnieku star

Pā, dibināja pulciņus un tanīs sludināja sociāldēmokratu mā
cibas. Kad 1897. g. pirmajos mēnešos notika Rīgā vairā

Ķatīšanas, to starpā ari pie Bundžas, pēdējais turēja par izdevī
Saku doties uz ārzemēm. Ar kādu biedri viņš maija beigās
aļstāja Rīgu un pēc pārciestām ceļa grūtībām nonāca jūnija
Vldū Londonā. Trūcīgajos emigranta apstākļos, no Baltijas
nekādus pabalstus nedabūjot, nebija iespējams izvest nodomu

Nodibināt drukātavu, lai. sagādātu sociālistisku literātūru.
bundža nu meklēja kādu darbu, bet drīz sajuta krūtīs sāpes
un izrādījās par saslimušu ar diloni. Ārsti viņam ieteica atstat

Ļondonu un doties uz Kanādu. Ar grūtībām sadabūjis hdzek

lus, viņš aizbrauca uz Bostonu. Ar šejienes biedru palī

ļļziou Bundža nodibināja sociālistisku laikrakstu Auseklis

'rrnais numurs iespiests 1898. g. aprīlī. Auseklis iznāc

prnā 555 eksemplāros un izplatījās visvairāk Amerika
tviešu starpā; uz Latviju pārnāca tikai daži eksemplāri vestu

(

es

- Bundža to rediģēja līdz 1900. g. martam. Tad dilom

, Piespieda doties atpakaļ uz Liropu. Viņš nonāca Itālija

JJf mira Nicā, 5. janvārī (j. st.) 1901. g. Ari Auseklis pastā
v
™ tikai līdz 1901. g.

Vak^a- tam nācis klajā Latviešu Strādnieks

rak
pas kviešu sociāldēmokratu savienības meneš

nJn' as
_

sāka iznākt Šveicē 1899. g. decembrī, bet no 4
mura pārgāja uz Londonu. Viņa faktiskais redaktors Fr
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Roziņš. Ap latviešu Strādnieku, tāpat ap Ausekli, norisinājās

asas cīņas, kurās sadūrās revolūcionārais un marksistiskais

virziens un atbalstījās uz attiecīgiem virzieniem krievu revo-

lucionārā kustībā. Jau pēc gada (1900) Latviešu Strādnieks

apstājās.
Minēto orgānu vietā, pa daļai tiem blakām, radās citi. Ame-

rikā sāka (1901) iznākt Proletārietis kā Bostonas latvie-

šu sociāldēmokratu savienības orgāns J. Kundziņa redakcijā,

1903. g. jūlijā tas pārnāk uz Šveici (Cīrichi), kur M. Valtera va-

dībā izvēršas par asu marksistiskās sociāldemokrātijas apkaro-

tāju. No 1904. g. vidus tas iznāk atkal Amerikā (Ņujorkā) J.

Kundziņa vadībā kā Amerikas latviešu sociālistiskās strādnieku

fēderācijas orgāns.

Sociāldēmokratu bibliotēkas apgādībā un Fr. Rozina vadī-

bā sāk 1900. g. iznākt Sociāldēmokrats, vispirms kā

populāri-zinātnisku rakstu krājumi, turpmāk kā politisks, zināt-

nisks un literārisks laikraksts un tikai no decembra 190-

--(9. nr.) kā kārtējs mēnešraksts. Vēlāk to pārcēla uz Šveici. No

paša sākuma šis izdevums iegūst tiešus un dzīvus sakarus ar

Baltiju; še tas grib būt par aģitācijas līdzekli, par strādnieku

organizētāju un aicinātāju uz cīņu. Šai nolūka ļaikraksts
piegriež vērību strādnieku kustībai visās zemēs,_ uzrada katru

revolūcionāru soli, kritizē valdības rīcību, vārdā saucot M

raksturojot stingrākos revolūcionāru centienu apkarotājus, puo;

licē slepenus valdības cirkulārus nemieru kustības apspiešana-

Sevišķi vērīgi žurnāls seko visam, kas notiek Latvija: atzīme

darba apstākļus un strādnieku prasības katrā vieta, katra uz-

ņēmumā, sauc vārdā strādniekus, kam gadījies sadurties a

darba devējiem, sauc vārdā ari pēdējos, sniedz sarakstus Ņ

apcietinātiem, cietumā ieslodzītiem, par spiegiem,_ norāda v

sabiedrisku darbinieku, avīžnieku, rakstnieku nostāšanos Pļ
revolucionāro kustību. Kad 1902. gada aprīlī nodibinājās\Wļ
jas latviešu sociāldēmokratu strādnieku organizācija, boci

demokrāts top par šīs savienības orgānu sākot no 7. burtni

(jūlijā 1902). Sociāldēmokratu bibliotēkas izdevēji tad nun_ow

savus izdotos rakstus un savu žurnālu Baltijas organizacu-
rokās. Un kad 1904. gada jūnijā visas Baltijas latviešu sotw

demokrātu organizācijas slēdzas kopa viena organizācija, i

viešu sociāldēmokratiskā strādnieku partijā, SocialdēmoK

top par šīs partijas ārzemju orgānu. Šis laikraksts bija so

dēmokratu revolūcionārā kustībā vadošais līdz 1905. £• reV

cijai, kad tas apstājās.

Sociājdēmokrata redaktors Fricis R_o z iņ š, kas sa

ari par Azi, ir rosīgs darbinieks sociāldēmokratu Htera

Viņš dzimis 19. martā (j. st.) 1870. g. Kurzemē, Aizputes
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riņķī, studēja Tērbatā dabas un tieslietu zinības. Tai pašā laikā

un pēc tam (1893—97) viņš bija par Dienas Lapas līdzstrādnie-

ku. 1897. g. viņu apcietināja, bet izlaists no cietuma viņš priekš

galīgā sprieduma aizkļuva uz Angliju, vadīja Sociāldēmokratu

un līdz ar šo pārgāja uz Šveici. 1905. g. gada Roziņš pārradās
Rīgā un darbojās šejienes sociālistiskajā presē. Rīgā iznāca

(1906) otrā izdevumā vispirms Šveicē izdotais Latviešu

zemnieks, kultūrvēsturiska un tautsaimnieciska studija.
Roziņu 1908. g. atkal arestēja par piederību pie sociāldemokrā-

tijas un notiesāja uz 5 gadiem spaidu darbos. Nometināts pēc
izciestā soda Sibirijā, viņš (1913) izglābās uz Ameriku, kur va-

dīja laikrakstu Strādnieks. Pēc oktobra revolūcijas 1917. g.

Roziņš ieradās Valkā, kad vācu karaspēka neapņemtajā Zie-
meļlatvijā pagaidu zemes padomes vietā nodibinājās strād-
nieku diktātūra ar Iskolatu kā centrālo iestādi, par kuras priekš-
sēdētaju ievēlēja Roziņu. Vācu karaspēkam uz priekšu spie-
žoties Roziņš līdz ar saviem biedriem pārgāja uz Maskavu, bet
1919. gada sākumā ieradās atkal Latvijā. Roziņš mira 9. maijā
1919. gadā.

b) Latvijā pašā vajadzēja pēc 1897. gada arestiem un

paiet vairāk gadu, kamēr attīstās un nostiprinās
revolucionāras organizācijas, kas piekopj patstāvīgu rīcību,

Dienas Lapas slēgšanas revolucionāro literātūru saņēma
flo ārzemēm. Ari 1. maija proklamācijas, Bundžas sacerētas,

g. ienāca no ārzemēm. Tomēr ap šo pašu laiku sāka
streiku un citos gadījumos hektografēt Latvijā (Rīgā, Jelgavā
Proklamācijas. Pirmās Rīgā iespiestās 1. maija proklāmā
cijas, Rīgas organizācijas parakstītas, parādījās 1901

t
".v

Proklamācijas sāka izlaist sociāldēmokratu grupa
atsevišķas pilsētās sakarā ar vietējām vajadzībām. Pirmaj
aiķā patstāvīgo atsevišķo grupu darbība zināmā mērā centra
'zejās 1902. g. aprīlī, kad Rīgas, Liepājas, Ventspils un Tais

sru-Pas savienojās Baltijas latviešu sociāldēmokratu strād
>eku

organizācijā. Savrup palika Kurzemes socialdēmokrat
*ruPa. Revolucionāriem elementiem jo projām koncentrē

latviešu sociāldēmokrati nodalījās divos zaros, ka

Joojāskatras par sevi, izdodot ari katrs savu literātūru. Pus

S pašā laikā, 1904. g. pavasarī, parādās pirmie nelegāli

'Raksti Latvijā: Cīņa un Uz priekšu par divu pretēju sociāldē
n°kratu virzienu orgāniem.

cial h' 0 a sāk iznākt 1904. g. martā kā Baltijas Latviešu so-

, strādnieku organizācijas izdevums. Atzīme-

tams Cīņas iznākšanu, Sociāldemokrāts (XXV, 45) saka, ka

Paliks jo projām par organizācijas mēnešrakstu, kas nesīs
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garākus rakstus un teorētiskus apcerējumus. Ārzemēs iznāk-

dams, tas nevar laikā atsaukties uz vērā ņemamiem dienas jau-

tājumiem Baltijā, nevar ari, tālu no organizācijas centra, spriest
un dot mājienus tekošos partijas taktikas jautājumos. Kad tā paša

gada jūnijā pirmajā sociāldēmokratu kongresā organizējās Lat-

viešu sociāldēmokratiskā strādnieku partija, Cīņa top par šis or-

ganizācijas vadošo laikrakstu. Pirmajā laikā tā daudz kavējas

pie organizācijas un taktikas jautājumiem. Nodibinās vietējās pa-

domes, kur izsacītās biedru domas ar reprezentanta starpniecī-
bu top zināmas augstākiem orgāniem. Bet no otras puses bied-

ru pienākums ir kopējos jautājumos padoties komitejas lēmu-

miem. Priekšgalā stāv centrālkomiteja, kas dod obligatoriskus
rīkojumus. Uz otru pusi tā uztur sakarus ar citu zemju organi-

zācijām. Jau 1904. gadā Latviešu sociāldēmokratiskā strādnie-

ku partija piedalījās ar īpašu delegāciju Amsterdamas starptau-
tiskā kongresā. Revolūcijas gaitā Baltijā bija partija ar savu

orgānu Cīņu vadoņa lomā. 1905. g. jūnijā otram partijas kon-

gresam Rīgā sanākot, Cīņai jau bija 15 numuri (4—10.000 eks.),

proklamāciju skaitīja ap miljonu, Sociāldēmokratam 30 nuniij-
Latv. sociāldēmokratu partija 1906. g. apvienojās Stokhol-

mā ar Krievijas sociāldēmokratisko strādnieku partiju. Stučka

pie šī gadījuma piezīmē (Strādnieku Kalendārs 1919, 51): «Lat-

viešu sociāldēmokratija nekad nav bijusi nacionālistiska. Viņas

uzskati tautības jautājumā, jau no jaunstrāvnieku laikmeta sa-

kot, bija noteikti antinacionālistiski. Bet viņa ar savu

priekšzīmīgo organizāciju nolūkojās ar neuzticību uz Krievijas

maz organizētiem biedriem." Kad 1905. g. revolūcija oktobri

sasniedza savu augstāko pakāpi, Latviešu sociajdemokraju
partija bija vienīgā reālā vara Latvijā. Nu izbeidzas uz kad"

laiku nelegālā Cīņa. Sociāldēmokratu avīzes vairs nebija nele-

gālas; atklāti iznāca sociāldēmokratiskā Dienas Lapa,
"eter '

burgas Latvietis v. c.

Laikraksta Uz priekšu pirmā burtnīca iznāca 1904.1-

--februārī, otra aprīlī, abas hektografētas; pirmā iespiestā bur'

nīca iznāca par aprīli, maiju un jūniju, pārdrukājot ievērojamā-
kos gabalus ari no abām hektografētām burtnīcām. Tanī no P

ša sākuma izsacītas domas, kas nesaskan ar Cīņu. Tas vispjp?
attiecas uz organizācijas jautājumiem. Cīņa pastāv uz.

cl

ļL
centrālizāciju. Uz priekšu norāda, ka centrālizācija

ar zināmu vienpusību. Tā aprobežo biedru

un kavē piemēroties uz priekšu ejošai attīstībai. Talak

priekšu apkaro domas, ka sociālisms nodibinās zemes _vi
paradīzi. Sociālisma pamats ir cenšanās pēc pilnības id e '
kam gan var tuvoties, bet ko sasniegt nevar. Sociālisti,

pulcējās ap žurnālu Uz priekšu, mēģināja atbalstīties ne
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uz strādniekiem, bet ari uz mazturīgajiem gruntniekiem, zem-

kopjiem, tā turpinādami jaunās strāvas tradicijas, kam nebij
noteikts šķiru cīnās raksturs. Savā ievadā Uz priekšu saka:

Jā priekš dažiem gadiem nodibinājās kopības un organizā-

cijas, kuras piekopa savā starpā domu izmaiņu un tautas

apgaismošanu un atsvabināšanu no garīgās un miesīgās

verdzības." Redakcija slēdz savu ievadu vārdiem: „Mūsu
darbs lai noder brīvajai Latvijai!" Še nacionālisms pieder pie
vadošajiem motīviem. Ar to saistās agrārais jautājums.
Žurnāla Uz priekšu domu biedri nošķīrās arvienu vairāk no

Latviešu sociāldēmokratiskās partijas vadošiem orgāniem,
līdz kopā ar attiecīgām ārzemju emigrantu aprindām 1904. g.

beigās nodibināja Latviešu sociāldēmokratu savienību. Par

mēnešrakstu kļuva Uz priekšu, kas apstājās 1905.

žada beigas ar 11. numuru.

Latviešu sociāldēmokratu savienība 1906. g. sākumā izdod
atkal savu laikrakstu Strādnieks, noskaidrojot programmas
Jautājumus un veltījot piemiņas rakstus kritušajiem biedriem.
•Jūnijā Strādniekam pievienojas Laukstrādnieks, kas kal-
Po laucinieku vajadzībām. Pirmajā numurā tas publicē 29. un

30. decembrī 1905. g. noturētā Latv. sociāld. savienības kon-

usa lēmumus agrārjautājumā. Pēc tiem bruņniecības, kroņa

ļļ-c muižas atsavināmas un nododamas organizētām bezzemnie-

ku sabiedrībām kopējai apstrādāšanai. Otrā numurā iespiesti
kongresa lēmumi valsts iekārtas jautājumā. To starpā 5.

Punkts: „Visa latviešu apdzīvotā zeme — Kurzeme, Dienvidus

vjdzeme un inrlantija — apvienojas vienā pašvaldības apgaba-
lā -Latvijā, ar pilnvarīgām pašnolemšanas tiesībām visa šī

apgabala iekšējā dzīvē." No laikraksta Strādnieks iznāk 1906. g.

-numuri, 1907. g. 6 numuri; no Laukstrādnieka izdod (1906)
'numurus.

No Latv. sociāldēmokratu savienības izde-

vumiem vēl minami: Strādnieku bibliotēka (Londonā): Nost ar

Jaunajiem (1898); Ko krievu cari deva priekš tautas? (1899); Ko-

munistu manifests (1900). Šie raksti iznāca pirms organizāciju ciešas

šķirošanās. Savienības izdotie raksti par Baltijas jautājumiem (Cī-

richē): Līdumības dūmos (1904); Dēmokratija un sociālā revolū-

cija Baltijā (1905); E. Rolava Kā izauga Baltijas revolūcija (1908);

Krievijas revolūcijas dzinēji spēki un izredzes (1907); Kāds vārds

•atv. lauksaimniekiem (1903); Revolucionārā Baltija; 3 brošūras

(Cīrichē 1905); Revolūcionārā Latvija, teorētisku rakstu krājums

(Cīrichē 1909, novembrī); Latv. soc. savienības I. visp. kongresa re-

zolūcijas (Rīgā 1905); Latv. soc. savienības darbinieku konferences

rezolūcijas (Cīrichē 1908).
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Sakarā ar Latv. sociāldēmokratu strādnieku

partiju stāv Sociāldemokrāta bibliotēka, kas iznāca Londonā un

Bernē 1900.—1905. g., pavisam 24 grāmatas, kopskaitā 75.000 eksem-

plāros. Pie tām pieder: Politisks noziegums krievu likumos. La-

farga Kapitāla ticība, Strādnieku biedrības, Konstitūcija, Ed. Vei-

denbauma dzejas, Valdības upuri, Erfurtes programma, Streiks un

boikots, Par izturēšanos pie kverkškināšanas, Mūsu tautas skola,

Hauptmaņa Audēji, Vācu sociāldēmokratija zem spaidu likuma, No

kam cilvēki pārtiek, Bebeļa Sieviete un sociālisms, Fr. Rozioa

Latviešu zemnieks, Kautska Sociālā revolūcija, P. Stučkas Poli-

tiska brīvība. — Kurzemes soc. dēm. grupas Cīriches sekcija 1903-

-1904. g. izdeva brošūras: Strādnieku liktenis Krievijā, Militārisms,

Karš — kopskaitā 5000 eks.

Bez revolūcionāriem laikrakstiem iznāca pirms 1905. g. revo-

lūcijas liels daudzums uzsaukumu un dažādu lapiņu. No 1903.g

vasaras līdz 1904. g. vasarai Balt. sociāld. strādn. organizācija izlai-

dusi hektografētu lapiņu pavisam kādos 60.000 eksemplāros. Lapi-

ņas attiecas uz Rīgas fabriku dzīvi, uz vietējiem notikumiem, uz val-

dības rīcību. 1903. g. rudenī sāka darboties Baltijas organizācijas

tipogrāfija. Drukātus uzsaukumus un lapiņas organizācija 1903,4

izlaidusi 239.550 eksemplāros, to starpā: Ko mēs prasām? (45.0M
eks.), Lai dzīvo politiskā brīvība (40.000), Karš (27.000), Karš ar

Japānu (25.600). Kurzemes sociāldēmokratu grupa izlaida P)rrno

drukāto proklamāciju Miers virs zemes 1902. g. uz Ziemas -

karam iesākoties Nost ar karu (5000), Ne graša priekš kara &lw

Tāpat uzsaukumus izlaida Ventspils, Talsu, Liepājas v. c. organizā-

cijas. ~ 1905. g. izdotas ap 1000 dažādu lapiņu, kopskaitā 2.600.000

eks. Pēc J. Ozola aprēķina (Latv. Strādn. Kalend. 1907. g.) caur-

mērā dienā izdoti 7259 eks. lapiņu. Bez tam 1905. g. izdoti 150.000

eks. strādnieku dziesmu. — Sociāldēmokratu uzsaukumu (1901 19

galvenie autori: Roziņš, Pauls Kalniņš, J. Ozols, KlāraKKaln a
'

J. Pelude, J. Jansons, P. Birkerts, M. Strīķis, A. Buševics, V. V*

manis. P. Stučka, K. Šulcs, Kr. Eliass, Rob. Pelše (pēc Latv. Sociāldem-

Strādnieku partijas Centrālās kom. archīva ziņām).

Arņa Latviešu nelegāla prese, I. M. MB*ļ
raksts 1922, 11. — Darbs, žurnāls, 1914, 111. — P. Stučkas LaM»

Latvi 11
komunisti un to priekšteči, Strādnieku Kalendārs 1919.

preses simts gadi, Rīgā 1922. — Br. Kalniņa Latv. sociāld. *ļ**
partijas un viņas priekšgājēju nelegālie izdevumi, manuskripts 1

pils. Misiņa bibliotēkā). — Fr. Vesmaņa Emigrantu literātūrā, u°

1925, I—II. — Vold. Caunes Slepenībā (nelegālā prese), Sociālde" 1
'

krāts 1928, 265. nrā.

Literātūra.
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III. KAŖU UN REVOLŪCIJU STARPĀ.

Latviešu rakstniecības attīstības gaitu pārtrauc 1905. gads.
Gan tas nevar redzamāko latviešu rakstnieku darbību gluži,
vai uz ilgāku laiku apturēt, neizvirza ari atklātībā lielākā skaitā

pavisam jaunus literāriskus spēkus; tas tomēr deva literātūras
darbiniekiem uz brīdi iemeslu savā kārtējā gaitā apstāties, radī-

ja tiem citus dzīves un darba apstākļus, kas lika pamatu citai

darbu izlasei un uzstādīja kultūrā un :literātūrā jaunas problē-
mas turpmākai atrisināšanai un noskaidrošanai. Ne jauna pa-
audze cēlās 1905. g., bet latviešiem bija pienācis svarīgs vēstu-

risks brīdis, kas viņu dzīvē ienesa ievērojamas pārgrozības.
Tās desmit gadu laikā noveda pie turpmākās krizes, kurā lat-

vieši nokratīja pēdējās verdzības atliekas, tapdami par neatka-

rīgi tautu paši savā valstī, paši par savas gaitas noteicējiem,
sava likteņa lēmējiem. Tas viss nevien atspoguļojas rakstnie-
cībā, bet viņai pie tā visa sava dala, sava redzama loma. Rakst-
nieki savā vispārējā sastāvā darbojas tie paši un ir mums pazīs-
tami no priekšrevolūcijas gadiem, bet rakstniecībā rodas jauni
elementi un gan ari daži jauni rakstnieki.

1. AP 1905. GADU

Ja patur acīs visu attīstības gaitu un visus tanī iemītošos

spēkus, tad 1905. g. notikumi nevarēja būt nekāds sevišķs
Pārsteigums. Nav tik nepareizi, ja kāds vācu chronists (Die
Lettische Revolution, Berlin 1907) apgalvo, ka sociāldēmokra-

fiskai kustībai Baltijā ir sakari ar nacionālistisko, tāpēc ka šinī

ļernita sakumā revolūcionāri dīgli. Ko Valdemārs, Spāģis v. c.

h« nojaust kā latviešu prasījumus ap 1860. g., tas soli pa solim

realizējas jaunā gadu simtenī. Aiz katastrofām, kā regulējošs
laktors, iet dzīve savu nemitīgo, mierīgo attīstības gaitu un,
nePārtrauktā sakarā ar agrākajiem attīstības posmiem, izveido
]aunas formas.

Latviešu liktenis bija gadu simteņiem saistīts ar Krie-
'lu

- .Satricinājumi, pie kuriem noveda Krievijas imperiālis-
•s-kās izplešanās tieksmes, bija pārdzīvojami ari latviešiem.

atriotiska sajūsma, kas krievu-japāņu kara sākumā, 1904. g.

mēnešos, izsacījās grandiozās, lai ari oficiāli rīkotās,

ļļiamtestacijās, varēja būt pa labai daļai neliekuļota. Kara_ ne

Sa' skaidrie, pavalstniekiem ne visai gaiši saskatāmie mērķi

sēki •Z V* en neveiksmes sagatavoja zemi nemiera
Klai- kuru revolūcionāri nemitīgi izkaisīja. Ari apspiestas
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Krievijas tautas sāka drīz vien prasīt pēc savām nacionālām tie-

sībām. Somu „aktīvās pretošanās partija" griezās pie Krie-

vijas revolucionārām savienībām ar priekšlikumu izstrādāt po-

litisku programmu kopējai rīcībai. Šim priekšlikumam pievieno-
jās gan tikai mazākā daļa uzaicināto organizāciju: latviešu so-

ciāldēm. strādnieku partija, armenu un gruziņu revolucionāro

savienības, polu sociāldēmokratiskā partija un nacionālliga,
krievu sociāldēmokratiskā partija un brīvības savienība; to-

mēr tās darbojās. Viņu priekšstāvji izstrādāja 1904. g. sep-

tembrī Parīzē sanākušā kongresā kopēju programmu, pēc kuras

Krievijas patvaldības vietā liekama brīva dēmokratija, Somijai

atdodama atpakaļ autonomija un Krievijas tautām dodamas

pašnolemšanās tiesības. Kara laikā krievu karaspēkam soli

pa solim atkāpjoties, nemiera vilnis pacēlās arvienu augstāk.
Zemstu kongress iesniedza novembrī savus prasījumus pec

konstitūcijas, ko uzstādīja ari sapulces visās lielākās Krievijas

pilsētās. Rūgums bija nomanāmsari iesauktos rezervistos. Kad

pa Ziemas svētkiem 1904. g. izlaistais ukazs nekā noteikta neso-

līja, un tai pašā laikā atnāca ziņa par Port-Arturas kriša-

nu, priesteris Gapons tapa no policijas slepenagenta par revo-

lucionāru un vadīja 9. {22.) janvārī 1905. g. tūkstošiem lie»

strādnieku pulku ar svētbildēm un baznīcas karogiem uz Zie

mas pili, lai no „zemes tēva" izlūgtos parlamentāriskas valdī-

bas sistēmas ievešanu. Cara vietā neapbruņotajam laužu pui-

kam stājās pretī kara spēks, atklādams pret to uguni. Ar to sa-

kās Krievijas revolūcija.

Pēterpils notikumi deva signālu revolūcijas sākumam ari eļ-

ļās Krievijas dalās. Ziņas par Pēterpils ielu cīņām pienāca K 1;
gā 11. (24.) janvārī. Turpmākā naktī sociāldēmokratu partP

centrālkomiteja nolēma izsludināt ģenerālstreiku. Lēmumu 12

pildīja 12. janvārī izlaistās proklamācijās, kurās uzstādi]

astoņus prasījumus, to starpā tautas saeimas sasaukšanu, rj
nas, rakstu, sapulču un streiku brīvību, kara DeLgsa

t

n
,

13. janvārī vairs nestrādāja neviena fabrika. „50 tūksto

strādnieku nepārredzamos baros drūzmējās uz ielām--

revolūcionāriem saucieniem un dziesmām neaprakstāmā
mībā virzījās milzu gājieni pa Rīgas ielām." (Sociāld. XXX.'•
Rīgas piemēram sekoja Liepāja, Jelgava, Ventspils,

dīga. Rīgā notika asiņaina sadursme starp drūzmetājos a

pulku un zaldātiem pie dzelzs tilta, kur krita ap 80 nošautu

ievainotu (ievainoto vidū bija ari dzejnieks Antons

Otrā dienā studenti uzvilka politechnikā sēru karogu un

svinēja piemiņas aktu kādam kritušam biedram, ko tad ar P*

šām revolūcionārām demonstrācijām pavadīja uz kapiem

No pilsētām revolūcija izplatījās uz laukiem, 2rieZ 1
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iņās pret krievu valdības iestādēm un ierēdņiem, pret vācu

muižniekiem un mācītājiem. Revolūcija ņēma savu gaitu pa

daļai neatkarīgi no sociāldēmokratu vadības. Tas notika vēl

īpaši tāpēc, ka sociāld. strādn. partija un sociāld. savienība

savu darbību nevarēja saskaņot. Gan galvenie norādījumi
izgāja no centrālām organizācijām, tomēr atsevišķās vietās

radās revolūcionāri elementi, kas rīkojās uz savu roku. Gadī-
jumu izsacīt savu vēlēšanos deva 18. febr. (v. st.) ukazs senā-

tam, kas piešķīra iedzīvotājiem tiesību likt valdībai priekšā re-

formu projektus Visur izstrādāja petīcijas un sūtīja uz Pēterpi-
li- To starpā bija latviešu zemnieku petīcija, latviešu inteliģen-
ces, mākslinieku un rakstnieku peticija.

Revolūcijas gaita noveda pie 17. oktobra (v. st.) mani-

festa, kas deva ticības, vārda, sapulču brīvību un apsolīja kon-

stitūciju. Visās malās noturēja masu sapulces. Latv.

sociāld. strādn. partija atrada solījumus par neskaidriem un

nepietiekošiem, prasīja: atcelt izņēmuma stāvokli, aizsaukt
kara speķu, atsvabināt politiskos noziedzniekus, sarīkot jaunas
Pilsētas domnieku vēlēšanas, ievest 8 stundu darba dienu.
Sasauca ari plašas kopējas sapulces, kurās piedalījās priekš-
stāvji no visas Latvijas, lai pieņemtu lēmumus, kas attiecas
uz visu Latviju. Tāds bija latviešu skolotāju kongress Rīgā

novembrī un Latvijas pagastu delegātu kongress 19. un

20 novembri.

. Skolotāju kongresā sanāca lielā mērā kopā lat-

viešu intelliģence, latviešu avīžnieki, rakstnieki un dzejnieki.
Plūdonis nolasīja dzejisku sveicinājumu Atmoda:

N" atnākusi lielā atmoda
...

J° tūkst(>š vara tauru pērkona
v 'sapkārt trīc.

J2 katras būdas, katras dēla spraugas

*-zalas acis zelta gaismā raugās.

Un mēmais zemes pastarīts,

Ko dzīve vakar kājām mina,

Nu droši galvu pacelt zina:

Sveiks dzīves rīts!

Keniņš runāja, ņemdams par pamatu Ausekļa tekstu: Vai
cere t būs uz brīvību?

Ja cerēt gribi, draugs, uz brīvību,

Un sīkstu, nemirstīgu tautību,

Tad noej klausīt latvju skolas sienās,

Ko jauno audzi māca šinīs dienās.

Ja dzirdi šādus vārdus: tēvija,

Un mīlā, dārgā, svētā Latvija,

Tad cerēt vari gan uz brīvību.
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Kad Niedra prasīja vārdu, sacēlās neapklusināma protesta

vētra. Bet Niedra no vārda neatteicās. Tikai ar lielām pūlēm

izdevās vadoņiem apklusināt sapulci, lai uzklausītu Niedru kas

tad runāja par kādu praktisku jautājumu. Sapulces gaita arvie-

nu vairāk pieskaņojās sociāldēmokratu prasījumiem, kurus vis-

caur pieņēma. Nolēma skolās ievest sociāldēmokratu izstrādā-

to mācības programmu ar latviešu mācības valodu, izslēdzot no

skolas ticības mācības. Nodibinājās, blakām valdības orgāniem,

revolucionārs skolu birojs, kas kādu laiku stingru roku vadīja

skolu lietas.

Latvijas pagastu delegātu kongress pie-

ņēma starp citiem šādus lēmumus: visi sakari ar pārvaldes
iestādēm pārtraucami; līdz apstākļu nokārtošanai pārtraucami
visi nodokļu maksājumi; pagastu valžu vietā ieceļamas rīcības

komitejas; ievēlami delegāti vispārējai latviešu pašvaldības

delegātu sapulcei. lekārtoja ari no pieciem cilvēkiem pastāvo-

šu centrālbiroju latviešu pagastu valžu darīšanu vadībai.

Kā redzadms, latvieši gāja soli pa solim pretī savai pat-

stāvībai. Tomēr tā šobrīd nebija panākama. Revolūcijas ār-

došie spēki, pāriedami nereti anarchijā, traucēja un darīja par

neiespējamu katru uzbūves darbu; krievu centrālas valdības

vara nebūt nebija salauzta un spēja satriekt latviešu paš-

noteikšanās mēģinājumus. Revolūcionārā cīņa tur-

pinājās. Tautas milice sadūrās ar dažās muižas ievietotam

karaspēka un kazaku nodaļām, kas nebija spējīgas atsist

revolūcionāru uzbrukumus. Muižu īpašnieki pameta savas

dzīves vietas. Viņu atstātās mantas un dzīvojamās ēkas daudz-

kārt krita par upuri revolūcionāriem. Novembra beigas

un decembra sākumā nodedzināja Vidzemē ap 70, Lejas-Kur-
zemē ap 20 muižu dzīvojamu ēku. Tiesāja ari par spiegiem tu-

rētas personas, revolūcijas pretiniekus, valdības ierēdņus.
Viss pēkšņi grozījās, kad ap decembra vidu ieradās Balti]

lielākas karaspēka daļas, tā saucamās soda eksped'

cij a s, ar neaprobežotām pilnvarām. Katru, ko turēja at -

domās par piedalīšanos nemieros, bez žēlastības nOS
.

aV,
aizbēgušo mantas iznīcināja, viņu piederīgos vajāja, —

vijā uzausa šausmu pilnas dienas. j
Latvieši bija ierauti pārdzīvojumos, kādus viņi vēl ne*

nebija pieredzējuši. Revolūcijas laikā katrs latvietis bija aicifl

spriest līdz par dzīves pamatjautājumiem. Tomēr galā vi

svaidīja neaprēķināmas varas. To sajuta īpaši tautal_ • nL
ļļ

liģe n c c. lerauta revolūcijā, tā bija vēlāk padota tās se» :
Soda ekspedīcijām iebrūkot, dala no tās aizgāja liave

n

cietumā, dala glābās svešumā, daļa uzmeklēja paslēptuves
s
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dzimtene. Saimnieciskas un garīgas dzīves pamati bija tapusi

nedroši.

Reizā ar to latviešu rakstnieki pārdzīvoja satricinošu

krizes laiku. Dažus nobeidza soda ekspedīcijas, dažus apcieti

nāja,_lielai daļai bija Latvija jāatstāj. No tiem daži izbeidza savu

literārisko darbību; daži to pārtrauca līdz tam laikam, kamēr

varēja atgriezties atpakaļ Latvijā, kas kādai daļai bija iespē-
jams tikai tad, kad nodibinājās patstāvīgā Latvija. Citi tur-

pināja savu darbību ārpus savas tēvijas. Tā attīstījās cm i -
grantu literātūrā. Pa

daļai tā palika ārzemēs: tā gal-
vena kārtā politiska satura bro-

šūras, rakstītas pa laikam kā-

dā no lielo Eiropas tautu valo-
dām, tāpat latviskie periodis-
kie izdevumi. Daļa emigrantu,
to starpā Aspazija un Rainis,
sūtīja savus darbus uz Latviju,
kur tos iespieda un izplatīja.

Latviešu rakstnieku rindas pa-
šā Latvijā bija tikušas loti re-

tas, retākas nekā priekš 1905.
«n pēc 1920. gada.

Zaudējums latviešu rakst-

niecībai bija ari tas, ka sodu

ekspedīcijām par upuri krita

viens no latviešu visrosīgāka-

jiem, visideālākajiem grāmat-

apgādātājiem un tirgotājiem
Jānis Ozols Cēsīs. Viņš
beidza

savu mūžu 20. janv. (v.
st.) 1906. g. Cēsu kapos, kur

Jānis Ozols

viņš apglabāts, viņam 1931. gadā atklāja pieminekli, atzīmējot tā

25 gadu nāves dienas piemiņu. Dzimis Vec-Piebalgā, viņš še

sāka nodarboties ar grāmatu siešanu un atvēra 80. gadu vidū grāmatu

Pārdotavu. Drīz viņš iekārtoja grāmatu veikalu ari Cēsīs un filiāli

Alūksnē. Pāriedams uz Cēsīm dzīvot, viņš rosīgi sāka grāmatas
aPgādāt, ierīkodams vēlāk pats savu spiestuvi. Pie viņa pirmajiem

•zdevumiem pieder Kaudzīšu kopotie raksti Vija, Mērnieku laiku un

Dzejnieku labdienu tālākie izdevumi. Viņam lieli nopelni Jaunas

Ražas nodibināšanā, kas viņa apgādībā sāka iznākt 1898. g. Viņš

kādu gadu (1903) izdeva ari Austrumu. Viņa pēdējā laika izdevumu

starpā ir Aspazijas, Raiņa,. Ed. Treumaņa raksti. Viņa mājas Vec-

piebalgā un Cēsīs bija latviešu rakstniekiem vienmēr viesmīlīga
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satikšanas vieta. (Sk. A. Gulbja J. 0., Ziemas naktis I, 106-109.

A. Klēbacha Atminas par grām. J. 0., Latvju Grāmata 1931, 2.).

Literātūra. Die lettische Revulution. Mit einem Geleit

wort von Professor Dr. Th. Schiemann. I. v. 11. Berlin 1907. -

J. Jansona (0. Brauna) Baltijas revolūcija, Kopoti raksti I, Rīgā

1921. — Revolūcionārā kustība Latvijā. Atmiņas un materiāli I

Rīgā 1927. — Kr. Bachmaņa 1905. g. revolūcijas cīņu un soda die-

nās, Rīgā 1926. — Jāņa Bērziņa Latviešu tautskolotāji 1905. g. re-

volūcijā, Rīgā 1926. — Vold. Caunes 1905. g. revolūcijas nozīme Lat-

vijas valsts tapšanā, krājumā Latvijas republikas 10 gadi, Rīgā 1928.

— Tā paša 1905. g. revolūcija Alūksnes un Smiltenes novados, Rīgā

1930. — O. Nonāca sakārtojumā Mācītāju ziņojumi par 1905. g. re-

volūciju, Rīgā 1930.

2. LITERĀRISKIE IZDEVUMI

_

Nevar teikt, ka pa nemieru un juku laiku būtu Latvijā li-

terātūrā nozudusi. Paši revolūcionāri piegrieza «literatūrai
taisni vislielāko vērību. „Literātūru" apgādāja un izplatīja vi-

sādiem līdzekļiem; katrā ļaužu sapulcē pārdeva un izdalīja par

velti ir lapiņas, ir brošūras, ir grāmatas. Tomēr, ja par lite-

rātūru sauc tādus rakstus, kas sacerēti ne vienīgi momentāni,

tad uz šiem iespiedumiem varēs tikai aprobežotā mera attie-

cināt literātūras nosaukumu. Šādu vienīgi momentāni

piemērotu raksturu uzrāda šai laikā lielākā dala lat-

viešu iespiesto rakstu. Nevien atsevišķi izdotās lapiņas, pr°/

klamācijas bija nodomātas revolūcijas patlaban speramo solu

un tiešo mērķu norādījumam, vai ari viņu apgaismojumam n?
otras puses; tam pašam nolūkam bija jākalpo dienas presel
žurnāliem, ari grāmatām. Kas neattiecās tieši uz momentu, tanļ
bija jānozūd vai jāpaliek kaktā. Parādījās ari pret revolucu

mērķēti izdevumi, pie kuriem, piem., pieder Niedras brosjifļļļ
(Kā izpostīt mūsu baznīcas? v. c). Tomēr revolūcijas uzplļ
laikā revolūcionāru drukātais vārds ieņēma viscaur pirmo, vai-

došo vietu; tas bija literāriskos izdevumos tas jaunais, neD

jušais, kas saskanēja ar iecīnīto stāvokli.

Politiskā prese tūliņ pēc vārda brīvības pasludm'
šanas, bez kāda tālāka rīkojuma, atsvabinājās no cenzulra>

Dienas Lapa un Baltijas Vēstnesis iznāca 19. oktobrī 1900-»-

--bez cenzora paraksta. Pie tam Dienas Lapa, J. Jansona

dībā, atklāti nostājās par sociāldēmokratu domizteiceju. V

Latv. sociāldēm. strādnieku partijas oficiālu orgānu sāka

cembrī izdot Pēterburgas Latvieti K. Zvingeviča vadība P
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priekšu Pēterpilī, bet pēc 4 numuriem Rīgā. Revolūcionāru cen-

tieniem pievienojās Jelgavā no 15. novembra trīs reiz nedēlā
izdotā K. Hirša (Gaigala) vadītā avīze Spēks.

Neaprobežoto brīvību avīžnieki nebaudīja ilgi. Nemierus

apspiežot, valdības vara griezās ari pret revolucionā-

ro presi. Decembra sākumā notika atsevišķu avīžu numuru

konfiskācijas. Konfiscē Dienas Lapas 5. decembra numuru,

Pēterburgas Latvieša uz Rīgu pārvesto pirmo numuru. Tiek

sperti arvienu stingrāki soli. Aptur 8. decembrī avīzi Spēku,
21. decembrī Dienas Lapu, 2. janvārī 1906. g. Pēterburgas Lat-

vieti. Bet tā kā (pēc 1905. g. 24. nov. noteikumiem) avīžu iz-

došanai nav vairs vajadzīgs iepriekšējas atvēlēs, bet tā tikai

jāpieteic, tad aizliegto avīžu vietā drīz vien rodas jaunas 24.

decembrī Dienas Lapas vietā stājas Jaunā Dienas Lapa G. Zem-

gaļa vadībā. Bet 28. janvārī 1906. g. aizliedz ari Jauno Dienas

Lapu. Preses apspiešana jau nu pieņem plašākus apmērus.
Aptur 31. janvārī ari Jura Kalniņa vadīto Baltijas Vēstnesi.
Viena un otra laikraksta pēcteči tiek atkal apturēti un seko cits
citam garā rindā: Dienas Lapas vietā nāk Mūsu Laiki, Mūsu
Dzīve v. c, Baltijas Vēstneša vietā Balss, Vēstnesis, Savietis
v- c. Galā progresīvo laikrakstu izdevēji pārliecinās, ka_ viņu
izdevumus vienumēr apspiedīs, un 1907. g. vidū atsakās no

turpmākas avīžu klajā laišanas.

Pa tam konservātīvās avīzes, Latviešu Avīzes,

Avīze, pastāv joprojām. Ir ari nodibinājies jauns dienas

laikraksts ar mērenu, pa daļai liberālu, bet pretsociālistisku
tendenci. Tā ir Latvija, kas 1906. g. februārī stājusies 1905. g.

dibinātas, J. Kreicberga vadītas Dzimtenes vieta. Latvija ir

sakuma Latv. konstitūcionāl-dēmokratiskās partijas orgāns, ko
vaua Fr. Alberts un V. Zamuels. No 8. maija 1906. g. vadību

pērnas R. Blaumanis. Kad 1907. g. vidū Dienas Lapas un

Ņt- Vēstneša vietā neviena avīze vairs neiznāk, paliek Lat-

vija uz kādiem mēnešiem progresīvākā avīze Rīgā. Apstākļi

tūmērjekartojas, ka Dienas Lapas un Balt. Vēstneša izdevēji

jļar
I>ec_ kādiem mēnešiem turpināt savus izdevumus. Par

jtolt. Vēstneša pēcnācēju iznāk no 1. nov. 1907. g. Dzimtenes

Dienas Lapas vietā 15. dcc. Rīgas Apskats, kas ve-

ak Pārdevējās par Jauno Dienas Lapu. Vel joprojām laikraksti
"°aibinas un apstājas, bet ievērojamākās avīzes tagad turpina

savu gaitu līdz karam.
Ja latviešu avīžu starpā dažas tomēr pastāvēja, pardzī-

j
.Zarnas dažādus laikus, tad par literāriskiem žurna-

'.jāsaka,em ka tos revolūcija noslaucīja visus no zemes vir-

J- visi latviešu mēnešraksti, Vērotājs, Mājas Viesa Mēneš-
dKsts, Austrums, ar 1905. gadu beidza savu mūžu. Vērotajā
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pēdējā burtnīcā izdevējs J. Veismanis paziņo, ka dotās brīvi-

bas nav attaisnojušas cerību uz ražīgu darbu, ka iestājies «pār-
ejas laiks, kurā mierīgā kultūras dzīves gaita pavisam pār-
traukta no_ politiskām jukām un nemieriem". Katru, kas pie-

dalās vispārības dzīvē, saista polītiskas intereses un aizrauj

cīņas virpulis. Tikai tie rakstnieki un mākslinieki vēl iemanto

vērību, kas uzstājas ari kā saucēji politiskā cīņā. Nevarēdams

viņiem piebiedroties, Vērotājs apstājas. — A. Niedra mūžam

bijis cīņu vīrs; viņš nodomāja turpināt Austruma izdošanu ari

Kāvi

Vāka zīmējums — V. Zeltiņa

1906. g. un jau izlaida minētā gadā

pirmo burtnīcu, pirms vēl iznākušas

iepriekšējā gada divi pēdējās burt-

nīcas. Austruma lasītājiem paziņo,
ka žurnālam jāsāk atkal viss no jau-

na; jauno brīvību vārdā viņš izpos-

tīts. Tomēr palicis viņa tīrums:

latvju tauta. „Tagad viņa ir samīdīta

un sapostīta; nodrāzts ir tas, kas bij

audzināts gadu desmitiem viņai par

jaukumu un iekšēju prieku. Nu ir

nozudis tirdzinieku bars. Tikai viju
neglītības iezīmē viņu pēdas, un tuk-

šums un kailums tai vietā, kur se-

nāk viss zēla." Ticēdams tautas iek-

šējam spēkam, Austrums iziet 1$

jaunu, lai kaisītu savu sēklu. Bet ce-

rības neattaisnojās. Austrumam

tik maz noņēmēju, ka viņa izdošanu

nevarēja turpināt. — Par seyj.j
a '

protams, ka vācieša izdotais Mājas

Viesis līdz ar savu Mēnešrakstu, kas vienmēr bija prasījis

izdevēja diezgan lielus upurus, pa lielai daļai pret vācieši

virzītā revolūcijā pārtrauca gaitu.

Uz karstām pēdām parādījās jauni žurnāli. lļ*
dzīves pārgrozības nav par kavēkli stāties pie darba.

nav galvenā kārtā nekādi sabiedriski darbinieki vai aktīvi L

,
volūcionāri, kas jaunos žurnālus vada, bet pirmā kārta d

nieki: Skalbe, Jaunsudrabinš, Akurāters, tālāk Fr. Barda,

viņi paceļas kā jaunas paaudzes priekšstāvji un vadoņi, ko

volūcija nebaida, bet kam tā atver jaunus, brīvus ceļus.

Jau decembrī 1905. g. iznāca Kāvi, žurnāls Jiterājfr
un sabiedriskai dzīvei, K. Skalbes vadībā. Pie tā P

r

Austriņš, Kārlis Krūza, Baltpurviņš, Cālītis, V. Eglītis, K-

kobsons, Apsesdēls, Ed. Treumanis, Rainis v. c.
Akura
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dod dzejisku ievada gabalu: poēmu Pestitājs. Arājs atstāj ar-

klu un top par pravieti, kas modina uz jaunu dzīvi, aicina ļau-
dis no akmens namiem un melu saitēm uz saules kalna templi.
Bet tikai reti uz viņu klausās, baidīdamies no lielām jūtām,
no liela naida un lielas mīlas. Tam, kas dzīvo mitros pa-
grabos, viņa balss ir zvans, kas vēsta lieldienu. Bet citi viņu
asi noraida, pirms viņu nakšu miers nav zudis. Galā viņš ir

viens, dziļā pagrabā zem akmens nama dus nāves gultā. Tik

viņa domas, kā skaisti zeravi, kā zvaigžņu vaiņags skauj viņa
galvu un stāsta par pravieša lik-
teni un par zemes nākotni: „Tas
nava sapnis, tā patiesība, ka jau-
na saule pār zemi reiz lēks." Tie-
ši par laika notikumiem vēsta at-

skats uz Krievijas revolūciju, zi-
oojums par zemnieku kongresu
Rīgā. Nākotnes ideālus uzstāda
tulkotais Bebela apcerējums Nā-

kotnes sabiedrība. Ar visu šo
žurnāla uzsvērta mākslas neat-
karība no sabiedriskiem centie-
niem. Ir dzejnieki, kas „ar ne-

atlaidīgu enerģiju gribētu iegūt

ļā Pūla piekrišanu, kas dzejnieku
dievina vai nosoda, nelūkojoties

Jz dzejas mākslas vērtību, bet
«kai uz to stāvokli, kura dzej-
n'eks, pašam gribot vai negribot,

J° dažiem kritiķiem un pārejošās
dzives acīs krītošiem faktiem tiek

Radīts." Tā nostāties ir dzej-
neka lielāka kluda, ar ko daži

Pret sauli

Vāka zīmējums — J. Zegnera

paraksta sev nāves spriedumu tuvākā laikā (Kāvi 11, 50). Še

domes noveda savās tālākās konsekvencēs pie asas

pursmes ar marksistu kritiku. — Varēja iznākt tikai divi Kavu

ptnīcas. Tad tos aizliedza. Par žurnāla turpinājumu uzska-
'nsar Skalbes vadītais (D. Zeltiņa izdotais) rakstu krājums

e rnas naktis. Še Skalbe Literāriskās piezīmes tieši un

stājas Preā marksistu kritiķiem. Viņš saka (Ziemas naktis 11,

ļUB
': »Ja notiktu, kā šie kritiķi grib, ja rakstnieki atsacītos

jo sevis un saviem pārdzīvojumiem un rakstītu tikai to, ko

vīniem viena vai otra sabiedrības daļa liek, tad izceltos gara
nnda pelēku liekuļu, pelēku, neīstu darbu, no kuriem nevienam
ne°utu ne silts, ne auksts."

Virzienā daudz no Kāviem neizšķiras Pret Sauli, mak-
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slas un literātūras mēnešraksts, bet gan izskatā un saturā. Pir-

majai burtnīcai, kas iznāk janvārī 1906. g., parakstās par iz-

devēju Latviešu sociāldēmokratu savienība, par redaktoru ir

J. Akurāters; otrai (aprīlī) un trešajai (maijā) par redaktoru-

izdevējuparakstās J. Jaunsudrabinš. Pret Sauli grib būt pir-

mā kārtā mākslas žurnāls: tas rūpējas par daiļu ietērpu, par
mākslas darbu attēliem gleznu pielikumos un tekstā, par vine-

tem. Sevišķa nodala žurnālā veltīta mākslai, kurā grib lasi-

tajus iepazīstināt ar moderno glezniecību, pasniedzot līdz ar

Stari

Vāca zīmējums — O. Steinberga

viņu darbiem garākus rakstus

par slavenākajiem gleznotājiem.
Tā apskatīti Segantinijs, Francis

Stuks, Artūrs Baumanis. Lite-

rāriskajā daļā sastopam galve-

nā kārtā tos pašus rakstniekus,
ko Kāvos. Tikai manāms no-

skaņojums uz dekadences pusi.

Sniegti V. Eglīša atdzejojuma

Meterlinka, Balmonta, Vjačesla;

va Ivanova dzejoli, tulkojumi

pēc Uailda, Nīcšes. Plašas tel-

pas ieņem K. Jakobsona «sim-

fonisks romāns" Uguns. lerau-

gāmi ari (3. burtn.) Fr. Bārdas.

Andr. Papardes, Arņa vardi

Runādams par maklsu un kri-

tiku, Akurāters nak pie sada

gala slēdziena (Pret Sauli I, M

„Dzīvība un skaistums —
nJ;

kotnes mākslas pamatakmeni-
Mēs meklēsim pec tiem, un uz

tiem reiz tad pacelsies nākotne.'

reliģiskais kults. Cik iespējams, mēs raudzīsim izdaiļot tauu-

dzīvi. Un nākotni mēs meklēsim, kur brīvība dzīvo, kur citi

un uzvaras prieks ir augstākais prieks, kur _cilveka neloka

griba un spītīgais Prometeja lepnums un spēks un nemiers

ceļa rādītāji." ģ
Apturēto Kāvu un Pret Sauli vieta stājas citi žurnāli. i

1906. gada maija gāja ar dažiem pārtraukumiem divreiz n

nesī tautā Dzelme, literārisks mākslas žurnāls. Par/eo

toru-izdevēju parakstījās K. Štrāls. Bez iepriekšējo zurt

minētajiem līdzstrādniekiem še sniedz rakstus: Blaumanis,

donis, Ed. Vulfs, J. Klaviņš, P. Gruzna, J. Vainovskis Zems

liešu Biruta, V. Dambergs, Virza, Linards Laicens, Karji

v. c. Izrotājumiem, viņetēm, zīmējumiem piedalās daži
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jaunajiem māksliniekiem (Kalve, Zeltiņš, Zegners, A. Štrāls,

Tiggins, K. Ceplītis). Vistuvākā dalība pie žurnāla kādai jau-
nāku rakstnieku grupai, kas viņa izdošanā nesa upurus, attīs-

tīja še savu virzienu un nāca klajā ar savu mākslas motīvu ko-

pēju izsludinājumu (sk. 384. lp. ip.).
Jūlijā 1906. g. Dzelmei piebiedrojās Stari, mēnešraksts

literatūrai un mākslai, līdz ar nodalu fotogrāfijai. Par redak-

toru un izdevēju zīmējas M. Buclers. Fotogrāfijai veltīta atse-

višķa nodaļa, lai veicinātu šī aroda attīstību un izdaiļotu pla-

sākas publikas saprašanu un

gaumi. Par pielikumiem tad

nāk līdz glīti uzņēmumi, gan

ģīmetnes, gan dabas skati.
Daiļliteratūras nodalu vada
J. Jaunsudrabiņš. Līdzstrād-
nieku saraksts maz atšķiras
na Dzelmes. Pirmajā gadā
visplašākās telpas ieņem nor-

vēģu rakstnieka Hamsuna
darbs Pans Jaunsudrabiņa
tulkojuma; sniegta ari Ham-
suna ģīmetne un J. Kreicberga
raksturojums. « Ar vairāk sa-

cerējumiem nāk klajā Fr. Bār-
da, kas no 1907. g. vidus uz-

ņemas žurnāla vadību. Bet

novembrī, pāriedams grāmat-

otajā Eķa rokās, žurnāls
Piedzīvo pamatīgas pārmai-
ņas- H. Asaru martā (1908)
Par redaktoru pieņemot, tas

ir" stipru sabiedriska laik-

Svari. Pirmais numurs 1906

, J 10m-

rai(sta nokrāsu. 2urnāls pastāvēja līdz 1908. g. vidum.

~ Nodibinājās un drīz vien nozuda vel ari citi žurnāli, kuru
ielai daļai mazāk literārisks nekā sabiedrisks raksturs, sevišķi
r marksisma nokrāsu. To starpā minami: Nākotne, F. Ves-

Jļaņa apgādībā un P. Ozoliņa vadībā, no maija 1906. g. līdz jan-

itūf? 1907, 8-
4 burtnīcas s Auseklis, Fr. Mierkalna vadībā,

n^
6- g". aprīlī un maijā 2 burtnīcas. Liela nozīme žurnālam

J'ts, ko izdeva Pēterpilī no 10. februāra 1907. g. A. Gulbis
n vadīja J. Asars. Dzejas nodaļā starp citiem ņema dalību:

p
ainis Aspazija, Andr. Upītis, Līgotņu Jēkabs, V. Dambergs,
r- barda. J. Asars še populārizeja Rolandes-Holstes marksis-

mākslas teoriju. Par pielikumu naca līdz J. Asara sarak-
nta Pasaules Rakstniecības Vēsture.
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Savrup stāv satiriski-humoristiskie žurnāli.

Tie iznāca cits pakaļ citam un cits blakām citam ar daždažā-

diem nosaukumiem un parasti pēc pāris numuriem atkal pa-

zuda. Viņu vidū ir Pātaga, Velna mezgls, Lapsenes, Žagari,

Rīkstes, Pēriens, Spēriens, Ķēriens v. t. t. Redaktoru starpā

ir Reķu-Viesonis, A. Alunāns, ar vairāk izdevumiem Līvu Jurka

un A. Kukurs. Visilgāk pastāvēja Alfr. Kukura izdotais un va-

dītais Vārdotājs, kas no 1906. gada janvāra mēneša ga-

da laikā sasniedza 43 numurus, nāca vairākkārt zem tiesas un

tika galā no valdības aizliegts. Pāri citiem ar savu mākslinie-

cisko un literārisko vērtību pacēlās Svari, ko Pēterpili

1906. g. oktobrī sāka izdot latviešu mākslinieku pulciņš ar A.

Pūricu un R. Tilbergu priekšgalā. Daļa illūstrāciju bija krāsās.

Literāriskajā daļā darbojās līdz labākie latviešu rakstnieki.

Žurnāls apstājās ar 10. numuru.

3. RAKSTNIEKU DEKLARĀCIJA

Attiecības starp dažādām rakstnieku grupām tapa pēcre-

volūcijas laikā jo dienas asākas. Vienā pusē uzskatīja sabied-

risku darbu, vēl nepabeigto brīvības cīņu par pašu svarīgāk o'
no kā nedrīkst atrauties ari rakstnieki un mākslinieki._ Otra

pusē prasīja mākslinieciskā radīšanā pilnīgu brīvību, turējapar

nepieciešamu, ka dzejnieks, mākslinieks notēlo savus iekšējos

pārdzīvojumus, negriežot vērību ne uz kādiem sabiedrībasPPa'J
a'

sījumiem. Šie pretējie centieni un uzskati avīzēs un žurnālos

vienā otrā reizā jo asi sadūrās, līdz grupa jaunu rakstnieku nac

kopīgi klajā ar savu mākslas motīvu paskaidrojumu.

I I Dzelmes pin"

gada 5. burtnīca iespiests raksts Musu mākslas ni

Uvi, ko parakstījuši Rīgā 7. augustā 1906. g. deviņi raKs

nieki: Kārlis Štrāls, Kārlis Krūza, Augusts Baltpurviņš, Eduar

Cālītis, Kārlis Jēkabsons, Zemgaliešu Biruta, Kārlis bka D

Jānis Akuraters un Jānis Jaunsudrabiņš. Viņi izsaka protes

ka no mākslinieka prasa to, kas citiem derīgs, prasa, lai nr

slinieki strādā viņu labā, izlieto savu svētāko viņu pasaules
skata aizstāvēšanai. Šādā kārtā māksliniekam, ja tas gnb

vot, nedrīkst būt sava es, bet tam jākalpo dažādam satoefl

kām šķirām, „kuras pat vislielākās un. traģiskākas paraaj'
tautu un tāpat ari mākslu novedušas līdz ikdienībai

banālitātei". Tas notiek tāpēc, ka cilvēku vairums vel tajn
mākslas, ka pūlim vēl nava vajadzības un iespējamības saj

mākslu kā reliģiski atsvabinošu spēku, bet tas vel visu ve

1) PROTESTS UN PASKAIDROJUMS.



385

no tā stāvokļa, vai tas ir derīgs vai nederīgs. Pēc nepiecieša-
mām dzīves vajadzībām un dažādām greznuma lietām pienāk
reiza ari mākslai. Te tad tūliņ uzstāda jautājumu: Cik derīga
viena otra dzejnieka dzeja? Kadu labumu tā atnes vispārībai
vai tautai? Kur šos jautājumus neuzstāda, tur grib viegli pa-
kavēt laiku, pasmieties un izklaidēties. Tā sagāna mākslu un

pazemo mākslinieku. Bet māksla nevar būt sabiedrības kal-
pone viņa nav līdzeklis,_bet gan pats mērķis. „Mākslas darbi
iededzina cilvēku dvēseles kādu iekšēju liesmu, kurai nava ne-

ķā kopēja ar kada laika
ikdienišķam domām un

spriedumiem." Jo lie-
lāks mākslinieks, jo vai-
rāk viņš atsvabināsies
no liekā, nejaušā, kas to
saista pie vispārības

jn gadījuma. Māksla
kļūst par jaunu diev-

ķšanu, reliģisku māk-
slas kultu. ~Māksla

ka šķīstījoša lies-

ma, un dziļākās dzīvī-

gs stundas tiklab māk-
slinieks, kā visa tauta

dzīvos mākslā. Viss
savienosies lielā vispā-
re Jā mistērijā." To
minētie rakstnieki grib
panākt, turēdamies pie

•naļviduālistiskiem prin-

čiem. Kā zināma lai-

Pilsoņi viņi cieši sa-

Sl*» ar tā psīcholo-
mun atzīst, ka cīņā ir

Dzelme

Vāka zīmējums — V. Zeltiņa

lsjkaistums, ko viņi var izteikt savos darbos, bet viņi to da-

>ah A saiūt, un nevis kā pavēlēs viena vai otra

ļ barības šķira. Kopēji uzstādamies par mākslas atjaunoša-
un atsvabināšanu, viņi grib izsargāt jaunos spēkus no pir-

m nejaušam meklēšanām un nenoteiktības uzskatos par māk-

ļķ
S

. Tāda kopība tuvinās individuālitātes un no-

isie • -Vitlu c?nt'erius un patstāvību. Rakstnieku grupa cen-

;j0
s

Vl^j?m speķiem vest tautu pie skaistuma un mākslas at-

ļts
S-,.Māksla būs visas tautas svētums, „ja viņa reiz apzinīgi

s'es no visiem vidus ceļa gājējiem, apstāklniekiem,

Rakstnieku deklarācija
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Tas bija protests pirmā kārtā pret reālistiskā vir-

ziena kritiku, pret to kritiku, kas deviņdesmito gadu vi-

dū bija nesaudzīgi stājusies pretī agrākajām literāriskajām tra-

dīcijām un lauzusi ceļu jaunai literātūrai. Jau pēc kāda gadu

desmita to nu rauga nostumt pie malas un viņas sludināto

principu vietā uzstādīt citus. To dara ne viens otrs rakstnieks,

kā tas redzams jau agrāk, ari ne vecā paaudze, bet vesela

grupa jaunu rakstnieku, jaunā paaudze. Ka tas notiek tik

ātri, pa daļai izskaidrojams ar notikumu pārāk straujo gaitu.
Tā bija p_ar cēloni ari tam, ka tas literātūras virziens, kas pa-

turēja acīs dzīvi, reālistiskais, tapa līdz ar šo aizrauts no māk-

slas projām. Ar to bija dots iemesls tiem, kas mākslas būtību

dziļāk izjuta, pret šo virienu uzstāties. Pati revolūcija, kas

trieca drupās visu pastāvošo un veco, noteica viņu taktiku.

Tādā kārtā viņi centās atsvabināties ne tikai no sabiedrības

šķiru dienas prasījumiem, bet ari no visām tradicijam, uz

ko norāda viņu nostāšanās pret „pseudo-nacionālistiem"_un
pret „pūli". Tā tad ari tas daiļums, kas iemīt tautas darinātas

un uzglabātās dziesmās, palika viņiem apslēpts. Palika tikai

viņu individualitāte. Nav tad brīnums, ka viņiem zuda

katrs atbalsts. Reālistiskā kritika nebija mirusi, bet, dibinā-

damās uz zināmu sabiedrības dalu, ar atjaunotu sparu vērsās

pret jaunajiem individuālistiem. Ari jauni spēki, ko vini Sļ 1
'

bēja izsargāt no nejaušībām, viņiem nepiebiedrojās. Žurnāls,

kurā viņi bija dabūjuši brīvu vārdu, pilnīgi neatkarīgu un pat-

stāvīgu rīcību, nīkuļoja, viņu grupa pakāpeniski samazinājās,

līdz pie Dzelmes palika Kārlis Jēkabsons viens pats, kas tad

viņu izbeidza.

Paskaidrojuma parakstītāji tomēr ienesa pārruna nopietnu

jautājumu un atzīmē latviešu rakstniecībā jaunu attīstības soli.

Katrs par sevi tālāk iedami, viņi latviešu literātūrai devuši dar-

bus, kuros saskatāmi kopēji pamati.

Dzelmes vadību bija uzņēmies Kārlis Štra

Viņa rakstnieka darbība vēl nebija nekāda plašā. Dzimis

(13.) novembrī 1880. g. Pļaviņas kā plostnieka dels, apmeklē

(1887—89) vietējo muižas skolu un pēc tam (1889—92) pare

ticīgo_ draudzes skolu, viņš bija palīdzējis tēvam, gājis gan

strādājis fiziskus darbus. 1902. g. viņš bija iestājies kara kia

sība. Ap to pašu laiku viņš mēģina nākt klajā ar kādiem P<

raugiem rakstniecībā. Blaumanis patlaban vada Pēterburg
Avīžu stāstu nodaļu. Ar viņu Štrāls iegūst sakarus, aizsu

dams viņam savus literāriskos mēģinājumus un ar viņu sara

stīdamies. Blaumanis tad nu vada viņa pirmos soļus raKs

niecības laukā. Bet viņa apkārtne nebūt nav noskaņota H'

2) ŠTRĀLS.
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rāriskam darbam par labu. Tas izsakās vina sacerējumos. Pa-

šā viņa pirmajā Pēterburgas Avīzēs iespiestā prozas dzejolī
ietveras rūgtums par kareivja dzīvi, uz ko Blaumanis vir.iam
veltīja dzejoli Tev, kas tu saitēs. Asa sāpju noskaņa tad ari

piemīt gandrīz visiem viņa turpmākajiem sacerējumiem. Pie

tam kareivju dzīve, karš, nemieri deva galveno vielu viņa
rakstnieka darbam. Kara klausībā būdams, viņš piesūtīja rak-

stus ari citiem izdevumiem, to starpā Vērotājam. No kara klau-

sības (1905) atsvabinājies, viņš dzīvoja Rīgā. Tagad nu ari

revolūcija viņam lika dažu

ko pārdzīvot, kas ierosi-

nāja viņa tēlotāja tieksmes.
Pašā pirmajā Dzelmes
burtnīcā ir viņa drāmatis-
kā skice Sāpju teika,
kur sieviete iet pāri līķiem
Pakaļ savām dabiskajām
tieksmēm. Bet par atrie-
bēju daimonu top siesie-

ļe viņa stāstā Adrastea
(Dzelme 1906, 111). Tā ir

neaizmirstama revolūcijas
laiku aina. Deviņās zem-

āku ragavas sēž pa četri

matroži un viņu vidū pa
v'enam sagūstītam revolū-

c'°nāram. Vienās raga-
vās ir Adrastea, kam pie- -

«auzas matrožu apakšofi-
kuru Adrastea ar

.s'ku, nāves zālēm pildītu
ļnstrumentu noraida nāvē.
'o Pašu viņa dara ar pā-

K. Štrāls

liem matrožiem, atsvabinādama gūstekņus. Tikai desmita-

is kamanas sēdošais virsnieks patop viņai vēl iešaut lodi krū-

A 2'rgi ar matrožu līķiem aizaulekšo. Samocītie gūstekņi

rfh notLrPušiem locekļiem ceļa malā, „un kā pīķa asmenis
ndas gala ar uz priekšu izstieptām rokām gulēja Adrastea,
enesa mirdzināta". — Tās pašas revolūcijas notikumi attēlo-
aina Nakts. Tā ir viena no tām naktīm, kādas bija Lat-

p

a
1906. g. pirmajā un otrajā mēnesī. Jaunie ļaudis

Vjv,
a

.sti.negulēja mājās, bet slēpās kaut kur māju tuvumā, se-

Puj • v

lc'.na šķūņos. Tādas nakts ainu dzejnieks ceļ priekša.
ClQs jauniešu uzmeklē šķūni. Viņu vidū dažādas dabas.
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Cits uztraukts un nobijies līdz nāvei; bet meitenes pastāvīgi
klusi smejas, nerunā nevienu vārdu, tikai smejas. Šāviena iz-

traucēti viņi pret rīta pusi dodas uz mājām. Tur tad notiek

kratīšanas. Vienos uztraukumos atnāk rīts, un no apvāršņa iz-

ceļas, ātri augdama, sarkana, salta ziemas rīta saule.

Dažus gadus varēja Štrāls p_adzīvot bez kara trokšņa, va-

rēja mierīgāki nodoties savām bērnības atmiņām, pārdomāt un

izjust iekšējos pārdzīvojumus. Viņš nododas vairāk dzejai. Iz-

nāk viņa pirmā dzejoļu grāmata Zirnekļa tīkla (1910).
Nav še īstas dziesmu lirikas. Kaut kas skarbs griežas ausis

ari tautas dziesmu skaņā ieturētos dzejoļos. Šai ziņa zīmīgs

Eža kažociņš, ko iemantodama, sieviete satinas gulta un sa-

bada nemīlamam vīram pirkstus. Piemērotu_ izteiksmi dzej-

nieks pa reizai atrod pacilātām, saviļņotām jūtam, kaislībām,

sērām, nāves nojausmām. „Kūp mīlestības svētnīca, deg kaisla

guns uz altāra — vēl mīļās vaigi sārti." „Balts šķirsts grimst

melnā kapā, raud līgava, — kas atdos viņai atņemto?" lo-

ģiskas jūtas izsakās Sonetu vaiņaga „Liec visas cerības uz

Dieva lielo prātu" (pirmiespiedumā Zalktī 1908, I: „Uz Dieva

labo prātu"). Šis sonetu vaiņags forma otrs tads latviešu

literātūrā (pirmo sacerējis Bļaus, sk. 338. lp.). Pagājis tepat

gandrīz divdesmit gadu, līdz Štrals var atkal domāt par savu

dzeju klajā laišanu. To viņam sakrājusies prāva
rū-

pīgi pārbaudījis un ilgāku laiku slīpējis, viņš tas izdod krājuma

Zemes elpa (1927), kas tad izpelnās plašu kritikas un la-

sītāju ievērību. Par šam dzejām viņš izpelnās ari Kultūras

fonda godalgu.

Savas bērnības atmiņas Štrāls izmanto bērnu stas

tiem. Viņš raksta tēlojumu par tematu Teku, teku ne-

panāku. Laivinieka dēls Noliņš dod vaļu sapņiem; tie

viņa pasaule; sirds kut aiz laimes, lidojot pa šo pasauli- »

viena vēlēšanās viņam dzīvāka par citām: kaut varētu ti

Rīgā! Tēvs ari saņem no žīda partiju linu aizlaist ar lai

Rīgā. Noliņš varēs braukt līdz. Gadās vēl jauneklis, In-
tars, vijoļu spēlētājs. Tas ari brauks, un Noliņš turas ar vp

kopā. Jauka ir Daugava rītā, kad viņi laivu stumj m!
Uz labā klinšu krasta krīt saules stari, kas ūdens_

malu

neķer; nodzeltējušie koki krastā krāšņi mirdz; no ūdens c i-

migla un vietvietām, uzkāpdama līdz saules stariem, P^
n

.
šas zelta mākonīšos. Bet sala dēl līdz Rīgai netiek. /} ,
pie krogus, no kurienes linus nodod stacijā. Krogu japarc

pa nakti. Neiznāk nevienam atsevišķu guļas vietu; jauna

dziniece ņem Noliņu pie sevis. Sajuzdams tās siltumu,

apmulst. No rīta jāšķiras no Dzintara un jādodas uz

Dzintars nozūd aiz kārkliem; Noliņš ilgi noskatās uz to P
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Jeku, teku, nepanāku." — Nolinam radnieciskas dabas ir

Saulīšu Pēteris, Pļaviņu tirgotāja dēls, kas lielgabalu
rūkoņā kopā ar savu māsiņu sapņo par brīnišķo fantāzijas pa-

sauli Bdamu un krīt lodes ķerts.
Štrāla sievietes mēdz būt kaislas, viltīgas, daimonis-

kas, „čūskai rada". Tāda ir Tildiņa, kas gadus piecus padzī-
vojusi Rīgā un kam nu uz laukiem traki garlaicīgi. Kā ģifti
iedzērusi, tā raugās uz iecerēto Mārtiņu, alkst to kaut pakai-
rināt, sakaitināt, ķircināt, sist. Ja šis neielaižas, viņa skrien
pakal Miķelim. — Ebrējiete Are 1 c valdzina romieti, kas
meklē judu zemes pravieti; tas aizmirstas viņas skūpstos, līdz
ved meklēto pravieti garām uz Golgātu; tā aizklāj viņa acis
saviem matiem. — Poēmā Kam s nojiek pirmā slepkavība
Pasaule aiz greizsirdības: Kains nokauj Ābelu sievietes dēļ.

Jaunā posmā ievirzīja Štrālu pasaules karš. Kā re-

zerves virsnieks viņš tanī ņēma dalību no paša sākuma (1914),
cīnīdamies Galicijas kaujās. Pēc otrreizējā ievainojuma viņu
aizsūtīja uz Dienvid-Krieviju, no kurienes viņš pārnāca Rīgā
1920. g. rudenī.

Savus kara piedzīvojumus viņš ietēloja literāriskos darbos.
Nāca klajā (1922) viņa poēma Kauja pie Glemu-Lie-

oktāvās sadzejots kaujas apraksts. Dzejnieks tēlo spilgtās
krāsās notikumu, pret kuru viņam nav nekādu simpātiju. Viņš
cer, ka kara drupās izaugs jaunas ciltis citai dzīvei un vairs

klausies sevi ievilkt asins naidā. — Kara lauka ainas savieno-

ts krājumā Uguņainie krasti (1923): Bžežani, Turka,
četrkājainais invalids, Saulīšu Pēteris un citi.

Plaša ainā Štrāls ceļ priekšā savus kara laika piedzīvoju-

ms romānā Karš, kura pirmā dala iznāca 1922., otrā 1926.,
oet treša patlaban gatava rokrakstā. Neseno pagātni dzejnieks
Pielīdzina „Zemes murgiem, kad tā slimo un viņas smadzenes

r* cilvēce
— drudža karstumā viļņo un nesakarīgi jūk un dziļa

ziedojas elkiem, padarīdama sev par īstenību to, ka

jav. un neredzēdama tā, kas ir tiešs un taustāms." Grūti dzej-
niekam ieņemt stāvokli pret šiem notikumiem. Paceļoties aug-

oņos, viņam viss klust par krāsu plankumiem; nolaižoties at-

Jļļkal, viņa meklēšanas aploks top aprobežots. Viņš nesaredz

,rona
>

kas viņu pārliecinātu, ka tam visam kāds_ mērķis, nesa-

ro

i?-^as
' nolūka, kas vada šī pasaules kara cēlējus. Viņa va-

PieH-
s k tāt*s, k āc* s iemiesojies dažu nedaudzu cilvēku

a
uzivojumos un likteņos. Tad nu dzejnieks cel šo lielo drāmu

v Pj'iekša, notikumus, uzbrukumus un atkāpšanos, kas ar ele-

r taruJļ varu svaida cilvēku masas. Par galveno personu pa-

u.as Steģis, vērojošas, pasīvas dabas virsnieks-karodznieks,
tiskos brīžos ne bez drosmes. Pirmajā daļā tēloti pirmie divi
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kara mēneši: Galicijas kaujas un iebrukums Austrum-Prūsijā.
Otrā daļa ietver stāstu par ievainotā Stēģa braucienu uz dzim-

teni dziedināties, viņa pārdzīvojumus un piedzīvojumus še, tad

atgriešanos atkal kaujas laukā Galicijā, jaunas cīņas un otrrei-

zēju ievainošanu. Romāns piebārstīts neskaitāmām atziņām,

psīcholoģiski dziji tvertiem pārdzīvojumiem un izjūtām. Štrāls

sniedz visu to loti \gleznainā dzejiskā tēlojumā, kas viņa darbu

padara par mākslinieciski augsti vērtējamu sacerējumu. Štrāls

devis ari vairākus izmeklētus tulkojumus, starp kuriem jaunākā

laikā minami Z. Lagerlefas romāns Gesta Berlings (1927) un

Kristus leģendas (1927) un daži citi.

Štrāls ir īsts dzejnieks, rakstnieks, kas savu mūžu veltījis

tikai mākslai. Nekādi blakus nolūki viņu nav no tās atvilkuši,

ne ari spieduši kalpot tai pret savu māksliniecisko pārliecību.
Bet tas nozīmē loti daudz. „Mūsu laikos cīnīties vienīgi dzejas

ieročiem — ir padarīt sevi par mākslas askētu, uzņemties_ dau-

dzas ciešanas un pārbaudījumus viņas vārdā. Un šī askētiskā

kalpošana mūzām ir
_

Kārļa Štrāla visraksturīgākā īpašība.

Krustu, kādu viņš uzņēmies savas darbības sakuma, viņš nes

vēl līdz šai dienai" (Ēd. Virza).

K. Štrāla pašbiografija, K. Egles Atziņas 111.

51.—64. lp. —P. Ermarja K. S., Četras sejas, Rīgā 1924, 75-91- -

E. Sūnas K. S., Ritums 1924, IV. un V. — K. Jēkabsona K. Str., Lat-

vijas Vēstnesis 1920, 72. — Ed. Virza K. Štr., grāmatā Laikmeta

dokumenti, Rīgā 1930, 109. lp. — A. Grīna K. Štr., Latvis 1928, 189*

— V. Damberga K. Str., Latvju Grāmata 1927, 4/5.

Literātūra

Vienumēr mazliet savrup nostādamies, Ķ
lis Kruza novērojis sava laika notikumus un tērpis savas jutas

līdz beidzamam izslīpētās formās. Dzimis viņš 18. (6.) apri"

1884. g. Jaunzvardes pagasta, uzaudzis šauros apstākļos, 2

meklējis Reņģu pagasta skolu, gājis ganos. Viņš mācījās r!

viņās par fotogrāfu un staigāja par kolportieri no sētas seta, <
iepazīdamies ar visu Latviju. Šādā veidā viņš pakalpoja <

literātūrai, cenzdamies izplatīt tikai labas grāmatas un par

allaž domādams, ka viņa somā būtu kādi viņa paša saraK

darbi. Pie pašsarakstītas grāmatas viņš tik ātri netika,

drīz vien viņš varēja ņemt līdz periodiskus izdevumus, Pļ
c

riem piedalījies ari viņš. Kādi viņa dzejoli bija iespiesti ka

dāros, tā Vispārīgā Zobgaļa kalendārā 1901. gadam, kāds a

jolu cikls naca Jaunā Ražā 1903. g. Viņa pirmais dzejoļu *

jums Ceļmalas ziedi iznāca 1904. g. Dzejnieka va

viņš saucās par Vēsmiņu Kārli. Pants ritēja diezgan ļ»*uaļjļ
parastiem tematiem. Uz īsu brīdi viņu aizrauj revolūcijas s

3) KRŪZA.
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va un viņš raksta Cīņas dziesmas (1905). Apcietinā-
tam viņam ilgāku laiku jānosēž cietumā. Pa tam viņš bija ari

uzstājies par dzejas pilnīgu neatkarību no sa-

biedrības prasījumiem, par subjektīvas izjūtas dzeju. «Pie-
nāk laiks,, kad mākslinieki vairs neatzīst pār sevi un savu dar-
bību nekādu citu varu, kā vien mākslas iekšējo radošo spēku"
(Dzelme 1906. 219). Viņš nevar piedot tiem, kas tautas vienal-
dzību izlietojuši pret to, kam viņas garīgā attīstībā vislielākā

nozīme, pret mākslas brīvību.
Šādu noziegumu viņš nosauc

Par grēku pret Svēto Garu.

Viņam pašam bija sakāms
ne visai daudz, tomēr kaut kas

sevišķs: sapņainas ilgas, kas

noved pie mūžīga miera. Tām
viņš dod lai ari ne noapaļotu un

Pilnīgu, tomēr izjustu izteiksmi
dažos javos pirmajos stāstos.

N?a(tēlojumā Ilgas dzies-

ma, žurnālā Pret Sauli 1906,
sarakstīta (1904) apmeklējusi
lielpilsētā ģimnāziju, bet, mājās

Pārnākusi, jūtas vientule. let

Jenas ka pa miglu; tāles izli-
totas, zemes pārietas, bet lai-
mes, miera nava. Pēdīgi viņa,
nogāzdamās ar laiviņu krācē,
lel. bojā. Tēlojumos Mrers

Lapā 1905) un Viens
J- Raža VIII, 1906) Valdis VI-
l0| ;s aiziedams no tēva mājām,

Kārlis Krūza

Jeklē labāku dzīvi, labākus cilvēkus, daudz ko pieredz, bet ne

Pje ka netiek. Beidzot viņa draugs Jēkabs viņu pamāca, ka
miera ideāls atrodams vientulībā.

..Raugies, kurp gribi, steidzies vai stāvi, nekur tu nekļūsi ci-

tāds, kāds tu biji tur, no kurienes tu cēlies. Bet lielais Miers ap-

oem cilvēkus un kokus, dzīvniekus un augus; lielais Miers saista

baltos kalnu galus ar melnākajiem jūras dziļumiem. Tas iet pāri

zvaigznēm un saulēm, un nekur nava vairāk nekā, kā tikai tukšums

un miers... Un to ari atrada cilvēku meklētājs vientuļā salā. Tad

v inš nostājās pie jūras un visskaistākās klints, palūkojās visapkārt
Ufi

— sastinga ari pats... Un tad iestājās — Mūžīgs Miers."
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Tāļākie dzejnieka pārdzīvojumi un attīstības posmi atzīmē-

jas dzejoļu grāmatās Zelta, laipa (1909) un Saltā na-

mā (1913). Jo dienas skaidrākas un dziļākas top vina vientu-

lības un ilgu izjūtas. Debesīm un zemei dusot, viņš sapņos ar

zelta irkli sniedzas pēc baltās puķes. Jeb viņš griež savu lei-

jerkasti, pret logiem nostājies, lai visdaiļākā nāk viņu klausīties;

un tad viņš sevi redz skaistākā ainā: viņa jaunība sēd ar zelta

liru pie dzintartīra, mēness sudrabota strauta. Saltā nama vien-

tulība simbolizējas pirmajā sniegā, pa kuru dzejnieks solo, neiz-

šķirdams vairs pļavas, druvas, grāvjus; viņš redz daiļās bālo

seju tik mierīgu, mīļu, maigu — un zin: viss ir miris.

_

Kādus gadus Rīgā par žurnālistu, korrektoru nodzīvodams,

Krūza bēgļu laiku pavadīja Cēsīs, strādādams Baltijas bēgļu

apgādāšanas komitejas sazināšanās birojā. Korrekti savu pie-

nākumu izpildīdams, viņš visā klusībā nodevās dzejai. 1917.

gada rudenī viņš ar citiem bēgļu komitejas darbiniekiem pārnāk
uz Rīgu, bet še nu stājas ari paidagoga darbā, pasniegdams vi-

dus skolās latviešu valodas un literātūras stundas.

Viņa dienas aiziet klusā darbā, dzīves prozu pārvēršot dze-

jas zeltā. 1920. gada beigās viņš vārīgi saslimst ar krūtīm,

atstāts mazā, drūmā istabiņā. Viņš uzraksta ziemsvētku stāsti-

ņu Baltais brīnums (Balt. Vēstn. 1920.). Jauna, daiļa

meitene viņu satin kažokā un aizved no slimības gultas uz sa-

vām lauku mājām. Kopā ar savu māti un citiem piederīgiem
viņa to tur rūpīgi kopj. Nu dzejnieks var sapņot un nogrem-

dēties saldās atmiņās. No tām iznirst jausma, ka meitenes

māte viņu jaunībā mīlējusi. „Cik jauki ticēt brīnumiem! OiK

jauki domāt, ka sapnis ir patiesība!" — Dzejnieks raksta vēl ci-

tus stāstus; to starpā Bada ēna (1921), Baltais avots (1922.

grāmatā 1927.).

Dzejā Krūza pieķeras dažām mākslīgām formām un tas

simtos paraugos izslīpē līdz galam; tās ir: triolets, sonets, is

divpantu liriski dzejoļi. Šie sacerējumi atgādina musu tam»

dziesmas, kas tanī pašā sastingušā veidā ietver visdažādāko

momentus cilvēka mūžā. Trioleti ir Krūzas glītajās, mazai 4
grāmatiņās: Trauslā traukā (1922), Tautas ties4

(1924), Teiku tīklā (1924). Pirmajā ietverti dažādi_dzī-
ves mirkļi, gaiši un tumši, līksmi un skumji, otra ir nesena P'

gātnē pārdzīvoto uztraukumu brīžu tāli atspoguļojumi, tre

vijas cits citā latvju teiku meža dažādie ziedi. Smalku Viri

roku izstrādātās, skaidrām atskaņām kopā saistītās rindas aa

vietvietām vēl sevišķu daiļumu konsonantu saskaņa. Pielīl

Es ilgodamies gaidu Tevi,

Kaut gads aiz gada gaidā gaist,
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Un ilgās sadedzinu sevi...

Es ilgodamies gaidu Tevi, —

Tu vien man gaišo laimi devi,

Kas vēl tik karsti krūtis kaist!

Es ilgodamies gaidu Tevi, —

Un gads aiz gada gaidā gaist.

Katrs dzejolis krājumā Enu ejas (1924) pastāv no di-

viem četrrindu pantiem, katrā rindā trīs jambu pēdas. Tie
ir klusi momenti, kuros vietvietām atmirdz noslēpumainas dvē-
seles dzelmes.

Ar lielam skumjam acīs Bij salti vioa skati,

Kā rudens rasā rīts, —

Tik tu vēl nesaprati,

Ka viss jau izsacīts ...

Tu lūkojies uz to

Un gaidīji, kad sacīs

Viņš vardu galīgo.

Glītu sonetu krājums ir Skaidrie strauti (1924).
Intimu pārdzīvojumu un izjūtu lirika, smalka un smalkjū-

ļloas apgarota, vina krājumos AI irkļu mirdzums (1926),
Liesmu lokā (1925) un Zemes zīmes (1925). Jau-
nības dzejoļi sakopoti krājumā Agrais rūgums (1927),
Miglas mīklas (1927).

Kruzas meistariskā formas pārvaldīšana dara viņu par

sevišķi spējīgu svešas dzejas atdzejotāju. Ja viņam pie tam

Priekša tada dzejnieka darbi, kas izjūtā viņam radniecisks, tad

Jļdzejojums pilnā mērā nostājas oriģināla augstumā. Pie tā-

dļem vispirms pieskaitāms Pušķins. Viņa darbus tad ari Krūza
Dēmis sistēmatiski pārtulkot. Pabieza šo dzeju grāmata ar

Vjrsrakstu Puškina dzejas tad iznāca 1929. gadā. Vēl
viņš atdzejo Tjutčevu, Fetu, Sologubu, Balmontu, Brusovu,
šūniņu, Baltrušaiti, Bloku. Starp vācu dzejniekiem viņš se-

v'ski izraudzījies Qēti.

Krūza diezgan bieži izteicies ari par citu literāriskiem
arbiem. Latviešu liriku viņš apskata grāmatā Austras
taros (1927). Garāks apcerējums ir viņa Kaudzītes

Jļatisa jūtu dzeja (Latv.
_

Vēstneša Mter. piel. 1923).
aatzīme, ka visus savus darbus pēckara laika izdevis viņš

Pats.

Literātūra. K. Kruzas pašbiografija, K. Egles Atziņas 111,
1925. — p. Ermaņa K. X., Četras sejas, Rīgā 1924, 53—71. — Jāņa
Vesela K. X., Latvju Grāmata 1925, 4. nrā. — Ed. Virzas K. X., grā-

matā Laikmeta dokumenti, Rīgā 1930, 142. lp. —
J. Sudrabkalns

P °et svetlich ručjev, CeroflHH 1925, 235. nrā. - Viktora Eglīša K. X.,
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Ritums 1925, 9. un 10. nrā. — E. Rozenbacha Latviešu triolets, Latv;

Grāmata 1928, I. — K. Kārkliņa K. Kr. lirika, Izgl. Min. Mēnešraks

1934, 4.

4. BALTPURVIŅŠ.■ Ne tieši rakstniecībai nododamies

Baltpurviņš bija nostājies jauno rakstnieku vidū. Savā mūži

viņš diezgan vēlu ķēries pie spalvas, un ari pēc tam viņam t;

reižu reizām bija jāliek pie malas. Ar humoru viņš sava tnūž<

vēlākos gados saka (1922, K. Egles Atziņas 11, 98): „Kopš piec

gadi macu jauno paaudzi un pats rakstu tikai virsrakstus." Ar

nerakstīdams, viņš nodarbojas

ar dažādām literāriskām pro-

blēmām, raksta „virsrakstus

Viņam ir vienmēr ko sacīt, te

viņš ko raksta, tad tas modina

interesi; bet rakstniecībai allaž

atrauts, viņš nevar līdz galam

izkopt savu darbu formas. Soli

pa solim viņš padziļina savus

uzskatus un izcīna savu pasau-

les uztveri. Dzimis 21. (9.) Jū-

nijā 1871. g. Lautera Kulītēnos,

Bērzaunes draudze, kā saim-

nieka dēls, Augusts Baltpur-

viņš apmeklē vietējo pagasta

skolu (1880—84), mācās vienu

gadu Bērzaunes Mestrenos pie

Straumes Jāņa, kas ieinteresē

savus audzēkņus ari par mūzi-

ku un literātūru, apmeklē tad

Vestienas draudzes skolu _un
nobeidz ar četrpadsmito muza

gadu savas skolas gaitas. Strā-

dādams mājās zemes darbus-

Augusts Baltpurviņš

viņš daudz lasa. Viņam top mīla Bībele, sprediķu grāmata un

dziesmu grāmata. Viņš saka (Atziņas 11, 86): „Mani saistīja ta ti-

kumiska dižuma sajuta, kas ka varens spēks dvesa no šīm grā-

matām. Likās, ka dzīvotu varoņu sabiedrībā, kuru galvas vai-

ņagotu dievišķa spēka mūžīga gaisma, pret kuru pat kapa tum-

sai jāizgaist." Viņam par atbalstu māte, kas vienmēr cenšas

izprast bērna. īpatnīgās tieksmes; vairākiem viņa stāstiem ta

par ierosinātāju un materiālu piegādātāju. Viņš svārstās starp

pareizticīgiem, pie kuriem viņš pieder pēc kristības, un luteriem,

kuru skolās un kuru garā viņš audzināts, jūtas, kad viņu

mācītājs liedzas iesvētīt, no baznīcas izslēgts, meklē skaidr
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filozofu (Teichmūllera) rakstos un nāk pie atziņas, ka personīgs
Dievs un personīga dzīve pēc nāves nav zinātniski pierādāmi.
Nokalpojis kara klausību (1892—95), viņš kādu laiku dzīvoja

mājās un gadu simteņu maiņā pārnāca uz Rīgu, kur mācījās un

strādāja par krāsotāju, līdz ar to ciešāk piegriezdamies literā-

tūrai. Sevišķi rosīgs viņa darbs kļuva pēc 1905. gada, kad viņš
kādu laiciņu pastrādāja ari kā skolotājs Keniņu skolās un laida

klajā savus labākos darbus.

Ari savos kara klausības gados daudz lasīdams, viņš nāca

pie atziņām, kas izpaužas viņa darbos: Brīvam būt nozī-

mē pieteikt mūžīgu karu sev pašam; neapmierinātas ilgas ir tas

pamats, uz kura ronas īsts kareivis, kā ari īsts dzejnieks. Šādu

atziņu vadīts, viņš izstrādā dažus sacerējumus, ko ceļ priekšā
jautājumu vakaros savā dzimtenē. Tos viņš ari kā pirmos dar-

bus dod iespiest ap 1900. g. laikrakstos (Mājas Viesī un Dienas

Lapa). Tiem seko dzejoļi un stāsti.

Baltpurviņu raksturo viņa pirmais Dzelmē (1906, I)
iespiestais stāsts Nemīlētais. Kāds vīrietis, kas līdz 28.

dzīvības gadam nav pieskāries sievietei, atrodas nakti viens ar

Jaunu meiteni noslēgtā telpā. Nopūšot sveci, viņa aiziet gulēt.
Ari viņš neizģērbies nogulas uz gultas malas, noskūpsta viņu
uz vaiga, leni atsvabinās no viņas rokām un aiziet. Viņa piece-
ļas, noskūpsta viņu taisni uz lūpām un saka: „Neaizmirstiet
mani, lūdzami neaizmirstiet", tad spiež vēl sirsnīgi roku: „Var
redzēt tūliņ, kas labs cilvēks." Viņu pārņem jauktas jūtas. Bet
kad viņš iziet uz ielas, visas zvaigznes viņu sveicina kā varoni;
apsarmotie jumti mirdz kā dimantiem nosēti; viss gaiss liekas

svētuma pilns.
Par dzīves dārgumiem runādams (Dzelme 1906,

«5), viņš min viņas ilgas, viņas slāpes, viņas neapmierinātu
kaislību skaistumu.

Viņš saka: „Un kad es apzinos sevī nedzīvotas dzīves bagā-

tību, tad esmu laimīgs, tad nolaižas par mani miers, un daba atver

mati sava dārguma slēptuves, rāda man vinu dziļumu, stāsta man

brīnišķo speķa dziesmu, liek atskanēt visur savai mīlas mūzikai."

, Sievietei, pēc paša rakstnieka atziņas (Atz. 11, 96), piekri-
[ viņa darbos jo ievērojama loma. Viņš pakavējas visvai-

rak Pie tam kievietēm, kas kā meteori pamirdzējušas viņa dzīvē,

"Parādīdamas pasauli jaunā, vēl nekad agrāk neredzētā apgais-

un pazudušas nesaprastas, nekā nesolījušas, neka ne-

jājušas. Šīs draudzības ari izrādījušās visilgākās." —Pa

uz paša pieredzējumu pamata, Baltpurviņš sarakstījis ari

lenu no saviem labākajiem stāstiem Saša (Rīta Skaņas II).
as ir noziedznieks, ko pēc soda atņem pagastā atpakaļ un no-
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dod Kārķu saimnieka uzraudzībā. Saimnieka meita Elza sirsnī-

gām jūtām pieķeras Sašam un neievērodama laužu un savēju

uzskatus, tās viņam neslēpj. Bet izgadās, ka viņa pēc dažiem

uzbrukumiem no savēju puses kopā ar citu jaunu vīrieti aiziet

uz zaļumballi. Sašu nu aizrauj žēlums, greizsirdība, atriebība.

Tikai šī sieviete viņam varēja atdot viņa pazaudēto mūžu; bez

viņas tam neglābjami jāiet bojā. Viņš uzkāpj rijas augšā un

ierokas tur sakrautā jēkulā. Un tai pašā brīdī, kad Elza zaļum-
ballē cieši noraida sava kavaliera priekšlikumu, uzliesmo ugu-

nīs Kārķu rijas. — Dziļu iespaidu lasītāja dvēselē atstāj vina

stāsts Pie robežas. Tur attēloti jaunu zaļokšņu revolu-

cionāru, 1905. g. cīnītāju, drūmi smagie satricinošie pārdzīvo-

jumi. Apcietināti un kādā mitrā tumšā telpā ieslodzīti, vini sa-

gaida savu neizbēgamo likteni — nāvi, un šīs nāves valsts tu-

vumu izjūt visā tās lielumā un šausmīgumā. Jo tur kajuspe;
rot vienā mirklī iznīks viss, ko viņi dzīvē tā mīlējuši un turējuši

par vērtīgu un skaistu. — Varenu mūžības un tāles ainu autors

paver tēlojumā Atsvabinātājs (Zalktis I).
_

Sevišķi dzīvi

padodas viņam daži sirmgalvju tipi, piem. jauna mate stāsta

Pēdējais cēliens un Pētertēvs stāstā Atraisīts.

Baltpurviņš ir labs stāstītājs un tēlotājs, par ko liecina visi viņa

prozas darbi.

Baltpurviņa bērnu stāstos smaida bērnības spoža

saule. Gan ari bērni piedzīvo daudz ko tumšu, bet viņu skaid-

rās jūtas laužas tam cauri un to pārvār. „Man iekārojas tīra

kalnu gaisa, meža, klusuma, un tad — es atbraucu," saka_ jau-

neklis, no pilsētas izraudamies. Pieciņš nevar saprast, kā cil-

vēki zaļumballē var nodoties ķildām, dzeršanai dabas varenības

ainu priekšā. — Daudz rotaļīgu un zīmīgu bērna dzīves mo-

mentu stāstā par mazo Sarmīti (Agrā rītā), kaut gan notiku-

miem apkārt vijas ari stipra skumju smeldze.

Vel Baltpurviņš rakstījis dzejoļus, sniedzis tulkojumus, t

starpā Meterlinka Zilo putnu (1908), pasaciņu bērnu teātrim

Starp puķēm (1925) v. c. No 1917. g. viņš darbojas par lat-

viešu valodas skolotāju vidusskolās, vispirms Biržos 191

1920, tad Alūksnē 1920—1926. un Gaujienā 1926—1930. *

viņš_ pēkšņi saslima un mira 1930. gada 27. marta. .PiedepL
kopa ar darba biedriem pārveda viņa mirstīgas atliekas Kis

un paglabāja Meža kapos.

Baltpurviņa raksti: A. B. Rakstu I. krājums
(1907);

ap 20 stāstu, to starpā Sirdsdraugs, Pirmie zaļumu svētki, ioCli

mūrnieks, Drusciņ neizdevusies dzīve, Nesavienojami

Agrā rītā (1909), jaunības raksti. — Starp diviem krastiem^U

16 stāstu: Ziemas svētku gaidītāji, Jaunais dārznieks, Meze
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Nakts, Jānis Apse v. c. — Pēdējais cēliens (1924), 6 stāsti: Veco

Glūdu burvības, Pēdīgais cēliens, Atraisīts v. c. — Atspīdumi drum-

stalās (1924), Jūtu un atzinu uzliesmojumi. Pa pusei filozofiski, pa

pusei beletristiski tēlojumi prozā un dzejā.

Literātūra. No manas dzīves, pašbiografija, K. Egles At-

ziņas 11, 1924 83—98. — Kārla Egles A. B. mūža noslēgums, Latvju

Grāmata 1930, 3., 4., 5. nrā un A. B. piemiņai, Jaun. Ziņas 1930.

78. nrā. — Ata Jaunzema A. B. reliģiskā dzeja, Latvju Grāmata 1930.

6. nrā. — T. Zeiferta A. 8., Izgi Min. Mēnešr. 1925, 2. nrā. — J. Ak-

meņa A. 8., Rīgas Ziņas 1925, 257. un 262. nrā. — K. Baloža A. B.

25 gadu literāriskā darbība, Latvis 1925, 1234. nrā. — J. Sproga At-

miņas par 8., Jaunatnes Vadonis 1930, 8. nrā. — K. Plukša Atmiņas

par A. 8., Etioloģijas materiāli, Rīgā 1933.

5) CĀLĪTIS. No dzimšanas Cālītis gan ir rīdzinieks, bet

avus oerniDas un jaunības iespaidus viņš saņēmis Kurzemē.
Rīgā 20. (8.) aprīlī 1881. g. dzimis, Edvards Cālītis jau pēc pāris

ļftdiem līdz ar vecākiem pārgāja uz Ezeres pagastu. Apmek-
lējis vietējo ministrijas skolu, viņš privātā ceļā gatavojās uz

ģimnāzijas gala eksāmenu. Trūcīgu apstākļu dēļ viņam bija
no studijām jāatsakās. Kādus gadus viņš padzīvoja Rīgā, gan
strādādams rūpniecības iestāžu kantoros (Provodņikā), gan
būdams tiesa par tulku, tad pārgāja uz laukiem, kur iedzilojās
sevišķi Zolā rakstos.

literāriskās gaitas_ Cālītis iesāk ar ievadrak-
stiem, krj iespiež Dienas Lapā 1898. g. No šī rakstniecības
veida viņš gluži nav nekad šķīries. Viņš strādā redakcijās (Plē-
suma. Latvijas Sarga, Brīvās Zemes v. c), sniegdams diezgan
daudz ievadrakstus; ari viņa dailliterātūras darbos sabiedriska
rakstura elementi. Pie labākā viņa stāstos pieder tas, kas sevī
ietver uzīves īstenību; viņš ir reālists, pat naturālists, bet ne

nrif ,
r
-

k a tieksmēm. No sabiedriskas tendences
■naksla, tas sevišķi izsakās sižeta izvēlē, viņš atsakās, nevien

?-™su dams kopā ar citiem deklarāciju mākslas principu lie-

• *>et ari uzstādamies Dzelmē ar garu rakstu pret šķiru māk-

*JV

Viņš uzsver (Dz. 1906, 284), ka mākslinieki ziedo savu

mekr'f
neret* materiālā trūkumā un nabadzība, nevis lai uz-

lum
pieviķīgākus sižetus, bet lai izpētītu cilvēka gara dzi-

dzīvh
Un nosle? urnus

-
Ja otra Pusē nostāda skaistumam pretī

tāda k
1

tad alj tis tos saista kopā. „Tik tad dzīvība var but

- * kādu to veļas nākotnes mākslā, ja viņa dzīvo skaistuma
n4rmomskā darbībā" (turp. 329).

ri pļs no Cālīša agrākajiem stāstu paraugiem ir Šķes te -

Pl uncis (Jauna Raža VII, 1904). Tas ir savādnieks,



398

kas atkāpjas no dzīves tādā mērā, ka dzīve atstumj viņu no

sevis. Citi par viņu smejas, ka viņš neņem naudu par saviem

pakalpojumiem, near zemi un mirst vai badā, ka viņš tur di-

vus zirgus, kaut gan viņam barības tikko vienam, un pie tam

braucot nesēžas ratos, bet iet līdzās zirgam kājām, lai lopiņam
nebūtu grūti. Mājās viņam viens cilvēks: nelaiķa brāļa meita

Lāča, ko viņš neizsakāmi mīl. Viņam sāp, ka viņa sāk pasle-

pen iziet. Izrādās: precēsies. Pluncis satriekts, nevar cauru

nakti gulēt. No rīta viņš ienes lupatu vīstokli un iedod Lačai;

tā viņa manta — 25 rubļi naudas.

Otrā nedēlā pēc Lačas kāzām Plunci

atrod cilpiņā pie plīts juškas pakāru-

šos. Pagasta sūtītie sargi saka: ,J

ta bi' gan cilvēks! Nevar ne saprast:

tā naudu neņēma, bet skops ari rādī-

jās būt..."

Gluži cits raksturs lielos vilcie-

nos tēlots stāstā Ints
_

Grīns

(1913). Aplaupīšanas nolūkā Ints

Grīns nogalina vecīti, uz aizdomu pa-
mata tiek arestēts, bet viņš vainu

uztiepj otram puisim, ar_ kuru to va;

karu kopā gājis. Šo pedejo tad ari

notiesā katorgā, bet Grīns mierīgu

sirdi, bez mazākiem sirdsapziņas

pārmetumiem, staigā pasaulē. Cālī-

tis te tēlo īsta nocietināta aukstasi-

nīga noziedznieka tipu. Viss ir auk-

sta, 'lietišķa īstenība, bez sentimen-

talitātes un prātojumiem.

Eduards Cālītis

Pelēkajā lauku ikdienā ieved stāsts V i en_a 1 ga_u*-

Saimnieki un kalpi, viņu dēli un meitas še parādās savās tiP

kājās, tomēr individuāli atšķiramās īpašības. Saimnieki er -
dzīves mīļotāji, ar noziedzīgu gribu, jaunie izvirtuši; kalpi

daļai savā jūgā notrulināti, pa daļai pašapzinīgi.
_

Latviešu brīvības cīnās pēdējos gados aizkar stāsts P

n.

tiz ā ņ i (1923). _No lieliniekiem izglābies, partizānu pum
»

lajā armijā pārgājis jauns vīrietis Augusts pastāsta savus v

dzīvojumus. Viņam līdzīgu bijuši daudz, kas ne no Jjrīva pr

bet nejaušu gadījumu dzītf stājušies cīņā. Bet tuKst0
A

sL
usta

cīnītāju radīja to, kas_ iegūts. Vadošo domu_ izsaka AU»

sieva. «Patiesība tomēr ir ta, ka lielu satricinājumu bl? z0
,j ķts

vēku vairs nevada prāta slēdzieni, aprēķins, bet gan inst

vai sirds. Un kad visa sabiedrība noKlust tada stavoKu,

Karu un revolūciju starpa
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par laimīgu jāuzskata tā viņas dala, kura nekautrēdamās pa-

dodas sirds vai instinkta vadībai. Sirds tādos brīžos ir tā, kas

rada varoņus, sirds ir tā, kas sprauž vārdos neizsacītus ideālus,

un sirds ir ari tā, kas noved pie tiem."

Savāda vienaldzības atmosfēra apņem lielāko vairumu

Cālīša stāstos darbojošos personu. Tām itkā trūkst iekšēja
spēka ar visu savu būtību un gara kaisli traukties kādam mēr-

ķim pakaļ, dzīvot kustības pilnu individuālu dzīvi, bet tos
itkā nes apkārtnes un apstākļu straume. Nav tad viņa vīrie-

šiem tāsvīrišķības, kas apzinīgi un droši raugās uz priekšu,
daudz spēcīgāki ir Cālīša sieviešu raksturi, ko autors mums rā-
da gan kā mīļākās, gan kā mātes.

īpašā grāmatā Cālītim iznākuši Izmeklēti stāsti I (1924) un

Sātāna smiekli (1925).

Cālītis rakstījis ari lugas, to starpā četrcēlienu drāmu Trīs

Pirksti (1906). Strādniekam fabrikā norauti trīs pirksti,
Par ko viņš uzsāk prāvu, bet bez panākumu. Paša ģimenē nu

viņam sametas mezgli. Viņš tur aizdomās sievu, ka tā pinas
ar viesnīcnieku, un iet ar nemierniekiem izpostīt viņa perēkli.
Sieva saka: „Tu gāji izlaupīt un varbūt nogalināt viņu tādēļ,

ķ par manu grēka algu tu ēdi maizi, ka tu nenomiri badā. Tu

Pārdevi ne tikai trīs pirkstus, bet katru acu mirkli biji gatavs
Pārdot visu sevi, savu dzīvību... Ko tu darīsi ar tiem, kam
tu pārdevies?" Vīru uz ielas neviļus nošauj.

Literātūra: Pašbiografija: Manas dzīves stāsts, K.

Egles Atziņas 111, 67—71. — Līgotņu Jēkaba E. C. kā stāstu rakst-

nieks, Ritums 1923, VIII. — E. Virzas E. C. Brīvā Zeme 1923, 228 un

Grāmatā Laika dokumenti 138. lp., R. 1930. — Kārla Egles E. C. 25

gadu darbība, Latvju Grāmata 1923, 9/10. nrā. —

6) JĒKABSONS. No tā, ko Jēkabsons sarakstījis, iespies

7 URai aaia. Un no tā, kas iespiests, tikai daļa ir vērtīga, t
Ka Paliek nenoskaidrots, cik liels no vina darbiem latvieš

pētniecības paliekamais ieguvums. Bet redzams Jekabson
'atviešu dzejnieku vidū ticis kā īpatnīga persona, kas ari a

iaviem darbiem griež uz sevi vērību. Viņš pats atzīst (L. Gra

ļņata 1923, IK/X, 3) revolūcijas laiku par sava.s dzejas strau

laKfJ attīstības posmu, kad viņš sak patstavīgak veidoties v
"av vairs gluži viens, bet nāk saskaņa ar veselu jaunu dzej
nieku

grupu. Dzejojis viņš_ bija no gadu simteņa beigām v

i1a
ļ? klaja pirmo dzejoļu grāmatu Uz mušu zemes (1904

anī bija dažas patiesi liriskas skaņas, tomēr ari daudz nesa

ne īsti izjusta, ne līdz galam izdomāta. Ar zinām
oskauu pievelk viņa dziesma Nāc man līdz.
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Nac man līdz, kur baltas rozes zied,

Zelta birztaliņā saule riet,

Druvu šūpo lēna vēsmiņa,

Palejā skan strauta valoda,

Tur ir mūsu baltais zvaigžņu rīts

Peld uz sauli zīžu mākonīts.

Pantā nevien liriski

skaņa, bet ari vesela rind;

skaistu gleznu. Gan tās grūt

saistāmas kopainā: balta;

rozes, rietošā saule zelt;

birztalā, vēsmas šūpota dni'

va, palejā skanošs strauts-

tomēr blakus tās domāja'

mas. Bet divās pēdējās rin-

dās ietvertās ainas nekad

nevar saskaņot. Baltais

zvaigžņu rīts! Vai rītu vai

raksturot zvaigznes? Teik-

sim, tā būtu zvaigžņu debesi

uz rīta pusi. Bet ka tad ta

pašā laikā var peldēt w

sauli zīžu mākonītis? Grūt

būs atrast kādu Jēkabsona

dzejoli, kura nebūtu šāda

gleznu jucekļa.
Kāds no viņa vēlākās

dzejas paraugiem (Šūpoles
1923):

Kārlis Jēkabsons

Teic, vai dzirdi, ka no dziļas telpas,

Šurp atlido miera eņģels kluss?

Ezerkrastos birzes stingst bez elpas

Un kā aizmigušas sapnī dus.

Rau, jau ezerdzīlē sabirst zvaigznes,

Tumšās birzes svētlūgšanu dveš ...

Mūsu mīlu spožie viļņi aiznes,

Tā kā to, ko sapņo pļava, mežs.

Gleznas par sevi daili noskaņotas. Bet vai birzis var bez

elpas dvest svētlūgšanu? Vai ezerā, kurā sabirst

var būt tekošs ūdens, kura spožie viļņi aiznes mīlu? Olezn

dažādība savienojama jūsmā, bet tad tai jābūt sevišķi
kas šadā gadījumā tomēr nepielaistu nesaskaņas. Ari JeKa"
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sona labāka lirika ir kaut kas traucējošs, un maz bus tadu pa-

raugu, kas saņemami ar pilnu baudu.

Kārlis Jēkabsons, kas agrāk saucās par Jākobsonu, dažos

darbos ari par Robertu Skargu, dzimis 24. (12.) martā 1879. g.

Erglu draudzes Ogres Skuķos, kur tēvs bija par saimnieku.

Apmeklējis Ogres pamatskolu (1889—95) un Millera reālskolu

Cēsīs, viņš iestājas 1897. g. Mironova komercskolā Rīgā, kuru
beidz 1902. g. Kādu laiku viņš dzīvo tēva pirktās Bitnieku mā-

jās, Nītaures Annas pagastā, bet jau 1903. g. pāriet uz Rīgu,

nopirkdams namu pie Grīziņkalna, ko pārdod pēc 11 mēnešiem.

Viņš tagad nodarbojas ar rakstniecību, sevišķi tulko lugas:
Moljēra Tartifu, Ibsena, Tolstoja v. c. darbus. Revolūcijas
laikā (1905) viņš laiž klajā dzejolkrājumu Gaitniecības ceļš.
1906. g. viņu apcietina par piederību pie sociālrevolūcionāru

savienības. Pēc trim mēnešiem viņu atsvabina. Viņš top loti

ražīgs, tulko, dzejo, raksta poēmas par tematiem no latviešu

vēstures, tradicijām: Lietavas sargi, Dzelžu puika, Trīs mel-

dera meitas un velns v. c. 1910. g. viņš iestājas Rīgas politech-
nikā studēt tirdzniecību. Pārstrādājies un grūtu piedzīvojumu
Piemeklēts, viņš 1911. g. saslimst un tiek uz pāris nedēļām ie-

vietots Sēnielda nervu klīnikā. Pēc pārtraukuma viņš atkal

Stājas politechnikā un studē līdz kara sākumam. Iznāk viņa

ļzejolu grāmata Dziļš miers (1913, otrs izd. 1922), vēlāk

Šūpoles (1923) un Dzidri tālumi (1927), kas labi

noskaņoti un uzrāda labu lirisku izjutu.

Jēkabsons rakstījis ari stāstus un romānus, to starpa:

«nieka meita (1921), Sievietes grēks (1923), Briljantu kara-

fe (1927), stāstu krājumi Jautri ļaudis (1926), Sievietes (1926).
Aiz objektīva tēlotāja spēju trūkuma tie izplūst nenorobežotos

aprakstos un fantāzijās. Līdzīgu iemeslu dcl mazvērtīgas ari

Vloa lugas: Vieglprātības augli (1911), Pilsētnieks (1914), Ņem-

?audu mantinieki (1914), Sirdsapziņa (1923), Līga (1924), Pa

šķirtiem ceļiem (1928).
Jau zem nopietnas literariskas kritikas stādami viņa jau-

kie darbi Heinrichs Rautenfelds (1929) un Kristīne un Zīg-
trids v. c., ko viņš izlaiž burtnīcās.

Literātūra. Pašbiografija: No manas dzīves, K. Egles

dziņas 11, 317—347. —V. Damberga K. J., Ritums 1923, VIII—X. —

E- Sūnas K. J., Latvju Grāmata 1923, IX—X. — P. Ermaņa K. J.,

Četras sejas, Rīgā 1924, 37—50.

7) ZEMGALIEŠU BIŖUTA. Ka krītoša zvaigzne Zem-
M»esu Biruta jaunas dzejas uzplūdu un cīņu laikā ļemirdzejas
1111 Pazuda. Dažus viņas dzejas paraugus lasām Vērotājā, tad
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Staros un sevišķi Dzelme. Bet jau 1906. gada pēdējas dienas

nesa zinas par viņas traģisko nāvi.

Zemgaliešu Biruta, īstā vārdā Konstance Augustīne Gren-

cione, dzimusi 14. (2) oktobrī 1878. g. Stāmerienes muižā, dzī-

voja ilgāku laiku un dabūja pirmo izglītību pie savas vecmātes

Palsmanes muižā. Vecākiem uz Rīgu un pēc tam uz Doli aiz-

ejot, viņa apmeklē Rīgas skolas un beidz Freija meiteņu skolu

1895. g. Skolu nobeigusi, viņa vispirms paliek mājās pie vecā-

kiem, kas pa tam pārgājuši uz Aderkašu muižu, bet tad aiziet

uz Maskavu, kur trīs gadus

strādā par
_

mājskolotāju,

čakli apmeklēdama biblio-

tēkas, muzejus, gleznu gale-

rijas, teātrus. Pec tam viņa

pārnāk atpakaļ Rīgā, bet

1906. g. sākumā to atkal at-

stāj, dodamās caur Pēter-

pili, Somiju, Skandināviju

uz Parīzi. Še viņa saņem

daudz iespaidu no mākslas

darbiem. Atgriežoties dzim-

tenē, viņu apņem pretekļu

pilnā dzīve, ciešanas, izmi;

sums. Viņa iet labprātīgi

nāvē 15. (2.) decembrī IP-

gada.

Savos literāriskajos dar-

bos Zemgaliešu Biruta naļi
sasniegusi nekādu lielu w

nību. Bet tie dabū savu vēr-

tību ar to, ka tie nevien raK

stīti un domāti, bet pāra
-

Zemgaliešu Biruta

voti. Tos sacer sieviete,

kas atraisījusies no visiem arējiem saistījumiem un

teikumiem, neapspiež ari savas dziņas, tomēr v^enmF r

t

P

erlli
acīs cēlus ideālus. „Tu vari būt cietsirdīgs, ļauns — bet_z ,

domāt tu no manis nedrīksti", viņa raksta nenosūtītā ves

(Dzelme 1906, 303). Bet dziņas ir neizskaidrojamas, w

starpā pretējas un nesaskaņojamas. Lija (skice S*i n
*.

ara,
mīl Ēriku, bet kāds daimonisks spēks dzen viņu pie Ounn ■
Jānāk pie atziņas: Neapmierinātas ilgas vilina ka tālas z-
znes un meklējošs cilvēks kāro vairāk, nekā dzīve var_a •
Dzejnieces iekšējie pārdzīvojumi izsakās vispilnīgāk proza

skicēs. Pasmago dzejoļu vidū ir daži maigi noskaņoti
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klusi sniegs). Ari pa dramatiskai skicei Zemgaliešu Biruta

uzmetinājusi (Uz aizlauzta zara).

Literātūra. A. Bērziņa Z. 8., Jauna Raža IX," 159—161.
— Alfr. Grutiņa Z. B. dzīve, Daugavas Vārds 1927, 33. un 34. un Ma-

lienas Ziņas 118—126. nrā. •

4. SKALBE

Revolūcijas laika literāriskās cīnās izvirzās redzamā vietā

Kārlis Skalbe. Viņš vada žurnālus, sastāda rakstu krājumus,
uzstājas par mākslas_ atsvabināšanu no sabiedrības prasīju-
miem. Gan viņš cīnās ari politiskā laukā un dabū par to ciest,
bet vienmēr ir literātūrā, dzejā, vina īstā vieta, kurā viņš pa-

ceļas ar savām labākajām spējām, kurā vina vārds ari paliks
uz visiem laikiem iezīmēts.

a) Kārlis SkalbeI dzimis 7. novembrī (26. oktobrī)

g. Vecpiebalgas Incēnu kalēja mājā, ko viņa tēvs, kalējs
būdams, pats bija cēlis Incēnu kalnā. Viņa tēvs Jānis ir liels

grāmatnieks, zina vai visu Bībeli no galvas un pazīst tā laika

ļļterāturu. Viņš mirst ar sirdskaiti, kad Skalbēm 8 gadi. Kār-

''.tad nu audzina māte Ede. Viņa strauja, priecīga, bagātu,
Vleg"lu valodu. Ari jaunus, citiem nepazīstamus vārdus viņa
rada un tos lieto sarunādamies. Viņa pieder pie brāļu drau-

ds, čakli apmeklē hernhūtiešu saiešanas kambarus un baz-

ļļ
lcv, parasti no rītiem skaņu jauku balsi dzied rīta dziesmas.

No 10 bērniem Kārlis ir saviem vecākiem pēdējais. Pieci no

tlem mirst bērnībā; trīs brāli un divi māsas izaug.

Skalbes dzimtenes tuvākā apkārtne_ nav apveltīta
ne

.

ar kādiem ārkārtējiem jaukumiem. Pati mājiņa maza; tanī

par is mazu istabiņu maziem lodziņiem un durvtiņamļ pie tās

Ķzs dārziņš pāris dobītēm un kādu kociņu. Aiz mājas pļa-
VIĶ» tai līdzās eglājs. Tuvumā Vakts kalns, no kura atveras
P'asas izredzes uz kādu no visjaukākajiem Latvijas apgabaliem.

Kopā ar pašu dzejnieku viņa dzimteni 1921. g. apmeklēdams,

Austriņš to šā apraksta (Latv. Vēstn. 1921, 247): „Incēniem garām

iet lielceļš. Aiz ceļa smuidra egle. „Tur postenis vanagam", stāsta

dzejnieks. Aiznesis esot brāļa sievai pīlēnu. Uzkāpjam turpat

Vakts kalnā. Kas par varenu izredzi! Lejā sudrabo Alauksts. Viena

°o skaistākām vietām Vidzemē, kas apvāršņa līnijā apkampj mazā-

kais verstu divdesmit. Atveras plašums, kurš rautai rauj pasaulē.

Alaukstam pāri redzams Bregža kalns ar savu veco bērzu. Vakts



Karu un revolūciju starpa

404

kalns bijis apaudzis bērziem, bet krievu zaldāti ņēmuši tos un no-

cirtuši. Turpat lejāk tā saucamā Gaujas aka (senāk runāja, ka no

turienes izceļoties pati Gauja un plūstot pa ezera apakšu uz Nē-

ķenu; rāmā laikā varot redzēt pat straumi) — izstaupēta dandziņa."

Skalbe bērnībā saņēmis šos cildenos, bet ari sīkos,

par sevi niecīgos dabas iespaidus, kā tas redzams starp citu

viņa dzejoļos Mans namiņš, Zem kājām atkususi pakalnite
(Dzimtenē), Tur zaļām lapām pilnas ceļmalītes (Dzimtene). Pe-

lēkais namiņš guļ purva dūņās iegrimis, zāle rūs uz ciņiem,
norā nobālējusi kūla, zālē smaržo kumelītes.

Astoņu gadu vecumā Skalbe sāk iet skolā. Vispirms

viņš apmeklē Velku pagasta skolu (1887—90), kā-

du kilometri no tēva mājām atstatu. Par skolotājiem še Run-

delis, sabiedrisks darbinieks, viens no labākiem Vecpiebalgas
aktieriem, un Felsberģis, vēlākais mākslas vēstures profesors.
Trīs ziemas un vienu vasaru Velku skolā mācījies, Skalbe

iestājas Vecpiebalgas draudzes skola, kur pa-

liek četrus gadus. Par skolas vadītāju ir J. Sliede, nopietns,

nacionāli noskaņots audzinātājs, Kronvalda Ata znots. Sevišķi

pievilcīgas viņa ticības mācības stundas, kurās viņš pastāsta

piemērus no dzīves un pieved lielo domātāju, Šopenhauera,

Kanta, izteicienus No toreizējiem Vecpiebalgas skojniekiem
daži tikuši vēlāk vispār pazīstami, tā dzejnieks A

L
Bračs, ārlie-

tu ministrijas darbinieks H. Albats, grāmatapgādātajs J- Roze.

Skolnieki izdevuši žurnālu un rīkojuši jautājumu vakarus-

Skalbe nekur nav piedalījies ne ar dzejām, ne ar runām IA.

Birkerta K. S., Sk. Kop. raksti, 40). Skolas laikā viņam W

jākaujas ar trūkumu. Dažas pirmdienas mate viņam nav v

rējuši neko citu nedēļas uzturam līdz dot, kā tikai kalus (turp-

-41
- Tur

Skolas laika Skalbe sagāja četras vasaras ganos.
»

viņš nododas apkārtnes novērojumiem, kurina meža uguni,

grimst sapņos. Viņš raksta dzejoļus uz bērza tāsīm,

trepītēm pakāpies, puišiem svētrunas. Ganu un skolas lai

Skalbēm sakrājusies vesela burtnīca dzejoju; bet jaunais az

nieks tos sadedzinājis tēva smēdē uz ēzes.

No draudzes skolas izstājies, Skalbe mēģinasev uztau

tālāku ceļu. Viņš iestājas kādā Rīgas gramattirgota
par mācekli, bet, vienu dienu nostrādājis, aizbēg.

_

V^
h

S?
art

pie kāda saimnieka par puisi; zirgu iejūgt gan iemācas, pei
ne; pēc kādām nedēļām viņš aiziet. Viņš uzņemas Pje _?

s

mattirgotāja Ozola kolportiera lomu; bet norēķinoties ļ2l"2 '
ka viņš tirgojies ar 25 rubļu lielu iztrūkumu. Tad vin^ ap

c

L
mas būt par vēršu dzinēju, izstaigā vienā vasarā 5—6 reiz
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uz Rīgu. Kādreiz jāpaliek Baložu krogu (ap 11 kilometru no

Rīgas) pa nakti. Vērši sagulst pagalmā. Skalbēm jāguļ vi-

ņiem blakus. „Guļot viņš priecājas par zvaigznēm un bauda

mūzikas daiļumu, kas klavieru skaņās nezin no kurienes atlido
līdz ausīm." (A. Birkerts.) Vienu rudeni viņš ir kādai jēru tir-

gotāju sabiedrībai par kasieri un braukā ar viņiem apkārt pa

Vidzemi. Viņš ved pa reizai ari klaidoņa dzīvi. Dažreiz pie-
trūkst pat maizes. Kādu svētdienu viņš kopā ar kādu biedru
salasa tīruma zirņu pākstis, staigā vakarā gar Piebalgas
biedrības maju, kur izrīkojums,
un lieliski priecājas par skaisto
mēnesi (Birkerts K. §~ 64).

Pa tam Skalbe nācis klaja ar

dzejoļiem. Pirmais viņa ie-

mestais dzejolis parādās Balsī
896. g. 3. (15) jūlijā ar parakstu

Austris. Tā ir fantāzija Sap-

ļļ's. Mate viņu pa sapņiem ved.
Kur saule spīd, puķes aug, tur

ļaiž viņu kajam; kur vētras šņāc,
bangas krāc, tur māte viņu nes,
"dz pati izdziest. Nu viņš varētu
nodoties baudām, bet viņš iet at-

pakaļ, kur vētras. Tai pašā gadā
"ak klajā vel citi dzejoļi. Pēc pā-
ri$ gadiem (1899) Sapnis iespiests
Jauna Ražā 111, bet nu stipri pār-

dzītā veida, no ka var redzēt,

pj nelā mera dzejnieka gaume
■ZKopusies. Viņam top nepaņē-

mi tadi teicieni kā „Kad dzīve

2 man jauka paleja", „še es mo-
Kārlis Skalbe.

smaku"
—_un viņV'tos strīpo.

teļ

n

k
s koncentrē domas un slīpē

kūmus.
— par agrāko dzejas paraugu Skalbēm bijis Ceriņu

nā,
eris' bet tad Veidenbaums, kura necenzētie dzejoļi viņam

at
-

ro^a
- Viņš sarakstās ar Maksimu Gorkiju, kas viņam

uta savus žurnālā Znaņije izdotos stāstus ar uzrakstu
lAus*nņš, L. Vēstn. 1921, 247).

Skalbe sāka meklēt pēc pastāvīgākas vietas. Viņam iz-
Vas (1897) piestāties par palīgu pie Raunas skrī-

salv h
• r v * Qš nostrādāja pusotra gada, ņemdams dalību

'edriska dzīvē, sevišķi teātra izrīkojumos. Saslimis ar plau-
Pleves iekaisumu, viņš kādu laiku atvaļinās, dz:vo savā
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dzimtenē un saraksta garāku dzejojumu Pie jūras (1897). Uz

to_ viņu ierosina tuvais Alauksta ezers, kas spoguļojas kalnos

kā padebess. No Raunas aizgājis, viņš vienu vasaru (1898)
staigā atkal par kolportieri un tad dabū vietu pie Ērgļu
skrīvera P. Blaua. Še viņam svabadāka, patīkamāka
dzīve. Bļaus ir pats dzejnieks, apkārtnē ir centīgi skolotāji

(Bērziņš Cirstos, Liepiņš Grazdonā); turpat Ērgļos laiku pa

laikam ierodas ari Blaumanis. Skalbe daudz lasa, sevišķi

Tolstoja, Ibsena, Mopasana rakstus. Viņš iepazīstas ar nele-

gālo literātūru un top par revolūcionāru. Ari Ērgļos viņš pār-
trauc uz kādu laiku skrīvera darbus un pāriet mājās, kur tiek

gatava daļa Cietumnieka sapņu.

Tuvojoties kara klausības laikam, Skalbe noliek Jēkab-

miesta skolotāja eksāmenu un iestājas (1901) Ērgļu pa-

gastskolā par otru skolotāju. Pirmais skolotājs ir Rūdolfa

Blaumaņa brālis Arvīds. Skolu tur' tikai ziemu. Vasaru viņš

citur; divi vasaras viņš līdz Jāņiem strādā Raunas drau-

dzes sko 1 ā pie A. Brača. Par skolotāju būdams, viņš sa-

stādīja dzejoļu krājumus Cietumnieka sapņi (1902) un Kad ābe-

les zied (1904).

Pa starpām Skalbe piedalās revolūcionārā kustī-

bā. Grazdonā nodibinās pulciņš Trubadūrs. Svētdienas sa-

lasās cilvēki no apkārtējiem pagastiem, dzied korāļu parodijas,
ko sacer Skalbe. Trubadūrs izkaisa hektografētas proklarna;

cijas, izplata nelegālu literātūru, vāc naudu sociāldemokrātiskai
bibliotēkai.

Drīz sametas mezgli. lepazinies Ērgļos ar rīdzinieci, savu

turpmāko dzīves biedri, Lizeti Erdmani, Skalbe brauc_l9o4. g-

vasarā ar viņu un ar Austriņu uz Vecpiebalgu. Otra diena

pienāk ziņa, ka uradņiks pacēlis uz ceļa proklamāciju saini,

kas varētu būt izkritis vienīgi Skalbēm un viņa

Skalbe nu vairs nevar mierīgi viesoties; jāglābjas. Viņš brau

caur Cēsīm uz Rīgu, kur nodzīvo nedēļas divi pie Kenina, pa

dienas pavada jūrmalā pie Raiņa, uzturas rudeni kadu niene

Koknesē pie Austriņa un aizbrauc ar viņu uz Qipku Dundag

jūrmalā.

No skolotāja vietas Skalbe pa tam atlaists un ir z_au dc

jis drošus pamatus zem kājām. Ģipkā, »

Austriņš par skolotāju, viņš jūtas vientulis, neapmierināts
jau decembra pirmajā pusē atbrauc uz Rīgu atpakaļ.

cijas viļņi nu ceļas arvienu augstāk. Skalbe 1904. g

laida klajā pasaku Kā es braucu ziemeļmeitas lūkoties, ko

satiru pilsoņu seklībai, ko revolūcionāru aprindas silti uzn

1905. g. janvārī piedzīvoja Rīgā pirmos lielos revolūcijas
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nicinājumus. Kārtīgs darbs, sevišķi literātūrā, bija stipri
traucēts. Pēc izejas meklēdams, Skalbe nodomāja doties uz

Parīzi, kur darbojās emigrējošo krievu profesoru sabiedrisko

zinātņu augstskola. Lai sadabūtu līdzekļus, viņa labvēļi un

cienītāji sarīkoja 19. februārī Skalbes vakaru. Bet Skalbēm

neizdeva ārzemju pasi,_un viņam bija jāved tālāk klejotāja dzī-

ve. Viņš uzturējās te Ērgļos, te Koknesē, te Piebalgā, te Cēsīs,
līdz 1905. g. rudenī revolūcionārā kustība viņu atkal ierāva

sevi.. ■ . -

Sociāldēmokratijai ieņemot vadošo vietu revolūcijā, Skal-

be iestājās sociāldēmokratu partijā, runāja mī-

tiņos, bija par skolotāju biroja locekli. Viņš no decembra (1905)
vada ari žurnālu Kāvi (sk. 380. lp.), kas politiskos jautājumos ir

sociāldemokrātisks. Tiklīdz pirmā burtnīca bija izdota, admi-

nistrācija sāka Skalbi tvarstīt; iznākot otrai burtnīcai, žurnālu

apturēja un ierosināja pret redaktoru prāvu.

Skalbe tagad uzņēma savas emigranta gaitas.
Viņš devas 1906. g. sākumā caur Pēterpili uz Somiju. Nāk-
dams sakarā ar M. Valteru un citiem latviešu sociāldemokrā-
tiskas savienības biedriem, viņš sāka interesēties par Latvijas
autonomijas jautājumu. Caur Zviedriju, Dāniju,_Berlīni tālāk

dodamies, viņš nonāca 19. februārī Cīrichē. Ilgam pec dzim-

tenes padodamies, Skalbe bija maijā jau atkal Rīgā. Turpmot
Kāvus, viņš sakopoja rakstu krājumu Ziemas naktis, ņema
dalību pie Dzelmes; bet reakcijai pieaugot, viņam bija sep-

tembrī atkal jāatstāj Latvija. Tagad viņam bija vairāk gadu
Jāpaliek svešumā. Somijā- (Helsingforsā) viņš nodzīvoja līdz

g. decembrim, tad aizceļoja uz Kristiāniju (Oslo), no ku-

rienes 1910. g. sākumā ieradās atkal dzimtene.

Dažādas dienas pārdzīvojot, Skalbēm nu vairs saites

nepārtrūkst. Vispirms viņš nometas Rīgā, tad
Pariet uz Burtnieku namu Mīlgrāvī. No šejienes viņš vada

1?10< g. novembrī žīda Blankenšteina izdoto kapeikas avīzi

ļ?ta Vēstnesis. Tad viņu sauc pie atbildības par Kāvos iespies-
tiem rakstiem Krievu revolūcija un Debesīs pa revolūcijas

Viņu (15. dcc. 1911) notiesā uz vienu gadu un sešiem

Jļtenešiem cietumā. Viņš še lasa Dēmeļa, Lilienkrona v. c.

darbus, ņem dalību žurnālos (Domās, Druvā). No cietuma viņu
atlaiž 1913. g. februārī. 1914. g. iznāk viņa darbi Ziemas pa-

un Saules puķes. Karam sākoties, viņš ir vispirms par

ļ aunāko Ziņu korespondentu, bet tad dabū Dzimtenes Vēstne-

ša komandējumu uz kara lauku Polijā (24. okt—20. nov.

1915. g. viņš seko kara darbībai Kurzeme, pariet bēgļu
laka uz Valku, tad caur Pēterpili uz Maskavu, kur darbojas
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Kultūras birojā un vada žurnālu Varaviksna (Pēterpili). 1916. g.

viņš pārbrauc Valkā, ņem dalību avīzē Līdums un ziemā iestā-

jas Strēlnieku bataljonā. Rīgai 1917. g. krītot, viņš pāriet uz

Valku, ņemdams atkal dalību avīžniecībā un tapdams par na-

cionalpadomes locekli. Vāciešiem (febr. 1918) Valku ieņemot,

viņš pāriet atkal uz Rīgu, tad līdz ar jaunnodibināto Latvijas
valdību uz Liepāju, no kurienes (1919) pārnāk atkal uz Rīgu,

top ievēlēts (1920) par Satversmes sapulces, tad (1922) un

(1931) par Saeimas locekli. Ar maziem pārtraukumiem, visu

šo laiku viņš strādā ari Jaunāko Ziņu redakcijā, kur vada lite-

rārisko nodalu. Ar 1928. gadu sākot viņš rediģē vēl daiļrakst-

niecības žurnālu Piesaule, kurā uzņem tikai latviešu rakstnieku

darbus. 1930.—1931. gadam Latvju rakstnieku un žurnālistu

arodbiedrības valdes priekšsēdētājs.

Dzejnieka tieksmes Skalbe uzrāda no agras

jaunības, pat no bērnības; bet viņš ierauts dzīves straumē tādā

mērā, ka viņam nav bijis pietiekoši daudz vaļas un miera, lai

pilnīgi nodotos mākslinieka darbam. Ari to nevar sacīt, ka

dzīve viņu būtu aizrāvusi pret viņa paša gribu. Viņam vienu-

mēr ilgas pēc dzīves straujuma. Kad viņš divus gadus nodzī-

vojis trgļos par skolotāju, viņam tur vairs negribas palikt;

istabiņa liekas šaura un nabadzīga (Ritums 1923, 140). Pava-

dījis dažas dienas Ģipkā, jaukumiem neapbalvotas dabas vien-

tulībā, viņš raksta (vēst. 15. okt. 1904): „Mēs neesam tie cil-

vēki, kas šādos purvos var dzīvot; lai saka, ko grib, par pas*

aizliegšanos, par strādāšanu priekš tautas. Mums vajaga ap

sevi dzīvību just." Viņš ari nevar mierīgi noraudzīties, kad

viņam apkārt rosās dzīve. Uz laukiem par skolotāju būdama

viņš piedalās revolūcijas propagandā; revolūcijas viļņiem

augstu paceļoties, viņš iestājas partijā un runā mītiņos; karaļļļ
izceļoties, viņš dodas par avīžu ziņotāju uz kara lauku. v

tā vienumēr viņš ir ne tikai dzīves aplūkotājs, bet ari tie»

viņas dalībnieks. No otras puses viņš ir caur un cauri ju

cilvēks, ko aizkustina katra vēsmiņa, kas, ari pa ie

iedams un kafejnīcā sēdēdams, dzīvo pats sava pasaule,

nāk tad, ka viņš ne pilnīgi ietilps] parastajās kultūras un m

rātūras formās: viņa sabiedriskā, avīžnieka darba ir snp

dzejas elementi; viņa dzejā mēdz pa laikam būt sabiedris

motīvi. Viņš pats saka (Ritums 1923, 144): „Var būt pat*

mana īstā pasaule ir taisni šāda ar liriku apgarota proza, v

jas forma man itin kā par šauru." Un tālāk: „Es izeju uz

lāku koncentrāciju un tādēļ esmu izvēlējies pasakas vai

ģendas formu." Minētajiem elementiem kopa saplūstot, 5
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bes darbos pec formas tomēr skaidri izšķirama dzeja un proza.
Pie pirmās pieder viņa lirika, pie otras vina pasakas un stāsti.

b) Skalbes literariska darbībā stāv pirmajā vietā dzeja.
Pirmo dzejoli viņš uzraksta 12 gadu vecumā (Rit. 1923, 139).
Vinu sajūsmina kluss, jauks vakars; tālumā kautkur dzirdama
ratu rīboņa, kas atbalsojas vakara klusumā. Še jau nomanāma

Skalbes dzejas pamatskaņa. Tā ir liriska, lielā mērā da-
bas modināta. Viņš pats atzīstas (turp. 140): «Vispār,
runājot par manu māksliniecisko izveidošanos, varētu teikt,
ka esmu jau lirisks no dabas: es savas liriskās dāvanas re-

dzams esmu mantojis no mātes, kura bij sirsnīga un liela dzie-
dātāja. Daba tikai* modināja manī to kas tur klusu snauda, un

izveidoja to tāļāk." Dabu Skalbe uzskata par savu māksli-
nieka spēju stiprāko modinātāju. Viņš dzīvo atsevišķā mazā

ļnājiņā, kam apkārt skaista daba. Viņš atceras veco lazdu

krūmu, veco bērzu un trīs egles uz smēdes kalniņa. Kokus

yjoš mīl tāpat kā cilvēkus. Par mākslinieku viņš pirmo reizi
lūtas sacerēdams dziedājumu Pie jūras (1897). Pama-
tā ir Alauksta iespaidi; bet sajūsma rada trakojošu jūru, kurā
viņš dodas, atbalstīdamies uz mātes dāvinātā dēla.

Minētā dziedājumā ieraugāma ari sabiedriskā
doma. Viņš peld, ar viļņiem cīnīdamies, uz sava dēļa. Bet

saram laiž lepni kuģi, kuros bagātie tēva dēli gļēvi sildās

krāšņajās kajītēs, raidīdami viņam pakaļ apsmiekla skatus.

Kedzams, tā ir dīglī tā pati doma, kas visā pilnībā iztēlota

Pasaka Ka es braucu Ziemeļmeitas lūkoties. Sabiedriska doma
arj Skalbes turpmākajā dzejā allaž iznirst uz augšu, atspogu-

ļodama dzejnieka pārdzīvojumus un centienus dažādos laikos.

(iQ
a Pirmaiā dzejoļu krājumā Cietumnieka sapņi

u™2) izsakās kā galvenais motīvs ilgas tikt projām no šaurās

apkārtnes. Krājums Kad ābeles zied (1904) vēsta

revolūcijas tuvumu. Dzejnieks grib izliet savas sirds asinis,

sārtu un sadedzinātu pasakas, uz kurām tauta
™Ksti dusējusi (Tautai). Tad apdziest cerību spožums. De-

.*sis apmācas Zemes dūmos (1906). Mūžam zilie
Evijas kalni nemiera segti; sasisti upuru trauki; sirmajā silā
v miera mocekļu gariem. Tā paša motīva tālākie varianti

fto
Ve^li laikā (1907). Guļ dzejnieka draugs, uz krū-

jn zaļo velēnas, pie kājām smilgas šūpojas, lodes rus krūtīs —

j
Ka dusēt

_

var tik ilgi ?" (Mans draugs.) Emigranta
z ' e smas (1909) doma stinguši, no dzīves šķirta. Redzot
rkana krusta karieti, mostas vēlēšanās: Kaut gulētu tur

atr h-
irds un saule (1911) tad norāda, ka dzejnieks

adīs nezaudējamas mantas.
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Man visi gudrie vardi

Sen garlaicīgi kļuva.

Tik sirds,

Tik sirds un saule man tuva.

Mostas atkal Sapņi un teikas (1912), skan sila

pulkstenīši, var uzkavēties krēslas pilī un meža krodziņā. Tad

Daugava ir lielu notikumu lieciniece: tā ierauga svešus ļaudis,

savas tautas postu, bet ari brīvības atmirdzu. Par motīvu top

Daugavas viļņi (1918). Var visu tālo, grūto gaitu no-

slēgt ar vērojumu:

Ak, pec tik daudz tumšam domām —

Gaišās debesis un zvaigznes!

Latvija, vai tavi celi

Atspīd man šais spožas zvaigznes?

Nerimstošās pārmaiņās paliek negrozāma mūžam jaukā
daba. Ar to kopā saistīti, paliek neaizmirstami ari pārdzī-
votie momenti. Mūžam zilajos Latvijas kalnos paliek ierak-;
stīts tas nemiers, kas pār viņiem gājis. Lielie dabas raksti

bkalbes dzejā atzīmēti ari par sevi. Daudzu paraugu starpā mi-

nams Staburags un Saules meitiņa. Gar Sta-

buragu lido Saules meitiņa, apliek tam spožo roku un to no-

skūpsta. Viņš pamostas no simtgadu skumjām, iemirdzas; bet

viņa aizbēg pa viļņiem. Staburags satumst skumjas, apklāj

miglā vaigu un asarās lēni sadrūp.

Skaidri šai paraugā parādās Skalbes tēlošanas veids, vina

dzejas stils. Viegli, nemāksloti pantam aizritot paceļas

glezna pa gleznai: Staburags, Saules meita, zeltspoža rociņa,

mirdzošās asaras, pelēkais vaigs v. t. t. Savā daiļa uz^ar.'

mībā tas atgādina tautas dziesmas, tomēr ietvertas māksi

dzejas ritmā un apdvestas jaunlaiku cilvēka karstāko *

Bet dabas mīts ticis atkal dzīvs. Kam dzejnieka /oka 'daņ
pieskaras, tas dzīvo. Kā pirmatnes cilvēkam, viņam wjļ
nevien putniņš silā un zivtiņa atvarā, bet ari puķe un ko*j
Zvaigznes svecēm rokā stājas uz vakts; nakts tuvojas mija
lēna kā māte pie bērna. Veidojas gabalu pa gabalam modei*

mītu pasaka, kas savu pilnību sasniedz Skalbes prozā.

Viņa jaunākā lirika sakopota krājumos Vakara

nis (1927) un Zāles dvaša (1931), kuros
sniedzis vel lielāku izteiksmes skaidrību un konkrētību, vel

lāku vienkāršību. Savā dzejā viņš arvien vairāk parādās

viens no visbūtiskākiem latviskiem dzejniekiem. Kra)

Vakara ugunis izpelnījās ari Kultūras Fonda godalgu.
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c) levērojamākie Skalbes prozā sarakstītie darbi ir

viņa pasakas. Ari tam atrodam pirmsākumus viņa bērnībā.
Viņš atceras, ka viņš savā ganu laikā, kādā gaišā, saulainā
dienā, gulējis nora un rakstījis pasaku. Viņam ar to saistās
gaiša, priecīga noskaņa, kāda tā viņam bijusi ganu laikā un

vispār jaunībā līdz apmēram 22. dzīvības gadam (Ritums 1923,
139). Tada jauka, saulaina noskaņa ieglabājusies viņa pa-
sakās.

_

Tā_ne ar ko nav aptumšojama; jo ja cilvēks savā

dvēsele spēj pārvarēt nabadzību, ciešanas, spēj pacelties pāri
apstākļiem, tad viņš nav ievainojams. Un šādi temati Skalbi,
Pēc viņa paša atziņas (A. Birkerta K. Sk., 442), visvairāk ie-

rosina rakstīt pasakas.

_

Pirmā no Skalbes pasakām, kas vērsa uz sevi lielu

vērību, ir Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties
(1904). lerosinājumu dod viņa personiskie pārdzīvojumi. Viņš
sajūt Ērgļos savus apstākļus par pārāk šauriem un nabadzī-
giem; tada viņam parādās ari sabiedriskā dzīve Latvijā. Bez
lam viņš grib Ziemeļmeitā tēlot savu iemīļoto sievieti (Rit.
1923,140 v. t.). Jauns jūrnieks atstāj tēva mājas un brauc

meklēt Ziemelmeitu. Vispirms viņš nonāk Miera un Pieticības
salā, kur ļaudis, apaļi un sārti, svin cūku bēres. Debesis še

zemas, ka var ar roku aizsniegt; iedzīvotāji pret jauno jūr-
nieku laipni, sevišķi mīlīgā Vabulīte. Bet viņš še nevar izturēt.

Lajma par viņu apžēlojas un sūta sapni par Ziemelmeitu.
«viņas acīs dega spožums, ar kuru varēja debesis aizdedzināt
No viņas skata mākoņkalni bija sarkani un ūdens vizēja ka

zelts." Viņa izvadā jūrnieku, kā Beatriče Danti, pa debesīm,
''kdama skatīt dažādas parādības. Pamodies_ viņš kliedz:

-Nostāties!" Viņu par to ieliek cietumā un pēc tam izraida
n° zemes. Viņš skatās neaprobežotā tālē un domā: «Pasaulei
nav gala un debesīm nav malas. īstā dzīve ir liela kā pasaule
1111 augsta kā debesis."

Lielākā dala Skalbes vēlāko pasaku sakopota krājuma
Bernas pasakas (1914). Viņu galvena,doma medz no-

Vest līdz reliģiski ētiskiem dziļumiem. Kad kaķītim melnais

Pcis atņēmis dzirnavas un ari viņa māsas viņu neuzņem, viņš
Ķniņa priekšā nepiemin jaunu un saka par savam ma-

Sarr
ļ- „Dari viņām tikai labu. Kad _es_ kā übags aizgāju pa-

aulē, tad jau bija sāpju diezgan. Kapec vairot sāpes? Lai
vairojas labāk prieks." (Kaķīša dzirnavas.) — Jaunajai ķeni-
Oienei parādās sapnī kara kalps un paņem viņas elpu. Viņa
ffi meklē pēc tā un ir kā koks, kam zibens pāršķēlis galotni,
'nesa pieder ķēniņam, bet dvēsele pieņem simts dažādus vei-

Qlls- 'ai varētu būt pie sava mīļākā. (Mūžīgais students un vi-
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ņa pasaka.) — Milzis, kas visu mūžu turējis kalnu uz mugu-

ras, kādu dienu atsvabinās no savas nastas un iziet pasaulē.
Bet viņam nav labi. Viņš nometas zemē un sāk raust ap sevi

smiltis, līdz viņā turas viss kalna svars. „Milzim bij atkal

ko nest, viņš atkal dzīvoja pilnu dzīvi un bija laimīgs." (Mil-

zis.) — Apcietinātais ķēniņa dēls nāk atkal godā un dabū ķē-

niņā meitu, kad viņš atzinis par trim lielākiem dārgumiem sau-

les staru, ūdeni un rudzu maizi. „Kad tie trīs cilvēka ne-

atstāj\ tad citi septiņi viņam neko nevar darīt." (Ķēniņa dēla

trīs dārgumi.) — Glīts, Zeberiņa illūstrēts Skalbes pasaku krā-

jums ir Pasaka par vecāko dēlu un citas (1924).

Tām pievienojas turpmākie krājumi Manu bērnības

dienu mēnesis un citas pasakas (1926), Mā-

tes leģendas (1928), izlase Pasa ka s (1928) v. c. Jo šā

iemīļotā rakstniecības paveida Skalbe nekad neaizmirst, atrās-

dams arvienu jaunus motīvus, ko ielikt brīnišķi vienkāršā un

katram saprotamā stāstījumā, kāds ir viņa pasakās.
Skalbes pasaku stils uzrāda dažas tautas pasaku

iezīmes, tomēr no tām stipri atšķiras. Stāstījums vienkāršs,

dabisks, dzīvs; tomēr Skalbe izceļ atsevišķos momentus tik

spilgtās, noskaņotās krāsās, ka tie paši par sevi saistīt saista

un tādā kārtā var aizmirsties stāsta pavediens. Tautas pasaku

stāstītājs patur cieši acīs notikumu gaitu, atsacīdamies no at-

sevišķu momentu un priekšmetu tēlojumiem.

Pasaka Kaķīša dzirnavas sākas: „Sirms vecis kailā kažokā

iznāca no piesarmojušā dārza un skatījās atpakaļ caur
ābelēm, Pie

kurām pār vakara sārtumu drebēja viegli ledus spīdulīši, kā tas

bālās pelnu plēnes pār kvēlošām oglēm. Biezs rieta sarkanums

krita viņa sejā. Tā bija niknā veča seja. Viņa ūsas un bārda B

skatījās kā garas sudraba bārkstis, piesalušas zilām un zaļām ledus

zīlēm, kurām vēl vakars pielika pa sarkanai."

Par savu prozas stilu Skalbe saka (A. Birkerta K. •
443): „Es mīlu visu īsi saņemt. Dzeju mēs uzrakstām reizern

dažās minūtēs. Proza prasa vairāk laika. Ar ātro rakstīšanu ne

gribu stilu samaitāt. Mīlu vienkāršību un dabiskumu. Teikufflļ-
mākslīgi būvējot, valoda zaudē savu vienkāršību. Ja cilvēks

saprot un zin, kas viņam sakāms, tad viņš to var izteikt vien

šos vārdos."

Skalbe vēl laidis klajā stāstus, tēlojumus, (ļ
'

metinājumus, piezīmes, ietverdams tanīs pa ļļ?,a*

daļai savus piedzīvojumus un pieredzējumus. Stāstā

iz tālumiem tēlots skrīvera palīgs, kas mācās un ilgojas P

nezināma tāluma. Skolotājs Abeltiņš pirmajam rada. Stas



Skalbe

413

Pīlītes redzami bēdīgie skolu apstākli pārkrievošanas laikā. —

Kara unnemieru laika tēlojumi un piezīmes sakopoti grāmatās:
Kurzeme, Atspīdumi, Mazās piezīmes. Ari īsās piezīmēs un

avīžu rakstos par dienas jautājumiem parādās Skalbes māksli-

nieka izjuta un stils.

Skalbe devis ari vairākus citu tautu pazīstamu rakstnieku
(Turģeņeva, Uailda v. c.) prozas darbu tulkojumus. Kā tulko-
tāja un žurnāliste pazīstama tikusi ari vina dzīves biedre L i -

zete Skalbe (dz. Erdmane,_lBB6). It īpaši labi viņai pa-

dodas ziemeļnieku, pirmām kārtām Hamsuna darbu tulkojumi,
kurus viņa sniedz tieši no norvēģu valodas. Kā žurnāliste vi-

na darbojusies Līduma, Nedēļas v. c. redakcijās un Letā (Lat-
vijas telegrāfa aģentūrā).

Literātūra. K. Skalbes Kopoti raksti. Ar A. Birkerta

biogrāfiski kritisku skici, I—V, Rīgā 1922—1923, Kultūras Balss iz-

devums. (Birkerta biogrāfiski kritiskā skice ir plaša, iet ar atsevišķu

lapas pušu apzīmējumu kā ievads pa visiem 5 sējumiem un sniedz

par Sk. daudz biogrāfiska materiāla.) — K. Sk. dailradīšanas psīcho-

•ogija, Ritums 1923, 11, 138—145. (K. Sk. pašraksturojums ar P. Bir-

kerta piezīmēm.) — A: Švābes K. Sk. pasakas, Ritums 1921, 111,

216-220. — J. Lapiņa K. Sk., Burtnieka pūrs II; K. Sk. Domas

1913, XII. — P. Rozīša Sāpju estētika (K. Sk.), Kultūras slāpes,

Rīgā 1924. — A. Austrina Pie Skalbes, Latvijas Vēstn. 1921, 247. —

K. Krūzas Piecas vēstules par K. Sk., vina dzeju un jubileju, turpat.
~~ J. Šiliņa K. Sk., 25 g. jubilejas dienā, Latvijas Sargs 1921, 247. —

V. Eglīša K. Skalbes 25 g. darbības jubileja, Latv. Kareivis 1921,
246. — A. Ersa Smaidošais bramins, Latvis 1921, 51. — Mūža 50

gadu jubilejas krājums [Svētku raksti (1929), kurā uzņemti: K.
Skalbes, Ūdens māte, J. Vesela Kārlis Skalbe, A. Švābes K. Skalbes

Pasaka, P. Blaua Skalbe Erglos, A. Brigaderes Nedaudz rindiņu,
I - Ermaņa Atmiņas un piezīmes, J. Grīna īstākais latviešu dzej-

nieks, J. Madernieka K. Skalbe glezniecībā, E. Stērstes (bez virs-

raksta), Ed. Virzas Skalbe strēlnieku pulkos, Vectēva Fantastiska

siluete, A. Austriņa Ar Skalbi, V. Delles Vēstule dzejniekam, K.

Strāla Dažas pārdomas par Skalbi, P. Rozīša Nāc pie sapņu dzej-

n>eka, A. Ersa Skalu Valka, J. Akurātera Skalbe strēlnieks un poli-

tiķis, K. Krūzas Rudens vārtos, Rud. Egles Radošais narciss, J. Zā-

l'ša Skalbe mūsu mūzikas līrikā, Kārla Egles Saulrieti, A. Gulbja

Lappuse no izdevniecības vēstures, J. Lapiņa Daži brīži kopā ar

Skalbi, V. Grēviņa Skalbe kafejnīcā, A. Ķēniņa Dzejnieka varonība

un J. Sudrabkalna Trīs mazas piezīmes. (Krājums izdots glīti,

«Ilustrēts). — Ed. Virzas K. Sk., grāmatā Laikmeta dokumenti, Rīgā

1930., 113. lp. — A. Grīns Divas sejas (par Skalbi un Virzu), Brīvā
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Zeme 1932, 228, 234, 240. — N. Brakša Kad milzis atgriežas pazemē,

Jaun. Ziņas 1932., 250. —

5. AKURĀTERS

Pārejas laikā, vecajiem pamatiem sabrūkot un pēc jauniem

meklējot, rodas nedrošība, nemiers. īpaši jaunā paaudze pa-

liek bez droša atbalsta cīņā par nākotni. Šādam,pārejas laika

nemieram dod jo spilgtu izteiksmi savos darbos Akurāters. Vi-

su pārbaudot, viņam nepaliek nekā, kā tikai viņš pats. Savas

attiecības pret apkārtni viņam tomēr vienumēr. Te tad nu ro-

das nesaskaņas, kas rada nemieru un sāpes kā personiskus pār

dzīvojumus. Par Akurātera darbu raksturīgo īpašību tad ari

apzīmē (Rozītis) sāpju nemieru.

a) Jānis Akurāters■ S dzimis 1. (13.) janvārī 1876.

Dignājas Jaunzemju mājās Augškurzemē. Kad Jānim seši v

septiņi gadi, viņa tevu pārceļ ka valsts mežsargu uz Dignā

Beitaniem. Še viņš saņem savus tālākos bērnības un jaunīb

iespaidus. Viņa vecāki mīl viesu pulkā būt jautri; viņi, s

višķi māte, mīl dziesmas. Jaunzemji guļ Daugavas krastā, sla

ku priežu silā. Ari Beitani atrodas pie liela meža, kas desm

tiem kilometriem izplešas gar Daugavu.

Par iespaidiem, kādus Akurāters saņēmis no sa-

vas apkārtnes, viņš pats tā liecina (K. Egles Atzinās a

1924, 167): „Šis mežs ar savām skaistajām mūžīgām priedēm, v

nepārejamiem staignājiem, ar mežezeriem, meža pļavām, ar bagā-

tīgo puķu daudzumu, medībām, rudens melancholiju un ziemas bur-

vībām ir man devis daudz sapņu un iedvesmes un ari tagad gul a

miņā kā apburts, nepieejams noslēpums. Viņš savienots ar atminu

par dziesmām, kuras jaunībā tur skanēja gandrīz bez klusēšanas,

sevišķi vasarās ar līgo, kad dziedāja ļaudis milzīgos pulkos, tap

ari talkas un pec beigtiem darbiem."

Kad Akurātes apmēram deviņus gadus vecs,_viņš sak '
skolā, papriekšu kādās lauku mājās, tad mācas Birzu P

gastskolā un Jēkabmiesta pilsētas skola, kuru beidz divu g

laikā. Gribēdams mācīties par mežkopi, viņš 1894. £• kopa

kādu biedru izbraukājas pa Krieviju, nodzīvo kadu laiku l

Tolstoja muižas, Jasnajas Poļanas, tuvuma, bet neka nepan

pārbrauc atkal mājās. . £
Trīs gadus Akurāters nodzīvo par strādnieku P 1

va. ledams vasaru pie lauku darbiem, apstaigādams fli.

viņš jūtas laimīgs. Sākot ar sloku medībām agra pav

līdz vēlam rudenim, kad celdamās trūkstas irbes un sn
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viņš zin visu meža zvēru un putnu noslēpumus. Rudeni viņš

apgādā grāmatas: estētiku un ētiku, krievu un franču klasiķus
- un nododas lasīšanai.

Tai pašā laikā viņš mēģinās ari rakstniecībā, sacer

dzejoļus, noveles, drāmas. Pirmie dzejoli nāk klajā Austrumā

1895. g., pirmais stāsts Ceļā uz patiesību, kas iesūtīts sacen-

sībā redaktoram Zālītim un izpelnās atzinību, lai gan nedabū

godalgu, iespiests Dienas Lapā 1899. g.

Turpmāk Akurāters ķeras pie skolotāja darba. Ek-

sāmenu nolicis, viņš darbojas
Elkšņu pagastskolā (1898), Iršu

kolonija vācu skolā (1899), Ju-

murdā (1899—1901), kur sarak-
stās ar Skalbi, kas viņam atsūta

Tolstoja aizliegtos rakstus un

ziņas par revolūcijas kustību

Krievijā. Akurāters_ tad (1901)
Pārnāk uz Rīgas pilsētas pamat-
skolu Ilģeciemā. Viņš biedrojas
ar jaunu ideju sludinātājiem un

top par sociāldēmokratu. Pār-

krievošanas tendencei skolā
valdot, viņam tā apnīkst; viņš
atstāj skolu un dodas kopā ar

Ormani uz Maskavu studēt.

Maskavā viņš nonāk

ļ?O3. g. rudenī un iestājas juri-

ļķkā fakultātē par brīvkiausī-
laiu. Bet visvairāk viņu pie-

lik Rumjanceva bibliotēka,

Ķjtf viņš lasa grāmatas, sevišķi
'ozofiska satura. Šonenhauera.

Jānis Akurāters

'urtrnana, Karita, Spinozas rakstus, iepazīstas ari ar Stirnera

«n citu individuālistu teorijām. Dzejnieku starpa viņam vismī-
lakl Sellijs, Bairens, Heine un romantiķi, mazāk Qete.

1904. g. vasaru kopā ar Krūžu, Skalbi _un Austriņu Kok-
nesē pavadījis, Akurāters pāriet revolūcijas posma.
v

ļQs iestājas sociāldēmokratu savienība, kam programma pra-
sioa pec Latvijas autonomijas, sacer cīņas dziesmas, to starpa

nL ]as saucieniem uz lūpām, Mostaties jus, darba ļaudis,
Pļedalās 1905. g. janvāra demonstrācijās. Pēc tam viņš kādas

ļjenas pavada tēva mājās, top apcietināts un ievietots central-

J!cturnā. No turienes viņu atsvabina augusta. Gada. beigas

uzņemas sociāldēmokratu savienības izdota žurnāla Pret
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sauli vadību, bet dabū izlaist tikai vienu burtnīcu, kad vinu

atkal apcietina. Cietumā viņš pārdzīvo satricinošus brīžus,

īpaši naktīs, kad notiesātos ved uz soda vietu. Uz kādas rakst-

nieku delegācijas lūgumu viņu 1906. g. vasarā gan dažus mē-

nešus atlaiž brīvā, bet septembrī arestē atkal. Viņš paliek cie-

tumā līdz 1907. g. vasarai, tad viņu izraida uz Piiskavu.

Par savu cietuma laiku Akurāters saka (Dienu atspīduni;

34): „Cietums vispārīgi ir īpatnēja cilvēku audzināšanas iestāde.

Pie tās pārliecības es esmu nācis pēc 22 mēnešu pavadīšanas asto-

ņos cietumos un ieslodzīšanas vietās. Un ir vajadzīga milzīga gara

enerģija, ir vajadzīgs daudz ticības un pārliecības, lai izietu no

cietuma garīgi spējīgs, sevišķi no cara cietumiem. Bet vienu lietu

cietums māca: domāt. Sevis analizēšana, domāšana attīstās vis-

vairāk atsevišķi ieslodzītiem, kaut gan vientulība ir smaga." Tālāk

viņš ar sāpēm piemin dienas, kas aizslīdējušas gar dzelzīs krustoto

logu. „Tie bija labākie manas dzīves gadi, un uz centrālcietumu

es vienmēr skatos kā uz, šo gadu kapu."

No Pliskavas Akurāters pēc diviem mēnešiem dabū aiz-

bēgt uz Somiju, kur piedalās kādā terroristu kaujas pulcina.
Novembrī (1907) viņš aizbrauc uz Kristiāniju (Oslo). Gan

trūkuma ciezdams, viņš še dabū svabadāk uzelpot. Atcerēda-

mies Zemgales skaistos mežus un laukus, viņš saraksta Kalpa

zēna vasaru. Dabūjis brīvkarti Kristiānijas nacionāla teātra iz-
rādēs, viņš tās čakli apmeklē, noskatās Ibsena drāmas un saK

rakstīt tautas lugu Lāča bērni.

Rīgā Akurāters pārnāk 1908. g. rudenī, tiek tiesā attaisnot

un nometas pēc kāda laika uz laukiem savas sievas mājas,

Seces Blrzniekos, lai nodotos literātūrai. Rodas rinda vij

labāko darbu: dzejoļu krājumi Sirds varā (1911), pa dal»

Dienu prieks; lugas Lāča bērni (1909), Ķēniņa meita,

Kaupo, Saules gredzens; tēlojumi Puķes ziemeļos (1914),

goša sala (1912). Rudenī 1912. g. viņš ceļo uz Parīzi, kur uz-

turas trīs mēnešus, sevišķi iepazīdamies ar franču skatuv

mākslu.

Pasaules karš izposta 1915. g. vasara vina laj
dzīvi un iznīcina viņa bibliotēku, vēstules, dažus manusknpw

Akurāters pāriet ar ģimeni uz Maskavu. 1916. g. viņš par

uz Valku un strādā pie Līduma un rudenī iestājas streini

pulkos. Pēc demobilizēšanās 1917. g. rudenī viņš atkal &J0 "

Valkā, piedalās pie nacionālās avīzes Laika Vēstis un ir p.

Nacionālās padomes locekli. Latvijas valstij nodibinoties,

ir par Tautas padomes locekli, izpilda kādu laiku Maksis

partamenta direktora vietu, darbojas par avīžnieku, teatr
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radiofona darbinieku un rakstnieku. Nāk klajā vina darbi: stāsti

Sapņi un likteņi, Draugu sejas (1919), Erosa cilts (1923), Dzī-
vības sākumi (1924), Sapņotāji (1927), Ģīmetnes (1929), Dzī-
ves vārtos (1933) v. c; lugas Viesturs (1921), Pieci vēji (1922),
Šis un tas Itnekas (1921), Aptumšošanas (1925), Apvienosimies
(1926), Priecīgais saimnieks (1928), Mīlestības zeme (1930); Lau-

pītājs, Mātes meita (1929), Amora talons (1932); dzejoļu krā-

jumi Dienu prieks (1919), Latvijas balādes (1922), Rožains vējs
(1923), Elēģiski momenti (1925), Neatrastā (1932); romāni Pē-
teris Danga (1921), Ugunīgi ziedi_(l92s).

Akurātera dzejnieka attīstība novērojami trīs posmi.
Savos agrākajos darbos viņš pieslienas sabiedriskiem centie-

niem. Viņa pirmais stāsts atgādina idejā Garšina Mākslinie-
kus: mākslai jāpalīdz labot dzīves apstākli. Viņš pievienojas
sociāldemokrātu strādnieku partijai un sacer revolucionāras
dziesmas. No sociāldēmokratu dogmām viņu atrauj 1905. g.
notikumi Rīgā. Viņā mostas īgnums pret mācību, ka tikai pūlī
var but spēks. Viņš pieķeras individuālismam, anarchismam
!K. Egles Atziņas H, 188). Kādā pazudušā traģēdijā Nepazīs-
tamais viņš rāda jauna tipa cilvēku, kura sauciens ir: Nost

ļļ° puļa! Stiprs ir tas, kas ir viens, un dziļš katrs tikai sevī.

Norvēģija viņam noskaidrojas (ap 1907) nacionālās mākslas
nozīme, un viņš atgriežas pie tām vērtībām, ko sevī glabā tauta
ar savam dziesmām, pasakām un savu vēsturi (turp. 190). Šo

attīstības posmu iezīmes tad ari nes viņa dzejoli, stāsti un

lugas.

b) Vispirms nāk no Akurātera klajā dzejoli. Austruma

j°9s. g. pirmajā burtnīcā iespiests ar parakstu Pollukss viņa
flzejolis Ziemā. Tā ir parastā ziemas aina par lauku klusumu,
vasaras aiziešanu. Tomēr savāds nemiers nomanāms ari še.

skats spiežas baigi dvēselē un izgaisina skaistos
saPūus. Nemiers tad nu paliek par Akurātera dzejas pamat-

ffXu- Viņa pirmajā dzejoļu krājumā Zvaigžņu nakts

ļ|9Uo) ugunīgs protests pret tumsu, nebrīvību, ikdienību. Ilgas
aļcina projām, kur brīvība, kur labāka dzīve, kur daiļums. Tas

izsakās prozas dzejolī Pret kalnu. Lejā migla,
"aves elpa; gribas iet pret kalnu; kāds spēks uz turieni rauj
n cel ka auka. Jāiet vieniem, bez draugiem, bez ceļa; tikai
0 apakšas sasniedz paēdušo smiekli un zaimi — tie sauc at-

tomēr jāiet. Nonāk tur. „Saule un gaisma! Dienvidus

t§N
v smarža un gaviles! Plašums un_ raibi mirdzoša

le- Mūžīgs plašums un mūžīga vasara, un mēs nemirstīgi."

Ugas projām no šauras dzīves raksturo gadu sim-

teņa sākuma paaudzi. Tās, daudzu citu dzejas darbu starpā, izsa-
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kās ari Skalbes pasakā Kā es braucu Ziemelmeitas lūkoties (sk.

411. lp.). Pieķerdamies tiem pašiem centieniem, Skalbe un Aku-

rāters savā raksturā stipri izšķiras. Tas redzami parādās viņu

attiecībās pret nabadzību. Akurāters to (prozas dzejolī Nabadzība)

līdz galam nosoda. Tā liek savu kaulaino roku ap viņu un izdzēš

viņa jaunību. Un kad beidzot skanēs zelts vioa kabatās, vioš skums

par tām dienām, kuru asaras ritēja nabadzības cietumā; jo par visu

pasaules zeltu vairs nevar nopirkt jaunību. Skalbe (dzejolī Naba-

dzība) sauc nabadzību par savu māti, par ko viņš nesūdzas, bet

kam viņš noskūpsta veco roku, lūgdams, lai tā viņu ved nost no

maldu taka, ka citkārt jaunība.

Mērķis, ko Akurāters grib sasniegt, ir daiļums. „Zilā

puķe augstajā kalnā zied; mūžam turp doties un mūžam asa-

ras liet." „Es mīlu zvaigznes, kaut esmu šķirts no viņam caur

bezgala tāli." Pēc daiļuma sniegdamies, dzejnieks paliek
viens. „Par daiļumu — retais ies; par veco dzīvi — melni

pulki celsies."

Šī vientulības doma jo gaiši izpaužas Akurātera otrā dze-

joļu krājumā Zieme ļ o s (1905), kam viņš liek par motto:

„Ar dzelžu važām, ar akmens zārkiem šīs zemes daiļums ir

apstādīts." Viņa dziesma kā dūja laižas pret logu; bet trīs-

kārt ir aizslēgts logs, trim bultām aizgrieztas durvis. Viņš tic

vienīgi savai sirdij, grimst sevī, nes sevī saldākos mirkļus-

Viņš sauc īpar lielu to garu, kas nīd dievus un daimonus un ka

zvaigzne pats zvēro. Viņam tad top par daļu svēti brīzi.

Vakarā tuvojas svēta stunda. Nakts ir dievišķa ka mīlestības

pilna meitene; dzejnieks vientulis staigā laukos, aizmirsis mī-

lestību, slavu un dzīvi.

Tad laimes brīnuma es samulsu,

Jo pusnakts blāzma padebeši sarka,

Un debess mirdza vienos dimantos,

Un zeme kupeja, sirds mana pukstēt stāja:

Jehova vientulis man garām gāja.

Katru atbalstu ārpus sevis zaudēdams, dzejnieks raks

dzejoļus Bez svētnīcas (1907). Tos, kas viņam vervar

tus un nāk viņam pretī, viņš nosauc par vergiem, kas X

kopā grašus pirkt viņa dvēseli. Ne kāds raudās, ne $ma
rV

kad liktenis viņu ķers; tikai viens draugs paliksies: viņa

nums. Viņa sirds ir viņa Kungs un Dievs.
7ie(ļ

Dzejoļkrājumā Astras (1909) dzejnieks pārvērties.
lilijas, zied rozes, zied viņa dvēsele. Viņš stāv dziļā va

pie asteru ziedu kroņiem, kas sauc saules slavu. Jauns ka

dēls piekar zobenu pie sienas, ņem kokli un top par dzie



Akurāters

419

-Tad dzejnieks atver savu sapņu dārzu klusajām sirdīm un

raksta elēģijas un sonetas Sirds varā (1909—1911). Pretī
agrākajiem krājumiem, kur doma plūda tik nevaldāmi strauji,
ka pieņēma svabadu ritmu, vietām prozas veidu, še dzejas

(soneti, tercines v. c.) forma smalki izslīpēta. Tā tas notiek ari

krājamā Dienu prieks (1912—1918). Latvijas varoņu

slavu pauž Latvijas balādes (1919—22). Turpretī klusi,
viegli, svēti un grēcīgi sirds pārdzīvojumi ietveras dzejoļos
Rožains vējs (1920—22), Elēģiski momenti (1925),
Neatrasta (1932). — No garākām Akurātera poēmām mi-

namas: Pestītājs, kas parādījās žurnālā Kāvi (sk. 380. lp.), Mūza

(1908), Saules valgos (1910), Ziedošais laiks (1912), Erosa trauks
(1920), Dziesma par drupām (1920).

.c) Akurātera stāsti ietver vaļējā veidā dzīves ainas un

fantāzijas. Ari tanīs izsakās dzejnieka neapmierināmās dziņas
lr vina tēlotos cilvēkos, ir tiešos jūtu izplūdumos. Pirmajam
stāstam Ceļā uz patiesību (rakstīts 1898) seko citi, kam par
galvenam personām jauni censoņi, sapņotāji, meklētāji. Stāstā
Uz Itāliju (1900) mazais Akmentiņš uzmanīgi un aizgrābts
klausās, ka skolotājs runā par Itālijas jaukumiem, un viņš
apņemastur tikt, kaut ari citi viņu par to izsmej. Andrejs
&rgs stāstā Cilvēks (1902), grūtu apstākļu nomākts, grib
nonāvēties, bet tad attopas, ka tā būtu gļēvulība, kaut ari

vienam jāpaliek guļot uz slapjas, zemes. Nerimstošas ilgas pēc
dzīvības nessevī Viktorija stāstā Maldu zvaigzne (1906).
Sociāla idejā nodibināt debess valstību Virs zemes viņa atrod

apmanīšanos; viņas mīļotais vīrietis izrādās par vienkāršu bau-
dītāju; viņas darāmais darbs top par verdzinātāju. Galā viņa
airod to, ko meklē, sevī pašā. „Cilvēks pats ir savas dzīvības
veidotājs un mērķis; viņš ir visas būtības atminējums." Un viņa
flz'ed slavas dziesmu dzīvībai.

Dzejnieka pasaule noskaidrojas, viņa tēli top gaiši skatāmi
"n dzīvi, viņa nemiers top par noskaņotām ilgām stāstā

zēna vasara (1908). Tās ir atmiņas talā zeme

ļļar
dienām dzimtenē. Tā ir mīlā, dārgā tēvu zeme,

J
uru dzejnieks kā sapņos pārstaigā. Zīmīgs un jauks tur nu

ISs : aiz pagalma redzamais ābeļdārzs, ikur visi zari briestošu
Pumpuru pilni; ievu krūmi dārza malā pie olnīcas; aiz klētīm

Pļavā dziedošais zemes vēzis; pār pagalmu ar ūdens nēšiem
losas meitas. Un tā darbs un atpūta, diena un nakts, pava-

tovf-' vasara un ve lu lai^s slē'PJ sevī neaizmirstamus jaukumus.
°Dina pat reliģiskas nojausmas. Atminoties agros pavasara

i
Us

>. kad visi lauki pilni sējēju un arāju, kalpa zēnam liekas,
Vloš butu kādu reliģisku kultu līdzsvētījis. Gar apmiglotas
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upes krastu maija vakarā no darba mājās jājot, visa upe liekas

kā dzīva būtne, pilna kustības un noslēpumu. Kalpa zēna

dvēselē-iemirdz spožs stars, kad no skolas pa vasaru pārbrauc
saimnieka meita Alma. Nemanot, negribot iegulst sirdī kaut

kas sevišķs, un notiek abu jauno cilvēku lēna tuvināšanās.

Būs viņa jāpaved uz pilsētu, tad varēs izrunāties. If nakti

gulēt nevar. Bet otrā rītā saimnieks pasaka, ka jāiet ecēt:

Almu vedīs cits. ir bālāka un laiks vēss. Laikam ru-

dens." Ir klāt veļu laiks. — Šķīstas mīlestības motīvs ap-

skaidro stāstu Degoša sala (1911). Smailis pārnāk dzim-

tenē un vēl reiz pārdzīvo sava skolas laika romānu. Rūtiņa

ir tā, kas gaismu nes viņa dienā. Viņš ieiet klasē, apskatās:

nava Rūtiņas; viss auksts, pelēks. Te viņš dzird: Rūtiņa

smiedamās sasveicinās ar savām biedrenēm. Viņš paskatās

pa logu. Kas par brīnišķu sauli! Prieks kūsā krūtīs, un gaiss

pilns skaņām. Tas ir 'kā pasakā. Jaunākais dēls gul par meln"

akmens pili apburts ceļmalā, aizslēgts un nepazīts. Tikai ķē-

niņa meita var viņu atpestīt ar savu zelta atslēdziņu un pār-

vērst par cilvēku. — Ainu no cīņu laikiem zīmē stāsts Nāve

(1923). Revolūcionāru fpulciņš uzturas Somijas jūrmala, Pēter-

pils tuvumā. Pie viņiem ierodas jaunava, aristokrātiskasJi'
menes, no konservātorijas izstājusies dziedātāja. Viņai jāiz-

ved terrora akts, tas nozīmē: jāiet nāvē. Šķiršanās brīdī vija
dzied marseļjezi. Viņas lokanais, skaistais ķermenis dreb ka

jauns zvans. Viņa saka: „Pilnīgi vienalga, vai mes dzīvojam

simts vai divdesmit gadus. Dzīve netiek izsmelta ar gadu skaitu,

bet ar viņas intensitāti. Var acumirklī pārdzīvot viens to, K°

otrs piecdesmit gados tikai."

Kādu no jaunākiem stāstu krājumiem Sapņotāji ap-

skatīdams, J. Veselis zīmīgi par Akurāteru izsakās: »Sapfli"~
tā ir dzīve, ko dzīvo Akurātera varoņi. Ne saprast un pārra -

dīt, izpētīt visu, bet tikai sapņot, jūsmot par dabu, sauli. wf

jām, kultūru, apreibt no smalkām smaržām, mīlestības, no m ;

žīgas trauksmes un nemiera, arvien atgriezt laivu no pietic'

krasta un doties bezmērķīgos ceļojumos — tā ir Akuj"ate

varoņu, visas viņa dzejas devīze. Ar savu trauksmainību
anarchistisko revolūcionārismu Akurāters ieņem noteiktu y

mūsu rakstniecībā, un šai ziņā viņam vēl mums nav pat līdzig •
Akurātera īsākajiem stāstiem, novelēm, skicēm P ieviens

romāni Pēteris Danga (1921) un_ Ugunīgi zie

(1925). Pirmā romāna varonis pārstaigā, 1905. gada re

cijas no dzimtenes izkustināts, tālas zemes un pilsētas: bo.

Zviedriju, Norvēģiju, Angliju, Parīzi, bet tad atgriežas
savās tēva mājās, lai še izpildītu savu dzīves uzdevumu.
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šā materiālisma vietā viņš grib dēstīt kultūru. Bet viņš at-

duras uz kavēkļiem: viņu apkaro ir materiālam labumam, ir

racionālistiskām idejām pieķērušies saimnieki. Konflikts se-

višķi redzams lauksaimniecības biedrības organizēšanas bridi.

Ari vietējo saimnieku meitas, kas bez iekšējas izglītības, ne-

var viņā modināt simpātijas. īsta daiļuma apstaroto sievieti

viņš ierauga kādā Pēterpils konservātoristē. Kad viņš pēc kā-

da jauna ceļojuma atgriezies mājās, sācies karš, kura tauta sa-

brūk, lai celtos un dzīvotu. Danga iestājas latviešu strēlnie-

kos. Plūstošais stāstījums, ko ne visur saista kopā architek-

toniska uzbūve, pilns lirisma. — Romāna turpinājums Uguns
ziedi (1925) norisinās jau lielā pasaules kara notikumu vir-

pulī, kas nepaiet garām ari Pēterim Dangām.

Iznākušas šādas Akurātera stāstu grāmatas: Cilvēks

(1905), J. A. stāsti {1907), Kalpa zēna vasara, atminu zīmējums

(1911), Degoša sala (1912), Iz bijušām dienām (1913), Puķes zie-

meļos (1914), Parādības (1914), Sapni un likteņi (1919), Draugu sejas

(1919), Klusums un gaisma (1921), Erosa cilts (1923), Dzīvības sā-

kumi (1924), Sapņotāji (1927), Oīmetnes (1929), Dzīves vārtos (1933).

.

d) Romantikas cauraustu īstenību uzrada parasti ari Aku-

[atera lugas. Tas novērojams pašā pirmajā viņa drāmatis-

kā darbā Taisnība s meklētāji (1902). Tā irbērnu
uSa 3 cēlienos. Pamātes kalpinātā Austra grib tikt ārā no

savas nepanesamās dzīves. Tad ierodas Jānis, kas aizbēdzis
0 cieta, nežēlīga saimnieka, un ved Austru līdz uz taisnības
" Prieka zemi, uz savu bērna zemi, kur visi cilvēki ir labi
n mīļi. Viņi bēg laiviņā pār dzelmi, par kuru gan Austras
a
pastāstījusi, ka tur ļauns pūķis raujot visus dziļumā. „Viss

el

ļ> saka Jānis, „visi tumšie gari slēpjas no laba un baidās
0 taisnības." Jānis tomēr nogrimst dzelmē. — Līdzīgā lomā

v

r Jānis luga Lāča bērni. Viņš ir kalpa dēls, kas 15 gadu

nih
Unla projām, kur jūra mirdz. „Mūsu zemē nav tais-

ir nf sa^a
-

Kauni cilvēki ir viņu ieslēguši, un visiem
•"k grūti un jāraud." Viņš stāsta pasaku par pagrabā

j lodzīto saules meitu, ko ķēniņa dēls atsvabina — un visi ir

]P- Viņš aizbrauc, bet tad parādās savam uz nāves cisām

atr°?m tevam *° tē^u starpā, kas nāk no veļu valsts. _Viņš
balt

*° zerm
'

kur miers un saule, un nu atnes savam tēvam

. tas drebēs, ko viņš (tēvs) sviedrus liedams nopelnījis. „Tā
Java alga, tēt. Ik dienas tu vienu baltu pavedienu ieaudi

And /p^rDa-" Tas ir iznākums no tās gaitas, ko Jāņa tevs
narejs sāka kopā ar savu mīļoto Maiju. Dienu pa dienai,
au Pa gadam viņi cerēja tikt pie savas .pašu kviešu druvas
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un savas mājas. „Mums tak būs sava pajumte un savs maizes

gabaliņš un ūdenskrūze un saule un mēness." Tā tas pirmajā
cēlienā. Bet pēdējā Andrejs gul sirms, pusakls, nevarīgs mazā,

piekvēpušā istabiņā. Un ari no tās viņu saimnieks dzen ārā.

tāpēc ka viņš nav samaksājis īri. Bet tad nu veli viņu aizved

sev līdz.

Reālai dzīvei vairāk pieslienas Akurātera komēdijas.

Laucinieku aina jaunākos laikos zīmēta komēdijā Kurzemē

(1914). Bajāru saimnieks Ciemagailis ir veclaiku cilvēks, kas

nāk sadursmē ar jaunlaiku domām un prasījumiem. Viņš sāk

trakot redzēdams, ka viņa puisis, lai ari atpūtas brīdī, sēž uz

arkla un lasa avīzi. „Šķiras apziņa viņam jāizkopj ar tām

avīzēm." Ciemagailis cer dabūt kādus norādījumus par kalpu

jautājumu praktiķa no savas meitas Zelmas, kas patlaban pār-

brauc no kursiem. Bet te nu ari ierodas rinda jaunu cilvēku,

kas gribētu nākt tuvākās attiecībās ar Zelmu, māju mantinieci,

bet nu, zināms, nevar iet garām ari tēvam, kam gul pie sirds

ir meitas, ir māju liktenis. Dažādie intelliģences tipi tad nu

parādās visā spilgtumā. Agronoms Bullans grib izmantot jaunas

metodes lauksaimniecībā, grib ari kalpus ražot, lai kristu

viņu algas. Students Grunduls runā par komercijas for-

mulām uu cer pēc pieciem gadiem ieņemt ievērojamu stā-

vokli latviešu aristokrātijā. Bet viņš vēlētos sastapt daiļas,

līdzjūtīgas būtes, kas izpalīdz grūtā brīdī. Intelliģents prole-

tārietis Jankauskis liekas saukties vienkārši (par biedri, apzim

Zelmas tēvu par pelēko baronu, par tipisku sīkpilsoni M

pārtiek no kalpu izmantošanas; viņam svarīgāka lieta: pa-

turēt acīs materiālistiskus mērķus uz internacionāliem P'

matiem. Galā visi šie precinieki izrādās par tukšgalvjiem
ākstiem pret kaimiņu saimnieku dēlu Kalnieti, kura

jai gudrībai vecais Ciemagailis uztic visu, kas viņam ir. *j
Tālākus posmus latviešu dzīvē atzīmē komēdijas f. ie

iā

Vēji (1922) un Tautas darbi nic k i (1924).
ierāvēji izmanto revolūcijas un kara laiku, piecu valdību m

ņas, otrā patstāvīgās Latvijas apstākļus, lai iedzīvotos,

turpmākās lugas šai virzienā: Skati no tautas dzīves Ap v

nosimies (1926), komēdijas Priec īga i s saimnj
(1928), Mīlestības zeme (1930) un Amora taio"

(1932). .0
Nacionālās tradicijas un idejas i^

ro

no,

Akurāteru uz dzejiska stila lugām ar spilgtu romantisku

krāsu. Drāmatiskā, brīvos jambos sacerētā aina man
e[ļ a-

augšāmcelšanās (1907) ir dzejnieka sapnis par

jiem varoņiem, par senās teikas pacelšanos dimantspozum
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kalna, Imantam ara nākot. Mainīgos ritmos sarakstītais vien-

cēliens Saules gredzens (1911) rāda Burtnieku kā vie-

nīgo, kam piešķirts Saules pils gredzens; bet tauta kalpo
zeltam, un viņam, jāiet boja. — Šo lugu vidū paceļas pāri
citām brīvos ritmos sadzejota traģēdija Kau po, kas uzrak-
stīta 1912. g., bet iespiesta 1922. g. Kaupo nav Akurāteram
vienkāršs savas tautas atkritējs, par kādu viņu uzskata pēc
chronikas ziņām (sk. 12,I

2

,
37), bet mīlestības traģēdijā ierauts va-

ronis. Zemgales virsaiša Viestura meita Aģita top par viņa
likteni. Kad Aģita izredzas par vīru Imantu, tad Kaupo ne-

apmierināta kaislībā pazaudē kaut kuru citu mērķi no acīm un

liek visu uz spēli, lai iegūtu Aģitu. „Nav Kaupo vairs, nav

pils, nav Līvzemes; ir tikai asiņots vārgs gļēvulis." Viņš
Pāriet kristīgā ticībā,, bet svētās Marijas vietā pielūdz svēto
Agitu. Viņš nesaņem laimi un mieru krusta zīmē un top
vāciem neuzticīgs, lai skatītos tikai Agitas smaidā. Bet viņš
atstāj Imantu kaujas laukā bez palīga, un pēdējais krīt. Aģita
vinu atraida. Viņš aiziet atkal vācu pusē, lai iegūtu Aģitu par

laupījumu, bet saņem ziņu par viņas nāvi. Viss beigts. „Aģita
—dzīve šī bij tavā varā. Tā galā nu, lai smej to gadu simti —

tavs daiļums kopā būs ar manām mokām... Tu vienīgā, kas
manus soļus vedi." — Patriotisku vienības sapņu apgarota se-

natnes drāma Viesturs (1917). Zemgales virsaitis grib sa-

kausēt sašķeltās latvju ciltis, bet iet bojā, savus nodomus nesa-

sniedzis. — Pievilcīga, zīmīgiem simboliem bagāta pasaku lv-

Sa ir Šis un tas 11 neka s (1922). — Šepat jāpiemin no

Pārejam lugām savrup stāvošā mistērija Aptumšošanās

Akurāters tulkojis latviski ievērojamus pasaules lite-

rātūras darbus. To starpā ir: Renesanses noveles, Ibsena Me-
za pīle, Brands, Pērs Gints, Meterlinka Māsa Beatrise, Oska-
ra Uailda Zalome, Florentiskā traģēdija. Šais darbos redza-

mas pa daļai ari Akurātera priekšzīmes.

Literātūra. J. Akurātera Kopoti raksti, I—XII, Rīgā

1923—1928, J. Rozes apgādībā. levadā P. Ermaņa biorafiski kritisks

apcerējums par J. A., bet IV. sējumā Arņa apcere J. A. mūsu nacio-

nālistiskā dzīvē. — Pašbiografija: J. A. Dienu atspīdumi, Ritums

1923, V. Tā pati ar papildinājumiem, K. Egles Atziņas 11, 167—197.

— Pašbiografija: Dienas atspīdumi, revolūcijas atmiņu grāmata

(1905—1908), Rīgā 1924. — P. Rozīša Sāpju nemiers, J. A. dzejas

raksturojums, Kultūras slāpes, Rīgā 1924, 55—81. — V. Eglīša Dzej-

nieka Jj A. 25 g. darbības jubileja, Latv. Kareivis 1920, 112—113. —

Līgotņu Jēkaba Jūsmonis dzejnieks, Brīvā Zeme 1920, 111 v. t. —

Art. Bērziņa Nemiera gars, Jaun. Ziņas 1920, 151. — Teodora Zei-
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ferta .1. A., Izglīt. Min. Mēnešr. 126, 1. nrā. — Aleksandra Grīna

J. A., apcerē Silueti, Latvis 1927, 1798. — Ed. Virza J. A., grāmatā
Laikmeta dokumenti, Rīgā 1930, 95 lp. — Jāna Vesela J. A. „Sapņo-

tāji". Latvju Grāmata 1929, 1. —

6. JAUNSUDRABIŅŠ

Cēlies no kalpu kārtas, nesis ari pats savas dzīves agrākos

gados grūta darba un nabadzības nastu, visu savu mūžu atbal-

stīdamies vienīgi uz sevi pašu, Jaunsudrabinš uzrāda latviešu

darba rūķu ziemciešu īpašības, nenogurdināmu izturību, pieti-
cību dzīves prasījumos, nesatricināmu mieru likteņa pārbaudī-
jumos. Kamēr dažus viņa biedrus, kas dzīvo labākos apstāk-

ļos, nemāc grūtsirdība un nemiers, Jaunsudrabiņš saņem dienu

ar smaidu uz lūpām, it kā viņam piederētu visa pasaule. Sis

īpašības atspoguļojas viņa rakstos.

a) Jānis Jaunsudrabiņš ir augškurzemnieks, sē-

lis. Viņa tēvs saucietis, viņa māte neretiete. Dzimis viņš h

(13.) augusta 1877. g. Neretas Krodziņos, kur viņa tevs par kal-

pu. No pašām pirmajām dienām viņam par biedri trūkums.

Vienīgā govs rudeni aiztrūkusi, mātei nav zīdala; piens jānes

no citur dzīvojošiem radiem. Māte liecina, ka viņas Jānis uz-

audzis vairāk ar ūdeni un rupju maizi. Sava tēva dzejnieks

tiktikko atceras. Vasarā mēslus vezdams, viņš sakarsis, tad

atsalis, licies gultā un pēc Jāņiem nomiris, kad dēlam bijuši di-

vi gadi un desmit mēnešu. Viņš paliek mātes audzināms. Ne-
gribēdama dzīvot svešos ļaudīs, viņa aiziet pie saviem vecā-

kiem, kas ir par kalpiem Neretas Riekstiņos. Šais majasnorisi-

nas Jaunsudrabiņa apzinīgās bērnības posms; tās ir Baltas gra'

mātas mūsmājas.

No mātes vecākiem Jaunsudrabiņš daudz manto. Viņa māte5

tēvs ir kalpa dēls un ari pats visu mūžu nodzīvo par
kalpu-

Viņš nesalaužamiem miesas spēkiem, varējis sudmalās nest pa tre

pērn piecus pūrus kviešu, un lauku darbos neviens viņam neticis

līdz. Tuvu sešdesmitam gadam viņam no vecuma vēl ne zī

Viņš mirst, pārsniedzis deviņdesmito gadu. Mātes māte

saimnieka meita, kas aizgājusi pie kalpa. Viņa prot pūšamos var

zin katras zālītes dziedināšanas spējas. Klētī viņai gar sienām

zums saiškīšu daždažādu ziedošu puku ar visām saknēm,

izdaudzināta par lielu ārsti, kuras slava iespiedusies ārpagastos

pat leišos. Ari viņa ir stipra un nāvīga uz darbu (Jaunsudra

Mana dzīve, 10).
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Par Riekstiņu mājām Jaunsudrabiņš saka (turp. 14):
„Vieta un apkārtne līdz bēdīgumam nabadzīga. Līdzeni lauki, ne-

lieliem sasprēgājušiem māla kalniņiem. Apkārt meži, celmi, purvi

un purviņi. Tikai tālais Ormanis, kuru no musu sētsvida varēja

redzēt, ar savām vēja sudmalām varēja manī modināt sajēgu par

tālēm."

Riekstiņos Jaunsudrabiņš labi satiek ar saimnieku Jauci,
kas gadus sešus par viņu vecāks un iet skolā. No tā viņš ie-
mācās grāmatu. Piecus gadus vecs viņš var tekoši lasīt un ko-
Pā rakstīt. Vasaru viņš
skraida pie viena otra

strādnieka, te pie arāja, te
Pie grāvrača, te pie sētas

labotāja. Vasaras beigās

Jļinš iet ogot un sēņot.
Daudz laika viņš pavada
smēdē, kur ierodas kalvi-
nieki, un klausās viņu va-

idas. Ta rodas viela vina
baltajai grāmatai.

Ziemu galvenais darbs
asi * grāmatas. Viņš

'asa mdiešu stāstus, Fran-

ļanofmana stāstus, Eista-

»l.u« Qenovevu, Pūces-

jaeģeli. Viņš vēl ilgi dzī-
*° to dzīvi, kura iegrimis
asot, lieto grāmatas iztei-

ks, pat spēlē kādu lai-
*ta cilvēka lomu, kas

iepaticies. Tad viņš

ļ'lrieļ uz Dziesmu grama-

S Jauno Derību viņam

Jānis Jaunsudrabiņš

soh
a ne?rio dat

-_
Viņš to dabu, kad labi nomazgājies un no-

P
Jles nopietni lasīt. Dažas vietas viņš nesaprot, tomēr iegūst

"īsu sajēgu par Kristus tēlu.

stasn-6, usuns stāsta pasakas. Lielākais pasaku

ar .
tltaJs ir pušelnieku Jorģis. Pienāk pavasaris un viņam vēl

bj ja

nu
_

iaunas pasakas. Izstāstīto pasaku zēns (Jaunsudra-

zēns r*rc* v pa vār(^am atkārto. Kad Jorģim nav labs prāts,

ļ stāsta no sevis. Žīdi, naktsmājās palikdami, brīnās par zē-
Pasakam un mazo stāstītāju apdāvina.
Astoņus gadus vecs viņš uzsāk ganu gaitas; vispirms

Jaunsudrabiņš
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viņu sader Valašiņās par cūkganu. Te ir skroderis, kas ņem

avīzes un min mīklas. Jaunsudrabiņš redz ari savu vārdu pirmo

reiz iespiestu mīklu uzminētāju starpā. No Valašiņām viņš
sāk iet vietējā pagasta skolā (1886). Vienu ziemu sagājis, viņš
otrā saslimst, un viņam jāpaliek mājās. Viņš izlasa vairāk gada

gājumu vecu avīžu, ieraksta ziņģes savā grāmatiņā un uzzīmē

spēlējamās kārtis, kas maz atšķiras no pirktajām. Pēc diviem

gadiem viņš aiziet uz citām mājām par govju ganu, la-

sa grāmatas, to starpā Blaumaņa Bērtula pirkstu, redz izrādām

viņa lugu Zagli, vaļas dienās iet ar kādu biedri zvejot un

makšķerēt. Skolā viņš ieskatās Liepiņu Minnā un aiziet uz

Liepiņām par ganu. Kaut gan viņš daudzreiz vai slims aiz

mīlestības uz Minnu, tomēr viņš neiedrošinās viņai neka teikt;

jo viņa gadus divus vecāka par viņu un kalpo par meitu. Lie-

piņas par pamatu stāstam Aija, ari pašai Aijai zināma līdzība ar

Minnu (Mana dzīve, 37).
Piecas ziemas vietējā skolā nogājis, viņš vel apmeklē krievu

skolu Poņemonē, bet tad mācās atkal pie vietējā skolotajā vācu

valodu, lai varētu iestāties Vecsātu zemkopības skola. Atkal

viņš ieskatās kādā meitenē (Sproģē), ko pēc 8 gadiem apprec

Viņš saraksta lugu Meža zagļu prieki un bēdas; tai centrā zīds,

kas mednieku vidū saceļ lielu jautrību. Lugu samācas un uzved

māju (Ķlķeru) istabā 1894. g. Ziemsvētkos.

Vecs āto s viņš ierodas 1895. g. aprīlī un paliek se

divus gadus. Viņu visvairāk interesē ķīmija;_ slepeni vins aao

lasīt Veidenbauma dzejas rokraktsā. Viņš sāk dzejot, apdzje

puķes, vasaras rītus, dzimteni, līgavu, raksta ari, sekodams v ■

denbauma priekšzīmei, par dzīves netaisnību. Atsauksmes a i
viņš aizsūta dažus dzejoļus Veismanim, kas kādu no tiem iesp

Latviešu Avīzēs ap Ziemassvētkiem 1896. g.
_
' *

Vecsātu zemkopības skolu beidzis, Jaunsudrabiņš bija

vus gadus par muižkungu, papriekšu Laukumuiža (pie ■ &

Pļļs, Kurzemē), tad Smukās (netālu no Remtes). Viņš

joļus, no kuriem dažus iespiež Latv. Avīzes, dažus Alunāna i

gaļa kalendārā ar parakstu Neizilberlings. Smukas vins īepa

tas ar dzejnieku Hunchen v, kas sagatavojis dzejoļu Kr i

mv Etides poēzijā» ko ari izdod. AriJaunsudrabiņš sag
k

a

ļar
dzejoļu krājumu un aizsūta Ozolam Cēsis, bet dabu atpaK

piezīmi, ka dzejoļus maz pērk. -,

a

lepazinies Mājas Viesa Mēnešrakstā ar labām R°ZSL|
un Purvīša darbu reprodukcijām, Jaunsudrabiņš met dzejo

pie malas un apņemas tikt par gleznotāju. Viņš

un iestājas Blūma zīmēšanas skola (sept. "retā.
trūkumu cīnīdamies, viņš dzīvo pie paziņam, pa vasaru Iv

Še viņš nejauši sastop savu agrāk iemīļoto meiteni un
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prec. Viņi parnak uz Rīgu un pieredz grūtas dienas. Paša

viskritiskākā brīdī, kad nav nekā no kā dzīvot, gleznu tirgo-
tājs Berke Jaunsudrabiņam piedāvā darbu: kopēt gleznas. No
tam viņš ar sievu un meitiņu nevien pārtiek, bet ari tik daudz

iekrāj, ka var mākslas studiju nolūkā apmeklēt Minch c n i.

Uz turieni viņš aizbrauc 1905. g. sākumā, kad patlaban Rīgā
ceļas revolūcijas vilnis.

Jaunsudrabiņš palika ārzemēs vairāk nekā trīs mēnešus.
Rīga pārnācis, viņš vadīja žurnālu Pret Sauli un tika
atkal par rakstnieku, sacerēdams tēlojumus, stāstus (Vēja zie-

di), lugas (Traģēdija, Pirmais sniegs). Vēlāk vadīdams žur-

nālu Stari, viņš sadraudzējās gandrīz ar visiem latviešu
rakstniekiem. Vasaru viņš dzīvoja uz laukiem (pie sievas

vecākiem Suntažos), makšķerēja, gleznoja. Sarīkojis 1908. g.
rudenī gleznu izstādi, viņš ieguva līdzekļus, ka varēja vienu

gadu ar visu dzimtu nodzīvot Berlīnē. Pēc tam viņš uz-

turas kadu laiku Burtnieku pilī Mīlg r ā v ī un 1913. g. pa-

vasarī pariet uz Pļaviņām, kur bija sev uzcēlis māju. Ne ilgi

yioš še dabūja mierīgi nodarboties ar rakstniecību un glezno-
šanu. Kara postam tuvojoties, viņš 1915. g. vasarā aizceļoja
uz Kaukāzu, ko viņš turpmāk rāda savos stāstos un gleznās.

._ No Kaukāza Jaunsudrabiņš pārceļo savās sapostītās mā-
lās 1918. g. vasaras beigās, top komūnistu laikā ievēlēts pa-
gasta padomē un par pārtikas nodaļas vadītāju. Turpat Plavi-

Jās viņš dzīvo ari tagad. Latvijas patstāvības laikā viņš bija
Kādu laiku par Literātūras nodaļas vadītāju Izglītības ministri-

ja- Kad 19. decembrī 1921. g. svinēja viņa 2b gadu rakstnieka

Jubileju, viņa dzīves biedre gulēja zārkā. Viņš rakstīja pantu:

Kads šodien, mana sirds,

Tavs prieks un gaviles?

— Tie ziedu putekli,

Ko vējš un saule nes

Par melniem, smagiem sāpju atvariem.

b) Jaunsudrabiņa raksti uzrāda īpašības, kādas piemīt

ēnotajam. Tā nav nejaušība, ka Jaunsudrabiņš svārstās
star P glezniecību un dzeju, pieķeras drīz vienai, drīz otrai un

?alā. piekopj ir vienu, ir otru: viņa dabā iemīt šīs tieksmes, un

Jaretu sacīt, ka viņš no dabas vairāk gleznotājs. Tas
Vlos ari tad, kad viņš raksta. Patiesībā ir tikai viens literatu-
ras veids, kurā viņš sniedzis pilnīgus darbus: tēlojums. Kad viņš
savam darbam dod ari citādu formu, stāsta vai drāmas, ta pa-

Patā ir tēlojums. Stāstu ar sarežģītu darbību, ar caurdomatu

jpnipoziciju viņam nav. Par to, kā cēlies viņa stāsts yeja zie-
Ql' v inš pats pastāsta (Mana dzīve, 81). Viņš reiz gribējis rak-
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stīt kaut ko garāku un katru rītu uzrakstījis pa nodaļai. „Cik
Vēja ziedos nodalu, tik dienu viņi rakstīti. Beigās es nodaļas

mainīju, pārcilāju uz priekšu un atpakaļ, un kad biju galā ticis,

tad tikai uzrakstīju iesākumu. Es domāju, tas man bija jādara

tāpēc, ka nebija nekādas technikas. Varbūt man iepriekš vaja-

dzēja nospraust stingras robežas, iepriekš jau paredzēt, kāds

būs gals._ Bet to es neesmu vēl līdz šim iemācījies. Es paļaujos
savam jūtu viļņojumam un savai toņa sajūtai, kura manis

vēl nekad nav vīlusi." Viņš grib mierīgi gleznot, dot formas

tam, ko viņš ar izjūtu skata. Kad viņš kaut ko patiesi drama-

tisku pieredz, kas uz viņu atstāj dziju iespaidu, viņam tomēr

nepadodas to notēlot, tā ganu laikā redzēto notikumu ar prata

jukušu sievieti, kas pēdīgi pakaras (M. dzīve, 27. v. t.). Vins

pie tā piebilst: „Viss šis gadījums uz mani atstāja dziļu iespaidu.
Es vairākkārt esmu pie tā atgriezies, gribēdams to ietērpt kaut

kādā literāriskā formā: bet tas man nekad nav izdevies." Se

gaiši izmanāma atšķirība no Blaumaņa, ar kuru

Jaunsudrabiņš saskan tīri aistētiskā priekšmetu uztvēruma.

Blaumanis ir novelists, kas meklē interesantus sarežģījumus,

ārkārtējus notikumus, uztraucošas kaislības; Jaunsudrabiņš ir

tēlotājs-gleznotājs, kas ieliek visu savu dvēseli priekšmetos

pašos, viņu formās un krāsās. Par saviem iespaidiem Kaukāzā

viņš saka (Vasara): „Priekš manis vairs neeksistēja ne cilvēki

ne attiecības cilvēku starpā. Priekš manis bija vienlīdz skaisti

redzēt aklu nabagu pa ielu taustoties, kā noraudzīties jaunas

meitenes dejojošā gaitā. Es redzēju visu tikai krāsā un veidos.

Sie vārdi raksturo Jaunsudrabiņu ir kā gleznotāju, ir ka rakst-

nieku. Viņam (kā Švābe aizrāda, Ritums 1921, 293) krāsa nav

tikai līdzeklis, bet mērķis; viņš tas mii pašas par sevi, neatka-

rīgi no tā, ko viņas izteic.

Glezniecība, kas rāda priekšmetus telpā, nav

dzeja, kas cel priekšā laikā norisinošos darbību. Tāpēc n

visur Jaunsudrabiņa gleznotāja paņēmieni dzejā sasniedz isj
mērķi. Tas novērojams tur, kur viņš ņem kadu prieksme
vai personu gabalu pa gabalam notēlot, kā gleznotājs to dar •
Tā viņš notēlo (stāstā Vasara, Gulbja izd., 19) galda otra puse

sēdošo tumšmataino damu, viņas lakatiņu, elkoņus, krūtis v- v

„Vaigi apaļi, ar bedrītēm, un viegli sārti, pie tam tik balti, X

smejoties bedrītes iezīmējās gluži melnas, tik liels Xl"

va kontrasts starp gaismu un ēnu." Apbrīnojam veiklo glezn

tāja roku; bet ja pēc visa tā gribam iedomāties, stādīties s

skaidri priekšā tēloto personu, tad tas nav tik viegli. Nav rnu.
priekšā glezna, kuras daļas vienā laikā ar aci aptveramas, iļļ
līdz dzejnieks krāsām un veidiem pavada laikā noritošu dar

bu, viņa stils top dzīvs un saista.
„...

melnās acis vairāki 1
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man uzmeta_ īsus mirkļus. Tad viņa pārmainīja pozu. Atzvēlās

krēsla un sāka darboties ap gredzeniem, kuru viņai bija pilni
pirksti."

Jaunsudrabiņa tēlojumi ir tomēr savā visumā dzīvi, saisto-

ši. Lai ari gleznotājs būdams, viņš izjūt, kādā kārtā viņa māk-

slinieciskie pārdzīvojumi rakstot sniedzami; viņa stilu

veido izjūta, kam viņš pilnīgi atdodas. Par saviem labā-
kajiem stāstiem (Vēja ziedi, Aija, Atbalss) Jaunsudrabiņš saka,
ka viņus dara rasoti svaigus tas, ka viņi rakstīti agrās rīta stun-

dās (M. dzīve, 6), un sevišķi par Vēja ziediem viņš liecina ka

vioš iegrimis reiz izbaudītās vasaras dienās un naktīs un šal-

coša jaunības mīlestībā, un tā katru rītu reizē ar aprīļa sauli
celdamies uzrakstījis pa nodaļai (turp. 81). Tās ir viņa skaidrās
dvēseles noskaņas, kas ietērpjas viņa rakstos. Tās pieskaņo-
tas mierīgajai, skaistajai dabai. Gan ari viņš pazīst pilsētas
burzmu un putekļus, bet savus dzīvības avotus viņš meklē kaut
kur citur. Minchenē viņš nāk pie pārliecības, ka latvieši nedzī-

vo (turp. 155). Tie skrien, pūlas, krāj naudu un atsakās no dzī-

ves arvienu vairāk. „Bavārietis turpretim zied kā puķe laukā.

Vioš cenšas pēc iespējas plašāk atvērt savu sirdi priekam." Še
redzams Jaunsudrabiņa ideāls, kam viņš ievērojamā mērā tuvi-

nājies.

Tēlojumi ir tie Jaunsudrabiņa darbi, ar kuriem viņš

iemantoja atzinību. Kad viņš pēc saviem pirmajiem mēģināju-
miem dzejā bija vairāk gadus piegriezies glezniecībai un tad,
no Minchenes pārbraucis, sāka strādāt periodiskos izdevumos,
yioš grieza uz sevi vērību ar saviem tēlojumiem. Kad dažus

ļjo tiem (Debess vārti, Annas Jurģi) Blaumanis uzņem Latvijas

nterāriskajā pielikumā (1906), Jaunsudrabiņš sak pilnīgi sev ti-

JJt pamet uz laiku glezniecību un nododas rakstniecī-

Jai- No tēlojumiem viņš tad nav atstājies visā sava rakstnieka

darbības laikā un ir še sniedzis darbus, kas pieder pie viņa

labākajiem.

Tēlojumu krājums ir Balta grāmata. Tanī sakopo-
tas bērna dzīves ainas. Rakstnieks pretojas domam, ka viņš ta-

las
_

aprakstījis savu bērnību. Viņš saka: „Tur ir tik daudz izdo-

māta, ka šiem tēlojumiem ar manu bērnību tik daudz_ kopības,

£
a kreklam ar ziedošu linu lauku." Nenoliedzams tomēr paliek,

ka šai grāmatā ietveras rakstnieka bērnu dienu jespaidi, lai ari

ne tieši piedzīvojumi. Ko latviešu zemnieku maja sniedz bēr-

na
vērīgai acij ap pagājušā gadu simteņa beigām, to Balta

pamata uzrāda glīti izstrādātās ainas. Dažādi gada laiki, svet-

fun dzīrās, rotaļas, darbi un nedarbi, dažādi cilvēku tipi, žīdi,

čigāni un leišu übagi, visādi priekšmeti un kustoņi, burvības un

sPoki
— tas viss še raibā virknē stājas acu priekša. Un visu
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apņem jaukā bērnu dienu gaisma. leskaņā rakstnieks saka: Kā

no tumša egļu meža uz gaišiem laukiem raugoties acīs atspīd
debess zilums, tā no dzīves tumsas izviz baltās bērnu dienas.

Nemitīgi kustīgais bērns ietver visu darbībā. Tam

piemērodamies, rakstnieks-gleznotājs skatāmo veidu un krāsu bagā-

tību cel priekšā darbībā. Par to šāds piemērs (tēlojumā Ziema):

„Un tad
v
— piepeši sniegs mitējās. Mākoņi atvāzās. Debesis kļuva

dzelteni sārtas un zeme vēl krāšņāka, jo tā bija vēl gaišāka par

debesīm. Mākoņi aizslīdēja. Norima vējš. Saule kļuva pavisam

sarkana un sniegs centās viņai visu pakal darīt. Tad saule aiz-

laidās. Nu sniegs pārvērtās pavisam: kļuva zils, ņirbīgs, kā viļņi,

un drīz vien satumsa pilnīgi." — Baltajā grāmatā pavisam simts

tēlojumu, kas nodaļas divas daļas (I. 1914, 11. 1921).

Savā tālākā mūža jaukākos brīžus Jaunsudrabiņš rādījis

tēlojumā Ar makšķeri (1921). Tā ir slavas dziesma

saulei pie debesīm, dzidrajam gaisam, ūdeņu spoguļiem un ze-

mes plašajam vaigam. Rakstnieks caurām dienām bijis ar

makšķeri uz ūdens un ūdens malā, zaļas dabas vidū, staigājis

kā noreibis no vienas vietas uz otru un vērojis dzīvību ūdenī un

gaisā. Straujas upes, lēni atvari, klusi meža ezeri, kuru krasti

līgojas kā palagi, jūras ziemeļos un dienvidos, — tie visi biezi

vien viņu uzņēmuši savos spoguļos. Viņš liecina: «Neviens

draugs, neviena draudzene nav man snieguši tik ilgstošu lab-

sajūtu, kā šie ūdeņi, kuru devīze ir: mūžam atjaunoties." Amū-

ras lašu zvejnieks ir rada rotšķēru makšķerētājam Ņufaundlien-

dā, Berģenes siļķu tīklu metējs ir brālis daugavmalietim. Uluzi

tāpat tie, kas ar visiem jutekļiem nododas dabas iespaidiem un

dzer pilniem malkiem no viņas spirdzinošā kausa, ir sava star-

pā rada, lai viņi ari viens no otra nekā nezinātu un butu ta|u

šķirti. Daži izsacījuši domas, ka grāmatiņa Ar makšķeri radu-

sies zem Aksakova iespaida. Jaunsudrabiņš saka, ka viņš AK"

sakovu nemaz nav lasījis (M. dzīve, 82). Tas nozīme: daba vi-

ņus darījusi par brāļiem, kas skata, jūt un tēlo vienādi. — .
Jaunsudrabiņa stāsti ir paplašināti, padziļināti, stilizc

tēlojumi. Rakstnieks nepalaiž garām neviena gadījuma, k

viņam izdevība tēlot dabas ainas. Bet tām viņš dod attiec

pret cilvēkiem, kuru tekām viņš seko. Šie tad nu ienāk

tēlojamo priekšmetu lokā. Šiem viņš mēģina skatīt cauri i

visslepenākai dvēseles kustībai. Tās nav tik tieši n0^ve[-ļļs.
savā noslēptajā vietā; katrs ārējs vaibsts un solis, ari

jā, ar cilvēku kopā saaudusies daba un dzīve tas nodod,

tad top interesants un modina ziņkārību, kas nu notiks. 1

kārtā Jaunsudrabiņa stāsti bez visiem sarežģījumiem sa

uzmanību.
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Pirmais Jaunsudrabiņa garākais stāsts, ar ko viņš grieza
uz sevi vērību, ir Vēja ziedi, Rasmas stāsts (1907). Pa-

skolota saimnieka meita stāsta par savu mīlestību uz ogļu de-

dzinātāja dēlu Spodri. Šis viņas dvēseles stāsts ierakstīts te-

kās, kur viņa staigā, klētiņā un istabā, kur viņa gul, ziedos, ko
vina plūc, blāzmā, ko viņa redz, vijoļu skaņās un priežu dzies-
mā ko viņa dzied, smaržā, ko viņa ieelpo. „Es skaidri
jutu katru gaisa pavedienu: viens nāca no ābeles, viens no

lapenes stīgām, vēl cits no manas puķu dobes tepat aiz loga.
Un visi pavedieni saaudās par zaļu smaržu vilnaini un tinās ap
mani." Bet Spodris saka: „Mūsu mīlestība mums ir jāap-
rok." Viņi brālis un māsa. Rasma zaudē samaņu. Atmodu-
sies, vina izpiņ savus matus, ņem sarkano zīda banti, pakāpjas
Pa trepītēm, piesien to pie zvana mēles un trīs reizes stipri pie-
sit. Mīlestība apzvanīta. Tā beidzas Rasmas stāsts — vēja
ziedi.

Garākais Jaunsudrabiņa darbs ir stāstu triloģija Aija
U911) — Atbalss (1914) — Ziema (1924). Katrs stāsts

Par sevi patstāvīgs, bet visos darbojas tas pašas galvenās
Personas, pāriedamas no viena dzīves posma otrā. Tās ir Aija
u« Jānis Balodis, kalpu cilvēki, kas dzīvo šauros, nabadzīgos
apstākļos. Par kādiem greznumiem, svabadām dienām, vālī-

tēm sapņiem viņi ir ne domāt nevar: cīņa par visnepiecie-
sarnākiem dzīves līdzekļiem aizņem visu laiku un spēku. Un

ļorner mīlestība prasa no tiem ari savu tiesu, tā ka tie dabū

izstaigāt viņas maldu un ciešanu ceļus, tāpat kā no dzīves

fūpēm atsvabinātie sapņotāji. - Aija ir brīnišķa sieviete. Nupat

ķ.ā iesvētīta, viņa kalpo pie saimnieka. Vīrieši pie viņas_ liptin
"P; taisni par likteni viņa top Jānim Balodim, kas pie ta paša
saimnieka ir par ganu un puspuisi. Viņa mostošās jutas uzņem
sevī Aij u uz visiem laikiem. Ari Aija nebūtu pret Jāni vien-

aldzīga; bet tāds zēns taču nav nekāds precinieks, un Aija
aiziet pie pārtikuša atraitņa, kurpnieka Galdara, kam sava

Vājina un deviņas pūrvietas zemes. Ar to beidzas pirmais

j}asts „Aija". — Tad nāk «Atbalss". Jānis, kas ilgāku laiku
D|lis projām, ierodas atkal savā dzimtenes puse. Kaut gan

ļpi gājuši pāri, tomēr Aijas vardu vien dzirdot, viņa sirds

jēlumi sāk viļņot no jauna. „Viņš atcerējās tik gaiši katru

brītiņu, katru vietiņu, kad un kur viņi bija viens otram tuvu."

Jļia ir tagad atraitne ar trim bērniem. Viņš pie tas aiziet, redz

*ļuas netīrību un trulumu. Bet tā ir viņas sapnis.
L
,Ak, Aija, —

Vlsus šos gadus es esmu lidojis kā putns par ūdeņiem un

peklējis, kur varētu piemesties." Un viņš paliek pie Aijas,
Kaut gan viņu karsti, sirsnīgi mīl leva, tīra, ceļa dvēsele. —
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Un nu seko „Ziema" (grāmatā 1925), traģēdijas pēdējais cēliens.

Sirds padarījusi Jāni par vergu: viņš pelnīs, viņš atsacīsies,

viņš visu pacietīs; kaut tikai Aija būtu viņa. Bet tā pinas ar

citu vīrieti, gandrīz viņa acu priekšā. Bet viņa saka: tā nav,

un viņš tai tic un apreibst no viņas. Tad atkal viltus, meli.

netīrība, galīgs posts. Un viņš pārgriež pulsu dzīslas. „Aija.

Aija" viņa pēdējie vārdi. Tāds iznākums viņa mūža sapņiem

un cīņām.

Garāks darbs ir viņa romāns Nāves deja (1924), k-

urā viņš notēlo kara laika apstākļus, vērojumus un pārdzīvoju-

mus. Savu labāko darbu spraiguma un vērtības šai sacerēju-

mā viņš nesasniedz. — Pēdējo gadu dzīvi viņš notēlo savā jau-

nākā romānā Jaunsaimnieks un velns (1933).

Grāmatas iznākuši vel šadi Jaunsudrabiņa tēlojumi un

stāsti: Kolorēti zīmējumi (1910), Jēkabs Gudrais (1911), Trīs

dienas (1911), Mani draugi (1911), Dzimtenē (1914), Dzīve (1914),

Debess vārti (1914), Senā sētā (1915), Kaukazs (1920), Mazā Baltā

grāmata (1920), Gredzens (1920), Plūdi un atplūdi (1921), Krītošas

zvaigznes (1921), Ziema (1925).

Drāma atkāpjas tāļāk no Jaunsudrabiņa īpatnības.
lugām mazāka literāriska vērtība. Tās mēdz pastāvēt no

ainām, kas saslēdzas ciešāk kopā nekā viņa stāstos. Tā savu

stāstu Tpīs dienas viņš pārvērš par lugu Viena diena

(1910), pilsētnieku izbraukumam uz laukiem piemaisīdams vai-

rāk komisma. Vairāk pazīstamas viņa lugas: Traģēdija (190'•
Sapnis saulītē (1909), Ansis Auns (1911), Zvēru dīdītājas («

Jo pliks, jo traks (1926), kuras daudz sirsnīga humora, un in-

valids un Ralla (1934).
,

Sirsnīgas ir Jaunsudrabiņa dzejas. Tas pa lielu uo*

daļai attēlo dabas iespaidus. Tā viņu lolojusi maigāk nek

mātes rokas, dziedinājusi viņa ievainoto sirdi, uzņēmusi vfl

gaviles, — tai viņš veltī savas dziesmas.
Asu y iii.i, iv.l v iyo vv/iu oci velo uz/iv^oiiicco.

levērojamākie tulkojumi: Hamsuna Pans (190 :
Hamsuna Noveles (1910), Geijerštama Grāmata par orai

(1908), Dautendeja Astoņas sejas pie Biva ezera (1913), bar

dc Kostera Pūcesspieģelis un Jērs Maigums (1927), Hauklan

Likteņa dieves (1929) v. c. — Maziem bērniem viņš sagatavo!
divas illustrētas grāmatas Darba prieki (1929) un Ēšanas pr«*

(1929).

Pats gleznotājs, Jaunsudrabiņš daudz rakstījis ari par $

notājiem un glezniecību. Gribēdams savus gleznieciskos
rj

bus padarīt plašākām aprindām pieejamus, Kopotus raks

(sakot ar 1927. gadu) viņš laiž klajā orīģinelā kārta. Ik se]
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mam te pievienotas pa četras vina gleznu reprodukcijas krāsās.

Tā ar kopotiem rakstiem Jaunsudrabiņš mūsu priekšā nostājas
vienā reizē kā rakstnieks un kā gleznotājs. Latviešu literā-

tūrā tāds izdevums parādās pirmoreiz.

Literātūra. J. J. Kopoti raksti, sākot ar 1927. gadu. Līdz

šim iznākuši astoņi sējumi. Pirmā sējumā, ievadam, P. Ermaņa

vērtīgs, ziņām bagāts apcerējums par J. — Pašbiografija: Mana

dzīve (1922). — Pašbiografiska skice, K. Egles Atziņas 11, 273—276.

— P. Rozīša Baltais miers, J. Jaunsudrabiņš, Kultūras slāpes, 2. izd.,

Rīgā 1924, 87—103. — A. Švābes J. J., Ritums 1921, IV, 293—299. -

J. Akmeņa Rasma-Aija-leva, Latvijas Vēstnesis 1921, 288. — Līgotņu

Jēkaba J. J. kā stāstītājs, Brīvā Zeme 1922, 1, 2, 4. — P. Ermaņa

J. J., Illūstrēts žurnāls 1921, XII. — A. Kraujas J. J., Vārds I, 1912. -

A. Upīša J. J., Dzimt. Vēstn. 1909, 127, 133; J. J., Studijas un kriti-

kas I, 1910. — K. Štrāla J. J. Pļaviņās, Brīvā Zeme 1932, 52. — J.

Jaunsudrabiņa Mani radu raksti, Atpūta 1932, 383.—

7. KRITIKA

Deviņdesmito gadu vidū sākušās cīņas par rakstniecības,

dzejas_principiem turpinājās pēc piektā gada revolūcijas ar pa-
stiprinātu sparu. Sadūrās atjaunotā asumā tie paši pretekli,
kas agrāk: dēmokratiski sabiedrisku centienu, reālistiskā
virziena_ veicinātāji vienā, no dienas jautājumiem atraisītas,
Padziļinātas mākslas, simboliski romantiskā virziena piekopēji
°ļrā pu Vieni kā otri varēja uzrādīt panākumus. Reālisti
lla stāvējuši revolūcionārās kustības priekšgalā un varēja

uz savu iespaidu tautas masās; romantiķi bija cēluši
klajā dzejas darbus, kuros izpaudās jauns gars, kas nepalika
oez iespaida kādā jaunatnes daļā. Reālistu kritikai še nu bija
Jauna viela, uz kuru tie metās ar sparu, lai savus pretiniekus
ņodabutu no ceļa. Jansons turpināja Faunos vai klaunos (sk.

f- ip.) savu kritiķa darbību. Viņam piebiedrojas Jankavs,
Andrejs Upītis. Pretī nostājās M. Valters, Eldgasts, Klaustiņš
un citi.

1) JANKAVS. Apdāvināts ar ārkārtēju darba spēju, asu

auilsa skatu, dedzīgu temperāmentu, Jānis Jankavs sacēla
ar

saviem rakstiem lielu troksni, pie tam
_

sava virziena īsa

Sk ā Pāriedams no galējās kreisās līdz galējai labajai pusei,

j'spirms viņš nāca klajā Dienas Lapa ka stingrs marksists.
* UrPmāk viņš neaprobežojās ar īsiem avīžu rakstiem, bet laida

Par literātūru ļaudīs biezas grāmatas. Pirmā no tam Vecie
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elki mūsu jaunākajā literātūrā parādījās 1907.

g. aprīlī (188 lp.). Turēdamies pie šķiru mākslas principa, Jan-

kavs stingri nostājas par proletāriāta mākslu un asi apkaro

savu uzskatu pretiniekus. Patiesi proletāriskā kultūra, morāle

un māksla radīsies ne pie intelliģences rakstāmā galda, bet

macīgajā darbnīcā, kur izkal jaunu cilvēku psīcholoģiju. Tā

ir ražotāja strādnieka ļpsīcholoģija, pilna naida pret patērē-

tājiem, „nevien pret buržujiem, kapitālistiem, bet ari pret ne-

derīgajiem intelliģentiem, jo intelliģents, kurš nekalpo proletā-
riāta šķiras vajadzībām, bet tomēr patērē proletāriāta ražotās

vērtības, — ir gluži tāds pat trans jeb parazīts kā kurš katrs

kapitālists-izsūcējs". Apzina atkarīga no materiālās dzīves;

cilvēki nemaz nemana, ka vinu psīchikā notiek tādu jēdzienu

izlase, kas saskan ar vinu materiālām interesēm. Šīs sadala

sabiedrību šķirās. Katram uzskatam subjektīvs, t. i. zināmas

personas, zināmas grupas un šķiras raksturs. Tā tad šķiru

sabiedrībā nav iespējams citāda māksla kā tikai šķiru māksla.

Katrs īsts mākslinieks ir nepieciešamā kārtā savas šķiras

ideologs (Vecie elki, 59). Jankavs tad nu negrib jaunajam
virzienam neko uzspiest vai pārmest, bet tikai to apkarot kā

naidīgu ideoloģiju (turp. 58). Tad seko uzbrukumi Eldgastarn,

Akurāteram, Krūzam, Skalbēm, Austriņam v. c. Šo dzejnieku

darbus Jankavs pieskaita slimīgai mākslai, kura izaug (P eC

Henrietes Roland-Holstes) no pagrimušās, baiļu sajutu pāi;

ņemtās pilsonības. To Eiropas literātūrā raksturo tadj gari ka

Novaliss, Tīks, flofmanis,Pšibiševskis. Strādnieku šķira asi

saceļas pret visu tagadējo civilizēto sabiedrību, vai ari pret vi-

ņas tiesībām un likumiem, pret viņas morāli un mākslu.

Jankavam (un Jansonam) stājās pretī M. Valters sevišķa

brošūrā; pretējā virziena izdevumi bija Zeltmata Almanacns.

Keniņa Zalktis. Vairojās ari romantiskās (dekadentiskas)
dzejas (paraugi. Jankavs gāja no jauna cīņā, laizdams klāj

grāmatu Viņu māksla (1910). Pretī uzskatam, ka māk-

sla nav atkarīga no sabiedriskas dzīves, Jankavs noraa ■
ka jaunos rakstniekus sabiedrisku uzskatu viļņi daudzKan

svaidījuši. Galvenā kārtā viņš stājas pretī Valtera ĶjPJL
par marksismu. Neesot tiesa, ka vēsturiskais materiansrn-

izslēdz no vēstures cilvēka apziņu un prātu un ved ideologisK*

parādības tiešā sakarā ar ražotāju spēkiem. Vispārēju X

tūras interešu tagadējā sabiedrībā nevarot būt._ Maks

iedziļināties tikai saimnieciski nodrošinātie. Pārējiem Ja

stāda jautājums: vai tagadējā māksla veicina viņiem sa _
iespējas iegūšanu? Šīs šķiras kritika „var atzīt nevis '

katru mākslas virzienu, bet tikai to, kurš var but līdze
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dzīves pārkārtošanai tādā virzienā, lai tagadējās patērētāju
kultūras vietā nāktu ražotāju kultūra." Ar to sacīts, ka

mākslai ir īpašības, kas nesaistās ar zināmu šķiru; tikai ne

katrai šķirai iespēja tanīs iedzijoties. Bet šo iespēju izkaro ne

mākslas, bet sabiedriski centieni.

Nepagāja ilgs laiks, kad Jankavs nostājās pretī ir saviem

agrākiem uzskatiem, ir biedriem. Jau savā brošūrā Pro-

gresīvo demokrātu zinātne latviešu vēstures

jautājumos (1910) viņš uzbrūk dēmokratiskiem politiķiem, kas

zinātnes vārdā izplata visu, ko grib, un cenšas veidot laužu
uzskatus sev izdevīgā virzienā. To nu vēl varētu uzskatīt par
sindikālismu, šķiru cīņas visasāko veidu, kas atmet parlamen-
tārismu. Bet kad viņš, Parīzē dzīvodams, sāk 1911. g. rakstīt
Dzimtenes Vēstnesī pret sociāldēmokratiju un vēsturisko

materiālismu, par tautu un viņas tradicijām, par tautas dzeju

jā kultūras formu, tad še redzama pilnīga virziena maiņa,
viņš tad nu visā asumā griežas pret saviem agrākiem biedriem
(Jansonu, Raini v. c), celdams par viņiem klajā nelabvēlīgas
sensacionālas ziņas. Šāda satura ir ari viņa brošūra Kad

Pusnakts pāri, maskas krīt (Rīgā 1913), tāpat Rainis un sociāl-

demokrātiskā kliķe (1913). Bez daudz avīžu rakstiem Jaunā
Dienas Lapa, Jaunā Vārdā v. c. pret Jankavu tagad uzstājas

ļ* Olovs (Menders) brošūrā Jankavisms. Kara laikā (1915)

jankavs apvainoja par nodevību dažus latviešu sabiedriskus

darbiniekus un iestādes, .pret ko izsacīja protestu daudz latvie-

«rakstnieku un organizāciju. Pēdīgi viņš strādāja pie kāda
krievu reliģiska laikraksta Pēterpili.

Dzimis Jankavs 1886. g. 13. 12. Vestienas Janīšos (?), ap

1905. gadu piedalījies revolucionārā kustībā, kālab 1906. g. emigrējis

uz Franciju; 1907. ieradies dzimtenē, kur arestēts un slodzīts cie-

tumā līdz 1908, pēc kam atkal aizceļojis uz Parīzi. Še viņš node-

vies literātūras studijām, pelnīdamies kā žurnālists. 1914. g. pār-

nācis dzimtenē, bet kara laikā pārcēlies uz Pēterpili, kur 1917. gada

31. decembrī pēc vecā kal. (1918, 13. I. p. j. st.) miris.

Literātūra. Rob. Klaustina Elks elka galā, Jauna Raža IX;

Z. Olova (Fr. Mendera) Jankavisms (1914); J. Lapiņa No sociāl-

demokrāta Jankava līdz Jankava kungam, Līdums 1915, 155, 160;
ur- M. Valtera —

Pret „Dzimt. Vēstn.", Jankavu etc, Līdums 1915,

2) ANDREJS UPĪTIS. Jankavam pretēja virziena pār-

■-«'Mds novērojamas Andrejā Upītī: Jankavs virzās no kreisas

i labo, Upītis no labās uz kreiso pusi. Pēc paša Upīša norā-

juma (K. Egles Atzinās 11, 288 v. t., Latv. Jaun. Rakstn.
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Vēsture
2

,
401) vina idejiskā un mākslinieciskā attīstība izšķira-

mi trīs posmi. Pirmajā viņš seko Purapuķem un Niedram,

izpauzdams kalpu, pusgraudnieku, klejojošu rentnieku ticību

darba uzvarai. Pieķerdamies jaunnacio nalis m a m.

viņš iet karā pret sociāldēmokratiskām tendencēm. Vel pašā

revolūcijas laikā sastopam Upīti plecu pie pleca ar Niedru, kas

toreiz (1904—1905) bija par Austruma izdevēju un vadītāju. Tai

pašā laikā (Austruma 1905. g. 1. burtnīcā) Upītis raksta par

Purapuķi, cildinādams viņa darbus. Viņš norada, lai tie, kas

rakstniecībā meklē pēc

paraugiem, kuri iesildītu

un sajūsminātu uz auglīgu

darbu, neklausās uz vienas

dienas brēkuļiem, bet lai

skatās uz Purapuķes Zel-

meņiem (stāstā Savs kak-

tiņš ...), — „tiem ir spēks

grozīt un locīt apstākļus

pēc savas igribas, tiem ir ti-

cība viņu nākotnei, un zem

viņu arkla purvi un dur

snas pārvēršas par zaļām

pļavām un zelta vārpu tī-

rumiem." Upīša šī posma
stāstu starpa minami: Kal-

nā kāpēji (1901), Celmime-

ki (1903), Krodzinieks Sve-

ders (1905).

Dažos savos citos dar-

bos Upītis vēl tai paša lai-

kā uzrāda citādu skaļu *

dzīvi, pāriedams otrā at-

tīstības posmā. Vins atro

Andrejs Upītis

lauku gruntnieku un pilsoņu dzīves ēnas puses_
>

un w

par sadzīves kritisku novērotāju un satīrisku notēlotaju. v
ļ£

darbos izpaužas reālisms, kas vēl neatbalstās ne uz '
dām sabiedriskām idejām. Tādi darbi ir: stāsti Paugurcie

(1902), Sievas radi (1902), Tūkstošnieces (1905), Gāju

(1906), noveļu krājums divas daļas Mazas komēdijas lļ
y :

1910). Novelē tad ari Upītis atrada to literātūras veidu, W

visskaidrāk parādās viņa mākslinieka spējas. Mazas k0

jās 'sakopotas ainas satiriskā un ironiskā nokrāsā no i^ ol.!
un pilsētnieku, saimnieku un gājēju, intelliģences un P1
dzīves.



Kritika

437

Deviņi simti piektā gada revolūcija pārveidoja Upīša pa-
saules uzskatih Sekodams revolūcijas gaitai, lasīdams revolu-
cionāro literatūru, proklamācijas, nelegālās brošūras, viņš ap-
zinīgi pieslēdzās sociāldēmo k r a t i j a i. No pilso-
niskajam aprindām Rīga, no Derīgu grāmatu nodaļas, Baltijas
Vēstneša pēctečiem viņš tik ātri neatstājās, bet atteicās no

līdzdarbības Austrumā un sāka strādāt sociāldēmokratijai pie-
skaņotā literātūrā. Viņš atstāja ari (1908) skolotāja darbu, no-

metās Skrīveros un nodevās vienīgi rakstniecībai.

Upītis nu pārdzīvo sava mūža ražigāko laikmetu (1908 —

1915), paužsavus reālistiskos un sociālistiskos uzskatus visāda

veida_ literariskos darbos: romānos, stāstos, lugās, dzejoļos,
kritikas, apcerējumos. Viņš ķeras ari pats pie literāriskiem

sastāda literāriski kritisku rakstu krājumu Vārds,
no kura iznāk divi sējumi (1912, 1913), ir par līdzizdevēju un

līdzstrādnieku avīzei Jaunais Vārds, žurnālam Domas.

Reālistiskā virziena kritikā Upītis ieņem ap 1908. g. re-

dzamu vietu. Viņa periodiskos izdevumos iespiestie literā-

riskie un kritiskie apcerējumi sakopoti krājumā Studijas

jn kritikas (I. 1910, H. 1912). Līdz ar sabiedrisko ten-
denci viņš uzstāda mākslas darbam formas prasījumus.
Mākslas vienīgais radītājs ir individs. Bet indivīds nav nejau-
ša parādība. Svarīgākie faktori, kas rada individu, ir klimats,
īlase

L apkārtne, šķiras instinkts (Studijas un kritikas I, 48).
kulturālais individuālisms viscaur sociālas dabas; dekadentis-
kais (absolūtais) individuālisms ir kultūrālā pretstats. Tas cen-

šas uzsvērt atsevišķo, nesakarīgo katrā cilvēkā, lai uz tā celtu

neaprobežotu egoisma kultu, lai dotu atsevišķam cilvēkam tie-
Sl °u uzskatīt sevi par mērķi un visus pārējos par līdzekļiem
savu iegribu apmierināšanai. — Progresa labā apkarojamas
tradicijas. Tās Upītis uzskata par tumšu, reakcionāru, melīgu
sPeku, jo atbalsta maldīgo iedomu, ka ir kādas nepārejošas,
nekustināmas absolūtas vērtības. Tradiciju nostiprināšana
kultūrai naidīgs darbs. Aiz šī iemesla apkarojami akadēmiskie

entri un klasicismi. Dzelmes deviņvīru sabiedrība un Zalkša
aoiedrība (ar Ķēniņu priekšgalā) ir literāriskas kliķes. Uz tra-

ipu pamata attīstījies skaidras sirds motīvs lat-

krvU literaturā
-

Pfet 10 īad nu Upītis uzstājas (Studijas un

jūt •?' v
'

Latvietis ir sirds cilvēks, lirisks, reliģisks
fu cilvēks. Sirds miers ir reliģiska cilvēka augstākais etaps.
ifls nedrīkst atkāpties no dogmas un vispārpieņemtā. Kas

apzin as grēka ne pret vienu, ne pret otru, tam sirds skaidra

rāl~
mier'B'a' "Skaidra sirds — tas ir latviešu patriarchāli pasto-

as rakstniecības nemirstīgais motīvs. Desmitējādi izlocīts un
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variēts, viņš tomēr visos gadījumos piepatur savu galveno
nokrāsu" (turp. 140). Tad Upītis aplūko, kā skaidra sirds pa-
rādās Niedras, Saulieša. Neikena, Plūdoņa, Mezīša, Kaudzīšu.

Blaumaņa, Apsīšu Jēkaba, Kleinberģa, Brigaderes, Poruka

rakstos, un nāk pie gala sprieduma (turp. 160): „Skaidra sirds,

kā visu jautājumu jautājums, kā naivas tikumības atziņas beigu

slēdziens un ari kā rakstniecības dominandmotīvs mums pa-

zīstamajā pastorālā noskaņā, pieder pagātnei." Dzīve uzdod

tūkstoš problēmu, kas nav izšķirami autoritātīvā ceļā vai no-

bīdāmi no ceļa. —

No šī viedokļa Upītis analizē ir literātūru, ir dzīvi. Par

latviešu rakstniecību viņš sniedz (1911) Latviešu jau-
nākās Rakstniecības Vēsturi (1885—1910), kas

otrā izdevumā (1921) papildināta līdz 1920
L

g. Otrā izdevuma

viņš atzīstas, ka pirmais rakstīts asu literarisku cīņu laikā un

tam itin kā polemisks raksturs; otrā sastādītājs grib palikt

aistētiskā un idejiskā vērtējuma robežās. Idejiski viņš, zināms,

joprojām vērtē no sociālistiska viedokļa. — Kopā ar Rūdolfu

Egli viņš sarakstījis Pasaules rakstniecības vestu-

r i četros sējumos (1930—1934). Noslēgtā veidā tā pirmā tada

latviešu valodā. — Viņa monogrāfija J. Jansons-Brauns,

Dzīve un darbs (1930), ir lielākais un faktiem bagātākais apce-

rējums par šo darbinieku.

Upīša turpmāko daiļliteratūras darbu pamatā ir sadzīves

kritika, pieskaņota sociālistiskām idejām. Romānu triloģijas

Robežnieku pirmā dala Jauni avoti (1909) rāda

vecās patriarchālās zemnieku dzimtas iziršanu, lai tad otra

daļā Zīda tīklā (1912) tēlotu jaunās paaudzes svārstības

starp pilsonību un strādniecību un trešajā daļa Ziemeļa

vējš (1921) šo cilvēku pārbaudījumus reakcijas laika, lai vfljus

dzīvē novietotu savā pienācīgā vietā. Materiālisma ierauta

latviešu pilsonība rādīta romānos: Pēdējais latvietis

(1913), Zelts (1914), sīkpilsoniskas sievietes tips, kas no-

nāk savu dziņu un vīriešu verdzība, romāna Sieviete (19111 •
Vēlāk iznāca viņa romāni: Pērkoņa pievārte
Renegāti (1915/16, grām. 1922), Pa varavīkšņu
tiltu (1926) un Zem naglotā papēža (1928). Ja»'

no avotu turpinājums ir romānu virkne Laikmetu griežos,
kuras iznākuši jau divi romāni Jāņa Robežnieka Pu

'

nākš an a_ (1932) un Jāņa Robežnieka nav c W

Upīša romānos pļevilcīgi, veikli dzīves un raksturu t®Jyjļ!sļ
bet pa laikam trūkst ciešas darbības koncentrācijas. i

sastopama viņa novelēs, kas tad mākslinieciskā ziņā sasni

augstu pakāpi. Viņa tālākie noveļu un stāstu K r

jumi : Nemiers (1912), Darba laikā (1915), Atkusnī \X>™'
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Vēju kauja (1920), Skaidas atvara (1921), Aiz Paradīzes vār-

tiem (1922), Metamorfozas (1923), Kailā dzīvība (1926), Stāsti

par mācītajiem (1930). Vairāki domāti vienīgi jaunatnei, pie-
mēram Tali celi (1925), Pa lauča pēdām (1926) v. c. —L u-

gās Upītis tāpat sniedz interesantas ainas, neattīstīdams īstu
dramatismu. Latviešu strādnieku intelliģences jaunākā pa-
audze radīta triloģijā: Balss un atbalss (1911), Viens un daudzie
(1914), Saule un tvaiks (1915). Vēlāk parādījās: Peldētāja
Zuzanna (1922), Privātīpašums (1923), Laimes_ lācis (1923).
Dramatiska lauka jo sevišķi ražīgs viņš bijis pēdējos gadus,
sniegdams gan traģēdijas, gan visvairāk komēdijas, kas uz

skatuves ieguvušas lielu populāritāti. Šai laikā nākušas klajā:
komēdijas Atraitnes vīrs (1925), Kaijas lidojums (1926), Cēloņi un

sekas (1928), Vesela miesa (1928), viencēliens Lapas viesulī

(1927), drāma 1905. [gads] (1929), traģēdijas Mirabo (1926) un

Zanna D'Ark (1930, ari vāciski 1934). No šam traģēdijām pirmā

izpelnījusies_Kultūras fonda, bet otrā — Nacionālā teātra god-
algu. Tam jāpievieno vēl komēdijas Aizvien lillā! (1930)
aņ Apburtais loks (1930). Jaunākā laikā viņš izlaidis dramati-
zējuma ari savu Stāsti par mācītājiem (1932). —

Upīša dzejoļi sakopoti krājumā Mazas drāmas (1911).
Jaunāka laikā tiem viņš pievienojis tikai savas satiriskās Fā -

bulas bez morāles (1924).
lecienīts A. Upītis pie krieviem, kur tulkojuma iznākuši

vairāki viņa darbi, starp tiem romāni Ziemeļu vējš, Zem naglotā
Papēža, Pa varavīksnas tiltu, tad Stāsti par mācītājiem v. c.

Andrejs Upītis- dzimis 4. decembri (22. nov.) 1877. g.

Skrīveru Kalniņos, kur vioa tēvs bija par rentnieku. Vecāki bija trū-

cīgi un staigāja pagastā no vienām mājām uz otrām. Ganos iedams,

Andrejs ziedu krāsām zīmēja uz skaidas vai tāss dažādus priekš-

metus; vēlāk viņš nodevās vijoles spēlēšanai. Pirmo stāstu viņš

sarakstīja deviņu vai desmitu gadu vecumā, pirmo dzejoli vēlāk,

kad bija gājis dažas ziemas skolā, sevišķā burtnīcā, kur bija ierak-

stītas Vensku Edvarda, Ceriņu Pētera, Lapas Mārtiņa v. c. dzejas.
viuš apmeklēja Skrīveru pagasta skolu (1888—94), kur par skolotāju

darbojās Purapuķe, kas viņam lika pārrakstīt savus stāstus. Taut-

skolotāja (vēlāk ari mājskolotāja) eksāmenu nolicis, viņš bija par

skolotāju Mangaļos (1897—1902), tad Rīgas pilsētas skolā par ad-

iunktu (1903), pēc par skolotāju Zasulaukā (1904—1908). Skolas dar-

bus pārtraukdams, viņš nometās Skrīveros sava sievas tēva mājā,

no kurienes kara laikā (1915) aizgāja uz Krieviju, ņēma dalību kara

(tranšeju v. c.) darbos, vadīja Padomju valdības laikā Rīgā mākslas

n°dalu, tad nodzīvoja kādu laiku Krievijā, pārnāca 1920. g. Latvijā,
kur kādu laiku atradās apcietinājumā. Darbodamies kā rakstnieks,
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no 1924—1930 ari žurnāla Domas faktiskais redaktors un vadītājs,

vioš uzturas laikiem Skrīveros, laikiem Rīgā.

Literātūra. A. U. Kopoti raksti, ko 1923. g. sāka izdot, b

nenobeidza „Kultūras Balss". — A. U. Rakstu izlase, divi sējumi,

Gulbja izdevumā, Rīgā 1923. — Pašbiografijas: Mana dzīve v

darbs, atmiņas un domas, A. U. Rīta cēliens 9—59 (šai izdevumā a

A. U. darbu paraugi no visa lit. darbības laika, atsauksmes par viļj

darbiem, viņa darbu chronoloģisks saraksts v. c. materiāli); Man

spalvas darbs, K. Egles Atziņas 11, 279—292. — K. Dziļlejas A. U

biogrāfiski kritisks apcerējums, Rīgā 1923; A. U. dzīves klūmīg

gadi, Latvju Grāmata 1923, 11/12. nrā. — A. Birkerta A. U. kā māk

slinieks un kritiķis, Dzimt. Vēstn. 1910, 154—185. —
P. Birkei

A. U. savā dailradīšanas gaitā un darbā. Domas 1924, I—IV. — A

A. U. 25 gadu darbība, Darba Balss 1924, 5—13. — E. E. A. U. proz

krievu valodā, Sociāldēmokrats 1931, 163. — Sevis paša raksturo

jumiem jāpieskaita ari A. Upīša atbilde L. Laicēnam — Linarc

Laicēna pozicija un manējā (1931).

Sabiedriski reālistiskā kritikā pulcējās ap

Upīti, pa lielākai daļai viņa vadītājos orgānos (Vārdā, Domās), vēl

daži jauni rakstnieki. A. Krauja (īstā vārdā Antons Balodis,

patlaban Latvijas sūtnis Somijā, dz. 1880.) iztirzāja galvenā kārta

Raiņa (Gals un sākums, 1905. gads Raiņa dzejā) un Aspazijas (At-

riebēja, Aspazija drāmās) darbus. Sevišķā izdevumā iznāca apce-

rējums par Raiņa Pusideālistu. V. Knor iņ š sniedza teorētiskus

rakstus, to starpā: Māksla un dialektika (Vārds I), Saturs un for-

ma (V. II). P. Roberts (īstā vārdā Roberts Pelše), rakstīja par

teorētiskiem jautājumiem un atsevišķiem lit. darbiem: Šķiru ele-

menti mākslā (Vārds I), Antiņš vai Spīdola (Domas 1912), Upīša

Zīda tīklā v. c. J. Bērziņ š (Ziemelis) piegrieza vērību citu tau-

tu, sevišķi franču literātūrai, rakstīdams par Emilu Verharnu (Do-

mas 1912), Anatolu Fransu (turp.), 2. 2. Ruso (turp.), par jaunākiem

talantiem franču rakstniecībā (Domas 1913)). Kā V. Knorirjš, ta P

Roberts un J. Bērziiņš (Ziemelis) tagad uzturas Padomju Krievua-

K. Ducmanis apcerēja jautājumus, kam sakars ar
rakstniecību'

vai uz lit. darbu pamata. Viņš raksta par garīgo bankrotu sakara

ar Upīša stāstu Pilsoņi, par veco un jauno ētiku un aistētiku, iziedams

no Upīša romāna Jaunie avoti, iztirzā Elzas raksturu Upīša Sieviete.

Kā Elza kļuva tik stipra? (J. Dienas Lapa 1911). Tolaik viņš sa-

gatavoja ari žurnāla Vestņik znaņija izdevniecībai latvju dail

terātūras krājumu Latišskij sborņik, kā ari rakstīja krievu avīzes

par latviešu lietām. Kā žurnālists viņš raksta par
dažādiem

jautājumiem, pārvarēdams šauru partijas viedokli. Studenta gado

viņš daudz rakstījis un runājis priekšlasījumos par tiesiskiem lau
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tājumiem. Šai laukā atzīmējami starp citiem viņa darbi Iz Baltijas

provinču tiesībām (1913), Jaunais likums par žūpības apkarošanu

(1925), pazīstamā prof. L. Petražicka darba Tiesību un valsts

teorija sakarā ar mācību par morāli (uz emocionālās psīcholoģijas

pamatiem, 1931) saīsināts atstāstījums līdz ar kommentāriem, tāpat

tulkojums Tautu savienības mērķi un organizācija, (rokas grāmata

skolotājiem, 1931). levērības cienīgs plašāks darbs ir viņa Georgs

Brandess un jaunā strāva (1928), kurā viņš tuvāk ap-

skata dāņu lielā kritiķa nozīmi un nopelnus, kā ari viņa idejisko

ietekmi pie mums, kautgan ne visai pilnīgi.

Dzimis K. Ducmanis 1881. gada 10. novembrī Brantu Kainaižos,

Vidzemē, studējis tieslietas Pēterpili. Kopš 1919. gada darbojas

Latvijas diplomātiskā dienestā, pirms Dānijā, tad Zviedrijā kā ģene-

rālkonsuls, tad sūtnis pie Tautu Savienības (1923—1925) un

Cechoslovakijā. Sakarā ar diplomātisko dienestu, nerunājot par

avīžu un žurnālu rakstiem ārzemju presē, viņam radusies atkal ve-

sela rinda vērtīgu darbu par Latviju, starp tiem: Handbook of Fo-

reign Legal Procedure (1924), Lettland forr och nu, tad Latvijas

ārējā sociālpolītika un strādnieku arodgrupu strīdus starptautiskā

darba konferencē (1930) v. c.

3) VALTERS. Jansona un Jankava kritikai par jaunāko
'«viesu literatūru stājās pretī Miķelis Valters. Viņš savu stā-

vokli pret marksismu, kas ir Jansona, Jankava un viņu biedru
kritikas pamatā, bija noskaidrojis jau sen. Kad ārzemēs parā-

diļāsjatviešu pirmie sociālistiskie periodiskie izdevumi, Valters

kāvēja to revolucionāru .priekšgalā, kas nošķēlās nost no

sļingrajiem marksistiem. Viņš meklēja atstāt uz latviešu lasī-
tājiem savu iespaidu ari Latvijas legālajos laikrakstos. Austru-

mā nāca klajā daži viņa raksti par literāriskiem (ari saimnie-

ciskiem) jautājumiem. Viņš rakstīja Piezīmes pie kā-
da latviešu romāna (1901), sakara ar Eglīša Rīta
Māzmu mezdams vērīgus, nopietnus skatus jatviešu jaunās

Paaudzes pārdzīvojumos. Viņš iespiež Vēstules par
ar

zemju rakstniecību (1900—1902), iepazīstinādams
'atviešu lasītājus ar jaunākajiem darbiem pasaules literatūra
Un. ar tam mākslas problēmām, kas līdz ar šiem darbiem nāca

Pārruna. Viņš aizrāda uz Slafa, Vassermana, Lilienkrona,
UAnuncio v. c. darbiem. Līdz ar to viņš mēģina zīmēt jaun-

'a/ku dzīves raksturīgākos vaibstus. Literārisko strāvu starpā
Vloš redz paceļamies jaunromantiku, kas arvienu vairāk no-

stumj pie malas naturālismu.

Pret latviešu marksistiskā virziena kritiku Valters sa-

ista brošūru Latviešu kritika mākslas un zi-
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nību jautājumos (1908). Viņš norāda, ka latviešu

publicistiskie kritiķi vēsturisko materiālismu ņēmuši pārāk

vienpusīgi. Vēsturiskā materiālisma zinātniskie nodibinātāji

(Markss, Engelss) nav bijuši tik šauri, ka tie būtu gribējuši ar

katrreizējo saimniecības stāvokli apņemt visus vēsturē darbo-

jošos spēkus; viņu teorijā paliek sava loma nejaušībām, cilvē-

kam, dabai. Saimnieciskais faktors top par vienu no vairākiem.

Zinātņu attīstības vēsturē ir rinda dažādu cēloņu, kas ved at-

kal pie jaunām cēloņu kopībām. „Tikai fakti māca un tikai

fakti ir teorija." Ar daudz ci-

tātiem Valters aprāda, cik liela

loma mākslā neapzinīgai dvē-

seles darbībai. Mūsu apzinīgā

dzīve ir tikai neliels izgriezums

no visas mūsu dzīves (Rīls).

Ari Kautskis atzīst, ka ģēnijs

nav izskaidrojams ar saimnie-

ciskiem apstākļiem, un mākslā

ir ģēnijs gandrīz viss. Tiešais

faktors mākslas sajūsmā tik-

pat maz atkarīgs no šķiras ka

cilvēka vispārējā garīgā spēja.

Cilvēka spēja saņemt mākslas

iespaidus stāv sakarā ar viņas

iejūtas paviršāku vai dziļāku

organizāciju un tikai tiktai af

kādu šķiru, kādā mērā tur var

izkopties mākslas sajēga. Māk-

slas darba atsevišķo formu

un krāsu dzīvi
_

saņems Sg
tas, kas vingrinādamies ar i*

ku tanī vairāk iedzilojies.

M. Valters

i\u lam vaiia.iv jvui/M«j— ,

rīgākais ir tiešais aistētiskais iespaids. Aistētika,

dibinās uz mākslas faktiem un redz,_ cik bezgalīgi daw

ir ieviļņojumu avoti, kas plūst no mākslas, un cik daZL

tie iekustina cilvēka būti, tā aistētika nekad nenāks pi e

ierobežota uzskata, ka māksla uzdevums ir visP irms
h

cīt cilvēkus šķiru jautājumos vai politika. Valtera daros, '

ietver sevī daudz izvilkumu no zinātnieku pētījumiem, Pa
._

ļina ieskatus par mākslu un palīdz pārvarēt publicistiskas
tikās vienpusību un dogmatismu. ,

Cīņu pret vēsturiskā materiālisma principiem
teorijā Valters turpina studijās no mākslas vēstures un.°

meS'
Florencē (1909), kam viņš piesprauž beigu P&ZIU
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Māksla, sabiedrība un marksisms. Dodams tēlojumus par

itāliešu mākslas attīstību, viņš cenšas pierādīt, ka mākslinieki

atraisās no savas apkārtnes, nepadodas tās nolīdzinošiem

iespaidiem, ka kontrasti izceļas ne no plaisājumiem sabiedrībā,
bet no īpatnējām mākslinieka tieksmēm. Mākslas attīstībā

noverojami_ vēl īpaši divi faktori: mākslinieka īpatnējās spējas
un paša mākslā iemītošais pakāpeniskais attīstības process.

Pie Valtera rakstiem par literātūru vēl pieder vina vācu

valodā sarakstītais plašais darbs (220 lappuses) par Tol-

stoju: Tolstoi nach seinen sozialokonomischen, staats-
theoretischen und politischen Anschauungen (Zūrich, 1907).
Vācu kritika to atzīst par ievērojamu literāriska un zinātniskā

zinā, par palīglīdzekli saprast Krievijas apstākļus un lielas per-

sonas attīstību.

Valteram nozīme ari kā politiskam rakstnie-

Sevišķi viņš pašķīris ceļu un palīdzējis tikt pie uzvaras

'atviešu nacionālai idejai; kādai latviešu jaunās paaudzes daļai
viņš šai virzienā uzstādījis skaidrus mērķus, piederēdams pie
Pirmajiem, kas sāka runāt par Latvijas autonomiju un Latvijas
valsti. Pie tādiem viņa darbiem pieder pabieza grāmata (175
W: Mūsu tautības jautājums, domas par Latvijas
tagadni un nākotni (1914). Nacionālā doma novirzīta tuvāk

Mērķim brošūrā Latvijas autonomija (1917). Pat-

stāvīgas Latvijas tapšana un pamati uzrādīti, vēršoties pret
Latvijas ienaidniekiem, plašajā darbā (510 lp.): L c 111 an d,
seine Entwickelung und die baltischen Fragen (1923), Le

Peuple letton (1926), Baltengedanken undßal-

! e npol i t i k (1926). Tautsaimnieciska satura plašāks sacere-

Wms ir viņa No sabrukuma uz planveidotu
saimniecību (1933).

Pieņemdams vārdu Andrejs Paparde, Valters

rakstījis ari dzejotus. Tie iznākuši sakopojumos: Tantris

ļje singforsā 1908), Lnas uz akmeņiem_ (Rīgā 1910), Mūžība

tnelsingforsa 1914). Tās ir brīvā rituma uzmestas izjutu ainas

Par dabu, mīlestību, vientulību, sapņainām ilgām.

Literāriskiem jautājumiem Valters allaž pieskaras. Par

lem viņš sniedz veselu rindu rakstu ari jaunāka laika:_ Par

£unāko teātri un drāmu (Izgl. Min. Mēnešr. 1928), Jauna drā-

ztās saturs un virziens (turpat, 1930), Kāds latvietis ka vācu

«zejnieks un domātājs (Latvju Grāmata, 1928), Mūsu rakstnie-

ka (Daugava, 1928), Jaunā dzeja (turpat, 1931) v. c. Pa pa-
stam, te viņš mūsu rakstniecības parādības ved sakara ar cit-

,tuu rakstniecību, kautgan no skaidriem norādījumiem un

Vieniem izvairās.
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Miķelis Valters dzimis 7. maijā 1874. g. Liepājā kā

strādnieka dēls. Zēna gados drāšu fabrikā strādādams, viņš mācās,

kā var iestāties reālskolā. Še nodibinās latviešu skolnieku pulciņš,

kas seko jaunlaiku literātūrai un sabiedriskām kustibām. 1897. g.

viņu apcietina. Izraidīts līdz tiesas spriedumam uz Daugavpili, viņš

aizbēg uz ārzemēm un sāk studēt Bernes augstskolā. Ap 1905. g.

viņš iegūst Cīriches augstskolā doktora grādu. Viņa disertācijas

darbs, jau atzīmētais Tolstoi nach seinen sozialokonomischen, staats-

•theoretischen und politischen Anschauungen iznāca turpat ari drukā

(Zurich, 1907). Tai pašā laikā viņš ņem dalību sociāldēmokratu

publicistikā, atšķirdamies no marksistiem. Priekš kara viņš iero-

das Latvijā, pārdzīvo Rīgā vācu okupācijas laiku un piedalās orga-

nizācijās, kas izvirza patstāvīgās Latvijas ideju. Latvijai nodibi-

noties, viņš ir iekšlietu ministrs un no 1919. g. Latvijas sūtnis Romā.

no 1924.—1925. Parīzē. Kopš 1928. gada viņš ir Latvijas konsuls

Karalaučos Vācijā.

Literātūra. J. Akurātera M. V., Latvju Grāmata 1924.

111, 216—222. — Jāņa Lapiņa M. V. dzīve un darbi, Piesaule 1930,

10. — Arņa (E. Runča) Dr. M. V. loma mūsu sabiedriskās ideolo-

ģijas attīstībā, Daugava 1930., 5. un 6. nrā.

4) KLAUSTIŅŠ. Visā klusībā literātūras studijām nodo-

damies, Klaustiņš maz jaucās rakstniecības dienas jautājumos
un polemikās. Viņš nodziļojās rakstniecības vēsturē un no tās

laida klajā oriģināli uztvertas, spilgti notēlotas ainas. Viņa

pirmais plašākais darbs par literātūru bija Latvie

pasto r ā lā lirika (M. V. Mēnešraksts 1900), kurā apli

koja Vecā Stendera literārisko darbību, sevišķi viņa dzeju, <
balstīdamies uz attiecīgo literārisko virzienu ārzemes.

1

pašā laikā iespieda Klaustiņa stāstu Austrumnie

teika (grāmatā 1927), kurā viņš simbolos meklē atbildi V

tājumiem par bagātību un nabadzību, par cilvēka laimi un n

laimi. Likteņa pārbaudītais meklētājs Ali Tevtiks pēdīgi re

ka pēc nikniem kariem no ieročiem iztaisa dzelžu vergus,

nekad nepiekūst strādāt; cilvēki pār tiem gudri valda nn

laimīgi un priecīgi. Šais paraugos redzam tieksmes, kādas

sakās ari turpmākā Klaustiņa literāriskā darbībā. Viņš meg

iet dziļumā, uzmeklēdams lietas kodolu, svērdamies uz rom

tisma, simbolisma pusi. -
Kad parādījās Jankava Vecie elki, Klaustiņš pret n

rakstīja apcerējumu Elks elka galā (J. Raža IX» y"

Viņš tanī izceļ jaunromantismu par spēcīgu strāvu, kura

turētie sabiedrības spēki nāk gaismā un godā. Vienīgais

tūras darbinieks 90. gados un vēlāk, kas spējis strādāt,
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pilsonis un tā interešu izteicējs jaunromantiķis. Jaunroman-

tisms nav nedz izvirtušas sabiedrības, nedz nīkuļu un liekēžu

lolojums, bet centīgas un strādīgas sabiedrības pūļu un ideālu

atspoguļojums. Jaunromantisma strāva bijusi tik spēcīga, ka

sadragājusi deviņdesmito gadu reālisma pasākumus un uzsū-

kusi sevī visus tā laika labākos spēkus. Par jaunromantisma
sakni Klaustiņš uzlūko Poruku. Labākie jaunromantiķi nav

nostādāmi par tukšiem egoistiem, neurasteniķiem un zemiem

vergu kultūras kalpiem. „Lai pašķirsta vien kauču Saulieša

vai Poruka rakstus, kas no

iaunromantiķiem labākie.
Kāds liels, dziļš, cildens un

varens spēks dveš no tiem!"
Ho jaunromantisma Klaustiņš

nošķir dekadenci un dēvē
to par «pārspīlētu pakalteču
Piedēkli, kas nelietīgi izlieto

jaunromantisma kodolu."

Par latviešu 11-
-1e r ā tūru Klaustiņš snie-

dzis starp citiem šādus apce-

rējumus: Atmošanās laik-

mets (Valdemārs un viņa

Jiedri, Vārds 1902), Pēter-

burgas Avīzes (60. gadu
ideālisti, Vērotājs (1904). A.
Niedras beletristika (Rīgas
Avīze 1908), J. Rainis (Rīgas
Avīze 1908). Sevišķās grā-

btās iznāca Kaudzīšu dar-
ba iztirzājums Mērnieku lai-

Rob. Kļaustiņš

ki (1909, jauns, stipri pārstrā-
?ats un papildināts izdevums 1926), Pumpurs dzīve un darbos

9ļl). Jaunākās dzejas studijas ir: Plūdonis un viņa balādes
J- M Mēnešraksts 1920), Fr. Bārdas daile un aistētika (Ritums

1924), Likteņa traģikas impresionists_(par Birznieku-Upīti, Dau-
gava 1934). Visumā latviešu literātūru Klaustiņš aplūko La t -

vle šu_ raks tn ie čības vēsturē skolām (1907), ar

sutu iejutu izceldams personu un viņu darbu īpatnības. Plašāks

Pārskats par latv. jaunāko rakstniecību ir Literatūra un dzīve

"Apskats 1904). Viņa sakārtojumā, ar plašu ievadu par Pum-

Pura dzīvi un darbiem, iznāca Pumpura Kopoti raksti (1925).
,Uz ārzemju literātūru attiecas raksti par Ibsena
arāmām Tautas naidnieks (Apskats 1903). Džons Gabriels
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Borkmans (Vērotājs 1905), fierders dzīve un darba (Vērotājs
1905).

Klaustiņš nodevās ari Latvijas vēstures studijām un

sniedza šai arodā dažus rakstus, to starpā Vēsturiskās attīstī-

bas un šķiru pretstati tautas dziesmās (Latvija 1912), Kā Egils
Skalagrimesons braucis vikingos uz Kurzemi (Druva 1914).
Vācu valodā viņš sarakstīja Kāmpfe der Letten m alter Zeit

(Mag. der Lett.-Lit. Gesellschaft XX, 4). Grāmatā parādījās
Pēteris Lielais un Vidzeme lielā ziemeļnieku karā.

Jaunībai un sko-

-1 ā m Klaustiņš sastādījis tau-

tas dziesmu krājumus,_ Mēr-

nieku laiku saīsinājumu,
rakstniecības chrēstomatiju

(levads latvju rakstniecībā).

Latvju rakstniecības vēsturi

pamatskolām, Andreja Pum-

pura rakstu izlasi, Latvju

folkloras chrēstomatiju (192?)

v. c. rakstus.

Klaustiņš devis ari vai-

rākus daiļliteratūras darbus,

smeldams tiem vielu latvju

tautas pagātnē, vēsturē. Tāds

ir, piemēram, viņa garākais,

vēl nepabeigtais romāns no

zviedru laikiem Pa tum-

šām tek ā m (1927).
Klaustiņš daudz nodar-

bojies ari ar latviešu tautas

tradicijām, īpaši ar tautas

dziesmām. Bez rakstiem

kas izkaisīti periodika,, vļg

Roberts Tautmīlis-Berziņš

sastādījis grāmatu Latvju folkloras chrēstomatija J
kas domāta skolu vajadzībām. levērojams darbs ir vl°

sakārtotais, prof. J. Endzelīna rediģētais jaunais tautas

mv izdevums Latvju tautas daiņas, kas iznāca 12 sējumos U*-

—l932). Bagātīgi iflūstrēts, lēts, tas izplatās loti plaši tau*a
:
bļl

cialu apcerējumu sniegšanai par atsevišķiem tautas dzies

paveidiem Klaustiņš pieaicinājis pazīstamus zinātniekus.Tas
vieglo tautas dziesmu izpratni un padara izdevumu vel ve

gāku.
Roberts Klaustiņš dzimis 2. martā (18. febr.) 187 /

Lielezeres Garozu pusmuižā kā vagara dēls, apmeklējis RozL
"
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nistrijas skolu un Baltijas skolotāju semināru Kuldīgā (1891—95).

Viņš bija par skolotāju vispirms Aizkraukles, no 1899. g. Baiškalna

pagasta skolā (Raunas draudzē), 1900. g. Velēnas draudzes skolā

(pie Lizuma). 1901. g. viņš pārnāca uz Sarkandaugavu Rīgā, kur no-

strādāja pusotra gada. Gatavodamies uz abitūriju, viņš iestājās par

brīvklausītāju Maskavas augstskolā, bet tad (1903) pārnāca atkal

Rīgā un bija par pastāvīgu līdzstrādnieku pie Rozēna izdotā Jaunī-

bas Drauga un pēc tam pie Apskata. Nododamies rakstniecībai,

viņš dzīvoja gan Rīgā, gan savā dzimtenē. 1908. g. viņš galīgi ap-

metās Rīgā. Vēlāk viņš pasniedza ari latv. valodas stundas vidus

skolās. Viņa dzīves biedre atvēra 1912. g. sieviešu ģimnāziju, ku-

ras vadībā viņš piedalījās, pasniegdams še ari latviešu valodas

un literātūras mācību. Pēc kara dzīvo Rīgā kā rakstnieks.

Literātūra. J. Lapiņa R. X., Latvijas Vēstnesis 1924, 2;

R. X-, Ritums 1924, I.
—

E. Blanka R. X., Latvijas Kareivis 1924, 8.
- Pētera Ermaņa R. Kl., Latvju Grāmata 1923., 11/12. —

Ed. Cālīša

R. Kl., Brīvā Zeme 1924., 4. — E. V.(irza) R. Kl., Brīvā Zeme 1925.,
51.

5) TAUTMĪLIS-BĒRZIŅŠ. Savrup no visām sabiedris-

ku strāvām stāv lautmilīs-rJērziņš. Viņš pilnīgi nododas teāt-

Bet ari še viņš iet pilnīgi patstāvīgus ceļus, nepieslieda-
nevienam no pastāvošiem teātriem. Gan viņš ir kādu lai-

par aktieri Rīgas latv. biedrības teātrī un vēlāk Jaunajā latv.

teātrī. Bet tad viņš ir pa daļai par vadītāju asevišķās trupās,
darbojas par aktieri un režisoru Rīgas Auseklī, Liepājā, Vents-
pilī, līdz Rīgā nodibina aktieru pulciņu Mazais t e_ā tri s,

ar ko viesojas uz Rīgas mazajām skatuvēm, citās pilsētas un

Uz laukiem ar modernu lugu izrādēm.

Teātra literātūrā Tautmīlis-Bērziņš sniedza da-

zasjugas:_Saule vēl tālu (1910), Meža māte, Lauku ziedos, Pie
Msētas vārtiem. Tāļāk viņš rakstīja apcerējumus par latviešu
eatri; pie tādiem pieder Franču drāmatiskā literatūra uz

lat
y- skatuves (Dzimt. Vēstnesis 1912),_Henriks Ibsens uz lat-

pļ?šu skatuves (Druva 1914). Bet visvērtīgākais, ko Tautmīlis

pastrādājis, ir viņa gadskārtējie latviešu teātra

Pārskati, ko viņš ik gada sastādīja un laida klaja apmēram
0 1900. gada līdz sava mūža galam. Te atzīmēti sīki visi dati

Par zināmā gada teātra izrādēm: izrāžu skaits, vieta, izradītas

«gas, Vinu klasifikācija v. t. t. Tas ir neatsverams materiāls
eat.ra un drāmatiskās literātūras vēsturei. Pārskati iespiesti

15'odiskos izdevumos: Balt. Vēstnesī
L

Balsī, Latvija v. c. —

JTO darbs ir ari viņa Rokas grāmata teātra v_a-
Ita liem (1910), latvisku lugu rādītājs, līdz ar piezīmēm
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par lugu personām, lugu saturu, skatuves iekārtu, cenzētiem

eksemplāriem, apgādātājiem un t. t.

Roberts Tautmīlis-Berziņš dzimis 9. apr. (j. st.)

1873. g., agri sāka interesēties par teātri, izdeva un vadīja žurnālus

Skatuve (1906—1907), Teātris (1908), mira Rīgā 24. aprīlī 1915. g.

Tolaik atmiņas par viņu sniedzis M. Sveilis, Latvija 1915, 104.

6) ARTURS BĒRZIŅŠ.■ l Pie literatūras aplūkotājiem, kas

galvenā kārtā piegriezuši vērību drāmai un teātrim, pieder

Arturs Bērziņš. Viņa pirmās atsauk-

smes par teātri un grāmatām parādās
Balsī 1904. g. Turpmāk viņu sasto-

pam Staru līdzstrādnieku vidu, kur

viņš sniedz dažas sajūsmas gleznas

(Kad klusums dzied, 1906), raksturu

ainas (par Zemgaliešu Birutu). Pla-

šāks darbs ir Bērziņa apskats

par liriku, kas iespiests Zeltmata

Rakstniecības almanacha 1908. ga-

dam. Gan tikai konspektīvās piezī-

mēs (kā viņš tās sauc) viņš mēģina

uzrādīt latviešu lirikas nostaigāto

vēsturisko ceļu no tautas dziesmas

līdz reālismam, individuālismam, sļJJ;
bolismam un misticismam. SevrsK

viņš apstājās pie simbolisma, kas sa-

vieno mūžīgo ar zināma
t

parādībām, sakausē sevī paslēpto
abstrakto ar redzamo skaistumu.

Tādā kārtā viņš pieslienas sim-

Arturs Bērziņš.

bolistiskam, impresionistiskam virzienam. —
Taļak v$

raksta pārskatus par latviešu drāma tis ko 1i teīļ'
turu. Tads parādās Latvijā 1908. g., tālāk Jaunā Ka-

žā 1909. un 1910. g. Viņš konstatē (1909), ka drāma sa»

ieņemt pirmo vietu citu rakstniecības nozaru starpā, ka n
,

pietiek vairs ar sirdsliriku, tēlojumiem un stāstiem,

latviešu drāma vēl pelēka, kam nav individuālas seias
v

ZJ
r

satura. Atsevišķa drāmatiskā darba analizi Bērziņš sniedz

Annas Brigaderes Princesi Gundegu un karali BrusuM

(Druva 1912). Būdams par teātra kritiķi Latvijā, Baltijas

nesī, Jaunakas_ Ziņas, viņš gadiem cauri sekojis teātra i
dēm un par tām rakstījis atsauksmes. Skatuves vajadzi

viņš tulkojis daudz lugu, to starpā: Ostrovska Bez pūra,

stoja Dzīvais mironis, Pšibiševska Viesi, Savienošanās, u°
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nija Viesnīcniece, Dimova Kains. Par priekšdarbu latviešu

teātra vēsturei jāuzskata viņa apcerējums Latviešu

teātra attīstības gaitas (krājumā Latvieši 1932,
ari atsevišķi novilkts).

Pie Bērziņa literāriskiem raksturojumiem
pieder: Lmilis Dārziņš (Jaunības Tekas 1910), Ed. Vulfs (Vai-
nags 1920), Sapņotājs pāžs (Fr. Bārda, Vaiņags 1920), Ansis
Gulbis (Ritums 1924). — Garāku darbu tulkojumi: V. Polenca

Ciema mācītājs, Zagoskina Krievi 1812. g., Dikensa Olivers
Tvists, Linankoska Ugunssārtais zieds.

Arturs Bērziņš dzimis 22. augustā (j. st.) 1882. g. Vec-

piebalgas Spietēnos kā kalēja dēls. No 12. gada viņš sācis pats pel-

nīt maizi. Pirmās skolas mācības baudījis Vecpiebalgas pag. Upītes

skolā, no kurienes pārgāja uz Vecpiebalgas draudzes skolu. Pašmā-

cības ceļā viņš gatavojās uz abitūriju un pievērsās avīžniecībai. 1905.

g. rudenī viņu V. Olavs, aicināja par Balss redakcijas locekli. Vēlāk

viņš pārgāja Latvijas un citās redakcijās, tad ilgāku laiku vadīja Jau-

nākas Ziņās literātūras un mākslas nodalu. Kādu laiku viņš bija par

Nacionālā teātra drāmaturgu, bet no 1925 ir tā direktors; no 1921. g.

studē Latvijas ūniversitātē tieslietas.

Literātūra. K. Skalbes A. B. 50 gadu šupja svētkos, Jaun.

Ziņas 1932, 186. — Str. Nacion. teātra direkt. A. 8., Brīvā Zeme

1932. 187.

8. REĀLISMA NOSKAŅAS

Līdzīgi pretekli kā kritikā pastāv joprojām ari dailrakstnie-
cibā. Plaisai sabiedriskā dzīvē neizlīdzinoties, bet gan jo die-
nas jo vairāk padziļinoties, ari rakstnieki un dzejnieki svē-

[as vai nu uz vienu vai otru pusi, kas izsacījās ari viņu darbos,

sabiedriski dēmokratisku centienu virzītāji pieķērās joprojām
gan savām idejām, gan tēlošanas veidu dzīves īstenībai,
Pall ka šadā vai tādā ziņā uz reālisma pamatiem. Viņi pa lai-

ļ
am biedrojās savā starpā, mēģināja nodibināt savus laikrak-
lus un pie tiem turējās. Kā vispār tanī laikā periodiski izdevu-

mi,
nepastāvēja ilgi, bet tad nāca atkal jauni vietā.

~
pēterpilī nodibinājās 1907. g. žurnāls Rīts (sk. 383. lp.).

saka 1908. g. iznākt zinātnes un rakstniecības žurnāls

tah" 6 raks *s
'

ko va(Wa Kovale vsk i s, izveicīgs,
aktisks žurnālists, kas prata smagā reakcijas laikā progrosī-

.

ern un revolucionāriem rakstniekiem (Jansonam v. c.) pa-
Ķlrt ceļu atklātībā. (Dzimis 1873. gadā Skursteniešu Zubos,
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viņš miru no lielinieku lodes Jekaterinodarā
10. marta 1921. g.). Latviešu skolotāju biedrība izdeva Rīgā
1909—1911. g. žurnālu Izglītība, ko vadīja E. Pīpiņš (sk.
97). Pec tam (1912—15) iznāca žurnāls Domas, kam par re-

daktoru parakstījās G. Zemgalis, bet kuru vadīja E. Pīpiņš un

Andr. Upītis. Šais izdevumos tika pie vārda pa lielai daļai
ārzemes emigrējuši revolūcionāri un tie, kas viņiem piebiedro-
jas. _Kadai_ daļai domu biedru bija gan ari jāpaliek ārkārtēju

apstākļu deļ ārpus šiem orgāniem vai ari gluži savrup.

1) ANTONS BIRKERTS.

Zvārguļu Edvarda sastādītajā

Dzejas Pūrā, kas iznāca 1897.

g., bija pirmo reiz sastopams

Antona vārds, kā zem saviem

literāriskajiem darbiem mēdza

parakstīties Antons Birkerts.

Viņa dzejas paraugiem bija no-

teikts raksturs. Vieglās, pa lai-

kam dabas iespaidu nestās no-

skaņās tērpās dzīves_ reālisms

un sabiedriskas problēmas. Lie-

tainā rudens vakarā saimnieks

nokaujas ar rūpēm. Gultā lik-

damies, viņš sāk pātarot un gai-

da, lai labāka dzīve nāk no

augšienes. Skaistule smaida

visai pasaulei, smaidot m

jaunekli un smaidot to pievll.

Jaunavas smaidiem un asarām

dzen veikalu un gaida tikai uz

pelņu. Dzejniekam jadzieo

Antons Birkerts

f
~

»v
—

*• .

dziesmas par ļaužu postu, grūtajiem laikiem un viņu cēloņien-

par apstākļiem, kas virza dzīves gaitu, par jaunlaiku zinātii.
Šos paraugus sniedza ap 20 gadu vecs dzejnieks, kam dziv

gaita bija šo virzienu devusi. Ap _1890._ gadu Jelgavā sKoia

iedams, viņš bija nodots pusproletāriskā panzija. kur aogroza

pusintelliģenti cilvēki, kas nebija mierā ar pelēko īstenību v

centās pēc kaut kā labāka (Egles Atziņas 11, 208). Pēc *ani

Antons bija spiests skolas gaitas pārtraukt un iet kadujaiku
ark-

lam pakaļ. Tad viņš atkal nonāk Jelgavā, dabūjis niaz

skrīvera vietiņu. Patlaban met jaunā strāva augstus vilnu.
kas sevī ierauj sīko ierēdni. Viņš lasa sociālistisko literatur •
Bebeli, Kautski, Marksu; daiļrakstniecībā Čechovu, Haup-
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mani, Ibsenu, Mopasanu; lirikā Heini, Hervegu, Veidenbaumu.

ķjekrasovu; kritikā Pisarevu, Dobrolubovu. Katru dienu domu

biedri satiekas, debatē par politiku, mākslu, tautībniekiem sie-

viešu jautājumu, strādnieku stāvokli, sociālismu (turp. 212).
Šādi iespaidi tad nu noteica Antona literāris.kās darbības rak-

sturu.

Antona dzejoli sakopoti krājumos: Zem dzimtenes pe-

lēkās debess (1907), Ziedoņa balsis (1910). No saviem dzejnie-
kam (Dzejas pūrā) priekšā liktajiem prasījumiem, ka viņam pa-

turamas acīs sadzīves problēmas, Antons attālinājies arvienu

vairāk, piegriezdamies lirikas mūžīgajiem tematiem: dabai un

tnilestībai. Pēc viņa paša uzrādījuma (Kopoti raksti i, 25) sirms

dzejoļos daba devusi ierosinājumu 49 gadījumos, sieviete 30

gadījumos, sociālā dzīve tikai 6 gadījumos. Forma dzejoļiem
gluda; dažos stipri manāms Heines iespaids.

Savus īsos prozas tēlojumus Antons sakopojis krā-

jumos: Manas meitenes (1907), Dzīves
_

degpunktā (1910).
lās ir sajūsmas gleznas simbolistu gaumē, lai gan vienumēr

aizņem reālas parādības. Valoda aizrit īsos teikumos, norautos

Jārdos, kas nereti stāv atsevišķā rindā, pie tam stipri lietojot
daudzpunktu. Kāds no garākajiem ir tēlojums Kā es pats sev

nozudu. Rakstnieks to nosauc (Kop. r. 1, 28) par sevis tiesāša-

nu, ka nepietiekoši kalpojis augstākiem ideāliem. Viņš sakūst
kopā ar kadu paziņu Pēterpilī, kas agrāk dedzis patriotismā,

jtolējis zinātni, bet tad palicis par vienkāršu ierēdni kādā noma-

les krājkasē. Vārgi smalks jauneklis, kam augsti mērķi, nīkst
un garīgi nomirst, bet tad nāk pie apziņas, kas ar viņu noticis,

piedzimu ... dzīvoju ... 'nomiru ... Kāda briesmīga atziņa!
Kāda šausmīga atziņa!"

Lielākais darbs ir romāns Paidagogi (1908). Tas ie-

dēts tādā pat impresionistiskā stilā. Tēlota garīga tukšība
Kaaus provinces pilsētas paidagogu, ģimnāzijas skolotāju ap-

ēdās. Viņi zin nodot zināmas stundas diena, saņemt zināma

dlenā algu nēsāt pie cepures smuku kokardi, pie svārkiem
sP°žas kņopes, apprecēties un ne par ko nedomāt. Tukšas ari

VlrJu viesības, kur dažreiz nodarbojas ar korķa sišanu: noliek
112 Pudeles kakla korķi, jāaizmiedz viena acs un jānosit ar kni-
Pl korķis no pudeles.

Antons Birkerts stipri daudz darbojies ari literatūras

J
esturēs un kritikas laukā. Čakli viņš uzmeklējis,

pJis un cēlis klajā ziņas par daudziem latviešu rakstniekiem,

izglītības biedrības Gada grāmata, kas iznāca piecos

(1909—1914), iespiesti šādi Birkerta raksti: Krišjānis
binārs tautas izglītības darbā (I), Kasp. Biezbārdis un



Karu un revolūciju starpa

452

latviešu izglītības kustība (III), Juris Alunāns un viņa kultu-

rālie centieni (IV), Latviešu kultūras problēma (II), Latviešu

proletāriāts un izglītība (V). Plašu monogrāfiju Antons sa-

rakstīja par Raini (Domas 1912 un atsevišķi); uz jaunu mate-

riālu pamata viņš to vēl paplašināja Raiņa rakstu 1925. g. iz-

devumam (šai laikā atsevišķi Rainis kā domātājs, un Rainis kā

mākslinieks, 1925), vēlāk papildinātu izlaida īpašā grāmatā
Rainis dzīvē un darbā (1930). Tāpat viņš rakstīja monogrāfiju

p_ar Skalbi viņa kopotu rakstu ievadam. Atsevišķi iznāca Gar-

lībs Merķelis dzīvē un darbā (1924), Krišjānis Valdemārs un

viņa centieni (1925), Rūdolfs Blaumanis, biogrāfija (R. 81. Kop.

rakstu Xli sēj., 1927)_ un R. 81. dzīvē un darbā (virknē Latvju

izcilus vīri, 1930). Tām pieslēdzas viņa kultūrvēsturiskais darbs

Latviešu intelliģence savās cīņās un gaitās (divi sējumi, 1927).

Atskats uz latviešu kritikas attīstību ir No tautiskā roman-

tisma līdz vēsturiskajam materiālismam (Vārds I). Sevišķs

iztirzājums ir Strādnieks latv. rakstniecībā (Vārds II).
Vairāk gadus (1908—12) Birkerts darbojās par lektoru

dažādu biedrību izrīkojumos. Viņš nolasīja 100 lekciju par

25 tematiem. Lielākā dala attiecas uz literātūru un kritiku,

to starpā:_ Latviešu rakstnieces un dzejnieces, Impresionisms
latv. literātūrā, Ed. Veidenbaums un viņa dzeja, Jauni ceļi

latviešu drāmā. Visvairāk atkārtotas lekcijas: Mīlestības

problēma un tās nozīme cilvēka dzīvē. Izglītība un ekono-

miskā attīstība, Par moderno latviešu sievieti (sk. Antona

Simts lekcijas, L. Izgl. Biedr. Gada Gr. IV). Lekcijas pēc tam

iespiestas periodiskos izdevumos.

Par folkloru interesēdamies, viņš ciešu dalību ņem brāļa

P. Birkerta sastādītā kopojumā Latvju tautas anek-

dotes (1930), kur viņam pieder speciāli ievadi katram sēju-

mam.

Skolu vajadzībām Birkerts sarakstījis vairākus darbus par

Latvijas vēsturi.

Antons Birkerts dzimis 3. aprīlī (22. martā)

Jaunsvirlaukas Jaunbitēnos kā saimnieka dēls, mācījās vi

pagasta skolā (1885—87) un Jelgavas pilsētas Aleksandra »o

(1888—91). Dažus gadus mājās pie zemes darbiem un Jelgava

Rīgā par kancelistu nostrādājis, viņš nolika mājskolotāja eksa
T-ļā.

un bija par mājskolotāju (1897—1904) Vidzemē, lekškrievijā.

jos Austrumos, tad pārnāca Rīgā un darbojās kā avīžnieks t
.

Lapā, Mūsu Laikos v. c), rakstnieks, lektors, stājās bēgļu
(Maskavā, Valkā) atkal pie paidagoga darba. No 1920. kādu

studējis Latvijas universitātē filoloģijas fakultātē. Dzīvo un

bojas ka rakstnieks Rīga, laikiem ari Rīgas jūrmala.
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Interesēdamies jo sevišķi par psīcholoģiskiem jautājumiem, vai-

rāk no psīcholoģiska viedokļa rakstniecības jautājumiem pieskāries

ari Antona brālis Pēteris Birkerts (dz. 1881. g.) levāk-

dams pašu autoru atzinās, vioš mēģinājis atklāt dažu dzejnieku

(Raiņa, Plūdoņa v. c.) īpatnības. Sakarā ar visu to viņam radies

plašāks darbs Daiļradīšanas psīcholoģija I. un 11. (1922, 1925). Pie-

griezdamies folklorai, viņš sakopojis plašāku krājumu Latvju tautas

anekdotes I—IV (1930).

Literātūra. A. Birkerta Kopoti raksti I—IX (1923—1927),
ar autobiogrāfiju. Tā pati ar dažiem pārgrozījumiem un atlaidumiem

K. Egles Atziņas 11, 201—215.

2) APSESDĒLS. Līdzīgos apstākļos kā Antons Birkerts

uzauga un attīstījās Apsesdēls. Tikai viņam bija vairāk

iedzimta protesta gara, kas viņu nepameta ari tālākā mūžā.
Cēsīs Millera reālskolā iedams, viņš pieteic karu vācietībai
un saorganizē nelegālu skolnieku pulciņu, kur iepazīstas ar

revolucionāro kustību un sociālisma idejām. Viņu izslēdz no

skolas. Pēc gada viņš atkal iestājas skolā un, to beidzis, viņš
klejo no vienas vietas otrā, blakus maizes darbam piekopdams
revolucionāru propagandu. Viņš saka (Egles Atziņas 111, 29):
«Pastāvīgas dzīves vietas un noteikta darba man nekad nav

bijis." Jelgavā uzturoties, Rīgā par mūrnieku strādājot, no-

skaidrojas viņa uzskati par sociālismu un revolūciju. Viņš
neņem sociālismu par dogmu, par neapgāžamu, nemaldīgu pa-

tiesību, bet par dzīvu garu, par vārdu, kas šodien patiesība,
bet rīt var izrādīties par nepatiesību. Tādā kārtā viņš pievie-
nojas Latv. sociāldēm. savienībai, kas atšķiras no Latv.

sociāldēm. strādnieku partijas.

Dzejā viņš ir vispirms zem Zvārguļu Edvarda iespaida,

apdzied sāpes, ciešanas, dzīves grūtības. Viņa pirmo dzejoļu
krājumu Mazie pumpuri cenzē ap 190G\ gadu, bet tas neiznāk.

°_ tru krājumu cenzors (1904) aiztur ka rokrakstu, kura izsa-

kās sociālisma mācības. Necenzēts iznāk 1905. g. krājums
lum s a un tvanos; reakcijai iestājoties, izdevējs to liek
ce»zet. Šim krājumam seko: Tāļu vēl rīts (1905), Gur-
st °t. Revolūcionārā doma še vel ne visai patstāvīgi pārveidota
"n mākslinieciski izteikta. Par īpatnīgu domātāju un dzejnieku
APsesdels parādās krājumā Smagas domas (1912), kas sa-

dēts cietumā. Savās četrās sienas, aiz aizrestota loga viņš

'eujbjas domās, kam pārliecības spēks. Viņš top par nolie-

cu, kas netic ne kopējiem centieniem, ne darbam, ne na-

Ķofoei, ne taisnībai. Pūlis nevar būt radošs; mīklu atrisinā-

jumi meklējami atsevišķā cilvēka. Darbs pēcteču laba viņam
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skan ausīs kā apsmiekls. Viņu dēl lai tūkstoši krīt zem nastas!

Kas zin, vai veseri, kas dobji dunot trieca drupāsvecās pa-

saules dievus, ne dunēs jaunajā vēl dobjāk, šīs radītājiem kaļot

jaunus e'.kus? Taisnība ir tā, ja spēcīgais noslauka vājajam

no priekšas maizes drupatu. Ari mīlestība pret otru ir patība
kas padara otru i:ar savu baudu trauku, par līdzekli plašāki

dzīvot, asāki just. Zvēros un lopos ir cilvēka dala, un tanī, ko

sauc par cilvēku, ir visi tie kopā un tur kā sprostā rejas un

kauc. Šai pasaulē atliek naids,

ar ko apsēt melno druvu un

ievākt ražu: simtkārtīgu at-

riebību.

Šādas domas dabū tālāku

izveidojumu un noslīpējumu

Apsesdēla turpmākās dzejas

grāmatās: Gar aizu ma-

lu (1921), Nu labi (1923),

Es un mans (1924) Ne-

atrastais pats (192o)-

Cilvēks ar savu radīšanas ar;

prātu ir vienīgais, kas dzīvei

mērķi sprauž, kas lej saturu

tās traukā. Ja cilvēks ir P

zemes virsū, neviens toļ ne-

drīkst nokaut: ne šķira, kārta,

ne tauta, sabiedrība, valsts, n

cilvēce, ne progress, kultu"'

ne taisnība, ne patiesība.
&

ja cilvēka vel nav, tad tam r

top (Nu labi). Šis analī
-

tiskais individuālisms rzsa

Apsesdēls

kas vairāk noskaņota veida krājuma Es un Mans,

par motto:

Es — pasaules sāpju un gaviļu kliedziens,

Visuma mērogs un sirdsapziņa.

Mans — bezgalē ietilpis es.

Sacerējumā Mans Klusais Brīdis (1921) Apses-

dels tur tiesu par sevi un sabiedrību. Pie vina ierodas

sais Brīdis dažādos momentos, lai pārvērtētu vina atzinās c

aistētikā, reliģijā, filozofijā, sociālā laukā.

Cik īpatnīga Apsesdēla doma
I

tikpat īpatnīgavina
loda Tā cieši pieslēdzas izsakāmai domai, nereķinotie-

ar pantu, ne ar valodas tradiciju. Ir viņa dzeja vietas,

Karu un revolūciju starpa
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skaidra lējuma. Tomēr neparastais daudzkārt apgrūtina un

aizsedz satura sajēgu. Še kāds (Es un Mans pirmā dzejoļa)
paraugs:

Zem kājām drupas tev — viss vecpasaules muklis —

visapkārt jātopības jūklis ...

Ka zibens doma jabutīgo ķer,

lai top! un veidot roka jūkli tve;.

Varbūt tas tālab, ka dzejnieka uzdevuma vins sevišķi
augstu nestāda un nevērtē.

_Ar saviem satiriskiem un humoristiskiem sacerējumiem
proza un dzejā viņš vienmēr līdzdarbojies Ed. Treumaņa-Zvār-
guļa un citos labākos zobgaļa kalendāros. Ari te viņš atšķiras
gan izteiksmes, gan tematikas ziņā no citiem. — No Apsesdēla
tulkojumiem jāatzīmē, un atkal kā viņam raksturīgs darbs,
Bairona Debess un Zeme (A. Gulbja Univ. BibliOt).

Apsesdels, īsta vārda Augusts Apsīti s, dzimis 14.

(2) augusta 1880. g. Lenču Rāceņos, Cesu tuvurriā, ka mūrnieka dels,

apmeklēja (1889—92) Lenču pagasta skolu un bija tad 4 gadus par

mācekli Vaidavas vilnas kārstuvē. Izglītību turpinādams, viņš ap-

meklēja elementārskolu Cēsīs, tad Millera reālskolu 1898.—1902 .g.

ar pārtraukumiem. Skolu beidzis, viņš pieņēma pārvaldnieka pa-

līga vietu Ziemeru muižā, Valkas apr., cerēdams attīstīt revolūcio-

nāru propagandu muižas un pagasta ļaudīs. Bet vieta bija pēc pus-

otra gada jāpamet nesaskaņu pēc ar pārvaldnieku. Viņš nu ieradās

Cēsīs, bet policijas ķerstīts pārmuka uz Rīgu, tad uz Liepāju, būdams

par Latv. sociāldēm. savienības aktīvu biedru. 1907. g. viņu apcie-

tināja un piesprieda tam'lo gadus spaidu darbu. Sodu Rīgā un Smo-

lenksā pārcietis, viņš tika izsūtīts uz Sibīriju (1916), no kurienes

pamāca Cēsīs 1919. g. un vēlāk pārgāja uz Rīgu. Te kopš 1922. gada

viņš strādāja Kultūras Fonda darbvedībā pie tautas bibliotēku sa-

gatavošanas un izdalīšanas. Mira 31. 3. 1932.

LiterātūrA. PašbiograLja: Mans dzīves gājums, K. Eg-

les Atziņas 111, 27—34. un«Kautkas par mani pašu no manis paša,

Jaun. Ziņas 1932, 77. —Arņa Ideoloģija ceļa jūtīs (Raiņa un A. pa-

aules uzskatu salīdzinājums), Latvijā 1922, no 5. nra sākot. — P.

Ķikuta Apsesdēla dzeja, Latvju Grāmata 1930, 4. nrā.
— Arņa Sest-

diena ir cilvēka dēļ, Jaun. Ziņas 1930, 183. un Dzejniekam Aps. aiz-

saulē aizejot, Jaun. Ziņas 1932, 71. — Ādolfa Ersa Aps. miris, Pē-

dējā Brīdī 1832, 72. K. Dziļlejas Smago domu dzejnieks, Sociālde-

mokrāts 1932, 72. —

3) KĀRKLIŅŠ. Asāko pretekļu laika nak Jānis Karklios

ar saviem pirmajiem dzejas paraugiem, piesliedamies sa-
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biedriski reālistiskajam virzienam. Kādā no viņa pirmajiem
darbiem, viencēlienā Ziemas svētku vakarā, kas iespiests Dzim-

tenes Vēstnesī 1908. g., rādīts, kā pusaugu zēns un skuķe aiz-

bēg no sava dzērāja tēva. Viņa pirmais dzejoļu krājums L āpa

(1911) pauž vēl neizkoptā formā revolucionārus centienus.

Darba balsis (1913) piegriežas, pa kādai daļai pieskaņo-
damās Verharnam, darba un pilsētas dzejai. Tā attīstās tālāk
neizdota krājumā Vara zvans (sk. Ritums 1924, VIII, 605).
Še atrodams viens no šī veida zīmīgākiem dzejojumiem, turp-

māk Mēnešnaktīs iespiestā

Vecrīga (1914). Saules

rieta nostājas acu priekšā Rīga

ar savām veclaiku būvēm un

pieminekļiem. Vecās varas

nu spiestas kalpot jaunām; no

zaļajiem bulvāriem starojošais

gaišums vēsta, ka laiks veca-

jiem zvaniem beigt savas dzies-

mas.

Kara sākumā 1914. g

Karkliņš aizbrauc uz Polijas

fronti. Rodas viņa dzejoli par

kara motīviem un izpostītas

dzimtenes izredzēm, kas sako-

poti krājumā Kad lielga-

bali runā (1917). Kara dū-

koņa parādās gaišie sapni par

Latvijas nākotni. Zīmīga ļ
beglu bērna lūgšana, lai DieVb

viņam sūta katru nakti no dzim-

tenes eņģeli, kas viņu sapņos

aiznes Kurzeme. —
Balādes

veidā tērpj Kārkliņš savus par-

Jānis Kārkliņš

dzīvojumus dzejoju kopojumā Mēnešnaktis (1922). Vis-

pirms tie aptver Latviju. Par to*cīnījušies, kas palikuši Ji_re! '

purvā. Bet viņiem tur nav miera. Par tiem stas

balāde Tīreļpurva noslēpums. Viņi pieceļas rudens va-

karā un sola nenolikt ieročus, kamēr Latvija M

brīva. Mīlestības motīvs ieskanas balādē Gulbja nav ■
Gulbis vēlā rudenī paceļas spārnos un aizlaižas "

vientuļam kapam. Spārnus plēšot pār kailu smilšu kopa» v

reiz viņu aplido visi sapņi un nāk šurp baltā sieva lenīgāk P

ziedu vēsmu pie viņa pieliekdamās un viņa pieri skūpstīdafli •
„Draugs* abiem dzimteni, ko sapņojām, mums liedz." Jy33

mam pievienojas nodaļas: Granītzeme, Lietavas motīvi



Reālisma noskaņas

457

Tatru poēzija, atdzejojumi no poļu valodas. Granītzeme ir

Somija, kur Veinemeinens skandinājis savu kanteli, kam mei-

tenes matu stīgas, no raudoša, pār strautu līkuša bērza griezta
tauste, dzeguzei no knābja izslīdējušas, mīlas un ilgu stīgām

apvītas zelta tapinās.

Jānis Kārkliņš dzimis 6. janv. 1891. g. (j. st.) Jērcēnu

Rēpeņos, Valkas apriņķī, kā saimnieka dēls, izglītojies Valmieras

skolotāju seminārā, strādājis par latv. literātūras skolotāju Limbažu

sieviešu ģimnāzijā, Rīgas pilsētas 111 vidusskolā v. c. Pirms kara

viņš bija par Jaunā Vārda redakcijas locekli, vēlākos gados ilgu

laiku ir par Jaunāko Ziņu un žurnāla Atpūta redaktoru. Tagad

viņš kopš 1928. g. vada mākslas un kritikas nodalu turpat. Viņš

rakstījis ari par literātūru un mākslas jautājumiem, humoristiskus

gabalus (Rubuļa ceļojums, Varavīksna 1916), kā teātra kritiķis jau

ilgāku laiku seko mūsu teātra dzīvei, tulkojis Balzaka Mīlestība zem

maskas, Erenburga Eiropas bojā iešana v. c. darbus. Apceļojis Ei-

ropas dienvidu zemes Čechoslovakiju, Jugoslaviju v. c. — sniegdams

plašus ceļa iespaidus ceļojuma aprakstos.

Literātūra. P. Ermaņa J. X., Ritums 1924, VIII. — P. Ro-

zīša J. K. Mēnešnaktis, Kultūras slāpes, 224—228. — K. Skalbes J. K.

40. dzimšanas dienā, Jaun. Ziņas, 1931, 3. —

4) KLAVIŅŠ. Dzelmē un Staros parādās ar kādiem dze-

ws un prozas paraugiem Jānis Klaviņš. Viņa darbu noskaņa
skumja; viņš dzejo par rudeni, par šķiršanos, par savu dzīves

ceļmalā trūdošo jaunību. Viņa garā met ēnas smagie laika

Pārdzīvojumi. Viņš apdzied 1906. g. Jāņu vakaru. Sak līgot,
bet neskan; jāņugunis bez liesmas. Jāņu vakars bez mera

turnst un skumst — kapu pilnas lejas.

.
v

Skumjo noskaņu patur Kļaviņa darbi ari turpmāk. Dziļi
V]ūš ieskatās sadzīves kaitēs, ne tikai tanīs, ko atnes ārkārtēji
notikumi. Pati dzīve savā ikdienas veidā sasirgusi. To radīt
vļfš izraugās īsa stāsta, noveles, skices veidu, ko viņš
Pārvalda ar ievērojamu izveicību. Kādu citu Jāņu vakaru,
vļsāda ziņā ari pēc revolūcijas, viņš mūs ieved šaurā lauku

l\rf
\

n rāda tur gadu gadiem iegrauzušos postu. Upurētie
W) ir ļaudis, kas ne vienīgi ar kadu sadzīves krizi par

piiem tikuši, bet ko parastais dzīves veids noved pie gala.
Janu vakarā savā sētā pārbraukušo Silmalieti sāk kratīt ass,

klepus tā, ka viņam jāmeklē atbalsts pie ilkss gala. Bet

p
vēl nav ļaunākais. Silmaliete pienākusi pabailīgi jauta: „Kas

ūija." pēc sr īž a klusēšanas un mēmas rīkošanas saimnieks

„Neiznāca nekas." Mājas zem āmura, no Jurģiem ja-
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iziet. Bet Silmalietis to izdara ātrāk. Palaidis zirgu aplokā,

noklausījies attālā līgošanā, noskatījies Jāņu ugunīs, viņš iet

uz mājām. Viņš sāk glāstīt sētmala kārtis, mietus, sāk atcerē-

ties par vienu otru, kur audzis, kad cirsts. Plānajā rudzu laukā

briest graudi. Nāk atmiņā tie laiki, kad še vēl bija celms pie

celma, kā viņi tika izlauzti, dedzināti. Meža gabals tiek par

druvu, tiek celta istaba, rija. Bet noma pakāpeniski pieaug,

kamēr pārsniedz robežu. Galva sāk tvīkt, dunēt; ceļas dru-

džaini domu uzplūdi, parādās
svelmainas fantāzijas ainas.

Viņš aizvelkas līdz istabai, pa-

krīt uz lieveņa, mocās, lai atda-

būtu elpu, apklust. Ari Silma-

liete saļimst uz sliekšņa. Viņu

dēls Jānis, iemaisīts nemiera

kustībā, jau agrāk bija aizvests

priedēs un vairs neatnāca.

Cilvēks, sviedru
_

tvana aprei-

bināts, kas sakrājies no darba

sadegušiem spēkiem, «nevar

šķirties dzīvs no sava reiz

sāktā nama".

Klāviņš savos stāstos pa-

liek reālās dzīves robežās ia

tēlo bez kādas sabiedriskas

tendences atsevišķas ainas, do-

dams tām dažās vietās roman;

tisku nokrāsu. Viņam ir ari

mīlestības stāsti, kuros vins

atklāj interesantus
_

ieskatus

sirds dzīvē (Jurģu bērns,

vasaris). Kļaviņa stāsti sako-

Jānis Kļaviņš

poti grāmatās: Pie dzīves ziedokļa (1910), Dzīves mirkli

(1912), Pirmie viļņi (1913), Laika varā (1913). Viņa joku luga-

viencēliens Velna skuķis (2. izd. 1911) daudz uzvesta uz laup

skatuvēm un ari pēc kara nav vēl gluži nozudusi no mazo ska-

tuvju repertuāra. Satiriskus un humoristiskus gabaliņus_Kr
viņš sniedza savā laikā, parakstīdams tos pieņemta vārdā

mas Jancis.

Ne*

Jānis Klāviņš dzimis 13. novembrī (j. st.) 1876. i-

retas Kaneniekos, apmeklējis vietējo pagasta skolu un izB'_'
tālāk pašmācības ceļā. Pirmiespiedumā viņa stāsti nāca klaja

rakstos: Staros, Dzimt. Vēstnes?, Latvijā, Izglītībā, Domās,
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Raža v. c. Karam sākoties, vioš emigrēja uz Kaukāzu un nometas

Bakū. No tā laika vioš nav vairs darbojies latviešu literātūrā.

5) VAINOVSKIS. Saules un dzīvības apdvests sāk Jā-
nis Vaīnovskis savas jaunekļa gaitas. Kādai no vina visagrā-
kajām sajūsmas ainām (Stari 1906) ir virsraksts: „Dzīvot!"
Saule un dziesmas! Visur gaisma, dzīvības prieks un troksnis!
Tāda pat noskaņa viņa atmiņām par skolas laiku, kurām virs-
raksts SanlP 7 IpH; nn femmha (j. a^a XII, 1910). Viņš tās

noslēdz, apliecinādams ticību

jaunībai, viņas spēkam, viņas
drosmei. „Un tas nav taisnība,
ka paiet viss un zūd. Ne zūd,
bet pārveidojas tik

...
Jo ve-

cums, nespēks tiek par dalu ti-
kai gļēvajiem. Bet savas dzīves
valdniekam tu būsi uzticīga mū-

žīgi. Jo sudrabvaiņagu var gal-
va nest un tomēr jauna būt.*'
Tomēr turpat līdzās nomanāma

ari cita noskaņa. Blakām Dzī-
vot! stāv sajūsmas aina Kad
dvēsele skumst. „Kā melni
Plī;di mana dvēsele plūst." No

ļumsas_ atsaucas vētras putns,
kas vesta negaisu. „Un dvīi-
seb neskumst vairs." Tā jau-
nais censonis nonāk no saulai-
na prieka caur tumsu un vētru
Pie rezignācijas, samierinās ar

visu, un atkal saule apgaismo
Vlna teku. Tādas izjūtas un atzi-
nās Vainovska darbiem pamatā.

Jānis Vainovskis

P
Tas izlasāmas ari no viņa vēlākajiem darbiem. Stāslā

tn u māja (1911) iepazīstamies ar skolotāju kas vārīgi sa-

slimusi ar diloni un skaidri zin, ka šī viņai pēdējā vasara,_ ka
vļua rudeni mirs. Tad nu taču izmisums klāt! Nē„ viņa stāsta

viesim par savu likteni tikpat mierīgi, itkā runātu par lapām,
Kas dzeltē kokos. Viņa pieradusi pie domām par nāvi. Tikai

?je viena viņa vēl nav pieradusi, ko tomēr katru dienu spilgtāk
m pj e &avas pateicības. „Pie pateicības, ka šo vasaru es

jr dzīvoju. Ka es vēl redzēju šo saules gājienu ap zemi."

D

lr Ja ar savu gultu apstaigājusi visu māju, visus logus — saulei

rd~.
Ina atmin ka pie gala loga vecā liepa ziedējusi; viņa

āzējusi, ka sauie maina savu ceļu pamazām, kā mainās krasas
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debesīs un zvaigžņu spilgtums, kā zirneklis auž savu tīklu, kā

bezdelīga nes perēklim dubļu piciņas. Un kad nu nāk rudens

ar savu klusumu un bālo spožumu, viņas ausīs dzied tikko

dzirdama, tāļa zvanīšana — neko skaistāku viņa nav dzirdē-

jusi. Viņa sēž un skatās, cik klusas ir blāzmas, kā viņas iz-

dziest un paliek tumšs. Viesis, kas noklausījies slimās sko-

lotājas stāstā un pārgulējis viņas mājoklī pa nakti, meklē savā

somā pēc kādas grāmatas, ko atstāt piemiņai. Bet dziesmas

par sauli ir pārāk straujas, dzīvot saucošas, ēnu dziesmas

biedējošas un mocošas. Beidzot viņš dabū mazu grāmatiņu.

„Ari viņa dziedāja par dzīvi, kura sākumā un beigās nozūd

plašumā un bezgalībā." Vainovska rakstiem ir sava līdzība ar

šo grāmatiņu.

Vainovska dabai pieskan idillisks tēlojum_s._^foa
stāsti ir pārāk vaļīgi, nenoslēgti, lai tos varētu dēvēt par

novelēm. Viņa dzejoļiem pārāk daudz nodošanās arējiem,

ne viscaur pārstrādātiem un nodziļotiem iespaidiem, lai tanīs

ieraudzītu īstu dziesmu liriku. Viņa īpatnība to izvirzīja par

dienas notikumu humoristisku un satir i s k v tē-

lotāju. Parakstīdamies īpar Sukuburu, viņš sniedzis

avīzēm daudz feļetonu. Par viņa humoristiska un satīriska

rakstura plašākiem darbiem uzlūkojamas viņa komēdijas.

Vainovska stāsti sakopoti grāmatās: Visos vējos (1921).

Bez varoņiem (1922), Ēdenes dārzs (1923), Atgriešanās (1925); dze-

joli Kad asinis sapņo, kad asinis mostas (1910), Gājējs (1923). vīpa

sacerētās lugas: Lielais vinnests (1910), Ārpus dienas kārtības.

Mūsu teļos mūsu nākotne (1914), Zeme un sieva (1922). Ministrs uz

zaķa (1923)/Kāzu dāvana (1926), Dzīvie mironi (1928), Prec*»

kandidāts (1929), Modernais Ēdenes dārzs (1930), Čigānu deputāts

(1931). Humoristisku tēlojumu sakopojums ir: Raiba

lenta (1923).

Jānis Vainovsk i s dzimis 13. (1.) decembrī 1887. g-
c

meles Gridzgales Piečos, Jaunjelgavas aprirjķī. Viņš mācījies vi

tējā pagasta skolā, tad (1902—1904) Jaunjelgavas pilsētas skolā. No-

licis (1905) skolotāja eksāmenu, viņš bija par skolotāju. Bet

viņš pārnāk uz Rīgu, dzīvo (1906) kādu laiku Pēterpilī, tad ata

Rīgā kā rakstnieks un Latvju mākslas aģentūras vadītājs. PēterP

laikrakstos iespiesti (1906) ari viua pirmie feļetoni.
M

Literātūrā. Alfr. Gurtina Jaunākā rakstniecība 111,

cionālais Darbs 1923, 5.

Pirmais klaja nākušais Augusta Brača Pj
stāvīgais darbs ir Divi suņi, kas parādījās Jauna Ka

6) BRAČS.
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1899. g. Tā ir plašākā veidā iztēlota fābula, kurā izsakās pro-
tests pret varmācībām un satira par sunisku līšanu varas

priekšā. Sacerētājs bija patlaban beidzis semināru un no še-

jienes ņēmis līdz atmiņas par piedzīvojumiem, kas ierosināja

vina fabulas ideju. Pēdējā pusgadā bija semināra audzēkņi,
to starpā Bračs, sarīkojuši nemierus pret pārkrievotāju direk-

toru un par to sodīti. Daži biedri turpretī spēlējuši nodevēju
lomu. Atklātu protestu pret varas turētāju netaisnībām nebija
tanī laikā citādi iespējams izteikt kā līdzībās, simbolos, fābulās,

to darīja vairāk rakstnieku, to

starpa ari Rainis. No diviem su-

ņiem viens, Duksis, turas pie
vienkāršas dzīves gudrības: pa-
klausīt un nekurnēt, kaut ari sper-
tu ar kāju un būtu jālaiza pavēl-
nieka zābaki: otrs, Zultāns, tur sa-

vu cieņu, neklausa, ja liek niekus

darīt, neuzbrūk nevainīgiem. Par

to pēdējo nošauj, bet Duksis dzī-
vo joprojām sveiks, vesels.

Pirmais Brača darbs norāda

uz patstāvīgu raksturu, pesi-
mistisku skatu uz dzīvi, stipru
Prāta darbību. Tās ir galvenās
īpašības, kas parādās viņa dar-

Nenovēršami viņš iet savu

celu
> pa kuru viņu vada no vi-

sam dogmām atraisīta p' rāt a

jarbība. Prata funkcijas ieņem
orača gara dzīvē pirmo vietu.

Augusts Bračs

las viņam vadošas nevien zinātniskā darbā un reālās dzīves
aplūk()jnmos, bet ari_dzejā. Intellektuālais prieks pieder pie
™0a dzejiskam baudām. Pēc semināra beigšanas dzīvodams
tev a mājas, viņš aiz tīri intellektuāla prieka ņemas pārrēķināt
»ĶUs Kiseleva ģeometriskos uzdevumus (Egles Atziņas 111, 10).
Vitta pirmo darbu starpā ir tīri zinātniski: par elektrību, par
Meklu vilšanos. Zinātniska ir ari viņa attiecība pret dzeju:

Jļ'Oš saraksta Rakstniecības teoriju, kuras pirmā

Jala iznāk 1905. g., ko viņš vēlāk ieslēdz noskaņotā, caur-

a°mātā sistēmā.

Prāts darina ari viņa izjūtas veidu un dzeju. Prāts virza

ry
a asā skata priekšā nevien ārienē sastopamos priekšmetus,

p
et ari pašu skatītāju. „Vislaunākais nav tas, ka visu zaudēji.
ar to daudz briesmīgāks, ka sevi atradi." Tavs skats redz,
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cik esi nicināms. Dievs, ko redzot jāmirst, esi pats. Tā nonāk

pie pesimisma. No tā neglābj ne zinātne, ne reliģija, ne

māksla, ne mīli cilvēki. Tie nieki, ko zinātne dod, nekrīt svarā.

Prātnieki dauzās ap aizslēgtām durvīm, aiz kurām tukša telpa,
no kuras iet tālāk tādas pašas durvis. Reliģija cilvēces paš-

apmānīšanās, cilvēces nabadzības apliecība, kas rāda, ko cil-

vēku atzina nespēj veikt. Māksla lipina no atmiņu drumstalām

bērnu rotaļas. Bet ar visu to dzīves prieks nav iznīcināms.

Tad nu atliek tikai dzīvot un strādāt vergu valdiniecei Ārpa-
saulei pretī, dzīvot dzīvību nicinot un tai visur kaitot (Bez

izejas).

Ari mīlestība nedod atbalsta. Tā sliktākā veidā vei-

kals, labākā — verdzība. Par sievieti, kas aizgājusļ kapa.

paliek skaidrie sapņi. Sirds sajūt ilgas būt ar viņu kopā. Bet

kad neesošā roka nes no mūžības pretī melno biķeri, sapņotājs
to atraida: viņš vēl kaut ko gaida; kad tas izdzerts, tad vairs

nav nekā ko gaidīt (Drupas). Ari še parādās neiznīcināma

dzīvības tieksme.

Dzejā tad nu ari Bračs norāda uz prāta elementu kā uz

tādu, kas atzīmē tālāku attīstības posmu. Viņš runā par i n tel-

lektuālu dzeju, kas spēj atklāt visus dvēseles dzijumus

un „liek pakal staigāt pa visiem tiem jūtu un domu takiem, no

kuriem atklājas skats uz dzīves mantu niecīgumu vai augstu

vērtību" (Latvju Grām. 1924, 335). Intellektuālās dzejas sace-

rētājs nedzīsies pēc jaukām gleznām, daiļskanības: toties vi-

ņam svarā domu ritmisks veidojums, simetrija, gradācija
samērs. Šī dzeja kā diferencētākā jāuzskata par

dzeju. No šī viedokļa vērtējama ari Brača dzeja.
U</tJU. 11U 01 V IVUVI\IU VVt CLI 1 J—J l UVU Ui/C JCL .

Interesanti un īpatnēji ir jaunākie prozas darbi, pa daļa
it kā atmiņu stāsti, ko viņš sniedz ar virsrakstu MJrusū
vēstules, un no kuriem daži parādījušies Piesaule (19oU-

un 1931. g.).

Brača dzejas iznākušas grāmatās: Domas pusnaktī 091 '
Drupas (1914); stāsti: Aukstā ēnā (1905), No atzīšanas koka

(1910). Kopoti ir viņa Dzejiskie raks t i (I un II 1921). ūa'
a

no šiem pašiem prozas darbiem apvienota grāmatā Pasaku v

stāstu izlase (1926). Bez rakstniecības teorijas viņš sme z

īsu rakstniecības mācību divās daļās: teorija (ly

vēsture (1922).

Augusts Bračs dzimis 23. (11.) maijā 1880. g.

baigas Jaunzemjos kā saimnieka dēls. Vina tēvs, visā apkārtne

nīts, izpildīja dažādus uzticības amatus. Augusts Bračs mācījās

pirms Ogrēnu skolā pie Kaudzītes Matīsa (1889—91), tad d.auaze
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skolā, pēdīgi (1896—99) Valkas skolotāju seminārā Rīgā. Vioš bija

par skolotāju Raunā (1899—1904), Jonatāna biedrības skolā, vēlāk

Millera skolā Rīgā (1906—1915), šai laikā pasniegdams latviešu va-

lodu vēl ari citās skolās. Kara laikam sākoties, viņš nometās savās

mātes līnijā mantotās mājās Vecpiebalgas Vecgropiuos, kur, pār-

ciezdams vairāk ugunsgrēkus, nodarbojās ar zemkopību un ar rakst-

niecību.

Literātūra.' Pašbiografija, K. Egles Atziņas 111, 9—23. —

Edg. Sūnas A. 8.. Ritums 1925, I—II. —J. Lapiņa A. 8., Latvju Grā-

mata 1924. VI.

7) PĒTERSONS. «Lai gai

uz lauKiem dzimis un audzis
Jūlijs Pētersons jau bērnība
šķirts no tipiskās zemnieku pa

saules, gar ko viņam maz dajas
ari literāriskā darbā. Krodz
lieka un tirgotāja dēls būdams
viņš daudzkārt apmeklē tuvu

ļnā esošo fabriku un noskatās
kā mal un bīdelē, kārš vilnu
vērpj dzijas, auž vadmalu, drē
bes. Zena gados viņš rīko teātr
Ulļ saraksta lugas. Viņa gaum
stipri izkopjas kopā ar pama

j'Si izglītotu aptiekas īpašnieku

ļasot literāriskus darbus un la

Jākos vācu mākslas žurnālus

Knnstvvart, Die Kunst, "Neue
Deutsche Rundschau v. c). Kad
Vl fš klust pazīstams kā lugu

redzam viņu iespie-
žami

Jūlijs Petersons

ļļPnndas ar asinātu, kritisku skatu. Viņam iznāk sa -

ole driska satira, kas attiecas uz minētām aprindām

ļ&du simteņa sākumā. Konflikti pa lielai daļai norisinās ģi-
"fcnes lokā. Taisni uz še novērojamām parādībām virza viņa
uzmanību daži moderni paraugi citās literātūrās; no vācu va-

odas viņš tulko Ģerharta Hauptmaņa Miera svētkus, ģimenes
atastrofu trijos cēlienos, un O. E. flartlēbena satiru Audzi-

laulībai. Tās ir sīkas lietas, kas notiek šo materiāli

.rosināto pilsoņu vidū; smieklīgas viņas top ar to, ka tās
°Pietna vaigā rāda par loti svarīgām: par kalpošanu tautai,

Progresam, kultūrai. Acu priekšā izliktā izkārtnē viegli pa-
lama liekulības maska.
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Savu tēlojamo pasauli Pētersons raksturo lugas virsrakstā:

Seklā, pelēkā ikdienība (1906). Tur notiek goda
mielasti, izrīkojumi, jūsmošana — un tomēr tā ir seklā, pelēkā
ikdienība: trūkst patiesu ideālu, īstas (sajūsmas. Nav cieta

pamata ne šo cilvēku sabiedriskai, ne dzimtas dzīvei. — Avīž-

nieku aprindās liek ieskatīties satira Redaktors Podiņi

(izrādīta 1913. g.). Šis cilvēks, kas ar veikaliem uzsities uz

augšu, iedomājas, ka viņš var izdot un vadīt avīzi. Piestājas

par redakcijas locekļiem: individuālists, modernists, pūla pre-

tinieks Alksnājs; nepiekāpīgs sabiedriskās zinātnes cilditājs

Vēvere-Sķīdonis; vietējās nodaļas vadītājs Vētra, kas pazīst
visus zagļus, laupītājus un slepkavas un prot ar tiem sadzīvot.

Kad nu viss iet juku jukām, nāk skandāls pēc skandāla; redak-

toram Podiņam viss tas jāsamaksā gan ar naudas sodiem, gan

ar cietumu; viss tad ari izjūk. — Komismā nonāk ari patiesi
nopietni cilvēki, kas grib dzīves straumi noturēt teorētisku no-

teikumu gultnē. To Pētersons rāda komēdijā Prāta cil-

vēki (1924). Kad docents Ziemelis sāk savu ģimenes dzīvi

veidot pēc iepriekš pieņemtas programmas, viņš tiek komisks:

galā jāatsakās no uzstādītajām normām. Modernā dzīve, mo-

derni raksturi paceļas mūsu acu priekšā ari visās viņa turpmā-

kās lugas, kuras viņš sniedz gandrīz ik gadus pa vienai.

Pētersons laidis klajā ari savu stāstu krājumu Katastro-
fas bez nāvīgām sekām (1930).

Pētersona iespiestās lugas ir (ar iespieduma gada

skaitli): Sastingušās dvēseles, skatu luga 5 cēlienos (1910); Seklā

pelēkā ikdienība, divi cēlieni iz godīgu pilsoņu dzīves (1911); Ugas-

viens cēliens; Cēlie mērķi, satira 3 cēlienos (1913); Redaktors P°'

diņš, satira 2 cēlienos (1914); Nelaimīgais automobilis, satira viena

cēlienā (1914); Ideāla sieva, drāma 3 cēlienos; Ideāla sabiedrība, sa-

tira 4 cēlienos (1917); Divējādas mērauklas, viencēliens (1920);

pate vecā greizsirdība, gandrīz ģimenes drāma vienā cēlienā (W ['
Prāta cilvēki, komēdija 5 cēlienos (1924), Diplomāti, komēdija 4 cē-

lienos (1925), Sieviete ar sešiem prātiem, komēdija 4 cēlienos (1"* '
Cilvēki, kas paši bēg no sevis, komēdija 4 cēlienos (1929), Jaune

ar sapņainām acīm, komēdija (1930), Tagad pasaulei jāpārveidoja
komēdija 4 cēlienos (1930), Pieklīdušais kaķēns, komēdija (1931),

vietes sirds labirints, komēdija (1932). — Pētersons vadījis satins

žurnālus: Dadzis (1912), Lietuvēns (1913—15 un 1917).

Jūlijs Pētersons dzimis 19. (7.) nov. 1880. g-

Blomu COkgalvas krogu. Pēc dažiem gadiem P. tēvs pāriet uz _

niņiem, uzņem tirgotavu un tirgojas ar liniem un sēklām. Tuvuma

Brutulu fabrika. Pirmās skolas mācības saņēmis Bilskas Pag
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Pauzulu skolā un Smiltenes luterāņu un pareizticīgo draudzes skolā,

pēc tam ar aptiekas īpašnieku Bergmani daudz lasījis, Jūlijs Pēter-

sons apmeklē divus gadus Millera reālskolu Cēsīs un top par ap-

tiekas mācekli pie tā paša Bergmaņa Smiltenē. Tad (1906—1909)

viņš klausās lekcijas Maskavas augstskolas farmācijas nodaļā, noliek

aptiekāra palīga eksāmenu un dzīvo pa daļai Majoros (par aptie-

kas pārvaldnieku), pa dajai Rīgā. Pēc kara vioš ierīkoja spiestuvi,

kuru atkal pazaudēja. Tagad dzīvo Rīgā kā rakstnieks un tiesu ie-

rēdnis.

Literatūra.JPašbiografija, K. Egles Atziņas 111, 38—47. —

P. Diplomāti (atsauksme), Izglīt. Min. Mēneš-

raksts 1926, 3. nrā. —

8) GRUZNA. Pētersona vadītiem satīriskiem žurnāliem

uaazim un Lietuvēnam bija par līdzstrādnieku Pāvils Gruzna,
ka« nīta* «nr.iotnā.

— - rs<» Yjņ§ sjja Sācis rakstīt Dienas

Lapa, kur 1905. g. parādījās vina
stāstiņš Miglā. Pēc tam viņa rak-
stus sastop Jaunā Vārdā, Domās,
ari Dzelmē: stāstus, tēlojumus,
satiru; grāmatu, mūzikas, gleznu
kritikas. Viņš ir epizodiski ak-

tieris, dziedātājs, kora vadonis.

Rakstniecībā viņš pēc paša liecī-
bas (Egles Atziņas 111, 311), ne-

pieder ne pie vienas skolas, ne

lokāla virziena vai pulciņa. Kā-
du laiku tiekdamies uz dekadentu
Pusi, viņš galā apzinīgi nostājas
sabiedrisko rakstnieku rindā.

VļOš ir demokrāts, bet prasa no

demokrātijas iespēju plaukt kat-

ļai individuālai būtei. „Esmu ne-

labojams reālists, tikai meklēju
*ai mūžīgai visu dzīvinošai plūs-

Piemērotu izteiksmes veidu,

f!.c tam stilizētu" (turp. 412).

;
ln a stils norauts, dzīvs, impre-

Sl °nistisks.

Pavils Gruzna

Pie viņa plašākiem prozas gabaliem pieder:
vē 11aim ī g o sala (Domas 1913, grāmatā 1924), Dz ē -

a is (1913), Bursaki (1914, grāmatā 1928). Pirmajam
arnatā mīlestības motīvs, kas ieskanas, pieaug, izskan. Dze-
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rājs būtu saucams par intelliģentu proletārieti, tomēr nepieder
īsti ne ;pie vienas šķiras. Viņš dzer, lai aizmirstu dzīves nejē-
dzības un reibonī redzētu jauko nākotnes ainu. Bursakos tēloti

rakstnieka piedzīvojumi garīgā seminārā, kurā nodibinās slepena
literāriska biedrība, bibliotēka ar visiem latviešu autoriem, savs

žurnāls; semināristus aizņem ir nacionālistiskās, ir reālistiskās

strāvas. Apzīmēdams to par romānu tēlos un ainās, grāmatā
autors šo sacerējumu stipri paplašinājis, pārveidojis, aizņem-

dams notikumus līdz pat visjaunākiem laikiem. Stipri impre-

sionistisks viņa otrs garākais darbs romāns Pēdējais lata-

vi s (Domas 1926).

Drāmā Gruzna sāk ar sīkākiem gabaliem; Jauna gada
vakarā (1906), Tā mirst ,v. c. Vēlāk viņš piegriežas sevišķam

drāmas veidam: dod koncentrētus trīs cēlienus vienā dekora-

tīvā telpā. Tādi darbi ir: Kad jūra krāc (1921), Ziedu grava

(1922). Drāmā trīs metos Linču tiesa Gruzna atkāpjas no

noteiktās formas; tā norisinās 11 ainavās dažādās vietās.

Drāmas Ziedu grava viela ņemta no agrārreformas sa-

režģījumiem pašos jaunākos laikos. No Ziedu gravas dzir-

navām jāiziet viņu ilggadējam rentniekam; tās piešķirtas kā-

dam māksliniekam par literāriskiem nopelniem. Bet aizved no

dzirnavām vecā dzirnavnieka līķi, lai to /apbedītu Vilšanas

kalniņā. Viņa turpmākās lugas Uz Brazi 1 i j v, traģiko-

mēdija (1923), Mēmais zvans, leģenda (1924), Linču

tiesa, drāma (B. g.).

Pāvils Gruzna dzimis 28. (16.) februārī 1878. g Ruckas

muižā pie Cēsīm, kur viņa tēvs bija par kučieri. Vēlāk tēvs nopērk

Veckalsnavas Jaunmisānu mājas, no kurienes Pāvils Gruzna ap-

meklē vietējās skolas. Tad viņš iet Rīgas pareizticīgo garīgā skolā

(1889—93) un garīgā seminārā (1893—98). Savu brīvo centienu dcl

viņš nedabū semināru nobeigt. Ari tēvs viņam atrauj katru Pa

dzību. Viņš pārnāk uz Rīgu un tiek Valsts bankā par
ierēdni (1W-

Bez tam viņš nodarbojas Rīgas Jaunajā teātrī par
aktieri '

1910). Kopš 1921. gada, kad viņš pārnāca no Krievijas Latvijā, vijs

strādā Latvijas Bankā.

Pašbiografija: Manas dzīves ritums, K. Ež'eS

Atzinās 111, 303—314. — Edgara Ego P. Gr., Domas 1928, 3. -

Literātūra.

Ar savu humoru un dramatiķa tieksmēm *

slēdzas Hetersonam un Gruznam Edvards Vulfs. Viria
_

top literātūrā pazīstams 1906. g. Tad parādās Dzelme w

viņa dzejoli un tēlojumi (kautgan Apskatā tas jau drukājis

vus darbus agrāk), iespiež žurnālā Skatuve viņa drarnatis

9) VULFS.
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etīdi 2 cēlienos Rožainas dienas, izrāda pēc manuskripta vina
lugas: Rītos, kad sapņi dziest, Dēls no svešuma, Tea Moreni.

Dzeja Vulfs paša sakuma ietver dažus sabiedriskas
dabas, laika motīvus. Māmiņa sēž un gaida savu dēlu, kas
agri no rīta aizgājis. Jau pusnakts, bet dēls nenāk.
mamuhņ, rīta — briesmīgs viņš bus." Vulfs dzied ari par sep-
tiņiem nosodītiem kam rudens vakarā, lietum ar sniegu no
debesim nākot, izrok priedajā kapu. Vulfa dzejoli izpelnījās
1911. gr. Literatūras fonda godalgu. Tērpdamies noskaņota
forma, tie nezaudē reālisma

nokrāsu. Beglu laiki modina

viņā sēras skaņas par dzim-
teni. Pārnākdams Kurzemē

S18
*

_

vinš ietēlo dzejolī
(Kurzeme) savus iespaidus.
Maijā viņš ieiet savas dzimte-
nes

_

klusuma valstī, ziedošu

nezāļu segu zem kājām; kā

sārtvaidzes atraitnes izdurtām
acīm sveic atstātās ķieģeļu
■stabas. Jūnijs atved līdz

simtreiz simtu tālcelu gājēju,
savmāju meklētāju. Augusts
skumst: nav kviešu statiņu;

J?t kādu rītu dzird: kā liela
olte dūc kaut kur tālumā kuļ-
mašīna. „Dzīvos, dzīvos

Savos stāstos Vulfs
smalks raksturu novērotājs,
sāpīgs notikumu iekārtotājs

Eduards Vulfs

ļj veikls tēlotājs. Pie viņa

Ha

f

JieP stāstiem pieder _Em ija (1906). Tā iemīlas savā
oiotajā, stundu pasniedzēja, un cenšas to savaldzināt. Bet
ms to atraida, solīdamies pateikt vecākiem. Pēc viņu moca

vinM
a netaisns: viņa atklājusi savu tīro dvēseli, bet

vSf aPmētajis netīrumu dubļiem. Skats uz reālo dzīvi top
tam arvienu asāks un kritiskāks. Bet allaž viņš atrod aiz

tj'Ves ēnām un nelietībām ari kaut ko gaišu un cilvēciski pa-

Viņa bēgļu laika sacerējumos uzmirdz stāstā Ziedi,

n

s

_

ceļmalā vīst telegrāfistos Olgas seja, kas nīkst

V*entulā Krievijas dzelzceļa stacijā. Tās pielūdzēji

Palik
P

-

e vinas tikai vienu nakti. Nāk tad vēstules, kartes,
ek retākas un — beigas. Nonēsāto ikdienību tad atkal pār-

Reālisma noskaņas
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trauc kads gaišs aizmiršanas brīdis. Bet ja atceras visu to vil-

šanos, tad ari šis brīdis aptumšojas un — jāizplūst asarās.

Vulfs sarakstījis vairāk par 40 stāstu. Daļa no tiem sakopoti

grāmatās: Lielākas sirdis (Līziņa, Bijušais, Sveša vara, Inženieris

Lēmans), Stāsti (Emilija, Lolla un students, Kas viņai vēl vajadzīgs,

Laime, Komtese Ērika, Atbraucēja), Vērtības (Pa ceļam, Ziedi, kas

ceļmalā vīst, Pridorožņiks, Stacija stepē, Kurzemes klajumā). At-

sevišķi iespiests plašāks stāsts: Vilšanās. Turpmākie stāstu krājumi,

kuros ietilpst ari daži no agrākos krājumos uzņemtiem stāstiem:

Jānis Robs (1927), Mēbelētas istabas (1927), Ziedi, kas ceļmalā vīst

(1927), Illūzijas (1928), Pie lielās dzīves vārtiem (1930).

Pirmajās Vulfa lugās nomanāmi sveši iespaidi: Meter-

linka, Pšibiševska. Sacerētājs cenšas zīmēt noskaņotas rak-

sturu un sajūsmas ainas. Turpmāk viņš arvienu vairāk pie-
griežas dzīves reālajām parādībām. Piedalīdamies aktieru

dzīvē, viņš daudzkārt piespiests rakstīt sevišķiem gadījumiem,
aktieru vakariem. Še viņš uztver dienas skatus, pazīstamus
cilvēkus. Pie tādiem darbiem pieskaitāmi: Faustiņš, Romas

degšana, Greizsirdība. Lielāka vērtība noskaņotām dzīves

ainām. Pie Vulfa labākajiem darbiem pieder mazpilsētas ko-

mēdija 4 cēlienos Svētki Skangalē. Skangales labda-

rības biedrības divdesmit piecu gadu jubileju sarīko viņas va-

dītāji, tukši āksti. Galā izrādās par cilvēku, kam iekšēja vēr-

tība, no Sibirijas atpakaļ pārnākušais, pie malas nostumtais ap-

kalpotājs Bumbieris.

Vulfam ap 30 tulkotu un pāri par 20 pašsacerētu lugu. Starp

iespiestajām šādas: EA, drām. tēlojums vienā cēlienā; Līelinie

Svukste, viencēliens; Līnis murdā, joku luga vienā cēlienā; Rožaina

dienas, etide 2 cēlienos; Sensācija, kom. 4 cēlienos (2. izdev.

Svētki Skangalē, mazpilsētas komēdija 4 cēlienos (2. izdev. Wj '
Tapiņa atgriešanās, joku luga vienā cēlienā; Svešas krāsas, dra

tēlojums vienā cēlienā; Greizsirdība, jocīga spēle četrās varbūtības

priekšspēli (1925); Svētie meli, drāmatiskā epizode vienā cēlļ<ļļ>
(1926); Viņa māte, drāmatiskā etide vienā cēlienā (1926); Zelta

stigala (Tea Moreni), drāma vienā cēlienā (1926);

nesis, komēdija vienā cēlienā (1926); Tukšā māja, drāmatiskā c

viena cēlienā (1926); Kniebieni, komēdija vienā cēlienā (1926);

kad sapņi dziest, drāmatiskā etide divos cēlienos (1930); Mēs

cilvēki, drāmatisks tēlojums divos cēlienos (1930).

Kā humorists un satiriķis Vulfs pa daļai tunjļj
Blaumaņa tradīcijas. Blaumanis vadīja Latvijas zobgaļa

daļu Skaidienu, saukdamies par Pulieri. Vulfs pec Blaum

nāves turpināja Latvijas Skaidienā viņa uzsākto darbu. Pa
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stīdamies par Puli cr a padēlu. Viņš zobojas par modes

ākstiem, varas tīkotājiem, dažādiem galējiem literātūras vir-

zieniem, izsmej gļēvulību, godkārību, liekulību, plātīšanos. Viņš
mazāk graiza kā 'pasmejas par cilvēciskām vājībām, par dzīves

traģikomēdiju. Daži viņa humora paraugi sakopoti grāmatā

Piķa rasā (1923).

Edvards Vulfs dzimis 16. (4.) decembrī 1886. g. Platones

Kidrauckos kā turīga, izglītota saimnieka dēls. No vecajām grāma-

tām un uzglabātajiem avīžu krājumiem viņš dabūja pirmos literā-

riskos ierosinājumus. Vietējās skolas apmeklējis, viņš mācījās Jel-

gavas reālskolā. Zem krievu valodas skolotāja Kaļiņikova iespaida

viņš sāk vingrināties literātūrā krievu valodā. Vulfs atstājis veselu

krājumu krievu valodā sarakstītu dzejoļu, no kuriem vecākais Strād-

nieka nāve apzīmēts ar 1903. g. Nobeidzis reālskolas 6 klases, viņš

1906. g. iestājās Rīgas politecbnikas tirdzniecības zinātņu nodaļā.

Vairāk nekā studijām viņš nodevās teātrim, rakstniecībai. Viņš

strādāja 5 gadus avīzes PnaccKaa Mlicjib, tad Latvijas redakcijā.

Bēgļu laikā pa Krieviju izmaldījies, viņš pārnāca Rīgā un mira ar di-

loni 14. janvārī 1919. g.

Literātūra. Art. Bērziņa E. V., Vaiņags 1920, 1, 30—36 uti

E. V. dzimtenē, Jaun. Ziņas 1924, 13. — P. Ermaņa E. V. stāsti, Latv.

Vēstn. 1921, 205. — V. Eglīša E. V., Latv. Sarga Pielikums 1919, 12. -

Haralda Eldgasta Dažas E. V. domas par rakstnieku sabiedriskiem

pienākumiem un latviešu literātūras nākotnes izredzēm, Kurzemes

Vārds 1923, 203—206. — E. V. vēstules, Lr.tv. Vēstnesis 1921, liter.

piel. 11. — Līgotņu Jēkaba atmiņas E. V., Brīvā Zeme 1920, 10. —

L. Santeklēra (Gaiļa) atmiņas E. V., Latv. Sargs 1920, 11. —

10) EMIGRANTI. Tāpat piektā gada revolūcija, ka ve-

uuiie Kara un bēgļu gadi izsvieda no parastajām sliedēm lielu

dalu latviešu intelligences. Būs gan reti kāds latviešu rakst-

jļjeks, kas nebūtu bijis spiests atstāt savu agrāko dzīves vietu,

gi ļaika literātūrā ir tad lielā mērā emigrantu literatūra. Daļa

un Aspazijas, Skalbes un Akurātera darbu radušies

svešuma. Šie un citi tomēr ciešāk saaug kopa ar Latvija
dēstīto literātūru. Turpretī daži no tās vairāk nošķiras, izsaka
ari vairāk tiešā veidā savus svešumā izbaudītos pārdzīvoju-
mus. Pie tiem pieskaitāmi: Melnalksnis, Lindulis, Kukurs,
traujanis.

a) Augusts Melnalksnis. (j. st.) 1876.

*■ vaitenbergas Melnalkšņos, strādāja dažās vietas Vidzeme
Par skolotāju, bet 1905. g. bija spiests Vecsalacas Cerpenu
&kolā savu vietu atstāt un slapstoties drīz pa Krieviju, drīz Rīgā,



Karu un revoluc i j v starpa

470

Jelgavā, Pēterpilī, Liepājā pelnīties rakstniecībā un avīžnie-

cībā. 1909. gadā viņu apcietināja un pēc sprieduma izsūtīja

uz Sibīriju, kur viņš nodzīvoja līdz 1917. g. Savas bēgļu skices

(1906—1908) viņš laida klajā grāmatā Cerību un gaidu
rītā (1912). Soda ekspedīciju laikā (1906) dodas bēglis, ievie-

todamies vagona vistumšākā kaktā, uz austrumiem. „lenaida

negaisi pāri mums klājās." Lieldienu nakts jāsaņem svešā

malā, uz Okas tilta pīlāra. Kad saule, atnesusi dabai atpestī-

šanu, noriet, maigs svētvakars klājās pār kalniem. Bēgļi iz-

brauc laivā pa upi, uzkur krastā uguntiņu, sasildās, atkal aiz-

brauc. Uguns apdziest. Viņu cerības un gaidas nepiepildījās.
— Melnalksnis laidis klajā lielu daudzumu grāmatu: tulkoju-

mus, pārstrādājumus, oriģinālus, stāstus, lugas, populārzināt-
niskus darbus. Uztraukumu sacēla viņa četrcēlienu skatu luga

no senātora Manaseina revīzijas laikiem Kam vara, kam

viltus (1908). To konfiscēja. Sibīrijas dzīves aina ir drāma

Atbalss taigā (1918). Bērnu un jaunatnes skatuvei viņš

tulkojis, iekārtojis vai drāmatizējis vairākus gabaliņus: Dullais

Dauka (pēc Sudraba Edžus stāsta, 3. izdev. 1925), Varžu ka-

rālis Brekekeks (pēc H. f. Hiršheidtes, 2. izdev. 1928), Cūkgans

(pec Andersena pasakas, 1928), Ikšķītis (pēc Andersena pasa-

kas, 1928), Pelnrušķīte (pēc Grimmu pasakas, 1928), Toms

Soijers (pēc M. Tvēna, 1928) v. c. Vielu dzimtenes pētījumiem

viņš sniedza dzimtenes aprakstos Dzimtā zeme (1921). -

Plašs un nopietns darbs ir viņa monogrāfija Mazsalaca

(1928), kurā atrodam sīkas ziņas par šo novadu. Vēstures

vielu viņš apstrādājis grāmatās Rūjiena senatne"'1
tagadnē, latviešu gruntniecības 75 gadu piemiņai (1920J-

Latvju dēli vikingu gaitās (1930) v. c. Jo se '

višķi daudz literātūrvēsturisku materiālu sniedz viņa grāmata

Vadonis pa rakstnieku, mākslinieku, zināt-

nieku un kultūras darbinieku šūpulavie*
tām līdz ar karti (1931). Pārskatāmi pievienotā karte,

kas pirmais tāds darbs latviešiem, mēs redzam, kādus gara dar-

biniekus devis katrs mūsu dzimtenes novads. levērības cie-

nīgi ari viņa raksti par latviešu kolonijām Krievijā.

Pašbiografija: Mans dzīves ritums, K. Ež e"
Atzinās 11, 219-237. - R. Janelsīša A. M., Latvis 1924, 1371. -

Literātūra.

b) Lindulis, īsta vārda Jānis Lmde, dzini»»

aug. (j. st.) 1870. g. Engurē, bija par skolotāju Vandzenē ļ
Uguņos, pēc par audzinātāju Maskavā, pārnāca 1901. g- al?a

-j» s

dzimtenē un atvēra Talsos grāmatu veikalu. Soda

1905. g. izpostīja viņa veikalu; pašam viņam bija jaafs
dzimtene un gari gadi jāpavada svešumā. Viņš pec kar
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dzīvoja Somija, Šveice, Vācijā, Francijā, Anglijā. Nobeidzis

grāmatveža kursus, viņš bija kādā kantorī par skīveri. Lježā
viņš ar savu dzīves biedri ierīko studentu panziju (1912). Bet

kad Lježa krīt vāciešu rokās, viņš glābjas Londonā, ir par

pavaru, nakts sargu, par darbinieku Krievu komitejā, atgriežas
Latvija 1921. g.., kur gadus astoņus strādā par korrektoru pie
laikraksta Sociāldemokrāts, pēc tam nodibina savu veikalu. —

Lindulis ir drāmatiķis. Sociālo drāmu Dižūdru Māle

viņš saraksta Briselē un iesūta Rīgas Jaunajam teātrim god-
algu sacensībā. Tā tiek izrādīta 1912. g. septembrī un gūst pa-
nākumus. Emigrantu dzīvi Lindulis tēlo drāmatiskā ainā Lai-
mes bērni (1914), ko viņš saraksta Lježā. Nonākuši ārze-

mēs, kada Beļģijas fabriku pilsētā, emigranti jūtas vīlušies.

Krievijā vēl cīnās un cieš par ideju, te viss pelēks. Neatliek

aekas cits kā nodoties alkoholam. Ja atmet alkoholu, tad atliek
tikai vel divi celi: trakam palikt, vai ielēkt kanāīī. — Bez mi-

nētajam, Lindulis vēl sarakstījis lugas: Pusceļā, drāma 5 cē-
lienos (1904); Nāra, drāmatiskā etide 4 cēlienos (1910); Kara
nebūs, drāma 5 cēlienos (1923); Vairāk gaismas! drāma 4 ce-

ienos (1923); Ozoldēli, liepu meitas, skatu luga 5 cēlienos

U924), Vecais Gaigals, drāma 5 cēlienos (1926). Laimes nesēj_s,
komēdija 4 cēlienos (1929), Dzīve ir skaista, komēdija 4 cē-

"enos (1931).

Literātūra. Pašbiografija: īsi par sevi, K. Egles Atzinās 1,

253—259. — K. Dziļlejas Lindulis, Sociāldemokrāts 1930, 187. nrā. —

J- Orota Pie Gaigalu dzimtas autora, Sociāldemokrāts 1926, 267. —

c) Alfrēds Kukurs, dz. 19. janv. (j. st.) 1879. g.

Miuuazos, apmeklēja JbJerlines tautas augstskolu, izdeva un va-

Jjia Papriekšu satiriskus laikrakstus: Vārdotāju (1906), Šalkas,

(1907), Gaili (1912), bet no 1912. g. Baltijas (vēlāk
Latvijas) Tirgotāju. Viņa tēlojumi un skices sakopoti grāmata

stāsti. Tie aizved Somija, Vācija. Tur dzī-
vodams latvietis ir svešnieks, kas ilgojas pec dzimtenes. Zie-

mas svētku vakarā pa Helsingforsas ielām klejojot un šur

tUr Jogos ieraugot aizdegtās eglītes, top tik smagi: viss tik
syešs un tāls. Atmirdz pagātnes ainas: maza, mitra mājiņa,

Jari zvaigznēm nobērtās, skaidrās debesis, zvanu skaņas, lav-
a,m piebāztā mazā baznīciņa, ērģeļu skaņas — pasaciņa par

mieru virs zemes (Ledus puķes). — Berlīne dzīvojošie latviešu
in%anti iziet rudens svētdienā paklejot pa laukiem. Tie

ūzird dzērves; garā kāsī tās tuvojas viņiem. Liekas, ka tas

Jtijes smaržu no dzimtenes purviem. Ka gribētos vai dienu

raout dzimtenē! Viņi liekas kā noklīdušas dzērves; izmisušas

Kla*as nomirs un apklusīs svešā purvā. Viens no viņiem at-
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ceras pēdējās dienas dzimtenē: naktis bezmiegā, samācies

ziemas rīts; ieskrej māsa —pa ceļu jājot gara rinda; viņš

paķer cepuri un kažociņu, aizslīd gar riju (Gāju putni). — Ak-

mens apskauž Ernestu, kas aizbrauc uz dzimteni. Ari viņam ir

dzimtene, veca, krokaina māmuliņa, kas pavada vecuma dienas

nabagu mājā. Ideālisti pauž: visdziļākās cilvēcības jūtas uz-

varēs. Visas ticības skaistas, bet patiesība briesmīga (Tumsā).

d) Jānis Straujānis,■ dz. 1883. g. Burtniekos, stu-

dējis Kigaspoiitecnnīkā, laida klajā skices un stāstus Uz viņa
krasta (1918). Tās ir sajūsmas gleznas, kas pacel ziedu

smaržas reibinošos vilnos, zvaigžņu pasakainā mirdzuma, vai

ari nogremdē cietumu sienu pa brīžam ķēžu žvadzieniem pār-

trauktā klusumā, zem drebošām koku ēnām izraktā kapā.

Tēlotājs atrauts no tēvu iestrādātās druvas; viņam apkārt

dzelži un akmeņi, ap viņu pūš ziemeļzemes vētras. Mirējs vēl

pēdējā sapnī aizlido uz dzimteni un skata tur katru sīkumu.

Mākslinieks pie Francijas krastiem redz aiz miglas plīvuriem
„tālo Dzintarzemi un jūru, kuras dziļumos slēpjas teiksmainās

pilis, bet ap jūras krastiem kā zelta vaiņags stiepjas_mirdzoša
smilšu josta." Mirstot viņam nav citas vēlēšanās, ka tikt aiz-

vestam uz Latvijas birzīm, lai pēc nāves dzirdētu viņu šalkoņu,
lai miegā klausītos, par ko nopūšas arājs vagu dzīdams un ko

ganu zēns dzied.

9. JAUNI MEKLĒJUMI

Kamēr viena rakstnieku daļa atrada dzīves īstenība, het

reālā būtībā, sabiedriski dēmokratiskos centienos pamatu sava

darbībai, citi meklēja pēc ideāliem, kas atraisīti no praktiska-»

dzīves, pēc mūžīgām daiļuma un kultūras vērtībām. Se r

dzam Dzelmes grupas uzstādītās programmas tālāku izveidor

mv. Vairs nepietiek ar to, ka atraisa no visiem noteikumi

katra individuālās tieksmes; mēģina uzstādīt konkrētus mc
,

ķus. Meklē pēc jaunlaiku cilvēkam piemērotas mākslas, P

smalki izstrādātām, ar labākām mākslas tradicijām saskal L
šām formām, pēc tautas dvēselē iemītošo daiļuma elernei
atmodas. Šais aprindās tad nu uzsver modernismu, jaunkia

cismu, jaunnacionālismu. Tās pulcējas ap centriem, kas ra

attiecīgus orgānus.
Nodibinās grāmatapgādība Zalktis. Tā izdod ! 1

lieša, Poruka rakstus un tad ķeras pie periodiskiem
miem. Sāk iznākt rakstu krājums Zalktis. Par redaktor

zīmējas Rozentāls, Saulietis, Keniņš. No 1906.—1908. %•

klajā četri liela formāta sējumi. Šo krājumu jeb almana
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turpinājums ir mēnešraksts Zalktis, kam par izdevēju un redak-
toru parakstās Ķēniņš. 1908. g. iznāk sešas maza formāta
burtnīcas, 1909. g. septītā un 1910. g. astotā burtnīca. Mākslu
se mēģina sniegt nevien saturā, bet ari mākslinieciskā ietērpā,
be Nicses Zaratustras, Meterlinka Zilā Putna tulkojums Mas-
kavas Dailes teātra apraksts, Bīlenšteina latviešu klēts ap-
raksts, Klaustiņa, Smita raksti par latv. tautas dziesmām.
Zalkša mēnešraksts uzstāda (1. burtn) par savu ideālu klasis-
kas mākslas idejas, izteiktas ar latviešu tautas dvēselei īpat-
nību temperamentu. „Mūsu
mākslas dzīvei jārada māk-
slas tradīciju pils un svētnīca,
Jārūpējas par zināma akadē-
misma un klasicisma nodibi-
nāšanos musu mākslas dzī-
vē." — Rīgas latviešu bie-
drība, vecu vecais nacionā-

la centrs, nodibināja
1912. g. mēnešrakstu Dru-
vu, kam bija jāsacenšas ar

«ni Paša laika dibinātām Do-
mām. Druva iznāca līdz 1914.

Pa kārtai Fr. Adamoviča,
Bērziņa un T. Zeiferta va-

dl°a, piekopdama nacionālis-
ma tradīcijas. — Rakstnieki,
Kas pievienojami šai roman-

tiski-nacionālistiski noskāņo-
tai

v

grupai, neiet visi gluži to
Pašu ceļu, nav ari vienumēr

sastopami minētos orgānos.

Haralds Eldgasts

1) HARALDS ELDGASTS. Par visasāko pretinieku

Pia
ISUSkā virziena rakstniekiem un kritiķiem uzstājās Haralds

pdgasts. Viņš 1905. g. nāk klajā ar savu grāmatu Zva ig -

jO.otas naktis, kas uzskatāma par tiešu cīņas rakstu.

Priekšvārda vietā viņš dod garu (ap 2 loksnes) apcerējumu Pa

rnuzības ceļiem, izmeklēdams mākslas būtību. Arējai pasaulei
Vlos noliedz priekš mākslinieka katru nozīmi; viss norisinās

vēsele. „Mākslas darbs ir valoda, kuru runā mākslinieka
vesele, kurā tas izkliedz savas ilgas, savu prieku, savas lai-
es gaviles, kurā kvēlo viņa dedzinošās šaubas, viņa sāpes,
Da izmļsums un šausmas." Mākslas svētums nav saskaņo-

ar arejo banālo īstenību. Mākslinieks pēc savas būtības

Jauni meklējumi
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stāv ārpus šķirām un partijām un nevar nostāties politiskas cī-

nās laukā. Viņš, lielākais, var attēlot šīs cīņas skaistumu, bet

nevar ar saviem darbiem piedalīties viņas mērķu veicināšanā.

Viņam citi nolūki. „Tikai reliģiskā meklēšanā pēc mūžīgās pa-

tiesības atzīšanas, pēc Dieva, izsakās cilvēka īstā vērtība —

un tā nav atkarīga no nekādiem saimnieciskiem vai politiskiem

iekārtojumiem." levadam seko „vienas dvēseles stāsts", jau-

na censoņa cīņas, maldības, kur liela loma sievietei, viņa ideālo

tieksmju atsvabināšanās un noskaidrošana. — Saprotams, ka

šī grāmata deva reālistu kritikai, sevišķi Jansonam un Jan-

kavam, iemeslu uz visasāko uzbrukt sacerētājam. — Eldgasts

sarunu veidā turpina polemiku psīcholoģiski filozofiska likteņa

tēlojumā piecās ainās Dēmona Paradīzē (1907). Iztir-

zājumā par individuālismu un kollektīvismu pacelas_ pirmais

augstu pāri pēdējam. Ari šim darbam nepalika reālistiskie

kritiķi (Jankavs) atbildi parādā.
Eldgasts strādā savu idejisko, pa daļai māksliniecisko

darbu tālāk. Iznāk viņa tulkojumā Elcbachera L. Tolstoja

uzskati un mācība par valsti, likumiem un īpašumu (1907).
0. Uailda Cilvēka dvēsele un sociālisms. Aizraudamies Nīcšes.

\agnera, Dēmeļa, Hauptmaņa, Pšibiševska, Dostojevska dar-

bos, viņš sniedz interesantus, lai ari mākslas ziņā_ ne visai

augstu stādāmus daiļliteratūras paraugus. Iznāk krājums vitja

stāstu Vižņi drāmatiskā studija trijās epizodes ar epilogu

Uz Venus altāra. Ne drāmas technika, personu psiho-

loģija, raksturi sacerētājam no svara, bet viņš aizrauj ar zie-

došo erotiku,, krāsām, skaņām.
Gluži cita veida darbs ir Eldgasta Pa okeānu [VfUh

Tas ir ceļojuma apraksts, radies no iespaidiem, ko rakstnieK

saņēmis, ar tvaikoni braukdams uz Ameriku un atpakaļ-

Spirgts gaiss dveš šai darbā; to raksta dzejnieks, kaislīgs da-

bas, jūras mīļotājs.

Krievijas dienvidos par paidagogu darbojoties, tldga^;
pārsteidz revolūcija. Tanī iet bojā daži viņa darbi, to starp

viņa piedzīvojumi un novērojumi Krievijas komunistiska rev

lūcijā. No cietuma atsvabinoties un ipārnākot dzimtene, roaa

biogrāfiska skice Lords (1923), drāma no mākslinieku dzīve

4 cēlienos Agarta (1923), tēlojumi Pie zila bezdibeņa U?2^' S
velc Mirstošais gulbis (1924), romāns Sudrabota saulē :
tēlojums Pie zilā bezdibeņa (1924), politisks apcerējums
tumsībā (1924) v. c. Vairāki viņa darbi tulkoti ari vācu va

/odā (Mirstošais gulbis v. c).

Lords, Alfrēds Vītols, ir liels sporta mīļotājs. Spor

viņš piekopj ari ar sievietēm, kas nespēj viņam pretoties. ,

reiz viņam jāsajūt ari sievietes vara. Saticis ugunīgo pu"
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Pēlicitu viņš pirmo reizi nojauž visā elementārā kailumā ero-

tikas despotisko burvību. Viņi brauc pa Ledus okeānu. Bet

kuģis iet bojā un ar to Fēlicita. Lords nu nododas ar lieliem

panākumiem aviācijai. Bet zaudējuma vietā tā nevar stāties.

Viņa pēdējā vēlēšanās: lai viņu pēc nāves sadedzinātu un iz-

kaisītu viņa pelnus Ledus okeānā.

Drāmā Agart a rādīts mākslinieks, Ģederts Enrods, kas
tiecas pēc klasiska miera. To viņš šķietas atradis Īrijā pēc

tam, kad viņš atstājis Agartu, kurā iemiesota nemiera skais-

tuma burvība. Bet pēc ilgāka ceļojuma Agarta ierodas atkal,
un nu ceļas sarežģījumi. Enrodam jāatzīstas: „Mana augšām-
celšanas ļr tajā burvības valstībā, kurā neaprobežoti valda

tavas dvēseles skaistuma ritmi." Naids pārvēršas mīlestībā,
kas nav pašmērķis, bet radošu vērtību iedvesmotāja. Viņi
brauc uz Indiju, meklēt lielo mieru un „patiesības svēto vaigu".
Bet veca Mira saka, ka viņi pārnāks, atpestošo, lielo mieru

neatraduši. „Tas glabājas mūžīgās, nepārejošās nakts klusuma

valstī, kurā vairs ne naids, ne mīlestība netumšo patiesības
svēto vaigu." Kā drāmai šim sacerējumam maz vērtības, bet

Ķan ka augstāku atziņu meklējumam. — Eldgasta nozīme vis-
Pār nepastāv tik dauuz noslēgtos mākslas darbos,, kā ideju,
izjūtu, mākslas un atziņu problēmu ierosinājumos.

Haralds Eldgasts, īstā vārdā Jānis Miķel s o n s,

dzimis 8. jūnijā (27. maijā) 1882. g. Dīķeru Šiliņos, Vidzemē. Līdz

sešpadsmitam gadam viņš dzīvoja uz laukiem, ko viņš loti iemīļojis.

Apmeklējis Pils Burtnieku draudzes (1892—96), Pētera I. reālskolu

Rīgā (1897—99), reālskolu Tērbatā, vioš 1900. g. iestājās Rīgas po-

litechnikas komerczinātnu fakultātē, kuru beidza 1910. Viņš strā-

dāja Vologdā (1909—1914), tad Nikolajeva (1914—19) par vācu va-

lodas un dažādu speciālpriekšmetu skolotāju. 1919. g. viņš ieradās

Odesā, kur lielinieki vinu 1921. apcietināja. Kā optants vioš pārnāca

Latvijā 1922. g. aprīlī. No 1923—1926. g. vioš dzīvoja Liepājā un va-

dīja tur avīzi Kurzemes Vārds, reizā dzīvi piedalīdamies sabiedriskā

darbā. Eldgasts studenta gados iestājās korporācijā Talāvijā un

bija tās filistris. Vioš mira Liepājā ar sirdstrieku 1926. gadā, naktī no

17. uz 18. augustu, paglabāts Rīgā Meža kapos, kur vioam 1932. gada

28. septembrī atklāja māksi. B. Dzeoa darinātu pieminekļi.

Literātūrā. Pašbiografija: Manas dzīves siluets, K. Egles

Atzioas 111, 75—91. — Kārla Egles H. Eldgasts, Latvju Grāmata 1926,
4. nrā.

— Rakstu krājums Vainags Haralda Eldgasta piemioai, Liepājā

1926. Krājumā ar rakstiem piedalījušies: T. Zeiferts, M. Kalnioa, K.

Grāmatnieks, Mirdza Ķempe, J. Janševskis, Zvārguļu Edvarts, V. Eg-

lītis, Z. Maurioa, Zelma Gothard-Berkinde v. d. citi. — Jūlija Sīļa

"Zvaigžņoto nakšu" un „Sudrabotās saules" autoru pieminot, Jaun. Zi-
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ņas 1932, 219. — Teodora (Zeiferta) li. Eldg., Izglīt. Min. Mēnešr. 1926,
8. — K. Branta, Rob. Sp. atmiņas par H. E., Students 1926, 102,113. -

Inž. E. Bergmaņa, K. Grāmatnieka v. c. piemiņas raksti par H. E.,

Kurzemes Vārds 1926, 183, 185, 189, 190, 200. —

2) AUSTRIŅŠ. ledams Vecpiebalgas draudzes skolā,

Austriņš piedalās pie skolas žurnāla Jaunības atmina. Bez ši

sāk skolā iznākt vēl otrs žurnāls. Tas dod Austriņam iemeslu

uzrakstīt satiru Cik galvu, tik prātu, ko iespiež Die-

nas Lapā 1901. g. (3. un 4. n-rā). Ar to 17 gadus vecais sacerē-

tājs norāda, ka viņš nav nekāds jūsmotājs, bet skatās uz pasauli
pārbaudītāja acīm. Pāris gadus atpakaļ viņš bija mēģinājies
ari dzejā, bet nācis pie atziņas, ka visi dzejas temati, kā:

mīlestība, nāve, prieki un bēdas jau lielāku dziesminieku iz-

smelti, un atmetis dzejai ar roku (Egles Atziņas 111, 113 it-tļ
Turpmāk Austriņš tomēr dzejo. Dzelmē ieņem viņa dzejoli
diezgan plašu vietu. Bet tūliņ redzam, ka viņa dzejoļi stipri

atšķiras no pārējiem. Pašā pirmajā burtnīcā ir viņa Vientulis,

kas sākas:
Aiz elles dzīvoju es verstes trīs

Pussagruvušā kalējmājā.

Neviena cilvēka, kas acīm tevi rīs.

let tālāk nespēju: man rēta labā kājā.

Šais rindās izskan ir jaunā dzejnieka īpatnība,_ir vina pie-
dzīvojumi. Pirmajā revolūcijas uzplūdumā Rīga, 13. jaņv

1905. g., viņš bija vārīgi ievainots kājā, pārcieta operāciju,

nogulēja trīs mēnešus slimnīcā un tikai 1912. g., pa otram lā-

gām operāciju izturot, kautcik pieciešami uzlaboja ievainoto

kāju. Pa tam bija jāklīst apkārt bez kārtīgiem dokumentiem

pa svešām malām. Un tomēr viņš nevien atrada laiku raksti

— tā galā bija viņa īstā nodarbošanās —,
bet ari uzglabāja v •

ja uz brīdi zaudēja, tad atkal izcīnīja mierīgu pratu un gars •
vērīgu skatu uz dzīvi, kas parādās viņa darbu pamata.

Austriņa dzeju darina skatīti priekšmeti. Vins W

var ar tādu sirsnību skatīt un attēlot, ka tie paši par sevi run

Daži dzejoļi tad ari tieši pastāv no priekšmetu savirknējum
un tomēr tā ir dzeja, pieder taisni pie labākās, ko AusļflP
sniedz. Viņš uzmetina ainu Priekš vakariņām. Zēns iejāj P

galmā baltiņu, padzirda pie akas. No kalna tipina v? c^V
u- 0j

nomauc zirgam sakas. Pa istabas durvīm kūp dūmi un Kap

pār jumtu. Uz soliņa balta bļoda. Aiz rijas lied mēness w

„No klēts pa dārza celiņu nāk māte ar putraimu .

sas viņa izjūtas sakūst ar skatītiem priekšmetiem, vai vins \
priekšpilsētas dīķa malā ar saviem ratiņiem apstājušos P1
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pārdevēju, vai Spānijā pie seno valdinieku vasaras pils skata

balkonus, lapenes, terases. Ja jūtu uzplūdumi ari nestāv sa-

karā ar apkārtējiem priekšmetiem, tie noskaidrojas un izsakās

atmiņā uzglabātos tēlos. Bāls pilsētnieks piemin savu māmiņu,
kas iedama pāri zaļam pagalmam nes baltus piena spainīšus.
Ari ciešanas, sāpes, izmisums nomierinās, ieslēdzoties reālos

tēlos, kas dod cietējam dažreiz ne mazāk atbalsta kā abstrakta

reliģiska doma. Krauklis ir liecinieks dzejnieka sērām; tas ari

zin, ka vina kaķīti līgaviņu glauda cita roka. Ari nāves šaus-

mas apdveš gara spēks, ja

tās tver tēlos. Uz kraukli

var ar zināmu uzvaras ap-

zinu sacīt, lai tas izknābj acis,
knāba miroņa miesu, saaici-

nādams uz kopmielastu vai-

rāk vārda brāļu. Še dzej-
nieks pietiecas natūrālismam,

no kura viņš, nostādamies
pret visu esošo ar godbijību,
nebūt neizvairās. Tāpēc
nošķiebjoties no dzejnieka
viedokļa, viņa dzejā var at-

rast dažu ko piedauzīgu. Ne-

atkāpdamies no sava skatī-

šanas un tēlošanas veida,
dzejnieks cauri tumšām die-
nām nācis pie apskaidrota
fiuera. Šī viņa gaita atzīmē-
jas viņa dzejoļu grāmatās:
vakardiena (1907), Mākoņu

Antons Austriņš

Kaita (1909), Sarkanā saule (darba un brīvības dziesmas),
Klusuma gaviles (1921), Saules grieži (veclatviskais

?ads, 1923). Neizsīkstoša dzīves slavināšana, Itālijas un

ļPānijas motīvi apvienoti krājumā Dzīves burvība (1925).

ļam pieslēdzas viņa dzeju jaunākie krājumi Vēriens (1928) un

Aizsaule (1933). Spilgti tēloti cilvēka maldi, nespēks poēma

Necilvēks. (1919).

Austrjņa īpatnīgais izteiksmes veids stāstiem ne ma-

zāk piemērots kā viņa dzejai: priekšmetu skatīšana paplašinās
Par raksturu un gadījumu uztvērumu. No parasta veida_ stās-

im tie tomēr atšķiras. Nodziļodamies cilvēku īpašības un

vļou apstākļos, Austriņš sniedz smalki zīmētus portretus un

jjjevilcīgus dzīves tēlojumus, bet netiek pie darbības izveido-

Pie noskaņotas fābulas. Austriņa stāstos nostājas priekša
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vesela portretu galerija. Vispirm tur ir pieb a1 d zēni,

rakstnieka dzimtenes biedri, kas tādā kārtā papildina Mērnieku

laiku kollekciju. Rakstniekam tuvs ir Zaldāts. Tas ir vina

krusttēvs, īsts krona vīrs, kam gan uzšuvumi pazuduši, bet

kas pārlūka lomu vēl arvienu grib spēlēt. Viņš nāk ar savu

krustdēlu dažādā satiksmē: svin kopā bēres, iet ciemā, lasa

grāmatas. Visu to apspīd laimīgā bērnības saule. Zaldātam

pievienojas vecu lietu cienītājs Grafologs, sirdsšķīstie Daktu

tēvs un Daktu māte v. c. Ar lielu sirsnību Austriņš notēlo

vientiesīšus, garā nabagos. Tādi ir Bitēnu Andžiņš ne-

laimīgas mīlestības upuris, Lūciņš, kas mūžam jūtas vajāts.

Ar zināmu ironiju rakstnieks uztver int cll iģ c n tos un

pusintelliģentos: Vismaņa kungu, Sibirijas izēdēju v. c

Savrup stāv latgal icš i, skaistos dabas tēlojumos ietverti

raksturi (Māras zeme).
īpatnējs ir viņa romāns-chronika Garā jūdze (19:6),

kurā viņš ievij jo sevišķi daudz atmiņu, piedzīvojumu un no-

vērojumu. No romāna, kura saturs tik cieši saistās ar autora

paša dzīvi, līdz šim iznākusi tikai pirmā dala. Tam pieslēdzas
bērnības atmiņu tēlojumi Puiškans (1930), kas mākslinie-

ciski stāv augstāk par romānu. — Austriņa jaunākie stāsti un

tēlojumi sakopoti krājumā Neievērotie (1931). Viņš mē-

ģinājies ari drāmatiskā laukā, sniegdams drāmu Naidnieki

(1920).
Savos stāstos Austriņš visvairāk mīl notēlot divas lauz"

šķiras — viņa dzimtenes, Vecpiebalgas, zemniekus un tad visā-

dus lauku un pilsētas pusintelliģentus. Bet jau nu katrā zn> 1
kā sevišķi mīļš viņam arvienu ir savādnieka tips. Austrw

skatījumā visi viņi kļūst tik dzīvi,_reali, itka tie patiešam stā-

vētu mūsu priekšā kautkur lauku seta, ceļa, pilsētas ielās. )&

vairāk viņš tos paņēmis sev līdz no savas dzimtenes, aponri
'

jami konkrēti uglabādams savā spēcīgajā atmiņa tos tik spnš •
ka nav zudībā gājuši pat tie niecīgākie viņu žesti, kus ļl
oriģinālā valoda, garīgais satvars. Šai realības

_

pacelsa

mākslas augstumos ir Austriņa stāstnieka un tēlotajā māksi

nieciskais spēks un īpatnība.

Izdoti sekosi Austriņa romāni, stāsti un stās tu s a

kopojumi: Kaspars Glūns (1908); Pušelnieki un suselniekj, K«J"
matiņa iz tautas dzīves (1909); Cīruļu putenis, laika vērojumi (19 •
Māras zemē, Latgales tēlojumi (1919); Vērpetē, stāsti un

studil

(1920); Nopūtas vējā, stāsti un miniatūras (1920); Garā jūdze (19' '
Puiškans (1930); Neievērotie (1931). — Plašākie Austriņa tu X '

jumi: Hamsuna romāns Bads (tulk. kopā ar Ed. Jansonu
1 '

Merežkovska triloģija Kristus un Antikrists (1908), L. Tolstoja
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māns Augšāmcelšanas (tulk. kopa ar E. Jansonu, 1911), Turģeņeva

Priekšvakarā, Stepju karalis Līrs, Muižnieku perēklis v. c.

Antons Austriņš dzimis 31. (19.) janvārī 1884. g. Vec-

piebalgas Kaikašos, apmeklējis vietējo Upītes (1893—95), pēc tam

draudzes skolu (1895—1900), vienu gadu Valkas skolotāju semināru

Rīgā, tad Pēterpils zemstes semināru, ko beidza 1904. g. Bija īsu

laiku par skolotāju Ģipkā, pie Dundagas. lepīts revolucionārā kus-

tibā, ilgus gadus klejoja bez pastāvīgas vietas, nodarbojās Rīgā par

žurnālistu un kā tāds apceļoja Itāliju (1922) un Spāniju (1923). Sa-

bojātā veselība stipri apgrūtina radošo darbu. Ar 1930. gadu Tautas

labklājības ministrija piešķīra viņam pensiju, kas daudzmaz nodro-

šināja viņa dzīves eksistenci. Bet šo mierīgo posmu viņš nedabūja

ilgi izmantot. Slimība salauza viņa spēkus, viņš mira 1934. g. 17. 4.

Rīgas pilsētas otrā slimnīcā un paglabāts Meža kapos.

Literātūra. Pašbiografija: Radu raksti, K. Egles Atziņas

111, 109 — P. Ermarja A. A., Četras sejas, 9—33. — E. Virzas

A. A., Brīvā Zeme 1922, 249 un grāmatā Laikmeta dokumenti. Rīgā

1930, 121. lp. — K. Skalbes A. A., Jaun. Zinas 1926, 12. — K. Kraujiua

A. A. Pēterpilī, Latvis 1926, 1304 un Klusuma gaviļnieks (Austriņš),

Latvju grāmata 1926, 1. — ValdemāraDamberga A. A., Ritums 1926,

2, 3, 4, 5. - K. Kārklioa A. A., Ritums 1922, 8. -

3) DAMBERGS. Austriņam pilnīgi pretējs raksturs ir

"ojnuergs. Pirmais pilnīgi ieaudzis latviskajā, pat lielā mērā

savā piebaldzēniskajā pasaulē; pēdējais dzimst un aug ārpus
Latvijas un tikai 13 gadu vecumā ierauga pirmo reizi Latviju.
Vl0a tevs, par muižu pārvaldnieku un uzņēmēju būdams, gan
le t Pa Rietumkrieviju no vienas vietas uz otru, bet allaž turas
Uz Pārtikušas lauku intelliģences līmeņa. Damberga bērnības

atminās ir: liels, ērts nams, ar plašu zāli, ēdamo, guļamo, bērnu

istabu; namam klāt liels parks garām alejām, dīkiem, kanāliem;

ļj' ejas, skalas un .jautras viesības pie tēva (Egles Apziņas 111.

ļļji?. v. t.). Citā vietā zēnu valdzina skaistie Ņemanas krasti.

JJajas valoda ir krievu. Pirmie nāk rokā krievu dzejnieki:

ļļskins, Lermontovs, Turgeņevs. Kad Dambergs pārnāk uz

Jeķavu, Jai apmeklētu reālskolu, viņu nevaldzina pirmie Lat-

dabūtie iespaidi. Latviski viņš mācījies no matēs matēs,
as krieviski neprot, un no savām latviešu guvernantēm. Kad

m Vērotāja un Mājas Viesa Mēnešraksta iepazīstas ar pir-
majiem latviešu dzejas paraugiem, tie viņam, salīdzinot ar

ļ
levu dzeju, liekas elementāri, nemuzikāli, skarbi (turp. 281).

a tad nu viņš sāk dzejot, tad tas notiek krieviski. Skola viņš
ornēr saietas visvairāk ar latviešiem, dzīvo_ laiku pa laikam
ectēva mājās Jelgavas apkārtnē un tā pamazām ieaug latviska
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elementā, kas viņā laikā (ap 1900. g.) latviešu skolas jaunatnē
nestāv nekādā augstā vērtībā. Tuvs draugs viņam ir viņa
skolas biedrs, vēlākais Balltijas vācu dzejnieks Hanss Ginters,

ar kuru viņš pārrunā dzejas un stila technikas jautājumus. Šis

pats Ginters ari modina Dambergam dziļāku interesi par lat-

viešu dzeju, iepazīstinādams viņu ar Viktoru Eglīti, kas loti

atzinīgi izsakās par pirmajiem Damberga latviskajiem dzejas

mēģinājumiem. Dažus viņa dzejas paraugus iespiež Dzelmē,

un jau 1907. g. nāk klajā viņa

pirmais dzejoļu krājums Zīmē-

ju m i ar V. Eglīša ievadu.

Dambergs tad nu sava dze-

j ā tīra daiļuma meklētājs, kas

atbalstās uz moderno dzīvi, uz

intelliģenci. Radīšanas_ procesā

viņš uzskata par svarīgāko plas-

tisko redzēšanu un ritmisko viļ-

ņojumu. Jūtām tik tālu nozīme,

ka tās var likt darboties plas-

tiskai redzēšanai un ritmiskam

viļņojumam (turp. 287). Sava

pirmajā dzejolī, Sonetā, no kā

viņš skaita savas rakstnieka

darbības sākumu (turp. 286),

viņš noraida tvanā tītos sapņu

tēlus kā maldus un apņemas

dziedāt dziesmu, „kas murgus

nepazīst un zemes lāstus". Vips

grib skatīties uz pasauli skaidru

skatu, tādā kārtā tiekdamies w

klasicisma pusi. Viņa pasaule

Valdemārs Dambergs

bez spilgtām krasam; „sirdī nemīt spilgtas jūtas, bāli engeļi

tai mīt". Rodas tad jauki noskaņoti, graciozi ritoši

panti, kas piemēroti tēlojošai, stāstošai vieglu izjūtu un refleK-

siju dzejai. Dambergs tādā kārtā dod noskaņotas dabas ainas-

(Priekšrudciis, Balss novakarē, Lietainā diena), glītus apli jK

jumus, dialogus (Dzejnieks un draugs). Viņa dzejoļu Ķjļjl
ir: Zīmējumi (1907), Bareljefi (1909), Dvēseles ritmi

1920), Klusais karnevāls (1925). .. *

Paplašinādams dialogus, kas satopami jau viņa linsk

dzejā, Dambergs nonāk pie komēdijām. Tādas ir ~i

viesulī (1921), Mēs viņus gūstīsim (1923),
nāiā teātrī izradīta Neticīgā Kolumbīna (1926). y. a

bergs ar šiem darbiem ievedis latviešu literātūrā dzeji s
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stila komēdiju, paturēdams acīs klasiskus (sevišķi Mol-
iem) paraugus. Komēdijas sarakstītas dzejā ar atskaņām,
purna aleksandrinietī, otra. mainas aleksandrinietis ar amfibra-
phiju. Dzejnieks gribējis sniegt, pēc viņa paša nosaukuma,
iro komēdiju bez kaut kādiem sabiedriskiem vai morā-

liskiem saņu nolūkiem.
_

Ta nu pilnīgi atšķiras no Blaumaņa
vai Petersona joku lugām. Dambergs savā komēdijā neliek
svaru uz intrigu, uz saistošu notikumu risināšanu. Viegli, grā-
ciozi aizritošs pants viņam vļss, ar ko viņš grib sasniegt „jautru
un burvīgu" spēli. Luga Mes viņus gūstīsim virzīta pret viņa
principu pretiniekiem, lielā mērā darbojoties prātojošam in-

tellektam.

No Damberga prozas darbiem plašākais Gaitniecības
celi. Šī romāna pirmā dala iznāca 1922., otrā 1925. un trešā
1928. gada. Rakstnieks grib dot laikmeta un psīcholoģiska ro-

māna savienojumu. Grieķu dievietes (Afrodīte un Cerera) no-

spriež latviešu jauneklim Tūļam sodu par to, ka tas, dusēdams
daiļas jaunavas apskāvienos, nav viņām upurējis. Tūļa ģi-
mene uzņem bēgļu gaitas, „gaitniecības ceļus", nonākdama Vid-

zeme, kur kulturālā sabiedrībā sarunājas par reliģijas, mīlestī-

bas, dzejas, mūzikas v. c. jautājumiem. Notikumu trūkums ari

se norada, ka rakstnieks uzstāda formālas un teorētiskas da-
bas nolūkus. Romāns izpelnījās 1929. gadā Kultūras Fonda

godalgu. — Gaitniecības ceļu varonim Dambergs liek mutē ari

savus sīkākus stāstus krājumā: Vi svaida Tūļa stāsti-

ļpmia turas. — Dambergs diezgan daudz rakstījis ari par

iiterariskiem jautājumiem. Tur viņam tāpat savi īpatnēji uz-

skati, kas stipri atšķiras no parastiem literātūras vērtētāju un

vēsturnieku uzskatiem. Šie viņa apcerējumi un kritikas izkai-
stu periodikā, tāpat apcerējumi par atsevišķiem rakstniekiem,
Piemēram, Moljēru (Ritums 1922), Falliju, K. Jēkabsonu (turpat,
iy23), V. Eglīti (turpat, 1924), Antonu Austriņu (turpat, 1926)
v. c.

Valdemārs Dambergs dzimis 23. (11.) maijā 1886. g.

Uružnojeseljes muižā Pēterpils guberņā. Mājās sagatavojies, viņš

1899. g. iestājas Jelgavā reālskolā. To 1905. g. beidzis, viņš vispirms

studēja Rīgas politechnikā mēchaniku, tad (1908—1916) Tērbatā kla-

sisko filoloģiju. Pēc tam viņš kalpoja armijā (1916—20) un dzīvo

vēlāk Rīgā kā rakstnieks. No 1927. gada latīņu valodas skolotājs

Rīgas pils. 11. ģimnāzijā.

Literātūra.r Pašbiografija: Mana autobiogrāfija, K. Egles

Atzinās 111, 275—293. Tā pati ari Latv. Vēstnesī 1923. —A. Grīns V.

D., Latvju Grāmata 1928, 6. nrā. - A. Goba V. D., Piesaule 1924, 10.
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nrā. — Ed. Virzas V. D., grāmata Laikmeta dokumenti, Rigā 1930,

128. lp. —

4) IEVIŅŠ. Rīgas latv. biedrības Literātūras fonds izso-

līja 19U8. ig. godalgas par iesūtāmiem labākiem darbiem liriskā,

episka un dramatiskā dzejā. Liriskā dzejā dabūja pirmo god-
algu līdz tam laikam pilnīgi nepazīstams dzejnieks Kārlis leviņš.
Velak iznāca vina dzejoļi ar nosaukumu Meklētāja dzies-

mas (1912). Tanī attēloti dabas iespaidi ar tik vienkāršu sir-

snību, ka tie paliek neaizmirsta-

mi. Dabas daiļums apņem lau-

cinieka dzīvi un mājas. Dzej-

nieks skata, kā mežs pumpuru

pilnos zarus sniedz pret zilajām

debesīm, kā klusas birzis raugās

vakarblāzmas zelta vaiga, kā

vakars, gar upēm nākdams, ti-

nas miglā, kā nakts uz
meža

avotiem iet pēc rasas.
_

Vioš

dzird, kā ziedos kamenes duc, kā

meža baloži dūdo, kā tālos silos

kliedz dzilnas. Dzejnieks ne-

grib zaudēt ne vēsmas drebuļa

koka galotnē, ne gaismas kns-

līša uz puķes. Visam pāri vins

meklē pēc tīras, šķīstas sirds,

kas ilgās pēc daiļuma mirst. Ja

atrastu, viņš noliktu ceļa spieķi-

Dzejnieks, slimodams ar ner-

viem un krūtīm, dabūja pabuj
svešās zemēs: Krima, Kaukāza.

Somijā, bija tad ari Šveice f
Itālijā. Ilgāku laiku, pa

vairā-

kiem lāgiem, viņš nodzīvoja
_

lai.

Kārlis Ieviņš

Zviedrijā, kur allaž mēdz pavadīt ziemas līdz pat pēdējam a

kam. Še viņš, pēc viņa paša liecības (Egles Atziņas HL 3 *

daudz mantojis: nometis specifiski latvisko provinciālismu,"
berzis krievu,vācu rūsu un iezīdis brīvās Skandināvijas 2alj

u

.
garu. Viņš atgriezās mājās un jutās skubināts sajūsmu par dzi

teni tērpt dziesmās Latvijas vasara (1923). Tas vins v

tī latvju zemniekam, kas neuzvarams likteņu un laiku ma'iJ\
Par visu mīļākas viņam ābeļdārzos iegrimušās vecas la

mājas, un viņš velk savai dvēselei atkal apkārt dzimtenes bu

loku. Pa visu grāmatu iet cauri viens motīvs, saauzdatns



Jauni meklējumi

483

par sakarīgu, noapaļotu mākslas darbu: saimnieka Jāņa un kal-

pones Maijas mīlestības stāsts, kas svabadi ietēlojas vienkārši

daiļās dabas un dvēseles dzīves ainās.

Pec kara leviņš piegriezies vairāk prozai un kļuvis par

veiklu un ļoti populāru stāstu un romānu rakstnieku. Ari pro-

zas sacerējumos, kas nāk klajā viens pēc otra,, viņš paliek uz-

ticīgs ideālismam: sludina tikumisku skaidrību, taisnības un pa-

tiesības, tāpat dzimtenes mīlestību, latvisku sirsnību un vien-

kāršību, atbaidošās krāsās rādīdams dzīves sliktās puses. levi-

ņa stāstu un romānu grāmatas kritikas un lasītāji uzņem ar dzī-
vu interesi. Tādas ir: Guntis Un Daila, divu bēgļu bēr-
nu mīlestības stāsts (1926), Vecā Lukņa nauda, Mež-
ābeles koka kastīte un citi stāsti (1926), Mežro-
zītes mīlestība (1926), Asiņaina nauda un ci-

tas noveles (1926), Grēcīgie svētceļnieki un

citas noveles (1926), Vīrs un laime (1927), Sie-

vietes meklēšana (1926), Putras Dauķis (I un

" d., 1930) v. c. Divu bēgļu bērnu mīlestības stāsts Guntis
u n Daila_ bija pats pirmais leviņa prozas darbs, kur visspilgtāk
izmirdzēja viņa stāstnieka dāvanas. Kā zīmīgs, īpatns un vēr-

tīgs sacerējums tas, izpelnījās plašu kritikas un lasītāju aprindu
uzmanību, tika ari godalgots. J. Veselis par šo darbu rakstīja:
-'leviņa stāsta vērtība pastāv iekš tam, ka autors netikvien

uztvēris vienu raksturīgu noskaņu mūsu tagadējā sabiedrībā,
dzīšanos atpakaļ pie dabas, bet ari pieskāries dziļai cilvēka bū-
"bas problēmai, problēmai par pirmo mīlas mošanos, un devis
lo īpatnēja apgaismojumā."

leviņš mēģinājies ari drāmatiskā rakstniecībā. Vispirms
viņš pārveidojis skatuvei kādu sava satiriskā romāna Putras

Uauķis epizodi, un tā viņam iznākusi komēdija 5 cēlienos Put-

ļ
a s Dau ķ a precības (1927). Skati no tagadējās lauku

jtzives redzami 3 cēlienu jautrajā lugā Mate un m_e it a s

1928). Pēckara tautas dzīves skati rādīti 4 cēlienos Mēnes-
is un Olga (1932).

Kārlis levioš dzimis 10. martā (25. febr.) 1888. g. Džūkstes

Paķulu mazmājiņā leviņās. Apmeklējis vietējo pagasta skolu, vins

mājās strādādams sagatavojās uz skolotāja eksāmenu, ko nolika 1907.

2- Pēc tam viņš bija Jaunpilī (Kurzemē) par skolotāju līdz 1914. g.

Kara laikā viqš uzturējās kā bēglis Ukrainā, Kaukāzā, Turkestānā,

°o 1916. līdz 1921. g. Zviedrijā, darbodamies krievu Sarkanā krusta,

tad Latvijas informācijas birojā Stokholmā, latviešu konsulātā. No

192L g. viņš dzīvo vasaru dzimtenē, ziemu Rīgā un bieži vien savās

iemīļotās Skandināvijas zemēs. Vioš vispār daudz ceļojis pa Vakar-



Karu un revoluciju s t arpa

484

Eiropu, papildinādamies izglītība ka brīvklausītajs Freiburgas, Up-

salas v. c. universitātēs.

Literātūra. Pašbiografija, K. Egles Atziņas 111, 313—317.-

J. Vesela K. I. kā rakstnieks, Rīgas Ziņas 1926, 33. un 34. nrā; Pie-

zīmes par K. I. stāstu Guntis un Daila, Latvju Grāmata 1927, 2. nrā.

— Kārla Egles K. leviņš-jubilārs, Jaun. Ziņas 1932, 256. — P. Erma-

ņa K. 1., Piesaule 1934, 5. —

5) SMILGA. Līdzīgi leviņām ir Smilga dabas mīļotājs

tēlotājs. Ari viņu lauku dzīve un daba saista; bet viņš pa li

lākai daļai uzaudzis pilsētā un tā uz viņu atstājusi noteico

iespaidu. Daba viņam nav pastāvīga biedrene, ar ko viņš p

vada kopā dienas un naktis, bet atspirdzinātāja, dziedinātā

dažreiz gara ierosinātāja. Vecu vecās egles aicina ceļinie

uz dusu. Kā šūpuļa meldija meža vēsmas ieaijā ceļinieku; vi

dus —un mierīgi elpo mežs. Sakūst kopā mežs ar dusošo cc

nieku. Putnam zarā jautra dziesma; bet lido ērglis — „nedzie(

vairs putniņš uz zara". — Domu nojausmas, kas_ šur tur <
plaiksnās Smilgas dzejā, piemīt viņa īsajiem prozas uzme

nājumiem par raksturīgāko iezīmi. Viņš, kā rādās, stāsta t

vienaldzīgas lietas, bet beigās kāds teikums vai pretnostat

jums met pār visu sevišķu gaismu. Puisēniņš ķer pec
ūden

rozes, nedzird mātes biedinājumu, liecas pār laivu, saķertļ
— viņam tik līksmi. Vēlāk jauns vīrietis sniedzas pēc ūdei

rozes, bet šķiet, tā bēg no viņa; viņš atslīkst laiva, raustās s

pīgās raudās. Dienvidos jauki zied akācijas, daba krašna;

lietus laikā zeme līp pie kājām. Cilvēki audžu audzēm na

varējuši atrast laiku ierīkot trotuāru vai laipas. «Tēvija/ tu

kur kultūra." — Smilga sniedz sīkus gabaliņus,_miniatūras
dzejā, ir prozā. Viņš kļuvis par labāko miniaturistu pie 1
viešiem. Nav viņam bijis miera un vaļas pastrādāt kaut

plašāku. Tāds literārisko darbu veids saskan ar viņa no

nas malas otrā mētāto dzīvi. Viņa dzejoļi kopoti grāmata

zaļa kalna (1909), viņa tēlojumi grāmatās Aizsniguši celi Iļj
-

Siluetes (1920). — Starp viņa tulkojumiem atzīmējama
ne»

richa Manna novele Tristans un Izolde (A. Gulbja Univ. £>!

Arved9 Smilga dzimis 24. (12.) jūnijā 1879. g.
Vecpi*

gas Laskatas skolā, kur viņa tēvs bija par skolotāju, bet ga

Arveda dzimšanas pārnāca uz Cēsīm. Millera privātskolu un

pilsētas reālskolu apmeklējis, Smilga iestājās politechnikas ar

tūras nodaļā, bet drīz vien (1901) pāriet uz Jēnas augsts ļo|jCj
studē filozofiju, tad uz Mincheni, kur studē vācu filoloģiju-

Pēterpilī (1904) vācu valodas virsskolotāja eksāmenu, viņš 'xxjf™
lotāju Arzamasā, Rīgā, Ribinskā, tad par avīžnieku Liepā)l'
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atkal par skolotāju Mariupole, Cēsīs (Bērzaine), no 1924—1929 par

Latvijas telegrāfa aģentūras priekšstāvi Berlīnē, bet no 1929—1934

par valsts vidusskolas direktoru Cesvaine, tad radiofona direktors

Rīgā.

Literātūra. Pašbiografija, K. Egles Atziņas 11, 351—355.—

Kārla Egles A. Sm., Latvju Grāmata 1926, 5. nrā. — Teodora (Zei-

ferta) A. Sm., Izglīt. Min. Mēnešr. 1926, 11. —

6) KĀRSTENIS. Uz laukiem vientulība dzīvodams, Kar-

stenis tomēr maz ko uzrāda no veselīgās laucinieku dabas.

vīns dzīvo savu iekšējo dzī-

vi, nogrimis grāmatās. Viņš-
iedzilojas krievu jaunākos
rakstniekos. Andreja Bjelija
domu dziļumi viņu gluži ap-

reibina. Sev radniecisku būti
viņš atrod Sologubā, kura
dzeju viņš zin puslīdz no gal-
vas. Ar Brusovu viņš sa-

rakstās. Savā īsajā mūžā
virjš strauji attīstās, maina

savu gaumi, izjūtas veidu. Iz-

dodams kādu jaunu darbu,
viņš vienmēr nemierā ar ag-

rāko, un ari ar izdodamo dar-
bu viņš nemierā, pirms tas
vēl nāk klajā. Savu pirmo
dzejoļu krājumu Trīsas

(1904) viņš nolemj iznīcināt —

drukas kļūdu dēl. Pesi-

jjļstiska noskaņa viņa dzejoļu
Numiem Salnas rīti

906) un Gāju putni
,19 10). Tie stāv savrup no

Jānis Kārstenis

uzives. Citāda rakstura dzejoli ir viņa pēdējā krājuma Mirkli
,19-2). Dažos no viņiem ieskanas pēdējo gadu ciešanu un cīņu

Jļļotīvi. Zāļu vakarā 1918.g. gan atmirdz gleznas no agrākiem ga-

ļļcm,em, bet tūliņ apdziest. „Ne meijas spraustas, ne vaiņags vīts."

Ilk debess apklāj ziedu lejas, un birzes ēna dzied lena balsī —

Unu meitene. Dzejnieks jautā: Par ko lai dzied? Vai par

Rietam cīņām? Vai par lietām asinīm un asarām? Labi no-

dotajā dzejolī jūtams vācu okupācijas varas smagums. Viņa

dzejojamo priekšmetu starpā tagad ietilpst: lidotājs, streiks,

glJsteknis, slimnīca, avīžu pārdevējs, tiranna gals. Izceļas ari
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gleznas no vēstures: Grāfs Benkendorfs, Marija Stjuart, Polija.
Charles IX. Zīmīgas rindas veltītas vairākiem rakstniecības

tēliem, piemēram, Turģeņeva Līzai, Šekspīra Ofēlijai, tāpat
rakstniekiem — Porukam v. c.

Tēlojumu krājums ir Kārsteņa Chimēras (1920). Tanī

zīmēti nervozi, neveseli cilvēki. Students Alberts pēc ilgāka
laika tēva mājās pārbraucis, iedegas kaislībā pret savu māsu.

Artūram Rāmam liekas, ka viņam vienumēr kāds seko. Ari

uz laukiem izbraucis, viņš netiek vaļā no sava vajātāja; istabā

gulēdams, viņš jūt, ka kaut kur kāds elpo, un viņš izrauj sal-

mus no kaudzes, apkrauj ar tiem mājas pakšķi un pielaiž uguni,
lai sadeg tumšie gari. Ari Kārsteņa stils nervozs, norauts,

ar iekavās liktiem blakus teikumiem, bagāts domstrīpām un

daudzpunktiem. Noskaņotu sajūsmu gleznu virkne ir viņa

Zīmējumi ar ogli, kas šad un tad parādījušies žurnālos,

sakopoti ari grāmatā, bet līdz šim palikuši neizdoti. — Iznāca

vēl Kārsteņa fantāziju un tēlojumu krājums Baigi sapņi

(1922). Daudzi stāsti un tēlojumi joprojām vēl izkaisīti laik-

rakstos un žurnālos. Rokrakstā palika viņa drāmatiskais darbs

Lielās dienas (glabājas Rīgas pils. Misiņa bibliotēkā),

kurā notēloti 1905. gada notikumi.

Kārstenis ķēries ari kuplināt jaunības un bērnu

literātūru, tādā kārtā turpinādams ar Jūlija Dievkociņa nāvi

pārtraukto darbu (sk. 343. lp.). Viņa sastādītās bērnu un jau-

nības literātūras grāmatas ir: Brīvstundas (1907), Ziemas va-

kari (1908), Pirmās vagas (1910), Rudzu maize (1911)- Pēdējas

grāmatas priekšvārda viņš sūdzas, ka latviešu labāko rakst-

nieku attiecība pret bērnu literātūru ir indiferenta, vienaldzīga

kadēl viņam nav bijis iespējams ievietot krājumos sacerējumus,

kam paliekama mākslas nozīme. Viņš tad apņemas bērnu lite-

rātūru vairs neizdot.

Kārstenis, istā vārdā Jānis Šmi t s, dzimis 1884. S-

ir.erienā. Skolotāja eksāmenu nolicis, viuš darbojās Ilzenes paž a

skolā, tad ilgākus gadus Dūres skolā, Lejasciema draudzē. No se

jienes viņš 1918. g. aiziet uz Valmieru par latviešu valodas skolota." 1
vidusskolas. Viņš mira 6. augusta 1921. g.

Teodora J. X., Izgl. Ministrija:;
Mēnešrak*

1921, IX, 975-979. — K. Egles J. X., Brīvstundas I (1921). -K. KrJ
'

zas J. X., Kult. Vēstn. 1921, VII. —

Literātūra.

brī 1881._g. Viļķenu paga_sta Jaunstrobu mājās, Valmieras aprfl

ka šo māju īpašnieka dēls. Apmeklējis Limbažu pilsētas K

-ieS
un mērnieku taksātoru klases Gori-Gorkos, Krievija, darboj

7) VALDIS (VALDEMĀRS) LESIŅŠ
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pēc tam turpat Krievijā dažādās vietās par mērnieku un agro-

nomu. Kā rezerves virsnieks mobilizēts un piedalījies krievu-

japāņu karā (1904). Karavīru aprindās novērotā dzīve un pār-
dzīvojumi dod viņam vielu garākam stāstam, romānam Slimā

dvēsele (vispirms to iespiež žurn. Stari, pēc tam tas iznāk

grāmatā 1911). Stāsta varoņa praporščika Kairena dziļākie un

zīmīgākie pārdzīvojumi še savijas ap praporščika Svirska mā-

sas Olgas personu. Kairens viņu loti mīl, duelējas viņas dēl ar

Kšinski, tiek rokā ievainots, taču Olga aiziet pie pēdējā un sa-

laulājas ar to. Kairens ievelkas sevī, paliek viens ar savu sā-

pēs smeldzošo dvēseli. Pa tam atklājas gan, ka par viņu klu-

sībā jūsmo inženiera Stekena māsa, taču jaunā praporščika
sirds neatkūst. Kad pēc ilgāka laika Olga atraksta viņam vēs-

tuli un lūdz viņa ģimetni, viņš varētu, ja gribētu, tādu viņai aiz-

sūtīt, bet gan tikai bez galvas. Praporščika Kairena piezī-
mes kā stāsts apakštitulā saucas, rakstītas pirmā personā, un ta-

nīs droši vien daudz autobiogrāfiska. Sacerējums uzrāda labas

tēlotāja dāvanas, kaut gan literāriskā manierē, visā psīcholoģiska
noskaņojumā izjūtams ari stiprs Hamsuna iespaids, kas tolaik

bija nācis slavā. Lesiņš to neliedz, liamsunu ciena tik loti, ka

Pat savu dēlu nosauc viņa vārdā Knuts (dz. 1909 Pēterpili,
kopš 1929. gada ari darbojas jau rakstniecībā un žurnālistika),
valda Lesiņa pirmie darbi, — dzejas, kas parakstītas ar pie-
vemtu vārdu Pramšans un iespiestas Austrumā 1904. gada. —

Palika nepamanīti. Stāsts Slimā dvēsele turpretim tūliņ

jemantoja ievērību kā lasītājos, tā pie kritikas. Bet Lesiņš ilgu
laiku bija tomēr it kā apklusis. Tikai 1920. gada beigās Latvija
Pārbraucis un iestājies Zemkopības ministrijā par ierēdni, kur

darbojas līdz savai nāvei, viņš parādīja, ka klusībā ir strādājis.
No šiem sacerējumiem viņš laidis klajā stāstus Pēdējais sapnis

%ugava 1930), Artura Strāvas gals (turpat, 1931), lielāka ro-

māua 1 dalu Apsēstie (saīsinātā veida, Jaun. Zinas 1931), nove-

li Kad un kur? (turpat, 1921) v. c. Bet daudzi viņa darbi pa-

g*a nepublicēti, daudzi nodomi neizvesti pāragras nāves deļ.
v 'uš mira pēkšņā nāvē 1932. gada 23. decembrī Rīga.

8) PĒTERIS LIEPIŅŠ (dz. 1878Vidzemē) nāca klaja ar sa-

pirmiem darbiem ap 1900. gadu. Uzrādīdams lielas savā-

cas ari pats savā raksturā, viņš allaž telo savādniekus, nepa-

usti dīvainus raksturus, bieži pat grūti izprotamu, nepieņema-
mu mistiku. Tēlojums Sapni -pagājība (Jauna Raža 111,
19°0) aptver kāda lauku jaunekļa ilgu pilnos sapņus, ko viuš
Vlsbiežak izsapņo pieguļā būdams. Viņam gribētos but kaut kur

JJā jaukā pasaulē, bet dzīve viņu saista pie rupjā smaga zemes

aarba. Savdabīgs veca zemnieka tips, aizķerot pa daļai tolaik
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literatūrā jau pazīstamās vecās un jaunās paaudzes attiecības,

nesaskaņas, notēlots stāstā Kūrē n s (Mājas Viesī, 1909).
Stāsts guva savā laikā ari plašāku ievērību, jo izpelnījās Lite-

rātūras fonda godalgu. Stāstā Klintis (Mājas Viesī, 1910)

Liepiņš rāda latviešu kareivja pārdzīvojumus un pieredzējumus
krievu armijā, Sibirijā. Kareivju robežsargu un kontrbandistu

pasaulē dabūjam ieskatīties ari stāstā Ziemas naktis

(Druvā, 1914). Turpat iespiests stāsts S i k s n i s (Druva, 1913).

Šinīs un citos darbos Liepiņš parādās te kā reālists, te kā na-

turālists, kas lieto sulīgas, sabiezētas krāsas, skarbus izteicie-

nus. Bet tanī pašā laikā no viņa saņemam ari citāda rakstura

sacerējumus, kas savā saturā daudzkārt top nesaprotami, pat

nepieņemami. Tur izteicas dīvains, samākslots dekadentisms

un simbolisms, mistika, kas vietām tuva absurdam. Šo prozas

darbu virknē starp citu minami Vārpu nesēji (Pēterburgas
Avīžu pielikumā, 1902), Melnā ēna (Ed. Treumaņa rediģ.

krāj. Burtnieks, 1901), Es zaudēju gaismu (Jauna Raža

VII), Lielā diena (Austrums, 1903), Savu māsu es sa-

tiku noplīsušu (Austrums, 1902), Halime (Dzelme,

1907). Kara un pēckara gados Liepiņš gandrīz pilnīgi apklusis,

ja neskaita viņa dzeju Kapa kopiņas (1931), kam nav ne-

kādas literāriskas vērtības.

10. FRICIS BARDA

Karu un revolūciju starplaika rakstnieku vidū Fricis Bārda

pats raksturīgākais un ievērojamākais. Viņš ari, ka reti kāds

cits, taisni tikai šinī laikā darbojas: parādās redzami atklātība

pirmās revolūcijas laikā un beidz savu mūžu, kad tikko Latvi-

jas patstāvība pasludināta, bet nav vēl iegūta. Viņš tad ari

apzinīgā cīņā un paliekamos darbos nostiprina pamatus tam

virzienam, kas šai laikā spraužas uz augšu un uzskatams par

tā raksturīgāko parādību: romantismam.

I izimis 25. (13.) janvāri 1880. g.
Ziemd-

latvija, Pociema Kumbinu mājas. Še vina tevs bija 1860- %•

ienācis par saimnieku.

a)FricisBārda

Viņa tēvs Jānis (dz. 1844) ieņēma savā paaudzē izciu

vietu. Par drēbnieku izmācījies, viņš tomēr sapratīgi un
veikli v

rēja strādāt ari citus darbus. Glābdamies no kara klausības,

gribēja ietikt par pagasta skrīveri un sacentībā izrādījās par speJ

ieņemt skrīvera palīga vietu, tikai nepietiekošā vecuma pēc vltl

bija ņo tās jāatsakās. Uzņēmis Rumbiņus, viņš rīkojās visiem

kiem, lai neiekopto, nolaisto māju saimniecību dabūtu uz ceļa.
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uzplēš atmatas, iedala laukus, pa vaļas brīžiem bez sevišķa amat-

nieka palīdzības cel ēkas, izdara bez tam seglinieka, kalēja un gald-

nieka darbus. Vioš pagatavo ari vētījamo mašīnu, ved īpašu saim-

niecības grāmatu, kurā bez ieņēmumiem un izdevumiem ieraksta lai-

ka novērojumus, svarīgākos notikumus, tā, piem., par 1905. g. Viņš

mīl mūziku, spēlē pats cīteri, sacer dzejas, kam humoristiska, vai ari

morāliska un reliģiska nokrāsa. Viņš turas pie vecu vecās ierašas

skaitīt svētrītos kopā ar saimi pātarus ar lūgšanām, dziesmām un

svētrunu. Pie viņa piestaigā viens otrs dažādās vajadzībās; viņš

izlīdz ar padomiem, pagatavo lūgumrakstus. Kādus gadus viņš ir

par pagastvecāko. Mājās un ģimenē viņš vienīgais noteicējs. Bēr-

nus viņš audzina stingri. Mazāk iespaida bērnu audzināšanā atstāj

dzejnieka mate leva (dzimusi Lace, 1850), klusas, maigas dabas sie-

viete.

Jānis Bārda piedzīvojis laulībā astoņus bērnus, sešus dēlus, divi

meitas. Fricis pēc dzimuma trešais; viņam seko divi bērnībā miruši

brāli, tad māsa, par dzejnieku vēlāk pazīstamais Antons, pēdīgi jau-

nākā māsa.

Fricis Bārda uzaug kārtīgā ģimenē, parastajā laucinieku

apkārtne. Nav še sastopami nekādi sevišķi dabas jaukumi. Ap-
vidus drusku pakalnains. Paaugstā vietā stāv Pociemamuiža,
tāļāk pagaisināms un pareizticīgo baznīca. No šīm vietām rīta

Puse ta sauktais Lielais purvs, kurā gul Rāķu ezers. Šī purva
malā netālu no muižas atrodas Rumbiņu mājas.

Par Bārdas dzimteni sniedz Edg. Sūna (Bārdas biogrāfija,

R. 1925) šādu aprakstu: Rumbiņu tuvākā apkārtnē ir nelieli uzkalni

ar apstrādātiem tīrumiem, kas mainās ar lēzenām, zemām vietām,

ganībām. Uz muižas pusi lauki stāv augstāku. Visā apkaimē gar

tīrumiem un pakalniem izkaisīti daudzi nelieli mežiņi, bērzu birztalas.

Tās apsedz visu apgabalu. Klajākas izredzes ir uz ziemeļiem un pa

daļai dienvidiem un dienvidvakariem, kur tālumā redzama Pociema

baznīca un pagasta nams. Agrāk ari šo pusi aizsedzis mežs, pār

kuru varējis redzēt tikai Pociema baznīcas krustu. Rīta pusi aiz-

sedz kādas 20 pūrvietas liels skuju mežs, aiz kura sākas purvs ar

Rāķu ezeru. Uz Rumbiņu pašu zemes ir vēl kādas deviņas bērzu

birztalas kā atsevišķi puduri tīrumu vidū. Viena no tām pienāk pie

Pašām mājām, — tā ir paša Bārdas tēva dēstīta. Ap māju gul vai-

rākas, pavasaros plaši pārplūstošas pļavas ... Rumbiņu māju ēkas

stāv nokalna malā. Ap istabu liels augļu dārzs un vairāki augsti koki.

Pie iebraucamā ceļa aka un osis noliektiem zariem. Istaba, kurā

dzejnieks dzimis, liela, pazemiem griestiem un nelieliem logiem.

■ Veselam dienam netraucēti uzņemdams apkārtējas dabas

spaidus, Fricis Bārda sagāja 5 gadus ganos. Šai laika viņš
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tomēr ari nododas grāmatu lasīšanai. No 1890. g. viuš iet pa

ziemām skolā. Vispirms viņš apmeklē Pociema luteru pa-

gastskolu, kas ierīkota Pīlaga mājās, kādus 4 kilometrus no

Rumbiņiem. Skolā bijusi jāpavada visa nedēla. Pēc diviem ga-

diem viņš mācās Umurgas draudzes skolā (1892—95)
un beidz to ar labām sekmēm. Turpmākos trīs gadus (1895 -98)

viņš apmeklē Limbažu apriņķa skolu. Viņš še saņem maz ie-

rosinājumu, mācās mēreni, tomēr dabū ibeigās par labām sek-

mēm un slavējamu uzvešanos godalgai Lermontova rakstus.

Vasaru nodzīvojis mājās,

Bārda 1898. g. rudenī iestājās

Valmieras skolotāju
seminārā Rīgā. lestāšanās

eksāmenu sekmīgi nolicis, viņš

no paša sākuma dabūja bezmak-

sas kroņa uzturu. Viņš piedalās

audzēkņu slepenās sapulcēs, bet

aktīvas lomas še nespēle. Vins ir

sevī noslēdzies, kluss jauneklis,
kas nemīl daudz runāt un ir vai-

rāk tikai novērotājs. Vioš nodzi-

ļinās dažu filozofu (Šopenhaue-

ra, Mantegacas v. c.) rakstos.

Audzēkņiem ir īpašs žurnāls;

bet ari še nav Bardam nekādas

redzamas lomas. Žurnāla ie-

spiests bez vārda paraksta kāds

dzejolis Daugava, kas

par Bārdas sacerētu. Dīvaina

viņa (biedriem likusies vioa tanī

laikā izsacītā vēlēšanās, ka vins

vislabāk studētu teoloģiju *f

Fricis Bārda

parādība slēpjas tomēr dziļas viņa velaka pasaules uzskata

saknes.

Semināru Bārda beidza 1901. g. vasarā. Gribēdams jo-

projām palikt tuvākos sakaros ar Rīgu, viņš dabūja palīga sk -

lotāja vietu Katlakalna baznīcas skola. Viņu P

ņēma vietējais skolotājs, kas bija ari ērģelnieks un &est .erl
,

pats dodams algu un uzturu, par ko tad pieņemtajam skolo_
jam bija pa ziemu jātur skola, izņemot ticības mācības, ko P

sniedza principāls. Darba nebija pārāk daudz, bet stavo
âS

stipri šaurs. Par to tiesu apkārtējais priežu mežs un Dauga <

tuvums deva dabas baudījumus. Ar pārvācoto, bet iz?' l*

principāla ģimeni viņš sadzīvo labi, piesavinādamies vācu v
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lodu. Viņš varēja piekopt satiksmi ari ar dažiem paziņām Rīgā.
Ar vietējo sabiedrību viņš nāca tuvākās attiecībās, nodibinā-

dams un vadīdams dziedātāju kori. Viņš dabūja ari iepazīties

ar dažu jaunlaiku vācu rakstnieku darbiem: Flaišlena, Alten-

berga v. c. Stipri viņš pieķērās dzejai. Dažus dzejoļus viņš
piesūtīja Rīgas Avīzei, kur pirmie nāca klajā 1902. g. Skolēnu

izrādēm viņš sacerēja drāmatiskas ainas, to starpā ludziņu
Mežmeitu gūsteknis, kas iespiesta Bērziņa (Ziemeļa) rakstu

krājumā Jaunība (1905).
Savus četrus stipendiāta gadus nokalpojis, Bārda 1905. g.

pavasarī atstāja skolotāja darbu. Viņš atrod, ka dzīve ir tukša,
ka ta ar katru dienu paliek nepanesamāka. Viņš sprauž sev

augstākus mērķus: grib nolikt ģimnāzijas gala eksāmenu un

studēt. Kopā ar savu brālēnu Teodoru Lāci viņš aizbrauc ru-

denī uz Tērb a tu. Viņš nodomājis pēc noliktā eksāmena

iestaties filozofijas fakultātē. Bet revolūcija izjauc plānu.
Augstskolu slēdz; Bārda jau decembrī ir atk a 1 Rīgā. Bet

ari še strādāt nevar. Pret revolūciju viņš izturas noraidoši.

Kāda vēstulē (brālim Kārlim, sk. Sūnas biogrāfiju) viņš saka,
latviešu tauta nolādēšot šo gadu, ka pēdējā laika rīcība (pēc

17. oktobja) ir briesmīgākā tuvredzība un neapdomība. Viņa
literariskās intereses pieaug. Viņš iepazīstas ar jauno rakst-
nieku grupu Štrālu, Baltpurviņu, Jaunsudrabiņu un c, sacer

dzejoļus un tēlojumus, ko kopīgi lasa, dažus tad iespiež Jaun-

sudrabiņa vadītajā žurnālā Pret Sauli.

Gribēdams sasniegt savus izglītības mērķus, Bārda kopā
ar T. Laci 1906. g. pavasarī aizbrauca uz Vīni, gatavojās
uz eksāmeniem un iestājās par brīvklausītāju Vīnes augstskolas
filozofijas fakultātē. Stipri viņu aizņēma jaunā apkārtne: daba,

j» eziui galerijas; viņš izbrauca ari Alpos. Augstskolā viņš
klausījās lekcijas par Hegeli, Šopenhaueru, Feuerbachu. Per-

sonīgi viņš dabūja iepazīties ar Altenbergu. Trūkums un sli-

jjfiba stājās ceļā jaunajam censonim. Pusotra mēneša ar nieru
k aiti slimnīcā sagulējis, viņš pārbrauca 1907. g. pavasarī Rīgā.

, Savu pārējo mūža daļu tad nu Bārda ar maziem pārtrau-
kumiem nodzīvo Rīgā. Pirmajā laikā viņš kaut ka līdzas ar

privātstundām Tad viņš pamazām ieiet kārtējā skolotajā gaita:

jau 1907. g. top par latviešu valodas skolotāju jaundibinataja
Keniņa reālskolā, drīz pēc tam Šulces sieviešu proģimnazijā,
Vel ari citās vidus skolās. Kādu laiku (1907—1908)_viņš bija
par žurnāla Stari kritikas un zinātnes nodaļas vadītāju. Viņš
Dema ar saviem rakstiem dalību ari Zalkša almanacha un žur-
nālā.

Kad 1915. g. vasarā skolas un liela daļa iedzīvotāju no Rī-
Sas izvacās, ari viņš atvilkās atpakaļ savā dzimtene, kur bija.
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uzcēlis īpašu mājiņu. Še viņš uz kādu laiku apmetās ar sa-

vu dzīves biedreni Paulīni, dzim. Pušķaini, ar kuru viņš

1908._g. vasarā uz avīžu sludinājumu pamata bija sācis sa-

rakstīties, 1910. g. 'personīgi iepazinies un 1915. g. maijā salau-

lājies. Bārdas viņai rakstītās, pa daļai publicētās vēstulēs ie-

tveras daudz no dzejnieka iekšējiem pārdzīvojumiem un viņa

sirsnīgās lirikas. Paulīne Bārda (dz. 1890) top vēl pazīs-

tama kā dzejniece ar saviem izjustiem dzejoļiem (sk. turpmāk).
Vācu uzbrukumu Rīgai apturot, sāka še atjaunoties dažas

skolas, to starpā Latviešu izglītības biedrības

vidus skolas. Ari Bārda pārnāca 1916. g. uz Rīgu un strādāja

šais skolās par skolotāju, būdams pie tam par Izglītības biedrī-

bas priekšnieka biedru. Viņš ņēma dalību Maskavas skolotāja

un izglītības darbinieku konferencē 1916. g. martā un Tērbatas

skolotāju kongresā 1917. g. jūnijā. Rīgai nākot vācu varā,

Bārda pārgāja uz Valmieru, nodibināja še Izglītības biedrības

vidusskolu un darbojās ari kā Valmieras apriņķa skolu inspek-

tors, uzrādīdams ievērojamas organizātora dāvanas. Kad vācu

karaspēks ieņēma Vidzemi, Bārda 1918. g. pavasarī pārgāja uz

Rumbiņiem, kur nodzīvoja līdz šī gada rudenim, tad pārgāja
atkal uz Rīgu un turpināja savus darbus Izglītības biedrības

skolās. Bet ilgi viņš tur nedabūja strādāt. Nieru kaite atjau-
nojās un pieņēmās tādā mērā, ka no 1919. g. janvāra bija jāpa-

liek uz gultas un februārī jāpāriet uz pilsētas slimnīcu, kur viņš

pēc divkārtējas operācijas mira 13. martā 1919. g. Apklusušo

dzejnieku un paidagogu izvadīja no Rīgas viņa biedri un skolu

jaunatne 16. martā uz dzimtenes Umurgas kapiem.
Bārdas mūžs un darbs noskaņots vienā virzienā: P rell

un pāri materiāliem prasījumiem viņš no-

stādīja dvēseles dzīvi. No bērnības stiprus reliģi-

jas un jūtu elementus līdz paņēmis, viņš mācības gados turējās

klusu savrup, kad uz materiālisma un racionālisma pusi novir-

zītā sabiedrības daļa uzvaras apziņā rīkojās vadošā vietā; na

kad viņš nāca dzīvē un darbā, viņš droši grieza tai krūtis prefl

ir literātūrā un dzejā, ir sapulcēs un priekšlasījumos r
ir bied-

rībās un skolā. Tās uzskatus viņš tomēr neuzlūkoja par neno-

zīmīgiem, bet tiem nostādīja pretī savus un tā mēģināja panāk

sintēzi. Šādiem centieniem viņš deva romantisma nosaukuniu.

Viņš uzskatāms par apzinīgu romantisma sludinātāju un Pa

spējīgāko romantisma dzejnieku.

b) Par romantisma sludinātājuMda uzstāja;

rakstos un priekšnesumos. Viņš nostāda

par mākslas un pasaules uzskata centra
1 '

problēmu. Par šo tematu viņš cēla priekšā Keniņa

5. novembrī 1909. gadā (v. st.) plašu apcerējumu. Vispir^
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viņš ieņēma noteiktu stāvokli pret materiālās labklājības dīdī-

tajiem, progresistieim kas uzskata romantismu par sen pārdzī-
votu parādību. Tie dzīvo savam laikam; bet mūžībai dzīvojis
tas, kas dzīvo savai dvēselei. Gan ari viņi runā par dvēseli,

bet par dzīvnieku vai stādu dvēseli, par molekulu psīeholoģiju.
Tikai par cilvēka dvēseli runāt ir riskanti. „Mūsu laikme-

tam ir bailes no cilvēka dvēseles." Pret to ir pat naids. Kā

tas izskaidrojams? Bārda še redz Kaina apziņu. „Tā ir ap-

ziņa, ka cilvēks pats savu dvēseli ir nokāvis jeb ari sistemātiski
to nokauj" (Vaiņags 1920, I, 41). Nav briesmīgāka līķa par

dvēseles līķi paša krūtīs. Bet reizā ar šo apziņu rodas duālisms.

«Gars pieteic cīņu matērijai, un cilvēka dvēsele kļūst — runā-

jot Dostojevska vārdiem — par cīņas lauku, kur Dievs ar

velnu cīnās pēc virsrokas" (Vaiņags 1920, 11, 81). Šī cīņa ne-

pieciešama, jo tanī parādās aktivitāte, vērtību apziņa, vispār
dzīvība. Katrā cilvēkā ir duālisms, tā tad katrs predestinēts
uz cīņu; bet cīņai jānotiek vispirmā kārtā sevī pašā; tai jābūt
augstai un humānai, kas pretinieku neiznīcina, bet dara tikai

nekaitīgu.

Kads tad nu ir ideā 1a i s cilvēka tips? Pēc Džor-
dano Bruno vārdiem: cilvēks stāv uz robežas starp mūžību un

iaicību, starp pirmatnību un atsevišķu radījumu, starp prāta un

jutu pasauli. „Sis ir tas cilvēks, kas zemi nenolād, bet pazīst
ari debesi, grib palikt tām uzticīgs un cieš viņu dēļ; kas prātu

nenoliedz,_bet pazīst ari to, kur beidzas loģika — dvēseles dzi-

ļumus, dvēseles rīta blāzmas un puķainās varavīksnas, un grib
tas pielūgt" (turp. 83). Tas reālo, pozitīvo nebūt ari nenicina,
bet zin, ka tas ikdienas no jauna jāpārvar un jāpaceļas tam pāri.
Ar to Bārda zīmējis romantiķi, kas viņam ir ari cilvēka

Pilnīgākais tips, cilvēka ideāls.

Romantiķis aptver sevī visplašāko sintēzi. Tā apvieno
sevī ekstrēmus, bezasiņu ideālismu un brūtālo materiālismu, par

kaut ko gluži jaunu. Romantisms nav ne teze, ne antiteze, nav

tikai protests pret veco un novecojušo, ne ari kaut kas dīgstošs,
topošs, vēl negatavs. Novērojams pretējais: Katra vērtību pār-

vērtēšana, katra maiņa stilā iesākas ar naturālismu, reālismu.
Vecas dogmas sāk sajust par pārdzīvotām, kad radušies jauni
Piedzīvojumi, jauni fakti, kas neietilpst vecajās formulās. Pa-

rādās zinātniski atradumi un eksperimenti, svaigā naturālistiskā
stilā radīti mākslas darbi. Ticība vecajam sašķobās, bet ne-

kāds aptverošs, vienojošs pasaules uzskats nav stājies vieta,
"kai fakti un atkal fakti. Drīz vien šis faktu chaoss sāk palikt
Par nepanesamu. No naturālisma kā tēzes rodas antļteze, ga-

'ise individuālisms, kas izteicas vai nu tīrā misticisma vai de-

kadencē. Nu sāk mosties vispārīga antipātija pret tikai arejo,



Karu un revolūciju starpā

494

reālo, atsevišķo, kaut ari no tā nevar atsacīties, jo tas kļuvis
par pamatu praktiskai dzīvei. Tas tad nu jāved sistēmā, jā-

pakārto universāliem principiem. Tas ir darbs, kas visu reālo

apgaro, ietin viņu dvēselē. Tādā kārtā reālais top par saiti, kas

apziņu ciešāk saista ar absolūto būtību. Tas sintezēs un ro-

mantisma laikmets. Iznāk tad schēma: teze — naturālisms:

antiteze — galējs individuālisms; sintezē — romantisms.

Šis romantisms atšķiras no parastā, ko raksturo lapene,
mēnesnīca, neaizmirstelītes v. t. t., bet saskan ar romantisma

klasiskajiem nodibinātājiem: Šlegeliem, Novalisu, Tīku. Ro-
mantismu Bārda tur par plašāko un ideālāko pa-

saules uzskatu, no kā dabū dzīvības spēku gandrīz viss,

kas mākslā paliekams un mūžīgs radīts. Par romantisma pa-

raugu, par sintēzi 18. g. s. beigu un 19. sākuma kustībām vācu

literātūrā Bārda nostāda Gēti. Klasicisms nav romantismam

naidīgs, bet uzskatāms par romantisma piepildīšanos. Jaunā-

kajā literātūrā vēl sintezē nav panākta. Tai tuvojušies Meter-

links savā pēdējā periodā, Ibsens ar savu pēdējo darbu Kad

mēs mirušie augšām ceļamies. „Bet īstā, dzimušā romantika

vēl nav; viņam vēl jātop."

Romantiķis savieno sevī vislielākos pre-

tek 1 v s un atrod tos par vienādi vērtīgiem un pieņemamiem
Bēme atzīst radikāli ļauno,, aizrādīdams, ka sātāns esot kritis

eņģelis. Nīcše saka par karu, ka tas daudz lielākas lietas pa-

strādājis nekā tuvāku mīlestība. Novaliss atrod, ka slimība no-

skaidro, padara smalkāku, paaugstina. Romantiķi pārvērs

mūsu vienīgi drošo šīs zemes dzīvi tezē, tai pretī nostādīdami

antitezi: dzīvi pirms dzimšanas un pēc nāves, un visu to ap-

vieno sintezē — mūžībā. Romantika mērķis ir visaptvē-

rība; romantisma dziļākā būtība un tieksme ir univer-

sā 1 i s m s.

Šāds romantisma uztvērums iet pāri tām robežām, ko tam

mēdz vilkt. Tas īpaši redzams no tam, ka Bārda nostāda paf

romantisma piepildītājiem Danti, Gēti, Tolstoju, dzejniekus,

kurus romantiķiem nepieskaita. Bārdas nolūki še gaiši redza-

mi: viņš grib atraisīt dzeju no reālisma un ari no dekadenti

vienpusībām un tai uzstādīt lielus mērķus.

Savu romantisma teoriju Bārda atbalsta ar attiecīgu U-

-lozof ij v. Tāpat kā pret materiālismu viņš nostājas Pj*
racionālismu. Savam apcerējumam Prāts un mūžībasJ

aU "

jumi viņš ņem par pamatu Bairena vārdus: Atziņas koks n

dzīvības koks. Prāta atziņa pacel cilvēku pāri dzīvniecis k

neziņai, bet nav spējīga sniegt viņam visu un pēdējo. DzIVL
ir plašāka nekā prāta atziņa. Tāpat ar prāta palīdzību ieg 1

abstraktā mākslas atziņa nav pati dzīvā māksla. Neapro
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žoto ticību prātam satrieca X a n t s, pierādīdams, ka prāta ro-

bežās neietilpst atzina par Dievu, dvēseli, lietu par sevi. Tomēr

ari Kants nebija ņēmis vērā, ka dzīvība plašāka nekā racionālā

prāta atziņa; tādēļ ari viņa sistēmas pamatprincips, ka atziņa
var būt tikai viena, vienalga, vai tās organiskas, vai neorga-

niskas, dzīvas vai nedzīvas lietas, bija nepareizs. Tam nu pašā

jaunākā laikā stājas pretī franču filozofs Anrijs Berg-
sons, uzrādīdams, ka abstraktā doma ir tikai viena no

dzīves parādībām un tādēļ nevar aptvert visu dzīvi. Mūsu

loģika ir cieto priekšmetu loģika, tādēļ viņas īstais darba lauks

ģeometrijā, kur visgaišāk izpaužas loģiskās domas radniecība

ar nedzīvo matēriju. Bet attiecībā uz miesas un gara dzīvi

Friča Bārdas rokraksts

Prāts izrādās par tik rupju un neveiklu_ instrumentu, ka šādam

nolūkam pavisam neder. Prāts nav spējīgs dzīvību ne saprast,
ne aptvert, ne izskaidrot. Dzīvība ir mūžīga plūsma, mūžīga

niaina, mūžīga jaunradīšana, kas jau tādēļ vien nav ne pare-

dzama, ne ar kādu abstraktā prāta formulu aptverama; dzīvība

J mūžīga cīņa ar matēriju un pacelšanās tai par i. Kur sakas

darīšana ar dzīvo, tur prāta absolūta vara izbeidzas. Varbūt

Pašu vērtīgāko mūsu garīgās būtības daļu iztaisa citas spējas,
kas nepadodas prāta likumiem. Tas ir intuitīvas atziņas spējas.
Dž

em s par tām saka (I. M. Mēnešraksts 1920, II puse, 299):

»ļa apskatām cilvēka garīgo darbību visa viņas kopība, ja_ ie-

vērojam to viņas pusi, kas neatkarīga no domāšanas un zinaša-

nas aploka un kam cilvēki iekšķīgi slepenība padodas, tad esam

Riesti atzīt, ka racionālismam pazīstama samēra pati pavir-

šā cilvēka garīgās dzīves dala." Intuicijas avots slēpjas

Jau dz dziļāk mūsu dabā par vārdos ieterpjamo virspusi, uz

Kuru balstās racionālisms. Zemapziņas dzīve ar savam tiek-

am, centieniem, nojausmām sagatavo intuīciju un rada par-
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liecību, ka viņa patiesībai tuvāk kā loģiskie slēdzieni, kas vērsti

pret viņu. Patiesības īstos pamatus iztaisa impulsīvā ticība,

bet vārdos izteikta filozofija ir tikai formulu virkne, kurā ticība

tērpjas.

Tad nu ari Dieva atziņa ir iekšēja pārdzīvojuma,

ne abstraktas domāšanas auglis. Dažādiem īstiem reliģiskiem

pārdzīvojumiem viens kodols, viena būtība. Dažādās rītzemju

gudro mācības, Būdas, Krišnas, Kristus reliģijas (pēc Hart-

maņa) iekšējā saturā brīnišķi saskan. Bārda iet tālāk un at-

balsta ar dažu domātāju izteikumiem domas par visa esošā

radniecību un dievišķību. Tāles atrod reālo pilnu dievišķā un

pat akmeņos dvēseli. Paracelzs nosauc dabu par ārējo cilvēku.

Bairens saka: Es nedzīvoju sevī viens, es kļūstu dala no tā, kas

ir ap mani, un augstie kalni ir tikai manas jūtas. Barda tādā

kārtā nonāk pie intuicijas uztvertās visa esošā dievišķības at-

ziņas.

Savus uzskatus un principus Bārda noskaidro, starp

citiem, šādos rakstos: Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata

centrālproblēms (Vainags 1920, 1—III); Prāts un mūžības jautājumi

(Latvijas Sarga Pielikums 1919, 8. un 9. nr.); Domas par reliģiju (I#L

Min. Mēnešraksts 1920, 11. puse, 289—303). Bārda rakstījis kriti-

kas Druvā (1912): par Andr. Upīša, Grīna, Aspazijas, Plūdoņa, Aku-

rātera grāmatām; Dzimt. Vēstnesī (1913—15): par jaunāko lirika:

Raini, Eglīti, Skalbi, Apsesdēlu; tālāk par Papardi, Brigaderi, Keninu,

Laicēnu v. c. Par mākslas jautājumiem viņš runā rakstos: Māk-

slu attiecības (Dzimt. Vēstn. 1915), Māksla un kritika (Latvijas Pie-

likums 1915). Par dzejas galveno izteiksmes līdzekli viņš uzlūko tēlu.

gleznu. Dzejas attīstības ceļš sākas ar naīvi skatītu gleznu un bei

dzas ar mītu. Izcēlās polemika ar Braču, kas rakstā Bārdas estetis

pamati (Dz. Vēstn. 1915, 63—64) norādīja, ka Bārdas sistēmā nav

ierindojama tā dzeja, kam tēlu, gleznu nemaz nav,
intellektuālā dzeia

sk. 462. lp.).

■ Bārda parādās.

pašiem saviem pirmajiem dzejas mēģinājumiem. Rīgas Avi'

1902. g. (12. nov.„ 100 nr.) nāk klajā viņa pirmais iespiest'

dzejolis Raibais pavediens. Jau tas raksturīgi, ka

laikā, kad jaunatnē valdīja revolucionāra sajūsma, Barda

dzejoļus dod iespiest revolūcionāru boikotētā Rīgas Ay ■
Radbo pavedienu vij putniņu čalas un nopūtas, kad «zaļsva
birzītes cirtainās galotnēs māmulas-saulītes zeltmati *

Izteiksme, salikteņi atgādina Keniņa romantisko stilu (s*

lp.). Motīvs uzrāda ziedoņa cerību un nāves nojau

kontrastus.

c) Par romantisma dzejnieku
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Civ
— lūk pļavā ziedons brien

Puķēm apbirušiem matiem.

— Ci, ci — nakti salna lien

Sirmu galvu, stingiem skatiem.

_

Līdzīga kārta saruna turpinās pa vairāk pantiem, līdz

pēdējas divi rindās motīvs spēji noraujas.

Civ — mums visiem, visiem ļauts ...

— Ci — spurkš! — — — līķa auts.

Ari dažiem Bārdas vēlākiem dzejoļiem līdzīgs noslēgums
(levainotais gulbis, Ziedoši ceriņi krēslā v. c).

Bārdas dzejas raksturīgākā iezīme uzejama jau minētā

dzejolī: skatīt un rādīt visu tēlos, gleznās. Pļavā
brien ziedonis puķēm apbirušiem matiem; salna lien sirmu

sajvu, stingiem skatiem; ziemelis sijās baltus ziedus; daba
tvīkst saules kaislo skūpstu. Ne tikai vienā otrā vietā Bārdas
dzeja uzmirdz šādas gleznas, personifikācijas, simboli, allēgo-
nias, — nē, no viena gala līdz otram ir Bārdas dzeja šādu glez-
nu mirdzošs savirknējums; tā ir dzīvu mītu darinājums, kādu
uzejam īpaši tautu senatnē. Lai ņemam kādu paraugu ņemda-
mi, tas ir loceklis šai mītu virknē. Tur dzejolis Vakars: Pie

akas meitas smel tumsu un salej traukos; pa pļavu miegs vel
Pelēkus kalnus; grieze vērpj rudzu laukā palagu; mēness brien

aizsnaudies pa upi sudraba ķēdēm kājās; ķiršos gari sien baltus
spārnus un stājas gar sētu rindā; zem kūts jumta gail lietuvēna
ac >s; vītolos šūpojas bailes.

oāds tēlošanas veids izriet no dzejnieka pa-

saules uzskata, no vina uztvertā romantisma. Dzej-
nieks nav šķirts no apkārtējās dabas, un visā atmirdz Dieva
būtība.

Vai Dievs un Dzīvība nav baltais saules stars,

Kas dvašās dažādās lūzt varavīksnas krāsās?

Vai purva ķīvītes nav manas skumjās māsas?

Vai jautrais brālis mans nav ziedošs rožu zars?

Viss tad nostājas priekšā par lielu Dzīvības Koku. kam

?au lv pilni zied visi zari, kam galotnēs šūpojas zvaigznes, ap

*u.ra saknēm gul mūžība. Tas nav ari nekas salts un sastin-

gs- tas ietver sevī visumā un katrā vismazākā daļiņa Dievu.
~ls ilgi meklētais ieraugāms katrā vietā, tā ka nu jāmeklē, kur
Vloa nebūtu. Ar lietu viņš krīt uz zemi,_ ar zvaigznern spīd

ļ
Urnšā naktī, dīgst zaļā velēnā, smejas brūnā pumpura, šūpojas
*r tārpu ābeles zargalā, lido pa pļavu ar balto tauremti, izlien
no sūnas ar sārto bērzlapīti. Tādā kārtā dzejnieks nonāk pie
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tīrā panteisma- Tad nu saprotam, ko tas nozīmē, ka

dzejnieks dzied savu dziesmu smilgām un zālei, paceplīšam uz

zara un vējam, kūpošā lazdu krūma dzeltenajam puteklītim,
sūnu lācītim un austošam auseklim. Visi šie priekšmeti

sludina Dieva tuvumu; tanīs viņš parādās. Tāpēc bez tiem

nekas nav notēlojams dzīvi un ar īstu saturu; tāpēc nekad

nevar apnikt tos skatīt un tēlot. Še nojaušami Bārdas gleznu

bagātības un viņu pievilcības cēloņi.
Še ieraugāma ari Bārdas dzejas starpība ar tautas

atmodas laika dzeju. Ari Auseklim daba pilna dzī-

vām būtēm. Tomēr viņa tēliem piemīt kaut kas dogmatisks:
tie atbalstās uz laužu ticību un vecām chronikām. Turpretī

Bārda savus tēlus tieši rada, dodams veidu savām acumirkļa
izjūtām. Auseklis un Bārda tēlo pavasara atmodu, pirmais

dzejolī Senču dievi pavasarī, otrs — Marta panorāma.

Auseklim: Sniega māte projām šmauc, Miega māte dzīvot

trauc; pie Dabas mātes krūts visi iet iezīst spēkus; tad viņš

runā par Antrimpu, Bangapūti, Pergrubi, Potrimpu un citām

dievībām. Ar tām sakarā vestā darbība dzīvi skatāma; tomēr

mītu būtes paliek par sevi. Tā, ja Auseklis saka, ka Banga-

pūtis, uzzvēlies jūras vākā, sviež projām ledus šķilas, tad

redzam attiecīgo procesu dabā norisināmies, pie tam ari

mitoloģiskās būtes Bangapūša tēlu. Bet ja Bārda apraksta-
ka urdziņas brauc ratiņos pa upi, kur ledū sprauga, un ka ledus

tukši, tumšdobji klundz: upes tēvocis rauga jauno ūdeni, tad

še tēlos skaitām tīrus dabas procesus. — Pumpurs un Bārda

sajūsminās par latviešu tautas dziesmām, viens dzejolī Mūsu

tautas dziesmas, otrs — Latvju dainas. Pumpuram, tautas

dziesmas lasot, aiziet visi prāti atpakaļ zelta laikos, jauka;
rītos blāzmotā, vakaros apzeltītā zemē. Bārdām, dāmas

lasot, nav jāpārceļas tālā zemē, senos zelta laikos; viņam se

pat katra lietiņa mirdz zeltā; ap visu šauro, sīko ikdieniD

latvju dvēsele pin varavīksnas krāsu bagātību. Še renesanse

panākta pilnīgākā veidā: nav tautas dziesmu daiļums jamek e

tālā senatnē, bet jaunlaiku latvietis ir mācījies savu nesj
šķietami nepilnīgo apkārtni aplūkot tautas dziesmu sacerēta

acīm un tanī uziet dievināmo daiļumu. Varētu taču būt, }
ari reālistiskajam virzienam, kas mācīja vērību pie-firriezttt»
pašām lietām, ari nepilnīgajām un kroplajām dzīves paradina
še savs nopelns. .

Bārdas gleznu virknes tāpēc tā saista, ka aiz tām nopiet j
pasaules uzskats, kurā ietveras dziļas jūtas, D c

y,
idejas. Dievs, mīlestība, dzīvība, nāve — kas t°_v's?-L
galam var izdomāt? Gleznās to skatot, nāk tuvāk ta būtiW:
Tomēr dažos klusos brīžos uznāk nojausma, ka glezna ir tlK



Fricis Barda

499

nepilnīgs līdzeklis šo varu atziņai. Nav bez nozīmes Mozus

bauslības pavēle', ka nebūs tēlu darīties no tā, kas debesīs.

Visa pilnībā dievības jēdziens garīgi, abstrakti

uztverams, ne gleznā, ari ne vārdā ietēlojams. Juzdams

dievības apdvestu, ziediem apkaisītu visu zemi, Bārda dēvējas
par zemes dēlu, kam šie ziedi ir pēdējs un viss. Tomēr viņš

ar to nav apmierināts: kā tāla teika viņam debesis: un kad

nakts kāpj zvaigznājā, viņš paliek kluss ■— ziedu pinekļos sāp
rokas. Ir taču kas augstāks, labāks nekā zemes ziedi. Citur

Bārda runā par Dievu, ko katrs nes krūtīs, kas stiprāks,
dusmīgāks par Zināja Dievu. „Un grūti būs tam, par ko viņš
tiesu saks" (Dievs). Vēl citur (Naktsmiers) Bārda atšķir
Dievu nost no zemes. Pie viņa eņģelis ik vakaru aiznes tos

vārdus, ko cilvēki pasaulē todien runājuši bez naida un nievā.

Un Dievs svētī pasauli šo vārdu dēļ un deg pret to atkal

mīlestībā. Jautādams par sevi, kas viņš ir, dzejnieks nāk pie
atzinās, ka viņš nav ne puķe, ne lapa, ne zieds, ne zvaigzne, ne

saule, ne stars, bet ka viņš ir sīks ziedu puteklis, kas atšķīries
no Dieva. Šīs ir dziļas reliģiskas atziņas, kas tik visai vairs

nesaskan ar panteismu; tās izsakās gan vēl vienumēr gleznās,
bet tādas, kas savā vienkāršībā atkāpjas pret lielo saturu. —

tāpat dzejnieks dod dziļu nojausmu par mīlestību. Ari

ļā> gleznās tērpta, parādās krāšņa, bet vēl ne visā pilnībā.
Skaisti ir,- kad dzejnieks iztēlo sevi un „cilvēciņu" (kā viņš ari

vēstules dēvē savu līgavu) par zvaigžņu puduriem, kas saulei
r ietot tiekas un blāzmai mostoties šķiras. Bet kaut ko dziļāku
nojaušam Lorelejā: visi ceļi izstaigāti, visas dziesmas izdzie-
dātas, visi ziedi klāti putekļiem; dvēselē maldu tēli, ēnu deja —

"tikai dzīlē mīla svētā dzied kā klintī Lorelejā." Bet vel

klusāka ir mīlestības valoda, ko Bārda liek nojaust kada

vēstule (Latv. Vēstn. 1923, 22). Par mīlestību jūsmojot, viņam
Uznāk sajūta, ka par to nedrīkst daudz runāt, ka vardi_ to

varetu samaitāt, padarīt ārīgu un_ vairs ne tik īstu. „Cilveciņ,
~~ svētas ir tās dienas, ko mēs pārdzīvojam. Caur viņam jāiet
ar svētsvinību, kā caur dievkalpošanu baznīca, — bez trokšņa,
bez liekiem vārdiem, bez maziskām domām un rūpēm, jo
mūsu sirdīs zied mīlestība — sirds mīļā." Še atceramies

mīlestības dzeju, kas savā sirsnībā aizkustina ar ļoti vienkar-
Sarn gleznām vai ari bez tām, kā Oētes (Man miera nav, sirds

Jeras jut) vai Poruka (Tarantas Līziņa: Es tevi sapnī redzēju)
lirika.

, Dziļas nojausmas ir Bārdas dzejoļos par nāvi. Dzīves

ouryīgais daiļums, negrozāmais likteņa lēmums, nopietna

mūžības doma laistās svinīgās krāsās šai dzeja._ Katru vakaru
az ejnieks noliek dienu kā novalkātu drānu, kura ieaudies dažs
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saulains mirklis, kuras krokās slēpušies daža asara; rītā vioš
apģērbj jaunu, „līdz Devējs vienreiz sacīs: Būs diezgan!

pietiek, draugs!" Klusa doma par nāvi izvērpjas garākā

pavedienā dzejā Skaidu spilvens. Tā sākas ar dzīves nemieru,

beidzas ar nāves dusu; starpā vairāk variācijās tēlojas brīdis,

„kad svētais sargs reiz mieru sauks." Pāri jumtiem skries

sasaukdamies pavasara putni, bet tu neatsauksies; pāri balta-

jiem palagiem stīgos sveču rinda miegu; zilā mīlestības

pasaciņa izirs kā pērļu virkne, kā viļņu pinums avotā; skalu

krustiņš būs vienīgais mūža guvums.

Pie Bārdas garākajām stāstu_ dzejām pieder:
Simsona gals, Tamāras nakts, Sapņotājs pāžs, Sunu māmuliņa

Pirmajā izmantots Bībeles temats par Simsona nāvi. Pārējiem

dziedājumiem pamatā mīlestības motīvs. Dziļi izjusta un

smalki noskaņota balāde ir Sapņotājs pāžs. Tie paši

panti tai par ieskaņu un izskaņu. Tālu sauc mīla dvēseli, kas

savā ceļā nepagurst; ja priekšā tumša, bezgalīga nāves jūra

— „pāri mirdzēs sapņu stiga." levada un beigu panti aptver

vidū iesprausto mīlestības stāstu par karalienas un pāža

mīlestību. Viss te sapnis_un viss ari patiesība. „Kas sapnim

ar visu būtību tic, tam kļūst viņš par tiešu tēlu." Snauž rozu

koks, nemiera pilns, dzird: viņu sauc asiņu balss, un ierauga

sev blakus kā rītu, kā pavasari; karaliena modina savujtfina
rožu koks iešalcas, un karalienai priekšā stāv viņas pažs. A

v

r

nolauzto rožu koku rokā tad nu pāžam jāiet. Viņš to iesprauž

sūnainas būdas priekšā, sēd un gaida savu karalieņu, kad

vakars uz miglainām rokām nes pār kalniem mirstošo dienu,

ik nakts viņš redz rožkoka zaros viņu mirdzam. Dienas naK

un aiziet; sniegs sabiris viņa matos; kā ēna viņš sed un salici

staigā. Tad nāk pļāvējs izkapti plecos. „Mans sapni, nat

pavadīt mani!" Un rožkoka zaros kā atsarcis rīts stāv kara*

liena. Izkapts še lieka. „Pret zvaigznāju mirdzošos vainago

kāpj divi ziedoņa nakts maldi steigās." Pāri nāves Jur.
sudraboti mirdz sapņu stiga. Tik apburoša šī sapņu aina iznjļ
ar to. ka Bārda tanī ielicis savu vislabāko, savu dziļo skļfj'
visu būtību, kuras atsevišķie momenti un atsevišķas parādīta

elpo to pašu dievišķo mūžības dvašu.

Bārdas dzejoli iznāca pēc tam, kad viņi pa lielai daļai bija Pa

rādījušies periodiskos izdevumos: Zemes dēls (1911), D zl
,

e.
mas un lūgšanas dzīvības kokam .(1923), Pēdēj

a

'
krājums tikai pēc dzejnieka nāves. Viņa dzejas tautā tik iemu°

ka abi krājumi piedzīvo arvien jaunus iespiedumus.

Bārdas proza nevar stāties blakus viņa dzejai. Prozļļ
viņa romantiskai gara pasaulei trūkst skaidra veidojuma
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noteikta norobežojuma. Bārdas tēlojumi un fantāzijas sakopoti

krājumā Vita somnium (1923). Simbolos Bārda runā

par smagajiem reakcijas laikiem. Tāpat to darīja ari citi (piem.
Plūdonis Pasakā par vilku), jo citādi toreiz par tiem runāt ne-

varēja. Dzintartēva dēls Gaids metas mežainim pretim kai-

lām krūtīm, un ziedos pārvēršas viss, viņam mirstot. Me-

žaini uzvar ar puķēm, kas aug dzintarbērnu krūtīs. — Savas

domas par dzīvi Bārda ieliek fantāzijā Dzīvība. Tā ir at-

kritusi dala no saules, izdzisusi, tumša palikusi. Mums tad

Jāiet caur tumšo elementu; tam jāatkārtojas tik ilgi, kamēr to-

pam mirdzoši un beidzot balti kā saule.

Savās lugās Bārda sniedz vēl mazāk no sevis. Viņa
Pirmajā lugā Mežmeitu gūsteknis (1905) roman-

tiskais elements izsakās mežmeitās, kas aplenc mežā nomaldī-
jušos bērnus. Pilnīgi reālos vilcienos norisinās viencēliena
drāma Nu ar Dievu, Vidzemīte (1914). levainots
kareivis aicina atriebties prūšiem par mežonībām. Jaunie

atsakās; tad iet vecais tēvs. Ja tā, tad iet jaunie, un tēvs

Paliek mājās. Ideālie raksturi, ari viss tēlojums, nav sajūtami
Par reāli patiesiem. Visi viņa drāmatiskie sacerējumi tagad
apvienoti un iznākuši krājumā Drāmas (1929).
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IV. LATVIJAS PATSTĀVĪBAS LAIKĀ

Ar Latvijas valsts nodibināšanu sākas latviešu vēsturē

pilnīgi jauns laikmets. Pat to var sacīt, ka pati latviešu tautas

vēsture pilnā nozīmē sākas tikai ar Latvijas valsts nodibi-

nāšanu, ka ar to tā dabū savu īsto pamatu,, uz kura latvieši

nostājas pilntiesīgi blakām citām tautām. Ari latviešu rakst-

niecības vēsture ar šo aktu ieiet jaunā posmā.

Bet šie Latvijas patstāvības nedaudz gadi nedod vēl

nekādu iespēju tos jau tagd nodalīt par atsevišķu laikmetu.

Un rakstniecībā tie ari tik spilgti neatšķiras no> agrākajiem, kā

sabiedriskā, politiskā dzīvē. Rakstniecība ir tas lauks, kas

latviešiem stāvēja vaļā jau agrāk, kurā vini nevien parādīja

savas īpatnīgās spējas un tieksmes, bet ari izkaroja savas

sabiedriskās cīņas. Spējīgākie latvieši, 'kas jutās skubināti

saskaņā ar savām labākām dziņām savas tautas vidū dar-

boties, atrada savam darbam attiecīgo vietu sevišķi latviešu

rakstniecībā. Tanī uzejama apdāvinātāko un spējīgāko lat-

viešu izlase. Tie tad ari pacēluši latviešu rakstniecību ievē-

rojamā augstumā. Tas noticis pēdējos gadu desmitos, tā ķa

tie, kam pie sasniegtajiem panākumiem dalība, pa lielu lielai

daļai dzīvo vēl tagad un darbojas ari patstāvīgajā Latvija.

Tādā kārtā latviešu rakstniecības attīstībā ar lielajām po-

litiskajām pārmaiņām sevišķs lūzums nav nomanāms. _Ar ag-

rāko darbinieku apskatiem rakstniecības laukā liela merā ai>

lūkota ari latviešu patstāvības laika literātūrā. Tas, kas sim

laikā jauns, nav vēl varējis parādīties visā pilnībā. Tāpēc par

šo laiku dodami tikai kādi norādījumi, bet ne plašāki, noslegu

raksturojumi un spriedumi.
Pēc desmit gadiem no pirmās revolūcijas, 1915.

piedzīvoja latviešu, rakstniecība atkal pārtraukumu, sorei

jūtamāku, ilgāku nekā agrāk. Karš izsvaidīja lielu dalu la

viešu pa malu malām, sagrāva viņu dzīves materiālos pamatu •
darīja viņus par bēgļiem, kam nav savas pajumtes. Bet a

šinī juku laikā latvieši nepalika garīgā ziņā pilnīgi
1 ■

vienumēr viņiem bija savs iespiests vārds, kurā tie atkiai

savas kaites un domas. Kad iestājās miers, latvieši v3l

citiem pamatiem atjaunot savus kultūras darbus un kopt tai

savu rakstniecību.

1. PERIODISKI IZDEVUMI

Karam 1914. g. sākoties, latviešus pārņēma spēcīga,
viem par labu noskaņota sajūsma. Latvieši atcerējās tau
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atmodas laikā doto solījumu, ka sadursmes gadījumā ar Vāciju
latvieši stāvēs kā viens vīrs krievu pusē. To apstiprināja ari

krievu valsts domē latviešu deputāts Goldmanis. Bet kad
1915. g. vasarā vācieši ieņēma Kurzemi, sākās latviešu bēgļu

laiks, kurā viņi bija padoti dažādām varām un mācījās atbal-

stīties paši uz sevi. Latviešu pārdzīvojumi un centieni kara
un bēgļu laikā atspoguļojās gandrīz vienīgi periodiskos izde-

vumos, kas tad iekarotajā patstāvības laikā pieņēmās kuplumā.

1) KAŖA LAIKĀ. Kurzemei nākot vāciešu 'rokās, lat-

vieši nodalījās trijās, par sevi nošķirtās, daļās: pār kurzemnie-

kiem valdīja vācieši, vidzemnieki palika savās vietās zem

krievu valdības; viņiem pievienojās Kurzemes bēgli, kas pa

lielai daļai ieplūda tālu Krievijā. Latviešu intelliģence
Patveras galvenā kārtā Vidzemes un Krievijas lielākās pilsētās,
sevišķi Pēterpilī un Maskavā.

a) Vācu varu sajuta vispirms Kurzemes latvieši, kas

vairāk neka divus gadus palika pilnīgi nošķirti no saviem

Pārējiem tautas biedriem. Vāciešiem Kurzemē ienākot, še

•Stājas visi latviešu laikraksti. Vāciešiem bija ciešs nodoms

kviešus pārvācot. Vācu pārvaldes ziņojumā (Verwaltungs-
ūericht, oktobrī 1915) bija izsacītas domas, ka krievu un

'atviešu iedzīvotāji izraidāmi no Kurzemes un Vidzemes un

vinu vietā liekami vācu kolonisti (Latvju preses 100 gadi, 39).

Ķurzeme, pēc vāciešu domām, loti noderīga kolonizēšanai; liela
daļa agrāko saimnieku savās mājās ari nekad vairs neatgrie-
21soties. Latviešu informēšanai vācieši jau 1915. g. septembrī
z'aida latvisku pielikumu pie vācu avīzes Libausche Zeitung

ļtt nosaukumu Liepājas avīze, kuras galvā atzīmēts.

Ja ta ir vācu avīzes pielikums un Liepājas guberņas oficiāls

Mudinājumu orgāns. Avīzi parakstīja „Atbildīgais redaktora

vietnieks Hanss Dormans." Avīze iznāca ik dienas, pavisam
« numuri, pēdējais 30. oktobri 1915._g. — No 1916. g. janvāra

j>aka iznākt Jelgavā Kurzemes vācu valdības_ ziņu lapa
Uz imtenes Zinas, pa priekšu divi reiz, vēlāk trīs reiz

nedēļa. Par redaktoru parakstījās J. Burkmanis. Vācu pār-
valde cerēja, ka latviešos šī avīze ieaudzinās prātīgus ieskatus.
Vestures spriedums par latviešiem būšot nopietns un citāds,

vel lielā daļa domā; tas apsūdzēs dažus tautas locekļus,

jam latvieši akli uzticējušies un „kas lielu tautas daļu neap-

°*ļļĪĶi un vieglprātīgi veduši nepārredzamā nelaimē." Lēnām

pareizi uzskati par to, „kas tukši nākotnes sapņi

nV• I3atiesi pamats nākotnes svētībai." Panākumi tauta
eoiia tik lieli, kā vācieši cerēja. Meklēja avīzei vadītāju, kas

tauta vairāk pazīstams. Par to pieņēma 1917. g. septembrī ag-
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rāko Latvijas, Dzimt. Vēstn, Līduma redaktoru J. Štumbergu;
bet, nevarēdams latviešiem par labu nekā panākt, viņš pēc

mēneša no avīzes aizgāja. To parakstīja atkal Burkmanis un

no 1, augusta 1918. g. Roze-Līgotnis. Avīze apstājās 31.

oktobrī, kad vācu vara bija jau satricināta.

Pa tam vācieši bija savu varu izplatījuši ari pār Rīgu un

visu Baltiju. Kādu mēnesi pēc Rīgas ieņemšanas, 3. okt. (j. st.)

1917. g., sāka iznākt Rīgas Latviešu Avīze, kam

par redaktoru bija Fr. Veinberģis un par izdevējiem bez vip

vēl parakstījās J. Kalniņš un

A. Benjamiņš. Še izsacīja

domas par latviešu apgabalu

apvienošanu vienā autonomā

valstī, kur latviešiem paš-

valdībā galvenais svars.

Slavēta ari vācu rīcība un

vara. Veinberģis atrada lat-

viešu interesēm par piemē-

rotu Latvijas personālīmiiu
ar Vāciju. Avīze apstājās

oktobra vidū 1918. g-
Pat-

stāvīgāki uz nacionaliern pa-

matiem gribēja nostāties

Baltijas Ziņas, kas

sāka iznākt no 1. maija 191b.

gada P. Blaua redakcija.

Tam par iedvesmotāju bija

A. Krastkalns,_kas Rīgas W;
viešu organizēšanas sapulce

turētā runā sacīja: „Mums

latviešiem jāsaka, ka mes

gribam nostāties uz patstā-

vīgām kājām patstāvīgā var

Brīvais Strēlnieks

stī, kurā ietilpst visa latviešu zeme viņas etnogrāfiskas rooe-

žās." Ziņas iznāca ar pārtraukumiem līdz 1919. g. jūlijam.

b) Ar vāciešiem satikās vai uz pēdām tiem sekoja 1 i ej'"
nieku vara. Tūliņ pēc Krievijas revolūcijas sakuma 19

g. pavasarī nodibinājās ari Latvijā strādnieku, kareivju, p
zemnieku padomes, kas izdeva savus preses orgānus.-J\*
strādnieku deputātu padomes orgāns Ziņotājs sāka

nākt 15. martā 1917. g. Latviešu
_

Strēlnieku pulka
_

avu

Brīvais Strēlnieks pārvērtās no oktobra beigām P

Latviešu Strēlnieku pulku deputātu padomes izpildu _ĶmU

jas izdevumu, kura vietā, vāciešiem Rīgu ieņemot, stājas •
aug. 1917. g. (v. st.) Cēsīs izdotais Latvju Strēlnieki
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līdz oktobrī Brīvo Strēlnieku turpināja Valkā. Lielinieki sa-

grāba 1917. g. decembri savās rokās Vidzemes zemes padomi,
kas tad kopā ar Latvijas strādnieku, kareivju un bezzemnieku

padomi izdeva no 12. decembra Valkā savu Ziņotāju. Ari

Latgale (Rēzeknē) iznāca 1918. g. janvārī lielinieku orgāni:
Breivajs Latgalīts un Latgolas Izpyldu
Komitejas Ziņojums.

Vācu okupācijas varai 1918. g. rudenī atslābstot, latviešu
nacionalistiski noskaņotā prese sāka atjaunoties. Bet vācie-
šiem 1918. g. beigās un 1919. g. sākumā sekojošā lielinieku
vara tai darīja galu. Saradās pa lielai daļai oficiāli strādnieku,
kareivju v. c. padomju izdevumi, to starpā ar plašāku saturu,
ar ievadrakstiem un literārisku dalu Cīņa, kas iznāca lielā
formāta Rīgā no 8. janvāra līdz 22. maijam 1919. g., Stučkām,
īpaši ar ievadiem, pie tās ņemot visciešāko dalību. Cīņai bla-

kām vel noturējās Latvijas revolucionāro sociālistu partijas
laikraksts Uz priekšu, kas sāka iznākt novembrī 1918. g.

Pirmos numurus parakstīja Gruzevskis, Arnis. Pie galvena-
jiem darbiniekiem piederēja Apsesdēls. Lieliniekus 1919. g.

atpakaļ atspiežot, pazuda Latvijā ari viņu orgāni, pa daļai pār-
ejot uz Padomju Krieviju, no kurienes tie pa numuram nelegāla
ceļā ienāk Latvijā.

d) Latviešu pašnoteikšanās centieni lai-

u<* *ara laika arvienu dziļākas saknes. Taisni tagad viņi sāka
Uz Pašdarbības pamata organizēties ka agrāk vel nekad. Lai

stūrētu pienācīgā gultnē simtos tūkstošos ejošo latviešu bēgļu
straumi, krievu valdība bija spiesta nevien atļaut pašiem lat-

v'esiem iekārtot dažādus palīdzības veidus, bet sniegt šim
mērkim ari līdzekļus. Pa visu Vidzemi un pa Krievijas malu

maļam nodibinājās latviešu bēgļu apgādāšanas komitejas, kas

apvienojās Latviešu bēgļu apgādāšanas centrālkomitejā Pēter-
Mī. Par tās galvenajiem vadītājiem bija Vilis Olavs, Arveds

ļtergs, Jānis Čakste. No centrālkomitejas tad nu izgāja rīcība,
kam bija jānovērš latviešu bēgļu posts. Lielu vērību piegrieza
an garīgu vajadzību apmierināšanai, sevišķi lielā mērā atverot

ļm uzturat bēgļu skolas, kurās pārgāja uz latviešu mācības va-

lo< Bēgļu centrs tad ari izdeva laikrakstus. Iznāca La t -

yiešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomite-

jas Ziņojums no 7. janvāra 1916. g. līdz 30. martam

.P- g., pavisam 65 numuri. J. Štumberga vadībā tas sniedza

mjorrnāciju par latviešu bēgļu organizācijām, bet ari vispār par
'atviešiem. Kad lielinieki mēģināja bēgļu centrālkomiteju sa-

labt savās rokās, Ziņojumam bija jāizbeidzas. — Blakām Zi-

lumam nodibinājās (1916) politiska dienas avīze Baltija
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A. Berga un A. Bumaņa vadība. Latviešus politiski vienot,

vadīt bija šīs avīzes nolūks.

Paša Latvija bēgļu apgādāšanas komitejas pulcējās ap

Baltijas latviešu bēgļu apgādāšanas komiteju, kuras priekšgalā
stāvēja agronoms V. Skubiņš. kas bija ari par Rīgas lauksaim-

nieku centralbiednbas priekšnieku. Šo organizāciju preses

orgāns bija Līdums. Dibināts 1913. g. Rīgā, tas pēc vācu

iebrukuma Kurzemē, 1915. g. vasarā, pārgāja uz Valku un še

0. Nonāca vadībā grūtā krizes laikā cieši cīnījās par latviešu

Latv. Bēgļu Apgādāšanas Centrāl-

komitejas ziņojums

Dienas avīze Baltija

nacionālajām interesēm. Kad nodibinājās 1917. g. Zerome
,.

savienība, tā izraudzījās Līdumu par savu orgānu. L'elļllie '
pie varas nākuši, 1917. g. beigās Līdumu apturēja. Daļa i-

duma izdevēju un redakcijas locekļu līdz ar Nonācu devas

Maskavu, kur izdeva 1917. g. beigās un 1918. g. sākuma kaau>

numurus avīzes Gaisma, tad pārgāja drīz vien uz •
kur iznāca daži numuri ar nosaukumu Tauta (Nr. 1

a
Vāciešiem Baltiju ieņemot. Līduma izdevēji un redakcija W£
jau atkal Valkā un dabūja no vācu okupācijas varas atvēli a

zes izdošanu turpināt. Vācu okupācijas laikā bija Nonāca

dītais Līdums vienīgā latviešu avīze, kas neielaidās ar va

šiem nekādos kompromisos. Dažus Līduma rakstus su



Periodiski izdevumi

507

cenzēšanai uz Berlīni; bija jācīnās par Latvijas ideju, pat par

Latvijas vārdu. Nebija iespējams noraidīt štāba preses nodaļas
informācijas rakstus; bet redakcija izcīnīja tiesību piezīmēt,
ka tie no zināmas puses piesūtīti. Pēc Latvijas patstāvības
proklamēšanas 18. nov. 1918. g. Līdums pārgāja uz Rīgu, kur

tam 1919. g. sākumā, lieliniekiem Rīgā iebrūkot, bija jāapstājas.

Cīņā par Latviju Līdumam kādu laiku pievienojās Laika

Vēstis, Latvju kareivju nacionālās savienības laikraksts.

Tas nodibinājās Cēsīs, 1917. g. septembrī, vāciešiem Rīgu
ieņemot un lielinieku strāvā ierautiem kara spēkiem atkāpjoties.
Laikraksta vadītāji apņēmās cīnīties ar latviešu tautas ārdī-

tājiem. Avīzes vadība bija A. Plensnera un A. Krodera rokās.

Izdevumam oktobrī uz Valku pārejot, viņiem pievienojās
J. Akurāters, R. Lazdiņš, Fr. Vītoliņš. Valkā nodibinājās Lat-

viešu pagaidu Nacionālā padome, kas pasludināja Latviju par

autonomu valsts vienību. Lielinieki Laika Vēstis slēdza. To

vieta iznāca kādi avīžu Laika Domas un Laika

Balss numuri. Lieliniekus aizdzina vācu karaspēks, kas

1918. g. februārī ieņēma visu Baltiju.

2) PATSTĀVĪGĀ LATVIJĀ. Vācu varai sabrūkot, par

Tautas padomi pārveidotā Nacionālā padome pasludināja 18.

novembrī 1918. g. Latviju par patstāvīgu brīvvaļsti. Pirms

Latvijas valdība varēja mierīgi darboties, bija vel jāizkaro
cīnās ir pret lieliniekiem, ir pret vāciešiem. Tanīs liela loma

'atviešu presei, kas līdz ar to sev izcīnīja drošus pamatus.

a) Cīņa vispirms bija virzāma pret lieliniekiem, Kas Lat-

vijas valdību piespieda atvilkties atpakaļ līdz Liepājai. Še

radās A. Krodera vadītais Latvijas valdības orgāns Latvi-

jas Sargs, kura pirmais numurs iznāca 14. februārī 1919. g.

tas nostājās stingri pret lieliniekiem un noskaidroja valsts un

tautības ideju. Avīzes noņēmēju skaits atri sasniedza 15.000.

prīz tai iznāca sadursme ari ar vāciešiem, un pēc _16. aprīļa,
kad Latvijas valdību sagrāba rokās baltiešu landesvers un sa-

stādījās Niedras kabinets, Ļatvļjas Sargam bija_ jāapstājas.
pēc dažiem iepriekšējiem mēģinājumiem tas varēja atjaunot

savu kārtējo gaitu jūlija sākumā Rīga. ledams cīņa pret Lat-

vijas ienaidniekiem, to starpā pret Bermontu, laikraksts izpļā-

pās ap 40.000 eksemplāros. Pēdējos gados tas iznāk ka nedē-
ļas avīze.

Kad latviešu nacionālā valdība bija_ Lejaskurzeme no-

jumta pie malas un Latvijas Sargs apturēts, atlika no brīvas

Latvijas tikai viens stūrītis: Valka. Uz šejieni pārbrauca no

Liepājas caur Rēveli Nonācs kopā ar Virzu un Janovski (Jan-

sevski) un sāka izdot 22. aprīlī avīzi Tautas Balss. Tas
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tagad bija vienīgais laikraksts Latvijā, kas aizstāvēja nacionālo

valdību un sajūsmināja Ziemellatvijā sastādītās kara pulka
nodaļas uz patriotisku cīņu. No šejienes tad ari 1919. g. jūnijā
sākās Latvijas galīga atbrīvošana. Nonācs pārnāca jūlijā uz

Rīgu un uzņēmās Valdības Vēstneša vadību. Tautas Balsi

vadīja Janovskis līdz septembra beigām.

b) Pēckaŗa laikā■ ■ iekārtojoties Latvijas valsts ie

stādem un nodiDinoties politiskai dzīvei, latviešu prese dabi

jaunus pamatus. Valdība sāk izdot jau 1918. g. beigās oficiāli

orgānu Valdības Vēstnesi, ko pirmajā laikā vada J

Štumbergs, bet pēc lielinieku pārtraukuma no 1. augusta_l9l9
savu gaitu atjaunojot 0. Nonācs, no aprīļa 1920. g. Arom

Matīss. Kara resors izdod no L februāra 1920. g. Latvijaj
Kareivi, ap kuru pirmajā laikā A. Plensnera vadība pulcē

jās jaunie latviešu rakstnieki. No 1920. g. izdod Finanču mi

nistrija A. Kārkliņa, vēlāk J. Bokaldera v. c. vadīto mēneši

šurnālu Ekonomists, Tieslietu ministrija — M. Gobina

vēlāk K. Dišlēra vadīto Tieslietu Ministrija:

Vēstnesi, Izglītības ministrija — T. Zeiferta t, tagad prof

E. Bleses vadīto Izglītības Ministrijas Mēneš

rakstu.

Dienas prese nošķiras pēc politiskām partijām. Latvijas so-
ciāldemokrātu strādnieku partijas centrālorgans bija Sociāl-

demokrāts, kas iznāca no 1918. g. līdz 1934. g. Redakcija

ņem dalību K. Eliass, J. Celms, V._ Greviņš, Kaupiņš, Dziļleja.
K. Ozoliņš, J. Grots v. c. Sociāldēmokratu mazinieku izde-

vums ir Darba Balss, kas uzsāka gaitu _M. Skujenieka

vadībā 1921. g. Izbeidzoties šai partijai, apstājās ari tas. bas

partijas pēctece progresīvā apvienība izdod laikrakstu Lat-

viešu Balss (no 1931.). Latviešu zemnieku savienības laik-

raksts ir Brīvā Zeme, ko dibina 1919. g. Literarisko nodalu

vada kadu laiku J. Ezeriņš, velak E. Virza. Redakcija ņem da-

lību Jul. Druva, tāpat K. Ulmanis, kura sevišķa vadība »

avīzes pārnedēļas pielikums Zemes Spēks. Kristīgas nacionā-

lās savienības orgāns Tautas Balss naca

Reinharda redakcijā 1921. g., bet vēlāk apstājās. Agrākā

tijas Vēstneša pēcnācējs ir Latvijas Vēstnesi s, k

vadīja sākumā J. Akmens, tad J. Vesmanis v. c. LiterarisK'

nodaļas vadītājs Austriņš, vēlāk Sudrabkalns. Apvienoji
1925. gada beigās ar nesen nodibinātam Rīgas Zin a

(Aleks. Grīna redakcijā). Latv. Vēstnesis drīz vien apstāja •
Virzienā stāv Latvijas Vēstnesim tuvu Jaunak a s Z ttjJJ
A. Benjamiņa 1911. g. dibinātas. Redakcijā piedalās J- Kar*'

liņš, Kārlis Skalbe, J. Akurāters, Art. Bērziņš, velak E. Runcu>-
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Arnis, prof. A. Kirchensteins, prof. Arv. Kalniņš, J. Zālītis v. c.

Nacionālam centram stāv tuvu 1921. g. dibinātais Latvis,
ko vada A. Bergs; redakcijā ilgus gadus darbojas H. Asaris,
K. Students, K. Kasparsons, 0. Liepiņš, vēlāk A. Dauge, A. Grīns,
t Unams, Fēlikss Krusa, A. Avots v. c. Ar 1927. gadu, sākumā
P. Rozīša, velak A. Avota, 0. Liepiņa v c. vadībā iznāk rīta laik-

raksts Pcd c j ā Brī d ī. Jelgavā iznāk no 1919. g. Zcmga 1 i c -

tis, J. Mazversīša vadībā, Liepājā —no 1918. g. Kurzemes

Vārds, ko no_ 1923.—1926. vadīja Haralds Eldgasts, un no

1919. g. sociāldemokrātiskā Strādnieku Avīze Rude-
vica, vēlāk P. Lejiņa v. c. vadībā. Bez tam gandrīz katrā lielākā

provinces pilsētiņā iznāk viena vai vairākas avīzītes, kas savā

virzienā pieslienas vienam vai otram no lielajiem dienas laik-

rakstiem.

Žurnāli kara un bēgļu laikā nīkuļoja. Tie iznāca pa
kādai vai pāris burtnīcām un tad apstājās. Ilgāk pastāvēja
Varavīksne, Kukura izdots illūstrēts nedēļas žurnāls, kas

uzsaka gaitu 1914. g. Rīgā Caues vadībā, pārgāja septembrī
1915. g. uz Pēterpili un pastāvēja līdz 1916. g.; pēdējās burt-
nīcas vadīja K. Skalbe. K. Freinberga Maskavā izdotais un

vadītais Taurētājs pastāvēja no 1916.—20. g., iznākdams
ar pārtraukumiem. Vairāk rakstnieku piedalījās A. Krodera
nu K. Skalbes vadītā mēnešrakstā Jaunā Latvija, no

kura 1918. g. Valkā un Rīgā nāca klajā 8 burtnīcas. Lielinieku
laika (1919) parādījās vairāk žurnālu „proletāriskai kultūrai", to

starpa: Darba Rīts, Darba Zvans. — Ari Latvi-
jas patstāvības laikā dažiem žurnāliem īss mūžs. Mežsēts iz-

deva literāriskus laikrakstus: Latvijas Rīts, 1919. g.
4 burtnīcas; Vaiņags, 1920. g. 3 burtn. Nacionālā jau-
natnes savienība laida 1921. g. A. Dauges vadībā klajā žurnālu

intar zem c, no kā parādījās 3 burtnīcas. Latv. kul-
tūras veicināšanas biedrības 0. Krolla vadītais žurnāls Kul-
tūras Vēstnesis iznāk no 1921. g. ar pārtraukumiem
udz 1925

1
gadam. — Kārtīgi iznāca Ritums, P. Rozīša va-

dīts literatūras un mākslas žurnāls, no 1921.—1926. g.; Do-
mas, sakot ar 1924. gadu

L
R. Bīlmaņa un A. Upīša, K. Dziļlejas,

vēlāk citu vadīts sociāldemokrātisks mēnešraksts literatūrai,
mākslai un zinātnei. Jaunos rakstniekus ap sevi vieno un vie-

Na mākslinieku b-bas Zaļā vārna izdotais mēnešraksts Za-

vārna, kas ar pārtraukumiem iznāca no 1929.—1931., un

Irauk sm c, vēlāk Jauno Trauksme, kas iznāca
n° 1928—1931, Jaunā Raža (ar 1931). Speciāls koope-

ratīvu žurnāls ir Kopdarbība V. Šiliņa un Jul.

vadībā. No 1922.—1931. iznāca brāļu Rūdolfa un
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Kārļa Egles vadībā kritikas, grāmatniecības un bibliogrāfijas
mēnešraksts Latvju Grāmata. Mēnešrakstu starpā vēl

minami: Daugava J. Grīna un Burtnieks L. Ausē-

ja redakcijā. Illūstrētu žurnālu starpā minami: Latvijas

telegr. aģentūras (Lētas) Illūstrēts Žurnāls Rich.

Bērziņa un A. Prandes redakcijā no 1920.—1929. g.:

J. Meldera izdotā Nedēļa no 1922—1929; Em. Ben-

jamiņam izdotā, J. Kārkliņa, vēlāk Arņa-Runča vadītā At-

pūta; speciāli sievietēm domāti Sieviete (1924—1927)
un ar 1926. gadu sākot Zeltene Kr. Osvaldas redakcijā, tā-

pat Nākotnes Sieviete ( 1923—1928) un Sie-

vļetes Pasaule (ar 1933. g.); E. Paegles

mākslas un senatnes mēnešraksts Latvijas Saule;

Valsts papīru spiestuves Latvju raksti, tautas māksla

uzvalkos, audumos v. t. t. Jaunības un bērnu žurnāli ir: A.

Jessena no 1910. g. (ar pārtraukumu kara laikā) līdz 1930. gada

beigām izdotais mēnešraksts Jaunības Tekas; ta paša

izdotais un vadītais mēnešraksts bērniem Mazās Jaunī-(
bas Tekas; Latv. jaunatnes sarkanā krusta izdotais. K.

Egles, vēlāk A. Dauges vadītais mēnešraksts Latvijas

Jaunatne. Studentiem ar 1930. gadu sākot iznāk žurnāls

Universitas. Paidagoģisko žurnālu starpā minama Latv.

skol. savienības izdotā, M. Liepas, tad R. Liepiņa v. c. vadītā

Mūsu Nākotne (no 1922), Nacionālās skolot, savienības

izdotais un A. Viča vadītais Audzinātājs (ar 192" l

sākot). Satiriski žurnāli ir: Svari, kas kā Pēterpili (19i 1'1'1
izdoto Svaru turpinājums atjaunojās Rīgā Tillberga vadība

1920. g.;_ Pūcesspi cgcl i s, Dr. Pigora (K. Melupa) va-

dībā. Kā mūzikas žurnāli nāk klajā: Latv. komponistu biedrī-

bas izdotā Mūzikas Nedēla (red. K. Paucītis, vēlāk

Straumes Jānis) no 1921.—1930. g.; Latv. skaņražu kopas

J. Vītola vadītais mēnešraksts Mūzika, ar pārtraukumiem
no 1925.—1927. gadam; Mūzikas Apskats ar 1932. 1

Latvijā iznāca 1920. g. 22 latviešu avīzes un 45 žurnatt

1923. ģ. 51 avīze un 115 žurnāli, 1930. g. 97 avīzes un

žurnāli.

Latvju preses 100 gadi, Rīgā 1922. -

skati par iznākušām grāmatām un periodiskiem izdevumiem, LawP

Grāmata 1922.—1931. g. — Latvijas preses gada grāmata. Rī£a
1 *

Literātūra.

2. LATGALE

Latvijas valsts nodibinādamas apvienoja visu

tautu, iekausējot viņā ari to viņas daļu, kas līdz tam \p
bija savrup nošķirta: Latgales latviešus. Ticība un azi
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apstākli viņus bija ievadījuši savā sevišķā, pie tam ļoti trau-

cēta attīstības gaitā. Viņu izloksnē sarakstītai, gandrīz vienīgi

garīga satura literātūrai vēl ar to bija likti šķēršļi ceļā, ka

1871. g. aizliedza (uz agrākā rīkojuma pamata) iespiest lat-

galiešu rakstus līdz tam laikam lietotiem burtiem (sk. II2

,
175).

Aizliegums pastāvēja līdz 1904. gadam. Pa tam Baltijas un

Latgales latvieši bija sākuši savstarpēji tuvināties. M. Šiliņš
savas Latvijas kartes ap 1890. g. zīmēdams, ievilka tanīs iekšā

ari Vitebskas guberņas latviešu apdzīvoto dalu, kaut gan cen-

zors to negribēja pielaist. Gatavojoties izdo»t Latvju Dainas,
H. Vissendorfs pabalstīja garīdzniekus Laizānu, Smelteri un

Skrindu, kuri savāca Latgalē ap 7000 tautas dziesmu. Daži
latgaliešu intelliģences locekli, sevišķi Fr. Trasuns, stājās sa-

kara ar Baltijas latviešu sabiedriskiem darbiniekiem un rakst-

niekiem, cītīgi apmeklējot Zinību komisijas vasaras sapulces.
Fr. Trasuns rūpējās ari par to, ka 1903. g. nodibinās pirmā lat-

galiešu biedrība „Pīterburgas Latvīšu muzvkaliska bīdrība",
kas apvienoja pa Pēterpili izklīdušos latviešus (latgaliešus), uz-

turēja viņu starpā latvisku garu, nepielaida savas dzimtas va-

lodas aizmiršanu. Biedrība pulcināja garīgā ziņā labākos lat-

viešu spēkus un sagatavoja tos uz nākošo darbu tautas ne-

apstrādātā druvā (Gaisma 1906, 9). Biedrības darbinieku

vidu bez Fr. Trasuna redzami: Fr. Kemps, N. Rancāns,
X- Skrinda, O. Skrinda, V. Rubulis v. c. Kad 1904. g. atcēla

aizliegumu iespiest latgaliešu rakstus viņu īpašu burtiem, lat-

galiešu literātūrā atdzima. Sāka iznākt latgaliešu izloksnē laik-
raksti un lielākā skaitā grāmatas.

1) LAIKRAKSTI. Pirmais latgaliešu laikraksts G a i s_m_a

g*a iznākt 11. novembrī (v. st.) 1905. g. Pie izdošanas ķeras
Pēterpils studentu pulciņš ar Fr. Kempu priekšgala. Kemps
bija civīlinženieru institūta students un nodevas ar visu dve-

SeJi uzsāktajam darbam. Avīze sprauda sev par mērķi: sar-

gāt un aizstāvēt savu tautu, vest miera ceļā latviešu zemniekus
Pie lielākas skaidrības un bagātības, meklēt nabaga zemniekiem

zemi un gaismu (3. nr.). Līdzstrādnieku skaita bija Ontons

medicīnas akadēmijas students, kas rakstīja par bied-

ļļou darbību, politiskiem jautājumiem, ari dzejoļus un stāstus.

£aša sākumā darbojās līdz ari baznīckungi F. Trasuns,

Skrinda, Laizāns v. c. Sākot no pirmā numura Gaisma

aprakstīja Baltijā patlaban norisinošos nemierus. Avīze grib
s*aigat miera un likuma ceļu un atteicas iet līdz Baltijas lat-

viešiem. „Mēs tikko esam dabūjuši brīvības drupatas, tās dru-

kas, kuru baltiešiem izrādās par maz. Mes tikko dzimstam

1,2 jaunu, labāku dzīvi, tādēļ mēs nevaram savu mazo tautiņu
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likt zem cirvja pietes. Baltiešu pārāk karsto sacelšanos mēs

ieraugām par aplamību un, vienodamies ar viņiem tautiskā un

kulturālā darbā, nevaram vienoties asiņu izliešanā un savas

tautas maitāšanā" (4. nr.). No šiem pirmajiem soļiem avīzei

bij ienaidnieki: poli, pārpoļoti latvieši un muižnieki. Atrada, ka

Gaisma grib sēt ļaudīs nemieru. Avīzes pretiniekiem pievie-

nojās baznīckungi, kas 1906. g. /pirmajās dienās pieņēma ko-

pēju lēmumu, ka Gaismas virziens atzīstams par kaitīgu un

tā apkarošanai izdodama cita avīze. Gaisma pēc 26 numuru

iznākšanas apstājās 15. jūn. 1906. g.

Pa tam radās divi laikrak-

sti: baznīckunga N. Rancāna

Sāk 1 a (sāk iznākt 15. iebr.

106. g.) un baznīckunga Fr. Tra-

suna Auseklis (iznāk 17.

martā 1906. g.). Sākla nostāda

pirmajā vieta katoļu ticību, bet

piegriež vērību ari veselības

kopšanai, tautības jautājumam,

skolām. Līdzīga programma
Auseklim. Viņu savstarpējai

nesaticībai personīga_ rakstura

iemesli. Sākla apstājās 28. apr.

1906. g., Auseklis pastāvēja līdz

21. jūn. 1907. g.

Garāks mūžs bija laikrak;
stam Drywa (vēlāk Jauno

Drywa), ko izdeva
_

(papriekš
Pēterpili, tad Rēzekne) un vadī-

ja baznīckungs K. Skrinda. l
y

a

radās 1908. g. maijā kā mēneš-

raksts, iznāca otru gadu 2

mēnesī, trešo gadu 3 reiz mē-

Laikraksts Drywa

nesī un 1911. g. katru nedēļu. Drywa turējās nacionāla un mē-

reni klērikālā virzienā. — Ilgāk pastāvēja (no 1. nov. 1912-

--līdz 22. aug. 1914. g.) ari Jaunos zini as, nedēļas laik-

raksts, ko pa kārtai vadīja V. Krops, VI. Rubulis, P. Laizāns.

Nodibinoties Latvijas valstij, par kuras daļu tika Latga >
sākās jauns laikmets ari latgaliešu avīžniecībā. Rodas P°

tiskas partijas, kas izdod savus preses orgānus. Par Latga

kristīgo zemnieku savienības orgānu tika agrākais

jiskais Latgolas Words, kas iznāk Rēzekne no 31. J ■
1919. g. Redakcijas komisijā bija pirmo gadu: A. Turkopv

V. Seile, S. Kambala, O. Laizāns, otru gadu parakstījās
redaktoru O. Turkopūls, tad 0. Velkme v. c. Latgales zem



Latgale

513

nieku partijas orgāns ir 1920. g. dibinātais Latga lits, ko

vadīja S. Kambala, J. Pabērzs, VI. Rubulis, J. Kindzulis. No

1921. g. marta iznāk Jezupa Trasuna vadītais Darba partijas,
vēlāk progresīvo latgaliešu orgāns Jauno Straume. Lat-

gales dēmokratu partijas avīzi Zemnīku Bolss izdod no

1924. g. Jezupa Roskoša vadībā. Latgalīšam un Zemnīku Bol-

sij izbeidzoties, 1926. gadā sāk iznākt Zem nīka ziņas.
Kreiso sociāldēmokratu orgāns Latgolas Dorbs iznāk
no 1924. g. Būmeistara redakcijā. Progresīvajām partijām un

reiza ar to ari līdzšinējiem to laikrakstiem Jauno Straume un

Zemnika Ziņas apvienojoties, 1931. gadā sāk iznākt jauns laik-

raksts Jaunais Vords, latgaliešu žurnālista Uļjana vadī-
ba, bet ar 1932. gadu Jauno Straume atkal atjaunojas.

Latgaliešu agrākie sociālistiskā un komunistiskā

virziena laikraksti (pēc V. Seiles zinām) šādi: Latgolas Iz-

pyldu Komitejas Ziņojums, redakcijas komisija: Fr. Grei-

vulis, Zarkevičs v. c, iznāk janvāra sākumā 1918. g. 3—4 nr.;

0r o j s, red. P. Lipiņš, izdod Rēzeknes izpildu komiteja, janv. un

febr. 1918. g.: Brei wa j s Latgallts, izdod latgaliešu sekcija pie

Iskolata Rēzeknē janv. un febr. 1918. g.; T a i snē b a, red. V. Zei-

malis, A. Zarkevičs, J. Zviedris, J. Opvncāns, izd. no 1918. g. otrās

puses Latviešu nacionālo lietu komisāriāts, no 6. janv. 1919. g.

Lielinieku Latvijas Latgales rajona birojs līdz 1920. g. janvārim.
~ Latgaliešu žurnāli: Austra, Fr. Kempa vadīta un iz-

dota, iznāca 1908. g. septembrī viens numurs; Gunkurs, J. Zvied-

ra, V. Zeimala v. c. redakcijā, izd. Latg. jaun. savienība Vīnība, 1917.

—TB. g. 5 nr.; Jauno Latgola, P. Meikšāna red., izd. Latg. dēm.

jaun. sadraudzība, iznāk 1918. g. 2 nr.; Zeme, red. A. Skroders, A.

Āboliņš, izd. Rēzeknes Zemes nodala, iznāk 1919. g. 1 nr.; Zem nī-

ka draugs, izd. un vada Fr. Trasuns, iznāk 1920.—21. g. 2 nr.;

Lismia, red. b. Opvncāns, izn. 1921. g. 2 nr.; Latgolas lauk-

saimniks, red. V. Lavenikovs, izd. lauks, biedrība Dorbs no 1921.

g. aprīļa; Zīdūnis, kristīgās jaun. žurnāls, red. A. Greiškān, Dr.

A. Brods, K. A. un Dr. P. Strods v. c, izn. no 1921. g. ar pārtrauku-

miem, pēdējos gados kārtīgi; Latgolas skola, Latg. skol. savie-

nības žurnāls, red. V. Seile, A. Laurinovičs, A. Garijone, F. Zeps v. c,

iznāk no 1921. g.; Reits, liter. zinātnisks un sabiedrisks žurnāls,

red. J. Rainis, V. Barkans, J. Opvncāns, P. Baško, izn. no 1923. g. ar

Pārtraukumiem; Sauleite, Latvijas katoļu mēnešraksts, no 1927.

g. sākot, red. Dr. B. Valpitrs; Sējējs, Straume un citi.

Literātūra. H. Tichovska Latgales preses 25 gadi, Jaunā-

kās Zinas 1930, 283. nrā. —

2) GRĀMATAS. Lielākā dala latgaliešu rakstniecības

lcll| Pst laikrakstos. Tanīs atrodami ari latgaliešu mākslas
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dzejas mēģinājumi. Daži no tiem nākuši klajā ari grāmatās.
Literāriski tiem maza vērtība. Tie interesanti kā īpatnīgi no-

skaņota satura meklējumi pēc izteiksmes, ari kā plašas tautas

dajas dvēseles pārdzīvojumi un lasāma viela. Latgaliešu jau-

nāko dzejnieku starpā sastopami: Seimanis Putāns, J. Silkāns,

J. P_abērzs v. c. Minēto autoru darbi iznākuši pa daļai ari grā-

matas.

_Seimanis Putāns ir baudījis zināmu skolas izglītību,

tomēr nav varējis atsvabināties no grūtdieņa likteņa, kas tad

ari izsakās viņa dzejā. Dzimis viņš 10. (22.) jūlijā 1892. g. trū-

čīgā zemnieku saime, Malino-

vas (tagad Užvalda) pagasta

Līpinšku ciema. Latviski la-

sīt lūgšanu grāmatā viņam ie-

mācīja tēvs un vecāka māsa

tēva sētā. Divklasu ministri-

jas skolā, ko viņš velak ap-

meklēja, mācījās tikai krie-

viski. Bet ari šai laikā viņš

lasīja latviešu grāmatas un iz;
mācījās uz savu roku latviski

rakstīt. Tikai ar pareizrakstī-
bu viņš netika nekāda skaid-

rībā, tāpēc ka nebija latgaliešu

izloksnē gramatikas. Vins sā-

ka ari dzejot. Kādu viņa dzejoli

iespieda Drywa 1912. g. Bei-

dzis (1912) ministrijas skolu,

viņš strādāja mājas zemes

darbus, pastarpēs nododamies

grāmatām un dzejai. Vioa dze-

joļus uzņēma žurnāli Drywa

un Gunkurs. Viņa vienmulīgi

Seimanis Putāns

grūto dzīvi pārtrauca kara klausība, kurā viņu iesauca 1913..2-
Kad viņa baterija, lielinieku pusē pārgājusi, devās (1918) uz Krie-

viju pret «baltajiem", viņš, tēya mājām garām braukdams, izlēca

no ratiem un palika dzimtenē. Bet nākamā rudenī viņu atkal mo-

bilizēja un sūtīja uz Ukrainas fronti, kur viņš palika līdz 1921-1
Latvijā pārnācis, kādu laiku viņš strādāja slimo kasē Rēzekne,

tad no 1926. gada uz dzelzceļiem. Sākumā savas dzejas parak-

stījis pieņemtā vārdā Liepājs (Līpojs).

Par savu dzīvi Putāns raksta (Zīdūnis IX—X, 137): Dze

woju wysod tryukumūs. Apkort redzēju tikai vvorgus, osoras, s

rus un dubļus. Nu bārna dīnom dīnu un nakti lēju swīdrus i



Latgale

515

niškos maizes deļ. Nareizi wokora, jodams pīgula, jemu leidzi is-

kapti, lai ar reita blozmiņu stotūs uz wolas. Nareizi wālā wokorā

pi menesnicas gaismas dzvnu sowu wogu vai sīna wolu.

Putana dzejoji iznāca grāmatā: Seimaņa Putāna dzismu
krojums Dūmas un nūpyutas (Rēzeknē 1922) un Dai-
nas 1 (1922). Latgalāns (žurnālā Zīdūnis) spriež, ka Putā-
nam lieli nopelni Latgales dzīvē. Viņam liela dalība jaunatnes
audzināšanā. Katrs bērns, tikko pārkāpj skolas slieksni, sā-
kot mācīties Putana dziesmiņas. „Sīs dziesmiņas katram viegli
saprotamas, jo viņas sarakstījis tāds pat zemnieks, kā visi citi

Latgales dcli." Viņa agrākos dzejoļos vēl atspīd kāds cerības

stars, vēlākie dzejoli sevišķi drūmi. Viņš pats sevi sauc par

»I)ryumu Dzejnīku". Dzejolis „Zem dzeiwes nostās smoguma"
sākas:

Ni druponas maizes

Un dzeiwūklis solts;

Pvuš ustobā vēji

Uz luga snīgs bolts.

Montkorīgais saimnīks

Nu dzeivūkla dzan,

Ak, žēlīgais Dīviņ!

Ku darīt nu man.

Sīmaņa Putana jaunākie dzeju krājumi saucas To v a

y ordā (I un II d., 1925), Latgolas oroja b0155(1927),

Latgaliji I (1931) v. c.

Vīrišķīgāks un plašāks, tomēr negatavāks, mākslots savā

dzejā ir Jons Silkāns (dz. 1899). Viņa dzejoli iznāca ar

virsrakstu: Reita skaņas (Ludzā 1923). Viņš sveic rītu,

?u pārvar tumsu un sauc pie darba. Viņš tic, ka vārds bijis
«kūma un pilda ar savu daiļumu mums dzīvi, ka tas bijis no

mūžības un pats palicis par mūžību. Dzejnieka jūtas ir pla-
šas ka debess un viņa apziņa dziļa kā jūra. Par Latgalļ viņš
saķa, ka tā vēl nav savu skaistumu zaudējusi, ka ta slavējama

pīsies savā vienkāršā burvībā. Viņš veltī dzejoli „Dzejnīkam
P." (redzams: S. Putānam):

Grvuta dzeive dedzīgam

Gaismas jrora nesējam,

Gādīgam un taisnīgam

Lobās sāklas sējējam ...

Bet ir skaista dzeive tam,

Karotājam vārīgam,

Vysa jauna grovējam,

Jaunas dzeives cēlējam!

, Silkana turpmākie dzeju krājumi: Klaja (1924), Tew

o
\ I?nei c ī b a (1925), Laika atbalss (1932), Ško 1 a

U932). Žurnālos Zīdunis, Reits v. c. parakstījis dzejas ari pie-
Demtos vārdos Līsmeņš, Vilņeits.

f
Ar kopotiem rakstiem nācis klaja Juris Pabērzs

ulz. 1891. g., studējis tieslietas). Viņu nosaukums: Ruzes
Un ērkšķi (1923). Tanīs 17 stāstu, sacerēti pa lielākai daļai
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Ziemsvētkiem vai Lieldienām, un 83 dzejoli. Agrākajos sa-

jūsma par dabu, par dzimteni. Daļa viņa dzejoļu iznāca jau

priekš kara Pavasara skaņas (1913). Ap 1920. g. skan viņa

dzejoļos prieks par apvienoto Latviju, par jaunām lakstīgalas

(brīvības) dziesmām, bet ari šaubas: „vai vēl nanoks rudiņs

soltais". Piegriezies politiskam un sabiedriskam darbam, turp-

mākos gados J. Pabērzs literātūrā tieši maz piedalījies.

Dzejniekiem pievienojas ari baznīckungs Fr. Trasuns

(1864—1926), laizdams klajā savas Fābu 1 a s (1924). levada

vārdā viņš saka, ka viņu skubinājuši ķerties pie dzejas daži

neaicinātu poētu darinājumL Vi-

ņam bieži gadījies ari dzirdēt, ka

Baltijas latvieši zobojas par latga-

liešiem, jautādami: kur jusu litera-

tūra? Viņš grib pierādīt, ka lat-

galieši, ja tik būtu laiks un griba,

laistu klajā ne sliktākas „zinģes un

peršas", ka viņu valoda (izloksne)
ir diezgan bagāta ar vārdiem un

formām, lai iztiktu bez vardu sa-

grozīšanas. Tipus viņam devušas

pēdējo laiku politiskas un sabiedris-

kas personas un grupas, „kuru dar-

beiba tai ir prasejos, lai ju uzmest i
uz papeira". Viņš raksta fabulu

„Loči un kultūra", kad Satversmes

Sapulce nospriedusi ņemt_lo% no

patērētiem dzērieniem Kultūras ton-

dam par labu. Lāči piedzerdami
grib citiem mācīt kultūru. Fabula

Juris Pabērzs

„Žogotas un laksteigolas" grib žagatas tikt lakstīgalām līdzīgas

ar to, ka sak savu valodu kuplināt jauniem vārdiem Bet gak>

tas cita citu nesaprot.

Tai myusu laiku dožu dzisminiku dzismas.

Kas jaunim vordim pušķotas,

Mes škerstom, vorstom šai un tai,

Bet saprast navarim nikai.

Viņa sastādītas dažas grāmatas skolām Skolas Dorzs

(1909). Latvīšu volūdas gramatika (1921).
Kaut gan kā dzejā, tā prozā pēdējos gados parādījušies vai

rāki jauni vārdi, tomēr latgaliešu rakstniecība nekādu sevisfc

sasniegumu uzrādīt nevar. Klajā laistie darbi jāuzskata vair

par mēģinājumiem nekā par pilnvērtīgiem mākslinieciskiem

cerējumiem. Lirikā to labi uzrāda nevien atsevišķu dzejm
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dzeju grāmatas, bet ari antoloģija Lyra (1929), ko S. Sven ne

sakopojis Latgales drukāta vārda brīvības 25 gadu atcerei, tā-
pat kā sava laika 0. Skrinda, 10 gadu piemiņai izlaizdams an-

toloģiju Kukle (1914). No jaunākiem dzejniekiem minami: Toms
Seļickis (krājums Myužības skaņas), Jezups Oakuls (Sapņi un

ilgas), Izidors Kundzešs (Dvēseles slopes), Joņs Opyncāns,
R. Flencinīk's (Sevī), M. Apels, A. Lglojs, Naaizmerstule
(Rozālija Tabyns), Dominika Kundzešs, Jānis Regža,
A. Smagars (Laikmeta termometrs), Vladislavs Strods,
Ontons Rupaiņs, Fr. Visockis, Aleksandrs Adamans v. c. Prozā

ražīgs bijis baznk. Pēteris Apšenieks
(Apse), kas 1930. g. izlaidis savu rak-
stu 3. un 1931. g. 4. krājumu. Ap-
sīšu Jēkaba un Kaudzīšu gara stās-

tus no tautas dzīves sniedzis M.
Apeļs. Stāstā Zemi dabūt viņš mē-

ģina attēlot agrārreformas gaitu
Latgale. Stāstītāja dāvanas uzrāda

Burlacans, bet it sevišķi Alb.

Pēdējais iespiež latga-
«esu laikrakstos (Jauno Straume, vē-
iak Jaunais Vords) pirmo ro -

ļjānu latgaliešu izloksnē.
Nosaucis to par Kultūras nesēji, viņš
cenšas spilgtas krāsās notēlot vecās
un jaunas Latgales cīņu uz politisku
v" sabiedrisku notikumu fona, par

"zvaretaju nostādīdams jauno Lat-
San. Nesen viņš laida_ klajā rakstu

savu pirmo stāstu krājumu

Fr. Trasuns

"d_n c s un spaidos (1933), kas ātri iemantoja kritikas un

Jsitaju plašu ievērību. Sprūdžs nāk no Latgales, pazīst tās

, ļ-ļ UI3 aPS_tākļus un kā apdāvināts stāstnieks prot un spēj
lū

telot_šo musu dzimtenes daļu savos darbos. īsi, koncentrēti
v }os stāsta par to, ko vērojis dzīvē, ko skatījis savos māksli-
nieka sapņos, un panāk iespaidu.

..,
Latgaliešu izloksnē nākuši klajā vēl ari cita veida daiļ-

terāturas darbi. No lugām minamas: Fr. Trasuna Nugri-
Muse Pile (1928), Oluta Rūzite, drāma 3_cēlīnūs; J. Opyncān_a

zeiwes Reits (1923), drāma pīcus celīnus; Pasokuma skula,
oai*nu luga; 0. Rupaiņa Laikmetu maiņā (1930), tautas skatu
u

ļ?a 5 cēlienos no mūsdienu Latgales dzīves; baznk. P. Apše-

'ķa Sebastijans, drāma 4 cēlienos no Romas vēstures, Divi
™, drāma 5 cēlienos no tautas dzīves v. c.

Ari publicistu saime, kas vairāk vai mazāk atstājusi pēdas
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latgaliešu avīžniecības laukā un veicinājusi literātūru izloksnē,
jaunākos laikos augusi: līdztekus jau minētiem vecākiem, —

N. Rancānam, Fr. Ķempam, 0. un K. Skrindām, Ed. Kozlov-

skam v. c, — parādījušies jauni: VI. Rubuls, Valerija Seile, Po-

vuls Laizāns, Jezups Trasuns, Jurs Kārkle, Pīteris Strods, Pī-

teris Baško, H. Tichovskis v. c.

Daiļrakstniecības darbi latgaliešu izloksnē ar to stipri pa-

vairojušies, ka daudz latviešu labāko rakstnieku sacerējumi

pārcelti šai izloksnē. Tādā kārtā latgaliešiem darīta vai-

rāk pieejama latviešu sasniegtā kultūra. Tā pacels latgaliešus

uz līmeņa, kur tie lasīs savas tautas labākos rakstniekus ori-

ģinālā un sniegs savā izloksnē vērtīgus darbus (kā vaciem

P. Hebbels, Fr. Reuters v. c), ko lasīs ari pārējie latvieši.

Latgaliešu izloksnē pārcelto darbu starpā ir šādi: Kr.

Barona Latvju dainu izlase I; Blaumaņa Ugunī, Pamāte, Pazudušais

dēls, Nāves ēnā, Sestdienas vakars; Apsīšu Jēkaba Pie pagasta tie-

sas; Plūdoņa Atraitnes dēls; Skalbes pasakas (izlase); Sudraba

Edžus Dullais Dauka; Poruka Kauja pie Knipskas; Neikena Bāris,

Pamāte; A. Brigaderes Ganu diena, Nakts; Akurātera Kalpa zēna

vasara, Lāča bērni; A. Niedras Zemnieka dēls; Doku Ata Vectēvs,

Mans dzīves rīts; vairāki A. Ersa, Austriņa, Poruka v. c. stāsti, kas

izkaisīti laikrakstos.

V. Seiles Latgaliešu periodiski izdevumi, La

golas škola lI—IV. — Alfr. Gurtiņa Daiļliteratūras sākumi latgalie

izloksnē, Latvju Grāmata 1924, IV; Mūsu rakstnieki latgaliešu i
loksnē, turp. V. — Latgalāna Seimarjs Putāns, Zīdūnis 1922, IX—

135—140. — S., J. Pabērza sakūpūti roksti: Rūzes un ērkšķi, Latg

las škola IV, 43—44. — Studenta J. Silkāna dzejūli — Reita Skaņa

Reits 111, 190—111. — E. Ego (Belkowska) Latgaliešu rakstniecib

un avīžnieciba pēdējos 20 gados, A. Prandes grāmatā Latvju raks

niecība portrejās, Rīgā 1926, — V. Bērzmala Latgališu

terātūra un tās ražotāji, Zīdūnis 1928, VI—IX. burtn. —H. Ticbovs*

Garīgā atmoda Latgalē, Latgaliešu rakstniecība pag. gada, Proz

latgaliešu izloksnē etc, Izglīt. Min. Mēnešr. 1928, 11. nrā un Jaun

kās Zinas 1930, 98., un 171. un 1931 30. nrā. — A. Smagars Latgalie

mākslas atmoda, Kas jauns latgaliešu rakstniecībā, Jaunākās lw

1930, 159, 1931, 156 un 1933, 87. un 153. nrā. — E. E. Latgaliešu raks

nieks ceļa jūtīs, Domas 1931, 8. nrā. — M. Apela II latgaliešu raks

nieku konkursa darbu apskate, Zīdūnis 1931 un A. Jurdža pr°z

darbi, Straume 1933, 7. — Step. Seila Latgalīšu rakstnīceibas dar

nieki dzeivē un dorbā, žurn. Straume 1932, 3. un turpmākos,

bērts Sprūdžs Pagājušais gads latgaliešu rakstniecībā, Jaun. Ziflj

1932, 22. un Latgale liektā spogulī, Daugava 1932, 11. nr.
-Br. Spu

Literātūra.
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Fr. K. dzīdoj. «Latvija" atrosts un Kū soka dzīdojuma „Latvija"
autors Fr. Kemps?, Latgolas škola 1932, 5. nrā. — A. Gobas Lat-

gale etc., Rīgā 1933. —

3. TULKOJUMI
*

Citām tautām pār latviešiem valdot, tās uzspieda viņiem
savu valodu. Ilgus laikus bija vācieši latviešu kungi. Kāda
dala izglītoto latviešu pārgājusi vāciešos. Visa latviešu intel-

liģence bija līdz 19. g. simteņa pēdējam gadu desmitam gājusi
vācu skolas. Vācu literātūrā tad bija tā, kurā izglītotie lat-
vieši bija ieauguši, ko viņi lasīja, ko viņi saviem tautas bied-
riem darīja pa daļai pieejamu latviešu tulkojumos. Aronu
Matīss saskaitīja 1902. g. savā latviešu tulkotās beletristikas
rādītajā pavisam 1467 cittautu rakstniekus. No tiem lielā puse

759) ir vācieši. No brāļu Grimmu uzrakstītās tautas pasakas
mākslas dzejas augstākajiem sasniegumiem uzejam lat-

viešu tulkojumos vācu literātūras paraugus. Labākie latviešu
dzejnieki parādījuši savu tulkotāja mākslu pie vācu lielajiem
dzejas darbiem. Rainis pārdzejojis lielā skaitā vācu klasiku
darbus, to starpā (jētes Faustu, Plūdonis jaunākās vācu lirikas

Paraugus
L

Nīcšes Tā runāja Zaratustra.

Blakām vācu valodai latvieši mācījās krieviski un apm.
no 1890. g. gāja krievu skolās. Izglītotie latvieši piesavinājās
tagad krievu valodu un iepazinās ar krievu literātūru. Kā
agrāk daži latviešu rakstnieki (Blaumanis, Poruks, Aspazija)
bija sava jaunībā dzejojuši vāciski, tā vēlāk daži (Vulfs, Dam-
bergs) krieviski. Ja reālistiskais virziens lielā mērā izmantoja
vācu literātūru, tad Tatviešu dekadencei bija tieši sakari ar

krievu jaunajiem dzejniekiem (Brusovu, Bjeliju v. c). Tulkoto

dzejnieku starpā ieņēma krievi 1902. g. otru vietu

1241).

Latvijas valstij nodibinoties, latvieši nostājās paši uz sa-

Varn kājām, gāja paši savās skolās un atsvabinājās no vienas

otras tautas vienpusīgā iespaida. Revolūciju, reakciju un

Kara laikos latviešu intelliģence bija izsvaidīta pa visu pasauli
un iepazinusies ar daudz tautām, viņu valodām un literatūrām.
Latviešu tauta nu bija sasniegusi pilngadību, kur ta patstāvīgi
un svabadi varēja skatīties uz visām pusēm un izmantot savai

un gara dzīvei visderīgāko un vislabāko citās tautas.

Jēdzam tad, ka latviešu paaudze vairs nenorobežojas ar va-

ciern vienā un krieviem otrā pusē, bet ka viņi uzmeklē_visver-
rigāko ta sirmā senatnē, kā visjaunākos laikos, ta tālas ze-

mes un tautās, kā šepat kaimiņos, un ar to iepazīstas, to uzņem
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sevī. Latvieši šais nedaudz gados ieskatījušies visu to tautu

un laiku literatūrās, kam cilvēces gara attīstībā kāda redza-

māka loma: tālos austrumos, antīkā pasaulē, romāņu un ģer-

māņu tautās.

1) TĀLIE AUSTRUMI.■ No Āzijas valstīm ņēmusi jau-

nākā laika tautu dzīvē aktīvu dalību Japāna. Piesavinā-

damās Eiropas kuttūru, tā savukārt tikusi Eiropā pazīstama ar

savu īpatnību un panākumiem. Latviešus iepazīstina ar ja-

pāņu dzeju A. Svābe grāmatā Japāņu lirika (1921). le-

vadā viņš raksturo japāņu dzeju un sniedz kfājumu japāņu tan-

ku, kas piecās rindās ietver pa gleznai. Švābe tādā mēra iedzī-

vojas šai dzejas formā, ka viņš tanī sacer ari oriģinālus: Gong-

Gong (1922).

Pamatīgs japāņu gara dzīves pazinējs ir Jānis And-

rejs. Ozoliņš, kas parakstās ari par Andru Burtnieku

(jaunākā laikā pēdējo viņš pieņēmis par savu īsto vārdu Ozo-

liņa vietā). Ilgāku laiku viņš dzīvoja Japānā, tad Ziemeļ-

amerikā, darbojās augstskolās, ieguva zinātnieka grādu. Vins

laidis latviešu laikrakstos klajā rakstus par japāņu literatūru

un kultūru; to starpā: Japāņu dzeja (Ritums 1922), Japāņu su-

ģestīvās dzejas aistētika (1. Min. Mēnešraksts 1922), Japāņu ska-

tuves māksla (I. Min. Mēnešraksts 1923). Jauna gaismā Ozo-

liņš nostāda kādu latviešiem sen pazīstamu Austrumu litera-

tūras darbu: Zālamana augsto dziesmu (žurn. Sieviete 192a,

tad grāmatā Dziesmu dziesma 1925), kas uzņemta starp reli-

ģiskām grāmatām, bet patiesībā ir tīra mīlestības dzeja. f°
ievērojamo ebreju literātūras paraugu Ozoliņš tulkojis oriģi-

nālā ritmā ari latviski. Bez šī zinātniskā apcerējuma un tul-

kojumiem Ozoliņš, saukdamies par Andru Burtnieku, laidis kla-

jā veselu rindu oriģināldarbu dzejā un prozā. No tiem minami-

dzejas Maldi un valgi (Amerikā 1916), Tu un es, dziesmas par

mazo mīlu un lielo mīlestību, drāmat. poēma Šacha partija P»

baltā troņa (1925), drāma Pazudušā dēla pārnākšana (1926) v. t

Daudz latviešu literātūrā runāts par Indi j_u, kuru tautas

atmodas laikā uzlūkoja par latviešu tautas šūpuli. Sīs Pa

nepamatotu uzrādītās hipotēzes vietā nu latvieši dabu iepa-

zīties ar indiešu mācībām un dzejniekiem. Jau agrāk (191
latviešiem tika pieejama Plūdoņa tulkojumā karaļa CudraK

Vazantazena (Sudraka Vasantasena). Tai velak pievieno-

jās (5. vai 6. g. s. pēc Kr. dzīvojošā) indiešu dzejnieka K&

lidasas Šakuntala (Sakuntala) Janševska atdzejojuma
(1920). — Pamatīgāk nekā agrāk latvieši dabu iepazīties a

Būdas reliģiju. Rīgā uzstājušies pat Būdas priesjep

Šīs ticības kodolu uzrāda A. Janēks grāmatā: „Buddna
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mācības pamat i (1925). — Latviešu vidū ar veselu virk-
ni sacerējumu nācis pazīstams bengaju jaunlaiku dzejnieks Ra-
bindranats Tagore (dz. 1861), kam 1913. g. piesprieda
Nobela prēmiju. Ar dziļu iejūtu indiešu kultūrā par Tagori
rakstījis Richards Rudzītis, kas līdz ar minēto dzejnieku tic,
ka Dievs cilvēku sirdīs atdzims brāļu mīlestībā. Rudzīša eseja
par Tagori iznāca grāmatā Saules kultūra (1923), viņa

apcere R. Tagore Ritumā (1922), tāpat par vinu un viņa dar-
biem (Daugavas gada grāmata 1931. gadam, Daugava 1931).
Līdz ar Rudzīti kā Tagores rakstu pazinējs minams Kārlis Egle
kas daudz viņa darbu (no angļu valodas) tulkojis latviski. Tie

apvienoti tagad plašākā Tagores rakstu izdevumā.

Latviski tulkoti Tagores darbi: Pasta nams, skatuves

gabaliņš 2 cēlienos, tulk. K. Egle (1921); Dārznieks, mīlas lirika, tulk.

K. Egle (1921); Augošs mēnesis, poēmas par bērnību, tulk. V. Dā-

vids (1922); Citra, drāma 2 cēlienos, tulk. V. Davīds (1922); Indietes,

stāsti, tulk. Lejas-Krūmiņš (1921); Rabindranata Tagores Raksti,

Kārla Egles un Richarda Rudzīša tulkojuma (1927—1934).

No Arab i j a s pārnācis Eiropā pasaku krājums Tū k -

sto t s v n viena nakts. Dažas šī krājuma pasakas tul-

kotas agrāk. Tagad iznākuši četri glīti šo pasaku sējumi (1922
—1929/ Roberta Krodera un Linarda Laicēna tulkojumā ai

mākslinieka A. Apsīša un Niklāva Struņķa illūstrācijām.

2) ANTĪKĀ PASAULE.■ Gluži sveši latviešiem nebija
seno grieķu un romiešu darbi ari agrāk. Mīlenbachs bija tul-
kojis daļu Homēra Odisejas, M. Silinš Verģija Aineidas saku-

mu» Veidenbaums dažas Horača odas. Plašāks ieskats antīkā

Pasaule atvērās tikai pēdējos gados, kad ķērās tulkot un ap-

skatīt senos klasiskos darbus sistemātiski. Nāca latviešu tul-

kojuma klajā grieķu traģēdijas, lirika, prātniecības darbi, ro-

miešu dzeja, apcerējumi par grieķu un romiešu rakstiem.

Rosīgs darbinieks šai darba laukā ir Kārlis Strau-

,gs,er.b Latvijas universitātes profesors. Dzimis 2. jūnijā
11 st.) 1890. g. Džūkstē un gājis pie Lercha-Puškaiša skolā,

VJJŠ studēja (1909—1916) Maskavas augstskolā klasisko filo-

ļoģiju, apmeklēdams ari archaioloģisko institūtu. Viņš darbo-

jas Maskavā, tad Rīgā. Viņš laida klajā rakstus par Horaci

ļ!920), Eurīpida traģēdiju (1920), Teokritu (1921), Sapfo un

(1922). Grāmatās iznāca viņa tulkotie darbi: Aischila

paistītais Promētejs (1920), Grieķu lirika (1922), Horača dze-

)as (I un II 1924, 1930). Joh. Nik. Sekunda Skūpsti. Viņa rak-
supar klasisko senatni un viņas izskaņām māksla un literā-

rā sakopoti grāmatā Antīkā Pasaule (1924). Straubergs re-

cējis J. Grīna tulkoto Sofokla traģēdiju Oidips. Dantes pie-
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minu svinot, iznaca_ Strauberga redakcijā Daibes albums, kur

ievietots vina apcerējums par Vergili un Danti. Bez tam Strau-

bergs nodevās pētījumiem par mīlestības maģiju, par vinu sauli

latviešu tradicijās (1922), par lat-

viešu burvju grāmatām (1923).
(Viņa speciālo zinātnisko darbu

sīkāks saraksts grāmatā Lat-

vijas universitāte, 1929).

Grieķu rakstu tulkojumus

ar ievadiem un piezīmēm snie-

dzis Augusts Giezēns
(dz. 15. decembrī 1888. g. Jaun-

piebalga, beidzis Latvijas uni-

versitātes filoloģijas fakultāti).

Viņa tulkotas Sofokla Antigo-

na (1920), Apuleja Amors un

Psīche (1922), Aristoteļa Poē-

tika (1924), Homēra Iliade (dala

1929X — Sniegdams vairākus

speciālus darbus par grieķu li-

terātūru un valodu (Grieķu gra-

matika, 1926), antīkai pasaulei

piegriezies ari prof. Pēteris

ix i ķ a v ka (dz. 1886)._— Smalks

grieķu mākslas pazinējs ir E r -

nests Felsbergs (dz. 25.
Kārlis Straubergs

oktobrī 1866. g. Nētķenā, studējis filoloģiju Tērbata un Pēter-

pili, vēlāk profesors Latvijas universitātē, miris 1928. g. 31.

augustā). Krievu valodā viņš laidis klajā daudz rakstu par

antīko mākslu. Latviski rakstījis par Lģejas kultūru (1- M.

Mēnešraksts 1920, XI), par latviešu mākslu (Jaunā Latvija
1917). Grāmatas: Grieķu īpašvārdu pareizrakstība latviešu

valodā (1922), levads grieķu mākslas vēsturē (1926), Akropole

un Partenons (1926). Grieķu vazu gleznas (1927) v. c. — rri?

cis (Frīdrichs) Garais (dz. 1865), kas Pūrā (189}J
sniedza plašu Šekspīra Hamleta analizi, tulkojis Platona ievē-

rojamākos rakstus: Sokrāta aizstāvēšanās runu Kritonu, raJ-

donu (1920), ievadā sniegdams apskatu par grieķu filozoflj

līdz Platonam, Protagors (1925), Tūkīdida Peloponnesiešu karš

(1930—31). Plašāks apcerējums ir viņa Daži latviešu valodas

jautājumi (1930). Pazīstami viņa darbi par agrarjautājurnu
Baltijā, īpaši Latvijā, ko viņš sniedza krievu valoda, parakā-
damies pieņemtā vārdā V. Zemcevs: K-b arpapHOMy BOnP°QL

(1907), O KBOTHOH 3eMJTE B {Wl °>'

OcTaTKH apeoAajībHaro cTpoa b ripHČajīTHHCKOM'b Kpat (1915) v. c
»
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3) ROMĀŅU TAUTAS.■ Lielais renesanses laikmets, ko

pilna mērā pārdzīvoja romānu tautas, aizgāja latviešiem toreiz

apspiestai zemnieku kārtai, garām nepamanīts. Tikuši patstā-

vīgi, latvieši centās panākt aizkavēto un iepazīties ar minētā

laikmeta ievērojamākiem darbiem. Plašos apmēros tas varēja
notikt attiecībā uz itāliešu agrīnās renesanses lielo dzejnieku
Danti: atzīmēja (1921) jūsmīgās svinībās nevien Rīgā, bet

visā Latvijā skolās un biedrībās viņa 600 gadu nāves dienas

piemiņu. Sai pašā gadījumā izdeva piemiņas albumu ar Mā-

sēna Llles (Dievišķās Komēdijas daļas) tulkojumu un ar M. Val-

tera, J. Lautenbacha, A. Speķa, K. Strauberga, P. Šmita, K. Diš-

•ēra, J. Vecozola un P. Zālītes rakstiem par Danti. Apņēmās
ari rediģēt un izdot J. Māsēna tulkoto Dievišķo Komēdiju visu.

Ta drīz iznāca Strauberga redakcijā trijos sējumos. Kā ce-

turtais no tiem pievienojās J. Vecozola Dantes Dievišķās Ko-

mēdijas kommentāri (1923).

Jēkabs Masens, dzimis 22. janv. 1844. g., izglītojies Ma-

tīšu un Burtnieku draudzes skolā, tad Valmieras apriņķa skolā, bija

par skolotāju Lizdēnu pagastā (1874—76), pēc tam Valmieras mā-

cītāja pagastā (1876—84). Skolai izbeidzoties, Māsēns palika bez

vietas. Lai sagādātu uztura līdzekļus, viņš strādāja zemes darbus.

Nespēka gados viņam bija jāmeklē patversme Burtnieku nabagu

māja. Še mūža vakaru pavadīdams, viņš pēdējos gados saņēma ari

mazu valsts pabalstu. Mira viņš turpat 29. martā 1927. gadā, 84 ga-

dus lielu vecumu sasniedzis, un paglabāts Burtnieku kapos. — Māsēns

ķērās ari pie citu lielu pasaules literātūras darbu tulkošanas. Ap

1890. g. viņš bija pārtulkojis Faustu, vēlāk Homēra īliadu, Kamoneša

(Camoes) Lusiadus. Viņa tulkojumi nepilnīgi, tomēr ne bez vērtības.

Vecākās romāņu literātūras pamatīgs pazinējs ir Ar no 1d s

(Spekke). Viņš dzimis 14. (2.) jūnijā 1887. g. Vec-

touižas pagastā, apmeklējis (1902—1906)_ Jelgavas reālskolu,

studējis (1909—1915) Maskavas augstskola romāņu valodas, no

19?2. g. darbojās par profesoru Latvijas universitāte, tagad
Latvijas sūtnis Romā. Viņš aplūkojis renesanses laika rakst-
niekus un rakstu darbus: Miquel dc Cervantes Saavedra (Ri-
tums 1942. Vl—Vil), Kalderona drāmas Dzīve-sapnis kom-

Pozicija un stils (I. M. Mēnešraksts 1924, I—II), Lodovico

Anosto (Ritums 1924, II—III), Aizmirsta renesanses _poema
loannacaro „Dc partu Virginis, Ritums 1922, IV—V). Pētījums
par itāliešu metrikas pamatprincipiem ir: Itāliešu vienpadsmit-
zdbnieks (I. M. Mēnešraksts 1922, X—XII). Grāmata iznāca

! ulkojums: Marie dc France Laisi (1921). Speķis cel tulko-

jamā klajā kāda ap 1600. g. Rīgā dzīvojoša humānista darbu:

%as humānista Basilija Plinija poēma „Par vējiem" (Latvju
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Grāmata 1924, IV—V). Tālākie darbi: Livonijas dzejnieka
Eiredija poēma „Danubius" (Latv. Univ. raksti XII, 1925); Vis-

pārīgā literātūras vēsture 11, Viduslaiki un renesanse, Rīgā 1925;

Alt-Riga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre

1595. Bas. Plinius, Economium Riga, Rīgā 1927; Livonijas
kultūra pēc ārzemju chroniku, ceļojumu aprakstu un dzejas
darbu liecībām (krājumā Latvieši I, 1930), Poļu laika Livonijas

apstākļi dažu jaunu avotu gaismā (Daugava 1930) v. c.

Apskatiem par renesanses literatūru pievieno-
jas tulkojumi. Iznāca: Servantesa Lamančas Don-Kichots,

A. Ersa tulkojumā (1922-23);

Lope dc Vegas Fouente-Ove-

chuna J.Grīna tulkojumā; Kalde-

rona Salameas tiesnesis J. Rai-

ņa tulkojumā. Krājumu Rene-

sanses noveles sniedza J. Aku-

rāters; tanī ievietoti novelisti:

Novelino, Fioretti, Bokačio,

Franko Saketti, Džovanni Ser-

kambi, Ser Džovanni.

Ar franču literatūru ap-

skatos un tulkojumos latviešus

iepazīstinājuši: Jūlijs Vecozols

(Hugo, Franss), Dambergs (Mol-

jers), Sudrabkalns, E. Stērste v.

c. Virza 1921. g. sniedza 19.g.5.

franču lirikas antoloģiju (ar Li-

zas Stērstes apskatu par šī laik-

meta liriku), tāpat Emila Ver-

liarna poēmas Dzīves sejas un

plašu antoloģiju Franču rene-

sanses lirika (1930).Arnolds Speķis

4) ĢERMĀŅU TAUTAS. Pie bagāti izmantotās vācu

rakstniecības tagad no ģermāņu literātūrām pievienojas angļu

un ziemeļnieku dzejas darbi, ar kuriem latvieši dabu iepazīties.

Angļu valodā rakstītā literātūrā ieņem sevišķu vietu

amerikāņi. No viņu ievērojamākiem darbiem pieejamii lat-

viešu valodā: Longfello Dziesma par Hajavatu, ko tulkoji

A. Svābe (1921), Džeka Londona, Uptona Sinklera, Sinklera

Ljuisa v. c. raksti._ Par ValtuYaltu Vitmeni (Uitmani, Whitrnanļ
sniedz plašu apcerējumu Rūd. Egle (Ritums 1923, IX—X)- A

|
viņa dzejas paraugi darīti latviešiem pieejami. Dažiem angl

dzejniekiem piegrieza vērību sakarā ar piemiņām. Simtsi gafl

pagāja no Šellija (1922) un Bairena (1924) nāves. Par Sen']
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sniedza plašākus apcerējumus starp citiem Rudzītis (1. M. Mē-
nešraksts 1922. XI—XII), Sudrabkalns (Ritums 1922, VIII), par
Bairenu Rūd. Egle (Ritums 1924, IV; Latvju Grāmata 1924, III),
E. Turkina (1. M. Mēnešraksts 1924, V). No lielākiem darbiem
latviski tulkojis Kārlis Egle Kiplinga Džungļu grāmatu (1923),
tāpat Osk. Vailda pasakas. Atdzejojumus un pārskatus par angļu
jaunāko literātūru snieguši jaunākā laikā Anšlavs Eglītis un

Ēriks Adamsons.

Skandināviešu lielie rakstnieki: Ibsens, Bjernsons,
Hamsuns, Strindbergs v. c. latviešiem nāca pazīstami jau ap
gadu simteņu maiņu. Par Hamsunu te jāatzīmē Lejas-Krūmiņa
monogrāfija (1930). Jaunākā laikā ar zviedru literātūru

pamatīgi iepazinies dzejnieks Kārlis leviņš, kas par to sniedzis
Plašu vēsturisku pārskatu (Ritums 1923, 1—VII).

5) KAIMIŅU TAUTAS. Sevišķa interese latviešiem par

iiuiam, Kas vīniem geogranski vai etnogrāfiski tuvu. kas ari

sava attīstības gaitā viņiem iet blakus. Viņu literātūras ap-

lūkojot, ieraugāma radniecība, kas met gaismu ari uz pašu lat-

viešu literātūru; ar viņām latvieši stāvējuši no sen laikiem dzī-
vā Kara vērtību izmaiņā. Šādas tautas ir somi, igauņi, leiši.

Somu rakstnieki Peivērinta, Aho v. c. latviešiem pazīs-
tami jau no izgājušā gadu simteņa beigām. Ari par viņu tau-

tas epu Ka le vaļu daudz runāja, un šī epa klajā nākšana

ap 19. g. s. vidu zināmā mērā ierosināja latviešu atmodas lai-
ka dzejniekus (Pumpuru. Lautenbachu) sastādīt ari latviešu tau-

jās epu, kam tomēr latviešu tradicijās nebija nekāda pamata.
Somu tautas eps tagad latviešiem pieejams Linarda_ Laicēna

tulkojumā (1924). — Somu folkloras pētnieka Antija Arnes uz-

stādīta pasaku sistēma ir par pamatu ari jaunākajiem latviešu

tautas pasaku kārtotājiem (Šmitam, ŠvaOem). Par jaunāko
somu literātūru devuši latviešu periodiskos izdevumos pārska-
ts un raksturojumus paši somi: Antijs Tiittanens — Somu

rakstniecības tagadne (Ritums 1923, IX), Somu teātris (Ritums

Jļ>24, II); Reino Silvano — Somu literatūra un teātris 1920. g.

Jaunākās Ziņas 1921, 15, 23), Juhani Aho (Ritums 1921, I);
Lehtonens

— Aleksis Kivijs (I. M. Mēnešraksts 1924, III). Par

K'viju rakstījis ari igauņu kritiķis Fr. Tuglass (Ritums 1923, I).

».

Ari ar dažiem igauņu rakstniekiem latvieši iepazinu-

jļļes jau pagājušā gadu simteņa beigās, tā ar Eduardu Vildi
Far igauņu rakstniecību deva pārskatus latviešu laikrakstos
aP 1910. g. Augusts Gailītis. Par jaunāko igauņu literatūru

atviešu žurnālos rakstījis Frideberts Tuglass (Ritums 1921, I).

gauņu tautas epu Kalevipoegu (izn. 1929. g.) pārtulkojusi
Elīna Zālīte, kas par to rakstījusi (I. M. Mēnešraksts 1923, VI)
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un atdzejojusi ap 100 igauņu dzejoļu. Viņas tulkoti ari vai-

rāki romāni, piemēram, Tamsāres Mežstrautu saimnieks (1925)
v. c. Tulkojumus sniedzis un par igauņu rakstniecību rakstījis

pēdējā laikā vēl Alfrēds Ķempe.
Latviešu cilts brāļi leiši bija literāriskā attīstībā aptu-

rēti līdz šī gadu simteņa sākumam. Tomēr viņu daiņas pār-

dzejoja latviski jau tautas atmodas laikā un viņu 18. g. simteņa

dzejnieka Donaleiša Gada laikus pa daļai jau 19. g. s. sākumā

(Vatsons). Pārskatus par leišu rakstniecības attīstību, tāpat

par Lietavas avīžniecību sniedz Em. Prūša (Latvijas Vēstne-

sis 1921, sākot no 127. nr., Izgl. Min. Mēnešr. 1921, 7/8 v. ej.

Par dažiem leišu dzejniekiem rakstījis Jānis Sprogis

(dz. 1884) sakarā ar viņu piemiņas dienām. Leišu dzejnieks

Maironis tapa 1922. g. 60 g. vecs (Ritums 1922,_X); simts gadu

pagāja, ari 1922. g., kad dzimis leišu drāmas tevs Aleksandrs
Fromar-Gužutis (Ritums 1923, I). Viņu pieminot, leišu dzej-

nieks Gira sacīja: „Simts gadu laikā mēs esam lauzušies cauri

visādām varām, kuras mums aizkrustoja ceļus, un pēdīgi uzva-

rējām. Mēs tagad atvelkam elpu, lai ar jauniem spēkiem_ ietu

tāļāk." No Sproga leišu autoru tulkojumiem grāmatās iznākuši

stāsti: Lazdiņu Peledas Klaidonis (1924) un Žemaites Rudeņa

vakars (1924). Viņš rakstījis ari orīģinālstāstus, kas pa
lielākai

daļai izkaisīti avīzēs un žurnālos. Atsevišķi iznācis viņa Revo-

lucionārs Bārs (1924). J. joprojām darbojas kā žurnālists. Ar

jaunāko leišu rakstniecību īsos pārskatos un tulkojumos iepazīs-

tina Emilis Skujenieks, Boriss Melngailis. Plašus darbus par

Igauniju un Lietavu laidis klajā Ādolfs Erss.

4. DZEJA

Tas ir saprotami un dabiski, ka latviešu dzīvei_ nodibinoties

uz gluži jauniem pamatiem, ari latviešu dzejā ieplūst jauni ele-

menti. Bet kā vienumēr, tā īpaši jaunajā, tautu savienības no-

dibināšanas laikā, jaunie motīvi latviešu dzejā navuzejairu se

vien. Tie bija pasaules notikumi, kuros latvieši ņema dalību-

viņi tad ari nākuši jo ciešā sakarā ar pasaules literaturu._
ava

starpā organizēdamies, visas tautas daļas saistīdami kopā orga-

niskā vienībā, līdz ar to svabadi skatīdamies uz visam Pu??\!
latvieši pārdzīvo laiku, kas lielā mērā paplašina un padziluļ

viņu dzīvi un viņus nostāda lielu uzdevumu priekša. Tam vi-

sam savs noteicējs iespaids uz latviešu rakstniecību.

ļ Tiklīdz latvieši saka ap sevi nojausi

cik necik svabada gaisa, viņi. domādami par patstāvības ie£
1) VADOŠI MOTĪVI.
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sanu, saka runāt par jaunu posmu latviešu kultūrā, mākslā, dze-

jā. Tas notika 1918. g. rudenī, kad vācu varas sabrukums vairs

nebija nekāds noslēpums. Līdumā, kas turēja skaidru un pēc
iespējas pauda latviešu nacionālo domu, nāca klajā vairāk rak-
stu par latviešu kultūras un mākslas jautājumiem. Atbalstoties
uz garīgu atmodu yācijā, prasīja (A. Kroders, J. Sudrabkalns)
Pēc pilnīgākas kultūras, gara pilnas dzejas, kas iziet pretī dzī-

vetram un sludina mūžīgas idejas, kurā būtu pie tam jauns
iekšējs ritms, jauns mūzikālisms, jauns stils. Līdz ar to uzbruka

agrākajiem dzejniekiem, ari Skalbēm un Akurāteram, izceļot
dažus no jaunajiem: Virzu. Sudrabkalnu, Rozīti v. c. Lai gan

prasījumi bija nenoskaidroti un ari pretrunīgi, tomēr tieksme

pec kaut kā jauna bija gaiši redzama. Ne uz dienas prasīju-
miem dibinājās šis jaunais, bet uz lielu ideju atdzim-

šanu. Citēja vācu rakstnieka Pintusa vārdus: „Idejas, kuras
mes sludinām, nav jaunas; tās ir mūžīgas!" (Līdums 1918, 100).
— Piezīmēs par mūsu dzeju (Līdums 1918, 92) Sudrabkalns

saka: „Nav jau nekādu veco un jauno, ir tikai attīstības spējīgie
un attīstības nespējīgie. Un šoreizējie jaunie domājas esam at-

raduši tos pamatus, uz kādiem iespējama vissekmīgākā tālākā
attīstība." Kādā vēlākā laika rakstā (Latv. Vēstnesis 1920, 25.

sept.) Sudrabkalns, pieturēdamies pie citātiem no vācu (Pin-
tnus) un franču (Martinet) rakstniekiem, jaunā saturu apzīmē
Par tautu un cilvēku brālību. Vienīgā realitāte ir

cilvēks, individs, bet ne individs kā pretstats citiem cilvēkiem,
tas radītu to pašu pasīvo un mizantropisko individuālismu, kas

daudzināja sabiedrības iznīcinātājus; jātiecas, lai stipras perso-
nības butu visapkārt, pēc vienlīdz brīvu cilvēku sabiedrības.

Jaunā attīstības posma raksturu latv. literātūrā mēģina uz-

radīt Vecozols (Latv. Grām. 1923, VII—X). Latviešiem pat-
stāvīgiem tiekot, pašiem jānes visa sadzīves atbildība, jāizpilda

svarīgi pilsoņu pienākumi. Ar to mākslā pieplūst vielas un

pc-tīvu bagātība. Veģetātīvai dabai jāatkāpjas, jo viss,

Ķas saistās ar cilvēku, kļuvis aizraujoši valdzinošs. Liriskais

aikmets beidzies, sākas episkais. Dzejnieki izauguši lirika

W ver epa vārtus, kā tauta tos vērusi vēsture. Sak objektī-
vāki raudzīties uz dzīvi, cilvēkiem, notikumiem, atraisoties no

subjektīviem spriedumiem. „Pesimismam un dekadencei nav

y ietas tādā možā dzīvē." — Kurcijs runā par akt īv v mak-

su, šo jēdzienu attiecinādams uz glezniecību un ari uz dzeju.
Aktīva māksla nāk kā reakcija pasīvai piem., impresionismam,
Zvērodama stingru likumību, intellektuālu arehitektoniku. „Ta-

šadnes aktīvā mākslinieka īpatnēji laikmetīgais skatīšanas

veids mākslu kā atziņu saista ar to atziņas cīņu, ko cilvēce va-

ronīgi un bez aprimas turpina kā revolūcijas, ta ikdienas pelēka
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krēslā" (Aktīvā māksla, 23). Šāda māksla saskan ar Brača

raksturoto intellektuālo dzeju (sk. 462. lp.). Atziņas

top par mākslas darbu galveno elementu. Švābe pieved šādu

'(Voringera) citātu (Ritums 1922, 67): „Vēsturiskās un zinātnis-

kās izziņas smalkā juteklība rada jaunu atmosfēru ap visu mūsu

garīgo dzīvi. Nevis mākslas vietā ir stājusies zinātne, bet pē-

dējā sāk palikt par mākslu un strādā ar mākslinieka gara lido-

jumu." — Plaši un daudzpusīgi tiek pārrunāti impresionisma,

ekpresionisma, jaunākā laikā ari konstruktīvisma novirzienu

jautājumi, kā ari prasības, kas stāv sakarā ar sociālām prob-

lēmām literātūrā.

Kopā ar to pieaug formas prasības un piespiež

dzejniekus pacelties mākslas vērtību radīšanā. Bračs norada

uz kompozicijas nepieciešamību. Jūsmīgas glezniņas var

saistīt ar savu svaigumu uz brīdi, bet kompozīcija ir skelets,

kas nekad nenoveco. R. Kroders uzstāda Andreja Bjclija cel-

tās mel6d i s m a prasības, kas uzsveramas pretī skaņu un

tēlu bagātībai dzejā. „Vairāk dziesmas, vairāk vienkāršu vār-

du" (Ritums 1923, 76). Šīm prasībām pretī tomēr_ Kurcijs no-

rāda (Aktīvā māksla, 24), ka „tagadnes aktīva māksla negrib

doties ceļā atpakaļ uz emocionālu aloģismu, bet uz atdzīvinātu

un dzīvu loģiku, kosmiski aptverošu un saskanīgu."_
Šie ir daži prasījumi un problēmas, kas uzstādīti jaunāka

dzejā. Ar tiem saistās jaunais dzejas attīstības posms.

Sudrabkalna Iz piezīmēm par mūsu dzeju,

Līdums 1918, 90—92; Iz piezīmēm par moderno vācu literātūru, turp-

-100, 153, 155; Pasaules Dzejnieku Asociācija, Latv. Vēstn. 1920, 2a.

sept. — A. Krodera Domas par latviešu kultūru, Līdums 19 ■
122.—154. —J. Akurātera Piezīmes par latviešu mākslu un kultūru,

Līdums 1918, 149—152. — Teodora Mūsu kultūras jautājumi, Lidums

1918, 196, 200, 203. — J. Vecozola Latvju literātūras
renesanse.

Latvju grāmata 1923, V—X. —A. Kurcija Aktīvā māksla (Leipciga

1923). —A. Brača Peļams kompozicijas paņēmiens, Rit. 1923, l

R. Krodera Metodisms, turp. — A. Švābes Ekspresionisma gals, Kļ-
-1922, I. — Linarda Laicēna Dzejas principi (Promets, Rīgā). -Adol a

Ersa Ekspresionisms vai vājums, Piesaule 1931. — Zentas MaunP

Impresionisms un ekspresionisms, Daugava 1930., 7., 8., 9. —■ ' '

Vesela Latviešu rakstniecības nacionālās īpatnības, Daugava 1

11. — Aleksandra Caka Jauno rakstnieku stāvoklis un meklēju -
Latvju Grāmata 1929, 3. un 4. un Formālie elementi jaunāko dzel-

Literātūra.

nieku darbos, turpat 1930, 2. un 3. —

Laiku maiņas dažādus iespaidus sevī uzne

dams un pārdzīvodams, Virza tos tērpis savā daiļskanīgā pan
2) VIRZA.
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Dzimis 1883. g. Emburgas Billitēs, Zemgalē, un Bauskas pilsē-
tas skolā izglītojies, Virza, īstā vārdā Eduards Lieknis, dzīvoja
laiku pa laikam savās tēva mājās. Viņa pirmais dzejoļu krā-

jums Biķeris (1907) tēlo kaislas erotikas izjūtas. Vāciem

1915. g. jūlijā Zemgalē iebrūkot, Virza ar savējiem atstāja pē-
dēja brīdī mājas un devās bēgļu gaitā. Ceļā māti ķēra vācu

lode, tā ka vina uz mūžu aizdarīja acis. Vāci pēc tam atkāpās,
un Billīšu saimnieki varēja uz brīdi atgriezties atpakaļ. Nama

māti pārveda mājās stīvu un aukstu. Šis brīdis bija viens no

vistumšākajiem dzejnieka mūžā. Viņa dzejnieka iztēle, kas šo

momentu ietvēra dzejā, ienesa tanī staru svētas gaismas. Ap-

skaidrotu viņš skatīja savas mātes vaigu, un viņš saņēma sevī

par visdārgāko maksu pirktus dārgumus, kas piešķīra visai
viņa dzimtenes ainai nemirstīgu jaukumu.

„Tavs skaidracu mirdzums, un lepnums, un svētums, un klusais un

starošais prieks —

Vēl dvesa iz tevīm, kaut gulēji zārkā, kur mūžīgs tev' gaidīja miegs."

Virza nu bija visciešākā kār-
tā saistīts ar savas tautas traģis-
kiem pārdzīvojumiem. Viņš tiem

nevien uzmanīgi sekoja, bet ari

tos skatīja un apskaidroja savā

dzejnieka fantāzijā. Tie deva īsto

saturu viņa turpmākajiem dzejas
darbiem. Izkopdams līdz meis-

tarībai dzejas techniku, viņš lai-
da klajā dzejoļkrājumu Die-

višķīgās rotaļas (Valkā
19 19). Līdz ar latvju kareivju

varoņdarbiem pieņēma viņa dzeja
soli pa solim episku raksturu,
tas parādās jau lielā mērā turp-
mākajā dzejolkrājumā Laik-

mets un Lira (1923). No tā

ļespiežas prātā neaizmirstamas

balādes. Tā Nakts parāde. _Pa
PUrvu putenī maldīdamies kads

fedz nākam pulku pēc pulka ar

ļaunu pulkvedi priekšgalā. Tas

dvēseļu putenis, kas ceļas Ziem-

Eduards Virza

svētkos un gaudo un griežas. Jauni sasniegumi ir viņa dzejas un

Pērnās Skaidrība (1927). Šai krājuma dzejnieks pieiet tu-

vāk ari dabai, visur sasniegdams noskaņotu dzejiskas formas

virtuozitāti. Lauku dzīves slavināšanai domāta viņa dzeju iz-
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lase Lauku balsis (1927). Jāatzīmē viņa ievērojamie vēr-

tīgie franču autoru atdzejojumi, kas iznākuši ari grāmatās:

E. Verharna poēmas Dzīves sejas (1920), antoloģijas Franču

lirika XIX g. s. (1921) un Franču renesanses lirika (1930). Pil-

nīgi epa robežās Virza pāriet krājumā Poēmas (1924). Tie

ir dziedājumi, kur plašos vilcienos aizlido gar acīm pievilcīgas
dzīves un vēstures ainas. Tādās poēmās kā Hercogs Jēkabs,

Karalis Nameitis dzīvo tad atkal dzejnieka iemīļotā Zemgalē un

Kursa. Asa politiskas satiras skaņa starp citu ieskanas viņa

jaunākajā dzeju krājumā Dzejas un poēmas (1933).
Dailā, gleznainā prozā tērpjas tēlojumi Zaļā Zemgale

(1923). Šķiet, ka saņemam tur pat smaržu no Lielupes līdze-

numa zaļajām pļavām Zemgales turīga saimnieka sēta, visa tās

raksturīgā dzīve un sadzīve atveras lasītāja gara acu priekšā

viņa prozā rakstītā poēmā S t r a v m ē n i (1933), kas ir ievē-

rojams darbs latviešu pēdējo gadu rakstniecībā, un kas izpel-

nījies ari Kultūras Fonda godalgu.
Savu stilu Virza izkopis lielā mērā pie franču rakstniekiem,

kuru darbus viņš bagātīgā mērā pārdzejojis latviski, ka augšā

atzīmēts.

Virza vienmēr bijis atsaucīgs pret dažādām parādībām un

notikumiem mūsu literātūrā, tāpat politiskā un kulturāla dzīvē.

Ar to cieši saistīta viņa plašā publicistiskā darbība. Šās publicisti-
kas viena dala sakopota grāmatā Laika dokumenti (1930.

pirmoreiz ar tādu nosaukumu 1921 parādījās tikai maza brosū-

riņa). Tiem jāpievieno ari apcerējums Izpostītā Latvija

(1918), tāpat monogrāfija Pirmais Latvijas nacio-

nālo karaspēku virspavēlnieks pulkvedis
Oskars Kalpaks (1927). Par latviešiem, īpaši par lat-

viešu literātūru un .mākslu Virza sniedzis vairākus rakstus

franču- \*aloclā.

Literātūra. Rūdolfa Egles atsauksme -E. V. Laikmets un

Lira, Latvju Grāmata .1923, 5./6. - Edgara Sūnas E. V., Ritums 19»

1. — J. Lapiņa E. V. kā poēmu dzejnieks, Latvju Grāmata 1925» •
un Slāpes pēc autoritātes un dogmas (skats uz E. V. sociālām domām-
Burtnieks 1934., 1. — A. Grīna Divas sejas (par Skalbi un

Virzu),

Brīvā Zeme 1932. 228. 234. 240. —

3) ŠVĀBE. Arvēds Švābe (dz. 1888. g. Straupē) ir dzej-

nieks, stāstnieks, kritiķis, kultūrvēsturnieks, reize

un zinātnieks (darbojas Latvijas universitāte ka maciM

spēks). Nevienā no savām piekoptajām literātūras nozare
,

viņš neiet parastos ceļus, bet ienes katrā kaut ko jaunu. ® Z ČL
viņš mēģina ietvert to jūtu dzīvi, kas norisinās savrup no laM

dabas. Gan viņš vēl krājumā Klusie ciemi (uzrakst. w
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—13) tēlo laucinieku iespaidus, bet ne sakarā ar zemnieku

māju, bet ar muižu. Turpretī savos turpmākos krājumos, Pil-

sēta un Bulvāri (1921), viņš ķeras, kā to jau virsraksti

rāda, pie vielas, kas latviešu dzejā tādā apmērā vēl nebija vei-

dota. Viņš mēģina ieliet īpatnīgi uztvertus momentus pēc pant-
pēdām svabadās, tomēr pēc uzbūves stingrās formās. Lako-

nisku īsumu sasniedz viņa dzeja pēc japāņu priekšzīmes dari-

nātās tankās Gong-Gong (1922). — Pie prozas mākslas

problēmām viņš stājas romānā Darbs (1922). No laucinieku

dzīves še iztverta atkal tā dala, kas atveras muižas kalpotāju
un klipu aprindās. saistās ap muižas kalēja dēlu Andri

Liepu, kas no savu apstākļu šauruma darbā laužas uz augšu.
Darbā iešķetinātās prozas māk-
slas problēmas papildina romāna

turpmākā dala Vārds (1927),
tāpat viņa stāstu krājumi. Šva-

°es stāsti un tēlojumi sakopoti
krājumos Ceļā (2. izd. 1924),

palauztais gredzens
(1923) un Likteņu saistī-

bas (1926). Interesantu Pie-

balgas novada ainu tala pagātne
lap 1525. g.) rada viņa vēstu-

riska spēle astoņās ainās P i c -

oajgas audēji (1930). —

prozas izkopšanai Švabes re-

dakcijā iznāca citu tautu labāko

Prozas_ pazinēju teorētisku rak-

stu krājums Prozas māk-
si a (1924). — Patstāvīgi pētī-

jumi ir viņa .Raksti par

?tvju folkloru (I 1923).

Arvēds Švābe

Nopietns, plašs zinātnisks darbs, kura izmantoti līdzšim vel ne-

sēroti avoti, ir vina Latvju kultūras 'vesturē_(l
1921. IJ 1922). Daudz jauna sniedz ari viņa skolām nodomāta

Paplašā Latvijas vēsture (I 1921, II 1922, 111 1923). Bet it

sevišķi vērtīgi un svarīgi ir Švabes pētījumi par Latvijas ag-

un tiesību jautājumiem, piegriežoties speciāli 16. ga-
du simtenim. Te jāatzīmē šādi viņa plašāki darbi un vēstures

Pirmavotu publicējumi: Pagasta vēsture (1926), Grundriß der

%argeschichte Lettlands (1928, saīsināti tas pats ari angļu un

ranču valodā), Zemes attiecību un zemes reformu vēsture

Etvijā (1930), Kurzemes muižas tiesības (1931), Livonijas se-

Jakās bruņinieku tiesības (1932), Vecākās zemnieku tiesības,

Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI
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1695. gadā, Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā.
Drustu pag. tiesas spriedumi (visas sērijā Latvijas vēstures

pirmavoti, 1927). Savas plašās zināšanas praktiskā darbā vioš

var pielietot ari A. Gulbja izdotā Latv. Konversācijas Vārdnīcā,

kas iznāk vina vadībā un galvenā redakcijā (sākot ar_ 1927).

Kopš 1932. gada 5 oktobra viņš ir profesors Latvijas univer-

sitātē.

Literātūra. Edg. Sūnas A. Sv., Ritums 1925., 9. un 10. -

Prof. L. Arbuzova Arvēda Švābes Latvju kultūrvēsture, Latvju Grā-

mata 1924., 1. un 2. —

4) ROZĪTIS.P Pāvils Rozītis (dz. 2. dcc. 1889. g, ). st.,

Liepas pag. Anduļos) naca vispirrr c ar h-7pi n I i cm.

Pirmajos krājumos (Kaijas

1910; Ziedu krūze, 1910—

12) vadošais motīys_ mīles-

tība spilgtā nokrāsā. Vē-

lāk viņa dzeja pieņem lie-

lāku plašumu (Skanošais
laiks, 1914—18; Zobens un

Līlija, 1912—18; Mans Ko-

rāns, 1923; Pie akas, 1927).

Tanī atspoguļojas moder-

nais laiks ar kafejnīcām,

ielu impresijam, radio, iek-

šējām cīņām. Beglu laika

uzturēdamies_ Kaukāzā, Ro-

zītis iedzīvojas austrumnie-

ku dabā un gara pasaule.

Viņam tad rodas dzejoji
Armēnija, Gruzija, Pie Ku-

ras. Ari savas dziļākās at-

ziņas viņš laiž klajā aus-

trumnieku reliģijas grāma-

tas Korāna nosaukuma.

Viņa grāmatās ir veselas

nodaļas sonetu. AtsevistO

Pāvils Rozītis

iznāca trioleti Zīļu rota (1918), oktāvas Jaunavības 1 o-r-

nis (1919). — Rozīša stāstos nomanāma pāreja w>

subjektīvi liriskā uz objektīvi episko. Ari še Austrumiem sav

loma. Tanīs dabūtie iespaidi pieņem vietām reliģisku noskan

(Varoņa galva, Aka tuksnesī). Bet kad Rozītis vērīgu aci ap-

lūko augstāko šķiru dzīvi mūsu jaunajā valstī, viņš tanī ļeraUļ'
parādības, kas viņā modina satiriķa tieksmes. Pec sJ^ļu,

s

tēlojumu krājumiem Nāves vižņi (1919), Granātu ziedi, Migi
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svilpes (1920) nāk klajā Portrejas (1922), kurās sazīmējami šo

laiku karjēristu, izdzīves cilvēku, savādnieku daudzkārt kariķēti
vaibsti. Jo sevišķi šie tagadnes tēli izceļas krājumos Krāces

(1925), Jaunsaimnieks (1926), Ceturtā grācija
(1924); Pret savu gribu (1928), Mezgli (1933).
Dramatiska lauka mēģinājies viņš ar viencēlienu Jauna cepure

(1931). Plašu laika ainu Rozītis sniedz romānā Divas sejas
(1921), kam par varoni pēckara iekšēji sadalītais cilvēks. Ro-
māna otra, par sevi patstāvīga dala Uguns celi (1924) kom-

pozicijā,_koncentrācijā pārspēj pirmo. Tomēr visskarbāk negātī-

vas parādības mūsu tagadējā sadzīvē un sabiedrībā Rozītis ap-

strādā romānā Ceplis (1928). — Dažu latviešu rakstnieku

ģīmetnes zīmētas kritiskās studijās Kultūras slāpes (1920).

Literātūra. Edgāra Sūnas P. R., Ritums 1926., 12. - E. Ro-

zenbachs Latviešu triolets, Latvju Grāmata 1928., 1. —

5) JĀNIS GRĪNS. Jānis Grīns (dz. 23./11. marta 1890. g.

oirzu pagasta Ziedos) ir nerimstošs meklētājs. Tas nomanāms

vina dzīvē un rakstnieka dar-
bā. Skolotāja eksāmenu noli-
cis, (1908), viņš strādāja skolā

bauska, Rūjienā, Cēsīs, bet

tad, Latvijas valstij nodibinoties,
pārnāca (1919) Rīgā un darbo-

jās avīžniecība un rakstniecība.

Latvijas ūnivers. juridisko fa-
kultāti beidzis, viņš iestājās
Par vadītāja palīgu plašajā Val-
tera un Rapas akc. sab. iz-

devniecībā. Kopš 1928. gada
Se

_

viņš tad rediģē ari žur-
nālu Daugava. Skolas va-

jadzībām viņš sniedzis:

laiku vēsturi, pēc Vul-
IlUs (1922), lasāmo grāmatu
Pamatskolām (kopā ar Ezeri-
fu) Valoda, 6 dalās (1923—24).
J au nības literatūru
Vloš sekmējis ar vairāk rakstu

glumiem: Lapu pa lapai (1912),

fernības pagalmos (1914), Sau-

Jānis Grīns

es ciemos (1917), Apvārkšņi (1917), Lauku ziedi (1918),
Vlršu vaiņags (1918). — Dailrakstniecība Grīns naca

klajā ar dzejo lic m, kas sakopoti krājumos: Pirm-

dlena (1911), Rožu uguni (1914). Rotaļādamies viņš attēlo dā-
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bas iespaidus, novērojumus. Ne jūtu elements še pārsvarā, bet

interesants, anekdotisks uztvērums. Tieksme pēc objektīvā,

episkā viņu noveda pie balādes. Šai dzejas veidā viņš tad ari

deva dažus vērtīgus paraugus: Tālivalda gals, Burtnieku ezers.

—Pa tam viņš bija piegriezies ari stāstiem. Tajos viņš

nav dzīves tēlotājs, bet situāciju uztvērējs, psīchologs. Leģendu

un atminu sakopojums ir viņa Rūsa rietumos (1920).
Viela pa daļai ņemta no vēstures. Kurzemes senatnē aizved

Etjena Laroša dzīves stāsts, Ģirta Aizupa ceļojums uz Gvineju,

Ādolfs Erss

Literātūra.

Uz tagadnes novērojumu pama-

ta radušies Laikmeta ku-

mēdiņi (1923). Juku laika

spekulanta tips ir Jānis Birģelis,

kas rādīts stāstā Sarkanās

bailes. Smalka ironija izpau-

žas tēlojumā Sociālistiņi. Lī-

dzīga rakstura stāsts Pla, Pa-

saules labotāju
_

vai Pasaules

lāpītāju asociācija. Plašāks

vēsturisks stāsts ir Sakšu

Morics (1924). Kopā ar V.

Grēviņu — abu vardi apvie-

noti kā Gregri — viņš laidis

klajā dēku romānu Latvi-

jas karalis (1928). Pla-

šāks drāmatisks darbs ir viņa

komēdija Kalostro
Jel-

gavā (1932). Sakarā ar_
stu-

dijām Latvijas ūniversitātē vi-

ņam radies darbs Kurzemes

un Zemgales hercogistes sa-

tversme (1927).

Pašbiografiska skice: Mazas atzīšanās,

Egles atzinās 111, 355. — P. Ermaņa .1. G., Ritums 1924, 524-530.

Ādolfs Erss, īstā vārdā Rūniks (dz. 31. maija

1885, j. st., Lžu Gibēnos, Vidzemē), tika vairāk redzams tiK*

pēdējos gados, kaut gan jau 1906. g. iznāca maza vina az

jolu grāmatiņa Lūzumi. Tanī izsakās no dzīves sliedēm izsis

jaunekļa klusi asiņojošā sirds. Viņš bija 1905. g. beigas Dze

benē, kur darbojās par skolotāju un izpildīja sekretāra vi

revolūcionārā rīcības komitejā, tikko izsprucis no
kaza

rokām, no drošas nāves; ar to sakas viņa begla gaitas\V

Krievijas dažādām malām un pilsētām. Viņš bija par maJs '

6) ERSS.
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lotaju, telefona mēchaniķi, svētceļnieku. Pāris gadus vioš

uzturējās Pēterpili, gadu_ Maskavā, pavadīdams šais pilsētās
lielāko dalu laika bibliotēkās, gleznu galerijās. Erss liecina

(Egles_ Atziņas 111, 200)_: „Redzētais, piedzīvotais, pārdomā-
tais velak deva vielu stāstiem un dzejām, kur varēju iemaskē-
ties ka bēdīgi jautrs komēdiants, savus smagākos pārdzīvoju-
mus likdams atkārtot klauniem, bruņiniekiem, ganiem, marķī-
ziem un meklētājiem." Kādus gadus (1911 —14) viņš pavada
Latgale, iedziļodamies viņas īpatnībās. Kara laikā viņš pārnāk
Rīga, bet tikai pēc kara atrod vairāk miera, savus pārdzīvoju-
mus plašākos apmēros notēlot. — Ersa tēlojumi tad nu

raibu raibie. Dzejnieks izvadā pa dažādām zemēm un dažā-

diem laikiem, ari pa teiku valsti. Bet visur viņš paliek tas pats

nerimstošais meklētājs, kam īstenība top par sapni un sapnis

par īstenību. Vēl ganos ejot, viņam pašos neievērojamākos
priekšmetos, alksnī un paeglī, ir sava dvēsele. Daba un nedzī-
vas lietas, istaba, kurā viņš uzturas, viņam dzīvo līdz. Viņš
Pats sevi redz sadalītu. Viņa dvīnis ir vai nu smējējs, kurš
Oirgajas par to, kas viņam svēts, vai ari gaišs tels, kas pa-

ceļas no tumšās zemes pretī zvaigznājam (Greizajiem Ratiem),
mistiskās irreālās sfērās. Ersa tēlojumu un stāstu sakopojumi
'r: Maskas (1920), Greizos ratos (1921), Krustceļos, Latgales
stāsti (1926), Vecā Latgale (1931), Lauku varoņi (1926/1927),
Lijas Vasariņ atvaļinājums (1927), Jautras Rīdzinieces (1932),

Laimīgie (1933), garāks stāsts ir Satirs un Krusts. īstenība tas

jau uzskatāms par romānu, kam jaunākā laikā pievienojas_ viņa

turpmākie romāni Muižnieki (1931), _Mīles tī b a s

varavīksne (1930), Aglonas dievmātes atgrie-
šanas (1931). — Ersa vēlākie dzejoļi sakopoti krājumos
Itālija (1923), Amora dārzs (1923). Pedeja dzejnieks sasniedzis

noskaņotu mieru. Viņam apkārt ziedošs dārzs. Ari nave viņu

neuztrauc. Tā ir viņa pēdējā draudzene, kas sauc cietēju ka

ēnains sils; pārslīdēs pār pieri vēsa ēna, „klus saprotams, kas

minams ciešanās".

Erss nevien apceļojis Itāliju, bet jo sevišķi tuvu ieskatījies
ari mušu kaimiņu — igauņu un leišu — dzīve un Sa-

kara ar to viņam radušās divas plašas grāmatas Brīva Estija
(1929) un Lietuva (1930).

Literātūra. Pašbiografija: Mani trīsdesmit gadi, K. Egles

Atziņas 111, 201—234; tas pats Ritumā 1923. —A. Gobas A. E., Ritums

1923, lII—IV. Ed. Virzas A. E., grāmatā Laikmeta dokumenti Rīga

1930., 116. lp. un Uz pagātni kad domu kuģis slīd, Brīvā Zeme 1931.,

257. nrā. - Edgāra Sūnas A. E., Ritums 1926, 6, 7/9 un Piesaule 1931,
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10. — J. Sudrabkalna Bramin iz Latvii, Sevodņa 1931. — J. Vesela
A. E., Daugava 1932.6. —

7) KURCIJS. Andrejs Kurcijs, īstā vārdā Kuršinskis (dz,
1. okt. 1884, j. st„ Meženieku Apšu mājās, netāļu no Embotes),
uzņēma jaunība jaunas strāvas iespaidus. Liepājas reālskolu
beidzis, viņš (1904—1905) studē Rīgas politeahnikā komerciju.
Lielu iespaidu_uz viņu atstāj 1905.

g._ notikumi un_ nostiprina

viņa jau no bērnības vientulig°° -
to^-+

--- o„„««,+«.o o^,,™;^

izjūtas, pesimistisko noskaņu,
kas izpaužas viņa tā laika dze-

jas mēģinājumos. Vioš pāriet

studēt uz Vāciju (Jenā 1905—

1911) medicīnu un filozofiju,

dzīvo tad Pēterpilī, Rīgā, studē
vēl Berlīnē mākslas teoriju

(1922—23).
_—

Viņš laiž klajā

dzejoļu grāmatas: Saules bē-

das (1910), Bez prieka un dailes

(1915), Mana grāmata. Pasau-

les klajumā (1921), Vita nova.

Dvēseles kabarējs (1921), Dzie-

smas melnbaltai Madonnai

(1922), Barbars _Parīzē (1925).

Utopija (1925), Ēzelis, Mūks,

Eiropa (1927), Klusums, Dzim-

teriīgā (1930). Mistiski sapņai-

na noskaņa velkas
_

pa
visu

Kurcija dzeju. Variācijas tanī

ienes jaunu atziņu meklējumi

un gribas akti. Viņa melnbal-

tā Madonna ir laba un ļauna

Andrejs Kurcijs

sinteze
:

grēkā svēta būtne, kam viņš tuvojas kā kautrīgs, estē-

tisku jūtu apdvests pielūdzējs. Jaunākā laika dzeja kļuvusi

jau stipri sabiedriska rakstura, skarbu satirisku motīvu pili]a-
It īpaši tas sakāms par jaunākā laika krājumiem. — Kurcija
stāsti iznākuši grāmatās Cīņa ar nezināmo (1924), 3X3 mēnes-

nīcas (1925), Cilvēciskie lopi (1929), kas bieži vien tāpat p

dzeja neskaidras mistikas apdvesta. Teorētiski darbi mākslas

un rakstniecības jautājumos ir viņa Aktīvā māksla

Teatrs (1925). Par mākslu I (1932).

Pašbiografija: Par sevi, K. Egles Atzinās m

192-197. — K. Dziļlejas A. X., Ritums 1923. 11. - Edg. Sūnas A.

Literātūra
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dzejas. Latvju Grāmata 1923, I. — Edgara A. K. dzeja, Darba Balss

1922, 91—110. — P. Ķikuta A. X., Latvju Grāmata 1928,, 6.

8) SUDRABKALNS. Jānis Sudrabkalns (dz. 17. maijā
1894. g., j. st.. Inčukalna muižas krogu), mācījās Vec- un Jaun-

piebalgas draudzes skolā, pēc tam Dubultu ģimnāzijā, piedalījās
(1915—18) karā, dzīvo pēc tam Rīgā. Nākušas klajā vina dze-

joļu grāmatas: Spārnotā Armāda (1920),

Pārvērtības (1924),
Spuldze vējā (1931). No-

saukdamies par Oliveretto,
viņš sacerējis feļetonus,
sati r a s, kas sakopotas grā-
matās: Trubadūrs uz Ezela
(1921), Viņpus laba un ļauna
(1923), Džentlmens ceriņu fra-
ka (1924). Iznākuši mazā grā-
matā ari viņa stāsti Trīs vilša-
nās (1927). Sudrabkalna dzeja

!J raksturīga ar saviem dziļa-
jiem, gleznainajiem domu gā-
jieniem. Tie pilnīgi ierauj
iekšējā pasaulē, kuras spēcīga-
jā gara plūsmā ārpasaule iemet
tikai pa spilgtam vizulim. Kat-
rā atsevišķā vietā uzrādīdama
dzīvu, saistošu spēku, šī plūs-
ma ne visur noturas norobežo-

ts krastos. Brīvs no katras

lūsmošanas, dzejnieks nogrem-
dējas vēsajās gara dzelmēs,

Jānis Sudrabkalns

vienaldzīgs pret liktens pārbaudījumiem, pret rūpēm un prie-
kiem, no kā viņš sakrāj medu dvēseles šūnās. Vina tālākais

jļierķis ir ari viņa prozas rakstos (sk. 527. lp.) sludinātā cilvēku

brālība, atsvabināšanās no visa, kas ierobežo cilvēces visaptve-
rošo garu. Viņa dzejā ir liela motīvu bagātība, bet viens no viņa
lernīlotākiem motīviem ir nākotnes skatīšana, kuru viņš iedo-

mājas kādas pārdabīgas laimes apstarotu. Šī vīzija viņu ar-

V'en dziji saviļņo un viņa pants tad kļūst svinīgs un patētisks.
Viņš ir ari apbrīnojams ritmu meistars un savos labākojos sa-

cerējumos prot saniegt lielu vienkāršību. Visu šo īpašību dēļ

ļaunākā dzejnieku paaudzē Sudrabkalnam liels iespaids. — Sa-
v°s feļetonos Oliveretto sniedz dzejiski vērtīgus humora parau-

Dzeja
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gus. — levērību pelna ari vina tulkojumi (Šekspīrs, Anatols

Franss v. c), tāpat kritiskās un informatīvās piezīmes žurnālos

un laikrakstos gan par pašu, gan cittautu literāriskām parādī-
bām. Tur parādās Sudrabkalna asais vērtētāja skats, zināša-

nas un liela intelliģence un smalkjūtība. Atzīstams darbs ir

vina apceres par latviešu literātūru un kultūru krievu laikrak-

stos.

Literātūra., Rud. Egles ats. par dzejām Pārvērtības, Latv

Grāmata 1924, 1. — Edg. Sūnas J. S„ Ritums 1926, 3. — P. Ķiku

J. S., Piesaule 1928, 12. — Ed. Virzas atsauksme par dzejām Spuldz

vējā, Brīvā Zeme 1931, 280.
—

Ant. Bārdas par to pašu, Jaun. Ziņa

1931. 28fi. —

9) LAICĒNS.■ Linar<

Laicēns (dz. 15./3. nov. 188

gadā Jaunrozes jvletumo
Vidzemē) pēc vietējo sko

apmeklēšanas strādāja kāc

laiku par dārznieka mācek

Bormaņa muižā un saraksti,

savu pirmo stāstu, ko sava

radikāli proletāriskās domi

dēļ nevarēja iespiest. N

Liepiņa privātās reālskola

Valmierā, kur viņš izglītoja

tālāk, viņam tāpēc jaizstā

jas, ka bija piedalījies nele

gālas literātūras izplatīšana
Valmierā dzīvodams (a

1904), viuš laida Pēt. Avīze

klajā pirmos dzejoļus, ka

radušies zem Veidenbaurn

un Raiņa iespaida. Revolu

cijas laikā (1905) viņš pieda

lījas mītiņos, vadīja pa dala

Jaunlaicēnu un Jaunroze

nanroctnc ī-ckTTTvlfirMnnam kUS

Linards Laicēns

tību, piedalījās monopolu un krogu slēgšanā, urādņiku

na_, ieroču atņemšana muižā. Sodu ekspedīcijām ierodoties, viņš

slepas Pliskavas pārnāca Rīgā (1906), tad aizceļoja

uz Somiju. Latvijā pārnākušu, viņu (1909) arestēja un
ielika

cietumā,, no kura atsvabināja 1911. g. Kādu laiku viņš darbojas

Latvijas pilsētas (Ventspilī, Liepājā, Valkā) par žurnālistu, tau

pārgāja uz Maskavu un no 1916. g. aktīvi uzstājās par
Latvijas

autonomiju, piedalīdamies nacionāldēmokratu darbībā. t>e

drīz viņā atdzīvojās senākais revolūcionārs, un 1917. g. ruden
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viņš ir sarāvis visus organizatoriskos sakarus ar pilsonību.
Kopš ša laika pieturas pie_ galīgi kreisa politiska novirziena,
aizstāvēdams to ari Saeima, kur tas tika ievēlēts 1928. gadā un

darbojas līdz 1932., tad no Saeimas izstājās un aizceļoja uz Pad.

Krieviju. Tas izsakās ari viņa literāriskā darbībā. Rodas viņa
pirmie stāsti krājumam Attaisnotie, kas pēc tam, kad

vioš bijis Valmierā par skolotāju un nometies Rīgā uz dzīvi,
nak klaja 1921. g. Par šo grāmatu saka pats Laicēns (Egles
Atziņas 111, 104): „Kara un revolūcijas gadu izjusto un pārdzī-
voto esmu centies koncentrēt grāmatā Attaisnotie — ar ne-

saudzību, nežēlību un pat bezkaunību, ja tā gribētu kāds sacīt."

Stāsta savu stāstu kalps, gūsteknis, prostitūētā, pakārtais, un

ar niknako naidu pret citiem nostāda sevi par attaisnotu. Katrs

stāsts pauž spēku* dvēseles uguni. Savrup, pretī parastajam
nostājas Laicēns stilā un problēmās ari citos stāstos. Tie iz-
doti grāmatās: Vēji un aizvēji (1906—12), Malienā (1910—13),
Bula vasara, Laterna tumsā (1911—15), leslēgtie (1906—15).
Mimozu zari (1906—20), Mēbelīgā Rīga un pielikumi (1923),
Skaistā Itālija (1925), Kameras (1929), romāni Emigrants (1926)
un Kliedzošie korpusi (1929). — Starp Laicena dzejas grāma-

tām raksturīga Ho-Tai (1921—22), ka_s savā austrumnieku

kolorīta, brīvos ritmos ietver jaunas vērtības. Laicēns še

Sniedz paraugu saviem prasījumiem, ko viņš izsaka uz šķiru
teoriju pamatotā apcerējumā Dzejas principi. „Tagadnes dze-

jābūt viņas izteiksmē, stilā koncentrētai, saspringtai līdz pē-
dējai iespējai. Jo mazāk salīdzinājumu, jo mazāk tieši ievestu

tēlu, jo labāk; tomēr caur tēlu samazināšanu nedrīkst sama-

zināties tēlainība pati. Tas nozīmē: ar vislielāko līdzekļu
ekonomiju ir jāpanāk visaugstākais, galējākais uzstādītā māk-

sliska mērķa sasniegums." Iznākušas vēl šādas Laicēna dz c -

ļ° 1 v grāmatas: Kvēle (1905—1907), Pilsētā un laukā

1908—12), Karavāne (1913—19), Berlīne (1924), Sēmafors

'1924), Aziats (1929). Savas domas par dzeju viņš izsaka ap-
cerējumā Dzejas principi (1923). Iznākušas Laicēnam ari vai-

tekas ludziņas: Princis puķēs (1923), Šujmašīna un vējdzir-
navas (1923), Mītiņš ballē (1925) v. c. — Viņa tulkots somu

tautas eps Kalevala (1924).

Literātūra. Pašbiografiskas piezīmes, K. Egles Atziuas 111,

95—106. J. Lapiņa L. L., Līdums 1915., 105. — E. Sūnas L. L. dzejiskie

priekšstati, Latvju Grāmata 1924, IV. — Edg. Sūnas L. L., Ritums

1926, 4. un 5. — P. Ķikuta L. L., Latvju Grāmata 1927, 3. nrā. —

E. Fross L. L., R. 1928.

10) PAEGLE. Leons Paegle (dz. 9. jūn. 1890. g. j. s.,

vianšu Laučos Vidzeme, miris 28. janvārī 1926. gada Rīga)
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sastopams allaž blakām Linardam Laicēnam. Kopīgi virai snie-

guši ari dažas grāmatas: Vālodzes šūpulis, grāmata lasīšanai,

rotaļām un darbam (11. 1922, 111. 1923); Panama, visu sezonu

nebeidzams bojeviks, mazo, jauno un slimo valstu kīno noti-

kumi 7 daļās. Par skolotāju Valmieras seminārā (1906—1910)

izglītojies, Paegle darbojās skolā Krimuldā, Mīlgrāvī, Maskavā.

Revolūcijas laikā viņš še bija par priekšsēdētāju Latviešu skolu

padomē (1917). Rīgā (1918. g. rudenī) pārbraucis, viņš lieli-

nieku valdības laikā bija par I pilsētas vidusskolas pārzini

Uzveda ari (1919. gada sākumā

Operas nama) viņa revolucionā-

rā sajūsmā rakstīto lugu Aug-

šāmcelšanās, kas bija jau

izrādīta Maskavā, Pēterpili un

citās Krievijas pilsētas.
_

Skolu

un pašmācības vajadzībām Pa-

egle laida klajā dažas grāmatas,

to starpā tulkoja R. Vippera

vēsturi (3 daļas). _—
Latvijas

patstāvības laika naca sakopoti

klajā Paegles pa periodiskiem
izdevumiem izkaisītie raksti. To

starpā ir dzejoļi, stāsti un lugas.

Tanīs parādās reālists, kas izcel

sabiedriskas parādības un prob-

lēmas, neuzrādīdams sevišķas

mākslinieka spējas. Viņa dze-

joļu sakopojumi ir: Jauno

vanagu sasaukšanās (1921), Ka-

rogi (1922), Spārni (1922). Sta s-

t i sakopoti grāmatas: Darba

bērni (1921), Pār sāpju slieksni

(1922), Kas atsēdēs? (1928), ro-

Leons Paegle

māni Kurš mani mīl? (1923), Izpostītie (1926). Paegles dra-

matiskie darbi: Azisun maskas (1921), lela (1922), Gad-

simtu sejas (1921). Ar pēdējo darbu, ko izrādīja 1922. g. tau-

tas augstskolas kultūras svētkos, Paegle mēģinājis teātrī iera-

dīt vietu kollektīvismam un izvest teātra izrādes no četrām

sienām zem klajas debess. Tādā garā tad viņš turpmāk snie-

dza jaunus darbus: Par un pret (1924), Nāves kalējs (1924).

mes sāls (1925). Sastapšanās (1925), Runga iz maisa (193*

Kādas mazas meitiņas piedzīvojumi (1928), Vasaras atvadīša-

nās (1926), no kurām dažas tieši tikai jaunatnei domātas.

sonisko uzskatu laikā viņš sarakstījis drāmu Dievi un cilve

(1914).
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Literātūra. Pašbiografija: īss atskats uz dzīvi, K. Egles

Atziņas 111, 336—351. — A. Upīša L. P. grāmatas, Latvju Grāmata

1923, 111, un L. P., Domas 1926, 21. — Teodora Zeiferta L. P., Izgl.

Min. Mēnešr. 1926, 2. —

11) ARNIS (dz. 1888. g.), darbojās pirmās revolūcijas laikā

kopā ar M. Valteru, Rolavu, Akurāteru v. c. sociāldēmokratu sa-

vienībā, nostādamies pret dogmu un stingru partijas disciplīnu,
ttirišminārinrnio* neir n;in7nm cVabadību, augstiem kultūras ideā-

Hem, nacionālismu. Dzelmē
iespiesta vina Sāpju balāde,
kura viņš, noliecies pār mel-

no zārku, atvadās no savas

mīlas un aiziet meklēt ledus

valsti, solīdams ziemas naktī

pārnākt un ap viņas kapu vīt

sārtās kāvu liesmas. Ar šo

balādi varētu simbolizē 1

Arņa piedzīvojumus. Ilgi
gadi viņam jāpavada trimdā;
tikai kara laikā viņš varēja
Pārnākt dzimtenē. Ko viņš
Pa 15 gadiem (1905—1920)
izjutis un izbaudījis, ietve-

ras viņa dzejolgrāmatā Lik-

tenīgie ceļi (1923). Tai sē-

ra, rezignejoša skaņa. Gai-
tu beidzot, viņš tāds pat
vientulis, kā gaitu sākot.

Viņš tad svēta savu trimdu
un savu vientulību, svēta

yisu, ko dzīve lej viņa kausā.
Vēl lielāka skepse viņa otrā

Arnis

dzeju grāmatā Smīns (1931), kurā notēlojas viņa pedejo gadu

Pārdzīvojumi. — Emigrantu dzīve atspoguļojas viņa stāstos Dvē-

seles svešniecība, Kad zvaigznes krīt, kas sakopoti zem virs-

raksta Bulvāra taiga (1923). Demokrātisku sapņotāju
Un citus tipus Arnis notēlo savos romānos Andreja Sai -

dzīve un nāve (1928) un Mīlas _lemti_ lik-

teņi (1929). Asa satira par pēckara laika dažām negatīvam

dzīves parādībām ir viņa romāns Tauriņu kauja (1933).

filozofiska doma risināta viņa dialogos Likt cņ a loto. Ta-

gadnes notikumus viņš tēlo 3 cēlienu skatu lugā Virsmež-

zi 0a māja (1925). —
Plašāki literāriski aplūkoju-

mi ir: Ideoloģijas ceļa jūtīs (Latvija 1922, 5. v. t.), kur vilk-
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tas parallēlesstarp Raiņa un Apsesdēla pasaules uztveri; Jānis

Akurāters mūsu nacionālistiskā dzīvē (J. Akurātera Kopoti

raksti, IV, 1923); Dr. M. Valtera loma mūsu sabiedriskās ideo-

loģijas attīstība, Daugava 1930, 5. un 6.; Brīvībai upurēts (par
Rolavu), Daugava 1934, 1.—3. — Izmantodams visjaunāko li-

teratūru, Arnis iztirzā filozofiskas problēmas rakstos: Sajūtu
problēma (I. M. Mēnešraksts 1921, I—II), Ideju liktenis (turp..
IX—X), Loģisms un psīcholoģisms atziņas teorijā (I. M. M.

1922, VIII—IX). Gara attīstība (I. M. M. 1924, X—XI), Kas ir

atziņa? (I. M. M. 1928, 4 un 5/6), Zinātne un materiālistiskā
metafizika (Daugava 1929, 8 un 9) v. c.

Literātūra. Artura Baumarja ats. par romānu Andreja Sal-

gala dzīve un nāve, Latvju Grāmata 1928, 5. — A. Gobas Arnis, Pie-

saule 1931, 3. —

12) EZERIŅŠ. Jānis Ezeriņš parādījās savā īstajā seja

pēcKara jaiKa, m gan viņš dažus literāriskus mēģinājumus bija

laidis klajā jau agrāk. Dzimis 9. aprīlī 1891. g. Biksēres (tagad
Patkules) Beiros, Cesvaines draudzē un beidzis Valmieras sko-

lotāju semināru (1910), viņš bija par skolotāju Lazdonas drau-

dzes (1910—12) un Saikavas ministrijas skolā (1912—19). Sa-

dzīvē un darbā še viņam radās izdevība uzkrāt diezgan daudz

vielas saviem turpmākiem prozas darbiem. Pēc kara vioš pār-

nāca uz Rīgu un strādāja Brīvās Zemes redakcijā (1919—22)
par literāriskās nodaļas vadītāju. No redakcijas darba atstā-

jies, viņš nodevās tikai literāriskam darbam, uzturēdamies gan

Rīgā, gan uz laukiem. Sasirdzis ar diloni, viņš mira Rīgā 1924.

gada 24. decembrī un paglabāts Meža kapos. — Jau pašiem pir-

miem viņa dzejoļiem, kas parādās šad un tad priekš kara (sa _

kot ar 1908. g.), nebija parastā skaņa. Viņš it kā kautrējās sa-

vas jūtas izteikt, bet lika runāt priekšmetiem. Tie tad nu tika

dzīvi un zīmēja to, ko viņš sirdī glabāja. Slēpdams sevī smalk-

jūtīga romantika dvēseli, viņš runāja naturālista valoda, rjļ;
tam viņš sargājās lietot nodeldētas frāzes un atkārtoties.

neviens moments dzīvē nelīdzinās otram, tā savos rakstos vīns

ar katru teikumu gribēja sniegt kaut ko jaunu. Tieksme do-

māt un runāt tēlos asināja viņa skatu uz ārējām parādībām-
tās viņu saistīja un deva izteiksmes līdzekļus viņa gara

satu-

ram. Viņš tad attīstījās par objektīvu stāstītāju, par tipisku n -

velistu. Viņa mākslinieciski izstrādātais stils ajgādina Blau-

mani,, ietverdams sevī tomēr vēl tālāk izsmalcinātu nervu da

bību. Tai sakari ar pārgrozīto sabiedrisko atmosfēru, kas P>'

na nemiera, baudu kāres, slimības dīgļu. Ezeriņš neaizver aC
.

pret visu to tukšību un nelietību, kas slēpjas aiz dažādiem P
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vuriem. Tada kārta viņa_ darbos slēpjas dziļš ētisks elements.
Ezeriņa valoda ka viņa stāstos tā dzejās vienmēr svaiga, sulī-

ga, plūstoša. Viņa noveles sakopotas krājumos Dziesmi-
nieks un velns (1920), Leijerkaste 1. un 2. d.

(1923—1925). Daļu savu dzeju viņš apvienojis grāmatā Krā š -

natas (1925), kas iznāca tikai pēc viņa nāves. Viņš uzrak-

stījis ari garāku poēmu Vīrs ar bārdu (Latvijas Sargs 1921)
un sastādījis antoloģiju bērniem un jaunatnei Cīruļu koris (1926).
Viencēliena ludziņa ir viņa Si-
bīrijas zāle (1920). Kā humo-
rists feļetonists viņš sniedza
daudz asprātīgu rindu par da-
žādiem dienas notikumiem, pa-

rakstīdamies pieņemtos vārdos
Orions, Hi-hi, bet visvairāk
unus c multis. Rakstījis
viņš ari kritikas un devis dažus
tulkojumus: Uailda Doriana
ureja ģīmetne (1920), Stendala
Sarkanais un Melnais (1921—
22) v. c. Viņa padomātais dzī-
ves darbs, plašais romāns
p ics Kublenieks, kam
vnš gadiem ilgi bija materiā-
ls krajis,_ palika nedarīts. Tanī
viņš gribeia sakopot lauku hu-

moristu nostāstus un nedarbus,
fps ietelodams dēku varonī

Kubleniekā. Šim darbam viņš
ūija nevien sakrājis materiālus
ue t izstrādājis ari plānu un uz-

rakstījis pat pirmo nodalu.

Jānis Ezeriņš

»nes rvublenieks būs Latvijas Pūcesspieģelis," Ezeriņš kādreiz

Piezīmējis. Izdarīdams dažādus nedarbus, Pičs vērš tos gal-
iņā kārtā pret kundzisku, svešu elementu savā iemīļotajā tē-
VIR par kuru viņš galā liek galvu uz ežiņas.

Literātūra. Edg. Sūnas J. E., Ritums 1923, 8. — J. Sudrab-

ains J. E, nekrologs, Latvijas Vēstnesis 1924, 294. — P. Ermana At-

minas par J. E., Illūstr. Žurnāls 1925, 1. — R. Valdesa (Bērziņa) J. E.
Pičs Kublenieks, Illūstr. Žurnāls 1925, 2. — Zentas Mauriņas J. E.,

Daugavas Gada Grāmata 1926. gadam. —K. Zariņa J. E. kā rakst-

nieks un cilvēks, Rīgas Ziņas 1925, 85. — J. Vesela J. E., Latvju Grā-
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6. — Andreja Ruņga Atmiņas par J. E., Latvju Grāmata 1928, 5. un

Illūstr. Žurnāls 1929. —

13) VISJAUNĀKĀ PAAUDZE.■ f Visjaunākai paaudzei pie-
skaitāmi tie dzejnieki, kuri ar saviem klajā laistiem darbiem se-

vi plašāk parādījuši un izpelnījušies ievērību Latvijas patstā-
vības laikā. Dala no viņiem literāriskās gaitas sākuši gan jau

priekš pasaules kara vai kara laikā, bet rakstniecībā sev no-

teiktu stāvokli un vietu vini iekarojuši tikai pēc 1920. gada._ Kā

dzejnieki, kas vēl pašā savas attīstības un darba plaukumā tie

še tad nav vēl visā pilnībā raksturojami, bet tikai īsumā aplū-

kojami, kaut gan daudzi no viņiem savu garīgo seju loti vis-

pusīgi un spilgti jau parādījuši, un tiem sava nenoliedzama

vieta un nozīme latviešu rakstniecības attīstības vēsture, pie-

mēram, Pēteris Lrmanis, Richards Rudzītis, nelaikā mirušais
Jānis Ziemeļnieks, Antons Bārda v. c. Beigās jāpiemin vel ari

paši jaunākie, kas savas gaitas sākuši pašā jaunākā laika un

vairāk vai mazāk stāv vēl savas attīstības sākumā.

a) ĒRMANIS.
_

Pēteris Ermanis nāca ar lielu garīgu aiz-

rautību un spēku, nāca kā gaismas un cilvēcības cīnītājs, kas

brīžiem gan šaubās, tomēr tic visa laba uzvarai. Viņš bija

viens no pašiem pirmajiem un drošsirdīgākajiem, kas apzinīgi

ievadīja lielu lūzumu mūsu pēckara dzejā. It īpaši to viņš pa-

nāca ar savām pirmajām, ne visai lielajām, bet satura īpatnām

un spilgtām grāmatām Es sludinu (1920), Es šaubos,

es ticu (1922). Viņš it kā skali izkliedza kara un revolūciju
šausmās vārdzināto un sasāpējušo cilvēka dvēseli, izgāja cīna

par jaunu apgarotu cilvēku. Viņa dzeja še pilna dedzīgu jaun-

humānisma ideju par labā cilvēka atdzimšanu, par viņa pār-

veidošanu. Saturam tad bija meklējami ari jauni atbilstoši n-

dzekļi. Ne ritms, ne gleznas, ne ideju risinājums nekārtojas

vairs līdz šim parastās vārsmās. Parastā melodiski ritmiska

četrrindu panta vietā Ermanim labāk šķiet brīvais pants ar sa-

vu īpatno „bezritma ritmu", svaigiem epitetiem, neparastam ai-

nām un gleznām, krāsu maisījumiem. Vēlākā viņa dzeja, kur

idejiski viņš dedzīgi nododas saskaņas, sintezēs meklejumieņi

un dzīvības nemirstības slavināšanai (Es visur dzī-

vību redzu), savā attīstībā noveda gan viņu atkal atpakaļ pie.
vecām klasiskām formām, tomēr pārāk stingri šās formas vīns

neietur nekad. Daļa no šās vēlākās dzejas apvienota grāmatas

Laiki un celi (1922), Es visur dzīvību redzu

(1926) un Atvasara (1933). — Cīņa ar sevi un necilvēcīgo

apkārtni pamata ari daudziem viņa stāstiem un miniatūram. vi-

ņa varoņi grib sevī un citos redzēt vai izveidot tikai to ļ a '
cēlo, cildeno, gaišo. Stipras brīžiem viņos ari irreai
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redzējumu un izjutumu tieksmes. Ermana prozas darbi iznā-
kuši grāmatas: Atsacīšanās (1920), Lietuvēna lai-
ka (1922), Cīnās un uzvaras (1923), Atraidītie un

izredzētie (1928).

Lrmanis daudz rakstījis par mūsu rakstniekiem un rakst-
niecību.

_

Viņš fr viens no labākiem mūsu jaunākās literātūras

pārzinātajiem. Viņš labi pazīst ari cittautu literātūru. Šī lite-

ratūras mīlestība un zināšanas izsakās viņam daudzkārt zīmī-

gos apdziedajumos, kas par 12 gadiem (1912—22) sakrāti un

uzņemti grāmata Laiki un celi (1922). Plašāki literāriski

apcerējumi ir viņa Četras sejas (1924, par Austriņu, Krū-
žu, Jekabsonu un Štrālu), Ed. Treumanis un viņa dze-
ja (1924) un Anna Brigadere (1932). Pārējie izkaisīti

žurnālos un laikrakstos. Viņa sakārtota antoloģija Dziesminieki

('cJ-2), atmiņu kopojums Rūdolfs Blaumanis (1923); viņš re-

diģējis Rud. Blaumaņa Kop. rakstus (1923—28) un piedalījies
Poruku Jāņa Kop. rakstu rediģēšanā (1929—30).

Pēteris Ermanis dzimis 1893. gada 2. februārī Plāņu Kalna
Rūķos ka saimnieka dēls. Audzis vientulīgi, jau agri sadrau-

dzējies ar grāmatām, kas tam palikušas mīlas vienmēr. Mā-
cījies Tiepeles Ozola pagastskolā un Smiltenes draudzes skolā,
beidzis 1912. g. Smiltenes tirdzniecības skolu. Kara laikā kal-
pojis bij. Krievijas 1915—19 un Latvijas armijā 1919—21_. Pēc

ļam dzīvo un darbojas kā rakstnieks gan Rīga, gan savas ma-

las Kalna Rūķos.

Literātūra. Pašbiografija īsas ziņas par mani pašu, K.

Egles Atziņas 111, 1924. — Artura Baumaņa P. E. un mūsu daiļlite-

ratūra, Latvju Grāmata 1928, 4. — P. Ķikuta P. E., Piesaule 1929, 11.

Z. Mauriņas Milas problēma, Daugavas gada grāmata 1926. ga-

dam un Impersionisms un ekspresionisms, Daugava 1930, 8. un 9.

b) RICHARDS RUDZĪTIS ir jūrmalnieks. Dzimis viņš

g. 19. lebruarī Mellužos, turpat uzaudzis» beidzis Bērziņa
v" Smitchena ģimnāziju Dubultos, studējis filozofiju Tērbatā

ļļn Latvijas universitātē, pēdējo pabeigdams 1931. g_. ar kandi-

dāta grādu. Kopš 1920. g. darbojas valsts bibliotēkā kā biblio-

tekārs. Rakstniecībai viņš piegriezies sākot ar 1918. gadu, kad
Ilaca klajā viņa dzeja Mūžīgais pravietis un daži Tagores dzies-
-11111 tulkojumi. Tālus apvāršņus aptver Rudzītis savā dzeja un

apcerējumos. Skolodamies pie dziļākajiem gariem jaunākajā
Un vecākajā literātūrā, sevišķi pie austrumniekiem, viņš arvien
Vajrāk cenšas savas izjūtas padziļināt līdz reliģiskām nojaus-

tam. Viņš ir dedzīgs cēlu mērķu meklētājs, ideālists. Ka
Katl"s īsts mākslinieks viņš dziļi reliģiozs (Dievs man ir visums).
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jūtas kā dala no mirdzošās visuma plūsmes, sakūst ar dabu

vienā gavijelpā. Visa pasaule viņam liekas kā svētnīca, un

dabas mūžīgais ritms allaž šalc viņa dzejā, kas bieži kļūst him-

niska. Tuva viņam atziņa, ka viss daiļais ir dievišķs, bet viss

dievišķais, skaidrais un tīrais — dziļi un patiesi cilvēcisks. Ru-
dzītis pieder tai pašai pēckara jaunhumānistu saimei, kurai Sud-

rabkalns, Ermanis un citi. Viņa dzejnieka attīstības pirmo pos-

mu iezīmē krājums Cilvēka dziesmas (1922). Vēlākās

dzejas iznāca grāmatā Daiļajai dvēselei (1933).

Rudzītis arvienu augstu turējis un tur idejiskos meklēju-
mus. Viņam pat liekas, ka ar dzeju vien nepietiek, ka_ savus

principus un ideālus vajaga sludināt traktātos, apcerēs, pat

vienkāršos avīžu ievadrakstos. Tādu viņam tad sakrājies liels

skaits par dažādiem literāriskiem, filozofiskiem, reliģiskiem un

sabiedriskiem jautājumiem (Par latvju tautas atdzimšanu, Jaunā

reliģija, Kosmiskā gamma. Daiļuma kultūra, Poruka traģiskais

Dievs v. c), vai lielām personībām (Šelliju, Čurloni, Romēnu

Rolānu, Baironu, Gandiju, Rabindranatu Tagori, Raini v. c.), kas

visi izkaisīti periodikā. Idejiski stingri noskaņotas ari vina

turpmākās daiļdarbu grāmatas, — antoloģija Svētnīcā

(1925), dzimtenes dzīves un dabas vērojumi S v ē t c c 1 otā ja

piezīmes (1929), bet it īpaši nākotnīgu tēlu un domu krā-

jums Mātes Grāmata (1932).

Daudz vērtīga Rudzītis devis kā tulkotājs, svešās litera-

tūrās meklēdams tikai sev gara un dvēseles tuviniekus. Vis-

pirms te viņu valdzinājuši senie grieķi. Dala šo viņa grieP

autoru tulkojumi uzņemta K. Strauberga sakopota Grieķu līp*
kā (1923), bet dala iznākusi atsevišķā grāmatā Bišu melo-

dijas (1927) Viņš atdzejojis pazīstamā bengalu dzejnieka

Rabindranata Tagores filozofiskās dzejas un drāmas (Tagores

Raksti V un VI sēj.) un sniedzis par viņa darbiem plašu eseju

Saules kultūra (1923). Bez Šellija, Vitmena v. c. viņu

valdzinājuši: reliģiozi kosmiskais persiešu Dželaledins cl R?"
mijs, krievu Vlad. Solovjevs un citi. Dziļi aizrauj viņu ari tin

reliģiski domātāji, no kuriem jaunākā laikā viņam sevišķi tuvs

kļuvis Rerichs.

P. Ermaua R. R„ Latvju Grāmata 1928, 6. "

Zentas Mauriuas Mīlas problems, Daugavas gada grāmata 1926. ga-

dam, un Impresionisms etc, Daugava 1930, 8. un 9. —

Literātūra.

Vienkāršs un sirsnīgs, brīžam ner,XoZ

izsmalcināts sava dzeja ir Jānis Ziemeļnieks.
VlD

_

galvenais motīvs — mīlestība uz sievieti uz māti, ko vins ap-

dzied daudz un dažādos veidos. It īpaši pirmajā dzeju krajum

c) ZIEMEĻNIEKS.
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Nezināmai 0923) dominē svētas, zināmā mērā mistiskas
mīlestības meklēšanas motīvs. Viņš slavina un apdzied, bet
sāpes ari nosoda tur to mūžam Neatrodamo, Meklējamo, kuras
svētums atsevišķos mirkļos pamirdz gan vai ikvienas sievietes
seja un acīs, bet pilnībā nav sastopams nekur.

Un zvaigznei krītot debess tumšuma

Es nojautu, ka dzīve Tevis nava,

Ka mājo sirdī Tu un — mūžībā.

Un tomēr, iztēlē dzejnieka tuvumā bieži it kā jūtama šī

Nezināma, ko viņš tad trīsošā reliģiozā pielūgsmē dēvē par

Daiļo un Svēto. Te viņa parādās viņam kā vīzija naktī, te
viņas vaigs atmirdz zvaigžņu gaismā, te atkal bērnības at-
miņas viņa ataust kā tā, kas atnes balvas un brīdi durvīs stā-
vēdama parunājas ar māti.

Viņai blakus dzejnieka dvēselē vienmēr lielā apskaidrībā
staro matēs tēls, simbolizēdams visu gaišu, mīļu un dār-

gu dzīve. Sirdī plokas skumju un sāpju straumes, kad māte

uzliek tam rokas uz krūtīm, lai to aijādama mierinātu, un vi-

ņas šūpļa dziesmiņa paceļ to gaismā, un viņas acu spožums
saista to ar mūžību. Dzīves maldos mācījies atzīt, ka par mā-
tes mīlestību svētāks nav nekas, dzejnieks priecājas:

Pie tavas sirds es atkal mieru jutu

Kā seno dienu gaišās stundās, māt!

Un domāju, kaut mūžīgi ta butu,

Kaut nespētu nekas vairs sāpināt.

Sabiedriskie un citi motīvi, ieskanēdamies tikai pa retam,

Ziemeļnieka dzejā nav sevišķi spilgti. Ziemeļnieks ir roman-

kas dzīvi un pasauli skata un sajūt vairāk kā slogu. Viņa
dzeja ar katru gadu vairāk sāk ielauzties romantiķiem rakstu-

rīgas smeldzošās grūtsirdības un sāpju skaņas, aug viņa sa-

iekšējais nemiers un neapmierinātība, pamodinādami
dvēselē dziļākus reliģiskus jautājumus. Dzejnieks doma par

Dievu, par viņa būtību, domā par viņa attiecībām pret cilveka

jm cilvēces sāpēm, domā par visu to kaudamies ar lielam šau-

bām, kas to bieži nomāc. Viņš nekā neatrisina, bet tikai uz-

stāda sev jautājumus, un tas viņam sagādā vel vairāk garīgas

ciešanas. Bet tādas pat ciešanas viņš redz visur ap sevi.

Cilvēks grēko kā vergs, baiļu sviedrus svīzdams, viņš gļēvi

Piedod nīzdams un mīlot nokauj, un tā cieš, mūžīgi cieš. Pār-

domas Ziemeļniekam pamirdz atziņa, ka ari pats Dievs nepa-
ust laimes. Un Kristus tēlā nolūkojoties, viņam šķiet, ka šis

brīnišķi Cēlais tāpat nes nemirstību caur mūžību ciezdams
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(Bedu nakti). Un skumja grūtsirdība viņu nekad vairs ne-

atstāj.

Izteiksmē Ziemeļnieka dzeja vienkārša, viegli plūstoša, iz-

justa, ikvienam labi saprotama un uzņemama. Ar to viņa tautā

ātri ieguvusi plašu populāritāti.

Ziemeļnieks rakstījis ari stāstus, apceres par rakstniekiem

un atsauksmes par grāmatām, kas nākušas klajā periodiskos
izdevumos (Atpūtā, Jaunākās Ziņās, Piesaulē, Latvju Grāmatā

v. c), bet tagad uzņemtas viņa kopotos rakstos. Savos stāstos

viņš parādās gan kā veikls fābulētājs, notikumu izdomātājs un

grupētājs, bet sevišķu māksliniecisku īpatnību neuzrāda. Maz

vērā liekami ari viņa literāriskie spriedumi, kam bieži vien tī-

ri nejauša gadījuma raksturs. Visu, ko Ziemeļnieks devis, viņš
devis lirikā.

Dzīvs būdams dzejnieks sakopoja un izdeva četras savu

dzeju grāmatas: Nezin ā m a i (1923), Aizej o š a i s (1924),

Skūpsts (1928) un Naktis (1929). Pēc nāves iznāca

viņa Kopotas dzejas (1931, otrs papildināts izdevums

1933), tāpat Kopoti raksti divos sējumos (1933).
_

Jāpļe-
min ari viņa trafarētie tekstu dzejojumi bērnu bilžu grāmatas,

no kuriem daži tomēr dzejiski labi padevušies un Ziemeļnieka
talantam zīmīgi. Tie pa daļai oriģināli, pa daļai atdzejojumi
un lokālizējumi: Laimes bērna un Pinkšķētāja raibie piedzīvo-

jumi (1928), Sarkanā kurpīte (1928), Ceļojums uz mēnesi (1928),
Cirks (1929), Zvērnīcā (1929),, Kā Aida, Gaida un Frīdis brauca

pie krustmamiņas ciema (b. g.), Leiputrija (b. g.) v. c.

Jānis Ziemeļnieks, īstā vārdā Jānis Krauklis, dzimis 1897.

gada 24. decembrī Smiltenes draudzes Bānūžu muiža ka va-

gara dēls un turpat ari pavadījis savas bērnības pirmo posmu.

Autobiogrāfiskos uzzīmējumos par to viņš izsakās: „Agra bēr-

nībā, līdz 7. dzīves gadam, mans gaišākais laiks. Atminos vel

ļoti skaidri, kā sāku mācīties kājām iet, turoties pie krēsla, un

kā naktī mani māte šūpoja, lai neraudu. Biju no dzimšanas loti

vārgs un_ tāpēc mani lutināja vairāk kā citus." Mācījies_ vis-

pirms Plāņu Sarkaņa skolā, tad Strenču ministrijas skola, iz-

mēģinājies pēc tam vairākos amatos, viņš 1915. g. iestājas un

izmācas Strenčos par fotogrāfu un nostrādā tur līdz 1919. ga-

dam. Tad pāriet uz Rīgu, kā eksterns noliek vidusskolas un

skolotāja eksāmenus, darbojas īsu laiku Izglītības ministrijas

mākslas departamentā kā ierēdnis, līdz pēdīgi piegriežas tika1
rakstniecībai, drukādamies visvairāk Jaunākās Ziņas. vin.a

pirmās dzejas iespiestas 1916. gadā Dzimtenes Vēstnesī. Mi-

ra Ziemeļnieks pēkšņā nāvē, samērā jauns gados, Rīga 19*3

gadā, naktī no 17. uz 18. jūliju.
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Literātūra.■ \ J. Z. autobiogrāfija, Latvijas modernās dzejas

antoloģija, R., 1930; P. Ermaoa īsas piezīmes par J. Z. dzeju, Latvju

Grāmata 1928, 2 un J. Z. Kop. rakstu ievadā; P. Ķikuta J. Z., Piesaule

1930, 7; K. Skalbes Atmiņas par J. Ziemeļnieku, Jaunākās Ziņas 1930,

183; Jūlija Lāča un A. Borinca J. Z. piemiņai, Jaun. Ziņas 1930, 159

Aleksandra Čaka J. Z. piemiņai, Latvju Grāmata 1930, 4.

d) ANTONS BĀRDA■ lej savu dzeju cietās, skaidrās for-

mas, Dez patosa un jūsmošanas, ar to atšķirdamies no sava

brala Friča. Viņš lielu vērību piegriež tiklab saturam, kā iz-

teiksmei, panta kalumam, stingri ieturēdams klasiskās formas.

Loti jūtams viņa dzejā filozofiski reliģiskais moments, atgādi-

not tā savu brāli Frici, kaut gan viņš nevēlas būt nekas vai-

rāk kā tikai dzejnieks, kurpretim Fricis bija un vēlējās būt klāt

vēl ari prātnieks, mākslas un reliģisku atziņu sludinātājs.

_

Antona Bārdas dzejnieka attīstība ir noritējusi daudz mie-

rīgāka un lēnākā gaitā kā viņa brāļa Friča attīstība. Antona

Pirmās dzejas parādījās 1912. gadā Dzimtenes Vēstnesī, un

tikai nepilnus divdesmit gadus vēlāk viņš varēja sakopot un

laist klajā savu pirmo dzeju grāmatu Dziesmu Dievs

(1930), kas tad ietver sevī visu labāko, ko viņš šajā laika sprīdī
lirika devis. Tā labi raksturo Ant. Bārdas dzejnieka pasauli
un īpatnību.

Grāmata iedalīta četrās plašās nodalās. Pirmā no tām, ku-

ras galvenais temats Dievs un reliģija, dzejnieks parāda sevi kā
loti reliģisku personību, kādu pēckara laikā, līdzās šī novir-

ziena spilgtākajam pārstāvim Richardam Rudzītim, nav daudz.

Kā visi reliģiozi cilvēki, ari Bārda ir pasaules atzinējs, ne no-

liedzējs. Dievs un daba viņam liekas viens. Tālab saprotami,
ka pec dievības slavināšanas nākama nodala dzejnieks pāriet
uz dabu, un tikai pēc tam, trešā nodaļā, piegriežas dzī-

ve s apdziedāšanai, uzsvērdams, ka dzīve ir
„
vilnis balts", kas

Pāri visām dzelmēm šalkdams, aizšūpo mus mūžība. Ta no-

beidzas Antona Bārdas pasaules skatīšanas un atzīšanas kon-

centriskais loks: no dievības caur dabu un dzīvi mīlestība

(mīlestībai veltīta grāmatas beidzama dala), kas to atkal ieved

atpakaļ mūžībā un dievībā, no kurienes viņš jutas nācis.
_

Pec

sava pasaules uzskata Antons Barda ir romantisks ideālists,

Pēc savas dzejnieka īpatnības, ka to rada grāmata Dziesmu

Dievs, romantiķis ar klasiskām tieksmēm izteiksmē.

Antons Bārda pa retam izteicies ari par dažam literaris-

ķām, īpaši dzejas parādībām, vadīdamies vairāk no dzejiskas

intujcijas, mazāk ievērodams tīri teorētisku analīzi novērtē-

šanā un slēdzienos.
Antons Bārda dz. 1891. gada 12. jūnijā Pociema Rumbi-
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ņos, mācījies vietējā pagasta un Umurgas draudzes, tad pil-
sētas skolā Limbažos, 1909. g. nolicis tautskolotāja eksāmenu,

no 1909.—1910. g. skolotājs Dikļos. Beidzis Millera, vēlāko

Ausēja reālskolu Cēsīs 1914, studēja sākumā Tērbatā, tad

Latvijas universitātē filozofiju. Strādā kā skolotājs Rīgā.

Literātūra. P. Ermaņa atsauksme par dzejām Dziesmu

Dievs, Latvju Grāmata 1931, 1 un J. Grīna un V. Damberga par to

pašu, Daugava 1931, 3.

e) JŪLIJS ROZE (dz. 1892. g., studē Latvijas univer-

sitātē un darbojas kā kooperātors Rīgā) savas dzejas ainas zī-

mē ar smalku gaumi. Viņš ir viens no atturīgākiem un apval-

dītākiem jaunās dzejnieku paaudzes reprezentantiem, stingrs

seno klasisko dzejas formu cienītājs. Saturs bez labas formas

viņam nav nemaz domājams kā dzejiska vērtība, kā to rakstu-

ro vairākas vietas viņa pirmajā un līdz šim vienīgajā krājumā

Fontāns (1920). To it kā apstiprina ari šis virsraksts. Kā

fontāns (strūklaka) disciplinē ūdeņa skrējienu, tā Roze discip-

linē savu iedvesmi, ietverdams to gaišos, daiļskanīgos pantos.

„
Tik ritma, atskaņas un strofas cietos grožos Tverts pants ir

kaut ko vērts. Viss cits ir bērnišķš nieks," atzīstas pats dzej-

nieks dzejolī Vasara pilsētā. Savā dzejā, kur individuālo iz-

jūtu tematika sajaucas ar sabiedriskiem un savdabīgiem žanra

motīviem, Roze nostājas lasītāja priekšā drīzāk kā reālists, ne

romantiķis. Viņš necenšas un ari nedomā ienest jaunu sa-

viļņojumu mūsu lirikā, bet pietiekoši mākslinieciski parada ti-

kai savu individuālitāti. Viņš ir klasiķis pēc savas dabas. Dze-

jas cienītāji par dzejiski vērtīgāko Fontānā atzīst tur uzņemtās
16 elēģijas (Ragana, Zemnieka bēdas, Nocturne v. c). Nav

bez nozīmes ari liktenīgo (bēgļu un vācu okupācijas posma) no-

tikumu un pārdzīvojumu tēlojumi.

Roze pazīstams ari kā labs tulkotājs. Redzamu vietu starp

viņa tulkojumiem ieņem Šekspīra Hamlets (1922). Bez tam

īpatnas domas viņš šad un tad izteicis par mākslu, pa retam

uzrakstīdams pa apcerei par teātri un literātūru. (Par R. dzeju

izteicies Ed. Virza, Latvijas Kareivis 1920, 15; V-a, Balt. Vestn.

1920, 114. v. c).

■ (dz. 1892. g. Ērģemes Kruji;

ņas, beidzis tirdzniecības skolu Valka, darbojies pec kara ka

žurnālists, tagad ierēdnis) savos darbos parādās kā dzejnieks

ar rosīgu fantāziju, dzīvu temperāmentu, krāsu bagātiem W}
brīžam ari plastiskiem priekšstatiem. Viņš vairāk prata, neka

jūtu dzejnieks, caur ko dziļāka iespaida nepanāk. Tematika

f) KĀRLIS STUDENTS
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Studenta dzejā visai daudzpusīga, kā to rāda viņa dzeju ko-

pojums Zvaigžņu Krusts (1923). Pamirdz tur zināms

svaigums dabas tēlojumos, dzirdas skarbais pilsētas troksnis,
plosās elementāras kaislības, notēlojas sadzīves un sabiedriski
sociāli notikumi. Studenta izteiksme rētoriska, bieži vien fra-

žaina, neapvaldīta. — Interesantus vērojumus viņš cel gaismā
no savām kolportiera gaitām, kas izdoti grāmatās Kolpor-

tiera piedzīvojumi (1925), Nelūgtos ciemos

(1925), Trejdeviņās sētās (1930). Ceļojuma piedzī-
vojumi un piezīmes ir viņa Vasara laivā (1926). Mēģinā-
jums prozā ir viņa stāsts Alfrēda Aizpura precības
(1929).

g) VALDIS GRĒVIŅŠ (dz. 1895. g. Zaļeniekos, Zemgale,
darbojas Rīgā kā žurnālists un banku darbinieks) laidis klajā
dzeju krājumus Pirmā dzeju grāmata (1923) un Ot-

rā dzeju grāmata (1933). Tās rāda viņu kā īstu mo-

derna tipa romantiķi, kas sarežģītas izjūtas tērpj oriģināla for-

mā. Viņa dzejiskais pārdzīvojums nav dziļš un intensīvs, bet

toties īsts, nemeklēts. Daudzus tēlus, kas viņam tuvi, pārsedz
kā rezignējošu skumju plīvuris, bet visvairāk viņa jutoņa ir

prieka izpaudums. Viņš liekas kā sapņotājs, kas apmaldījies

zemes priekos. Populārāks par dzejnieku viņš ir ka humorists

un satiriķis, parakstīdamies par Dr. Orientāciju. Dala šo viņa
feļetonu apvienota Satversmes Sapulces feļetons (1922), Mo-

nokls acī (1923), Tikai pieaugušiem (1925). Viņa redakcija iz-

nāca karikatūru krājums Pie Bābeles torņa (1925). Kopā ar

J. Grīnu (V. J. Gregi) viņš laidis klajā feļetonisku deku ro-

mānu Latvijas karalis jeb Cilvēks, kam visi parada (1927).
Daudz viņš ari tulkojis, visvairāk krievu un angļu autorus,

īpaši drāmatiskus darbus. Viegla žanra komēdija ir viņa Gai-

sa grābekļi (1932), kā ari vairāki dramatizējumi.

h) PĀRĒJIE. Naturālistu un romantiķi sevī savieno

J *nis Urots tdz. 1901. g. Erglos, darbojas Rīgā kažurna-

ļists), kas laidis klajā dzeju krājumus Pavasara udeuļ
U925), Vējš no jūras (1927) un Vakara makonj
(1930). Viņš ir viens no apdāvinātākiem un īstākiem kreisa

novirziena dzejniekiem visjaunā paaudze. Skaidriem vilcieniem

vi0š nostāda lasītāja priekšā dabas un sadzīves ainas. Pamirdz

tur pavasarīgas krāsas, saulaina jaunība, salda mīlas kvele
;

ro-

mantika nemiers, sāpju smeldze un skumjas. Viņa dzeja ir

sajūsmas lirika, kas var sagūstīt katru ar savu aiz-

rautības vilni. Dzejās ar sabiedriskiem motīviem viņš aicina

San uz darbu un cīņu, gan cilvēcību un labāku nākotni. Sabied-
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riska rakstura satira ir viņa komēdija Sveiki brīvā Lat-

vijā! (1930). Inseēnējumiem strādnieku sarīkojumos viņš de-

vis ari vairākus citus sacerējumus. No viņa tulkojumiem jā-
atzīmē plašais čechu rakstnieka Hašeka Drošsirdīgā kareivja
Sveika piedzīvojumi (1927—1929). — Krasa sabiedriskas ten-

dences un lozungus savās dzejās un prozā pauž Kārlis
Dzelzs (īstā vārdā Dzelzītis, dz. 1892. g., darbojas Rīgā kā

advokāts). Viņa dzeja bieži izplūst nedzejiskā cīņas patosā un

aģitātoriskās runās, kas no acīm izlaiž dzejas aistētiskos no-

lūkus. Kā dzejniekam tad viņam ari nav bijis panākumu.
Grāmatās iznākušas viņa dzejas Karogu ne m i er s_ (1922),
Sniegs un degošā sirds (1924) un stāsts Gājiens

uz nākotni 1928). — Herberta Dorb cs_ (dz. 1894. g.

Slekas, pie Ventspils, darbojas Ventspilī kā skolotājs) dzejnieka

īpatnībai sociāls pamats. Dažādu nospiestu laužu sāpes viņš

apcer klusi, oriģināli spilgti smīnot. Dorbem tuva īpaši zvej-

nieku pasaule, kas atbalsojas vairākās dzejās. Daudz viņam ir

bērnu dzejoļu, gaišas izskaņas apdvestu un rotaļīgi humoristis-

ku. Viņa dzejas iznākušas krājumos Pasaules gājējs

(1924), Splīns (1925), Izas dziesmiņas (1929) un

Sirsniņa (1933). Viņa tulkojuma parādījies A. S. Puškina

dziesmu romāns Jevgeņijs Oņegins (1929). Drāmatiski mēģi-

nājumi, lielāko tiesu skolnieku teātriem domāti, ir viņa trīs cē-

lieni Laimona nelaime (1927), viencēliens Burtnieku saime

(1928), joku spēle Gudram gudra nelaime (1929), pasaka Lei-

putrija (1929), komēdija Zemgales dēls (1930). — Alek :

sandrs Čaks (īsta vārda Čadarainis, dz. 1902. g. un ari

dzīvo Rīgā, darbodamies kā žurnālists) pats spilgtākais un ipat-

nākais visjaunākajā dzejnieku saimē, kas sākuma pulcējas ap

mākslinieku biedrību Zaļā Vārna, bet vēlāk viena dala atšķī-

rās un nogrupējās ap kreisi noskaņotu žurnālu Trauksme (savs

žurnāls kādu laiku pastāvēja ari Zaļai Vārnai). Pilsēta dzirnu

un uzaudzis, Caks ir pirmais īstais pilsētas dzejni_eks, kas diez-

gan uzskatāmi notēlo lielu tagadējās pilsētas dzīves notikumu

un parādību daļu. Gleznai aiz gleznas aizņirbot ka kīno lenta,

pamirdz tur nami, osta, krogi un teātri, kauc auto, zvana trani'

vajs, dzied matroži un vieglas izdzīves meklētāji, acīs žilbina

daudz un dažādu reklāmu vizuļi, savās darba gaitas kustas

strādnieki un ierēdņi. Izjūtama te viscaur pilsētnieciskā _sa-
trauktība un trauksme, nemiers, izlaidības valoda un cilveK

saattiecībās. Čaks mīl šo dzīvi, un rāda to ka mākslinieks,

gan ielūkodamies dažuviet viņas būtībā, gan vērodams visvai-

rāk to no virspuses. Viņš apzīmē to par savu „P_aradizi ■
Spraiga un savdabīga ir ari Čaka izteiksme ar svaigam glū-
ņām, asprātīgiem un īpatniem epitetiem un salīdzinājumiem
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brīva, nesaistītāplūdumā. Čaks ir brīvā pantmēra meistars,
kas lieto to, ievērodams visus brīvā panta likumus un savādī-

bas, un ta, kā to prasa viņa izjūtu īpatnība. Viņa dzejas at-

tīstību labi raksturo krājumi Es un šis laiks (1928),
Sirds uz trotuāra (1928), Apašs frakā (1929).
Pasaules krogs (1929), Mana paradīze (1930),
ka ari Poēma par ormani (1930) un Umurkumurs
(1933). Viņš piedalījies ari Latvju modernās dzejas
antoloģijas (1930) sastādīšanā un vadījis jaunās dzejas
žurnālu Jauno Lira (1927—1928). Par jaunāko dzeju
Caks sniedzis vairākus teorētiskus rakstus: Jauno rakstnieku

stāvoklis un meklējumi (Latvju Grāmata 1929), Formālie ele-

menti jauno dzejnieku darbos (turpat, 130) v. c. Viņa sarak-

stīta biogrāfija Jānis Plase (1931). — Ar romantiķiem
piemītošo nemiera smeldzi un skumjām pamatnoskaņā savas iz-

jūtas un tumšās nojautas dzejā izsaka Frīdrichs Gul-

bi
s_ (dz._ 1894. g. Durbē, darbojas Rīgā kā ierēdnis). Viņš

mazāk vero ārējo pasauli, vairāk rokas pats sevī, sava dvē-

sele, kaislu atziņas alku dzīts. Tikai dzejisko priekšstatu pa-
saule viņam vēl diezgan miglaina, bieži neskaidrām un pret-

runīgām gleznām pieblīvēta. Ne katrreiz pietiekoši izveidota

ari viņa dzejas technika, īpaši gadījuma dzejoļos, kādu Gulbim

loti daudz. Klajā nākuši līdz šim divi viņa dzeju krājumi
Vīziju varā (1928) un Nakts triumfs (1931). —

Kārļa Eli asa (dz. 1899. g. Kauguros pie Valmieras, dar-

bojas Rīgā kā žurnālists) dzejai it kā trūkst skaidru un noteiktu

kontūru. Tā izskan maigās, tikko tveramās skaņās, notēlojas
vieglos pointējumos. Veltīdams sevišķi daudz uzmanības sie-

vietei un mīlestībai, viņš apdzied un slavina nevis sievieti pašu

vai mīlu uz to, bet it kā ideju par sievieti, sievietes un mīlas

atspulgu. Vienīgi savā attieksmē pret dabu viņš tiešāks, aiz-

rautīgāks, konkrētāks, pielūgsmes pilns, tāpat kā sava laika un

citu pieredzējumu un pārdzīvojumu attēlošanā. Viņa dzejas ap-

vienotas krājumā Madonnas pēdās (1929). — Vairums

Jāņa Medņa (dz. 1903. g. Praulienā, Vidzemē, darbojas Rī-
sā ka žurnālists) lirisko un episko dzejoļu bija izkaisīti laikrak-

Mos un žurnālos, un tikai maza dala no tiem sakopota krājumā

'prņi pamalē (1926). Tagad šim pirmajam krājumam nācis

klāt otrais Tecila (1933), kas spilgti iezīmē viņa īpatnību.
Medņa dzejā allaž izsakās kāda noteikta un skaidra doma, pār-
dzīvojums vai pieredzējums. Tā vienmēr vīrišķīguma, spēka,

dedzīgas aizrautības un satrauktfbas apdvesta, un slavina dzej-

niekam garīgi, idejiski tuvo un simpātisko, bet nosoda pretējo,

spilgti šās īpašības izsakās viņa dzejas darbos ar episku
vai baladisku nokrāsu. Kā labi padevušies jāuzskata viņa me-
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ģinājumi garākos dzejojumos, poēmās, piem. dažos atsevišķos

klajā nākušos fragmentos no drām. ipoēmas Jūdu Ķēniņš (lllūs-
trētā žurnālā, Brīvā Zemē 1926., 1927. g. v. c.) un dzeju ciklā

par strēlnieku pārdzīvojumiem (Svijaga, Strēlnieka sapnis pie

Svijagas v. c, — krājumā Tecila). Savdabīgiem epitetiem, svai-

gām gleznām, salīdzinājumiem un atskaņu izkārtojumiem bagā-

ta, mūzikāli labskanīga ir Medņa dzejiskā izteiksme. Viņš diez-

gan cieši ietur senās klasiskās dzejas tradicijas, tomēr nav tra-

farets, jo pazīst jaunu formas nianšu meklējumus. Viņa otrais

dzeju krājums Tecila izpelnījās Kultūras Fonda godalgu. No

viņa tulkojumiem atzīmējams Dostojevska ievērojamais romāns

Brāļi Karamazovi (1927 1928)._— Ēriks A_d ams on s (<Ķ.
1907. g. un dzīvo Rīgā) apzīmējams par īpatnēju stilizetaju mū-

su modernā dzejā. Uz lietām un parādībām viņš noraugās pār-
smalcinātu estēta skatu. Viņš pats sevi apzīmē par prerafaelitu
vēlīnu pēcteci, ar to it kā norādīdams uz savu dzejas un prozas

darbu raksturu. Pēdējā laikā viņš tomēr no visa tā mēģina at-

kratīties un piegriezties sabiedriski sociālai pasaules skatīšanai

un vērtēšanai. Viņa stāsti izkaisīti periodikā, bet daļa dzeju

iznākusi krājumā Sudrabs ugunī '(1932). Viņš sniedzis ari

vairākus angļu literātūras apskatus. — Pilsētnieciskas izjūtas,

parādīdams lielu dzīves prieku, savā dzejā izteic E r i k s R a i s-

te r s (dz. 1905. g. Rankā, darbojas Rīgā kā ierēdnis). Padodas

viņam jo sevišķi temati ar erotisku noskaņu, slavinot sievieti

daudzējādos veidos. Viņa dzejas iznākušas krājuma Men

(1931). — Sākdams ar sabiedrisku dzeju JānisTrimda (īstā

vārdā Fricis Gulbis, dz. 1908. g. Džūkstē) drīz no tās atkratījās,

atrazdams savu īsto būtību intimā izjūtu un pārdzīvojumu lirika.

Viņa dzeja plūst brīvi, nepiespiesti, koncentrētā klasiskā pantā,
brīžam mazliet manierīgi, ar egocentriskas prātniecības pie-

skaņu. Skaista un īpatna tur vietām dabas izjūta un dabas pa-

rādību uztvere un skatīšana. Labāko dzeju izlasi viņš sniedz

krājumā Vaļsirdība (1933). — Kārlis Rabacis (dz-

-1905. g. Palsmanē) apdzied visvairāk Latvijas lauku dzīvi un

dabu vienkārši un ar svaigu izjūtu. Viņa dzeju pirmais krājums

saucas Vasara (1931). — Leon.ida Breikša (dz. 1908. g

Krievijā) dzejā parādās veselīgs, kaut ari stipri naīvs_ skats uz

dzīvi, uz dabu, izteikts skanīgā, lielā mērā konvencionāla panta-

Viņa dzejas iznākušas krājumā Skanošie ūdeņi (1931)-
Vadošu lomu tā sauktā „trauksminieku" grupā (rakstniekos,
kas pulcējās ap žurnālu Trauksme) likās spēlējam Pēteris

Ķikuts (dz. 1907. g., Annas pag. pie Alūksnes). Viņa dzeja

mazāk izjusta un pārdzīvota, vairāk izdomāta, konstruēta, ar

sabiedriski sociāliem meklējumiem pamatnoskaņā. Savāds rtf

miers, nervoza satrauktība un nākotnīgas alkis to pavada. ->a"
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vas domas un ilgojumus Ķikuts izteicis gan klasiskā, gludā, gan
ari modernā brīvā pantā. Viņa dzejas sakopotas krājumos
Balti torni melnā naktī (1927), Asie lūzumi

(1928). Garāka poēma ir vina Mašīna (1930). Bez tam, viņš
piedalījies Latvju modernās dzejas antoloģijas (1930) sastādīša-

nā. Ķikuts rakstījis ari stāstus,, literāriskas apceres un tīri po-

litiskus rakstus, kas izkaisīti periodikā. — Jānis Plaudis
(dz. 1903. g., Kurzemē) ar savu dzeju grib allaž stāvēt pašā dzī-

ves degpunktā. Sludinādams sabiedriskās iekārtas pārveido-
šanu, viņš bieži loti asi ironizē par ikdienu, visvadrāk savas do-

mas izteikdams brīvā pantā. Dzejas sakopotas krājumos Fa -

ta mo r gana(1928), Panāma galvā (1930). Darbodamies

kā žurnālists, sniedzis viņš ari literātūras apskatus un politiskus
rakstus. — Mazliet manierīgs, drūms 'pesimists savā dzejā Ar -

veds Grigulis (dz. 1906, Vidzemē). Tagadējā sabiedriskā

iekārtā un sadzīvē viņš saskata daudz parādību, kas rūgti, re-

zignēti atbalsojas vina dvēselē. Iznākuši viņa dzeju krājumi

Reportiera piezīmes (1929), Imitācija un sirds

(1931) un Nogurušo namā (1924. — Pāvila Vīlipa
(dz. 1901. g. Rīgā) dzeja ir pavisam bez juteklības, auksta, kon-

struktīva, ar sabiedriski sociālu ideju tendenci pamatā. Viņš
cenšas rakstīt tikai brīvās, nesaistītās, it kā mēchanizētās rindās.

Klajā nākušas viņa dzeju grāmatas Traģiskā poēma
U929), 21 dzeja (1930), Romantika autobusā (1930),
Poēma par Annu Lazdu un melno runci (1932).—

Uzradīdami vairāk vai mazāk attīstības spējīgu dzejnieku īpat-
nību pazīstami tikuši vēl Valts Dāvids (īstā vārdā Dāvids

Vecaukums, dz. 1890), Eduards Mēklers (dz. 1884), M a r-

jjeris Tanks (īstāvārdā Mārtiņš_Avots. dz. 1895), Jonass

Miesnieks (dz. 1896), Kārlis Ābele (dz. 1896), Pēte-
ris Aigars (īstā vārdā Herberts Termanis, dz. 1904),

jnšlavs Eglītis (dz. 1906), Art. Baumanis (1905),
J ūlijs Lacis, Jēkabs Jansons, Arvīds Borincs.

ļanisKadilis, Alfonss Francis, V. Skaistlauks,
Alb. Birzmalnieks, Fricis Dziesma, V. Cedriņš
v. c.

Literātūra. J. Sudrabkalna Jānis Grots, Latvijas Vēstnesis

1924, 71. — Aleksandra Čaka Jauno rakstnieku stāvoklis un meklē-

jumi, Latvju Grāmata 1929, 3. un 4. — Tā paša Formālie elementi

jauno dzejnieku darbos, Latvju Grāmata 1930, 2. un 3. — Atsauk-

smes par Grota, K. Dzelža, Čaka, Fr: Gulbja, K. Eliāsa, P. Ķikuta,

j. Plauža, E. Adamsona, L. Breikša, P. Aigara v. c. dzejām, žurnālos

Latvju Grāmata, Izglīt. Min. Mēnešraksts, Daugava v. c. (1922—

1933. g.).
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14) DZEJNIECES. Jo dienas jo vairāk latviešu dzejnieces

atvelkas no sabiedriskās dzīves savu personisko un ģimenes

pārdzīvojumu lokā, še uzmeklēdamas atrisināmās problēmas un

pauzdamas savas intimās izjūtas. Nāk tad klajā darinājumi,

kas atver ieskatu sievietes sarežģītajā, visdažādākiem, nesa-

skaņojamiem iespaidiem padotajā dvēseles dzīvē Dzejniecēm,
kas tikušas redzamas jau priekš kara, pievienojušās daudzas

jaunas, uzrādīdamas savu neapstrīdamu īpatnību.

a) Emilija Prūsa (Prusas, vecāku vārdā Dzenīte, dz.

1878. g._ Vietalva, Vidzeme; tika pazīstama ar dzejiskiem dar-

biem ;kā Grietiņa. Viņas pirmās dzejas un skices iespiestas,
sakot ar deviņdesmito gadu beigām, Balt. Vēstnesī vispirms ar

Vijolītes parakstu, tad citiem pieņemtiem vārdiem. Viņa par

sevi saka (K. Egles Atziņas 11, 297): „Es dzejoju tikai tad, kad

grūtsirdība diktēja, reti paņēmu spalvu rokā kaut ko priecīgu
uzrakstīt." Kādā dzejolī par prieka vēsti viņa apsveic to ka

viņas mīļo laulā. Nu tad labi: viņa tiks drīz apzvanīta kalnā -

tad būs abi laimīgi. Drīz viņa dzejošanu atstāj novārtā un pie-

griežas tikai prozas un drāmatiskiem sacerējumiem, _kļūdama
jo ražīga īpaši pēckara laikā. Savos stāstos un skicēs, ka ari

romānos un lugās viņa pa labai daļai apstrādā mīlestības un lau-

lības dzīves tematus. Atspoguļojas tur ari novērojumi citās

tautās, ar kurām viņa nākusi sakarā dzīvojot vai ari ceļojot

(leiši un itāļi). Viņa parādās allaž veiklāka kā stāstītajā, ma-

zāk kā tēlotāja. Veselu virkni stāstu, tāpat dažus dramatiskus
darbus viņa veltījusi tieši jaunatnei un bērniem. Būdama leišu

valodas pratēja, Prūša rakstījusi par leišu literātūru, vēsturi un

kulturālo dzīvi. Grāmatās iznākuši viņas raksti: dzejas Kokle

un satira (1908), Stāsti un s k i c c s (1908), Sa d zīves

bur zmā (1927), Puikas un Ješka (1929), romāni Itā-

liete (1927), Kunigas Kairis (1930), lugas Dzīves

lāsts (1907), Gaisa dārzi (1923), Dzejnieks Sien-

āzis (1924), Stipendijas piespriešana (1928).

I rakstnieka Stērstu Andreja (sk. H<

368) meita (dz. 1885. g. Vecpiebalgas Naurēnos, pec kara ap-

precējusies ar dzejnieku Eduardu Virzu-Liekni)_, agra jaunie

dzejojusi krievu, vācu, franču un latviešu valodā, piesavināji3
'

mās izsmalcinātas mākslas iespaidus. Pirmos vingrinājumus lat-

viešu valodā izlabo viņas tēvs, skatīdamies uz skaidru, apraut

izteiksmi. Dzīvodama (1911—12) Parīzē, viņa vācisko abstraK-

ciju vietā nāca pie vienkāršāka, dzīvāka stila. No skaidri ska-

tītiem, patosa neaizsegtiem tēliem izlobās viņas jūsma. _yļļ*
elēģijas izskan skumju glorijā, kas viņu apskaidro. Pirmā laiK

viņa savas dzejas parakstījusi pieņemtā vārdā Naurenu EK*

b) Elza Stērste.
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Viņas dzejas iznākušas grāmatās Prelūdijas (1913), E i z c -

bijs un Florestāns (1921), Zaļā gredzenā (1928).
Viņa rakstījusi ari stāstus, kas izkaisīti periodikā. Tāpat par
franču literātūru viņa sniegusi pārskatus un tulkojusi dažus

franču autorus, piem., Fenelona romānu Odiseja dēla Telemaka

piedzīvojumi (1921), Anat. Fransa romānu Taīda (1927) v. c.

c) Birutai Skujeniecei jau no pat bērnības nāk

naz spēcīgi mākslas iespaidi. Ari vēlāk kā aktrise,_ daiļrunātāja,
dzejnieceviņa allaž atrodas pašā kulturālās un mākslas dzīves

degpunktā. Dzimusi vina 1888. gada 21. septembrī Jelgavā kā

pazīstama tautiskā laikmeta dzejnieka un žurnālista Vensku
Eduarda (Skujenieka, sk. II 2

,
319) un Luizes Skujenieces (dz.

Alunanes, Ādolfa Alunāna māsas) meita. Saprotams tad ari, ka

vina jau kā maza meitene dedzīgi pieķērusies mākslai, vispir-

mām kārtām teātrim. Vislabākos panākumus uz skatuves viņa

guvusi kā Vizbulīte Raiņa Indulī un Ārijā, Laimdota Ugunī un

naktī, Beatrise Meterlinka Māsā Beatrisē. Bet it sevišķi pa-
zīstama viņa tika kā labākā daiļrunātāja. Kā tāda viņa uzstājās

atklātībā vēl ari tad, kad ar teātri, likās, visus sakarus jau sarā-

vusi. Speciālo skatuves izglītību Biruta Skujeniece baudījusi
Filharmonijas muzikāli drāmatiskos kursos Maskavā (1907—
1909) un Reichera drāmatiskā augstskolā Berlīnē (1912—1914).
Sai laika viņa piegriežas ari literātūrai, laizdama klajā ap 1909.
Radu savas pirmās dzejas. Kā jau pilsētā dzimušai un augušai,
Birutai Skujeniecei dvēselē neizdzēšami mīt pilsētas iespaidi,

viņa iet gar šantāna raibo logu, noskatās Kazino zālē fokstrot-

deja, acis aizvērdama redz bālās kino ainas. Pilsētas troksnī

[Ģskan gan ari vienkāršas dabas un mīlestības skaņas; bet viņa
jūt, ka vientulībā aizejot viņa ilgotos pēc vilcieniem, rībošiem

vagoniem, pēc svilpieniem, pēc semafora signāliem. Tas viss
viņai ticis tuvs, jo viņa jūt uguni savā dvēselē. Bet nevien tas.

Ari daudz un dažādi mistiķi, pat spokaini tēli, neparasti redzē-

ta un nojautas pilda viņas dzeju. Ikdienā viņa nerod ne prie-
ka,ji e apmierinājuma. To pat pavisam maz interese sīka pe-

lēka dzīves kņada, un tā viņa vairāk lūkojas augšā, debesu izpla-
tījuma, vai ari iedomātā pazemē. Tādu sajutu izteikšanai tad

vajadzīgas ari stipri sabiezinātas krāsas (melns, tumšs, zaļš,
zeltains

— viņai vismīļākās) un zīmīgi epiteti.

Melns milzens dves'les kalnu galos staigā, —

No krātera uz krāteri sper solus,

Vel klinšu bluķus ielejās kā oļus.

Ap vinu naida melnie kraukli klaiga.

Vairāk intellektuāla kā jūtu dzejniece, Biruta Skujeniece

tomēr ar savu dīvaino, tīri vai regonīgo teļu un krasu ba-
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gatibu. Stipri viņas interese pieder ari Austrumiem, īpaši Indi-

jai, kas ienes dažus jaunus vilcienus viņas dzejā. Sakopotas

viņas dzejas iznāca krājumā Staru spārni pār dūmai-

nu upuru trauku (1924). Prozā, kur viņa sniegusi vai-

rākus stāstus (Četri dievdotie un papagailis, Ints Dievabērns un

Kazimirs Cūkasdziesma, Neīstie gredzeni un dzeltenā roze.

Jaunā grāmata v. c), sevišķu panākumu nevaram saskatīt. Maz

viņa dabūja sevi parādīt ari tēlojošās mākslās, kam pēdējos ga-

dos bija piegriezušies, mācīdamās Mākslas akadēmijā. Pārāk

agri viņas mūžu noslēdz nežēlīgā nāve. Biruta Skujeniece

gāja bojā traģiskā nāvē 1931. gada 8. augustā, dzelzceļa kata-

strofā pie Mellužiem, Rīgas jūrmalā.

Literātūra. Birutas Skujenieces pašbiografija Atbildes.

Zeltene 1929, 23. un 24. un 1930, l. nrā. — Jūlija Lāča B. Sk. likte-

nīgais brauciens, Jaunākās Zinas 1931, 175. nrā.
— J. Kārkliņa Dai-

les nemiera pilna sirds, Jaunākās Zinas 1931, 176. nrā. — Kārla Egles

B. Sk. atceroties, Latvju Grāmata 1931, 4. nrā; Māksliniece-daiļuma

dievinātāja, Jaunākās Zinas 1931, 178. nrā. — Annas Rūmanes-Ķe-

ninas, B. Sk. klusais smaids lido ap mums un B. Sk., Jaun. Ziuas

1931, 178. un Zeltene 1931, 17. nrā. — Aspazijas Birutas vairs nav...

un Birutas Skujenieces pirmās skatuves gaitas, Jaunākās Ziņas 1931,

180. un 185. nrā. — P. Jēģer-Freimanes B. Sk.. Latvis 1931, 2934. nrā.

d) Austra Dāle■ ļdz. 1892. g. Rīgā, 1923. g. apprecēju-
sies ar rakstnieku Ati Ķēniņu) naca ar dažiem dzejoļiem klaja

1913. g., parakstīdamās par Fiametu Šās un vēlākas viņas

dzejas sakopotas grāmatā En v rota ļ a s (1922). Šads titulis

labi apzīmē viņas lirikas raksturu: ne saulains prieks no tas pau-

žas, -ari ne ciešanu tumsa, bet vieglas skumjas, ka pusdienas
saules mestas ziedošu zaru kustošās ēnas; saules spilgtumu tas

pārtrauc, bet tumsā neļauj nogrimt. Viņa redz vīzijuj vina aus

uz katafalka un aizlido bezgalībā, bet nebeidz alkt pec drauga.

Kad atmostoties viņš pār to noliecas, viņa jut: „Bez _tevis aiz-

mūžos man vienai baigi, tu gaiša mūžība man naks[ līdz. Jjtu-
dijas Latvijas universitātē viņu ierosina ieskatīties tala pagātne.

Tās viņa nobeidz un noslēdz ar plašāku kandidātes darbu, kas

iznācis ari grāmatā Sievietes stāvoklis senā Ēģiptē (1929).

■ (dz. 1893. g. Vecsaulē, Zemgale)

ir protesta gars, kas ar spītīgu ironiju saceļas pret sabiedrības

morāli un mākslas prasījumiem. Viņas galvenais temats rā-
mumu attiecības. Tomēr viņu interesē pa reizei ari ir sat}ļf.'
riskā kritika (Es, Lūciia Zamaič, un mani vārdi), ir eskimosu uz-

ve (69° 33' 11"). Izsakāmā protesta doma viņu ta aizrauj.

neatliek miera rūpēties par ietērpa daiļumu, kas ari principa

e) Lucija Zamaiča
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viņai nerādās par tik nepieciešamu. Tāpat viņa nevairās asi

izteikties par parastām tikumiskām un morāles normām, savā

ironijā aiziedama gandrīz līdz cinismam. Viņa laidusi klajā vai-

rākas grāmatas gan dzejā, gan prozā: dzejas Mana dvēse-

le (1917), L'interiuer (1920), Ziemeļu saule (1921),
Es, L v c i j a Za m a i č, un mani vardi (1923), 69° 33' 11"

ziemeļu platuma (1923), lelu maldos (1923); stāsti un ro-

māni Vientuļa gaita (1921), Cigans un trīs dāmas (1924), Livijas
dienas grāmata (1925), Ciemā pie tautiešiem (1925), Direktors

Kazrags (1927). Koka dievs (1928); joku spēle Ķipara brīnišķī-
gās gaitas (1929) v. c.

f) Aida Niedra (precēta Salmiņa, dz. 1899. g. Tirzā)

uzrāaa_strauju temperamentu, iejātu dabas parādības un cil-

vēku pārdzīvojumos. Savu pirmo dzejoļu krājumu viņa nosauc

par E r o s a elēģijas (1924), ar to raksturodama šo dzeju gal-
veno saturu. Viņas plaši plūstošos pantos izjūtas tikai reti at-

rod noapaļotu izteiksmi; tomēr tanīs allaž izsakās neviltotas da-

bas svaigums, liela iekšēja aizrautība un spēks. Bauda, izmi-

sums, maldi, saldkaire un rezignācija, — motīvi, kas ieskanas
ne tikai viņas dzejā, bet ari prozā, un pa ko visu strāvo impul-
sīva dzīvība. Savos prozas darbos jaunākā laikā Viņa piegriezu-
šies lauku dzīvei, tēlodama to stiprās sulīgās, brīžam sabiezinā-

tās krāsās, vielu visvairāk smeldama no savas dzimtenes — Tir-

zas — novada un apkārtnes. Grāmatās iznākuši romāni un

stāsti Sarkanā vāze (1927), Svētais vīns (1928), Cil-

vēks ar zelta acīm (1928), Piektais bauslis

(1931), Grēka ābols (1931), PieAzandas upes (1933).

g) Pārējās. Elīna Zālīte (dz. 1899. g. Gaujienā,

g. apprecējusies ar skatuves mākslinieku Zommeri) ar sa-

vam formā vienkāršajām un skaidrajām, dziļi izjustajām dzejām
tikusi par populārāko un iecienītāko dzejnieci pēckara laika.

Viņas lirikas pirmais krājums Sila ziedi (1931) ietver labā-

ko, ko viņa līdz šim lirikā sniegusi, un īsā laikā plaši izplatījies
lauta. Trīs galvenākie motīvi raksturo viņas dzeju: romantisks

nemiers, sociālās dzīves netaisnību skumja izjūta un klusi viegla
rezignācija. Viņas sakopota mīlas dziesmu antoloģija Sirds il-

gas (1933). Līdztekus vai rakiem tulkojumiem dramatiska lau-

ļļļ1 Zālīte sniegusi komēdijas Bīstamais vecums (1927),
Maldu Mildas sapņo jums (1931). Pārvaldīdama igau-
ņu valodu, viņa visvairāk tulkojusi igauņu autorus. Sevišķi te

atzīmējams viņas tulkotais igauņu tautas eps Kalevipoegs (1929).

r~ Romantiskā izjūtā un sirsnībā Zālītei radniecīga savā dzejā

Bārda (dzejnieka Friča Bārdas atraitne, dz. Pus-

kailie 1890. g. Jelgavā). Viņa ir klusas mīlestības un vientulī-
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bas cildinātajā, pazemīga skumju ceļu staigātāja, savā pasaules
atziņā reliģiski noskaņota. Viņas dzejas vienmēr patiesas, iz-

justas, saturā un formā vienkāršas. Dziedot par dabu viņas
sirds balss saplūst vienā akordā ar sīko putniņu balsīm, un reizā

ar vieglām skumjām tur izjūtams ari gaišs prieks, neapslāpējama
dzīvotgriba. Bārdas dzejas iznākušas krājumā Vientulības

prieks (1932). — Alijas Baumanes (dz. 1899. g.) lirika

izkaisīta laikrakstos un žurnālos. Tā attēlo vairāk illūzijas nekā

reālus lietu vai parādību skatījumus, un bieži vien neskaidra un

trūkumaina savā izteiksmē. Parādīdama sevi kā modernas dzī-

ves vērotāju, daudz plašāk viņa izteikusies prožā. Ļoti pareizi

viņa uztvērusi mūsu laikmeta cilvēka jūteklu pārsmalcinātību,
modernās dzīves baudu rafinējumu, ko tad cenšas notēlot savos

stāstos. Iznākušas divas viņas stāstu grāmatas Auļojošā
pilsēta (1924) un Zemes medus (1925)._ — Plašu

izglītību un daudzpusīgus sevī uzsūktus kultūralus iespai-

dus savā dzejā uzrāda Marta Grimma (dz. 1901. £•

Burtniekos). Viņa daudz ari strādājusi «neapklusināmu gara

slāpju" dzīta, lai ielūkotos plašākā gara pasaulē: studējusi spe-

ciālus priekšmetus (valodniecību un literātūru), lasījusi, vēro-

jusi, ceļojusi, meklējusi. Viņas dzejiskā būtībā pārsvara straujš

tempcrāments un intellektuālisms, bieži vēl neapvaldīts, it kā

bez mēra un smalkjūtības sajūtas, šad un tad robusts izteiksmē.

Labi viņai padodas balādiskie dzejojumi un tēlojumi vai liriskās

romances, kur allaž asi izteicas viņas nemiers ar sevi un ap-

kārtni. Klajā nākuši divi viņas dzeju krājumi Tavai mī-

lestībai un mūžībai (1929) un Mana balss

(1932). Viņas dzejas tematika bieži sniedzas pāri savas tautas

un dzimtenes robežām. Viņa daudz ari raksta par cittautu lite-

rātūru. Vistuvāki te viņai čechi un Čechoslovakija. Grimma

ir pirmā, kas plašāk iepazīstina latviešus ar čechu liriku, un ne-

vien rakstīdama par to, bet laizdama klajā ari prāvu antolo-

ģiju Cechu lirika (1932). Tāpat daudz viņa darījusi latviešu

autoru populārizēšanai čechu valodā gan tulkodama, gan notu-

rēdama veselu virkni lekciju Prāgas ūniversitātē un citur. 1°

viņa atzīmē savās piezīmēs Čechoslovakijā (1933). —
Līl 1 "

ja s Auzas (īstā vārdā Lolijas Lūsis, dz. 1900. g. Adulienai

dzeja izskan kā jauka vēja mūzika. Auzas dzejnieces īpatnība

loti dvēselīga, dzidri caurspīdīga, trausla, itkā ārpus matērijas.

Viņas jūsma liecina par tīru liriķi. Viņas dzejiskā pasaule nav

plaša, viņas dziesmas skan visvairāk tikai mīlestībai, kas tik

maiga un vāra, kā vieglas ziedu smaržas dvesma. Bet ta if

īsta un iekšēji pārdzīvota. Sakopojumā Auzas dzejas iznāku-

šas ar zīmīgu virsrakstu Vēju melodijas (1932).
~"

Gaišs iprieks un maiga lēnīga apcere visbiežāk izteicas Val-
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das Mora s_ (dz. 1902. g. Lēdurgā) dzejā, kas citādi lielāka

spilgtuma savā īpatnībā neuzrāda. Reizēm tur iešalcas gan
un gaist viegla mistika, reizēm atkal uzpeld itkā reibinoša kaisle,
eksotika, mīlas mainīgums, bet tad atkal rindas plūst savā pa-

rastā lēnu un pelēku izjūtu ritmā. Viņas dzejas iznākušas krā-

Svešam draugam (1930). Skolnieku izrādēm

domātas viņas mazās ludziņas Ziemsvētku sapnis (1926) un

Nakts Betlēmē (1927).— Austras Skujiņas (dz. 1909. g.)
traģiskais liktenis pievērsa plašāku ievērību ari viņas dzejai.
Apdāvināta iesācēja, viņa pēc sevis atstājusi dzīves un dzejas
fragmentu, kas raksturo bezgala drūmi noskaņotu dzejnieci.
Viņas dzeju caurstrāvo savāds bezcerību grūtsirdības un iro-

nijas, drūma skarbuma un rotaļīgas asprātības sajaukums.
Gaišu krāsu un skaņu tur tikpat kā nemaz nava. Viņas pār-

dzīvojumi, izjūtas un sapņojumi vēl bieži tur ari mākslas sa-

tvarā nepārkausēti, neapskaidroti, tālab viņas dzeja vairāk

dzīves nekā mākslas dokuments. Viņas dzejas ar J. Sudrab-

kalna ievada apceri iznākušas pēc viņas nāves krājumā

Austras Skujiņas Dzejas (1932). —Hi 1d a Vīka

(precējusies Eglīte) laidusi klaja savu ipirmo dzeju grāmatu
Sp ož i c ūdeņi (1932). Sevišķi dzīvi un uzskatāmi viņa
notēlo tur Rīgas nomali Ķīpsalu ar apkārtējiem ūdeņiem, kas

simboliski atspoguļo ari dažādās dzejnieces izjūtas un sapņo-
jumus. Vīka īpazīstama ari kā gleznotāja, un gleznieciskais
elements tad ieņem svarīgu vietu ari viņas dzejā. — Dzejnieces

spējas uzrāda Ilona Leimane, Zinaida Lazda_ (īsta
vārdā Šreibere), Mirdza Bendrupe v. c, kas pēdējos

gados nākušas klajā ar savām žurnālos un laikrakstos iespiestām

dzejām.

Literātūra. Em. Prūsas autobiogrāfija, K. Egles Atziņas 11.

— Elzas Stērstes autobiogrāfija, K. Egles Atziņas 111. — V. Dam-

berga Elza 'Stērste, Latvju Grāmata 1928, 3. — Ed. Virzas Mūsu

jaunākās dzejnieces, Brīvā Zeme 1924, 27., 33. un grāmatā Laikmeta

dokumenti, 1930. — P. Ermaņa un Z. Mauriņas pārskati par jaunāko

literātūru, Daugavas gada grāmata (1925—1933). — Atsauksmes par

jaunākām grāmatām žurnālos Latvju Grāmata, Izglītības Ministr.

Mēnešraksts, Daugava, Piesaule v. c. (1922—1933). —

5. STĀSTI

Latvijas patstāvības laika stāstu literātūrā uzrada sevišķa

rakstura iezīmes ir saturā, ir formā. Nākuši klaja ar saviem

darbiem ari jauni stāstnieki.
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1) RAKSTURS. Novērojams, ka latviešu stāsts paplaši-

nājies apmērā. Agrāk parādījās tikai (pa vairāk gadiem kāds

garāks stāsts, romāns; darbojās vairāk ievērojamu novelistu

(Blaumanis, Poruks v. c), kas nesniedza neviena noslēgta
romāna. Tagad nāk klajā romāni pa vairākiem gadā, un

stāstnieku starpā sastopams reti kāds, kas nebūtu rakstījis ari

savu romānu. Ari ar to neapmierinās. Rodas romāni, kas

neietilpst vienā sējumā; nekas rets vairs nav ari romānu

triloģija, par ko gan domāja Deglavs, pie kā ari strādāja, ko

tomēr neveda galā. Andrejs Upītis jaunākā laikā stājies pat

pie tetraloģijas, izlaizdams tās divas daļas Jāna Robežnieka

pārnākšana un Jāna Robežnieka nāve. Mūsu acu priekšā iz-

aug ari tāds vairāk sējumus aptverošs darbs kā Janševska

Dzimtene. Tas norāda, ka jaunajos apstākļos šādiem sacerē-

jumiem radies pamats.

leskatīdamies stāstu literātūras saturā, redzam ari to

paplašināmies. Parādās vairāk darbos agrāk reti redzēts

literārisks veids: vēsturiskais stāsts. Latvijas pa-

gātnē smel vielu dažiem stāstiem Ivande Kaija, Līgotņu Jēkabs,

Jānis Grīns, Erss. Bet sevišķi nodziļinās vēsture Alek-

sandrs Grīns, kas no turienes nem nevien vielu, bet ari

stilu, kā stāstā Krustneša gaitas, krājumā Pieviltā vīra atriebša-

nās, Nameja gredzens. — Laikā mums tuvāk stāv nesenas

pagātnes tēlojumi, kādus starp citiem sniedz A. Briga-

dere (Dzelzs dūre), V. Eglītis (Zvēru dārzs), Veselis (Dievu

gulta), be_t jo plašā veidā A. Gulbis. — Taļurna klīzdami. lat-

vieši saņēmuši iespaidus, kas top par vinu īpašumu. Rodas

svešu zemju tēlojumi, kādi ir Jaunsudrabiņa Kau-

kazs, Ang. Gailītes Vērojumi un sapņojumi (Itālija). Bet ari lat-

viešu pašu tēvija vērš uz sevi vērību pārbaudījumu brī-

žos. Nāk klajā Skalbes Kurzeme, Austriņa Māras zeme, Ersa

Latgales stāsti.

Patlaban pārdzīvojamais moments, jaunā valsts dzīve ar

savu uzbūves darbu, mēģinājumiem, intrigām, cīnām, misēk-

ļiem dod neizsmeļamu vietu rakstniekam. Iznāk sabied-

risks stāsts, kādu agrākās paaudzes nav redzējušas-

Se nu vairs nav kādas norobežotas ļaužu šķiras darba dzīve

vai ari cīņas par savām tiesībām, bet brīva rīcība cilvēku

starpā, kas paši par sevi nosaka un atbild un tomēr galā n"

atkarīgi no iekšējām un ārējām varām. . ,
Ir saprotams, ka tāds vielas pieplūdums aizkave piegriezi

sevišķu vērību stilam. Vairums stāstu patiesi nesniedz

šai ziņā nekādus noskaņotus paraugus.
_

Tomēr sak nopietnļ
piekopt ari šo pusi. Par to liecina tāds (Švabes rediģēts;

rakstu krājums kā Prozas māksla. Tanī norada uz prozas
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prasījumiem, uz nesaistītas prozas valodas māksliskām īpat-
nībām, kurās daudz augstāki un smalkāki formas jēdzieni nekā

panta metriskā veidojumā.

2) STĀSTNIEKI. Dala šī laika ievērojamāko stāstnieku

ir ari dzejnieki, kur attiecīgā vietā aplūkoti, tā Švābe, Rozītis,
Jānis Grīns, Erss, Laicēns. Daži šī laika stāstnieki savu dar-

bību sākuši gan jau pirms kara, tomēr pa lielākai daļai tie pla-
šāk pazīstami un sevišķi ražīgi kļuvuši taisni pēckara laikā,

kā piemēram Ansis Gulbis, Jūlijs Vecozols, Skuju Frīdis, Ivan-

dc Kaija, Angelika Gailīte,
Edgars Ardenss, pa daļai
ari Juris Kosa. Spēcīgā-
kie talanti no šī pēckara
laika paaudzes Kārlis Za-

riņš, Jānis Veselis, Alek-

sandrs Grīns.

a) Literāriskā darba
ziņa Ansis Gulbis no

visiem še pieminētiem
Pats vecākais. Vina pir-
mais stāsts Divi Jānu
vakari nācis klajā 1892.

kradā_ Baltijas Vēstnesī
Tomēr visintensīvāk rakst-

niecībā viņš strādājis tikai

Latvijas patstāvības laikā,
bet savu mūža darbu ieli-

cis izdevniecībā, izlaižot
friju gadu desmitu laikā
lauta miljoniem eksemplā-
ros vērtīgu izdevumu. Dzi-

mis viņš 1875. gada 9. de-

cembrī Cērkstē, pie Tu-

Ansis Gulbis

kūma, jau agri spiests dzīvē nostāties patstāvīgi un pel-
nīt maizi. Viņš tad izvēlējies veikalnieka ceļu, ar laiku pie-

griezdamies taisni grāmatniecībai. Ar savas personiskās dzī-

ves nodibināšanu un veikala uzņēmumiem Ansis Gulbis no pat

sakta gala savieno ideālismu, lielus kultūras centienus, kuros

atspoguļojas un ieaužas latvju tautas pēdējo gadu vēsture. Vel

Rīga, kādā veikalā par mācekli būdams, viņš (ap 1892. g.) sak

rakstīt stāstus un apcerējumus, ari tulko, tomēr viņu vairāk

Pievelk grāmatas un, iestājies Daugavpilī grāmatveikala. viņš

sajūt, ka viņa pasaule ir starp grāmatām un kas ar tam sakara,

vai nu tie ir rakstnieki, grāmatrūpnieki, vai ari literāti un la-
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sitāju publika. Pāriedams 1900. uz Pēterpili par grāmatvedi,

viņš apņemas visu savu pelņu ielikt grāmatniecībā, sāk izdot

Raiņa un Aspazijas tulkotos Gētes rakstus un latviešu rakst-

nieku (Pumpura, Aspazijas v. c.) kopotus darbus. Pirmās re-

volūcijas laikā viņš laiž klajā Merķeļa Latviešus, dienas avīzi

Pēterb. Latvietis, pēc pārtraukuma nodibina Universālo biblio-

tēku (1910), darbojas grāmatniecībā tālāk, līdz atkal nāk krize,

pēc kuras viņš (1918) pārnāk uz Rīgu un še atjaunotā un papla-
šinātā grāmatapgādībā nododas latviešu kultūras darbam, kur

sevišķi pieminami Raiņa, Aspazijas, Jaunsudrabiņa v. c. kopoti

raksti, tad Konversācijas Vārdnīca, Pasaules rakstn. vēsture

v. c._ īsu laiku te viņš ir Nacionālā teātra (1925—1926) un Na-

cionālās operas direkcijā. Līdz ar to viņš savus personiskos
pārdzīvojumus <un pieredzētos vēsturiskos notikumus ietver

plašā romānu virknē, kas modina vispārēju ievērību: Oļģerts
Silarājs (1921), Pēc simts gadiem (1922), Fan-

tasti (1924), Fantastu mantojums (1925), Zig-

frīds (1929), Jaunā valsts (1932—1934, tulkots ari

krievu, vācu v. c. valodas). Silarajs, abu pirmo romānu varo-

nis, ir grāmatizdevējs, gribas cilvēks, kas atsakās no mīlētas

sievietes, ja tā var stāties ceļā viņa lolotai domai latviešu kul-

tūras darbā. No personiska rakstura tēlojumiem, kas pirmajā
romānā pārsvarā, autors otrā piegriežas vispārnacionaliem
(1905. gada), vēsturiskiem, kur pazīstamiem darbiniekiem liela

loma. Nacionālās patstāvības doma, kas bija jau uzaususi pir-

mās revolūcijas cīņās, tad nu bija jānoved nākošajos romānos

līdz galam, ko viņš tad ari dara, rādīdams Fantastos, Fantastu

mantojumā un Zigfrīdā Latvijas tapšanas un pirmo patstāvības
gadu notikumus. Tikai pašā jaunākā darbā, romānā Jaunā

valsts (1932), viņš pieskaras kādam loti sasāpējušam jautāju-

mam, — lielajam bezdarba postam, — kas nav sastopams tikai

Latvijā, bet visās zemēs un tautās. Viņš nāk ar jaunu ideju,

kā šo postu novērst un miljoniem lielās cilvēku masas ciešanas

mazināt. Gulbja noveles un stāsti sakopoti grāmatā Dienvidi

un citi stāsti (1923). Vairākus darbus viņš devis drāma-

tiskā laukā, kas izrādīti Nacionālā teātrī. Grāmatās no tiem iz-

nākuši: traģēdija Kaspars un Birūta (1919), traģikomēdija Ērika

Jonass (1925), drāmatizējums Pēc simts gadiem (1930).

b) Juris Kosa (dz. 1878. g. 25. maijā Birzgalē) sava

literāriskā darbā pieder reālistiem. Notikumi un vērojumi dzī-

ve atspoguļojas viņa stāstos un dramatiskos mēģinājumos.

Savā laikā viņš daudz pārdzīvojis. Viņš bijis vispirms par sko-

lotāju Lēdurgā un citur Vidzemē, piedalījies 1905. gada noti-

kumos, par ko 1907. g. izsūtīts uz Sibiriju, no kurienes pārnācis

dzimtenē atpakaļ tikai 1917. gadā. Te viņš darbojās Izglītībā
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ministrijā (1920—26), tad kā skolotājs (1926—29). Kopš 1929.

gada dzīvo Rīga ka pensionēts kulturdarbinieks. Vina stāsti

nāca klajā sakot ar 1900. gadu periodiskos izdevumos (Dienas
Laipa, Austruma, M. V. Mēnešrakstā). Kosām vina prozas sa-

cerējumos ir veikls un saturīgs stāstījums. To saturs bieži no-

risinās ap dzimtenes dzīves notikumiem. Galvenās lomās tad

tevs, mate, dēls (Satikšanās, Uzplūdi), dēls, tēvs (Tēvs), dēls,

mute (Rīta krēsla), brālis, māsa (Bezdibeņa malā) v. t. t. Pla-

šāks tautā noklausītu notikumu notēlojums ir viņa Kā Vecva-

garu Mārtiņš Dīdekli izmuļķojis. Vispār, viņa stāstos bieži sa-

stopamies ar vērojumiem no tautas dzīves, atmiņu zīmējumiem,
nākotnes sapņojumiem un ilgām. Nav viņam sveši ari tīri sa-

biedriski motīvi un pārdzīvojumi, vai dabas tēlojumi. Viņa
stāsti izkaisīti periodikā, grāmatā iznācis stāsts Naktij uz-

nākot (1923) un krājums Kad Laima iet garām (1933),
kura ieverpti dziļi dvēseliski pārdzīvojumi. No tautas dzīves

ņemta viņa luga Ceļi un dūkstis, ko Nacionālais teātris savā laikā

izradīja, bet kas grāmatā nav iznākusi. Skolnieku teātrim do-

māta viņa Ziemsvētku pasaciņa Viesis (1931) un Dzī-

ves belzieni (1933).

c) Ivande Kaija (vecāku vārdā Tonija Millere-Mel-

uere, precējusies LUKine, dz. 1876. g. 12. oktobrī Vidzemē)
baudījusi pamatīgu izglītību Rīgā (Lomonosova ģimnāzijā
1887-—95), Bernē, Leipcigā, Parīzē, studēdama turienes augst-

skolas; daudz ceļojusi pa Vakareiropu un Krievijas dienvidiem.
Ka rakstniece tad viņa ķērās tūliņ pie plašiem literāriskiem

darbiem, nākdama klajā ar dažiem apcerējumiem audzināšanas

un sieviešu jautājumā un pēc tam ar veselu virkni romānu.

Troksni sacēla viņas pirmais romāns ledzimtais grēks
(1913), kurā atklāti tēlotas intīmas dzimuma attiecības un ar

lielu drosmi iztirzāti ētiski jautājumi modernā dzīvē un izprat-
ne. It sevišķi viņa tur aizstāv sievietes mātes tiesības, bet ari

sievietes mīlas brīvību vispār. Kā satrunējušas tiek uzskatītas
un tiesātas vecās laulības formas un sludinātas jaunas, lai gan

neskaidri un nenoteikti, — vairāk uz vaļsirdības, atklātības,

ētiskas tīrības un abpusējas saprašanās dibinātas brīvas attie-

cības. Sacerējumā daudz spēcīgu vietu, veiklu tēlojumu,

saļstošu notikumu, bet daudz ari propagandas un publicistikas,

fnāksjinieciski nepārkausētas vielas kā vispār viņas romānos.

Tomēr atzīstama un cildināma šī viņas cīņa par spraustiem
ideāliem sievietes likteņa labā. Sievietes dzīves un likteņa

apgaismošanai visvairāk veltīti ari pārējie viņas daiļdarbi:
novele Sauslej kundze (1919), romāni Jūga (1920)
nn Sfinksa (1920). Vienīgi romāns Dzintarzeme

U921), kas dibinās uz plašām un ilgām vēsturisku materiālu stu-
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dijām, piegriežas latvju tautas likteņa minēšanai, sākot ar mūsu

ciltsbrāļu seno prūšu tālo pagātni. Darbs bijis padomāts kā

vēsturisku romānu virkne ar kopēju virsrakstu Dzintarzemes

lāsts, risinot notikumus līdz pat jaunākiem laikiem, t. i. Latvijas

tapšanai. Bet rakstnieces pēkšņā slimība salauza viņas darba

spējas, un tā iznāca tikai šī pirmā dala. Bet ari tā, tāpat kā

agrākie romāni, .liecina, ka Ivande Kaija ir liela stila romāniste,

stāstītāja, kas pārvalda plašus un dažādus notikumus. Daudz

viņa darījusi ari latviešu un Latvijas labā. īpaši pirmajos ga-

dos (1919—1920), dibinot Latvijas zelta fondu un strādājot sa-

biedriskā laukā, viņa kā liela un karsta patriote upurē tautas

lietai visu sevi, jo taisni pārmērīgā darbā 1921. gadā sabruka

viņas spēki, tā ka turpmākais mūža posms nu viņai jāpavada

piespiesti klusējot. Viņas darbi sakopoti 10 sējumos (1928—

1931) ar E. Tālmanes plašāku apceri par viņas dzīvi un darbiem.

d) Jūlijs Vecozols■ (dz. 1884. g. 12. februārī Nītau-

res dzīvoja Kiga un no turienes 1905. g. emigrēja uz ār-

zemēm kā politisks trimdinieks. Uzturēdamies galvenā kārtā

Šveicē un Francijā, viņš tur pavadīja 15 gadus studēdams un ar

literatūru nodarbodamies. Viņa stāsti izkaisīti dažos ta laika

žurnālos un laikrakstos, pa daļai tie iespiesti ari Šveices vācu

izdevumos. Neilgu laiku (1922 —23) uzturējās dzimtene, laiz-

dams klajā vairākus darbus un dzīvi piedalīdamies sabiedriskā

dzīvē, tad atkal devās uz Franciju, kur palika tepat 10 gadus

(1923—1932), studēdams un darbodamies kā žurnālists. Tagad

no jauna pārnācis dzimtenē. Vecozols ir nemiera gars, daudz

nemiera ari viņa rakstos. Viņa pirmais lielākais darbs — ro-

māns Lai nāk Tava valstība (1921). Tās ir nepa-

rastas revolucionāra vīzijas, latviešu reliģiozi sociālas cīņas

notikumi 19. gadusimtenī, kur autors hernhūtismu izce] ka tau-

tas iekšēju spēku savās cīņās pret apspiedējiem. Kada cita

darbā Madonna un Venera (1922) Vecozote uzstāda

psīcholoģiskas problēmas, kuras ietēlo jaunā itāliešu aristo-

krātā, kas gatavodamies par diplomātu aizraujas no kādas sie-

vietes un top par mūku. Raksturīgu 1905. gada revolūcijas

laikmeta ainu viņš rāda savā jaunākā lielākā darba, romāna

Dzidra (1927). Autors mēģina tur notēlot ideālas sievietes

personību, kurai vispirms dzīve jāpaceļ, darbojoties lļdz]
mākslā un sabiedrībā, un tikai pēc tam jānododas ari svētajiem

sievietes pienākumiem un uzdevumiem ģimenē. Sava jaunāka

grāmatā Dzīvā dzīve (1932) viņš izlieto belletristiskc

formu, lai ar tās palīdzību izteiktu dažādas prātnieciskas domas

un nojautas, kā to bieži ari Nīcše darījis. Plašas un daudzpusī-

gas ir Vecozola literāriskās zināšanas. Plašāks darbs ir vina

sarakstītie Dantes Dievišķās komēdijas komentāri (19231
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Daudzi literātūrvēsturiski apcerējumi izkaisīti žurnālos. Vācu

valodā nākušas klajā skices Auf dem vveissen Stern (Davos,
1912) un Riga und die Dūna im Spiegel der lettischen Volks-

dichtung (Bērn, 1918).

e) Angelika Gailīte (dz. 1884. g. 14. jūnijā Vecpie-
oaigas dzirnavas; beigusi sieviešu ģimnāziju Daugavpilī
(1903)

L
šai laikā mācīdama jau Pumpura bērnus, darbojās kā

skolotajā Ķēniņu skolās Rīgā (1903—1910), apprecējās ar rakst-
nieku Haraldu Eldgastu, no kā vēlāk šķīrās. Apceļojusi Spā-
niju un Itāliju, gūdama iespaidus, kas atspoguļojušies ari viņas
darbos. Pec darbības Krievijā vairākās vietās un klaidu gai-
tām kara un bēgļu gados, pārnākusi 1920. atpakaļ dzimtenē,
kur darbojas ārlietu ministrijā. Beigusi vina 1925. g. Latvijas
universitātes vēstures nodalu. Rakstniecībā vina sniegusi
visvairāk miniatūras, stāstus un noveles un ceļojuma aprakstus,
kas sakopoti krājumos Ilgas un maldi (1913), Vēro-

jumi un _s apņo j v m i (1920), Dzirkstis sniegā
(1922), Grēcinieces (1927). Vadošais motīvs viņas

stāstos_ sievietes mīlestība, kas augstāko laimi meklē iekšējā
saskaņa. Sevišķi īpatnu un interesantu viņu kā rakstnieci pa-

dara viņas_ moderno sieviešu idejiskais skatiens divu dzimumu

savstarpējas attiecībās un mīlas vērtējumi. Bez vairākiem

plašākiem vēsturiska un literātūrvēsturiska satura apcerēju-

miem, kas izkaisīti žurnālos, viņa grāmatās laidusi klajā eseju
Pilnības ideāls (Asizes Francis, 1926). Pielikusi viņa savu roku

ari biogrāfijai Džuzepe Garibaldi, dzīve un cīņas (1930).

f) Edgars Ardenss ļ (īstā vārdā Edvards Gulbis)
w īpama parādība stāstinīeku jaunākā paaudzē. Dzimis viņš
1887. g. 25. novembrī Jaunmoku Rotkaļos, studējis klasisko fi-

loloģiju Tērbatā, kopš 1918. g. darbojas Rīgā kā latīņu valodas

skolotājs. Viņa pirmie stāsti un skices, parakstīti ar īsto vārdu,
Parādījās 1908. gadā un tūliņ modināja literārisku aprindu ievē-

rību. Tur bija jūtamas svaigas tēlotāja dāvanas pa daļai reālā,
Pa daļai romantiskā garā. Bet sevišķi ražīgs viņš kļuva pēc

kara, laizdams klajā Jaunākās Ziņās,_ Latvijas Kareivī, Latvī

_c. gan stāstus (Mīlestības deja. Brūnais zirneklis, Jēkaba
Klana bārda, Mūžības uzvara v. c), gan romānus, parakstīda-
mies par Edgaru Ardensu, kas turpmāk tad ari palicis par viņa
rakstnieka vārdu. Pēckara laikā viņš lielā mērā izmanto

vēsturiskus vai tīri fantastiskus tematus, ielikdams tur daudz

smalkas satiras. Pusreāla, pusfantastiska ir dīvainā mazpilsē-
tiņa Zilzalkalne, kuru līdz ar tās iemītniekiem, viņu ierašām, sa-

dzīvi, sabiedriskiem centieniem, ieturēdams asu satirisku toni,
viņš notēlo romānā Svētās Angelikas mats (1925).
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Netieši šai darbā redzam atspoguļotas un kritizētas mūsu ta-

gadējās dzīves parādības. Vēsturiski senās Romas notikumi

pamatā otram Ardensa romānam Ap liesmu auļojošie
(1926). Romāna varonis ir pazīstamais tirāniskais, asiņainais

Romas ķeizars Kaligula, bet „ap liesmu auļojošie" — galma

ļaudis, kas auļo un dejo ap šīs pasaulīgās varas spožo uguni

intriģēdami, uz dzīvību un nāvi cīnīdamies. Interesanta šai

romānā mīlas intriga. Ja savos pārējos darbos Ardenss sievie-

ti mīl rādīt kā viltīgu un zemu radījumu, kas vīrieša dzīvē ielau-

žas kā tumšs un postošs spēks, tad romānā Ap liesmu auļojošie

viņš to tēlo zināmā mērā kā sargātāju un glābēju, kā vīrieša

„labo zvaigzni". Ardensa stils skaidrs, klasiski mierīgs, varbūt

pat pārāk lēns, bez trauksmes un satrauktības.

g) Kārlis Zariņš■ l (dz. 1889) stāv cieši uz reālisma

pamatiem. Viņa stāstos sarežģījumi niecīgi, bet viņa tēlotie

raksturi paliek neaizmirstami ar savādām īpašībām,_ un viņu

darbiem un likteņiem sekojot dabū nojausmu par kādam neiz-

dibināmām varām, par zināmu fatālismu, no kā cilvēks nevar

izbēgt. Še ieraugāma zināma mistika. Tā dzīvokļa gars (Dzī-

voklis Nr. 129) pastāsta dažus notikumus par dzīvokļa iemīt-

niekiem. Līdzīgi saviem laika biedriem, Zariņš pārdzīvojis

kara ļun juku laikus. Pa lielai daļai tie tad ari kara un juku

laiku cilvēki, ko viņš rāda. Tur nav gandrīz nekādu īstu va-

roņu, ideālu raksturu, kas izdara kādus ārkārtīgus darbus, pat

tie dodas briesmās dažkārt dzīves apnikuma, garīgas tukšības

dēļ. Savādi dzīves bēdzēji un cilvēces nīdēji, nievātāji un apni-

cēji, noliedzēji un smējēji ir daudzi šie viņa tēlotie cilvēki, v

gan ari varoņi, bet tie par tādiem tikuši aiz tā paša dzīves ap-

nikuma, tukšas garlaicības, neticības tam, par ko cilvēki pa-

rasti priecājas un sajūsminās. Tāds ir piem. izbļjušais students

Kazimirs romānā Dzīvība un trīs nāves (19211-

Pilns skepses un pesimisma autors ceļ gaismā vairāk tikai dzī-

ves negāciju. Romānā Brāļu dēli (1922) notiek dažādas

lietas, kam it kā liktos plašāka nozīme; bet — romāna sakuma

intelliģentie Pēterpils latvieši spēlē kārtis un romāna beigas

komūnistu varas vīri Rīgā — ari spēlē kārtis. Alkohola izga-

rojumu un atdzisušu tabakas dūmu smaka tāpat apņem lasītāju

romānā Pelnu viesulis (1928), kurā redzama vieta iera-

dīta restorāna dzīves ainām. Fejetoniska satira romāna veida,

atgādinot Kaudzīšu kariķē jumus, ir sacerējums Spīganas

purvā (1929). Dziļākas problēmas aizkustina turpretim ro-

māns Dārza māja (1930)_, kautgan smalki novērotie un

labi zīmētie cilvēki ari te sava būtība stipri pelēki, it ka nere-

dzamas vienaldzības apsēsti. Zariņa stāstījums allaž loti vien-

kāršs, pelēki ikdienišķs. Viņš negrib spīdēt ar gleznainu va-
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lodu, ar trauksmainu impresionistisku izteiksmi. Viņa stils labi

saskan ar viņa skepses pilno skatienu uz notikumiem, uz cilvē-
kiem, uz dzīvi, uz visu pasauli. Raksturīgākā un plašākā Za-
riņa stāstu grāmata .Gluži veltīga varonība (1926).
Viņa pārejas stāstu grāmatas: Skumju paradīze (1921),
Barons v. c. stāsti (1923), Savādi cilvēki (1923),
S vēr es (1923), Roberts v. c. stāsti (1925), No-

slēpumi (1926), Jūras bērni (1927), Rudens
stāsti (1928), Starp divām mūžībām (1930) v. c.

Viņš laidis klaja ari vairākas lugas: Sakosta roka (b. g. sk.),
Gulbja dziesma (1929), Te nu bija (1930) un Zemes spēks (1932).
Savas literariskas darbības sakuma, priekškara laikos, brīžam
vēl ari pirmā pēckara posmā, savus darbus viņš parakstīja ar

pieņemtu vardu Valerijs.

h) Jānis Veselis■ Ķdz. 1896. g. 1. aprīlī Neretas Ani-

nos, uzivo un aaroojas Kigā ka rakstnieks) naca klaja pec kara
ar prozas paraugiem,_kas tūliņ vērsa uz sevi ievērību. Tie lie-

cināja par radošu_ spēku un svaigumu, par tēlotāja spējām,
drosmi vielas izvēlē, fantāzijas spilgtumu. Kara un revolūciju
vilnis viņu ka jaunekli bija ierāvis sevī. No šejienes viņš tad nu

arisrnēla iespaidus, ko kā iekšējus un ārējus pārdzīvojumus
attēloja savos pirmajos stāstos un romānos. Bet viņš neapro-
bežojas ar reālās dzīves notēlojumiem vien. Ar dziļu iejātu
viņš seko cilvēku dvēseles dzīvei, dziņām, meklējumiem, iece-

rēm un alkām, gremdēdamies pašos viņu būtības dzijumos.
Tāpat viņš ieved lasītāju neaprobežotā, tomēr tēlaini izkārtotā

fantāzijas valstī, liek noprast, ka pat astrālām būtēm, telepa-
tiskiem iespaidojumiem cilvēkā savs reāls pamats. Viens no

Vesela galvenajiem iemīļotākiem tematiem — abēju dzimumu

attiecības, ko viņš notēlo sevišķi spilgti un patstāvīgi, rādīdams
tās gan nesen pārdzīvotos, gan tagadnīgos domājamos notiku-

mos. Nevien ražens, bet ari ražīgs, vairāk kā desmit gadus
ilga posmā viņš izveidojies par vienu no redzamākām indivi-

dualitātēm mūsu jaunākās paaudzes prozaiķu vidū, laizdams

klaja stāstus un romānus, lugas un literāriskas vai kultūr-

Pratnieciskas apceres. Jo plašu ievērību līdz šim iemantojis
vina romāns Tīrumu ļaudis (1927), kam godalgu pie-

spriedis ari Kultūras Fonds. Tīrumi ir latviešu zemnieku mā-

jas, kurās rīkojas jauni ļaudis, — pēc tēva nāves tur no pil-
sētas pārnācis un sāk saimniekot tikko kā inženieru fakultāti

beigušais Andrejs Vīksna. Viņš atteicies no saviem zinātnis-

kiem un citiem sapņiem, ķeras Tīrumos pie darba, mēģinādams
Padarīt lauku pēlēko dzīvi, Tīrumu mājas un to apkārtni ra-

doši lielu kā garīgā, tā saimnieciskā ziņā. Romāns tad nu pa-
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ver lasītājam plašas jaunu laiku dzīves ainas, dažāda rakstura

cilvēkus vinu ikdienišķās satiksmes un augstāku garīgu centie-

nu vai pirmatnīgu kaislību attiecībās, bieži autora prātniecisko
domu apspīdētās, jo prātnieciskais elements Vesela darbos ar-

vien ir diezgan lielā cieņā. „Tīrumu ļaudis" ir ari latviešu vis-

jaunākās rakstniecības paraugs, kas sniedz ieskatu gara pa-

saulē, kāda tā veidojusies Latvijas tapšanas un patstāvības lai-

kā, norāda uz centieniem un ideāliem, kādi valda latviešu jau-
nākā rakstnieku paaudzē. Pārējās Vesela stāstu un romānu

grāmatas: Zem vācu jūga (1921), Saules kapsēta
(1921), Pasaules dārdos, Aklais ezers (1921),

Liesma uz ūdeņiem (1922), Dievu gulta (1923),
Eņģelis Ufirs (1924), Rēgi un cilvēki (1924),

Vilkači (1925), Neticīgā Toma mīlestība (1928).

Trīs laimes (1929/1930), Dienas krusts (1932). No

latviešu senvestures vielas veidota traģēdija ir viņa Jumis

(1931), autora pirmais plašais drāmatiskais darbs, ko izradīja

Nacionālais teātris. Viņa jaunākā komēdija saucas Kur tau

tu nu biji, āzīti manu (1934). Par musu literatūru ka

vispār, tā par atsevišķām parādībām, Veselis izteicis daudz zi-

mīgu un vērā liekamu domu. Bet šās viņa literāriskas un lite-

rātūrprātnieciskās apceres izkaisītas dažādos žurnālos un laik-

rakstos un vienkop nav tik viegli pārskatāmas.

i) Aleksandrs Grīns■ (īstenībā Jēkabs Grīns, dz.

1895. g. 16. augustā biržu pag. Ziedos, Kurzemē, studē medicī-

nu un darbojas kā žurnālists un redaktors Rīgā) savos darbos

apstrādā gandrīz tikai vēsturisku vielu. Viņš rāda nevien vēs-

turiskus notikumus un cilvēkus, bet mēģina atdarināt attiecīgo

laikmetu visos sīkumos. It sevišķi viņam patīk viduslaiku un

latviešu attālākie vēstures posmi. Viņš nopietni iedzilļnas pa-

gātnē, pēta un krāj faktus un tad tos savā darbā, iekšēji par'

kausējis mākslas vielā, notēlo. Liekas, it kā viņš nebūtu iedves-

mas pilns rakstnieks vien, bet cilvēks, kas ar zinātnes palī-

dzību tēlos un ainās cenšas rādīt pagātni. Viņa stāstījumam un

tēlojumam piemīt zināms vecmodīgums, tomēr tas nav meklēts,

bet nāk līdz ar šo senatni. Ikvienā viņa stāstā vai romānā rnes

varam sazīmēt autoru, kas paslēpies aiz sava mierīgi plūstoša

stāstījuma, dzen savus varoņus cauri miesas kārībām, mēriem

un
_

kariem pa Itālijas, Vācijas un senās Latvijas novadienļ
Grīna darbi iznākuši grāmatās: Krustnešu gaitas
Pieviltā vīra atriebšanās un citas novele

(1922), Septiņi un viens (1926), Likteņa vara

(1928), Nameja gredzens (1931). Kā šinī pedeja, kas

izpelnījies Kultūras Fonda ievērību, tā jaunākajā Dvesel
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putenis (1932 —34) daudz spēcīgu patriotisku vietu. Vina

jaunākais romāns Tobag o (1934) aizved lasītāju eksotikā.

Vioš rediģējis Pasaules vēsturi (1929—31), aprakstus Zeme un

tautas (1929—31), kā ari tulkojis vairākus darbus.

j) PĀRĒJIE. SkujuFrīdis (īstā vārdā Gotfrīds

Mīlbergs, dz. 1887. g. 11. janvārī Alūksnes Skujās, darbojas pēc
kara kā politiķis) sarakstījis lielāku skaitu stāstu, romānu, lugu,
humoristisku un satirisku sīkumu. Ar savu naīvi reālo izteik-

smi viņš iemantojis lasītājus, kaut gan viņa darbiem trūkst lie-

lākas literāriskas vērtības. Tie vairāk uzskatāmi kā feļetoniski
laika pakavēšanas darinājumi. Dažos jaunākā laika darbos

stipri uzsvērts patriotisms, kas iesilda dzimtenes mīlestības jū-
tas. Kalpodams armijā, tāpat dzīvi piedalīdamies aizsargu or-

ganizācija, viņš izpilda tur dažus literāriskus uzdevumus, va-

dīja kadu laiku mēnešrakstu Aizsargs. Grāmatās iznākuši starp
citu viņa romāni Zem saules (1922), Zelta raktu-

vēs (1923), Sudrabota saule lec (1924), Dau-

gavas vanadzens (1926), stāsti Vīri un sievas

(1923), Mīl a un maņi (1923), Divas liesmas (1924),
Spogulī (1927), satiras Zelta spalvas, Krusas

graudļ (1925), drāmatiski uzmetumi Karogs (1923), Patie-
sības dzēriens (1924), Ministrs uz laukiem (1927) v. c. — Dze-

jas, stāstus, romānus un dažus nenozīmīgus drāmatiskus dar-
bus rakstījis Augusts Mežsēts (dz. 1890. g. Vietalvas-
Odzienas Mežsētās), literāriskās gaitas sākdams jau priekš ka-

ra._ Stāstā Liliju ezers (1926) viņš tiecas mest skatu

grūtajās un noslēpumainajās liktenīgo spēku problēmās, kas

daudzreiz neizprotami spēlējas ar cilvēku. Liktenība kā vadošs

Pavediens izmanāma ari daudzos citos viņa stāstos. Grāmatās

iznākuši viņa darbi: dzejas J ū n i j_s (1920), Maija zvaig-
2ne s (1925), stāsti un romāni Aizejošie (1927),

vēstule no cietuma (1927), Dvēseļu parāde
U928), Apburtā pilsēta (1929), Dāma rožainā

Plīvurā (1931) v. c. — Reinholds Sotaks (dz.
1890.

g. Vecpiebalgā) nācis klajā ar stāstu krājumu Kūpošie
'auki (1924) tikai pēckara laikā, uzrādīdams dažus svaigus vil-

cienus tēlošanā un tipos. Viņš sarakstījis ari vairākas komēdi-

jas: Pagānu zemē (1924), Dunduru laikā (1928)
u n Dzīves rītā svaiga (1930). — Spējas un Melu

ražību uzrādīja Jānis Grīziņš (īstā vārda Jānis

Griķis, dz. 1900. g. 12. martā Rīgā, beidzis Latvijas
universitātes juridisko fakultāti gatavojas zinātniskai karjerai,

slimība pārtrauca). Savos pirmajos darbos viņš spilgti no-

tēlo lielpilsētas nomaļu dzīvi, kā ari sociāli sabiedriskas tenden-
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cese, kā stāstā Vārnu ielas republika (1929), Trīs

plakani zukseri (Domas 1929), Rajona komite-

jas sardze (turpat, 1928) un Sēnas arodbiedrību

divīzija (turpat, 1929). Vairākas apceres vins sniedzis ari

par literāriskiem un speciāli juridiskiem jautājumiem. — Latvijas

patstāvības laikā, līdz pat jaunākām dienām, stāstnieku skaits

stipri audzis un sakuplojis, lai gan sevišķi spilgtu un īpatnu pa-

rādību lielajā pulkā nav daudz. Starp citiem kā stāstnieki un

romānisti vai feļetonisti ar vairākiem darbiem tikuši pazīstami

gados vecāki un ari jaunāki autori: Rutku Tēvs (īstā vār-

dā Aleksandrs Michelsons, dz. 1886.), Richards Ērglis

(dz. 1881), Richards Valdess (īstā vārdā Richards

Bērziņš, dz. 1888.), Kārlis Lapiņš (pieņemtā vārdā

ari Merts, dz. 1895), Andrejs Iksens (dz. 1888), Jūlijs

Sīlis (dz. 1891), K. Kraujiņš, Emilija Krišjānc.

Austra Ozoliņa-Krauze, Atis Freinats, Jā-

nis Sārts. (īstā vārdā Jānis Apsitis, dz. 1905), Vilma

Dc 11 c, Vilis Lesiņš, Vilis Lācis, Art. Bau-

manis, Jānis 0š s v. c.

Literātūra.Literātūrā. A. Gulbja pašbiogr., K. Egles Atzinās, 11.-

Rūdolfa Egles A. Gulbis, Latvju Grāmata 1924, 1. — Art. Bērziņa

A. Gulbis, Ritums 1924, I—3. — Teodora [Zeiferta] Ivande Kaija,

Izglīt. Min. Mēnešraksts 1926, 10. — P. Ermarja Ivande Kaija, Latvju

Grāmata 1926, 6. — Jūlija Vecozola pašbiogr. Es un mana dzīve, K.

Egles Atzinās 111. — Angelikas Gailītes pašbiogr. skice, K. Egles At-

zinās 111. — Teodora IZeiferta] Jāna Vesela romāns Tīrumu ļaudis,

Izglīt. Min. Mēnešraksts 1928, 2. — P. Jēger-Freimanes Jānis Vese-

lis, Daugava 1928, 9. — Zentas Mauriuas Jāņa Vesela attīstības gaita,

Burtnieks 1928, 2. — Pētera Ķikuta Jānis Veselis, Piesaule 1930, 3. -

Edv. Virzas Aleksandrs Grīns, grām. Laikmeta dokumenti 1930.
-

Skuju Frīda-Mīlberga pašbiogr., K. Egles Atziņas 111. —
āra

Egles Edg. Ardensa 25 darba gadi, Izgl. Min. Mēnešr. 1933, 5/6. -

J. Vesela, Z. Mauriuas un P. Ermaqa pārskati par jaunāko litera-

tūru, Daugavas, gada grāmata (1925 —'1932). —

6. DRĀMA

Drāmas attīstība atbalstās uz teātri. Latviešu teātris da-

būjis Latvijas patstāvības laikā pamatus, kādi tam agrāk ne-

bija. Līdz ar to ieraugāmi drāmā jauni meklējumi.

Kad Latvijas valsts bija nodibināta un 8

ienaidniekiem atbrīvota, valdība ķērās pie NacionaK

teātra nodibināšanas. Telpas tam ierādīja agrākajā oj
pilsētas teātra ēkā. Teātri atklāja 30. novembrī 1919. IZ'

1) TEĀTRIS.
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rādot Blaumaņa lugu Ugunī. Par teātra direktoru bija sākumā

Aleksis Mierlauks, no 15. augusta 1921. g. J. Rainis, kura vietā

1925. stājās Arturs Bērziņš. No dibināšanas laika līdz 1922. g.

Nacionālais teātris bija tieša valsts iestāde, vēlāk autonoms

uzņēmums ar valsts pabalstu. Piecu gadu laikā, līdz 1924. g.

pavasarim, Nacionālā teātrī izrādītas pavisam 93 lugas, no tām

52 oriģināli (783 izrādēs), 41 tulkojums (386 izrādēs). Vislie-
lāko izrāžu skaitu piedzīvojusi Raiņa luga Jāzeps un viņa brāli
(pari par 100 izr). Tai seko Annas Brigaderes Maija un Paija
(39 izr.), Kaudzīšu-Zeltmata Mērnieku laiki (35), E. Vulfa Meli

(29), Aspazijas Aspazija (26). No citu tautu lugām visvairāk izrā-

dīti somu rakstnieka Jārviluomas Ziemeļnieki (17). Desmit gadu
laika, t. i. līdz 1930. gadam, pavisam izrādītas 222 lugas, no tām

104 oriģināldarbi, bet 118 tulkojumi. Vislielāko piekrišanu gu-

vušas Raiņa lugas (293 izr.), pie kam Jāzeps un viņa brāļi stāv

paša pirmā vietā (109 izr.). Tālāk nāk Anna Brigadere (246
izr.), Rud. Blaumanis (203 izr.) v. c.

Blakām Nacionālajam teātrim nodibinājās Dailes te a -

Ir is, kuru atklāja 19. novembrī 1920. g. ar Raiņa Induli un

Āriju. Turpinādams agrākā Rīgas Jaunā teātra tradicijas, tas

allaž_ centies sniegt formā un saturā kaut ko jaunu. Dabūjot no

Kultūras fonda kādus pabalstus, tam galvenā kārtā jārēķinās
ar ienākumiem no izrādēm. Teātra vadība uz to lūkojusies,
lai aprobežotie materiālie līdzekļi nebūtu par iemeslu mākslas

līmeņa pazemināšanai. Dailes teātris nostāda izrādes centrā

aktieri, ar ko ved saskaņā pārējos teātra elementus: rakst-

nieku, komponistu, dekorātoru. Par teātra direktoru darbojas
Bd. Smiļģis. Repertuārā ir izlase no visu laiku un tautu ievē-

rojamākām, raksturīgākām lugām. Visās
_

10 sezonās Dailes

teātris devis 153 inscenējumus ar 2963 izrādēm. No orīģināl-
lugam lielāko izrāžu skaitu (60) sasniegusi Rūd. Blaumaņa ko-

mēdija Skroderdienas Silmačos, tad nāk Raiņa Uguns un

Nakts (56 izr.) v. c.

Kadu laiku pastāvēja Rīga Intimais teātris (1923—

1925), ko vadīja dzejniece Birūta Skujeniece, izkopdama mo-

dernās mākslas paņēmienus. Vairākus gadus pastāvēja ari

Latvijas strādnieku teātris, kas 1930./31. gada

pirmā pusē izrādījis 5 oriģināli. (15 izrādes) un 7 tul-

kojumus (42 izr.). Ceļojošais teātris sarīko izrādes
uz laukiem un mazākās pilsētās. Provinces pilsētās mēdz but

savas vietējas teātra trupas, kas darbojas ar Kultūras fonda un

vietējo pašvaldību pabalstiem. 1930. g. bija tadu teātru ap 12.

Ar valdības gādību un pabalstu nodibināja Latgales teātri

1920. g. Pirmajā laikā nīkuļodams, tas ari še ticis par nepie-
C]ešamu iestādi.
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Uz laukiem 1921. g. pirmajā pusē notikušas pavisam
1030 izrādes (sk. I. M. Mēnešr. 1922, 36). Izrāžu skaita ziņā
vēl arvien visur pārspēj Blaumanis (84 reiz), A. Brigadere
(51), E. Vulfs (50), Ad. Alunāns (38), J. Akurāters (32).

Jaunsudrabiņš (41), A. Upītis (30), Rainis (27) v. c. Aina nav

mainījusies daudz ari pēc 10 gadiem, t. i. 1931. gadā, vairojies

tikai izrāžu skaits (piem. Blaumanis izr. 217 reizes) un nākuši

klāt daži jauni populāri autori M. Dišlēre, Elīna Zālīte, P. Aldre

v. c. Pavisam 1931./1932. g. sezonā uz laukiem notikušas 2770

izrādes, no tām 2327 oriģināldarbu (84%) un tikai 443 tulkojumu

(16%) (sk. Jaun. Ziņas 1932., 161.).
Teātris pieder latviešu sabiedriskajā dzīvē pie parastiem

un nepieciešamiem izrīkojumiem. Tas rada pieprasījumus pec

lugām, kuri ne ikreiz pietiekoši apmierināmi.

2) MEKLĒJUMI. Pārgrozītie latviešu kultūras apstākli ir

par iemeslu meklējumiem ari teātra un drāmas laukā. Ari še

latvieši sniedzas pāri tuvākai apkārtnei pēc labāka, rak-

sturīgākā tāļās tautās. Runā par japāņu skatuves

mākslu (J. Ozoliņš); iepazīstas ar ķīniešu un citu austrum-

nieku drāmatiskiem darinājumiem Dzeltēnā ģērbā un Aladina

(Dailes t.); izrāda seno grieķu drāmas: Sofokla Oidipu (Nac.

t.), Aristofana Lizistratu (D. t); dod paraugus no Kalderona,

Moljēra; Šekspīrs top mums tikpat tuvs kā ģermāņu tautām.

Pārbauda ari modernās mākslas problēmas, izradot

Ibsena Peru Gintu, Meterlinka Zilo Putnu, Vedekinda Zemes

garu, Uailda, Bernāra Šova, Vildgansa, Šternheima v. c. darbus.

Skatuve nostiprina attiecības ar kaimiņu tautām: lat-

viešu publika noskatās somu rakstnieku Jārviluomas, Jārne-

felda, Kivija lugās, igauņu rakstnieka Kicberga Elkā, Kaunas

teātra darbinieki savukārt brauc un uzstājas mūsu Nacionāla
teātrī. Visu to pavada lietišķa informācija un uzmanīga kritika.

Latviešu drāmatiskā literātūrā jauni, spē-

cīgi talanti negrib parādīties. Jau agrāk pazīstamierakstnieki
met skatus Latvijas vēsturē, teikās, cīņās: Rainis

sniedz skatuvei Daugavu, Krauklīti, Spēlēju, dancoju, Akurāters

Kaupo, Viesturu, Zeltmatis Induli, Arājdēlu, Brigadere Maiju un

Paiju, J. Veselis Jumi. Nepaliek bez sabi cd r i_s kas kri-

ti ka s ari laimes meklētāju rīcība jaunajā valstī. To izsaP

starp citiem Gruzna (Ziedu gravā); A. Upītis (Peldētajā
Zuzanna). — Latviešu rakstnieki tiecas ari pec liela stn a

drāmas, ņemot par pamatu vecas tradīcijas, sevišķi Bībe-

les tematus. Rainis raksta lugu, ikas top pazīstama ari ārpj
Latvijas robežām: Jāzeps un viņa brāli; Klitija (īsta vard»

Alvina Skuja) sniedz skatuvei Zulamiti, Zālamana mīlestības
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drāmu; Saulietis saraksta dzejā Zaulu. Andrass (Andersons,
dz. 1879. g., beidzis 1906. g. Rīgas politechniku ar inženiera
grādu), būdams par Rīgas pils. galvu, dod uzvest drāmu Ķēniņš
Dāvids. Aspazija veido jau agrā jaunībā lolotu ideju, sarakstī-

dama drāmu Aspazija, tāpat Boass un Rute. — Mākslinie-

ciska stila problēmas uzstāda V. Dambergs savās dze-

jiskās komēdijās: Ziedu viesulī, Mēs viņus gūstīsim.

Daži darbinieki teātra laukā papilda repertuāru ar saviem

skatuves gabaliem. Nacionālā teātra drāmaturgs
Kārlis Ereinbergs (dz. 1888. g.) teātra lietās daudz

strādājis. Viņš vadīja laikrakstus: Skatuve un dzīve (1913—

15), Skatuves Vēstnesis (1920), Taurētājs (1916—1920), Lira

(1923—1925), un vada Teātra Vēstnesi (no 1920. g.). Skatuvei

viņš sarakstīja četrcēlienu drāmu Tumsā un salā (1919). Viņš

sagādājis ari lielāku skaitu tulkotu lugu, visvairāk komēdiju. —

Jaunākā laikā laucinieku dzīvi skaistos reālistiskos vilcienos

attēlojis Visvaldis (īstā vārdā Jānis Lejnieks, dzejnieka
Plūdoņa brālis) lugās: Bērzgalieši, drāma 4 cēlienos (1914),
Vētra, drāma 5 cēlienos no 1905. g. notikumiem (1922), Vecais

Vīcups
L

drāma 4 cēlienos (1923). — Rosīgs darbinieks lauku

skatuvēm ir Jānis Jēps-Baldzēns (dz. 1891). Dubura

dramatiskos kursus 1914. g. beidzis, viņš nometas Jaunpiebalga
un nododas teātra izrāžu sarīkošanai Jaunpiebalgas, Rankas,
Tirzas, Lizuma, Vecpiebalgas, Lejasciema v. c. šā novada pa-

gastos. Viņš saraksta ari tad lauku skatuvēm piemērotas lu-

gas, kurām sevišķas literāriskas vērtība.* gan nav, bet kas

daudz tiek izrādītas, it sevišķi: Dzīves sērdieņi (1920), Līčupe
(1918), Pavasara simfonija (1920), Saules Zeme (1921), Bralu
sieva (1923), Uguns rotaļa (1925) v. c — Moderno dzīvi impre-

sionistiski patētiskā stilā savās lugas rada Edvins Med-

nis (dz. 1897). Dažās viņš cildina_ari patriotismu un varo-

nību. Grāmatās nākuši klajā: viencēliens Par Latviju (1925),

drāmatiskas ainas Mīlas teika (1927), Varoņdziesma (1928),

jautra kaislību spēle Tu!... brīnišķā! (1931). Mednis rakstī-

jis ari recenzijas par teātra izrādēm, kā ari sniedzis stāstus, no

kariem dala sakopota grāmatā Mīlas stāsti (1930). — Svaigus

tagadējās dzīves notikumus reālistiskā uztvere un apstrada-

juma, visvairāk pieskardamās lauku dzīvei, savas lugas rada

Min n a Dišl c re. īsā laikā viņa tikusi populāra Rīga un

uz laukiem ar -lugām Ozolnieka meita (1929), legātnis (1930),

Studentes vasara (1931), Traks laiks (1932) v. c. — Vairāk vai

mazak teātra aprindu uzmanību ar saviem dramatiskiem mē-

ģinājumiem saistījuši Hugo Krūmiņš, V. Zonbe r g s,

Zī v c rt s, K. M i ķ c 1 so ne, Birz m a 1 i c te v. c.
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Literātūra. Nacionālā teātra 5 gadu darbība, Teātra Vēst-

nesis, 1924/25. g. sez. 5. un N. t. 10 gadu darbā, Teātra Vēstnesis

1929/1930. g. sez. 4.«— Dailes teātris Rīgā, I—V, 1922—1924 un Dailes

teātra desmit gadi, Rīgā 1930. — Zeltmata Nacionālais teātris, I. M.

Mēnešraksts 1921, 7/8. — J. Kronlīna Izrīkojumi uz laukiem 1921. g,

pirmā pusē, I. M. Mēnešraksts 1922, 1. — R. Krodera Dailes teātris.

7. ZINĀTNE

Pirms Latvijas patstāvības laika varēja runāt par zinātni

latviešu valodā ļoti aprobežotā mērā. Skolās piesavinājās zi-

nātni, ari zinātnes elementus, citā valodā. Latviešu valoda

bija dažos gadījumos gan zinātnes izplatīšanas, popularizēšanas,
bet ne zinātnes pētīšanas līdzeklis. Latviešu zinātniekiem bija

jālaiž klajā vinu pētījumi citā valodā. Vinu starpā ir daži, kam

pasaules slava, tā Valdens, K. Balodis, J. Endzelīns. Lai gan
latviešu zinātnieki ari uz priekšu neiztiks bez citām valodām,

ņemdami tās ir par pētīšanas, ir par izteiksmes līdzekli, tomēr

viņu attiecības pret to nu gluži citas. Tikdama par mācības

valodu visās izglītības iestādēs, latviešu valoda nu pilnīgi sa-

aug ar zinātnisku darbību. Latvijas universitāti

ar latviešu mācības valodu 1919. g. atverot, zinātnei latviešu
valodā nu bija atceltas pēdējās robežas, lai latviešu zi-

nātniskā literātūrā attīstītos bez kādiem kavēkļiem.
Tas nevar palikt bez iespaida uz latviešu gara attīstību vispār

un uz latviešu literātūras attīstību sevišķi. Stiprākus ierosinā-

jumus saņem daiļliteratūra no filozofijas, paidagoģijas, vēstu-

res, valodniecības.

1) FILOZOFIJA. levērojamus panākumus filozofijā sa-

sniedza Tērbatas profesors Jēkabs Osis (1860—1920), bet

nav savus darbus rakstījis latviešu valodā. Bēgļu laika uz

Voroņežu aizceļojis, viņš tur mira. Ar priekšlasījumiem ]aj'

viešu valodā par gnoseoloģijas uzdevumiem viņš Justajās
1918. g. janvārī Valmieras tautas universitātes sarīkotajā ciKia

Tērbatas universitātē. Viņa filozofiskā sistēmā galvena loma

jēdzieniem par dvēseli un personību kā apziņas ideju centru- -r

Vēl latviešu atkarības laikos ienesa Kārlis KundziO

jun. (dz. 1883. g.) Tērbatas augstskolā latviešu nacionālo ele-

mentu. Viņš ieguva teoloģijas profesora katedru ar tiesību las

lekcijas latviešu valodā. Karš aizkavēja plāna pilnīgu reai-

zēšanu. Viņš laida klajā rakstus latv. periodiskos izdevumo -
to starpā apcerējumu par dzīves mērķi 19. gadu simte
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(Druvā). Latvijas universitātei nodibinoties, viņš pārnāca uz

šejieni, kur to ievēlēja par profesoru. Vina turpmāko rakstu

starpā jāmin Dziņu psīcholoģija (I. M. Mēnešraksts 1920), Re-
liģijas nozīme audzināšanā (krāj. Tautas audzināšana I, 1923),

Reliģijas mācība un ētika jaunatnes audzināšanā (Rīgā 1927),
Kristus, personība, dzīve un mācība (Rīgā 1931) v. c. — Pie

latviešu literātūras pētījumiem ķērās Voldemārs Mal-

donis (dz. 1870. g.). Studējis teoloģiju Tērbatā, viņš bija
par mācītāju Lubānā, tad Cēsīs, studēja vēlāk filozofiju Mār-

burgā un darbojas Latvijas ūniversitātē par profesoru. ledzi-
edamies Poruka rakstos, viņš laida klajā apcerējumus: Po-

ruka reliģija (1922), Poruka ētikas problēmi (1923), Poruka uz-

skati par aistētisko audzināšanu (1924). Citu viņa rakstu starpa

minami: Kanta reliģijas filozofija (I. M. Mēnešr.
_

1924, X),

Natorpa dzīve un filozofija (I. M. M. 1924, XII). Bērnu audzi-

nāšana pēc latv. t. dziesmām (Rīgā 1928). — Dažus filozofijas

jautājumus plašāk aplūkoja Pauls Dāle (dz._ 1889. g.).
Studējis Maskavā (1908—13), viņš vēlāk darbojas ka profesors
Latvijas ūniversitātē. Ari viņš sniedza pētījumus par Poruku:

Poruks kā domātājs (Druva 1913), Poruka ideju un izjutu pa-

saule (Ritums 1921). Viņa galvenais darbs,_pirmais plašāks

filozofisks pētījums latviešu valodā ir: Cilvēka dvēsele

un centrālā nervu sistēma, Avenariusa psīcholo-

ģiski filozofiskie uzskati un viņu kritika (1921). Viņš nak pie

slēdziena, ka dvēseles organizējoša enerģija un personīga griba

izveido attīstību un vienību individuālās dzīves rituma; tāpat

mūžīga visuma organizējošais pirmspēks un absolūta griba rada

vienību un attīstību dabas un visuma dzīve. Turpmāk viņš laiž

klajā levadu filozofijā (1928), kā ari apcerējumus Filozofija

reliģijā un dzīvē (Reliģ. filoz. raksti I, 1925), Filozofijas problē-

mas (Burtnieks 1925), Filozofijas metodes_(turpat,_l927) v. c. —

Ar filozofiskiem priekšlasījumiem uzstājas Rīga Teodors

Celms (dz. 1893. g.), aplūkodams aktuālus jautājumus par

sieviešu psīcholoģiju, par reliģiju (1924). Daži viņa raksti

iespiesti periodiskos izdevumos, to starpa: Loģiskas kludas

subjektīvisma fizioloģiskā pierādījumā (I. M. M. 1921), plaša

kritika par Dāles Cilvēka dvēseli (I. M. M. 1923), par Im-

manuelu Kantu (viņa jubilejas gadījumā, Latvju Grāmata, Lat-

vijas Vēstnesī v. c. 1924. g.), Kants un Dostojevskis (Burtnieks

1933) v. c. Sākot ar 1927. g. viņš darbojas par privātdocentu

Latvijas ūniversitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu fa-

kultāte. Savus apcerējumus viņš apvienojis grāmata Tagadnes

Problēmas (1933). — Ar vairākiem rakstiem filozofiskos jautāju-
mos pazīstams ticis Pauls J v r_ē v i č s (dz. 1891. g.), kas dar-

b°las kā privātdocents Latvijas Universitāte kopš 1925. g. No
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viņa rakstiem minami: Bergsona atziņas teorija, apskatīta it

sevišķi attiecībā pret dažām Kanta tēzēm (L. 0. R. XiII. 1926).

Pragmatiskais patiesības kritērijs (I. M. Mēn. 1926, 9—11), Fi-

lozofijas vieta un nozīme izglītībā (turpat 1927, 4—5), Abstrak-

ciju vara mūsu dzīvē (Daugava 1929, 2), Antīkās pasaules uz-

skats, Dieva problēma (turpat, 1930) v. c. — levērību pelna
Dr. Milda Paļeviča-Bite (dz. 1889. g) ar saviem

rakstiem un priekšlasījumiem filozofijas, mākslas un aistētikas

jautājumos. Ilgāku laiku Francijā studējusi, labi pazīdama
Anri Bergsona darbus, viņa bieži tiem pieskārusies. Starp vi-

ņas rakstiem atrodami: Anri Bergsona revolūcionārā nozīme

filozofijā (I. M. Mēnešr. 1923, 2—3), Bergsona neuro-bioloģiskie

uzstādījumi tagadnes zinātnes gaismā (turpat 1924, 11), Failija

domas par mākslu (turpat 1925, 2—3), Gara krize (turpat, 1926,

7), F. Emmeja ekstatiskā teātra ideja (turpat 1928, 4), Tagadnes

aistētikas pētīšanas priekšmets (Daugava 1929, 5), Aistetiskais

iespaids (turpat 1929, 11) v. c. — Ar vairākiem plašākiem dar-

biem pašā jaunākā laikā pazīstams ticis Jūlijs Students

(dz. 1898.). Viņš beidzis Latvijas universitāti, papildinājies

ārzemēs, gatavojas zinātniskai darbībai. Šai nolūkā savus uz-

skatus viņš izsaka grāmatā Atziņas teorija grieķu filozofija

(Rīgā 1927). Paidagoģiskiem nolūkiem viņš laidis klajā grāmatas

Psīcholoģija (1930), Etiķa (1930), Loģika (1931), levads filozofija

(1931), Vispārīgā paidagoģija (1933). Daudzi viņa mazāki

raksti izkaisīti žurnālos un laikrakstos. — Tāpat ka Students

zinātniskam darbam mūsu ūniversitātē gatavodamies savas

domas vairākos rakstos izsaka ari Kārlis Krau 1i5*

Viņš piegriež īpašu vērību kultūrfilozofijai! Te no vina

rakstiem atzīmējami Cilvēka dzīve jaunākās psīcholoģijas iz-

pratnē (Daugava 1929, 10), Prieks dzīvot (tāpat 1931, W

Kanta etiķu, reliģijas filozofiju v. c. viņš apcer grāmata Imanu-

ēls Kants_(prof. P. Dāles rediģ., Rīgā 1930). -

Filozofiskus

rakstus vel starp citiem laiduši klaja P. Zālīte, Arnis (sk. tos).

Rūdolfs Jirgens, prof. A. Janēks.

2) PAIDAGOĢIJA.I i: Pēc Cimzes, Kronvalda un Brīv-

zemnieka būs latviešu paidagoģijas un skolu vēsturniekam
allaž jāapstājas pie Jāņa Kriškana (1863—1916). AP*

riņķa skolotāja eksāmenu nolicis, viņš no 1889. g. darbojas K'-

gas elementārskolās. Visu brīvo laiku viņš veltīja latviešu

izglītības lietai, paceldams Derīgu grāmatu nodaļas darbību,

rūpēdamies par bibliotēkām, ārpusskolas izglītību, tautas augst-

skolām (Izgl. biedr. Gada Gr. 111, IV), ārpusskolas izglīto

(Druva 1912), mazo tautu kultūru (Dzimt. Vēstn. 1911), Pf
latv. skolu vēsturi (Konv. vārdnīca, Dz. Vēstn. 1912) un daudz
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citus. Daudzpusīgus un vērtīgus materiālus par vina dzīvi un

darbu sakopojis A. Vičs grāmatā Jānis Kriškāns (Latv. skolu

darbin. 11, Rīgā 1926). Tie apliecina Kriškāna lielos nopelnus,

viņa klusā darba nozīmi latviešu skolu un izglītības laukā. —

Reizē ar Kriškānu sāka Rīgā darboties Edvards Mednis

(dzimis 1863. gadā), Pēterpils skolotāju institūta audzēknis.

Viņš iedziļinājās paidagdģijas, sevišķi psīcholoģijas problēmās,
deva pārskatus par jaunības un skolu literātūru, laida starp ci-

tiem klajā rakstus: Amoss Komcnskis (Austr. 1892), Gribas

audzināšana (M. V. Mēneš-

raksts
_

1895), Auseklis kā

audzinātājs (Izgl. b. Gada Gr.
V). — Kriškāna darbu lat-

viešu skolu vēsturē turpināja
Andrejs Vičs (dz. 1879.

?.), kura rokās pārgāja dala
Kriškāna materiālu. No 1912.

g. Rīgā darbodamies, viņš
vāca ziņas par latv. skolu

vēsturi. Nāca klajā viņa rak-

sti: Latv. skolotāju sapulces
(I. M. M. 1920), Pirmā skol.

semināra dibināšana Kurze-

me (1921). Irlavas skol. se-

minārs (1922) v. c. Bet it

sevišķi ievērības cienīgs vi-

oa plašais darbs, no kura nā-

kušas klajā jau trīs daļas:
Iz latviešu skolu vēstures

(Vidzeme no 1700.—1800. g.,

Rīgā 1924), Latviešu skolu

vēsture, otrā grāmata (Kur-
zeme no 1800.—1885.g., Rīgā

Jānis Kriškāns

1926) un trešā grāmata (Vidzeme no 1800.—1885
:

g., Rīga

1928). Viņš rediģē rakstu krājumus Tautas audzināšana (sa-

kot ar 1923. g.) un žurnālu Audzinātājs (sākot ar 1925. g.),

reiza rosīgi piedalīdamies ar saviem rakstiem ari citos ļzde-
vumos, tāpat aktīvi uzstādamies tagadēja skolu polītika. —

Pedagoģijas laukā darbojas Aleksandrs Dauge (dz.
1868. g.). Maskavā dzīvodams, viņš tika pazīstams ar saviem

rakstiem krievu valodā par mākslu un mākslas paidagoģiju.

Visvairāk šie raksti iespiesti žurnālā Vestņik Vospitaņija (1908

7—1912). Dala no tiem vēlāk iznāca ari grāmatā Isskustvo

i tvorčestvo vospitaņiji, kas tagad pārstrādāti ari lat-
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viski viņa rakstos. Rīgā 1920. g. pārnācis, viņš uzņēmās

paidagoģiskās nodaļas vadību Latvijas ūniversitātē. Še vinu

1930. g. ievēlēja par profesoru. No 1921.—1922. g. viņš bija

izglītības ministrs. Latvijā ieradies, viņš rosīgi sāka rakstīt

par skolotāju izglītību (I. M. M. 1920), jaunatnes idejisko audzi-

nāšanu (turp., 1920), paidagogiem (Ruso, Keršenšteineru v.

c), rakstniekiem un domātājiem (Meterlinku, Karleilu etc.)
v. c. Sie un ari daudzi agrākie viņa raksti tagad sakopoti un

iznākuši grāmatās Kultūras celi I, II (1921—1925), Skolas ideja

un tautas audzināšana (1925), Māksla un audzināšana (1925),
Audzināšanas ideāls un īstenība (1928), Manā jaunības zeme

(atmiņas, 1928). Viņš sarakstījis ari vairākas skolas grāmatas.
— Skolu praksei un metodikas jautājumiem piegriezis vērību

Kā rlis Dēķens (dz. 1866. g.). Viņš izdeva anonimi bro-

šūru Mūsu tautskola (Londonā 1902), vadīja paidagoģiskus žur-

nālus Skola un māja (1914), Latvijas skola (1917). Bez dažām

viņa sastādītām skolas grāmatām nākušas klajā grāmatas: Jā-

nītis mājā (tēlojumi, 1919), Rokas grāmata paidagoģijā {191%
Latviešu valodas mācības metodika pamatskolām (1922), Skola,

tās veidi un iekārta (1924), Likums par izglītību (1926), Lat-

vijas skolotāju savienība 1917—1927 (1927). — Uz rūpīgu an-

ketu pamata mēģina noskaidrot audzināšanas jautājumus Jā-

nis Broka (dz. 1880. g.). No viņa rakstiem minami: Dar-

ba skola (I. M. M. 1920), Mūsu pamatskolas (1922), Par sko-

lēnu īpatnību novērošanu (1924), Kādu audzināšanu prasa Lat-

vijas valsts (Tautas audzināšana 11, 1924), Andra tēvs ka audzi-

nāšanas ideāls Apsīšu Jēkaba Bagātos rados (1928) m c. —

Ar rakstiem vispārīgos un speciālos paidagoģijas jautājumos
bieži uzstājas, it īpaši Izgl. Min. Mēnešrakstā, Miķelis
Štā 1 s (dz. 1874). Viņš sarakstījis un laidis klajā ari vairā-

kas mācības grāmatas. Plašāki darbi ir viņa Audzināšana un

mācīšana_ agrā bērnībā (1927), Audzināšana ģimenē un skola

(1929), Dēmokratiskas valsts pilsonis (1931). — Ar saviem rak-

stiem audzināšanas un izglītības jautājumos pazīstami tikusi

vēl Eduards Pētersons (dz. 1882), prof. L. Adatno-

vi č s (dz. 1884. g.), doc. Longīns" Ausējs (dz. 1885. %•)>

Sīmanis un Oto Sven ne, A. Rudī tisv. c.

3) VĒSTURE UN ĢEOGRAFIJA. Ar Latvijas vēstures

petījumiem_ nodarbojās Pēteris A_b u1 s (1860—1926). se-

višķi meklēdams pec chronikās minētām vietām. lespiesti
vi-

ga raksti: Imeras upe un apgabals (1921), Kur atradās Beve-

rīna? (1924), Kokļu uzraksti (Fil. biedrības raksti IV, 1924).

Plaši izplatītas un pazīstamas priekš kara bija viņa sastādītas

lasāmās grāmatas Skolas Druva. — Latvijas senatnes pēti"
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jumiem piegriezies ari Leonīds Arbuzovs (dz. 1882. g.),
tai paša vārdā nosaukta Baltijas vācu vēsturnieka dēls. Viņš
savus rakstus laiž klajā gan latviešu, gan vācu valodā. Lat-
viski starp citiem iespiesti (Izglīt. Min. Mēnešr.): Par XVI g.

s
:

vecākajiem latv. literātūras pieminekļiem (1920), Latviešu
tēvreize senajos tekstos (1920), Reformācijas kustība latviešu

starpa (1921), 17. _g. s. latviešu gramatika bij. Kurzemes her-

coga bibliotēkā Pēterpilī (Fil. b-bas raksti V). Vina galvenais
darbs: Die Einfuhrung der Reformation im Liv-, Est- und Kur-
land (1921). Vāciski vēl laisti klajā raksti par Rīgas latviešu

iedzīvotajiem vidus laikos, par baznīcas dzīvi iznesēju ģildē
Rīga XV g. s., par Latvijas ledus laikmetu, par Livonijas zem-

nieku tiesībām v. c. — Latviju daudzpusīgi pētījis Marģers
Skujenieks (dz. 1886. g.), attiecīgos jautājumus statistiski

noskaidrodams. Bez rakstiem, ko viņš publicējis periodiskos
izdevumos sākot no priekškara laikiem, grāmatās iznākuši vi-

na plašāki ievērojami darbi: Nacionālais jautājums Latvijā
(1913), Vietējā pašvaldība Baltijā (1916), Latvija, zeme un iedzī-

votāji (1920). Pēdējā minētā grāmata piedzīvojusi vairākus

izdevumus (1922 2

,
1927

3

), pie kam stipri paplašinātus (2. — 554,
3. — 752 lp. p.) ar daudz tabulām, illūstracijam, diagrammām,
kartogrammām, kas par Latviju dod aptverošu un skaidru ainu.

Pārskatu par Latviju viņš sniedz grāmatā Latvija 1918.—1928.

gados (1928), kas iznāca valsts 10 gadu pastāvēšanas gadījumā.
Latvijas stāvokli un attiecības starptautiskā dzīvē rāda grā-
mata Latvija starp Eiropas valstīm (1929). Svarīgu nacionālu

Problēmu viņš iztirzā grāmatā Latvieši svešumā un citas tau-

tas Latvijā (1930). — Prof. Francis Balodis (sk. ari

342. lp.) nācis klajā ar plašiem un vērtīgiem darbiem Latvijas

archaioloģijā. Jaunākā laikā starp tiem atzīmējami: Latviešu

kultūras ziedu laiks Latgalē (Latvijas_ Saule 1925), Ludzas Raz-
nas apvidus senvietas (lzgl. Min. Mēnešr. 1925), Vēlais dzelzs

laikmets Latvijā (krājumā Latvijas archaioloģijā, kas vi-

oa paša rediģēts), Raunas Tanīsa kalns (lzgl. Min. Menešr.

1927), Mūsu senči, Senlatvieši (Daugava 1928, 1929), „Musu

Piļskalm" un „Tanīsa kalna izdarītie izrakumi un konst. mītņu
slāņa kārtu datējums" (Pieminekļu valdes Mater. krājums IV,
1, 1928), Latviešu aizvēsture (Rīgā 1930) v. c. Viņa līdzredak-

Cģa iznāca rakstu krājums Latvieši I—II (1930—1932), tāpat

Plašais zinātnisko referātu un materiālu krājums Otrs Baltijas
Aizvēstures kongress Rīgā, 19.—30. 8. 1930 (1931). Šī kongre-

sa noorganizēšanā viņam vislielākie nopelni. —
Ar Latvijas

dabas, sevišķi ģeogrāfijas pētījumiem nodarbojas Zelrnars

Lancmanis (dz. 1883. g.). Uz tiešu un sīku_ izmeklējumu
Pamata viņš sniedzis ziņas par atsevišķām vietām aprakstos
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un grāmatas: Rīga, 4 burtnīcas (1924), Sigulda un apkārtne
(1924). Staburags (Jaun. Tekas 1920), No Slokas līdz Usmai

(I. M. M. 1922). Pa Liedēs kalnu strēķi (I. [M. M. 1923), Lat-

gales kalnos (Zīdūnis 1923), Musu dabas un kultūras pieminekli
(Mūsu Nākotne 1922—23), Allažu un Inčukalna apkārtne (I. M.

M. 1924, ari atsevišķā novilkumā). Jugla un apkārtne (1930),

Latvijas saldūdeņu kaļķi (kopā ar E. Rozenšteinu, 1928) v. c.

— Rakstus Latvijas vēstures, ģeogrāfijas, senatnes etc. jautā-

jumos snieguši vēl prof. Reinholds Putniņš (dz. 1881. g.),
prof. Augusts Tentelis (dz. 1876. g.), doc. Jānis Bēr-

ziņš (dz. 1883. g.), doc. Jānis Bokalders (dz. 1885. g),
prof. Paulis Kundziņš (dz. 1888. g.), doc. Paulis

Kampe (dz. 1885. g.), Frīdis Zālītis, Ernests Bras-

tiņš (dz. 1892. g.), Lauma Sloka, Eduards Šturms

v. c.

4) LITERĀTŪRAS ZINĀTNE.■ Pēckara laika sevišķi

[iela rosība radusies literatūras zinātnes laukā: čakli tiek krāti

rakstniecības vēstures materiāli,

izdoti aptveroši rakstu rādītāji,

rakstnieku kopoti darbi ar pla-

Sām piezīmēm, memuāri, pašbio-
grafijas. Veciem darbiniekiem te

pievienojas jaunāki. — Latvieša

grāmatu krāšanai un kārtošanai

visu savu mūžu veltījis Jānis

Misiņš (dz. 1862. g. Tirzas

Krācēs). Viņa bibliotēka, ko

1925. gadā ieguva Rīgas pilsēta

un iekārtoja vispārībai ka Rīgas

pilsētas Misiņa bibliotēku, sa-

krātas ar niecīgiem iztrūkumiem

visas latviešu grāmatas, tāpat

visi periodiski izdevumi. Misins

allaž piegriezis nopietnu vērību

ari grāmatniecības jautājumiem,
nodevies dažu literārisku jautā-

jumu noskaidrošanai. Viuš nav

bijis tikai latviešu grāmatu krā-

jējs, bet pazīst šīs grāmatas labi

ari pēc satura, pārzina īpaši ve-

Jānis Misiņš

co literātūru. Uz savas krātuves pamata viņš varēja tad sastādu

pilnīgu latviešu laikrakstu un žurnālu sarakstu (grāmatā Latvju

preses 100 gadi, 1922), tāpat Latviešu rakstniecības rādītāju

(1924), kas uzrāda latviešu grāmatas no 1585—1910. g., 'zne'
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rnot daiļliteratūru un mākslu, kā ari dažas nozares, kas ietilpst

radītāja otrā daļā (vēl neiespiesta, rokrakstā). Pazīstami ar

savu noteiktību, lietišķību un pareiziem faktiem ir Misiņa raksti

par rakstniekiem un rakstniecību. Piemēram Debesu grāma-

tas,Auseklis — iKrogzemju Mikus (Latvju Grāmata 1922—23),
Jānis Peņģerots (turpat, 1923), Lettica Gettingenas ūniversitā-

tes bibliotēkā (turpat 1923), Stendera pasaku pirmais izdevums

(I. M. M. 1923), Vecākais kalendārs latviešu valodā (turpat,
1923), Vecā Stendera vēstules (Latvju Grāmata 1925), Lat-

vijas archīvi (turpat. 1925), Krišjāņa Valdemāra raksti (turpat,
1926), Kārlis Konstantīns Kraukliņš (Illūstr. Žurnāls, 1925), Ma-

rija Pekšena, tautiskā laikmeta rakstniece (R. L. b-bas Z. Kom.

Rakstu krājums 18, 1926), bibliogrāfiskas piezīmes Andreja
Pumpura Rakstiem (1925) v. c. — Augusts Ginters
(dz. 1885. g.). darbodamies kādu laiku valsts bibliotēkā (1920—

23), stājies pie sistēmatiskas bibliogrāfisku sarakstu (rādītāju)
sastādīšanas rakstiem, kas izkaisīti periodiskos un neperiodis-
kos izdevumos. Līdz šim iznākuši: Latviešu zinātne un lite-

ratūra 1920, I un II puse (1921), 1921. gads (1924); Latviešu

zinātne un literātūrā 1763—1855 (1926), 1856—1875 (1928),
1876—1885 (1930). Rokraksta šie saraksti sagatavoti jau līdz

1910. gadam (glabājas Valsts bibliotēkā). — Gintera darbu

Valsts bibliotēkā turpināja Voldemārs Caune (dz.

1890. g.). Vina sakārtojumā iznākuši bibliogrāfiskie saraksti

Latviešu zinātne un literātūrā no 1922—1929. gadam (1925—
1932), kā ari iznāk tekošo izdevumu rādītājs Valsts bibliotēkas

biļetens (sākot ar 1927. g.). Caune sniedzis bez tam ari rakstus

Par bibliotēku un grāmatniecības jautājumiem. Starp tiem_a le-

zīmējamas brošūras: Decimālā klasifikācija (1920),_ Bibliotēku

iekārta (1929). — Ziņas par jaunāko latviešu literatūru vācis

un kārtojis Kārlis Egle (dz. 1887. g.). Bez kritikām un

apskatiem laikrakstos un žurnālos Egle sakopojis rakstnieku

pašbiografijas (i. 1923, II un 111 1924), par katru rakstnieku

Piesprauzdams sīkas, pa laikrakstiem un žurnāliem sameklētas

biogrāfiskas un bibliogrāfiskas ziņas. Viņa redakcija iznākuši:

0- Jepes bērnu unjaunatnes literātūrā (1921—29), Poruka kop.

raksti (kopā ar P. Ermani, 1929—30), krājums Teodora Zeiferta

Piemiņai (1932), J. Ziemeļnieka kop. raksti (1933). Kopa ar

brāli viņš nodibināja un vadīja kritikas un bibliogrāfijas žurnālu

Latvju Grāmatu (1922—31), kā ari vada latviešu literatūras

nodaļu A. Gulbja Latv. Konvers. Vārdnīca (no 1929. gada sa-

kot). — lepriekšējā brālis Rūdolfs Egle (dz. 1889. g.)

strādājis Pēterpils zinātņu akad. bibliotēka, bet no 1922. gada

darbojas Rīgā kā Kultūras Fonda inspektors, kam plašs darba

iauks. Rakstniecībā, it īpaši ar apcerējumiem par rakstniekiem
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un rakstniecību (Latvijā, Druvā v. c), viņš ticis pazīstams jau
priekš kara. Pēc kara sniedzis vairākus apcerējumus ari par
bibliotēku jautājumiem l. M. M. 1922, Latvju Grāmatā 1922—

31, Bibliotēku Padomes gada grāmata (1926 un 1932). Pazīsta-

mas viņa esejas par Bairenu, Vitmani (Ritumā), Brusovu v. c,

tāpat kritikas un teorētiskie vai literātūrvēsturiskie apcerējumi,

ko viņš visvairāk ievietojis paša (kopā ar brāli) nodibinātā un

vadītā grāmatniecības un bibliogrāfijas žurnālā Latvju Grā-

matā (1922 —31), kurā vispār sakopots daudz materiālu par

mūsu rakstniecību, mākslu, zinātni un grāmatniecību. Viņa sa-

gatavots Ed. Veidenbauma Rakstu pilnīgākais akadēmisks iz-

devums (1926), ar plašu monogrāfiju par Veidenbauma dzīvi

un darbību ievadā un sīkām biogrāfiskām un bibliogrāfiskam

piezīmēm beigās. Lielāks, uz jauniem pētījumiem dibināts

darbs ir ari viņa monogrāfija Poruku Jānis, dzejnieka dzīve un

darbi (1930), kas nāca klajā līdz ar šī dzejnieka jauno Kop.

rakstu izdevumu, Sadarbībā ar Andreju Upīti viņš laidis klajā

Pasaules rakstniecības vēsturi (4 sējumi 1932—1934). — Lite-

rātūrvēsturiskus apcerējumus un kritikas, no priekškara lai-

kiem sākot, rakstījis Jānis Lapiņš (dz. 1885._g.). Diez-

gan plašus raksturojumus, visvairāk žurnālos (Domās, Līduma,

Ritumā, Latvju Grāmatā, Daugavā, Piesaulē v. c), viņš snie-

dzis par Aspaziju, Kārli Skalbi, Viktoru Eglīti, A. Keniņu, Au-

gustu Braču, L. Laicēnu, Kr. Baronu, R. Klaustiņu, prof. A.

Daugi, doc. L. Bērziņu v. c. Interesanti un ierosinoši ari vina

vispārējie literāriskie un publicistiskie apcerējumi, ko viņš allaž

raksta ar dedzību, pieķerdamies kādai raksturīgai domai vai

idejai. Jaunākā laikā daži no tiem parādījušies žurnālos (Dau-

gava, Piesaule). Viņa sakopojumā un redakcijā, ar plašu ieva-

du par dzejnieka dzīvi un darbiem un sīkām beigu piezīmēm,
iznāca jaunā izdevumā Ausekļa kop. raksti (1923). —

Latviešu

literātūrai uzmanīgi seko Kārlis Kārkliņš (dz. 1888. gJ»

kas tagad kā privātdocents lasa latviešu literātūras kursu Lat-

vijas ūniversitātē Teodora Zeiferta vietā. It sevišķi viņš jr ie-

dziļinājies Rūdolfa Blaumaņa, Apsīšu Jēkaba un Friča Bārdas

darbos, tos apskatīdams teorētiski un literātūrvēsturiski. Viņš

rakstījis par Blaumaņa reliģiskiem uzskatiem (Līdums 1917).

novelēm (I. M. M. 1924). Blaumani kā drāmatiki (Jauna Latvija

1918), Pazudušā dēla problēma R. 81. traģ. Pazūd, dēls (Ritums

1923), Blaumani kā mākslinieku (Latv. Vēstnesis 1923), par Ap-

sīšu Jēkaba stāstu techniku un kompoziciju (Filol. b-bas raksti

IX, 1929), Svarīgākām īpatnībām Apsīšu Jēkaba un Blaumaņa

stilā (turpat 1932), par Frici_ Bārdu (Latv. Vēstn. 1922), A.

Saulieti (1933), gleznotāju T. Uderi (I. M. M. 1920), v. c. Vins

sastādījis ari vairākas mācības grāmatas, starp tam Rakstnie-
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čības teorija (1921), Latviešu literātūrā pamatskolām (1932), —

Gatavodamies zinātnieka gaitām, nopietnus literātūrvēsturis-
kus rakstus laidis klajā Jānis Alberts Jansons (dz.
1892. g.). No tiem še atzīmējami: Uz kā pamatojas mūsu tra-

ģēdijas sākumi Jānos un Dievainēs (Filol. b-bas raksti VI, 1926),
Latviešu skatu lugas sākumi — kāzās un rotaļās (R. L. b-bas

Zin. kom. rakstu krāj. 18, 1926), J. Rainis, viņa Tālās noskaņas
etc. (Filol. b-bas raksti X, 1930), apceres par Teodoru Zeifer-
tu (T. Zeiferta piemiņas krājumā 1932, L M. M. 1933) v. c. —

Agrāko un jaunāko latviešu rakstnieku darbus un dzīvi aplū-
kojis Alfrēds Goba (dz. 1889), kura raksts par ētiskām

problēmām latv. rakstniecībā nāca klajā krāj. Brīvas balsis

(1915). No 1924. g. viņš čakli strādājis latviešu literāriskās kri-

tikas laukā, rakstīdams par Kaudzīšiem, Fr. Mālberģi, Ed.

Treumani, Poruku Jāni, J. Akurāteri, Ad. Ersu, Sudrabu Edžu,
V. Dambergu, Ant. Austriņu, Tirzmalieti, Kr. Baronu, v. c, kā

ari par latgaliešu rakstniecību un tautiskās atmodas sākumiem.

Plašākas biogrāfijas ir viņa Juris Neikens (1926), Jēkabs Zvaig-
znīte (1927), plašāks apcerējums Pirmās Pēterburgas Avīzes

(1929). Viņa redakcijā iznākuši Zvaigznītes (1924), Doku Ata
(1928)

,
J. Alunāna (1929—30), Pērsieša (1930) rakstu sakopo-

jumi. — Apcerējumus un kritikas gan par rakstniekiem, gan par

atsevišķām rakstniecības parādībām sniegusi ari Paula

Jeger-F re ima ne (dz. 1886. g.), kas par sayu galveno
uzdevumu tomēr uzlūkojusi vienmēr teātra jautājumus. Ka

teātra kritiķe, tad viņa sistēmatiski ari novērtējusi gan drāma-

tiskos darbus, gan to uzvedumus (I. M. Mēnešrakstā v. c).
No apcerējumiem par rakstniekiem un rakstniecību atzīmējami:
Jaunas sievietes problēma (I. M. M. 1921), Anna Brigadere, Jāņa
Poruka fant. Pērļu zvejnieks (turpat, 1922), Poruka mīlestības

dzeja (Ritums 1923), Annas Brigaderes Paisums (Latvju Grā-

mata 1922) v. c. Plaša monogrāfija ir viņas Dace Akmentiņa
(1929)

.

— Ar rakstiem un priekšlasījumiem par rakstniekiem

un rakstniecību plaši pazīstama tikusi Zenta Mauriņa
(dz. 1897. g.). Viņa nodziļinās nevien latviešu, bet ari cittautu

rakstniecībā, īpašu vērību piegriezdama pašam jaunākam svarī-

gākām parādībām. Parādīdama nevien daudz sajūsmas un

ideālisma, bet ari plašas zināšanas, viņa tad meklē un ceļ gais-

ma no cittautu apcirkņiem to, kas var sekmēt latviešu gara

dzīves un kultūras attīstību, uzplaukšanu. Bez kritikām un īsā-

kam atzīmēm par latviešu un cittautu rakstniecību, atzīmējami

viņas raksti: Dostojevska „Noziegums un sods" un Nīcšes fi-

lozofija (Latvju Grāmata 1923), Daži vārdi par mušu tulkoju-
miem (turpat 1928), Jānis Ezeriņš (Daugavas gada grāmata 1926.

gadam), Latvju sieviete A. Brigaderes darbos (Daugavas gada
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grām. 1928. g.), Lirikas būtība (Daugava 1928), A. Brigadcrei
veltītas ekspresijas un pārdomas (Daugavas gada grāmata
1933. g.) Impresionisms un ekspresionisms (turp. 1930), Dosto-

jevska pasaules_ uzskats (turpat 1932), Latviešu klusums (Pie-
saule 1929), Mūsu laikmeta ilgas un posts (krāj. Tautas izglī-
tība I, 1933) v. c. Grāmatās iznākuši viņas darbi: Daži pama-

ta motīvi Raiņa mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms

1929), eseju krājums Pārdomas un ieceres (1934). —

Par literātūru raksta Kārlis Dziļleja (īstā vārdā

Tīfentāls, dz. 1892. g.), piegriezdams vērību ir vēsturei, ir

teorijai. Bez kritikām un apcerējumiem, kas izkaisīti visvai-

rāk periodiskos izdevumos, viņš laidis klajā plašākus monogrā-
fiskus darbus: Andrejs Upītis (1923), Jānis Asars (1925), Pa

Raiņa senču pēdām (1929). Viņš sastādījis ari vairākas skolu

grāmatas: Latviešu rakstniecības teorija (1914), Poētika

(1920), Latviešu rakstniecības vēsture pamatskolām (1921) un

vidusskolām (1931), Brīvie domraksti, metodiska rokas grām.

skolotājiem (1924) v. c. No viņa daiļdarbiem jāatzīmē dzejas

Sejas (1925) un stāst[ Seklais laiks (1925). — Ar rakstiem par

litejātūru un kultūrvēsturi jaunākā laikā uz sevi ievērību vērš

Žanis Unams (dz. 1902. g.), kas publicējis apcerējumus un

kritikas (I. M. M., Latvju Grāmatā, Burtniekā v. c.) Plašāki
darbi ir viņa 1863. gads latviešu kultūras vēsture (1931), Lat-

viešu literātūras 4 D (1932), Brīvzemnieks (11. d., 1932).—
Ar darbiem par latviešu rakstniecību nākuši vēl klajā vairāki

autori. Anna Bērzkalne (dz. 1891. g.), kas sevišķi pa-

zīstama ar savu rūpīgo un neatlaidīgo darbību folkloras laukā

(intensīvāk darbojusies no 1922, folkloras krātuvi vadīja 1925—

1929), sniegusi apceres par Annas Brigaderes dzīvi un dar-

biem, par Rūdolfu Blaumani, par Apsīšu Jēkaba un Poruka ti-

piem, par burtniecību v. c. Jūl ij s Sīl i s (dz. 1891. g.) savas

domas par mūsu rakstniecību koncentrējis savā vidusskolām

sarakstītā Latviešu rakstniecības vēsturē (1931—32). Veselu

virkni žurnālos un laikrakstos izkaisītu kritiku un eseju devis

Edgars Sūna (par Laicēnu, Ezeriņu, Braču, Fr. Bardu

v. c.)
.

Par literāriskiem jautājumiem izteikušies vel Ernsts

Blanks, Jānis Akmeni s, Edg. Šillers, Arturs

Baumanis, Jānis Kadilis v. c.

5) VALODNIECĪBA.I Deviņpadsmitā gadu simta beigas

pašu latviešu sāktie valodas pētījumi nemitīgi turpinājušies.

Darbinieki, kas likās apklusuši, ar vienu otru darbu pierada,

ka viņi klusībā allaž strādājuši un strādā Agrākiem valodas

pētniekiem nāk klāt ari jauni spēki: Anna Ābele, P. Kiķauka.

Jānis Bičolis, Alvilis Augstkalns v. c.
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a) Jānis Kauliņš (dz. 1863. g.), kas deviņdesmito

gaau saKuma sniedza interesantu apcerējumu Par nozīmes

maiņu mūsu valodā (Zin. Kom. VIII Rakstu krājumā) un izteica

dažas domas par vēsturi (Pūrs I), laidis klajā pētījumus par

sausnējiešu izloksni (Bezzenberger Beitrāge XII—XIV; Filo-

logu b-bas Raksti 111, 1923), tāpat par dzelzaviešu izloksni

(Bezzenberger Beitrāge XVI). Darbodamies kā mācības spēks
Latvijas ūniversitātē, kur 1931. g. ievēlēts par profesoru, viņš
rakstījis ari par audzināšanu: Herbarts (Tautas audzināšana II),
Personālisms (turpat III), Filoloģiskās metodes nozīme paida-

goģijā (I. M. M. 1931).

Pēteris Šmits Juris Plāķis

6) Kārlis Kasparsons■ i(dz. 1865. g.), kas vēl kā

students Tērbatā izteica Pūrā (1891) jaunus uzskatus par mito-

loģiju, piegriezis lielu vērību ari valodniecībai. Viņš rakstījis

Par psīcholoģijas terminoloģiju (I. M. M. 1920) un savas zināt-

niskās domas centies vienmēr izteikt pareiza latviska valoda.

Bez rakstiem laikrakstos un žurnālos te labs piemērs vina di-

vas brošūras: Starp zvaigznēm un zemes gaisa (1926) un

Kaiju valstībā (1927).

c) Jānis Zēvers (dz. 1868. g. Leimaņu pagasta, Cesu

apriņķī) studējis Cīrichē (1910—14), darbojas pec kara par
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skolotāju Jelgavā. Viņa doktora disertācijai Die deutschen

Lehnvvorter im Lettischen (Zūrich 1918) par tematu bija pētī-

jumi par latviešu valodā pārņemtajiem vācu vārdiem. Šo dar-

bu viņš turpinājis ari vēlāk vairākos rakstos (I. M. M. 1921,

1923, 1931). Vārdu ceļojumiem sekodams, Zēvers apgaismo
dažas kultūras parādības rakstos: Ko patapinātie vārdi liecina

par latviešu aizvēsturisko senatni (I. M. M. 1921), Latviešu

apģērbs (turpat 1929), tālāk — Vecas tēvreizes latviešu valoda

(turpat 1929), Nepazīstami latv. valodas pieminekli (turp.
1930) v. c.

d) Juris Plāķis (dz. 1869. g. Kabiles Kalvu mājās)
izglītojas JzJaltijas skolotāju seminārā, bija par tautskolotāju,

studēja no 1908. g. Kazaņas augstskolā filoloģiju, darbojas no

1920. g. par profesoru Latvijas universitātē. Viņš laida latv.

izdevumos klajā starp citiem rakstus: Par latviešu tonisko

zilbju akcentu (Domas 1912), Bālēlini un tautas (Burtnieka pūrs,

1912). Latvijas universitātes rakstos un atsevišķi iznākuši:

Daži attīstības posmi latviešu un leišu akcenta vēsturē (1923),
Latviešu dialektu intonāciju attiecības (1924), Leišu un latviešu

intonāciju attiecības vietu vārdu gaismā (1926), Leišu valodas

rokas grāmata (1926), Kursenieku valoda (1927) v. c.

e) Pēteris Šmits■ |(dz. 1869. g. Raunas Liseniešu

PekšosJ studēja no 1891. g. Maskavā, vēlāk Pēterpilī austrumu

valodas, bija no 1899. g. par ķīniešu valodas profesoru Austru-

mu institūtā Vladivostokā, no 1920. g. profesors Latvijas uni-

versitātē. Nepārtraukti viņš nodarbojies ar latviešu valodas

un etnogrāfijas jautājumiem. Viņš rakstīja par Mancela valodu

(M. V. Mēnešr. 1896), Glika Bībeles valodu (Zin. Kom. Rakstu

kr. XIV), Elversa un Langes vārdnīcām (turpat XVI). Atse-

višķi iznāca viņa Latviešu mitoloģija (Maskavā 1918). Viņa

etnogrāfiskie raksti sakopoti trijos sējumos (I. 1912, 11. 1923,

111. 1923). Bez tam vēl iznākuši viņa: levads valodniecībā

(1921),_Ievads baltu filoloģijā (1921), Programma tautas tradi-

ciju krājējiem (1923) v. c. Sakot ar 1925. gadu viņa sakopojumā

iznāk jauns Latviešu pasaku un teiku izdevums. Iznākuši līdz

šim astoņi sējumi. Vairākus zinātniskus ievadus viņš sniedzis

ari Latvju tautas daiņu jaunajā izdevumā (1928—1932).

f) Ernests Blese■ (dz. 1892. g. Rīgā), studējis Peter-

pilī filoloģiju (ģermanistiku), tagad profesors Latvijas universi-

tātē, daudz rakstījis latviešu laikrakstos un žurnālos par valodas

jautājumiem. Vina rakstu starpā atzīmējami: Moderna angļa

valoda (I. M. M. 1920), īri, vinu vēsture, valoda un literātūrā

(turpat 1921), Mūsu uzvārdu pētīšanas uzdevumi (turpat 1924),

prof. Endzelīna darbība nodzīvotos 50 mūža gados (Latvju Grā-
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mata 1923), K. Mīlenbacha desmit gadu nāves dienas piemiņai
(turpat 1926), Latviešu valodniecība valsts patstāvības pirmajos
10 gados (I. M. M. 1929) v. c. Atsevišķi iznākuši vina plašāki
darbi: levads valodniecībā (1922), Uzvārdu pareizrakstības
vārdnīca (1927), Latviešu uzvārdu studijas I. (1929), Latviešu

valodas propaideutiskais kurss (1933).

g) Jānis Endzelīns■ (dz. 1873. g. 22. februārī Kau-

guru Mīckēnu mājās, Valmieras tuvuma) ar saviem zinātniskiem

darbiem plaši pazīstams nevien Latvijā, bet ari ārzemēs. Viņš

studējis (1893—1900) klasisko fi-

loloģiju un slavu valodas, bija no

1912. g. par profesoru Charko-

vas ūniversitātē, pārnāca 1920.g.

Rīgā un sāka darboties Latvi-

jas ūniversitātē. Prof. Endzelīna

zinātnisko darbu skaits ir tik

liels un daudzpusīgs, ka te uz

tiem varam tikai īsos vilcienos

aizrādīt, ne tos uzskaitīt vai iz-

tirzāt. Vina mūžs ir bijis veltīts

vārda pilnā zinā latviešu valod-

niecībai un zinātnei. Viņa pirmie
raksti latviešu izdevumos nāk

klajā 1897. g.: Diftongu un garo

vokālu izruna latviešu valodā
(Zin. Kom._Xl Rakstu kr.). Par
latviešu prepozicijām (Austrums

1897). Viņš iepazīstas tuvāk ar

Mīlenbachu: kopā vini nosprauž
sava mūža lielos mērķus. Lat-

viešiem nav ne pilnīgas zinātnis-

kas grammatikas, ne vārdnīcas.

Mīlenbachs un Endzelīns apņe-

Jānis Endzelīns

mas šos trūkumus novērst, pirmais sastādīdams pilnīgu zināt-

nisku vārdnīcu, otrs tādu pat grammatiku. Abi valodnieki uz-

sāk 1900. g. savus ceļojumus pa Latviju, papriekšu kopa, pec

šķirti; Mīlenbachs pa Kurzemi, Endzelīns pa Vidzemi. Viņi

var 1901. gadā Zinību Komisijas Rakstu (XIII) krājuma laist

klajā ziņojumu par saviem panākumiem: Latviešu valodas iz-

loksnes, teksti un apraksti. Darbi nu tik vēl sākumā. Jāiz-

pētī katras atsevišķas vietas valodas savādības, katrs atsevišķs

vārds visās izloksnēs. Mīlenbachs pulcina Rīgā kopa dažādu

izlokšņu pazinējus un notur ar tiem sēdes, par dažiem vārdiem

ievākdams ziņas ari ar laikrakstu palīdzību. Endzelīns izstrādā
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plašu programmu izlokšņu aprakstiem un to laiž klajā Druvā

1912.—13. g. Pa tam katrs ķēries pie sava darba. Endzelīns

sāk rakstīt savu grammatiku 1911. gada pēdējās dienās un no-

slēdz to 1917. g. vidū. Tikai Latvijas patstāvības laikā tā va-

rēja iznākt Izglītības ministrijas izdevumā: Lettische Gram-

matik (1922, 862 lp.). Ari Mīlenbachs strādāja pie sava darba,

līdz nāve to 1916. g. pārtauca. Nepabeigto darbu turpināja En-

dzelīns, un 1923. g. varēja iznākt K. Mīlenbacha Latviešu valo-

das vārdnīcas pirmā burtnīca, prof. Endzelīna rediģēta un pa-

pildināta. Valodniecības sēdes noturēdams, zinas ievākdams,

materiālus sijādams un sistēmatizēdams, paplašinādams un ap-

strādādams, Endzelīns nostrādāja pie šī vērtīgā monumentālā

zinātniskā darba vairāk kā 1U gadus. Tikai 1932. gadā noslē-

dzās šis viņa un Mīlenbacha kopējais darbs, kas savā galvena

daļā iespiedumā aptver 4 biezus (ap 1000 lp. p. katrs) sējumus,

kam vēlāk varēs pievienot tikai dažus sīkus papildinājumus,
pie kādiem Endzelīns jau tagad stājies.

Mīlenbacha un Endzelīna Latviešu valodas vārdnīca, kura

ieguldīts visā plašumā un visās variācijās latviešu valodas

vārdu krājums, ir visas tautas darinājums, pie kā dalība

katram latvietim no lasīt nepratēja vistumšākajā Latvijas

kaktā līdz augsti mācītam zinātniekam; tas ir gadu simteņu

darinājums, kam saknes sniedzas indoeiropiešu pirmlaikos,
dzīvs organisms, kas zaru zariem plešas tālāk, raisot dziesmu

ziedus, nogatavojot gara augļus, visu to nevīstošo, mūžam

pieaugošo gara bagātību, kas ietveras tautas literātūrā.
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487.

Hartlebens, O. E. 463.

Hartmanis 229, 4%.

Hašeks 552.

Hauptmanis 60, 64, 65, 89, 99, 105,
121, 249, 465, 474.

Hebbels, P. 518.

Hegelis 491.

Heibergs 330.

Heine 46, 76. 104, 129, 134, 215,

238, 250, 298, 316, 340, 341.
Herders 75.

Herodots 248.

Hiršs, X., sk. Gaigals.
Hofmanis. Francis 289, 425.

Holbeins 195.
Holcs 64.

Homērs 151, 170, 248. 521. 522.
Horacis 34, 36, 40, 41, 42, 46. 47,

49, 248, 521.

Hugenbergers 45. 70, 87.

Hugo 524.

Hūnchens 426.

Hūns, Kārlis 360.

Ibsens 28, 64. 67, 88, 99. 100, 102, 104.

112, 118, 203, 249. 328, 329. 416,

423, 494.

leviņš, Kārlis 482*—484, 525.

Iksens, A. 572.
Illustrēts žurnāls 510.
Immermanis 215.

Intimais teātris 573.

Izglītība (žurnāls) 450.

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts

508.

Jakobsens 67, 88, 119.

Janeks, A. 520.

Jankavs, Jānis 433—435, 444, 474.

Janovskis, sk. Janševskis.
Janovskis-Janševskis, K. 320.
Janševskis. Jēkabs 51. 32. 52. 515

—321, 317*, 507. 508, 520, 562.

Jansons, filologs 234. 242.

Jansons. J. 23, 32, 52—56, 54*. 60,
64, 67, 68, 69, 89, 94, 99, 102,

104, 105, 106, 118, 130, 152, 157.

236, 433, 438, 474.

Jansoījs, J. A. 585.

Jansons, Jēkabs 555.

Jansons, K. 363.

Jaunā Dienas Lapa 97.
aunā Latvija 509.

Jauna Raža 71, 365.

Jaunā Raža (1931) 509.

Jaunā strāva 52.

Jaunākās Ziņas 508.

Jaunās Latviešu Avīzes 152, 153.

Jaunības literātūrā 145.

Jaunības Tekas 510.

Jaunnacionālisms 150, 152.

Jauno Latgola (žurn.) 513.

Jauno Straume (laikr.) 513.

Jauno Trauksme 509.

aunos Zinias (laikr.) 512.

Jaunais Vords 513.

Jaunromantisms 100, 157.

Jaunsudrabiņš, Jānis 424—433.

425*, 491.

Jautājumu vakari 4.

Jēger-Freimane, Paula 267, 585.

Jēkabsons, Kārlis 399—401. 400*,

481, 545.

Jēps-Baldzēns 575.

Jessens, Andrejs 290, 510.

Jirgensons, Pēteris 164, 165.

Jonatāna biedrība 4, 100, 330.

Jūrgens 8.

Jūrgens, K. 167.

Jurevičs, P. 577.

Jurjāns. Andrejs 148.

Jūrnieks (laikr.) 353.

Jūsmiņš, sk. Lautenbachs.

Juvenāls 248.

Kadilis, J. 555. 586.

Kaija, Ivande 562. 565—566.

Kalderons 250.

Kalevala 525.

Kalevipoegs 525.

Kalidasa 317, 520.

Kalninieks, Fr., sk. Bergmanis. Fr.

Kalniņš. Arv. 504.

Kalniņš, J (skolot.) 191.

Kalniņš, Tēkabs, sk. Mākonis.

Kalniņš, furis 215. 504.

Kalniņš, Pēteris 24, 27*—30, 32.

Kalpaks, O. 530.

Kambala. S. 512, 513.

Kampe, P. 582.

Kants 62, 199. 229, 577.

Kārkle, J. 518.
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Kārkliņš, Aleksandrs 508.

Kārkliņš, Ernests, sk. Zeltmatis.
Kārkliņš, Jānis 455—457, 456*,

510.

Kārkliņš, Kārlis 584.

Kārkluvalks, Fr. 8, 9, 148, 150,

151*—152.

Kārstenis, J. 485*—486.

Kasparsons, K. 5, 8, 509, 587.

Kastaņola 250.

Kaudzīši 24, 64, 86, 88, 93, 176,

177, 291, 304, 445, 517.

Kaudzītes Matīss 86, 88, 94, 28Q,
289, 290, 393, 462.

Kauliņš, J. 5, 6, 7, 8, 587.

Kaupiņš, H. 508.

Kautskis 64, 442.

Kāvi (žurn.) 380*, 407.

Kazaks, J. 363.

Kažoks, Augusts 24—26, 30, 52.

Ķempe, A. 526.

Kemps, Fr. 511, 513, 518.

Ķēniņš, Atis 92, 130, 144—147,

146*, 204., 280, 336, 437, 472,

473, 491, 4%, 558.

Ķiķauka, P. 522.

Ķikuts, P. 554.

Kindzulis 513.

Kiplings, R. 60.

Kirchenšteins, prof. A. 509.

Kivis, Aleksis 525.
Kielands 60, 64, 67, 77, 105, 119.

Kļaustiņš, Rob. 94, 130, 433, 444—

447, 445*, 473.

Klāviņš, J. 355.

Kļaviņš, J. 457—459, 458*.

Kleinberģis, Jānis 321, 322*,—323.
Klitija 574.

Knoriņš, V. 440.

Konopņicka 306.

Kopdarbība (žurn.) 509.

Kopē 60, 97.

Koperniks 100.

Koredžijs 195.

Kornēlijs 194.

Kornets, Fr. 8.

Korojenko 60.

Kosa, Juris 564—565.

dc Kosters 432.

Kovajevskis, J. 449.

Kozlovskis, Ed. 518.

Krajevskis, J. 8.

Krastkalns, A. 504.

Krauja, A. 440.

Kraujiņš, K. 158, 572.

Krauriņš, M. 173.

Krauklis, Jānis, sk. Ziemeļnieks.

Kraukliņš, Konst. 583.

Krauliņš, K. 578.

Krecers, M. 60.

Kreicbergs, J. 364*—365.

Krievijas revolūcija 374.

Krilovs 30, 100, 215, 222, 223, 234.

Krišjāne, E. 572.

Kriškāns, Jānis 578—579*.

Kroders, A. 507, 509, 527.

Kroders, R. 520, 528.

Krolls, O. 509.

Kronvalda Atis 5, 6, 8, 17, 130,
145.

Krops, V. 512.

Krumbergs, A. 8.

Krusa, F. 509.

Krūza, K. 390—394, 392*, 415, 545.

Kuģa, J. 363.

Kukurs, A. 469, 471.

Kultūras Vēstnesis 509.

Kundzešs, J. 517.

Kundziņš, J. 368.

Kundziņš, Kārlis sen. 153.

Kundziņš, prof. K. 576.

Kundziņš, P. 582.

Kurcijs, Andr. (Kuršinskis* 536*

—537.

Kurzemes Vārds (laikr.) 474.

Lācis, J. 555.

Lācis, R. 207.

Lācis, Teodors 491.

Lācis, V. 572.

Lagerlefa, Z. 390.

Laicēns, Linards 520, 538*—539,

525, 540.

Laika Balss 507.

Laika Domas 507.

Laika Vēstis 507.

Laizāns, P. 511, 512, 518.

Lancmanis, Zelmars 581.

Lapas Mārtiņš 267.

Lapiņš, Jānis 584.

Lapiņš, K. 572.

Lapskalns, A. 53.

Latgales teātris 573.

Latgalīšu ceiņa (laikr.) 510, 51 U

512.

Latgalītis (laikraksts) 513.

Latgolas Dorbs 513.

Latgolas Izpvldu Komit. Ziņo-

jums 505, 513.

Latgolas Lauksaimnīks 515.

Latgolas Škola (žurn.) 513.

Latgolas Words 512.

Latviešu attīstības solis 229.

Latviešu Avīze 152.
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Latviešu Balss 508.

Latv. Bēgļu Apgād. Centrālb.
Ziņojums 505, 506*.

Latv. etnogrāfiskā izstāde 147,

148, 361.

Latviešu glezniecība 360—363.
Latviešu kritika 68.

Latviešu literāriskā biedrība 152,
154.

Latviešu pilsonība 3.

Latviešu Strādnieks (laikr.) 367.
Latviešu zemnieks 369.

Latvietis (laikraksts) 10.

Latvija (laikraksts) 379.

Latvijas Jaunatne 510.

Latvijas Kareivis (laikr.) 508.

Latvijas Kultūras Vēstnesis 509.

Latvijas Rīts 509.

Latvijas Sargs 507.

Latvijas Saule (žurn.) 510.

Latvijas Tirgotājs (laikr.) 471.

Latvijas Valsts 2, 502—508.

Latvijas Vēstnesis 508.

Latvis (laikraksts) 509.

Latvju Daiņas 64, 126, 135, 149,

154, 155, 325, 511.

Latvju Grāmata (žurn.) 510.

Latvju Raksti (žurn.) 510.

Latvju Strēlnieks (laikr.) 504.

Latvju Tauta (rakstu virkne) 9,

10*.
Laubes Indriķis 20.

Lauksaimnieks (laikr.) 351.

Lauksaimnieku biedrības 3.

Lauksaimnieku laikraksti 351.

Laukstrādnieks (laikr.) 371.

Laurinovičs, A. 513.

Lautenbachs (Jūsmiņš) 34, 53, 64,

67, 70, 75, 77, 78, 85, 86, 91, 92,

93, 94, 151, 157, 234, 262. 289.

Lavenikovs, V. 513.

Lazdiņš. R. 507.
Lazda. Z. 561.

Lehtonens 525.

Leikarts 207.

Leimane, J. 56t.
Leitāns 74, 289.

Lejas-Krūmiņš, Teodors 304, 328—

330, 329*.

Lejenieks, Jānis, sk. Visvaldis.

Lejenieks, Vilis, sk. Plūdonis.

Lejiņš, P. 509.

Lenaus 100, 215, 234, 290.

Lenčs, Reinholds 195.

Lepše, J. 290. #
Lerchis-Puškaitis 52, 54, 69, 92,

153, 325, 326. 521.

Ļermontovs 75, 120, 192, 215, 249,

290, 315, 316, 342, 479, 490.

Lessings 69, 75, 86, 87, 221. 222,
249, 291, 315.

Lesiņš, Knuts 487.

Lesiņš, Valdis 486—487.

Lesiņš, Vilis 572.

Letonija (stud. sabiedr.) 5, 8, 34,
143, 148, 151.

Liberts, L. 363.

Līberģis, Jānis 362.

Lībknechts 100.

Līcis, P. 173, 176.

Līdums (laikr.) 506, 507.

Lieknis, sk. Virza.
Liepa, Mārtiņš 332—334, 333*. 510.

Liepājas Avīze 503.

Liepiņš, O. 509.

Liepiņš, P. 487—488.

Liepiņš, R. 510.

Lietuvēns (žurn.) 464. 465.

Līgotņu Jēkabs 94, 304—307. 505*i
504, 562.

Lijs, Jonass 60.

Lilienfelds, Pauls 7.

Lilienkrons 100.

Lindulis (Linde, Jānis) 469, 470—

471.

Lipiņš, P. 513.

Lismia 513.

Līventāls 74.

Līvijs 248.

Līvu Jurka 384.

Londons, Džeks 524.

Longfello 524.

Lose, O. 36.

Lovenšterns 164.

Lukine, Tonija, sk. Kaija, Ivande.

Mačulāns 54.

Madernieks, Jūlijs 363.

Magons, sk. Mezitis, Andr.

Maironis 526.

Mājas Viesa Mēnešraksts 60, 360.

Mājas Viesis (laikr.) 61, 62.

Mākonis 330, 331—332,

Mālberģis 299.

Maldonis, Vold. 110, 201, 207, 577.

Mamins-Sibiraks 310.

Manaseins 470.

Mancelis 154, 320.

Manconi 318.

Mantegaca 490.

Markovs 207.

Marksisms 58.

Markss 38. 59, 64. 442.

Māsens, Jēkabs 523.
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Maskavas archaiolog. biedrība

147.

Maskaņji 194.

Māters, J. 227.

Matvejs 363.

Mauriņa, Z. 585.

Mazās Jaunības Tekas 510.
Mazie Dunduri (rakstu krāj.) 15,

59, 248.

Mazvērsītis, J. 509.

Mednis, Edvins 575.

Mednis, Ed. 579.

Mednis, J. 553.

Meiksāns, P. 513.

Mēklers, E. 555.

Melders, J. 510.

Mēlgalis, sk. Pērsietis.

Melnalksnis, Augusts 469—470.

Melnalksnis, K. 100.

Melngailis, E. 174.

Mellups, X., sk. Dr. Pigors.
Menders (Olovs) 435.

Mēnešraksts (žurnāls) 449.

Menjē 99.

Merežkovskis 124.

Merķelis 28, 316, 452.

Meterlinks, Moriss 100, 120, 122,

125, 133, 303, 3%, 423, 468, 473,

494, 557.

Mezītis, Andr. 10, 207, 321*, 338.

Mežsēts, A. 509, 571.

Mickevičs 316.

Mierkalns, Fr. 583.

Mierlauks, Aleksis 573.

Miesnieks, J. 555.

Miesnieks, K. 363.

Mikel-Andželo 194.

Miķelsons, J., sk. Eldgasts, H.

Miķelsone, K. 575.

Mīlbergs, G., sk. Skuju Frīdis.

Mīlītis, D. 33.

Misiņš, Jānis 582.

Modes Vēstnesis 354.

Modernā latv. literātūrā 156.

Moljērs 481.

Mopasans 60, 88.

Morbergs, Kr. 63.

More, V. 561.

Mīlenbachs, K. 13, 52, 135, 151,

521, 588—589.

Mūsu Dzīve (laikr.) 379.

Mūsu laiki (laikr.) 379.

Mūsu Nākotne 510.

Mūzika (žurn.) 510.

Mūzikas Apskats 510.

Mūzikas Nedēļa (žurn.) 510.

Nacionāla literatūra 52, 64, 156,
572,

Nacionālā padome 507.

Nacionālais teātris 572.

Nadsons 28, 306, 342.

Nākotne (laikraksts) 56.
Nākotnes Sieviete (žurn.) 510.

Napierskis 94.

Napoleons 289.

Naturālistiskais virziens 23.

Naurēnu Elza, sk. Stērste, Elza.

Neanders 20, 152.

Nedēļa (žurn.) 510.

Negri, Ada 105.

Neikens, J. 72, 74, 177, 216, 280.

Neimanis, L. 366.

Ņekrasovs 28, 306.

Neredzīgais Indriķis 154.

Neulands, māc. 39.

Nīcše, Fr. 43, 62. 121, 122, 124,

125, 127, 139, 169, 473, 474. 494,

519.

Niedra, Aīda 559.

Niedra, Andr. 9, 10, 55, 80, 94,

102, 126, 127, 130, 136—144,

137*, 143*, 149, 172, 176, 177,

301, 356, 436.

Ņikitins 306.

Nolle, B. 8.

Nonācs, O. 506, 507, 508.

Novalis 494.

Olavs, Vilis 4, 8, 9*, 10, 147—150,

149*, 269, 356, 449, 505.

Oliveretto, sk. Sudrabkalns, J.
Olovs, Z.. sk. Menders.

Opvncans, J. 513, 517.

Orientācijs, Dr., sk. Grēviņš. \

Orojs (laikraksts) 513.

Osis, Jēkabs 576.

Ošs, J. 572.

Osvalda, Kr. 510.

Ovens 14.

Ozoliņa-Krauze 572.

Ozoliņš, Jānis, sk. Burtnieks, A.

Ozoliņš, J., māc. 192.

Ozoliņš, K. 508.

Ozoliņš, N. 9.

Ozoliņš, Pēteris 148, 170.

Ozols. J. 377*—378.

Pabērzs, J. 513, 514, 515—516*.

Paegle, Ed. 510.

Paegle, Leons 539—541, 540*.

Paļevičs-Bite,
Paļevičs, Jukums 345.

Palīdzības biedrības 4.
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Pantenijs 19.

Paparde, Andr., sk. Valters, Dr. M.

Paucītis, K. 510.

Pavasaru Jānis 9, 10, 52, 53, 75,

78, 94, 148, 150, 152*—153, 279,

359, 426.

Pēdējā Brīdī 509.

Peiverinta 525.

Pelše, Rob., sk. Roberts, P.

Penģerots J. 164, 583.

Perikls, 241, 242.

Pērle, Rūd. 363.

Pērsietis 72, 92, 110, 214—225,

_

215*, 283, 301.

Pēterburgas Avīzes 129, 140, 141,

142, 143, 149, 172, 356.

Pēterburgas Latvietis 379.

Pētersone, E., sk. Poruks, E.

Pētersons, Ed. 580.

Petersons, Jūlijs 463*—465, 466.
Petrarka 134.

Pigors, Dr. (Mellups) 510.

Pīpiņš, Erm. 66, 89, 94, 97*. 98,

136, 450.

Plāķis, Juris 588, 577*.

Plase, Jānis 553.

Plātens 215.
Platons 124, 199.

Plaudis, J. 555.

Plencinīks, R. 517.

Plensners, A. 507, 508.

Pliekšāns, J., sk. Rainis.

Plikauss, sk. Saulietis.

Plinijs. Basilijs 523.

Plīte-Pleite 363.

Plostnieks, Frīdrichs 108*—109.

Plūdonis 61, 92, 94, 121, 287—299,

288*, 290*, 295, 501. 519, 520.

Plutarks 248.

Plutu Vilis, sk. Olavs.

Polonskis 306.

Poruks, E. 166. 197.

Poruks, J. 55, 61, 63, 92, 110, 115

—118, 119. 124, 125, 127, 129.

130, 134, 135. 146, 153, 154, 157,

172, 176. 188—213, 190*. 197*.

202*. 207*. 209*, 225, 232 . 245,

266, 281, 283, 300, 346, 445, 472.

486, 499, 519, 545, 546, 577, 584,

586.

Poruks, Jēk. 203.

Pos, Edgars Allans 122, 124, 125,

127.

Potapenko 60, 105.

Prande, A. 510.

Pret Sauli (žurn.) 381*.

Proletārietis (laikr.) 368.

Prūša, Emilija 526. 556.

Pšibiševskis 122, 468, 474.

Pūcesspieģelis (žurn.) 510.

Puliera Padēls, sk. Vulfs, Ed.

Puliers, sk. Blaumanis, R.

Pumpurs 61, 75, 92, 130, 133, 142,
291, 298, 445, 498, 567.

Purapuķe_s2, 54, 167, 168. 436.

Pūriņš, Kārlis 81.

Pūriņu Klāvs 52.

Purkalītis 52.

Pūrs (rakstu krāj.) 5, 6, 7, B*, 36.

Purvītis, Vilh. 362. 426.

Puškins 75, 125, 192, 248, 295, 315,

393, 479. 552.

Putāns, Seimanis 514*—515.

Putniņš, R. 582.

Rabacs, K. 554.

Rācenis 207.

Rafaels 195.

Rainis 14, 15, 16, 52, 59, 60, 61. 64,

75, 98, 105, 119, 120, 121, 125,

130, 157, 204, 236, 246,-265,

247*, 252*. 260*, 266, 298, 301,

435, 452, 461, 469, 513, 519, 538,

542, 546, 557, 564.

Raisters, E. 554, 585. 586.

Rakstu Kamols 71.

Rakstnieku deklarācija 384.

Rancāns, N. 511, 512, 518.

Rasmere, Aina, sk. Rūmane-Ķe-
niņa.

Rāviņš, Oskars 141, 172, 356*.

Reālistiskais viržiens 23, 120.

Redevics 125.

Regža, J. 517,,

Reinberģa prēmija 148.

Reinhards, G. 508.

Reits (žurn.) 513.

Reķu Viesonis 384.

Rembrants 116. 195.

Remizovs 124.

Rērichs 546.

Reuters, Fricis 518.

Revolūcija (1905) 1. 149, 258. 274,

469, 470, 476.

Revolūcija (1917) 292.

Riemelu Jani9 (Tomiņš) 340—341.

Rieteklis (Jūl. Balodis) 341*-342.

Rīgas Apskats (laikr.) 379.

Rīgas Avīze 357.

Rīgas Latviešu Avīze 504.

Rīgas Latviešu biedrība 3, 4, 12,

15, 52, 55, 148, 149, 348. 44".

Rīgas Latv. Biedr. Zin. Komisija
70, 147, 148.
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Rīgas Ziņas 508.
Rīls 442.

Rīta Skaņas 366.

Rīta Vēstnesis 407.

Rīts (žurn.) 383.

Ritums (žurn.) 509.

Roberts, P. 440.

Rode-Ebelings 12, 170, 330, 347.

Rolande-Holste 101.

Rolāns, R. 546.

Rolavs, E. 541, 542.

Romāns, A. 363.

Roskošs, Jēzups 513.

Roze, Jēkabs.sk. Līgotņu Jēkabs.

Roze, Jūlijs 509, 550.

Rozegers 167.

Rozēns, J. 351, 358.

Rozentāls, Jānis 130, 146, 153, 174,

362, 426, 472.

Roziņš, Fricis (Azis) 368—369.

Rozītis, P. 509, 532*—533.

Rozenieks, V. 8.

Rožmīlis, sk. Kraujiņš, K.

Rubenss 194, 195.

Rubulis, V. 511, 512, 513, 518.

Rudevics 509.

Rudītis, A. 580.

Rudzītis, Richards 521, 544, 545—

546, 549.

Ruecs, R. 162, 168, 169.

Ruģēns 342.

Rūkerts 215.

Rūķis (māksi, pulciņš) 361 .
Rūmane-Keniņa, Anna 147, 330,

336*.

Rupaiņš, O. 517.

Ruso 320.

Rutku Tēvs 572.

Sabiedriska dzeja 103.

Sākla (laikr.) 512.

Sanders, Jānis 20, 130, 134, 350—

351*.

Sarķis, Pēterus 24, 30—32.

Sārts, J. 572.

Satiriski žurnāli 384.

Saulietis, A. 92, 97, 146, 277—287,

278*, 281*, 300, 472.

Sauleite (žurn.) 513.

Savietis (laikr.) 379.

Segantinijs 382.

Sefle, V. 512, 513, 518.

Sējējs (žurn.) 513.

Sēkla (laikr.) 511, 512.

Sekunda, J. N. 521.

Sejickis, T. 517.

Sen-Simons 14.

Sent-Bevs 67.

Servantess 195, 318, 524.

Sēta, Daba, Pasaule 8, 21.

Sieviete (žurn.) 510.

Sievietes Pasaule (žurn.) 510.

Šiliņš, M. 72, 92, 93, 511, 521.

Šiliņš, V. 509.

Sīlis, J. 572, 586.

Silkāns, J. 514, 515,.
Silvanto, Reino 524.

Sinklers, Uptons 524.

Sirmais, J. 13*.

Sjenkevičs 60, 237.

Skaistlauks, V. 555.

Skalbe, Kārlis 55, 176, 338, 403-

-414, 405*, 415, 452, 469, 508, 509,
562.

Skalbe, Lizete 406, 413.

Skarga, Roberts, sk. Jekabsonu
Kārlis.

Skatuve un Dzīve (laikr.) 575.

Skatuves Vēstnesis 575.

Skots, V. 167.

Skrinda, K. 511, 513, 518.

Skrinda, O. 511, 517. 518.

Skroders, A. 513.

Skubiņš, V. 506.

Skuja, Alvine, sk. Klitija.
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