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1. Ievads.

Katras runas nozīme un vērtība

patiesībā būtu meklējama tās saturā,

bet katra runa, ja tā brīvi un spon-

tāni izteikta, ir formāli arī paša ru-

nātāja raksturojums. Pēc satura da-

žu personu runas var būt gluži vie-

nādas, bet tomēr vienam runātājam
ir liels iespaids, otram tā nemaz nav.

Šī parādība izskaidrojama ar to, ka

ik katrā runā izpaužas runātāja per-

sonība, starp citu arī vārdu skanoša-

jā ietērpā. Šīm runāšanas skano-

šām ārējām formām zinātne pēdējā
laikā ir veltījusi daudz vērības*). Šī

izteiksmes skanošā forma (SchallI-

form der Rede) stāv ar runātāja
raksturu ciešākā sakarā nekā iekšē-

jais teksta izveidojums (domu pa-

saule) vai pat runas idejiskais saturs;
tā ir katras dvēseles izteiksmes bū-

tis kā sastāvdaļa, ar ko atšķiras

atsevišķās individuālitātes. Šī for-

ma ir tikpat raksturīga kā cilvēka

stils (le style est l'homme mēme).

Pētījumi vēl nav devuši pilnīgu iz-

skaidrojumu visām skaņu ietērpa

sastāvdaļām, un to attiecības vēl

nav ietvertas likumos; atliek vēl

daudz runas īpašību, kas ir tīri dvē-

seliskas dabas un nepadodas prāta
slēdzieniem.

Dažām runas veida sastāvdaļām
ir tīri fizioloģisks raksturs, piem.,

1 ) Sal. Eduards Zīverss (Sievers),
Ziele und Wege der Schallanalyse, 1924.

g.; G. Ipsens un F. Kargs, ,Die Schallana-

ļyse (iešk: Indogerm. Jahrb., 10. sēj.,
1926. g.); Scallanalytische Versuche, 1928.

g.; P. Habermanis, iekš: Reallexikon zur

deutschen Literaturgeschichte, izd. Mer-

kers un Stammlers, 3. sēj., 1929. g. z. v.:

Schallform, Schallanalyse; Fr. Zarans

(Saran), Deutsche Verslehre, 1907. g.;Die
Schallform der deutschen Prosa, iekš: Do-

num natalicium Schrijnen, Utrechtā,
1929. g.; Deutsche Verskunst, 1933. g.;
A. Heuslers, Deutsche Versgeschichte,
1926. g. —

1928. g.; R. M. Meijers
(Meyer), Deutsche Stilistik, 3. izd., 1930.

gadā.

balss kvalitātei; citām turpretim ir

ciešāks sakars ar runātāja fizisko sa-

jūtu vai jūtoņu. Mūs interesē vienī-

gi tie skaņu formas elementi, kas vi-

sās runās arvien ir tie paši, jo tie iz-

plūst no runātāja iekšējās būtības;
tie ir: runas ritms, meldija, izrotā-

juma paņēmieni un izteiksmes veids

(valoda). Visas sastāvdaļas kopā
raksturo atsevišķa cilvēka runāša-

nas veidu. Svinīgās runās pirmāk
minētie personīgie elementi

gan pavājinās (individuālais runas

plūdums, skaņu stiprums v. tml.),

bet individuālais runas

ritms, individuālā meldi-

ja, individuālie izrotāju-
ma veidi jo spilgtāk parādās,

sevišķi, ja runa plūst neapzinī-
gi izjusti. Tad runātājs nevar

izvairīties no individuālās runas

struktūras īpašībām, no individuālā

ritma, meldijas, uzsvēruma veida.

Visam tam ir zināms sakars ar per-

sonas garīgo un fizioloģisko uzbūvi.

Ārējais runāšanas veids (runājot
mierīgi vai uztraukumā, balsij trī-

cot, aprauti vai plūstoši, lēnām vai

ātri) atkarājas no runātāja patreizē-

jā garīgā un fiziskā stāvokļa un ne-

vis no viņa iekšējās būtības; bet ru-

nas ritms, meldija un valo-

das lietāšana ir it kā ie-

dzimti. Tikai par tiem elemen-

tiem šeit arī runāsim.

Šīs skaņu īpatnības visu dzīvi ne-

mainās. Vissaistošākā veidā skaņu
ietērps izpaužas lielu vīru runās, se-

višķi tur, kur runātāju iedvesmā

ideja, jo ideja it kā paceļ runas ska-

nīgumu uz visaugstāko pakāpi; ska-

nīgums iegūst pavisam īpatnēju no-

zīmi, kam sakars ar garīgu pasauli;
runas saturs un veids tuvojas vis-

augstākajiem cilvēces gara sasnie-

gumiem: poēzijai. Katrā ziņā pa-
stāv kāds iekšējs sakars starp ru-

nām ar augstiem mērķiem un poēzi-
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jas ražojumiem. 1) Ja runātājs ne-

grib tikai pārliecināt, bet ari sa-

jūsmināt, viņam zināmā mē-

rā jābūt arī dzejniekam.

Līdzekļi, ar kuriem dzejnieks sa-

sniedz savu mērķi, protams, māksli-

nieciskā ziņā vērtīgāki: dzejai ska-

ņu ietērps ir daiļāks nekā pat vis-

augstāk izjustai runai, jēgu iz-

pausme viengabalaināka, vārdu iz-

vēle stingrāka; tomēr taisni šinī

ziņā runai ir radniecība ar

poēziju, protams, tikai tur, kur

dvēseles spraigums, idejas
cēlums un apziņa par to sa-

jūsmina pašu runātāju.
Citādi runai un poēzijai ir divi

pavisam šķirti izteiksmes ceļi. Dzej-
nieks runā no dvēseles uz dvēseli,

viņš pēc būtības negrib pārliecināt,
bet pacelt gara stāvokli, vai nu svi-

nīgā, vai jautrā veidā. Viņš vairāk

iepriecina cilvēkus nekā pārveido
uzskatus. Citāds ir runas uzde-

vums. Runātājs grib ļaužu masas

aizraut, ļaudīs modināt gribu zinā-

mai darbībai. Arī šeit līdzekļi var

būt dzejiski, bet tam šeit, ļaužu pul-
ku uzrunājot, mazāk svarīga nozī-

me. Runai jābūt, parasti, garākai,
ar kāpinājumiem, ar pilnīgiem salī-

dzinājumiem, turpretim dzeja var

iztikt ar aizrādījumiem vien. Tikai

tur, kur runātāju pārvar savas dvē-

seles saviļņojums, kur viņa vārdi

plūst sajūsmā, kur viņa vārdos lau-

žas uz āru neapvaldītais dvēseles

spraigums, tur runātājs kļūst par
dzejnieku. Tādu dzejisku vietu ne-

var būt daudz vienā runā, toties

šur tur tām jābūt, ja runa tie-

šām saskan ar runātāja dvēseles iz-

jūtu.
Šinī ziņā Kārļa Ulmaņa runas ir

ļoti jauks un derīgs pētī-
šanas objekts. Tanīs visur at-

1
) Amerikānietis Dobells (tā citēts pie

Meijera, 2. lp.; ) dēfīnē attiecību starp
rētoriku un poētiku: dzeja ir dvēseles

noskaņojuma izteiksme pēc viņas pašas
likumiem, rētorika pēc klausītāju liku-

miem.

spoguļojas ideja, un daudz gadīju-

mos, zināms, atsevišķās vietās, satu-

ra izteiksme un skaņu ietērps pace-

ļas līdz dzejiskiem kalngaliem. Pir-

mā vietā runāsim šeit vispirms par

ritmu, kas parādās runātāja dze-

jiskos brīžos, tad par runas mel-

diju, kam ir zināms sakars ar rit-

mu, vēlāk par tiem izrotāšanas

veidiem, kas ir kopēji izjustai

runai un dzejai, sevišķi latviešu tau-

tas dziesmām, un beidzot, par runas

izteiksmes formu jeb valodu,

jo tā sajūsmas augstumos parasti ir

cēlāka un dzejiskāk nokrāsota nekā

citur.

Protams, ari saturam ir tik pat

liela nozīme. Visgalvenākais tomēr

ir un paliek pati runātāja perso-

nība. Tās noslēpums ir it kā sau-

les atspīdums visās runās, un

to vajag pārdzīvot, jo nekad to ne-

var izskaidrot. Ir tanī tik daudz

neapsveramu elementu —

dvēseles izstaro jumu, — ka zinātnei

pašlaik jāatsakās tos pakļaut liku-

miem. Varam tikai teikt, ka runā-

tāja personīgās īpašības, sirsnība un

rakstura spēks, pašcieņa un līdzjū-
tība, skaidrība par mērķiem un

ideālu cēlumu, šeit ir svarīgs fak-

tors. Uz Kārļa Ulmaņa runu melo-

diskumu un viņa dzejisko iedvesmu

ir jau aizrādījis J. Lapiņš «Latv.

liter. Vēsture», prof. L. Bērziņa virs-

redakcijā, VI sēj. Bez tam Sējēja
Nr. 1, 1937., nodrukāts Kārļa Ulma-

ņa runas fragments dzejoļa veidā.

2. Runas ritms.

Katram cilvēkam ir divējāds ru-

nāšanas veids: parastais un

pacilātais. Arī parastajam, ik-

dienišķam runāšanas veidam piemīt

savs īpatnējs ritms, bet tas jūtami

atšķiras no svinīgu runu ritma. Svi-

nīgais ritms stipri tuvojas poētiska-

jam ritmam; tā likumi ir skaidrāki

un vieglāk pārskatāmi.
Prozas ritms ir pirmā pakāpe,

kas tuvina prozu poēzijai. Runās

nemēdz meklēt dzejiskus elementus,
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vai ari meklē augstākais tikai tik

daudz, cik tādi sastopami parastajā

prozā. Sevišķi, kad runas pamatā

ir dvēseles pārdzīvojums, un runā-

tājs, nevarēdams to savaldīt, ļauj
savai izjūtai brīvi izteikties, tad ru-

na tūlīt pieņem poētisku nokrāsu,

lai cik prozaiski pats runātājs citās

vietās būtu izteicies. Kārlis Ulma-

nis pats liecina: «kā jums, tā man

sirds pāri plūst» (Pļaujas svētkos

1935. g. 13. oktobrī); «bet es nevaru

atturēties, tas man laužas uz āru»

(Nīcas zemnieku svētkos, 1935. g. 5.

augustā). Vēl vairāk dzejiski ele-

menti izlaužas, ja sāk brīvi plūst
dvēseles sajūsma par pārdzīvoto, un

runātājs vairs nepaliek runas pare-

dzētās robežās. Zīmīgs piemērs tam

Ulmaņa runa 1934. g. 24. jūnijā, Val-

mierā. «Savu runu prezidents no-

beidz*) lielā kāpinājumā:

«Atmetīsim reiz valodas par to,
ka mēs esam maza tautiņa, maza

valsts. Ir vēl mazākas tautas un

mazākas valstis par mums. Vai mēs

neesam spējuši un nespēsim veikt

lielus darbus!? Katra cilvēka rokās

ir dota spēja iet uz augšu, vai palikt
uz vietas un slīdēt atpakaļ. Tikai

no mums pašiem viss tas atkarīgs.
Būsim vienota tauta, būsim ar jau-
nām sirdīm, jaunu garu. Mūsu

valsts, mūsu Latvija lai dzīvo!»

Klātesošie dzied valsts himnu.

Himnai beidzoties, prezidents rāda

ar roku pāri laukumam:

«Es skatījos tur, tajos vecajos

bērzos, vai viņi nesadrebēs no tik

spēcīgas un vienotas skaņas. Viņi
vēl nesadrebēja, tamdēļ dziedāsim

vēlreiz un no visas sirds dziļumiem:
Dievs, svētī Latviju!»

Kad tauta pēc tam uzgavilē va-

donim, viņš, ar mājienu to apklusi-
nādams, saka:

«Es esmu viens. Es savu mūžu

nodzīvošu, cenzdamies tāpat kā līdz

šim kalpot savai tautai un tēvijai.
Bet jūs, jūs esiet divi miljoni. Jums

*) «Brīvas Zemes» atreferējums.

būs dzīvot un jūs dzīvosiet mūžīgi!

Tāpēc jums, latvju tautai, vēlreiz

mūsu visu: lai dzīvo!»

Dažās vietās runātāja dvēseles

pārdzīvojumi uzliesmo, bez šaubām,

dzejiskos vārdos. Visa runa, no sā-

kuma līdz beigām, nevar būt rit-

miska, vārda tiešajā nozīmē, t. i. vi-

sa runa nevar būt dzejiski ritmizēta.

Bet tādi uzliesmojumi sastopami vi-

sās Ulmaņa runās, visbiežāk runu

beigās. Šis ir visai zīmīgs Ulmaņa
runas technikas paņēmiens. Runas

noslēgumā (klausulā) parasti sako-

poti idejiskie pamatojumi. Arī atse-

višķu runas nodaļu beigās sastopa-

ma dzejiski ritmizēta izteiksme. Tā-

dos uzliesmojumos izpaužas runātāja
dvēseles saviļņojums augsti ritmizē-

tā, neparasti stilizētā veidā.

Daži piemēri sacītajam. Ritmi-

zētās runu daļas ir tā uzrakstītas,

lai tās varētu ritmiski lasīt; arī cē-

zūra ir apzīmēta (ar /). Viens no

skaistākiem piemēriem ir 1934. g.

10. maijā bērnu dienā turētās runas

beigas:

Lai vieno mīlestība / bērnus un ve-

cākus,

lai viņa vieno / brāļus un māsas,

lai vieno mūsu tautas / piederīgos.
Lai gaisā uzliesmo / mīlestība

uz dzimto zemi, tautu, / valsti —

tēviju.
Arī iepriekšējie vārdi ir ļoti jau-

ki ritmizēti un atgādina pravieša
stilu:

Nāks laikmets, kas pretēji pēdējam

gadam
cels gaismā un godā arī garīgās

un kultūras dzīves izkopšanu un iz-

daiļošanu (šī rinda nav ritmizēta),

un vedīs mūs / uz lielāku pilnību.
Šai ticībā un paļāvībā / dzīvosim,

šo ticību un paļāvību / stiprināsim
darbiem —

tad piepildīsies / mūsu cerības,

un vaiņagots / būs mūsu darbs.

Arī rakstos sastopama tā pati pa-

rādība. Kārļa Ulmaņa priekšvārds
Sabiedrisko rakstu izlases pirmā sē-
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juma otrajam izdevumam tik pat
ritmiski noslēdzas:

Lai visi paliktu / savās vietās,
lai pastāvētu / savās vietās, .. .

lai visi būtu / gatavi,

kad sauciens / atskanēs.

No visiem rakstiem visspilgtāk
ritmiski uzrakstīts ir raksts «Zem

Latvijas karoga» (Latvijas valsts

piecu gadu svētkos, 1923. g., Rakstu

1. sējuma 134. lpp.). Gandrīz visu

rakstu varētu uzrakstīt brīvos rit-

mos, piem.:
Sarkans-balts-sarkans — ir Latvijas

karogs;
sarkans-balts-sarkans — ir Latvija.
Latvija priekš mums, ap mums un

iekš mums
.

..

Mūsu sarkan-balt-sarkanās krāsas!

Ko saka viņas tam, / kas savu tēvi-

ju / karsti mīļo?
Tā baltā stāv / par patiesību un

taisnību,
un brīvo pilsoņu / godu un godīgumu.
Bet sarkanā / atgādina mums / tās

asinis, / kas lijušas nupat,
kas lijušas visos laikos,
kuras esam gatavi izliet / par brīvī-

bu un neatkarību,

par tautu un tēviju.
Un kur sarkanais / ar balto salējas,
tur stāv rakstīta / mūžīga uzticība,
uzticība līdz kapam / un aiz viņa,
vienīgi Latvijai, / mūsu Latvijai! .. .
Še ir mūsu Latvija,
un par viņu / mēs stāvam un krītam.

Latvija ir, / un Latvija / paliks un

būs.

Dažreiz gluži negaidot runas vi-

dū, kad uzliesmo stiprāks saviļņo-
jums, vārdi plūst ritmiski, piem.,
1934. g. 18. jūnija runā:

Ir laiks, ka viņš (= latvietis) / ceļ
savu galvu augšā

un visiem skatās / droši acīs.

Tādus piemērus var atrast gan-
drīz ik katrā Ulmaņa runā. Šis ritms

izceļas tāpēc, ka runātājs, paša dvē-

selei skanot, izvēlas atbilstošās uz-

svēruma pakāpes, īpatnēji izveido

runas meldiju, sadalīdams teikumu

daiļi sakārtotās balsienu grupās.

Katra šāda grupa ir runas ritma

vienība — viena rinda. Uzsvēruma

viļņojums nav tik rēgulārs, kā dze-

jā, bet saskaņā ar dvēseles spraigu-
ma uzplūdumu un atslābumu.

Šinī prozas ritmā*) vissvarīgā-
kais ir akcentu sadalīšanās. Zilbju
skaits starp šiem sevišķi un ar no-

krāsu uzsvērtiem balsieniem arī nav

rēgulārs:
Ja no sirds / to darīsim,
ja no sirds / viņu mīlēsim,

viņa mums parādā / nepaliks.
' (1934. g. 28. jūnija runā.)

Nozīmīgos vārdus var arī pasvīt-
rot tos atkārtojot:
Un jo ātrāk / tās izzudīs,

jo ātrāk mēs tiksim / pie sava mēr-

ķa:
nodrošināt / vienotu / latvju tautu,

vienotu / latvju tautu / nodrošināt.

(1934. g. 19. maija runā.)

Šinī piemērā atkārtojums
rada īpatnēju ritmu.

Ritma akcenti var būt divējādi:
viens ir stieptais, platais,
mīkstais akcents (cirkum-

flekss, cv), otrs šaurāks, asāks, cie-

tāks, arī tonī augstāks (akūts, ').

Katram cilvēkam ir sava īpatnēja

akcentuācijas sistēma. Kam dod

priekšroku, to parādību varētu arī

nosaukt par individuālu teikuma in-

tonāciju. Ulmanis lieto abus akcen-

tus jauktā veidā. Viņš parasti sada-

la ritmisko pamatgrupu (rindu) di-

vās līdzīgi nosvērtās daļās:

Latvija priekš mums, / ap mums un

iekš mums, vai

Sarkans-balts-sarkans / ir Latvijas

karogs; vai

Mūsu sirdis, mūsu darbi / lai dzīvo

Latvijai,

vienīgi Latvijai.

*) Vēl nenoskaidrots un, laikam, pā-

rāk subjektīvs, ir Zīversa lietotais pro-

zas ritma raksturojums pēc t. s. Bekinga

(Becking) personas kurviem, kas it kā

apzīmē attiecību, kas pastāv starp garī-

giem runas paņēmieniem un fizioloģisko
runas veidu. Esot trīs pamattipi: smails-

apaļš, Ģētes tips; apaļš-apaļš, Šillera

tips; smails-smails: Heines tips
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Pirmā rindas puse plūst mierīgi,

nosvērti, tiešs domāšanas procesa

attēls skaņās; bet otrajā ir stip-

rums, dināmika, darbība, tā

ar visu sparu uzsver lēmumu. Pir-

mā puse ir it kā sagatavošana otra-

jai. Otro daļu Ulmanis parasti iz-

runā skaļāk; tas nav domāts melo-

diskā ziņā, bet dvēseliskā: dvēseles

stāvoklis drošāks, noteiktāks.

Šinī sakarā zīmīgs, ka pirmajai
ritmiskās rindas pusei parasti trūkst

stiprāka uzsvēruma; tur ritma ak-

centi ir mīksti (—), akūts atrodas

otrajā pusē. Ulmaņa runās parasti

sastopams tikai viens akūts vienā

rindā, tā kā cirkumfleksiem ir pār-

svars. ŠI pati parādība jau sastopa-

ma 1905. g. rakstā (Rakstu izlasē 1.,

13. Ippv), ja atskaņojam uzrakstīto

izteiksmi:

Bet mēs cerēsim, / ka šie jaunie
klāuši

mūs tomēr / nesasniegs!
Strādāt! / Strādāt!

Labs piemērs arī jau minētā vie-

tā (8. lpp.):

Tjn kur sarkanais / ar bālto salējas,
tur stāv rakstīta / mūžīga uzticība,
uzticība līdz kāpām / un āiz viņa
vienīgi Latvijai, / musu Latvijai.

Retāk akūts atrodas pirmajā pu-

sē, bet arī tad viņš ir vienīgs vienā

rindā.

Tautas dziesmu ritms Ulmaņa
runās reti sastopams, jo viņš nelieto

tik īsus teikumus, kā tautas

dziesmās tos var atrast, toties šur

tur runās dažiem izteicieniem ir

tāds ritms:

Tā bij / tautas diena, / svētku diena,
šodien ir jau / darba diena.

(1934. g. 19. maijā.)

Teikuma izveidošanas mākslā, šai

visgrūtākajā orātora mākslā, Ulma-

nis ir īsts meistars. Teikumi visur

ļoti skaidri un pārskatāmi. Kur va-

rētu rasties vismazākā neskaidrība,
tur Ulmanis atkārto dažus vārdus
vai sakārto teikumu tā, kā tas uz

reizi top skaidrs. Tādēļ anaforai un

citiem atkārtojumu veidiem, un pa-

rallēlismam liela loma Ulmaņa ru-

nās; pareti sastopama ir arī antite-

ze. Parallēlisms un anafora bieži

atbilst latviešu tautas dziesmu for-

mām, kā vēlāk redzēsim, bet vēl

biežāk tās formas atgādina bībeles

stilu.

Ari teikumu sakopojumiem ir

tāds pats apdomātais sakārtojums.
Piemērs 1934. g. 18. jūnija runā:

Katrs pilsonis var būt patriots.
Ja jūs šogad izdzlsat taisnāku vagu

savā tīrumā, nekā līdz šim,
tad teikšu jums, — tas ir

patriots.

Un ja jūs pacelsiet sava lauka ražī-

bu ■— tas ir patriotisks darbs.

Un ja viens strādnieks vai amat-

nieks strādājot mēneša laikā

pacēlis sava darba kvalitāti —

viņš ir patriots.

Kad mēs pie darba iesim ar lielāku

ticību un patiesu prieku —

tad tas būs patriotisks darbs.

Teikumu vienmēr pabeidz pār-

domāts, nozīmīgs izteiciens; šinī zi-

ņā teikums līdzinās vese-

lai runai. Ulmaņa iemīļotā for-

ma teikuma noslēgšanai ir divi pa-

rallēli vai pat radniecīgi

vārdi, ari izteicieni, kas ir savie-

noti ar «un»:

... vienība ir slēgta un vienība pa-

liks (1935. g. 5. augustā);

piepildīt un sasniegt: darām un pil-
dām (1935. g. 13. oktobri);

uz jauno vienību un draudzību; tau-

tas griba un tautas ticība

(1935. g. 18. novembrī), un

daudz citu piemēru;

sargāsim un pasargāsim (1935. g. 13.

oktobrī);

Brīvība mums ir, bet tautas gods

bija apēnots un aizēnots. (1934. g.

18. jūnijā).
Šadi noslēgumi pastiprina runas

ritmu.

3. Runas meldija.

Runas meldija visgrūtāk ietvera-

ma objektīvos likumos, jo tā lielā

mērā mainās. Varam pat teikt, ka
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visniecīgākie apstākļi ietekmē runas

meldiju. Tomēr katram cilvēkam

vismaz vispārīgos vilcienos ir īpat-

nējs kāds meldijas veids. Fr. Za-

rans (Saran) iedala meldijas divās

grupās: tā saucamās loku meldijās
(ar konkāvu vai ar konveksu loku)

un cik-cak meldijās (arī divi tipi).
Konveksa loka meldijai būtu šāds

apzīmējums: — (—),

tas ir, balss meldija kāpj no sāku-

ma, bet krīt teikuma beigās. Tāda

ir arī Kārļa Ulmaņa runas meldija.

Starp otro un trešo ritma uzsvaru

parasti atrodas lielākā cēzūra, kas

sadala teikumu divās daļās. Par to

mēs jau runājām 10. lpp. Stiprā-
kais (ritma) uzsvars un augstākais
tonis ne vienmēr iet roku rokā.

Ņemsim piemēru (sal. 7. lpp.):

Laivienomīlestība bērnus un vecākus

lai viņa vieno brāļus un māsas,

lai vieno mūsu tautas piederīgos.

Šeit katrā pusē augstākais tonis

neatrodas vienmēr uz tiem balsie-

niem, kam ir stiprākais uzsvars. Ti-

kai teikuma beigās, kur balss meldi-

ja slīd uz leju, augstais uzsvars un

tonis apvienojas vienā balsienā.

Ja apskatām katru rindas pusi

atsevišķi, varam teikt, ka pirmajai
pusei ir vienmuļīgāka meldija, otrai

lokanāka. Starpība starp zemāko

un augstāko toni pirmajā pusē ma-

zāka nekā otrajā. Arī šai parādībai
ir tie paši cēloņi, kā ritma dažādībai

abās pusēs.

Teikums pats var nobeigties ar

augstu toni; runas un tās nodaļu

beigās parasti meldija lēnām slīd uz

leju.

Tāpat runas meldija ir katram

cilvēkam īpatnēja, bet klausītājs to

uztver mazākā vai lielākā mērā pēc

savas personīgās meldijas. Šeit arī

mēchaniskie līdzekļi lietas objektī-
vācijai maz ko līdz.

4. Runas izrotājumu veidi.

Pētot Kārļa Ulmaņa runas izro-

tājumu paņēmienus, negribam pa-

kavēties pie parastajiem prozas iz-

daiļošanas paņēmieniem (tie pieder
stilistikai), bet tikai pie dzejiskās
dabas veidiem. No paša sākuma va-

rētu domāt, ka Ulmaņa paņēmieni
līdzinās tautas dzejas izrotājumu
formām, bet tāds secinājums ir pa-

reizs tikai ar aprobežojumiem. Ne-

var būt, protams, pilnīgas līdzības,

nedz saturā, nedz uzbūvē, starp vis-

dzejiskāko runu un kādu tautas

dziesmu. Kristībās un citos godos

«pēc senajiem ieskatiem pienākas
ievērot pieklājību, mērenību, visu

labu, jauku, daiļu un diženu» (Kriš-

jānis Barons, Latvju Dainu 1. sēj.
199. lpp.). Vecas, gudras sievas ap-

sveica svinamos ar dziesmu ciklu, jo

patstāvīgas, pašu izdomātas runas

viņām nebija. Šādas dziesmas ir

dzejiski stilizētas uzrunas.

No tiem Ulmaņa runās sastopa-
miem paņēmieniem, kas atgādina
tautas dziesmu dzejisko izrotāšanu,

pirmā vietā jāmin tā saucamā ana-

fora jeb vārdu atkārtojums vairāku

rindu sākumā. Tautas dziesmās

anafora parasti divkārša, piem. 1638.

dz.:

Ne tā lāga vārda pāde,
Ne tā lāga nesēj iņa:
Vārda pade aizkrāsnē,

Nesēj iņa pabeņķē.

Bieži ir arī trīsreiz un pat četr-

reiz atkārtoti vārdi vienā dziesmā,

sal. 1612. dz.:

Es izgāju krusta pili,
Krusta bērnu meklēdama;

Krusta nauda saujiņā,
Krusta drēbes padusē.

Parasti Kārlis Ulmanis lieto tādu

anaforu, kur taisni visnozīmīgākais
vārds vai kāds zīmīgs un ievērojams
izteiciens atkārtojas. Tāds paņē-
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miens ļoti sekmē teikuma satura

vieglāko uztveri.

Mēs neesam bijuši citu apspiedēji
un tādi arī nebūsim.

Mēs gribam tikai to, lai tā saules

tiesa, kura ir mūsu, un ir

mums vajadzīga, arī paliktu
mūsu.

Mēs, latvieši, kas gadu tūkstošiem

esam bijuši ar šo zemi saistī-

ti, paliksim arī tūkstošus ga-

dus saistīti (1934. g. 10. au-

Gustā, Liepājā).

Runā anaforai parasti ir trīs da-

ļas, bet ir arī anaforas, kur vārds

vai izteiciens atkārtojas tikai divas

reizes vai vairāk nekā trīs reizes.

Skaņu ziņā anaforai ir tā nozī-

me, ka tā pasvītro ritmu; atkārtotā

vārda skaņa paliek atmiņā un rada

līdzsvaru pašā teikumā. Formālā

ziņā anafora parasti ievada parallē-
lismu vai simmetriju, vai antitezi

teikumā.

Bez anaforas sastopami vēl citi

atkārtojumu veidi. Kā parastajā

valodā, arī svinīgā runā emfa-

tiski lietots vārds atkārtojas, bet

samērā retāk, jo runai ir citi līdzekļi
emfazes izteikšanai. Bet saliekt ne-

viens nesalieks, nesalieks. Atkārto-

jas arī vesels teikums, piem., 1934. g.

19. maija runā:

Latvijas tautas gars ir atmodies, tau-

tas gars ir atmodies.

Šeit pieder arī tā saucamā «ķē-
de», atkārtojuma veids, kas ir

raksturīgs latviešu tautas dziesmām,

piem., 16748. dz.:

Liela, gara tautu meita

Bez darbiņa ganos gāja;
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņās.

Līdzīgas formas atrodamas arī

Ulmaņa runās, lai gan reti. Biežāk

sastopama tā saucamā «pakare», t. i.

viens vārds atkārtojas teikuma bei-

gās un nākošā teikuma sākumā.

Tautas dziesmu piemērs, 454. dz.:

Dziedāt, meitas, vakarā,
Vakarā tālu skan;

Tāļu tautas klausījās,
Kur dzied ciema zeltenītes.

Ulmaņa 1934. g. 19. maija runā:

15. maijs lai ir mūsu simbols — vie-

nībai. Vienībai un spēkam.
Bībeles stilam līdzīgs ir atkārto-

juma veids 1934. g. 13. oktobra

runā:

Šī zeme, šī mūsējā zeme ir šos aug-

ļus devusi un devusi mums,

nevienam citam, — mums vi-

ņa tos augļus ir devusi.

Šinī piemērā atrodas arī Ulmaņa
iemīļotā forma: atkārtojums
ar epitetu; lai gan visumā Ul-

manis epitetu ļoti maz lieto, tomēr

runu beigās un izjustās vietās sasto-

pami piemēri, kā:

valdība, nacionālā valdība; Lat-

vija, mūsu Latvija, mūsu at-

jaunotā Latvija, v. tml.

Latviešu svinīgajai runai īpat-

nējs ir atkārtojuma veids, kas savie-

nots ar chiasmu; tāds sastopams arī

Ulmaņa runās, piem., 1934. g. 19.

maija runā:

Šoreiz tauta ieguva pati sevi, pati
sevi tauta šoreiz ieguva.

Arī atskaņām ir zināms sakars ar

atkārtojumiem; šis valodas izdaiļo-
šanas veids nemeklēts, tas neapzinī-

gi izplūst, saskaņā ar latviešu valo-

das struktūru, tur, kur galotnes lī-

dzīgas. Piem., 1935. g. 13. oktobrī:

Bet mums ir liela priekšrocība:

Tagad ir kritusi visa nebrīvība,

Visa atkarība, apspiešana un ne-

taisnība.

kas gadu simteņiem uz savas ze-

mes stāvējušas sargvietās un

ir pastāvējušas, izturējušas

gan netaisnību, gan spaidus,
zemi pasargājušas, tautu sa-

glabājušas labākai, pilnīgākai
dzīvei tagadējos laikos.

Tā aiza, tā plaisa.

Visiemīļotākais runu izrotāšanas

paņēmiens Ulmaņa runās ir parallē-
lisms. Kārlis Ulmanis pat atseviš-

ķus parallēlus vārdus ļoti labprāt
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savieno, piem., 1934. g. 10. maija
runā:

Ja visi vienprātībā liksim rokas pie
darba, panākumi būs droši, un

mūsu valsts un tauta

zels un plauks.

Parallēlisms Ulmaņa teikumos

var arī neatgādināt tautas dziesmu

parallēlismu; piemēram, 1934. g. 18.

jūnijā:
Paliksim stipri savā apziņā
un nelokāmi savā apņēmībā,

vai runā pļaujas svētkos:

Bet pār šo zemi ilgus laikus ir stai-

gājušas svešas pēdas, un šī ze-

me dunēja zem svešo pēdu

spiediena.
Radniecīga parallēlismam ir an-

tite z c; tā atrodas, piem., Rakstu

izlases 1. sēj. 227. lpp.:

pārejošu postu un nelaimi, palie-
košu labumu un svētību;

— vai 1934. g. 18. augusta runā

(Dagdā):
Zeme neprasa, kādā valodā arājs ar

viņu runā,

zeme prasa, lai arājs to mīlētu.

Antitezei līdzīgs ir, t. s., chiasms;

piem., 1935. g. 13. oktobra runā

(pļaujas svētkos):

lai mēs varētu stavet

viens par visiem un visi par vienu.

5. Izteiksmes forma (valoda).

Kārļa Ulmaņa runas valoda ir

vienkārša, bet svinīga. Kaut gan tā

ārēji stipri atšķiras no tautas

dziesmu valodas, tomēr iekšēja rad-

niecība nav noliedzama; cēls vien-

kāršums un dzīves tuvums izceļ ir

Ulmaņa, ir tautas dziesmu valodu.

Vispār manāma tieksme izteikt ar

vienkāršiem vārdiem un izteicie-

niem, tāpat izvairīties no sarežģī-
tiem, netiešiem stila paņēmieniem:

atkārtojumi un parallēlisms, kas pa-

svītro svarīgos jēdzienus vai atvieg-
lina satura uztveri, ir iemīļotākie
veidi. Vārdu izvēle ir visai stingra;
svešvārdi ļoti reti sastopami.

Visumā Kārļa Ulmaņa runas va-

loda dziļi sakņojas latviešu zemnie-

ku valodā, bet tā, protams, nav ik-

dienas valoda, nedz arī grāmatu va-

loda, bet īpatnēja svinīga

valoda, kura, tāpat kā tautas

dziesmās, pa daļai pati sev rada pie-

mērotu izteiksmes veidu. Ulmaņa
runu valoda līdzinās visvairāk iz-

teiksmes veidam, ko svinīgos brīžos

lieto labi paziņas. Ulmanis gūst

kontaktu ar klausītājiem, liekot sa-

vai runai par izejas punktu savu

«es» vai savas attiecības pret sanā-

kušiem.

Kopsavilkumā varam teikt, ka

vissvarīgākais visās Ul-

maņa runās ir ideja; tā izdai-

ļo izteiksmes veidu un skaņu ietēr-

pu līdz pat dzejiskai vērtī-

bai un neļauj lietot ne-

tīru, necēlu valodu. Kār-

ļa Ulmaņa runām ir tā pati
audzinošā tendence, tas

pats gars, kas izpaužas lat-

viešu tautas dziesmās.
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