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PIRMĀ NODAĻA

Latvju prese pasaules kaŗa un Latvijas
valsts laikā

Jānis Akmenis

Pasaules kara laikā latvju laikraksti un žurnāli pamazām iz-

sīkst, pa daļai kara stāvokļa, pa daļai iedzīvotāju izvākšanās un

saimniecisko grūtību dēl. Paši pirmie tiek apturēti jau pašā kara

sākumā tie laikraksti, kas stāv tuvu sociāldemokrātu ideoloģijai.

Tālāk apstājas dažādi žurnāli, kas jau miera apstākļos tikko bija sa-

veduši galus ienākumiem un izdevumiem. Jaunu triecienu dod

Kurzemes un Rīgas okupācija, kas ieņemtos apgabalos pārtrauc vēl

atlikušos laikrakstus, pie kam vācu okupācijas vara iedzīvotāju in-

formācijai atļauj nodibināt tikai vienu laikrakstu Jelgavā Dzimtenes

Ziņas un divus latviešu laikrakstus Rīgā: Rīgas Latviešu Avīzi un

Baltijas Ziņas. Daļa Rīgas laikrakstu gan izvācas uz lekškrieviju

un turpina tur iznākšanu, bet iešaurotos apmēros un ar lielākām vai

mazākām grūtībām. Tā Dzimtenes Vēstnesis jau 1915. gada otrā

pusē izvācas uz Pliskavu, Jaunā Dienas Lapa uz Pēterpili, Līdums

uz Valku. No latviešu dienas laikrakstiem Rīgā līdz vācu okupācijas

laikam palika tikai A. Benjamiņa Jaunākās Ziņas, B. Dīriķa firmas

Rīgas Ziņas un demokrātiskais Jaunais Vārds. Lielie Rīgas dienas

laikraksti Latvija un Rīgas Avīze 1915. g. apstājās.

Lielākajos Krievijas centros, kur bija apmetusies latvju intelli-

ģence un saplūdis arī daudz latviešu bēgļu, nodibinās daži jauni lat-

viešu preses orgāni, pie kam daži no tiem iegūst ievērojamu nozīmi

kā garīgs atbalsts bēgļu gaitās izklīdušai tautai un arī kristallizē-

dami domu par jauno Latviju. Tādi laikraksti ir Dzimtenes Atbalss

Maskavā, Baltija Pēterpilī, Atvase Harkovā (1918—19), Latviešu

Balss Odesā (1919), Brīvais Latvis Omskā (1919—20) v. c. Tomēr

tiem visiem ir īss mūžs, jo, vienkārt, viņu ideoloģija bija pieskaņota

vairāk šiem ārkārtējiem apstākļiem, un viņus nospieda arī lielnie-

cisma vilnis, kas 1918. gadā vēlās pār Krieviju.

Krievijas revolūcija 1917. gadā saviļņo dziļi arī latviešu sa-
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biedrisko domu, un tad, blakus pastāvošiem laikrakstiem, mēģina

nodibināties vēl lielāks skaits jaunu, pa daļai kā latviešu po-

litisko partiju domu izteicēji. Tomēr viņu mūžs ir ļoti īss, uznākot

Rīgas un Vidzemes vācu okupācijai un pēc tam lieliniekiem. Tādi

orgāni ir nacionālo kareivju apvienības Laika Vēstis Cēsīs, Valkā

un citur, nacionāldēmokratu Brīvā Latvija Cēsīs un vēlāk Valmierā,

dēmokratu partijas Jaunais Laiks Rīgā, Radikāldēmokrats Biržos,

sociāldēmokratiskais Sociāldēmokrats un Strādnieku Avīze Maska-

vā, Pēterpilī un Valkā, komunistu Mūsu Cīņa Valmierā, Prole-

tāriāta Cīņa Pēterpilī, Laukstrādnieka Cīņa Rīgā; latvju strēlnieku

pulku Brīvais Strēlnieks, Latvju Strēlnieks, revolūcionāro sociālistu

Darba Tauta, Darba Domas un Uz priekšu Rīgā, Pliskavā v. c.

Kara gadi avīžniecībā vislielāko saimniecisko uzplaukumu at-

nes A. un E. Benjamiņu Jaunākām Ziņām (kas iznāk sākot ar

1911. g.). jo izvācas no Rīgas pārējie izplatītākie un populārākie die-

nas laikraksti Dzimtenes Vēstnesis, Līdums un Jaunā Dienas Lapa,

bet Latviia un Rīgas Avīze apstājas. Jaunāko Ziņu izplatība šai

laikā sniedzas pie 100.000 eksemplāriem, uz tām pāriet visi sludinā-

tāji. Jaunā saimnieciskā bāze atļauj Jaunākām Ziņām ļoti pilnīgi

nostādīt informāciju, kas kopš šī laika kļūst minētā laikraksta stip-

rākā puse.

No izvāktajiem laikrakstiem visdrīzāk atdzīvojas Dzimtenes

Vēstnesis, kuram Pliskavā nav gan pie rokas to plašo informātīvo

avotu, kas Rīgā, bet rūdītais žurnālists Āronu Matīss prot arī no

Pliskavas drīz atjaunot saites ar līdzstrādniekiem, kurus vēl nav

aizrāvis karš, un viņa rūpīgā vadībā laikraksts salasa atkal ap

40.000 abonentu. Polītiskās daļas vadībai viņš pieaicina no Maska-

vas šo rindu autoru, bet par interesantu, kaut arī ģimenes lektīras

gaumē ieturētu literāro daļu gādā J. Tomiņš-Riemelis un dzejnieks K.

Jēkabsons. 1917. gadā Dzimtenes Vēstnesis uz dažiem mēnešiem

atgriežas atkal Rīgā, kur iznāk manā vadībā ar senāko Baltijas

Vēstneša nosaukumu, bet rudenī, vāciešiem Rīgu ieņemot, daļa re-

dakcijas un spiestuves personāla izvācas atpakaļ uz Pliskavu. Plis-

kavā izdodas Baltijas Vēstnesi par jaunu noorganizēt, un laikraksts

sekmīgi aizstāv savu eksistenci arī pirmajā lielinieku laikā, kamēr

vācieši 1918. gada februārī ieņem pilsētu un aptur visu presi. Laik-

raksts gan spiests izlietot lielinieku valdības tēlegrammas, bet pā-

rējā daļā cenšas runāt par savas tautas uzdevumiem un saimnie-

ciskiem jautājumiem apolitiskā vai, cik tas iespējams, nacionālā

garā. — Par Latvijas valsts laikā atjaunoto Baltijas Vēstnesi un tā

pēcnācējiem būs runa turpmāk.
Uz Valku izvāktais Līdums (1913—1919) pirmajā laika nopūlas



9

visvairāk ap bēgļu posta mazināšanu, viņu informēšanu un iedroši-

nāšanu; laikraksts pūlas izstumtos Kurzemes un Daugavmalas ie-

dzīvotājus paturēt Latvijas tuvumā, paredzēdams tiem tālā svešumā

bojā eju un grūtu atpakaļpārnākšanu. Kad pēc Rīgas okupēšanas

Vidzemes Zemes Padome izvācas uz Valku, Līduma loma vēl pie-

aug, jo nu tas kļūst it kā galvas pilsētas laikraksts un ir arī jaunās

Zemnieku Savienības oficiozs. Lielinieki pēc savas uzvaras Krie-

vijā Līdumu drīz slēdz, bet Līduma redakcija tik viegli nepadodas

un mēģina izdot laikrakstu ar nosaukumu Gaisma. Pēc pāris nu-

muru izdošanas līdumnieki pārcel laikrakstu uz Pēterpili, jo tur tie

jūtas tuvāk dzimtenei un lielākajam vairumam latviešu bēgļu. Pēter-

pilī iznāk ar nosaukumu Tauta četri laikraksta numuri, bet tā ka vācu

fronte sāk virzīties uz priekšu, pāri Vidzemei un Igaunijai, tad, ne-

gribēdama palikt svešumā, Līduma redakcija dodas atpakaļ uz Valku,

kur atjauno laikrakstu jau vācu okupācijas laikā. No sākuma Lī-

dums raksta diezgan brīvi, bet vācu cenzori bieži mainās un nāk ar-

vien atkarīgāki un stingrāki, tā kā ar laiku par latviešu nacionālām

lietām laikrakstā gandrīz nemaz nevar izteikties. Jāievieto, turpre-

tim, vācu štābā sagatavoti artiķeli.

Pēc vācu varas sabrukuma un Latvijas proklamēšanas (1918)
Līdumu pārceļ uz Rīgu, kur tas tomēr nepagūst ilgi iznākt, jo lie-

linieku ienākšana to aptur. Pēc lielinieku izdzīšanas 1919. g. pava-

sarī laikraksts atjaunojas, bet to pārņem Niedras „valdība" sava mi-

nistra J. Ansberga personā un padara par šīs „valdības" oficiozu.

Līdz ar Niedras pasāktās dēkas izbeigšanos izbeidzas arī Līdums,

jo agrākās izdevēju aprindas to ar līdzšinējo nosaukumu vairs ne-

vēlas atjaunot.

Kad Krievijas karaspēkā pēc 1917. g. februāra revolūcijas no-

dibinājās zaldātu padomes, tās sāka censties arī pēc politiska ie-

spaida un okupēja daļu preses. Arī latviešu strēlnieki 1917. gada

pavasarī nodibina lielu dienas laikrakstu Brīvais Strēlnieks (1917—

18), kas sākumā grib nostiprināt tikai strēlnieeku dedzīgi aizstāvēto

ideju par brīvo Latviju. Šādā garā tur darbojas Marģers Skujenieks

un citi žurnālisti. Bet karapulku revolūcionizēšana iet strauji uz

priekšu lielinieciskā virzienā, un šis virziens ņem pārsvaru arī Brī-

vā Strēlniekā. Ar apstākļu maiņām reizē vairākkārt mainās arī

laikraksta tendence, līdz pēdīgi, kad vācieši okupē Ziemeļvidzemi,

laikraksts izbeidzas.

Lielnieciski revolūcionāram virzienam, kas izpaudās vienā

latviešu strēlnieku daļā, stājās drīz pretī nacionāli valstisks virziens,

ko reprezentēja latvju kareivju nacionālā apvienība. Tās aktīvākie

darbinieki A. Plensners un Art. Kroders nodibināja nacionālu laik-
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rakstu Laika Vēstis (1917), kurā apelēja pie latviešu strēlnieku

tautiskās apziņas un norādīja, ka pasaules kara iznākums ļauj lat-

viešiem pārvērtēt savas agrākās orientācijas un domāt par savas

valsts dibināšanu. Laikraksts iznāca papriekš Cēsīs, tad Valkā,

kur sāk ievietot dedzīgus rakstus arī Ed. Virza, J. Akuraters,

Reinh. Lazdiņš v. c. Lielinieki, redzēdami laikraksta augošo ie-

spaidu, izdara kratīšanas pie līdzstrādniekiem, apcietina dažus un

beidzot slēdz laikrakstu. Bet savienība tūliņ izdod jaunu, iepriek-

šējā pēcteci, ar nosaukumu Laika Domas. Pēc dažiem numuriem

arī to un nākamos pēctečus slēdz. Tā šo dedzīga nacionālisma garā

noskaņoto kultūrālo laikrakstu izbeidza rupja vara.

No lielajiem Krievijas centriem Pēterpilī kā galvas pilsētā sa-

pulcējās kara pēdējos gados, īpaši bēgļu vilnim sākoties, ļoti daudz

latviešu intelliģences. Šeit darbojās arī mūsu valsts domnieks J.

Zālītis un J. Goldmanis, ap kuriem kā ap valsts augstākās likumde-

vējas iestādes locekļiem pulcējās pārējā latviešu intelliģence, atbal-

stīdamās uz viņiem dažādos jautājumos, kur nācās griezties pie

augstākajām valsts iestādēm. Šeit noorganizējās arī galvenais

centrs palīdzībai latviešu bēgļiem — Latviešu Bēgļu Apgādāšanas

Centrālkomiteja, Palīdzības biedrība Dzimtene, krievu lielkņazes

Tatjanas komiteja, kura plaši pabalstīja arī latviešu bēgļus viņu kul-

turālās vajadzībās, uzturot skolas un internātus bērniem. Šādā lielā

centrā, kur latviešu jautājumi arvien stāvēja dienas kārtībā, vaja-

dzēja rasties domai arī par ievērojamāku latviešu preses orgānu, kas

apgaismotu nevien latviešu pašreizējo stāvokli, bet arī viņu centie-

nus un vajadzības. Šādas domas reālizēšanu vēl jo vairāk veicināja

arī tas, ka Pēterpilī bija saradies vēl daudz piedzīvojušu latvju žur-

nālistu un redaktoru, kas šādā atbildīgā un svarīgā laikmetā tiecās

runāt uz savu tautu. Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja gan iz-

deva savu Ziņotāju J. Stumberga vadībā, bet šai lapai bija darba

diezgan ar bēgļu dzīves jautājumu kārtošanu, pie politiskām

lietām ta piekļuva maz un tās nebija arī šī izdevuma pro-

grammā. Tāpēc vēlākais valsts prezidents nel. Jānis Čakste ar lielo

patriotu nel. Vili Olavu 1916. gada pavasarī noorganizē plaša poli-

tiska dienas laikraksta Baltija (1916—17) izdošanu, kura rediģēšanu

nodod Arvedam Bergam ar Aleks. Būmani. Redakcijā darbojas arī

jaunais apdāvinātais žurnālists nel. Edm. Freivalds. Laikraksts

ietur noteikti nacionālu virzienu un plaši diskutē arī Latvijas nāka-

mās satversmes jautājumus, kaut gan mērenas autonomijas garā.

Tas bija tomēr galvenā kārtā intelliģences laikraksts, akadēmiska

rakstura un tāpēc uz sevišķi plašām lasītāju aprindām nevarēja pre-

tendēt. Literāro dalu laikrakstā vadīja rakstnieks Edv. Vulfs. Po-
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lītiska dala atradās pazīstama žurnālista un atklātības darbinieka

Arveda Berga rokās, kas savu darbu te darīja ar lielu sparu.

Arveds Bergsir pazīstamā latvju uzņēmēja un sabiedris-

ka darbinieka Kristapa Berga dēls, dzim. 1875. g. 13. sept. Rīgā. B.

studējis Tērbatā tiesu zinības un darbojies pēc tam Pēterpilī un

Rīgā kā tiesu darbinieks un advokāts. Ar 1903. gadu viņš vada Bal-

tijas Vēstneša politisko dalu liberālā garā. Pēc 1905. gada revolū-

cijas B. par viņa rakstiem izraida uz kādu laiku no Latvijas. Pasau-

les kara laikā, darbodamies Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomitejā,

viņš uzņemas dienas laikraksta Baltija vadību un raksta tur pats

daudz par latviešu zemju turpmāko iekārtu un likteni. Latvijas val-

stij nodibinoties un nostiprinoties, B. no 1919.—21. g. ir iekšlietu mi-

nistrs, Satversmes Sapulces un pirmo triju Saeimu loceklis. Viņš

loti aktīvi darbojas Saeimas ārlietu un citās komisijās. 1921. g. B.

noorganizē kā Bezpartejiskā Nacionālā Centra līders rīta laikrakstu

Latvis (1921 —34) un ir tā šefredaktors visu laiku. Šai laikrakstā se-

višķi daudz viņa paša rakstītu ievadrakstu. Tiem ir noteikts, dzīvs

un pregnants stils. Kā nel. V. Olava fonda ilggadīgs priekšsēdētājs B.

noorganizējis šī fonda izdevumā arī veselu sēriju grāmatu par bēgļu

un Latvijas tapšanas laikmetu, dažādus vēsturiskus apcerējumus,

nel. V. Olava rakstu pilnīgu izdevumu v. c. Arī pats sarakstījis vai-

rākas informātīvas brošūras par Latviju, piemēram: Latvijas starp-

tautiskais stāvoklis (1918), MejKjiyHapoaHoe nojio>KeHHe JlaTßHii

(1918), Latvia and Russia (1920) v. c.

Otrā Krievijas galvas pilsētā Maskavā latviešu aprindas pa-

saules kara gados ari stipri paplašinājās, jo pieplūda klāt dala intelli-

ģences no Rīgas un pārējās Latvijas, tāpat uz šejieni izvāca dažas

latviešu vidusskolas un vairākus Rīgas rūpniecības uzņēmumus. Še-

jienes latviešu intelliģence nāca galvenā kārtā no mūsu rakst-

nieku un mākslinieku vidus. Šurp nonāca Akuraters, A. Keniņš, V.

Eglītis, Fallijs-Bullāns, L. Laicēns, E. Blanks, J. Bankavs, K. Upītis,

R. Lazdiņš, filozofs P. Dāle v. c. Arī šeit 1915. gada oktobrī nodi-

binās latviešu laikraksts Dzimtenes Atbalss (1915—18), kas iznāk

2 reizes nedēļā. Sajūsmīgie dzejnieki un jaunie publicisti, kas pul-

cējās ap šo laikrakstu, pacel Latvijas lietās drošāku balsi par citiem

laikrakstiem, un notikumiem Krievijā ar 1917. gadu ātri uz priekšu

ritot, Latvijas autonomijas vietā sāk runāt par tās suverēnitāti. Uz-

nākot lielinieku režīmam, laikraksts aizstāv kādu laiku savu pastā-

vēšanu arī pie šī režīma, balstoties uz tautu pašnoteikšanās principa,

bet lielinieki tomēr drīz to pārvar un 1918. g. martā galīgi slēdz.

Šī laikraksta dedzīgos žurnālistus tomēr Latvijas sākuma gados,

redzam pie lielākajiem laikrakstiem Latvijā.
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Ukrainas lielākajā centrā un tagadējā galvas pilsētā Harkovā

nodibinās 1918. gada pavasarī latviešu laikraksts Atvase, kuru vada

publicists Ernests Pūriņš, kas bija ticis jau agrāk pazīstams avīžnie-

cībā ar saviem rakstiem no Parīzes Dzimtenes Vēstnesī un citur.

Laikraksts radās tad, kad Ukraina uz laiku atsvabinājās no lielinie-

kiem un tai līdz pacēla no jauna savu nacionālo domu arī citas tau-

tības, kas uz laiku bija atradušas patvērumu šai bagātajā novadā. Bet

ilgāku laiku kārtība Ukrainā, kā zināms, nenodibinājās, un tāpēc arī

Atvases iznākšana bija saistīta ar lielām grūtībām. 1918. gada otrā

pusē, vācu okupācijas laikā Latvijā un Ukrainā, iesākās arī latviešu

Dēgļu atpakalcelošana uz Latviju. Tad laikraksts izbeidzās. Šī laik-

raksta īsajā pastāvēšanas laikā darbojās vēl tādi pazīstami spēki kā

nel. rakstnieks Rob. Bērziņš, prof. J. Endzelīns, vēlākais Saeimas de-

putāts Kristaps Bachmanis (dz. 1867) v. c. Tā kā Kristaps Bach-

manis bija latviešu Nacionālās Padomes emisārs, tad laikraksts tau-

tiešus tālajā svešumā informēja par Nacionālās Padomes centieniem

latviešu patstāvības labā, ziņoja arī, cik nu varēja ievākt informā-

ciju, par apstākļiem dzimtenē, lika latviešiem pie sirds glabāt dzim-

tenes mīlestību kā savu vienīgo mantu un nepārtautoties ģimenes

dzīvē. Atvase iesāk savu gaitu ar lielām cerībām 3 reizes nedēļā, bet

vēlāk, grūtās informācijas un satiksmes dēļ, paliek tikai pie vienas

reizes. Savu gaitu tā beidz 1919. gada janvārī. Atvasē diezgan

daudz arī Kr. Bachmaņa rakstu par nacionāli politiskiem un citiem

jautājumiem. No Kr. Bachmaņa rakstiem vispār, kas iznākuši grāma-

tās, pieminami: Latviešu biedrošanās uz kopīgiem darbiem (1904),
Grāmatu nozīme cilvēka dzīvē (1908), Pa Kalnu Osetiju un Imeretijti

(1915), un arī citas ceļojumu piezīmes; tad — Latvju tauta bēgļu gaitās

<1925), Latvieši Ukrainā 1917.—1919. gados (1926), 1905. gada re-

volūcijas cīņu un sodu dienās (1926), Andrejs Spāģis un viņa laik-

mets (1932), Cīņa pret zemnieku izglītību 19. g. s. (1935), Jaunās

dzīves cēlēji (1936) v. c.

Dedzīga atklātības balss latviešiem nodibinājās pašā grūtākajā

brīdī arī tālajā Āzijas kaktā Sibirijā, kur čechiem līdzi gājēji latviešu

strēlnieku bataljoni Omskā 1919. gada marta beigās sāka izdot savu

nedēļas laikrakstu Brīvais Latvis. To vadīja sākumā A. Kociņš,

kam sekoja J. Brūmelis un vēlāk M. Abuls. Divu gadu laikā, kamēr

latvju strēlnieki pārbrauca dzimtenē, iznāca 52 numuri, gandrīz katrs

citā pilsētā. Šai laikrakstā strādāja arī žurnālists H. Asaris un dzej-

nieks V. Dambergs. Latvijas grūtākajā stundā, kad pār to patlaban

bija nogulusies lielinieku smagā vara, šis laikraksts sāka savu gaitu,

iedvesdams savos rakstos strēlniekiem ticību Latvijas atjaunošanai,

rakstīdams plaši par latviešu kolonijām svešumā un skubinādams

kolonistus un bēgļus dzīvot savai tautai un ticēt tās nākotnei.
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Arī Sibīrijas un Urālu Latviešu Nacionālā Padome 1919. gada

izlaiž brošūru veidā 5 numurus savas informācijas nodaļas biļetēnu

par Latviju un latviešu lietām ar nosaukumu Brīvā Latvija.

Latviešu preses balss neapklusa arī vācu ieņemtajos Latvijas-

apgabalos, kaut gan ir vietā jautājums, vai nebūtu pašiem latvie-

šiem un viņu godam labāk bijis, ja šī balss tur nemaz nebūtu skanē-

jusi. Izņemot Valkā palikušo Līdumu, par kuru jau bija runa, un

kurš nebaidījās runāt brīvāk, pārējo latviešu avīžu iznākšana ieņem-

tos apgabalos bija iespējama vienīgi pildot uzvarētāju prasības un

rakstot lielāko tiesu zem viņu diktāta. Mūsu avīžniecībai tas nekā

pozitīva nedeva.

Pēc savas nostiprināšanās Liepājā 1915. g. vācu karaspēka,

vadība sāk izdot Liepājā īpašu latvisku pielikumu vācu laikrakstam

Libausche Zeitung. Bet 1916. gada janvārī šī pati vācu okupācijas

vara savā okupācijas rajonā sāk izdot Jelgavā pirmo patstāvīgo lat-

viešu avīzi Dzimtenes Ziņas (1916—18), Fr. Burkmaņa vadībā, sā-

kumā divas, tad trīs reizes nedēlā un ar 1918. g. rudeni ik dienas.

1917. gada septembrī par redaktoru uz īsu laiku saista pazīstamo'

latviešu publicistu J. Stumbergu, bet, viņam drīz atstājoties, atgrie-

žas atkal Burkmanis. 1918. gada augustā, kad okupācijas režīms,

sāk jau atslābt, rediģēšanu uzņemas rakstnieks Līgotņu Jēkabs, bet

jau tā paša gada oktobra beigās avīze apstājas vācu armijas sabru-

kuma dēļ. Vācieši šīs Dzimtenes Ziņas izlieto arī kā aģitācijas līdzekli

gūstekņu nometnēs, kur uzturas latviešu kareivji. Tomēr laikraksts

neizplatās vairāk kā 3000—4000 eksemplāros, neskatoties uz to, ka

tas bija vienīgais latviešu laikraksts Kurzemē. Tā tendence pā-

rāk uzbāzīga, jo dzimtenē atpakaļ palikušie latvieši, neraugoties

uz trūcīgo informāciju par to, kas ārpasaulē notiek, tomēr 1010 cerī-

bas uz Krievijas armijas un vēlāk savu strēlnieku uzvaru un zemes

atsvabināšanu.

Dažas nedējas pēc Rīgas ieņemšanas arī Rīgā sāk izdot Rīgas

Latviešu Avīzi (1917—18). Tās atbildīgais redaktors ir no Rīgas

Avīzes labi pazīstamais Fr. Veinbergs, bet par izdevējiem parakstās

Veinbergs, Juris Kalniņš un Ant. Benjamiņš. Šo apvienošanu bija

izdomājis galvenā kārtā Veinbergs, lai radītu savam orgānam lielāku

iespaidu tautā, jo viņa paša piekritēju aprindas no Rīgas Avīzes lai-

kiem bija stipri šauras. Veinbergs bija pie vāciešiem aizrunājis ari,

lai nedod nekādu citu koncesiju latviešu laikrakstiem Rīgā. Kādu

laiku Rīgas Latviešu Avīze arī palika vienīgā latviešu lapa Rīgā, bet

Veinbergs dažbrīd tik sirsnīgi aizrāvās vācu slavināšanā, ka viņa

orgānā latviešu lasītāji sāka saskatīt it kā vāciešu pašu roku, un vācu

kara valde bija spiesta dibināt vēl kādu latviešu laikrakstu, kas būtu
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neutrālāks un latviešu tautai vairāk pieņemams 1918. gada maijā

Rīgas Latviešu b-bas un saimniecisko darbinieku aprindas A.

Krastkalna, inž. J. Blaua un J. Miškes personā dabū koncesiju laik-

rakstam Baltijas Ziņas (1918—19). Par atbildīgo redaktoru pa-

rakstās dzejnieks Pēteris Bļaus, bet faktiski laikrakstu vada J. Stum-

bergs. Laikraksts gribēja būt nacionāls kultūras un arī politiskā

laukā, bet ari tam, apstākļu spiestam, to izdevās panākt diezgan ap-

robežotā mērā.

Visumā tomēr visi pieminētie trīs laikraksti, kas iznāca vācu

■okupētā Kurzemē un Rīgā, bija nožēlojama tautas balss parodija, jo

ko var teikt cilvēks, kuram pretinieks tura dūri pie deguna. īpaši

padevīgas iebrucējiem bija Jelgavas Dzimtenes Ziņas, gandrīz vai

pārspēdamas pašu vāciešu cerības un vēlēšanos latvju apdzīvoto

zemju likteņu ziņā. Jau pirmajā numurā tās uzsver vajadzību atsa-

cīties no nedibinātiem politiskiem sapņiem. Un pēc tam katrā

numurā nāk vācu gara un nacionālo īpašību slavināšana. lebrucēji,

Tcas ar saviem naglotiem papēžiem izmīdīja latviešu atlikušās sētas,

samīdīja viņu godu un īpašumu, nolaupīja un aizveda viņu pēdējo

nabadzību, tiek slavēti kā cildenākie varoņi, it kā tikai viņu iekārta

un vara varētu saglābt mūsu tautu.

Rīgas Latviešu Avīze jau mazliet vairāk aprāvās šādu slavas

dziesmu ziņā, bet tomēr mācīja bada nomocītiem latviešiem gatavot

garšīgus ēdienus no vācu pamestām mizām, nātrām un citām nezā-

lēm, mācīja audzināt un pārtikt no trušiem un kazām, kas maz pra-

sot barības un ātri pieaugot. Fr. Veinbergs savā lapā nostājās gan

pret Latvijas tūlītēju pilnīgu pievienošanu Vācijai, ko aizstāvēja Jel-

gavas Dzimtenes Ziņas, tomēr viņš ieteica latviešu apgabaliem per-

•sonālūniju ar Vāciju. Viņš dažuviet mēģināja arī vāciešus pārlieci-

nāt atturēties no tūlītējas kolonizācijas Kurzemē, lai nenostādītu lat-

viešus pret vācu valdību, tāpat iestājās par latviešu kā vairākuma

tautas pārsvaru vietējās pašvaldībās, bet kāda tam bija nozīme?

Ka Dzimtenes Ziņām un Rīgas Latviešu Avīzei nebija ne ma-

zāko sakņu latviešu sabiedrībā, pierāda tas, ka līdz ar vācu kara-

spēka sabrukumu arī šie viņu preses izdevumi uz vietas nozuda bez

pēdām no skatuves. Baltijas Ziņas vēl iznāca 0. Krolla vadībā

1919. gadā līdz pagaidu valdības pārbraukšanai Rīgā, bet tad Lat-

vijas Sargs, kas nāca' no Liepājas līdzi nacionālajai valdībai, bez at-

likuma uzsūca arī šīs lapas lasītājus.

Kara gados bez politiskiem laikrakstiem radās arī daži jauna

tipa žurnāli. Tie bija illūstrēti žurnāli kara notikumu atspoguļoša-

nai, ar kara lauka notikumu epizodēm un vieglu beletristiku, piemē-

ram: Nedēla, Karš, Kara Kāvi, Zem Tēvijas Karoga, Kara Greizais
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Spogulis, Varavīksne, Latviešu Strēlnieks, Cīņas Biedrs, Strēlnieks

v. c. To starpā lielāku populāritāti par citiem un nozīmi ieguva

J. A. Kukura Rīgā, vēlāk Pēterpilī izdotais nedēļas žurnāls Vara-

vīksne, kas iznāca trīs kara gadus (1914—1916). Tā literāro daļu

vadīja kādu laiku Kārlis Skalbe, un tur savus darbus ievietoja daudzi

pazīstami latviešu rakstnieki. Simpātisks izdevums bija arī J. Po-

rieša vadītais pirmā latviešu strēlnieku bataljona žurnāls Latviešu

Strēlnieks (1916), kas laikmetīgi atspoguļoja mūsu strēlnieku psīchi

viņu ievērojamāko cīņu posmā, bet no tā iznāca tikai 4 numuri.

Veiklais žurnālists J. Porietis (dz. 1886) ticis arī pazīstams ar sa-

viem rakstiem par strēlniekiem. Plašāks apcerējums par strēlnie-

kiem ir viņa grāmata Sāpju ceļš (1932) un Strēlnieki nāves salā

(1937). Kopš 1919. g. Porietis strādā Jaunāko Ziņu redakcijā.

Pēc Krievijas revolūcijas jaunā politiskā rītausma mēģina iz-

pausties arī dažu jaunu polītiski-sabiedrisku žurnālu iznākšanā. Tādi

ir Latviešu Strēlnieku rezerves pulka žurnāli Strēlnieks (1917) un

Brīvās Domas (1917—18), sociāldēmokratiskā Darba Jaunatne

(1917—20), tāpat sociāldēmokratiskā Brīvā Latvija (1918) un Laika

Domas (1918), abi pēdējie Pēterpilī, latgaliešu Jaunā Latgale (1918)

Fr. Kempa vadībā un kreisais Orojs (1917), K. Freinberga Taurētājs

(1916—30) Maskavā un Rīgā, A. Krodera un K. Skalbes nacionāldē-

mokratiskā Jaunā Latvija (1918), un Latviešu Nacionālās Padomes

izdevums Ziņas par Latviju Līgotņa, vēlāk A. Dobeļa un P. Ašmaņa

redakcijā.

No šiem izdevumiem dziļāka nozīme bija žurnālam Jaunā Lat-

vija, kuru 1918. gadā sāka izdot Valkā kooperātoru sabiedrība Ap-

gāde. Līdz ar jau pieminētiem A. Kroderu un K. Skalbi tanī rakstīja

arī Akuraters, Austriņš, Erss, T. Zeiferts, Saulietis, Ed. Treimanis,

Rūd. Egle, Jūl. Roze, J. Sudrabkalns, prof. K. Kundziņš, vēsturnieks

Fr. Zālītis v. c. Bez mākslas vērtības šim izdevumam bija liela po-

litiska vērtība mūsu nacionālās patstāvības domas audzināšanā. Kaut

gan žurnāls paguva izlaist tikai 8 burtnīcas, tomēr tas bija spilgta

parādība toreizējos okupācijas un paguruma laikos. Arī K. Frein-

berga Maskavā, vēlāk Rīgā izdotais Taurētājs sniedza rakstus ar

paliekamu vērtību, kaut arī tā līdzstrādnieki bija kreisa novirziena.

Šai žurnālā parādījās pirmiespiedumā Raiņa lielā luga Spēlēju, dan-

coju, Švābes apceres par latviešu folkloru un dažādi citi raksti.

Metot kopīgu skatu uz latviešu presi vispār pasaules kara

gados, jāteic, ka tā bija. jau daudzā ziņā apsīkusi, šaura un

vienpusīga, bet nekad arī līdz tam laikam mūsu presē nebija atska-

nējusi tik dedzīga valoda, nekad nebija uzstādīti un aizstāvēti tik

augsti ideāli un centieni. Šinī laikā mūsu preses slejās izpaudās, no
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vienas puses, tautas stichijiskā dziņa pēc gaišākas un patstāvīgas

nākotnes, no otras, viņas apņēmība aizstāvēt līdz beidzamam asiņu

pilienam savu šūpli, savu tēvutēvu zemi un sētu. Var pat teikt, ka

patiesībā tikai ar pasaules kara gadiem mūsu preses darbinieki īsti

iemācījās politiski domāt un spriest, jo pirms tam rusifikācija bija

pārāk maz atļāvusi mums veidoties šai ziņā. Interesanti tāpēc bija

vērot, kā pakāpeniski veidojās un auga šī doma, kā mūsu žurnālists,

tautu pašnoteikšanās lozungam uz skatuves nākot, no sākuma tikai

nedroši apjauta, ka var iedrošināties domāt un runāt par latviešiem

un Latviju, nedomājot līdztekus tūliņ arī par Krieviju un krievu val-

dību. Šī drosme sākumā negāja tālāk par mērenu un ļoti pieklājīgu

autonomijas prasību un vajadzēja nākt lielajiem armiju sabrukumiem

un citām tautām ar savas neatkarības proklamēšanu, lai ari latvju

presē un sabiedrībā parādītos līdzīga drosme.

Jaunākais mūsu preses attīstības laikmets sakrīt ar Latvijas

valsts nodibināšanos. Šai laikā mūsu galvas pilsētā jau atgrie-

zušies lielākie dienas laikraksti Baltijas Vēstnesis un Līdums, atjau-

nojas vācu okupācijas laikā apklusušās Jaunākās Ziņas un Jaunais

Vārds, nodibinās legāli sociāldēmokratu partijas dienas laikraksts

Sociāldēmokrats, sociālrevolūcionāru Uz priekšu (1918—19) v. c. Bet

šie laikraksti tikko dabū apsveikt jauno valsti, kad uzplūst Rīgai lieli-

nieku vilnis un uz pieciem mēnešiem aptur visu opozicijas presi, iz-

ņemot sociālrevolūcionāru Uz priekšu, kas ar grūtībām iznāk arī

lielinieku laikā. Komūnistu ieņemtajā Latvijā iznāk tikai dažādas

Cīņas un Arodnieki, kuros gandrīz nemaz nav rakstu ar pozitīvu

celtniecisku saturu, bet vairāk tikai kaila propaganda un polemikas

ar pretiniekiem. Lietišķāka rakstura izveidojas speciālais žurnāls

Latvijas Zemkopis Fr. Roziņa, Ed. Laursona, J. Mazvērsīša un P.

Lejiņa redakcijā, jo tanī dod iespēju līdzstrādāt arī pilsoniskiem ag-

ronomiem — piedzīvojušiem speciālistiem. Bet lielinieku okupācijas

laikā noorganizējas divi ievērojami nacionāli laikraksti no lieliniekiem

brīvajos novados
— Liepājā un Valkā. Liepājā tādu noorganizē Ar-

turs Kroders, kurš kļuva pazīstams, izdodot kopā ar A. Plensneru

latviešu strēlnieku revolūcionizēšanas laikmetā nacionālo kareivju

apvienības laikrakstu Laika Vēstis, par kuru jau bija runa. Kro-

ders savu jauno laikrakstu nosauc Latvijas Sargs (1919—34),

un tas kļūst ļoti ievērojams jaunās valsts propagandists un viņas

tikpat jaunās armijas iedrošinātājs un sabiedrotais Latvijas grūtāko

cīņu laikā par savu patstāvību. Liepājā, pēc okupācijas varas

izbeigšanās, bija atjaunojies laikraksts Kurzemes Vārds (1918,

iznāk līdz šim), bet tā ka tam bija tikai vietējā nozīme, tad

izdevēji uz laiku apturēja to un nodeva savu spiestuvi līdz
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ar lasītājiem Latvijas Sarga rīcībā. Latvijas Sargs ar saviem

dedzīgajiem Krodera, Plensnera v. c. rakstiem iegūst drīz po-

pulāritāti un plaši izplatās. No februāra līdz pus aprīlim, kad

Golca pučs uz laiku pārtrauca šī laikraksta iznākšanu, laik-

raksts sasniedz jau 15.000 eks. lielu tirāžu. Laikraksts atjaunojas

Rīgā, kad tur ierodas atpakaļ nacionālā pagaidvaldība ar ministr i

prezidentu K. Ulmani priekšgalā. Avīze arī šeit iemanto drīz lielu

piekrišanu un sāk iziet jau apm. 40.000 eksemplāros, bet 1920. gadā

redakcijas personāls sanāk konfliktā ar izdevējiem Rīgas pilsētas do-

mes vēlēšanu jautājumos, un redaktori brāļi Kroderi un citi

aiziet. Laikraksts turpina iznākt sākumā paša izdevēja atbildīgā

redakcijā, bet vēlāk to paraksta rakstnieks Ezerietis, E. Blanks, H.

Asaris, Ed. Strautnieks v. c. Bet tautas intelliģence šai konfliktu

nostājas redakcijas pusē un novēršas no laikraksta, tas zaudē lasī-

tājus, sludinājumus un iespaidu, kas pakāpeniski pāriet uz atjaunotām

Jaunākām Ziņām. Latvijas Sarga virziens pakāpeniski aiziet ga-

lējā labā spārna politisko partiju virzienā, līdz 1934. gadā tas ap-

stājas. No Latvijas Sarga redaktoriem šai vietā jāpiemin Ernests

Blanks (dz. 1894), kas jau žurnālista darba sākumā bija parādījis

sevi par spējīgu avīžnieku un publicistu, un kas šai laikrakstā pieda-

lījās ar rakstiem arī vēlāk. Līdzās Latvijas Sargam, viņu sastopam

par līdzstrādnieku arī pie citiem nacionāli noskaņotiem laikrakstiem:

Latvja, Latvijas Kareivja, Zemgales Balss (kur viņš arī redaktors),

Aizsarga v. c. No viņa plašākiem darbiem publicistikā atzīmējami:

Latviešu tautiskā kustība (1921), Republikas priekšvakarā (1922),

Latviešu tautas atmoda (1927), 1905. gada revolūcija (1930), Latvie-

šu dēmokratija un viņas vadoņi (1932), Tautiskās vienības ideja at-

modas laikmetā (1935), Vadonis un vadonības laiks (1935) v. c.

Bet it īpaši šinī sakarībā jāteic daži vārdi par Latvijas Sarga

dibinātāju un pirmo redaktoru Arturu Kroderu kā par žurnā-

listu, jo viņš joprojām ir spilgta personība mūsu žurnālistu saimē.

Arturs Kroders līdz ar savu brāli Robertu, arī žurnālistu un

mākslas kritiķi, dzimuši 1892. gada 28. martā Taurupē (Aderkašos),

Vidzemē, kā pazīstamā 1905. g. brīvības kustības darbi-

nieka, skrīvera Jāņa Krodera dēli. Jau no sava sabiedriski rosīgā

tēva, kuram arī bija publicista un runātāja spējas, brāļi Kro-

deri mantojuši savu dedzīgo dabu un spēcīgo loģiku, kā arī

interesi pētīt un urbties sabiedriskos jautājumos un problē-

mās. Arturs Kroders jau 17 gadus vecs darbojas līdz dažādās bied-

rībās un organizācijās. Savu simpātiju dēļ demokrātijai viņš pirms

pasaules kara, Krievijas iestāžu vajāts, emigrē kādu laiku uz ārze-

mēm, kur uzturas Vīnē, Berlīnē, Leipcigā un Stokholmā, mācīdamies
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daudz no turienes kultūras un izkopdams dziļāk savu pasaules uz-

skatu. 1915. gadā viņš atgriežas Latvijā, bet krievu valdības iestā-

des viņam neatjauj te palikt. Viņš aizbrauc uz Harkovu un strādā

tur strādnieku apdrošināšanas sabiedrībā. Šinī laikā K. iesāk līdz-

darbību Jaunās Pēterpils Avīzēs (1915—16). Drīz viņu mobilizē,

un viņš pārnāk uz latviešu strēlnieku pulkiem. 1917. g. sākumā

strādā šo pulku laikrakstā Brīvais Strēlnieks. Lielniecisma propa-

ganda latvju strēlniekos, kas saindē viņu ideoloģiju un paralizē ta

vēsturiskos panākumus, atver Kroderam visu to izirumu, kādā no-

nāk no nācijas un nacionālas apziņas atskaldījušies ļaudis, un viņā

nobriest pārliecināts cīnītājs par nacionāliem ideāliem. Viņš atstāj

Brīvo Strēlnieku un kopā ar dažiem citiem karavīriem liek pamatus

Latviešu Karavīru Nacionālai Apvienībai. Pēc Rīgas krišanas, kur

lielniecisma propaganda krievu un ari latviešu pulkos bija spilgti pa-

rādījusi savus augļus, Kr. kopā ar AI. Plensneru nodibina Cēsīs na-

cionālo laikrakstu Laika Vēstis, par kuru jau bija runa. 1917. g.

beigās Arturu Kroderi ievēl Latviešu Nacionālās Padomes valdē

par priekšsēdētāja biedru. Kad 1918. gadā vācieši ieņem Ziemel-

vidzemi, Kr. paliek Valkā, kur kopā ar Kārli Skalbi vada žurnālu

Jaunā Latvija un strādā līdz arī Līdumā. Viņš piedalās tāpat Na-

cionālās Padomes slepenajās apspriedēs. Pēc vācu okupācijas va-

ras sabrukuma Kroders pārnāk uz Rīgu un no turienes seko Pagaid-

valdībai uz Liepāju, kur nodibina un vada Latvijas Sargu. Pēc at-

stāšanās no Latvijas Sarga, par ko jau rakstījām, Kr. nodibina Re-

publikas Sargu (1920), bet līdzekļu trūkuma dēļ tas neiezeļ. Kādu

laiku viņš darbojas kopā ar Kārli Skalbi un J. Akmeni ari Latvijas

Vēstnesī un Jaunākās Ziņās. Kad politiskās partijas presi pakļauj

sev un nedod vairs iespējas brīvi runāt neatkarīgam publicistam,

Arturs Kroders rada kā tribīni, no kuras runāt uz tautu, nedēļas laik-

rakstu Pirmdiena (1925—27 un 1930). Studē šai laikā Latvijas univer-

sitātē tieslietas. Viņa sarakstītas vairākas brošūras un grāmatas par

nacionālās politikas, kultūras un tiesību jautājumiem: Prūšu un ba-

ronu sazvērestība pret Latvijas valsti (1919), Nācija un šķira (1920),

Latvija, vācieši un lielinieki (1920), Cilvēka mērķi (1921), Domas

par latvju kultūru (1921), Niedra un niedrisms (1924), Par minoritāti!

autonomiju (1924), Sabiedrības ideāls (pēc prof. N. Novgorodceva,

1929), Piecpadsmitais maijs (1936) v. c. Viņa sakopots atmiņu krā-

jums Ģenerālis Jānis Balodis (1931). Tāpat viņam pieder vairāki

tulkojumi: V. M. Chvostova Vispārīgā tiesību teorija (1924), Le

Bona Pūļa psīcholoģija (1929) v. c. Pēc 1934. gada 15. maija Arturu

Kroderi aicina par redaktoru lekšlietu ministrijas jaundibinātā pro-

pagandas pārvaldē. Viņš vada ari nedēļas laikrakstu Tēvijas Sargs
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un raksta Rītā, Brīvā Zemē, Aizsargā un citur. Krodera daudzo

rakstu pozitīvā puse ir spēcīga un skaidra argumentācija, aktu-

ālas tēmas, bieži reizē arī ar dziļāku vērtību. Dažreiz gan

vērojama zināma daudzvārdība un domas atkārtošanās, kā arī

pārlieka abstrakcija. Bet pārliecina viņa dedzība un ticība savai

lietai, atjautīgie un veiklie salīdzinājumi un parallēles. Šai pašā garā

stipri nozīmīga bija Krodera loma un uzstāšanās agrākajā Rakst-

nieku un žurnālistu arodb-bā, kur viņa uzstāšanās par kādu lietu

aizrāva arī citus sev līdz nevis ar vārdu poēziju, bet ar loģiku.

Tai pašā lielinieku varas laikā izaug arī otrā Latvijas robež-

apgabalā Valkā ievērojams cīnītājs par nacionālo Latviju, laikraksts

Tautas Balss (1919). Dabūjusi ziņas par Ziemeļlatvijas mobilizēša-

nos pret lieliniekiem, Pagaidvaldība pilnvaro pazīstamo žurnālistu

0. Nonāci un Edv. Virzu braukt caur Rēveli uz Valku un noorgani-

zēt nacionālu preses orgānu tautas veselīgo spēku apvienošanai.

Pirms tam Valkā jau iznāca K. Gulbja rediģētā Jaunā Dzīve (1919).

kas izbeidzās, noorganizējot Tautas Balsi. Tautas Balss Valkā bija

tikpat dedzīga tautas vienotāja un audzinātāja nacionālās valsts at-

gūšanai kā Krodera Latvijas Sargs Liepājā. Arī tā drīz kļuva po-

pulāra, izplatījās apm. 20.000 eksemplāros un būtu izplatījusies vēl

lielākā skaitā, ja Valkas mazās tipogrāfijas spētu vairāk iespiest.

Laikrakstā strādāja arī rakstnieks Jēkabs Janševskis un no strēlnie-

ku izdevumiem pazīstamais Jānis Porietis. Šī laikraksta galvenā

nozīme bija toreizējo apstākļu patiesa noskaidrošana un tautas

pāraudzināšana patriotismam un pašaizliedzībai, ko ar savu aiz-

rautīgo stilu tik labi prata dzejnieks Edv. Virza. Laikraksts iznāk

Valkā līdz 1919. gada oktobrim, kad izbeidzas, ar uzviju izpildījis

savu cildeno misiju un nodevis tālāko darbu pie jaunās valsts preses

izveidošanas Rīgas laikrakstu rokās.

Latvijas jaunajā valstī blakus agrākajiem laikrakstiem nodi-

binās liels jauns dienas laikraksts Brīvā Zeme (1919), kuru Rīgā iz-

dod Latviešu Zemnieku savienība, bet kopš 1934. g. akc. sab. Zeme.

Šis laikraksts turpina savu gaitu visus šos gadus un tam ir sevišķi

ievērojami nopelni latviešu zemnieku organizēšanā nacionāliem

mērķiem un valstiskai apziņai. Lietpratīgā vadībā, pat visasākā

partiju apkarošanās laikmetā, izkopdama nopietnu ideoloģiju, Brīvā

Zeme ir gadu gaitā izveidojusies nevien par zemnieku balsi, bet

par tautas vadītāju laikrakstu vispār. Tas ir plašs, daudzpusīgs or-

gāns, neatkarīgs savos uzskatos, ievērigs nevien pret zemnieku,

bet arī pret citu dažādo sadzīves šķiru interesēm. Arī politiskā

laukā tam aizvien bijusi visdrošākā balss, nesatricināma noteik-

tība un plašākais vēriens. Tāpat saimnieciskā un kulturālā laukā šis
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laikraksts vienumēr pūlējies būt nevien informatīvs, bet jo vairāk dzī-

ves izveidotājs un virzītājs preses orgāns, paliekot tālu no vieg-

lām sensācijām un tai vietā dodot vārdu plašām līdzstrādnieku ap-

rindām no tautas visdažādākām šķirām. Tāpēc Brīvā Zeme arī kļu-

vusi par tautas avīzi un nevis tikai par rutinētu publicistu vai re-

dakcijas locekļu pierakstītu lapu. Tā ir kļuvusi lielā mērā arī par

jaunās nacionālo rakstnieku paaudzes audzinātāju, jo labprāt ir uz-

ņēmusi viņu darbus un pabalstījusi to pirmos soļus literātūras laukā.

Vēlākos gados Brīvā Zeme papildināta arī vairākiem pielikumiem,

kuru starpā nedēļas žurnāls Zemes Spēks (ar 1921. gadu sākot) tau-

tas Vadoņa Dr. K. Ulmaņa virsredakcijā no sākta gala sniedz vis-

pusīgu materiālu par mūsu saimniecības dzīvi, audzināšanu, mājtu-

rību v. c, bet Illūstrētais Pielikums (sākot ar 1927. gadu) bla-

kus beletristikai dod daudz vērtīgu apcerējumu par mūsu tautas pa-

gātni un folkloru, kā arī dažādiem jautājumiem. Šo laikrakstu sākumā

vadīja nel. Edmunds Freivalds, jauns, loti apdāvināts un ra-

žīgs publicists, pēc izglītības jurists, kas izpelnījās ievērību ar sa-

viem rakstiem par Baltijas autonomiju v. c. jau Pēterpilī bēgļu laik-

metā izdotā laikrakstā Baltija. Diemžēl, pāragra nāve šo jauno dar-

binieku drīz atrāva darbam. 1919. gadā, kad Latvijas valsts

ideja bija jānostiprina ari citu tautu un valstu acīs, Freivalds valdī-

bas uzdevumā organizēja Latvijas preses biroju Eiropas preses in-

formēšanai. Tanī viņš savāca krietnus līdzstrādniekus, un no tā

drīz izauga Latvijas Tēlegrafa Aģentūra (Lcta). Pēc tam Freivalds

vadīja kādu laiku informācijas departamentu Ārlietu ministrijā. Viņš

bija arī Tautas padomes loceklis. Kā žurnālists viņš bija daudzpu-

sīgs, izkoptu, ļoti intelliģentu gaumi. Bez politiskiem un juridiskiem

apcerējumiem viņš sniedza arī feļetonus un pat mākslas recenzijas.

Dzimis Fr. 1891. g. 2. augustā Liepājā, studējis Odesā un Maskavā,

nomira pēkšņā nāvē 1922. g. 6. augustā, tikai 31 gadu vecs.

Brīvā Zemē guvuši tālāku attīstību un nobrieduši publicista

spējās arī vairāki citi mūsu preses darbinieki, tā, piem., dzej-

nieks Edvarts Virza, kas kā rakstnieks un publicists plašāk

aplūkots šī izdevuma 5. sējumā. Kā publicists un kritiķis viņš

ir ievērojams ar savu bagāto un izlasīto tematiku, skaidro, kon-

centrēto un gleznaino stilu. Viņa rakstiem sevišķi vērtīga no-

zīme bijusi tautas dzīves svarīgākajos un grūtākajos brīžos, piem..

cīņu laikā ar lieliniekiem, kad V. rakstīja Valkas Tautas Balsī, Ber-

monta noziedzīgo dēku dienās, pēc 1934. g. 15. maija v. c. Arī visos

tautas svētku gadījumos V. ar savu dedzīgo spalvu no laikraksta

slejām apliecina latviešu uzticību saviem labākajiem ideāliem.

Tai pašā Brīvā Zemē, it sevišķi skaidri politiskā darbā, no-
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asinās arī tagadējā šefredaktora Jūlija Druvas publicista

spalva. Druva ir jau ilgus gadus Brīvās Zemes atbildīgais redaktors

un faktiskais vadītājs, kas šai laikrakstā ieguldījis visas savas

spējas un erudīciju. Dzimis 1882. g. 27. augustā, Džūkstes Apš-

upes muižā, darbojies sākumā par skolotāju, ar laiku piegriezies

žurnālistikai, kas agrākajiem rosīgākiem skolotājiem bija iemīļotā-

kais darbs sabiedriskā laukā. No 1909. līdz 1911. g. viņš strādā Jel-

gavas laikraksta Sadzīve redakcijā kopā ar P. Juraševski, J. Klein-

berģi, K. Mīlgrāvi v. c, no 1911.—1912. g. Mūsu Domās, pēc tam kā

Jaunās Dienas Lapas un Līduma korespondents Berlīnē, bet pasau-

les kara sākumā pie Jaunā Vārda Rīgā. Kopš Latvijas Preses b-bas

dibināšanas Druva ir tās priekšnieks un šīs b-bas principu un darba

vadītāju līniju nospraudējs. Viņš darbojas arī dažādās saimnieciskās

organizācijās, gan par valdes, gan padomes locekli, piemēram, akc.

sab. Rota, Zeme, Latvijas Zemnieku Kreditbankā, Latvijas Zemes

bankā v. c. Jūlijs Druva raksta par ļoti dažādiem jautājumiem

vienkāršā, sirsnīgā un pārliecinošā stilā. Viņš ir teicams organi-

zātors, skaidru noteiktu skatu mūsu dzīvē un tās vajadzībās, liela

autoritāte mūsu žurnālistu saimē.

Brīvās Zemes izaugšanā par vispusīgu un spēcīgu preses iz-

devumu vislielākie nopelni, līdzās šī laikraksta idejiskam iedvesmē-

tājam tautas Vadonim Dr. K. Ulmanim, ir Jūlijam Druvām, jo viņš

ir liela vēriena darbinieks, ļoti daudzpusīgs un nenogurdināms, iz-

turēts un neatlaidīgs uzskatos, bet tālredzīgs un brīvs no šaursir-

dības un doktrināras neiecietības. Jūlijs Druva daudz darījis

arī Latvju rakstnieku organizēšanā nacionālā garā plašākiem mēr-

ķiem un ideoloģijai. Kad kreiso partiju prioritāte Latvju rakst-

nieku un žurnālistu arodb-bā noveda pie lielas daļas pilsonisko žur-

nālistu aiziešanas no tās, Druva organizēja Latvijas Preses b-bu,

kas dažos gados izveidojās par spēcīgu žurnālistu apvienību, kurai

1934. g. beigās pievienojās ari agrākā Latvju rakstnieku un žurnā-

listu arodb-ba. Bijušās arodb-bas pasākumi Latvijas Preses b-bas

paspārnē uzplaukst un attīstās daudz kuplāki un vienotākā, saska-

ņotākā darbā nekā līdz tam, kas pierāda Druvas izvēlētā ceļa pa-

reizību. Žurnālistikā, tāpat arī saimnieciskos jautājumos Druva

allaž bijis viens no tuvākajiem mūsu tautas Vadoņa Dr. K. Ulmaņa

domu biedriem un līdzstrādniekiem. Tāpēc ari saprotams, ka taisni

viņš sakopojis Dr. K. Ulmaņa sabiedriskos rakstus grāmatā Sabied-

riskie raksti (izlase, 1934), Sabiedriskie raksti un runas (izlase I—II,

1935). Grāmatas priekšvārdā Druva labāk kā neviens cits tad ari

var aizrādīt uz šo rakstu un runu saturu un nozīmi. Starp citu,

savos ievadvārdos viņš tur izsakās: „K. Ulmaņa pirmos nodrukātos
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rakstus atrodam 1900. gada Zemkopī un Mājas Viesa Zemkopības

pielikumā. Savos pirmos drukātos rakstos viņš visu vērību piegriež

lopkopības, bet it sevišķi piensaimniecības pacelšanai latviešu zem-

nieku saimniecībās. Bet drīz vien K. Ulmaņa rakstos par piensaim-

niecību ieskanas lielie sabiedriskie un politiskie jautājumi, jo lopko-

pības un piensaimniecības izkopšanu un to attīstības veicināšanu K.

Ulmanis neuzskata par kādu īpatnēju mērķi, bet gan tikai kā palīg-

līdzekli, lai celtu latviešu tautas labklājību, kas savukārt dotu drošus

pamatus latviešu tautas nacionālās kultūras uzplaukšanai. Savos

rakstos viņš vairākkārt uzsvēris, ka ne nauda, ne bagātība, ne kul-

tūras materiālie ieguvumi paši par sevi ir vērtības, kuru dēl būtu

jācīnās, bet gan dzīvais cilvēks, tauta un valsts un viņu vispusīgi

pilnīgā dzīve." Un turpat drusku tālāk: „Šīs domas par atsevišķa

cilvēka garīgo pilnību, par latviešu tautas un Latvijas valsts cēlajiem

un tālajiem mērķiem K. Ulmani vadījušas visā viņa darbībā un lie-

cības par šiem mērķiem sastopam vai katrā viņa rakstā un runā."

Šie īsie J. Druvas kommentāri lasītāju viegli un ātri ievada Dr. K.

Ulmaņa domu un centienu pasaulē, tie labi palīdz arī uzņemt tautas

Vadoņa runās un rakstos ietvertās vērtības. Tāpat tie raksturo

paša J. Druvas personību. Vienkāršība un skaidrība, uzskatu un

atziņu noteiktība ir visas J. Druvas dzīves un darba pamats.

Atzīmējams vēl, ka J. Druvas redakcijā iznākusi arī Brīvības

Pieminekļa Gada Grāmata (1935 un 1936), kas ar savu daudzpusīgo

un lietišķo saturu plašās aprindās ieguvusi lielu piekrišanu un ievē-

rību. Darbodamies agrākā Latviešu Zemnieku savienībā par ģene-

rālsekretāru, J. Druva ik gadus rediģējis arī Zemnieku Gada Grā-

matu, — kalendāru ar plašu polītiski-sabiedrisku rakstu pielikumu

un sastādījis Rokas grāmatu zemnieku politiskai darbībai.

No agrākajiem dienas laikrakstiem Latvijas valsts laikā plaši

izplatās Jaunākās Ziņas, pirmajos gados rakstnieka J. Kārkliņa,

pēc tam E. Arņa vadībā. Ar lielu uzmanību un lietpratību vispār

vada šo laikrakstu tā faktiskais virziena noteicējs, izdevējs An-

tons Benjamiņš, cauri dažādo politisko partiju un citiem laikiem.

Laikrakstā plaši un vispusīgi nostādīta informācija, saistot, kā pirms

kara Dzimtenes Vēstnesī, līdzstrādniekus arī visos ievērojamākos

ārzemju centros, ievedot latviešu presē notikumu vispusīgu atspo-

guļojumu illūstrācijās, izkopjot speciālas nodaļas. Bija laiks, kad

Jaunākās Ziņas nebija vēl brīvas no dziņas pēc lētām sensācijām,

bet pēc 1934. gada 15. maija tās atraisījušās arī no tām.

Šai vietā jāsaka daži vārdi par Jaunāko Ziņu nodibinātāju An-

tonu Benjamiņu, kas kopā ar savu dzīves biedreni Emiliju

Benjamiņu pratis izveidot šo laikrakstu par lielu izdevumu. B. sa-
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vos laikrakstos pats nav daudz rakstījis, tikai sevišķos brīžos,

bet viņš visu laiku cieši sekojis saviem izdevumiem, iedziļināda-

mies svarīgākos jautājumos un apsvērdams ievērojamākos rakstus.

Antons Benjamiņš dzimis Madlienā, 1860. g. 13. jūlijā. Pēc

Valkas Cimzes semināra beigšanas darbojies par skolotāju Rūjienā,

Ogrē un Plāterē, vēlāk par sabiedrisku darbinieku un tirgotāja

Madlienā un Skrīveros. Šais skolotāja gados B. raksta diezgan

daudz Balsī. Uz IV vispārējiem latv. dziesmu svētkiem Jelgavā

1895. gadā B. saraksta lugu Miglā, kas toreiz izpelnās godalgu.

1904. g. B. apmetas Rīgā un strādā sākumā par latviešu lietu refe-

rentu šejienes vācu avīzēs. Kā patstāvīgs organizators avīžnie-

cībā B. uzstājas ar 1907. g., uzņemdamies Dr. Plates Mājas Viesa

rediģēšanu, kas pēc 1905. g. uz laiku bija apstājies. 1910. g. B. uz-

ņemas redaktora darbu Blankenšteina kapeikas avīzē Rīta Vēst-

nesis, bet jau 1911. g. beigās sāk izdot pats savu kapeikas avīzi

Jaunākās Ziņas, kas drīz iekaro Rīta Vēstneša vietu, tā ka pēdē-

jais apstājas. Līdz pasaules karam Jaunākām Ziņām viņu lētuma

un populārās lasāmvielas dēl bija gan sakrāts diezgan prāvs lasī-

tāju skaits, bet viņu sabiedriskā un politiskā nozīme nebija liela.

Pasaules karš ievērojami pacel avīžu lasītāju skaitu un nostiprina

Jaunāko Ziņu stāvokli, jo laikraksta līdzekļi tagad atļauj tam saistīt

labus rakstniekus un veiklus kara korespondentus. Arī citu laik-

rakstu izvākšana no Rīgas nāk ļoti lielā mērā par labu Jaun. Ziņām,

īpaši sludinājumu dēļ. Šeit B. parādījās par veiklu apstākļu apsvē-

rēju un organizātoru, tāpat kā vēlāk, vācu okupācijas laikā, kad

viņš pievienojās Rīgas Latv. Avīzes izdevēju grupai, lai pasargātu

savu drukātavu. Atjaunojušās 1918. gada beigās, pēc vācu armijas

sabrukuma, Jaun. Ziņas īsu laiku pārtrauc iznākšanu lielinieku va-

ras mēnešos, bet 1919. g. jūnijā atkal atjaunojas un iznāk līdz šim.

Laikraksts kādu laiku ieturēja stipri dēmokratisku virzienu un labi

satika pat ar sociāldēmokratiem, bet pēdējos gados pakāpeniski

pieslējās arvien vairāk centra politikai; tagadējā autoritārā režīma

laikā tas izkopj nacionālas tendences. Kā labu saimniecisku orga-

nizātoru valdība aicinājusi A. Benjamiņu Latvijas Bankas padomē,

vēlāk Tirdzniecības un Rūpniecības Kamerā, kur viņš ir viens no

viceprezidentiem, Latvijas Preses b-ba ievēlējusi viņu 1936. g. par

savu goda biedru.

Baltijas Vēstnesis arī 1918. gada maijā atjauno lielinieku pār-

traukto iznākšanu, no sākuma Jura Kalniņa, bet 1918. g. rudenī

J. Akmeņa vadībā. 1920. gada vidū to pārdēvē par Latvijas Vēst-

nesi, pieaicinot par līdzredaktoru Kārli Skalbi. Redakcijā darbojas

arī Art. Kroders, Ant. Austriņš, Rob. Kroders, J. Tomiņš-Riemelis.
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Laikraksts drīz sapulcina ap sevi plašu līdzstrādnieku saimi un

sniedz vispusīgu materiālu, bet savu agrāko stāvokli vairs neatgūst,

jo izdevēji bieži maina savas politiskās simpātijas un neļauj laik-

raksta virzienam stabilizēties. Skalbe drīz aiziet. J. Akmens ietur

nacionālu līniju, bet izdevēji nosveras vairāk uz dēmokratiskā

centra pusi un nodod laikrakstu šīs partijas politiķu rokās, cerē-

dami gūt tur atbalstu saviem veikaliem. Laikrakstu pēc kārtas

vada Aleksandrs Kārkliņš un J. Vesmanis, tanī darbojas vēl A

Zalts, R. Lazdiņš v. c. 1925. g. tas apvienojas ar Rīgas Ziņām, kas

sāk iznākt 1924. g., bet sākumā ar stipri sensācionālu nokrāsu.

Vēlāk gan saturs uzlabojas, taču laikraksts neiezeļ un apstājas,

apvienodamies ar Latvijas Sargu. Laikraksta vadībā atzīmējams

īpaši Alberts Zalts un Aleks. Grīns, bet tajā līdzdarbojās arī A. Plen-

sners, R. Kroders v. c. Sakarā ar Rīgas Ziņām jāatzīmē Alberts

Zalts, kas nav gan sevišķi ilgi palicis uzticīgs profesionāla žur-

nālista darbam, bet ir diezgan spilgta personība šai laukā. Viņš

daudz rakstījis nevien Latvijas Kareivī, kur viņš iesāka savu žur-

nālista darbu, un Rīgas Ziņās, bet arī Latvijas Vēstnesī, Jaunākās

Ziņās, Latvī, Latvju Grāmatā un Ekonomistā, kuru kādu laiku ari

vadīja. Z. raksta galvenā kārtā par nacionāliem un saimniecis-

kiem jautājumiem, raksta mazliet pasausi, bet loti objektīvi, ar sīku

iedziļināšanos lietā un skaidru, noteiktu viedokli. A. Zalts dzimis

1897. g. 7. maijā Burtnieku pagastā. Darbojas ilgāku laiku Finanču

ministrijā un tagad ir Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras ģene-

rālsekretārs.

Satversmes Sapulces un pirmo Saeimu vēlēšanās diezgan re-

dzamus panākumus gūst Latviešu Nacionālā Apvienība, kas tāpēc

atrod par vajadzīgu izdot savu laikrakstu. Apvienības līderis A.

Bergs un Dr. K. Kasparsons nodibina 1921. gadā jaunu dienas laik-

rakstu Latvis, kas pastāv līdz 1934. g. vasarai. Tā redakcijā bez

Berga no pazīstamākiem publicistiem un rakstniekiem darbojas

Herm. Asaris, Jānis Grīns, Aleksandrs Grīns, Fēlikss Krusa, 2.

Unams. Dažu Nac. Apvienības taktisku kļūdu dēļ, piem., Māras

baznīcas jautājumā, laikraksts zaudē daudz no savas populāritātes

un ieslīd ar laiku ari polemikas gultnē.

Savrupu vietu latviešu žurnālistikā ieņem Marģers Sku-

jeni ek s, kas darbojies kā publicists dažādos laikrakstos, sākot

jau pirms pasaules kara (Laika Balsī 1911, Dzīvē 1912—14, Brīvā

Strēlniekā 1917, Darba Balsī v. c). Vēlākos Latvijas gados Skuje-

nieks apvieno ap sevi veselu politisku domubiedru nogrupējumu,
tā saukto «progresīvo apvienību". Šī apvienība izdeva arī savu

laikrakstu Latviešu Balss, kur dzīvi līdzdarbojās M. Skujenieks. Bez
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tam viņš strādājis līdz arī dažādos žurnālos. Skujenieks ir dziļš pub-

licists ar vispusīga analitiķa īpašībām, ar nopietnu zinātnieka pieeju

lietām un lielu erudīciju. Periodiskajā presē Sk. iespiedis līdz 200 da-

žādu rakstu, apmēram pusi no tiem pirms pasaules kara un tikpat

daudz pēc tam. Viņš rakstījis gan par politiskiem, gan arī par saimnie-

ciskiem un kultūras dzīves jautājumiem ievados un citos apcerēju-

mos. Viņa politisko interešu centrā vienmēr stāvējusi latviešu patstā-

vība nacionālā un politiskā laukā. Viens no pirmajiem viņš savās

runās, rakstos un grāmatās uzstājās par Latvijas autonomiju un

šādas uzstāšanās dēl viņu krievu reakcijas laikā (1910. g.) izraidīja

no Baltijas.

Marģers Skujenieks dzimis 1886. g. 22. jūnijā kā rakstnieka

Vensku Edvarta un pazīstamās mākslas kritiķes Luizes Skujenie-

ces dēls. Studējis tautsaimniecību Maskavas komercinstitūtā, viņš

piegriezās sevišķi statistikai un statistiskiem pētījumiem, kas atspo-

guļojas arī viņa turpmākajos literāros darbos. Bez daudzajiem

avīžu un žurnālu apcerējumiem publicējis ievērības cienīgas grā-

matas: Nacionālais jautājums Latvijā (1922), Latvija, zeme un ie-

dzīvotāji (1920, 1922
2

,
1927

3), ar Kr. Barona prēmiju apbalvoto Lat-

vieši svešumā un citas tautas Latvijā (1930) v. c. Viņa grāmata

Latvija ir nopietnākais un plašākais darbs par Latviju līdz šim, īpaši

par tās saimniecisko dzīvi, pamatota uz rūpīgu statistiku. Kā ilg-

gadīgs Statistiskās Pārvaldes vadītājs Skujenieks izstrādājis un

publicējis ari plašus un rūpīgus statistiskus apcerējumus par mūsu

tautas skaitīšanām un citiem jautājumiem. Bija Tautas Padomes,

Satversmes Sapulces un visu Saeimu loceklis, vairākkārt ministrs,

divi lāgus ministru prezidents (1926—1928 un 1931—1933). Kopš

1934. g. 15. maija ir ministru prezidenta biedrs un jauno likumu sa-

gatavošanas vadītājs.

No ļoti daudzajiem dažādo partiju laikrakstiem Lat-

vijas laikā redzamākais bija Sociāldemokrāts (1917—34), jaun-

saimnieku Latvija (1920—1934), dēmokratiskā centra Centra

Balss (1928—34), kristīgo nacionālistu Tautas Balss (1921—22).

Bet avīžu plūdi vispār šai laikmetā no 1922.—34. g. bija tik

lieli un to eksistence bieži vien tik īsa un epizodiska, ka

visu uzskaitīšana šai vietā nebūtu lietderīga. īpaši vēlēšanu

laikā uz pāris mēnešiem saradās katrā mazā pilsētiņā un ciemā vai,

kā toreiz sauca, biezi apdzīvotā vietā pa 3—4 laikraksti, kas pēc

vēlēšanām tikpat piepēši un bez pēdām atkal nozuda, un kuru uz-

devums lielāko tiesu bija tikai apmulsināt vienkāršo vai lētticīgo

pilsoni. Ar katras jaunās Saeimas, apriņķu pašvaldību un lielāko

pilsētu vēlēšanām partiju plūdi kļuva lielāki un sacensība viņu laik-
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rakstu starpā nekulturālāka. Jautājumu nopietnas apskatīšanas

vietā arvien vairāk ieviesās polemikas un savstarpējas apkarošanās

raksti, bez saudzības nomelnojot citādi domātājus. Pat daži vecie

laikraksti aizrāvās šai kaislē un aizgāja līdz šim seklajam virzienam

Ārpus partiju iespaida palicis mūsu armijas interešu izteicējs

•dienas laikraksts Latvijas Kareivis, kurš iznāk Rīgā kopš 1920.

gada. Pirmais tā vadītājs bija no Laika Vēstīm pasaules kara laikā

pazīstamais Latviešu Karavīru Nacionālās Apvienības organizētājs

Aleksandrs Plensners. Plensners dzimis 1892. g. 26. ap-

rīlī Grašu pag. pie Cesvaines, Vidzemē. Studējis Latvijas univer-

sitātē filozofiju. Raksta dedzīgā nacionālā garā; viņa raksti allaž

izkoptu, smalku stilu, doma skaidra, noteikta. Kā redaktors Plen-

sners lietpratīgs. Arī tādā speciālā izdevumā kā Latvijas Karei-

vis Plensners prata ap sevi sapulcināt daudzus izcilus rakstniekus

un žurnālistus. Tur darbojies Jānis un Aleks. Grīns, Alb. Zalts,

Arturs Kroders, Edvīns Mednis, V. Eglītis, Ern. Blanks, Pēteris

Ermanis, Richards Rudzītis, Jānis Veselis, Kārlis Egle v. d. c. Laik-

raksta rakstos daudz dedzīga spara, jaunnacionālu ideju un arī vērtīgu

literāru darbu. Bet Plensners nepaliek tikai Latvijas Kareivja re-

dakcijā vien. Vēlāk mēs viņu redzam par aizsargu jaunā žurnāla

Aizsargs atbildīgo redaktoru, korporāciju akadēmiskā mēnešraksta

Universitas līdzredaktoru v. c. —
Līdztekus žurnālistikai Aleksandrs

Plensners ticis pazīstams arī dailrakstniecībā ar dažiem stāstiem

un virkni dzejoju. No viņa stāstiem pazīstamākais ir Antica Fiamma

{1920), kāda vecāka palkavnieka intimu pārdzīvojumu stāsts. —

Vēstures un kultūrvēstures jomā aizsāktais plašāks darbs Latvijas

atbrīvošanās (1928), no kura iznākusi tikai pirmā grāmata, palicis

nenobeigts. Pl. ir līdzredaktors lielākam izdevumam Mūsu armija

{1930). Viņš ir arī Dailes Teātra jaunās biedrības valdes priekšsē-

dis.

Darbodamies pie vairākiem laikrakstiem un žurnāliem, jauno

vidū redzamā vietā izvirzījies kā spējīgs, nacionāli noskaņots pub-

licists Žanis Unams. Viņš darbojas arī literātūras kritikas un

literātūrvēstures laukā, kur viņa spalvai pieder vairāki plašāki dar-

bi. Dzimis 1902. gadā Sesavas Jostenes Rempīšu mājās kā amat-

nieka dēls, viņš jau agri bijis spiests nostāties dzīvē uz savām kājām,

pelnīt maizi un lauzt sev ceļu dzīvē. Beidzis klasisko ģimnāziju Jel-

gavā (1923), uzsākdams tai laikā arī žurnālista gaitas, darbojies

par Zemgalieša redaktoru Jelgavā. 1923. g. ieguvis skolotāja tiesības,

no 1923.-28. g. studē L-jas universitātē sākumā teoloģiju, tad tiesu

zinības, bet žurnālista darbu nepārtrauc. Viņš strādā Jaunā

Zemgalieša (Jelgavā, 1924—25), Latvijas Vēstneša, Brīvās Tēvijas,
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Rīgas Ziņu 1926.—27. g., bet no 1929.—33. g. Latvja un 1931.—34. g.

Burtnieka redakcijā. Šais izdevumos visvairāk tad arī iespiesti viņa

raksti par sabiedrības, kultūras un nacionālpolītikas jautājumiem,

kuros viņš parāda sevi par noteiktu pilsonisku uzskatu cilvēku. Kopš

1934. gada U. ir Rīgas pilsētas 10. bibliotēkas pārzinis. Par literā-

riem, kultūrāliem un sabiedriskiem jautājumiem viņš rakstījis vēl Iz-

glītības Min. Mēnešrakstā, Latvju Grāmatā, Brīvā Zemē, Rītā, Sē-

jējā v. c. Vairāki plašāki Unama darbi iznākuši grāmatās: 1863. gads

latviešu kultūras vēsturē (1931), Brīvzemnieks II dala (1932),

Latviešu literātūras 4 D (1932), Astoņpadsmitais novembris un 15.

maijs (1934), Tautas vadonis Kārlis Ulmanis (1934), Barons un viņa

mūža darbs (1935), Krievu laiki Latvijā (1936), Trīs Brīvības cīņu

vadoņi (1936), Krišjānis Kalniņš (1936).

1926. gada beigās nodibinājās liels politisks dienas laikraksts

Pēdējā Brīdī (1927—36), kuru sākumā vadīja rakstnieks Pāvils Ro-

zītis, vēlāk Oļģerts Liepiņš. Laikraksts iznāca no rītiem un sniedza

plašu, daudzpusīgu lasāmvielu, bet, pakļaudamies lielpilsētas pub-

likas gaumei, palika drīz sensāciju kārs un sekls. Pirmajos iznākša-

nas gados ap to tomēr pulcējās diezgan daudz rakstnieku. Lai sa-

vāktu lasītājus visos sabiedrības slāņos, laikraksts atklāti nepieslē-

jās nevienai politiskai partijai, bet centās laipot starp tām. Kā re-

dzamākais ievadnieks šai laikrakstā izveidojās Oļģerts Lie-

piņš (dz. 1906), kas uz to bija pārnācis no Latvja. Viņš bija sā-

kumā Pēd. Brīdī redakcijas loceklis (1927 —30), vēlāk atbildīgais re-

daktors un faktiskais vadītājs (1930—36). Šepat jāatzīmē, ka Liepiņš

pazīstams arī kā veikls un asprātīgs feļetonists, parakstīdamies ar

pieņemtu vārdu Eols. Viņa stāsts Četras mīlestības iznāca 1926. g.,

un viņš sarakstījis arī monogrāfiju Olivers Kromvels (1934).
1933. g. nodibinājās vēl jauns dienas laikraksts Dienas Lapa,

kas mazliet maskētā veidā centās piekopt sociāldēmokratiskas ten-

dences, jo izdevējos laba dala sociāldēmokratu. Šī laikraksta no-

lūks netieši bija arī iegūt plašas jo plašas lasītāju aprindas. Jau

nosaukums rāda, ka izdevēji un redakcija gribēja savākt ap šo laik-

rakstu tādas pašas aprindas, kādas bija senākai Dienas Lapai, kad

tā vēl bija populāra. Laikraksts kopēja Jaunāko Ziņu formātu un

iedalījumu un gribēja konkurēt ar to arī informācijas ziņā. Plašāki

izveidoties tomēr nepaspēja. Jaunais nacionālais vilnis 1934. g.

15. maijā pārtrauca šī laikraksta iznākšanu.

Latvijas valdības likumu un rīkojumu publicēšanai kopš

1918. g. iznāk Valdības Vēstnesis (1918. g. Pagaidu Valdības Vēst-

nesis) J. Stumberga, vēlāk 0. Nonāca un kopš 1919. g. jūnija līdz

šim laikam mūsu preses seniora Aronu Matīsa vadībā. Kā redakci-
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jas loceklis tanī darbojas rakstnieks J. Janševskis (1930—32), velak

J. Ozols (no 1932).

Latvijas valstij nodibinoties arī latgaliešiem rodas drošāka ie-

spēja un pamats preses izdevumiem izloksnē un rakstībā. Nozī-

mīgākie to starpā ir Kristīgo Zemnieku partijas laikraksts Latgolas

Vords, kas iznāk jau sākot ar 1919. gadu O. Turkopūļa, vēlāk O.

Velkmes, P. Rudzīša, Dr. A. Žuromska un citu redakcijā, un Latga-

les progresistu (Jezupa Trasuna grupas) Jauno Straume (1921

—34), kura iznāk papriekš kā nedēļas, vēlāk kā pārnedēļu lapa

J. Trasuna, Dr. V. Barkana v. c. redakcijā. Laikraksti sniedz

daudz vērtīga materiāla un ierosinājumu Latgales sabiedrībai,

tikai daudz laika un vietas tiem senāk aizņēma savstarpējas po-

lemikas. Pēc 1934. g. 15. maija arī šīs avīzes izbeigušas savu gaitu,

un visi literārie un politiski saimnieciskie intelliģences spēki apvie-

nojušies ap pāris izdevumiem: Jaunais Vords (no 1931), Latgolas

Vords un ap žurnālu Straume (1929). Iznāk arī daži tīri konfesio-

nāla rakstura žurnāli, kā Zīdūnis (no 1923. g.) un arodnieciskais

Latgolas Škola (1921. g. līdz šim).

No citiem provinces preses izdevumiem jāatzīmē Liepājas

Kurzemes Vārds un Strādnieku Avīze (1919—1934). Kurzemes

Vārds nodibinājās tūliņ pēc Latvijas proklamēšanas 1918. gada no-

vembrī un iznāk līdz šim kā dienas laikraksts J. Landava, tad Bebru

Jura, Reinh. Lazdiņa, Dr. E. Eksteina, H. Eldgasta (1923—26), AI.

Ozoliņa v. c. vadībā, neatkarīgā nacionālā garā. Kā lielākajā pro-

vinces izdevumā, šinī laikrakstā iespiests garajā gadu gaitā rakstos

par literāriem, kultūrvēsturiskiem, politiskiem un saimnieciskiem

jautājumiem daudz vērā liekama materiāla. Strādnieku Avīze bija

Sociāldemokrāta dvīņu māsa, kaut gan ieturēta mierīgākā garā.

To arī kā dienas laikrakstu izdod Sociāldēmokratiskās Strādnieku

Partijas Liepājas organizācija un vada K. Ozoliņš, vēlāk A. Rudē-

vics, P. Lejiņš v. c. Partiju laikam izbeidzoties, dabīgi bija jāiz-

beidzas arī šim laikrakstam.

Jelgavā nozīmīgāku lomu iegūst Zemnieku Savienībai tuvais

dienas laikraksts Zemgalietis (1919—24), vēlāk Zemgales Balss

(no 1924. g.), kuru vada sākumā J. Lapiņš, pēc tam Dr. J. Maz-

vērsītis, A. Kokālis, Ed. Rudzītis v. c, kā arī Dr. Bīskapa vadītais

Jaunais Zemgalietis (1924—34). Daugavpilī nostiprinās Latgales

Latviešu Apvienības izdotais Daugavas Vēstnesis (1924—-25), vē-

lāk Latgales Vēstnesis, kas tur iznāk kopš 1934. gada. Šis laik-

raksts Latgalē aizstāv valdības platformu un ietur nacionālu pilso-

nisku vienības līniju. Daugavas Vārds (1926—28) un Latgales Zi-

ņas (1929—34) nepiedzīvoja ilgu mūžu. Ventspils dažādo laikrakstu
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starpa nozīmīgāka ir Ventspils Avīze (1919—34) un Ventas Balss

(no 1921. g.).

Spēcīgais nacionālo ideju un dzīves jaunceltniecības vilnis,

kas pēc 1934. g. 15. maija pārņēma visu latviešu sabiedrību, nevien

aizrāva sev līdz daļu pastāvošās preses, bet radīja solīdu bazi arī

lielam jaunam dienas laikrakstam Rīts, kas 1935. g. sāka iznākt

pazīstamā mūsu nacionālo epopeju radītāja rakstnieka Aleksandra

Grīna, bet ar 1936. g. decembri rakstnieka Ērika Raistera va-

dībā. Grīna redaktora roka, kas pazīstama jau no Latvijas Ka-

reivja, Rīgas Ziņu un Brīvās Zemes slejām, ātri pašķīra ceļu šim

laikrakstam un īsā laikā izaudzināja par vispusīgu, objektīvu un to-

lerantu preses izdevumu ar labu iekš- un ārzemju informāciju, dzīvu

modernu stilu un lasāmvielu, bez tieksmēm pēc lētas sensācijas.

Redakcijas darba faktiskā vadībā Rītā pirmā vietā atzīmējami jau-

nie spējīgie žurnālisti — A. Klāvsons un K. Rabācis, kas pratuši arī ap

sevi pulcināt veiklus citus darbiniekus un plašu līdzstrādnieku sai-

mi. levērību pelna pielikums Darbs, kas šim laikrakstam ik nedēļas

iet līdz un stāv nomodā par strādniecības interesēm.

Žurnāli nav sevišķi iezēluši arī Latvijas laikā. Nopietnāko

dailliterātūras žurnālu starpā chronoloģiskā kārtībā jāatzīmē A.

Mežsēta pasāktais Latvijas Rīts un Vaiņags (1919, 1920), kuri to-

mēr drīz apstājās, jo izdošanas apstākli Latvijas sākuma gados bija

vēl pārāk grūti. Nacionālās Jaunatnes s-ba izmēģinājās 1921. g.

ar žurnālu Dzintarzeme Aleks. Dauges vadībā, bet tas arī ne-

tika tālāk par trešo numuru, Turpretim tai pašā gadā rakstnieku

grupas nodibinātais un Pāvila Rozīša vadītais literātūras un mākslas

žurnāls Ritums noturējās līdz 1926. gada rudenim. Šai diezgan pla-

šajā žurnālā piecos gados ieguldīts liels skaits mūsu labāko rakst-

nieku darbu, tas dod arī zināmu pārskatu par šī laikmeta literāro

seju. Interesanta un rosīga žurnālā kritikas dala. Žurnālā vienu-

viet sastopas visdažādākie mūsu rakstniecības virzieni un tenden-

ces, no Kaudzītes Matīsa pāri Saulietim, Brigaderei uz Akurateri,

Rozīti līdz pat Kārlim Dzelzam un Andrejam Kurcijam. Žurnāls sa-

ņēma no Kultūras Fonda pietiekoši lielus naudas pabalstus, lai va-

rētu izveidoties par labu mākslas izdevumu, taču vadības pielaisto

kļūdu vai citu iemeslu dēl tas neiezēla -un 1926. gadā apstājās.

Laika gaitā izrādās, ka uzturēt labus dailliterātūras žurnālus

pa spēkam tikai lielākām izdevniecībām, kurām plaši materiāli lī-

dzekli. Tās uzņemas arī prāvākas piemaksas šādiem izdevumiem,

lai kopotu ap sevi plašāku rakstnieku saimi. Bez šaubām, nepie-

ciešams arī spējīgs un lietpratīgs redaktors, kas žurnālu vada pretī

uzplaukumam, nevis apsīkumam un sastingumam. Pēc Rituma ap-
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stāšanās 1928. g. izdevniecība Valters un Rapa sāk izdot rakstnieka

Jāņa Grīna redakcijā plašu un loti glītu dailliterātūras žurnālu Dau-

gava, 9 iespiedloksnes biezās burtnīcās. Žurnāls turpina iznākt līdz

šim laikam. Rakstnieka Jāņa Grīna personā izdevniecībai žurnālam

Daugava ir izdevies iegūt patiesi spējīgu un lietpratīgu redaktoru,

kas gadiem ilgi notur šo žurnālu mākslinieciski un zinātniski iespē-

jami augstā līmenī. Daugavā viscaur izmanāma redaktora griba,

nolūki, mākslas principi, noteiktība. Žurnāla saturs tā ar gadiem

nav vis palicis pliekanāks, bet bagātāks, dzīvāks, spilgtāks. Devi-

ņos gados žurnāls devis pirmiespiedumā veselu bibliotēku daiļdarbu

dzejā un prozā, kaut gan ne vairs gluži tik dažāda un pretēja vir-

ziena kā Ritumā. Daugavā parādījās Annas Brigaderes romāns

Kvēlošā lokā, Saulieša pēdējie stāsti, Virzas Straumēni, Jāņa Ve-

sela jaunākie romāni Trīs laimes, Cilvēku sacelšanās un citi, Aspa-

zijas, Viktora Eglīša, Plūdoņa, Ata Ķēniņa, Saulieša, Austriņa, Ēr-

maņa v. c. vecās paaudzes, bet it sevišķi daudz jauno dzejnieku

dzejoļu. Bagāta arī mākslas chronika, kritikas dala. Tāpat vērtīgi

apcerējumi žurnālā filozofijas, kultūrvēstures, dabas un sabiedrisko

zinātņu jautājumos. Žurnāls sniedz arī daudzkrāsainus mākslas

pielikumus ar labāko latviešu mākslinieku darbu reprodukcijām.

Daugava tāpat rūpīgi seko galvenām parādībām un virzieniem cit-

tautu literātūrā.

Tai pašā 1928. gadā arī otrs pazīstams grāmatu izdevējs Jā-

nis Roze Rīgā sāka izdot Kārla Skalbes vadībā latviešu dailliterātū-

ras žurnālu Piesaule, kas izbeidza savas gaitas 1935. g. beigās. Šai

žurnālā sastopam tikai mazāka apmēra sacerējumus, kas iespiežami

lielāko tiesu vienā burtnīcā, jo žurnāla apmērs nav plašs (3—4 ie-

spiedloksnes burtnīcā). Šie darbi savā noskaņojumā tīri literāri,

mākslas darbi, labi stilā un noskaņoti saturā, bieži tīri ideāliski. Šī

gaume vedama sakarā ar redaktora Skalbes paša koncentrēto stilu,

īpatnēja Piesaulē humora un satiras nodala Rijnieka šķiltavas, kuru

sākumā vadīja nel. Antons Austriņš. Vērtīgākie šai nodaļā gan bija

diezgan veikli zīmētie dažādu rakstnieku un mākslinieku šarži. Arī

šai žurnālā līdzstrādnieku saime gandrīz tikpat daudzpusīga kā Ri-

tumā. Kā aistēts Skalbe piegrieza sevišķu vērību sacerējumu aistē-

tiskai vērtībai. Katra burtnīca nesa kāda rakstnieka attēlu reizē ar

kādu viņa darbu vai apcerējumu par viņu.

Kreisā novirziena rakstnieki un politiķi partiju laikos grupē-

jās ap žurnālu Domas (1924—34), kas kalpoja vairāk propagandas,

mazāk mākslas nolūkam. Ar pilsonisku ideoloģiju tur iemaldījies

tikai J. Jaunsudrabiņš un Alfr. Goba. Žurnālu rediģēja R. Bīlmanis, un
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pirmajos gados, liriku atskaitot, pierakstīja gandrīz tikai A. Upītis,

K. Dziļleja, P. Birkerts, F. Cielēns, Fr. Menders. No jaunajiem-

kreiso rakstniekiem tur producējās diezgan rosīgi Jānis Grots,

Aleks. Čaks, Arv. Grigulis, J. Plaudis, J. Trimda v. c. Visumā po-

zitīva šis žurnāls mūsu rakstniecībai daudz nav devis.

Tāds pats mākslas un sabiedrības kritikas žurnāls, tikai pre-

tējas — pilsoniskas — ideoloģijas, kļūst Burtnieks, ko izdeva Olava

Fonds (1927—36), L. Ausēja un P. Ašmaņa vadībā. Žurnāls sniedz

sevišķi daudz apcerējumu par filozofiju, dabas zinātnēm, vēsturi un

politiskiem jautājumiem un uzskatiem. Žurnāla virziens noteikti

pilsonisks. No rakstniekiem tanī vairāk rakstījis Fr. Adamovičs,

Plūdons, Saulietis, Līgotnis, leviņš, Z. Unams, L. Breikšs, no zināt-

niekiem prof. Dr. P. Jurevičs, Dr. chem. Br. Jirgensons, prof. A.

Dauge, Dr. T. Celms, prof. L. Bērziņš, prof. P. Dāle, L. Ausējs v. c,

no politiķiem A. Bergs, A. Kroders, K. Ducmanis v. c. īpaši saistoši

un vispusīgi prof. Jureviča filozofiskie traktāti un Dr. Jirgensona

studijas par dabas zinātniskiem jautājumiem un pasaules būtību.

Tā ka pastāvošie dailliterātūras žurnāli tikai samērā maz vie-

tas ierādīja kritiskiem apcerējumiem, tad Latvju grāmattirgotāju un.

izdevēju b-ba, kuras interesēs bija izkopt mākslas kritiku, 1922. g.

sāk izdot īpašu kritikas un grāmatniecības žurnālu Latvju Grā-

mata (1922—31), brāļu Kārla un Rūdolfa Egles vadībā, ar pēdējo kā

atbildīgo redaktoru. Vēlāk žurnāla izdošanu pārņem paši redaktori,

jo žurnāls prasa piemaksas. Žurnāls iesāk gaitu kā mēnešraksts,

bet ierobežotās izplatīšanās dēl 1924. gadā paliek par divmēnešu

izdevumu, pāriedams uz prāvāku formātu. Šai speciālajā, tikai

rakstniecības vērtēšanai un dokumentēšanai veltītajā izdevumā,

kas ir pirmais tāda veida izdevums pie latviešiem un ierāva jaunu

ceļu žurnālistikā, noguldīts loti daudz vērtīga literāra materiāla, pie

kura nāksies atgriezties atkal un atkal, runājot par mūsu rakstnie-

cību. Vienā laikā ar biogrāfiski kritiskiem apskatiem, kuros vairāk

vai mazāk plaši apcerēti mūsu rakstnieki, valodnieki, grāmatnieki

un viņu darbi, piem., Akuraters, Āronu Matīss, Rūd. Blaumanis, E.

Birznieks-Upītis, Baltpurviņš, L. Bērziņš, J. Ezeriņš, V. Eglītis, J-

Janševskis, Kaudzītes Matīss, J. Poruks, A. Pumpurs, K. Strāls, T-

Zeiferts, Valdis, Ed. Virza, K. Mīlenbachs, prof. J. Endzelīns, J.

Misiņš, Dr. M. Valters v. d. c, kā arī vairāki cittautu rakstnieki,

filozofi un citi darbinieki (A. Franss, Jiraseks, Zubatijs, Unamuno

etc), žurnālā vieta dota bieži arī tīri teorētisku jautājumu iztirzāša-

nai. No šādiem rakstiem īpaši atzīmējams Rūd. Egles Autors, izde-

vējs un lasītājs, Edg. Sūnas Mākslinieciskā uztvere, J. Vesela Do-

mas par stilu un saturu, E. Rozenbacha Latviešu triolets un Žanra
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jēdziens literātūrā, Aleksandra Čaka Formālie elementi jaunāko

«dzejnieku darbos un E. Anševica Mākslinieks un viņa radošais darbs.

— Bez tam, žurnālā loti plaša un daudzpusīga jaunizdevumu novēr-

tēšana; šai nodaļā īsākā vai garākā atsauksmē apskatīta gandrīz

katra daudz maz ievērības cienīga grāmata, kas tai laikā nākusi

klajā. — Latvju Grāmata sniedza arī pilnīgu latviešu grāmatniecī-

bas bibliogrāfiju katrā tekošā gadā. — Līdzstrādnieku starpā minams

T. Zeiferts, R. Klaustiņš, J. Lapiņš, J. Veselis, Edg. Sūna, brāļi Rūd.

un K. Egle, Līgotņu Jēkabs, prof. E. Blese, prof. A. Speķis (Speke),

prof. K. Straubergs, P. Ermanis, J. Akmens, Jūl. Vecozols, Zenta

Mauriņa, A. Bērzkalne, P. Jēger-Freimane, A. Švābe, V. Dambergs.

Arturs Baumanis v. d. c.

Pēc 1934. gada 15. maija atjaunotā Latvijā 1936. g. sāk iz-

nākt J. Lapiņa vadībā mēnešraksts Sējējs. Žurnāla programmā

tautas vienības gara un nacionālās apziņas izkopšana arī daiļlitera-

tūrā un sabiedrības jautājumos. Žurnāla seja skaidra un noteikta,

jo patriotiskā garā ieturētā viela viscaur labi noskaņota sabiedrības

jautājumos. Par viņa vietu un nozīmi mūsu intelliģencē liecina tā

izplatība, kas mūsu žurnālistikā pirmo reizi sasniegusi tādus apmērus

{ap 10.000 eks.). Žurnāls cenšas uztvert tieši laikmetīgo, sniedzot

vielu atjaunotās Latvijas valsts dzīves prasību plāksnē. Savu uzde-

vumu — audzināt plašas lasītāju aprindas patriotiskā garā — žur-

nāls pilnā mērā izpilda. Ar rakstiem Sējējā piedalās mūsu pazīsta-

mākie rakstnieki, zinātnieki un mākslinieki: Ed. Virza, Aleks. Grīns,

V. Plūdons, J. Akuraters, V. Eglītis, Līgotņu Jēkabs, Alfonss Francis,

J. Lapiņš, P. Jēger-Freimane, prof. A. Švābe, prof. A. Tentelis, prof

J. Auškāps, prof. K. Kundziņš v. d. c. No lielākiem daiļdarbiem, ko

žurnāls sniedz, jāatzīmē Aleksandra Grīna jaunais romāns Saderi-

nātie, un somu Sillanpē romāns Likteņa gaitas.

Par glītu mākslas un literātūras žurnālu veidojās Lētas iz-

dotais Illūstrēts Žurnāls (1920—27), īpaši redaktora māksi. Alb.

Prandes vadībā. Žurnāls sākumā iekārtas ziņā pielīdzinājās para-

stajiem dienas illūstrāciju žurnāliem, tikai ar izkoptu literāro dalu.

bet A. Prandes vadībā pakāpeniski izauga par ļoti glītu un nopietnu

mākslas žurnālu, pārvērzdamies 1925. gadā par mēnešrakstu.

Tanī pirmo reizi rūpīgi aplūkoti daudzi mūsu gleznotāji, skulptori

un citi mākslinieki.

Jaunāko Ziņu izdevniecība 1924. gada beigās noorganizē

illūstrēta nedēļas žurnāla Atpūta izdošanu E. Arņa un J. Kārkliņa

vadībā. Žurnāls savās illūstrācijās sīki atspoguļo mūsu pašreizējās

dzīves notikumus, bet literārā daļā sniedz daudz mūsu labāko rakst-
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nieku darbu, lai gan pa starpām tiek dots daudz arī tīri feletonisku

sacerējumu, kam sevišķas literāras vai mākslas vērtības nav.

1936. gadā Pieminekļu Valde sāk izdot skaistu mākslas un

vēstures žurnālu Senatne un Māksla, kas iznāk prof. Fr. Baloža re-

dakcijā ik gada ceturksnī ap 20 loksnes biezos sējumos ar krāsai-

niem attēlu pielikumiem. Žurnālā darbojas prof. A. Švābe, Dr. V.

Ginters, R. Šņore, Dr. Ed. Šturms, H. Riekstiņš, prof. K. Straubergs,

prof. K. Kundziņš, J. Jaunzems, M. Stepermanis, J. Straubergs, A.

Karnups v. c.

Mājas bērnus un skolu jaunatni ar lasāmvielu apgādāja pirma-

jos Latvijas gados galvenā kārtā A. Jesena Jaunības Tekas (1910—

30), un Mazās Jaunības Tekas (1924—35) pirmskolas vecuma bēr-

niem. Šais žurnālos darbojās līdz mūsu labākie jaunatnes rakstnie-

ki un bez daiļdarbiem tanīs atrodam ari ar labu gaumi un bērna psī-

ches izpratni izvēlētus ceļojumu aprakstus un populārzinātniskus ap-

cerējumus. — No citiem jaunatnes žurnāliem jau 12 gadus iznāk

Latvijas Jaunatne, kuru izdod Latvijas Jaunatnes Sarkanais Krusts.

Šo mēnešrakstu noorganizēja un pirmajos gados vadīja Kārlis Egle,

vēlāk R. Klaustiņš un kopš 1926. g. rudens līdz šim laikam prof. A.

Dauge. Rūpīgā vadībā šis žurnāls attīstījies par gaidītu viesi mūsu

skolu jaunatnei. Grūtāk klājies Jūlija Krūmiņa nodibinātam Cīrulī-

tim (1923—33, vēlāk Jaunajam Cīrulītim), kas iznācis ar pārtrauku-

miem, un ko prof. Dr. L. Bērziņš atjaunoja 1934. gadā, un kas tad iz-

nāk līdz šim.

Kopš 1927. g. iznāk papriekš Latviešu Lauks. Centrālb-bas,

vēlāk Lauksaimniecības Kameras izdevumā speciāls žurnāls jau-

natnei Mazpulks, kas tagad attīstās par izplatītāko un iemīļotu

jaunatnes žurnālu. Bez dailliterātūras tanī daudz rakstu par jau-

natnes nodarbību, darba prieka izkopšanu un nacionālu audzinā-

šanu. It sevišķi iepriecina, ka žurnāls audzina jaunatni nevien

patriotiskā garā, bet māca pieķerties atkal zemei un mīlēt to,

neatsvešināties no lauku sētas. Žurnālu rediģē agr. K. Ķirsis, par

atbildīgo redaktoru parakstās R. Dzērve. — Ari skautu organizā-

cijai jau kopš 1926. gada pastāv mēnešraksts Ugunskurs, kuru vada

redakcijas kollēģija. Žurnāls veltīts galvenā kārtā mīlestības izkop-

šanai jaunatnē uz dzimtenes dabu un labu tikumu audzināšanai.

Par plašu un vispusīgu izdevumu izveidojies lielās aizsargu

saimes mēnešraksts Aizsargs, kas iznāk jau 15. gadu, lielās 4—5

loksnes biezās burtnīcās. Viņa līdzstrādnieku un vadītāju starpā,

līdzās militāro jautājumu speciālistiem, jāatzīmē mums jau labi pa-

zīstamais AI. Plensners, Edv. Mednis, A. Kroders, AI. Grīns, A. Bēr-
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ziņš, R. Bebris, prof. Kundziņš, Jul. Students, A. Francis, Roberts

Osis, Vilis Veldre v. d. c.

Tai mūsu paaudzei, kas patlaban iegūst akadēmisku izglītību,

kalpo korporāciju izdotais Universitas (no 1929/30), vienotņu Stu-

dents (no 1922/23) un konkordiju Studentu Dzīve (1929). Bez pašas

jaunatnes dedzīgajiem rakstiem šie izdevumi sniedz arī daudzu

augstskolas mācības spēku un pazīstamu sabiedrības darbinieku

rakstus. Patīkams tas ideāliskais viedoklis un pasaules uzskats,

kas atveras šo žurnālu rakstos.

Zinātnei un literātūrai veltīts Izglītības Ministrijas Mēneš-

raksts, kas iznāk kopš 1920. g., sākumā (1920—29) T. Zeiferta, tad

prof. E. Bleses vadībā. Bez valdības noteikumiem un rīkojumiem

skolu lietās galveno dalu tanī sastāda apcerējumi par audzināša-

nas, valodas un vēstures jautājumiem, ievērojamu darbinieku mo-

nogrāfijas un viņu darbu apskats, dažādi pētījumi par mūsu pagātni,

kritikas un recenzijas par grāmatām v. c. Loti redzamā vietā žur-

nālā stāv paidagoģijas jautājumi. — Skolas un audzināšanas jautā-

jumiem veltīti vēl divi žurnāli: Mūsu Nākotne, kas iznāca no 1922.—

34. g. rakstnieka M. Liepas vadībā, un A. Viča vadītais mēnešraksts

Audzinātājs, kas no 1925. g. iznāk līdz šim.

Arī latviešu sievietes ir noorganizējušas sev vairākus žurnā-

lus: Sieviete (1924), Zeltene (no 1926), Sievietes Pasaule, Latviete

v. c. Tie tomēr galvenā kārtā balstās uz savām mājturības un rok-

darbu nodalām; nopietnāku literāru un sabiedrisku rakstu pūru

sniedz Latviete. — Jāpiemin arī mūzikas žurnāli: Mūzikas Nedēla

(1921—29), Mūzika (1925—27), Mūzikas Apskats (no 1932. gX Bez

tam, ir vēl liels vairums tīri speciālu, arodniecisku un konfesionālu

žurnālu, kurus visus še apskatīt nav iespējams, piemēram: Tieslietu

Min. Vēstnesis, Zemkopis, Latvijas Lauksaimnieks, Zeme, Ekono-

mists, Svētdienas Rīts, Mūžīgās Ilgās, Ceļš v. d. c. medicīniskie,

techniskie, dabas zinātniskie.

Metot kopīgu skatu pār mūsu presi Latvijas laikā, jāteic, ka

tā dažbrīd ir gan stipri pieaugusi plašumā, bet mazāk vērsusies dzi-

ļumā un uzskatu patstāvībā. Ir tikai atsevišķi izņēmumi, kurus

augstāk jau pieminējām. Liela vaina pie tam bijusi tā, ka mums

bieži ir trūcis pietiekoši sagatavotu un neatkarīgu žurnālistu,

kas būtu varējuši labi izkopt preses izdevumus. Tikai jaunais na-

cionālās atmodas un saskaldītās tautas jaunapvienošanas posms pēc

1934. gada 15. maija dod noteiktas izredzes arī mūsu preses izkop-

šanai un padziļināšanai, jo Kultūras Fonds tautas Vadoņa Dr. K.
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Ulmaņa vadībā piegriezis nopietnu vērību arī publicistikai (te jā-

atzīmē īpaši laikrakstu ievadrakstu apvērtēšana un godalgošana).
Pats šis jaunais laiks ar savu bagāto ierosmi un idejām dod arī

daudz jaunu temu, uzstāda problēmas ievadnieku apcerei. Tādā

kārtā lasītāju interese pamazām var pāraugt no informācijas un die-

nas notikumiem uz nopietnākām un paliekamākām dzīves problē-

mām, kas pārliecinātu un sajūsmīgu publicistu atspoguļojumā iekļaus

ari inertāko lasītāju arvien ciešāk kopējā darba un ideju lokā.

Līdzšinējā presē žurnālists auga un attīstījās gandrīz, tā teikt,

pašmācības ceļā. Viņam pašam bija jāmeklē nevien stils, bet jā-

uztausta ari avoti saviem rakstiem un ziņām. Mūsu jaunajā presē

publicistiem jāienāk ar loti labu un vispusīgu izglītību un arī ar dzīvu

interesi uz savu lietu. Jāstabilizējas viņu materiālajam stāvoklim,

lai viņi nebūtu spiesti dzīties pēc daudzvārdības un safantazētām

sensācijām. Mūsu presei arvien vairāk jāceļ lasītājs uz augšu līdz

īstas kultūras līmenim un nav jānokāpj lejā pie seklas gaumes prasī-

bām, jo cauri visām dzīves grūtībām un maiņām laikrakstiem un

žurnāliem jānes saviem lasītājiem gaišas celtnieciskas un stiprinā-

tājas, bet nevis ārdītājas un noliedzējas atziņas, lai augtu un vairotos

visās aprindās un tautā pretestības spēks grūtumiem, ticība savam

darbam un nākotnei. To vislabāk panāksim, ja mācīsimies un mācī-

sim citus sev līdz vērst skatus un domas uz augstākiem cildenākiem

mērķiem, uz plašāka vēriena idejām un darbiem, uz kādiem mūsu

dzīvi virza tautas Vadonis Dr. K. Ulmanis. Lielu ideju un darbu

priekšā apklust partejība un sīkumaina patmīlība: tie vislabāk vieno

un stiprina. Un šo garu jau mēs dzirdam mūsu jaunajā presē. Tā

ir liela garantija, ka mūsu prese pēc 1934. g. 15. maija ieies mūsu

kultūras vēsturē atkal kā ievērojams faktors, ar to pašu gaišo aure-

olu, kāds bija mūsu pirmajai nacionālajai presei pag. gadu simteņa

sešdesmitajos gados.
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OTRĀ NODAĻA

Kārļa Ulmaņa dzīve un darbi

Jānis Lapiņš

Pēdējos gadu simteņos kulturālā sabiedrībā ir notikušas dziļas

psīchiskas maiņas, radusies arī citāda politika, ētiskās noskaņas,

vispār, izaudzis jauns cilvēka tips. Technika un sociālās kustības

ir visu tā pārveidojuši, ka šīsdienas cilvēks un arī filozofija prasa

jaunus tikumiskus balstus un ideālus. Kultūra ir izplētusies tik strauji

un tikusi tik valdoša, ka ir pacēlies jautājums par pašas kultūras

nozīmi. Lūk, kāpēc ar lielu spēku ir atjaunojusies kultūras filozo-

fija, kas vienmēr rodas tad, kad kāda tauta ir sasniegusi augstu

kulturālu stāvokli. Atrisināšanai radušies tūkstoši jautājumi.

Lai minam te tikai vienu: modernā technika ir uz pilsētām

absorbējusi lauku iedzīvotājus. Viņi ir sekojuši ne tikai technikas

progresam un kultūras ērtībām, bet arī tiem progresīviem domātā-

jiem, kas aicinājuši iedzīvotājus uz pilsētu akmeņiem, norādot, ka

pilsētā ir kultūra un gara gaisma. Šie liberālie domātāji apgalvoja,

ka visa cilvēces vēsture ir pilsētu vēsture, un aicinājums uz pilsētu

ir aicinājums uz augstāku stāvokli. Bet šī parādība ir nogājusi līdz

pārspīlējumiem. Radusies rūpniecības pārprodukcija un liekie cil-

vēki.

Lūk, kāpēc ir pacēlusies arī filozofiskā problēma, kāda nozīme*

ir lauku un pilsētu darbam, kāda tikumiska vērtība lauku un pilsētas

cilvēkam. Ja kultūras filozofija te varētu dot atbildi, tad viņa līdz

ar to būtu atbildējusi par kultūras vērtību. Kad radies jauns cilvēka

tips ar jaunām problēmām, tad arī filozofijai ir bijis jādod atbilde par

šī cilvēka dzīves nozīmi.

Jau antīkās pasaules laikā kultūra bija uzkāpusi tik augstu, ka

daudzi domāja par kultūras vērtību un cilvēku uzdevumiem. Pēc

tam Francijā filozofija intensīvi nodarbojās ap dzīves jautājumiem,

uzstādīja jautājumu, kādā virzienā jāiet kultūrai. Vācijā kultūras

filozofiju ievadīja V. Vindelbands, nostādamies pretim naturāliska-

jam monismam. Viņš domāja, ka filozofijai nav jāpēta tikai zinātnis-
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ko atziņu iekšējā struktūra, bet arī tikumības, tiesību,, mākslas un

reliģijas struktūra. Tālākais kultūras filozofijas padzilinātājs un

īstais nodibinātājs ir Heinrichs Rikerts, kas uzrakstījis grāmatu Dzī-

ves filozofija. Rikerts radīja teoriju, ka gara zinātnes atšķir no da-

bas zinātnēm tā pazīme, ka gara zinātnes pēta un rada vērtības.

Vēsture nav faktu atstāstījums, bet jau zinātne, kas no faktu daudzē-

jādības rada teoriju par vēsturi, tā tad vēsture meklē faktos vērtī-

bas. Kultūras filozofija ir augstākā atziņa par šīm vērtībām. Ri-

kertam ir sekojis Lits, Šprangers un citi. Viņi domā, ka kultūras

augstākās kritērijas bāzes ir transcendentajā, ka kultūras augstā-

kos slēdzienos tiek atzīta gara prioritāte.

Uz naturāliskiem pamatiem stāvēja Osvalds Špenglers, kas

radījis pazīstamo grāmatu par Vakareiropas bojā eju. Viņš ir pār-

liecībā, ka kultūra seko saviem immanentiem likumiem, kas izaug

no tautu fizioloģiskās būtības.

Anglu-amerikāņu rasei ir īpatnēji kultūras filozofi, kas sprau-

duši par uzdevumu pārveidot modernā cilvēka dabu. Starp
tiem būtu minams Orisons Mardens, Treins v. c. Viņi savā filozofijā

grib būt reālu vērtību radītāji. Grib radīt uzņēmīgu un izdarīgu

kultūras cilvēku, kas nebaidās ne no kādām grūtībām. No Mardena

it kā runā enerģiskās anglu-sakšu rases cilvēks, bet, tuvāk iepazīs-

toties, mēs redzam, ka te ir tas pats faustiskais cilvēks, kas darbo-

jies visā Eiropas kultūrā. Tāpēc Mardena filozofija ir vispārcilvē-

cīga. Viņā saskatām arī Gētes, Ibsena un dažu citu eiropiešu do-

mas. Mardens un Treins ir aktīvā technikas laika filozofi, kas ne-

apmierinās ar dzīves filozofijas tagadējiem slēdzieniem un grib ra-

dīt jaunu cilvēka tipu, pieskaņojot to sava laika garam.

Latviešu literātūrā ir samērā maz nodarbojusies ar kultūras

filozofiju. Viņai ir pieskārušies galvenā kārtā dailliterātūras rakst-

nieki. Še latviešu kultūras filozofijā rakstnieki sludina sirdsskaid-

rību un sirdsšķīstību. Viņiem patīk sapņotājs un jūtīgs cilvēks, un

vispār jūtām latviešu rakstnieki piešķir loti augstu vērtību, kamēr

franču domātāji ir pārliecībā, ka cilvēku dzīvē visvairāk ir jāuzti-

cas prātam. Latviešu rakstnieki ierāda pirmo vietu sirdij. Pat Rai-

nis, enerģiskā cilvēka tipa sludinātājs, savu latviešu virsaiša pa-

rauga tipu Induli tēlo kā cilvēku ar zelta sirdi. Uzticība cilvēkam

un cilvēka sirdij dveš no visas latviešu rakstniecības dzīves filozo-

fijas.

Kā latviešu nacionāls domātājs latviešu kultūrā ir ieaudzis arī

Kārlis Ulmanis. Viņš parāda savā kultūras filozofijā dažus

tos pašus gara vilcienus, ko sludina citi latviešu kultūras filozofi,

iet viņš iet ari savus īpatnējus ceļus. Kārļa Ulmaņa dzīvei un mā-
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cībam ir bijis tik spēcīgs iespaids uz latviešu kultūru, ka mums jā-

met skats vispirms uz Ulmaņa dzīvi, lai viņa nozīmi saprastu.

Kārla Ulmaņa šūpulis ir kārts Bērzmuižas Udzes pagasta Pik-

šās, Bērzmuižas draudzē un Dobeles apriņķī. Še ir dzīvojušas vai-

rākas Ulmaņu paaudzes, un Indriķis Ulmanis apprecēja Līnberga

meitu Lizeti, loti strādīgu sievieti, kas varēja būt arī ļoti aizrautīga

un liela dziedātāja, sevišķi dievkalpojumos. Ulmaņi bija pazīstami

kā uzņēmīgi cilvēki, kas nebaidās no riska un ir gatavi uzsākt ko

lielu un jaunu. Tā kā Pikšu smilts zeme Ulmaņiem nedeva vajadzīgā

ienākuma, tad Indriķis nodarbojās ari ar tirdzniecību pa apkārtējiem

tirgiem. *

Kad Pikšu Indriķim Ulmanim bija jau divi dēli — Jānis un In-

driķis, 1877. gada 23. augustā, pēc jaunā stila 4. septembrī, viņiem

piedzima trešais dēls. Adjunkta mācītājs Boks vietējā skolā viņu

nokristīja par Kārli-Augustu. Laima, kas stāvēja pie bērna šūpuļa,

piešķīra viņam cīņu un grūtību pilnu mūžu, bet deva arī gaišu un

dziju garu, kā ari lielo laimi, atnest latviešiem brīvību, nodibināt na-

cionālu valsti.

Kārlis Ulmanis auga kā visi lauku zēni, gan rotaļājoties, gan

ejot darbā. Viņam gan vēl nebija cieši darbā jāiet, bet viņš no ve-

selīgā lauku darba nekad nav baidījies un ir strādājis sava brāļa

mājā fizisku darbu arī tad, kad viņš bija jau valsts vadītājs.

Viņam nebija vēl deviņu gadu, kad viņu nodeva Bērzmuižas sko-

lā pie viņa krusttēva Kristapa Cīruļa. Bet lai skola būtu tuvāk, viņš

dzīvoja pie radiem Udzes muižā. Pēc tam Kārlis Ulmanis mācās

Jelgavas pilsētas Aleksandra skolā, kuru vadīja rusifikātors Rad-

čenko. Vēlāk Kārlis Ulmanis pāriet uz Jelgavas reālskolu. Jau-

neklis bija laipns un draudzīgs, bet arī atturīgs. Viņš nenodarbojās

tika? ar skolas mācībām, jau toreiz viņš sāka pierast domāt uz

priekšu. Savas mācības viņš turpināja arī Rīgā.

Pēc skolas Kārlis Ulmanis strādāja sava tēva mājā un viņam

nav izredzes tālāk, augstāk kāpt pa izglītības kāpnēm. Tāpēc

viņš sāk strādāt piensaimniecībā pie sava brāļa Indriķa, kur darbo-

jas vairākus gadus. Pēc tam viņš pāriet uz Liepāju, kur darbojas

atbildīgā amatā lielākajā piensaimniecības uzņēmumā.

1899. gada oktobrī Rīgas Latviešu b-bā sasauc lauksaimniecī-

bas kongresu, kurā piedalās ap 1000 delegātu. Starp tiem 753 no

Vidzemes, bet 331 no Kurzemes un Zemgales. Šajā kongresā Kār-

lis Ulmanis lasīja lekciju Piena ražojumi un viņu izlietošana.

Viņš uzstājas par koppienotavu un lopu pārraugu biedrību dibinā-

šanu. Jaunais racionālās piensaimniecības pionieris gūst lielu at-

zinību gan kā cilvēks, gan arī kā lektors. Zemkopja 5. numurā
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1900. gadā ir nodrukāts viņa referāts. Tas ir Ulmaņa literārās dar-

bības sākums. Viņš drukājās arī Mājas Viesa Zemkopības pieli-

kumā.

Divus gadus vēlāk Bērzmuižā ir arī pirmie piensaimniecības

kursi, kurus organizē agr. Bergs. Še Kārlis Ulmanis lasa par lop-

kopību un piensaimniecību, un lekcijas ir iespiestas Zemkopī (1902,

36—41). Ulmanis nav vairs vienkāršs prokūrists piensaimniecības

veikalā, viņš ir izgājis tautas druvā; nepārredzams darba lauks ir

atvēries jaunajam censonim, un viņa lekcijas grib dzirdēt dažādos

novados.

Bet jauneklim slāpst pēc tālākas izglītības. Viņam ir jau 25

gadi, kad viņš 1902. gada rudenī dodas uz Šveici un studē lauksaim-

niecību agronomijas institūtā pie Cīriches universitātes. Še viņš

iepazīstas arī ar Miķeli Valteru un cilā problēmas, ko varētu darīt

latviešu tautas labā. Divus nākošos gadus Kārlis Ulmanis studē

lauksaimniecību Leipcigas universitātē.

Brīvo laiku viņš pavada Latvijā. Viņu aicina savā dienestā

Valmierā Kauguru lauksaimniecības b-ba (vēlāk saucās Baltijas

lauksaimnieku biedrība). Palīdzēdams kārtot piensaimniecības lie-

tas Rīgas Latviešu b. lauksaimniecības nodaļā, viņš rīko lekcijas un

kursus gan Valmierā, gan apriņķī, gan visā Vidzemē. Šur tur Vid-

zemē saimnieku istabā pie sienas var redzēt kursistu bildes no ve-

ciem laikiem, un šo kursantu vidū sēd Kārlis Ulmanis. Daudzi no

šiem kursu dalībniekiem tagad miruši, citi nosirmojuši; viens no jau-

nākiem uz bildes ir lektors Kārlis Ulmanis. Viņš organizē pien-

saimniecību, nostādot to uz racionāliem pamatiem. Ulmanis strādā

žurnālā Lauksaimnieks un ir rakstījis arī vācu lauksaimniecības

žurnālos.

1905. gadā Kārlis Ulmanis galīgi atgriežas dzimtenē un iestājas

par agronomu Baltijas lauksaimnieku b-bā Valmierā. Te biedrības

dvēsele ir Hermanis Enzeliņš (cf. IV 130). Kārlis Ulmanis, strādā ar

dedzību, ar neapslāpējamu ticību labākai nākotnei, iegūst nedalītu

auditorijas piekrišanu, viņš lasa galvenā kārtā par moderno lopkopī-

bu. Viņam ir loti tālu ejoši plāni, un viņš jau tad domā ne tikai par

zemnieku ienākumu pavairošanu. Kārlis Ulmanis uzņemas arī Val-

mieras žurnāla Lauksaimnieks redaktora pienākumus. Ir dzimtene

modusies jaunai dzīvei, vai Ulmanis varētu palikt ceļmalā skatoties?

1900. gadā ievietoto rakstu dēl 1905. gada rudenī Kārli Ulmani ap-

cietina, un viņš visu soda ekspedīciju baigo laiku pavada Pliskavas

cietumā. Citi revolūcionāri atmin Kārli Ulmani kā loti jauku kame-

ras biedru.

1906. gada, izkļuvis no cietuma, viņš kadu laiku pavada brala
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mājās, ejot pie lauku darbiem, bet, saņēmis no Valmieras sliktas zi-

ņas, ka viņu atkal grib arestēt, jo par viņa lekcijām Valmierā iet le-

ģendāra slava, viņš gar Valmieru dodas uz Pēterpili, Helsinkiem un

nonāk Vācijā. Še viņam ļoti grūti materiālie apstākli, bet 1906./7.

gada ziemā viņš dabū skolotāja vietu kādā Vācijas lauksaimniecī-

bas skolā. Viņš pats turpina mācīties tālāk. 1907. g. viņš atkal at-

griežas dzimtenē un mēģina tikt Valmierā par agronomu, bet krievu

valdība tam pretojas. Uz rudens pusi viņš saņem ziņu, ka viņa brī-

vība un pat dzīvība ir apdraudēta. Viņš nedodas klaidoņa dzīvē uz

lekškrieviju, kā to darīja daudzi latviešu revolucionāri, bet uzņem

lielu risku un ar gluži maz līdzekļiem dodas pāri Atlantijas okeānam

uz visādu varbūtību zemi — Savienotām Valstīm.

Viņš nepaliek Ņujorkā ilgi, jo laime lielpilsētā viņu nevilina.

Viņš dodas uz zemkopības valsti —
Nebrasku un ieliek avīzēs slu-

dinājumu, ka Eiropā studējis agronoms meklē attiecīgu nodarboša-

nos. Bet viņam piedāvā strādnieka vietu. Sākumā viņš domā, ka

tā ir jokošanās, beidzot tomēr aiziet par laukstrādnieku prērijās. Pēc

tam viņš sameklē vietu pie Misuri upes Omahas pilsētā sviesta

fabrikas laboratorijā.

Amerikas ceļojumā Ulmanis ir gluži bez līdzekļiem. Viņš Val-

mierā ir pārdevis savu darbu lenesīga piensaimniecība un dabūjis

honorāru. Amerikā Kārlis Ulmanis saņem ļoti priecīgu ziņu, ka viņa

grāmata labi iet. Tomēr Amerikā viņam jāpārdzīvo loti smagas

dienas. Strādājot piensaimniecībā, viņš ir fiziska darba strādnieks

un izbauda Amerikas sūras darba dienas priekus un bēdas. Kād-

reiz viņš pārpūlas un saslimst un nogul trīs nedēļas uz gultas. Šai

laikā viņš nevienam neraksta. Vispār Ulmanis mīl pazust no acīm

tad, ja viņam grūti iet, ja ir priekšā grūts darbs. Nelaimē viņš

pieplok, viens pats klusi cieš, bet ļaudīs rādās mirdzuma pilns.

Lai gan tam līdzekļu loti maz, viņš iestājas Nebraskas valsts

universitātes Linkolna Lauksaimniecības institūtā, kuru beidz 1909.

gadā. Pēc tam viņš kādu laiku ir arī par mācības spēku universi-

tātē. Vispār Amerikas laikā Ulmanis garīgi stipri pieaug.

Tālajā Amerikā viņš dzīvi darbojas latviešu zemnieku labā.

Viņš bija pamodinājis dzimtenē interesi pret jaunlaiku ienesīgo pien-

saimniecību. Tagad viņš savai dzimtenei rāda jaunu ienākuma

avotu un raksta grāmatu lenesīga cūkkopība. Bez tam viņš ir pub-

licējis atsevišķus artiķelus Zemē un Baltijas Lauksaimniekā. Jau

1905. gadā Kārlis Ulmanis publicēja rakstu, ka mēs gribam no mui-

žām atsevišķus ceļus iet. 1912. gadā no tālās Amerikas viņš prasa

latviešu spēkam, skaitam un vajadzībām piemērotu līdzdalību vie-

tējā pašvaldībā. Viņš prasa izglītības veicināšanu, lauksaimniecības
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kultūras pacelšanu, kopdarbību, mašīnas, apzinīgu saimniekošanu,

prasa arī to, ko visu mūžu ir prasījis — lauku darba spēka pārkār-

tošanu, lai atturētu strādniekus no pilsētas. Atgādinājis Ruģēna

vārdus, „kad atnāks latviešiem tie laiki", viņš skubina, ka ar gaidī-

šanu vien nekas nav panākams un caur rindiņām aicina uz politisku

drošību. Kādu rakstu viņš nobeidz tā: „Grūti, protams, grūti, bet

viss darbs taptu vieglāks, ja mēs beidzot sapurinātos, izberzētu

miegu no acīm un nokratītu šo smago, veco dzimtbūšanas lāstu, šo

visu centību nāvējošo nodošanos liktenim, šo mazdūšību, uzņēmī-
bas un drosmes trūkumu, šo verdzisko: es nezinu, es nevaru, es

nemāku, es nespēju. Saņemsim dūšu, celsimies un sāksim strādāt,
un viena apziņa lai uztur mūs stiprus un dod mums jaunus spēkus,

kad mēs sākam pagurt, lai uztura mūs nelokāmus un negrozāmus

jauno ceļu staigājot, un šī apziņa lai ir: mums pieder nākamajie laiki"

(57. lpp. I). Šajos pirmajos rakstos Ulmanis parāda tās pašas īpat-

nības, kas viņa darbiem vēlāk piemīt bagātīgi. Viņš raksta vien-

kāršā, apskaužami pieejamā valodā. Viņa rakstā parasti netrūkst

arī patētiskās daļas līdz ar skubinājumu uz augšu, neatlaisties un

iegūt citādas gara tieksmes.

Amerikā Ulmanis ir atradis savam garam jaunu tēviju. Viņš

ir, laikam, jutis sevišķu pievilcību pret šo enerģisko zemi un tāpēc

braucis turp. Viņš ieguvis bagātīgus piedzīvojumus un iepazinies

arī ar Mardena, Treina un citām dzīves filozofijām, jo sevišķi pē-

tījis Amerikas Savienoto Valstu vēsturi un tās politiskās pa-

rādības. Braucot uz Latviju, viņš var droši teikt, ka Latvijai nes

to, kas viņai visvairāk ir vajadzīgs. Sentimentālu sapņotāju tautai

Kārlis Ulmanis ved jaunu, enerģiska, izdarīga cilvēka garu.

Kad 1913. gadā Romanova dinastija svin savas pastāvēšanas

300 gadu jubileju, uz izsludinātās amnestijas pamata sodu atlaiž par

daudziem politiskiem pārkāpumiem, un kādu dienu lielās dzimtenes

ilgās dzīvojušam Kārlim Ulmanim tēlegrafs atnes Hermaņa Enze-

liņa tēlegrammu no Valmieras, ka Ulmanis ir amnestēts un var do-

ties mājā. Darbs acumirklī viņam neatļauj mājā braukt, bet pie pir-

mās iespējas viņš dodas atpakaļ. Kad rudenī viņš ierodas Bērzmuižā

pie savējiem, viņš te ciemojas tikai vienu dienu un tūliņ dodas uz

Valmieru. Pēc 7 svešumā pavadītiem gadiem Kārlis Ulmanis ar de-

dzību raujas darbā. No novembra beigām līdz ziemassvētkiem vis-

dažādākos pagastos Valmieras apkārtnē viņš nolasa 18 lekcijas.

Ulmaņa priekšnesumi zemniekos rada entuziasmu. Lai gan netrūkst

arī to veco vīru, kas par lektora karstgalvību krata galvas.

Ulmanim ir jau 36 gadi. Viņš dzīvo Valmiera, biedrības nama,

mazā istabiņā, kur pie sienas ir Linkolna augstskolas zīme — mazs
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karodziņš. Visos kaktos grāmatas un žurnāli. Še viņš pieņem arī

publiku un no šejienes izstaro gaismu visapkārt. Valmierā viņš tiek

acumirkli populārs, viņam ir leģendāra runātāja slava. Tas kā me-

teors ir nokritis Latvijā, par viņu runā, ka viņš kādreiz būs pirmais

Latvijā. Toreiz mums Rīgā bija citi vadoņi, tur Ulmaņa vārda ne-

pieminēja, bet Valmierā uzausa jauna zvaigzne, kuras spožumā žilba

laužu bari un sagaidīja Ulmani mīlestības pilnām acīm. Ulmanis

nav tikai organizātors un lektors, viņš strādā arī literātūrā un iet

nepopulārā darbā apturēt laika straumi. Rīga milzīgi pieaug, tai ir

vairāk kā 500.000 iedzīvotāju, lauki arvien vairāk tukšojas, jo lauk-

strādnieki aiziet uz pilsētu. Turp dodas pat saimnieku dēli. Lat-

viešu lauki paliek tukši, un vairums zemes pieder vācu un polu

muižniecībai. Krievi un vāci ved šeit iekšā kolonistus — vāciešus

un krievus. Rīgā vairs nav latviešu majoritātes, arī lauki draud pa-

likt nelatviski. Mums draud, ka latvieši pazudīs citu tautu jūrā. Mil-

jongalvaina laužu masa gāzīsies pār latviešu tautu un iznīcinās to.

Ulmanis stājas pretim zemnieku aiziešanai uz pilsētu. Tā ir nepo-

pulāra rakstīšana. Gandrīz visā literātūrā līdz šim ir nosodīti un

par vecmodīgiem saukti tie rakstnieki, kas stājušies pretim zemnie-

ku aiziešanai uz pilsētu. Ulmanis grib dibināt jaunu pasaules uz-

skatu, kas lauku darbu nostāda goda vietā. Viņš raksta par tēva

un dēla problēmu, ir sapulces, kur viņš ar karstu dedzību runā par

tēviem un dēliem, un auditorija ir dziļi aizkustināta. Mēs saskatām,

ka mūsu tautas spēki aizsērē, un mūsu tauta izklīst. Šai laikā Kārlis

Ulmanis prasa askētisku stingrību no ikviena, lai ļaudis ir nenopēr-

kami godīgi, nenogurstoši un atturīgi; viņš aicina ticēt savam

darbam.

Kad pasaules karā sākās lielā bēgļu kustība, valdība Kārli Ul-

mani norīko evakuācijas komisijā. Simtiem tūkstošu cilvēku un lopu

atstāj Kurzemi un Zemgali. Vidzemē visas mājas, meži un ceļmalas

ir pilnas ar bēgļiem un lopiem. Pa visu zemi iet briesmīga lopu

purnu un nagu sērga. Tūkstošiem kustoņu aiziet bojā. Lai vēl

glābtu, kas glābjams, lai sagādātu bēgļiem naudu par pārdotiem kus-

toņiem, Ulmanis ir evakuācijas komisijas priekšgalā un strādā

Suntažos un Sidgundā. Pēc tam mēs viņu redzam Valmierā, bēgļu

apgādāšanas komisijas priekšgalā, viņš strādā, lai uzturētu bēgļu

dzīvību. Tas ir pašaizliedzīga darba un lielas uzupurēšanās laiks.

Ir brīži, kad trūkst darbinieku un tad, kā Erss raksta savā grāmatā

Brīvības cīņas Vidzemē, Ulmanis nebaidās pat no fiziska darba bēg-

ļiem par labu. Viņš nolasa arī bēgļu vakaros vairākas lekcijas par

saviem piedzīvojumiem Amerikā.

Šai laika Ulmanis raksta arī lielus principiālus darbus Zeme
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un Līdumā. 1915. gadā Zemē viņš publicē rakstu par veco tematu

Lauksaimniecība kā dzīves darbs. Ka dzīve ir tikusi vaimanu pil-

na, šinī pašā gadā viņš publicē rakstu Grūtības un pārbaudījumi

mūsu ceļā. Te viņš izsaka pārliecību, ka grūtais kara laiks nesīs ne-

tikai ciešanas vien, bet arī paliekošu labumu un svētību. „Mūsu

vidū daudz tādu, kuri mācījušies nevaimanāt grūtību un pārbaudī-

jumu brīžos. Kuri sajūt, ka tikai ugunī zelts top šķīstīts no nevēr-

tīgiem piemaisījumiem". Kara un revolūciju laikā Ulmanis nezaudē

filozofiska miera. Viņš populārizē Mardenu un Treinu, pats iz-

saka pārliecību, ka mums arvien jādomā par jaunu, labāku dzīvi un

jāatmet sliktās domas. Mums jācenšas tikt par sava likteņa kun-

giem, bet cilvēku lielākais ienaidnieks ir baiļošanās un zūdīšanās.

Viņš ieteic pašpaļāvību un stingru gribu. Kad apkārt ir ugunīga re-

volūcija, un visi gaida pestīšanu no apstākļu pārveidošanās, Ulmanis

arvien vēl prasa cilvēka paša pārvēršanos. Revolūcijas laikā viņš

nestaigā pa mītiņiem, viņu nekairina sīka godkārība, pretim izlaidī-

bai un izklaidībai Kārlis Ulmanis prasa centrālizēšanas spēku. Līdz

ar Mardenu viņš prasa dzelzs gribu un pašpaļāvību. Tomēr Kārlis

Ulmanis redz vairāk par citiem, ka tagad nācis laiks pārveidot mūsu

zemi.

Kad izceļas revolūcija, Kārlis Ulmanis Valmierā zemes sa-

pulcē ir liela entuziasma pilns. Te runā par jauno, brīvo Latviju, un

Valmiera tikusi kongresu pilsēta. Ulmani ievēl Vidzemes zemes

padomē kā delegātu no bezzemniekiem. No Valmieras viņam jāiet

darboties uz Rīgu visas Latvijas mērogā. Revolūcija arī viņam ir

pavērusi jaunas izredzes, bet latviešu pilsonība gandrīz nemaz ne-

interesējas par valsts lietām, bet nodarbojas ar saviem veikaliem.

Kārlis Ulmanis tagad redz un pareizi tulko laika zīmes. Valkā

viņš kopā ar tuvākiem palīgiem sasauc zemnieku kongresu un nodi-

bina Latviešu zemnieku savienību, kas viņu ievēl par partijas va-

doni, un šai amatā viņš arī paliek visos partijas pastāvēšanas laikos.

Bet otrā dienā pēc kongresa Ulmanis saslimst ar plaušu kar-

soni un paiet veselas deviņas nedēļas, kad Ulmanis atkal var cel-

ties. Saslimšana viņu aizkavē no Vidzemes vicegubernātora pie-

nākumu pildīšanas, kādā amatā viņš uzaicināts revolūcijas sākumā.

Kad vācieši okupēja Rīgu, darbus sadalīja tā, ka Ulmanis ar

Valteru palika Rīgā, virzīt uz priekšu Latvijas valsts patstāvību.

Beidzot 18. gada sākumā vāci okupēja visu Latviju, mūsu cerības uz

nacionālu valsti bija stipri apdraudētas. Rīgā vācieši ieveda tik stin-

gru kārtību, ka latviešu intelliģenci, kas iebrauca Rīgā, tūliņ sūtīja

uz koncentrācijas nometni. Turp nokļuva arī Akuraters. No Rī-

gas sūtīja projām uz vācu oglraktuvēm, bet intelliģentākos uz kon-
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centrācijas nometni. Kad vietējie vācieši še gribēja dibināt vācu

valsti, latviešiem bija okupācijas varai jādeklarē, ka viņi prasa ne-

atkarīgu un patstāvīgu latviešu valsti. Šajā laikā Ulmanis gāja pie

vāciem delegācijas priekšgalā, lai prasītu Latvijai viņas dalu un

tiesu. Vācu okupācijas laikā Ulmanis darbojās latviešu palīdzības

■komitejā Rīgā. Aizgājis 18. g. pavasarī uz Priekuļiem, viņš nodi-

bina palīdzības komiteju okupētai Vidzemei. Komitejai sarodas

labs skaits līdzstrādnieku, starp tiem Jūlijs Druva un Dāvids Rudzītis.

Vidzemnieki loti kāri lasa Ulmaņa rediģēto Baltijas Lauksaimnieku,

kura vairāki numuri jāpārdrukā divas vai trīs reizes. Oktobra bei-

gās atgriezies no kādas sapulces, Ulmanis saslimst ar smagu gripu.

1918. gada vasarā kādu laiku K. Ulmanis strādā Lauksaimnieku

Centrālbiedrībā Priekuļos. Kārlis Ulmanis nezaudē sava optimisma

un dod visiem pārliecību, ka pat saimnieciskā laukā latvieši izkon-

kurēs vietējos muižniekus. Viņš dzīvi apzinās, ka konkurences cīņā

mēs varēsim veikt tikai tad, ja mūsu darbs būs pirmšķirīgs. Tāpēc

viņš publicē rakstu Tikai vilsabākais ir labs diezgan.

Kad zem lielo represiju baiguma intelliģence ir atrāvusies no

tautas, Kārlis Ulmanis raksta:

„Qrēks būt skolotam, grēks būt jaunam, ja tu tagad savā no-

vadā guli, dzīvo mājās, rīko ballītes, piedzēries, labi izgulies, ēd

maizi, pienu, olas, galu, saknes —
visu to, ko arājs ražo 1. Mums zem-

niekiem kauns no tevis. Ja tu mūsu skolotais vīrs esi tik vien pratis

izskoloties."

Kara un revolūcijas laikos Kārlis Ulmanis ir radījis daudzas

sentences. Tās ir liecības par lielu gara brīvību. Lieli notikumi,

kas gājuši pār zemi, un kuros viņš stāvēja abām kājām, viņa dvēseles

pamatus maz skāruši. No viņa darbiem redzams skubinājums uz

augšu, viņam riebj tas cilvēks, kas ierāvies savā alā, dzīvo materi-

ālām lietām. Ja mēs gulēsim, tad nāks citi un nosēdīsies mūsu vie-

lā. Veltīga tāda dzīve, kur tikai paēšana. Tikai to vīru apbrīno, ko

neatbaida nekādas grūtības. „Man patīk tas vīrs", saka Ulmanis,

„kurš sasniedzis trepju augšējo kāpi, uzsauc apakšā stāvētājiem, lai

dod vēl otras trepes augšā".

1917. gada novembrī Valkā nodibinājās Nacionālā padome,
bet tā nespēja izcīnīt latviešu valsti. Neatkarīgas vācu valstis

Latvijā centās nodibināt Vācija un vietējie vācieši. Jau agrāk

tika nodibināta Kurzemes hercogiste, bet Igaunijas, Vidzemes, Sā-

musalas delegātu sesija notika no 5.—9. novembrim 1918. gadā.

Taisni vācu revolūcijas laikā te vietējie vāci nodibināja neatkarīgas

Baltijas valstis. Šo valstu neatkarību bija apstiprinājis Vācijas ķei-

zars Vilhelms jau 21. septembrī 1918. gadā.
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Bet paši latvieši gribēja iet savas patstāvības ceļu. Un ši

mērķa izvešanā piedalās arī Kārlis Ulmanis. Viņš jau bija piedalī-

jies daudzās sapulcēs, kur sprieda par Latvijas neatkarību. Gan

Vidzemes zemes padomē, gan dēmokratiskā blokā, gan organizā-

ciju padomē. Tagad vairs lieta necieta. 15. novembrī viņš Valkā

sasauca Zemnieku sav-bas kongresu, kas vienbalsīgi nolēma dibi-

nāt Latvijas valsti, un Ulmanis tūliņ ar 13 delegātiem ieradās Rīgā.

17. novembra vakarā Rīgas Latviešu amatnieku b-bas krājaizdevu:

kases telpās, Kr. Barona ielā 3, notika konstituēšanās sapulce un nā-

košā dienā Nacionālā teātrī proklamē neatkarīgu Latvijas valsti
r

kuras pirmais ministru prezidents ir Kārlis Ulmanis.

Tagad Latvijā bija trīs valdības: Kurzemes hercogistes, Vid-

zemes hercogistes un visas Latvijas latviešu valdība. Kad Kārlis

Ulmanis ar ministriem atgriezās no Latvijas proklamēšanas, viņi rau-

dzījās, kā zvaigžņotās debesis apmirdz jauno valsti, bet kāda bija šī

valsts? Ulmanim nebija ne varas, ne naudas, ne piedzīvojušu ierēdņu.

Vīriešu lielākā dala bija iesaukti svešās armijās, bet zeme galīgi iz-

postīta karā. Virsnieki un studenti un skolu jaunatne drīz stājās

viņa rīcībā, bet vāci nedeva ieroču. No austrumiem spiedās iekšā

Krievijas karaspēks, mūsu pašu sarkanie strēlnieki, vezdami līdz

krievu sarkano armiju. Viņi piedraudēja katram ar nāves sodu, kas

stāsies pretim. Karos un bezgalīgās jukās tauta bija nogurusi un

pazaudējusi ticību. Ka te Ulmanis ko spētu izdarīt, tam bija maz

ticētāju. Stāties pretim Krievijas miljonu lielajai revolucionāru ar-

mijai nozīmēja milzīgu risku. Daudzi bailīgie runāja, ka tagad rīko

latviešu intelliģences izkaušanu. Dala tautas gaidīja lieliniekus un-

cēla viņiem goda vārtus. let kopā ar vācu karaspēku bija nepopu-

lāra lieta. Tikai daži tūkstoši ideālistu bija gatavi visu atdot par

Latviju. Bet mūsu dzimtene bija kā izmircis purvs, saindēts, pilns-

ar krievu bēgļiem, spekulantiem un blēžiem. Rīgas kafejnīcās nebija

vietas, kur nosēsties, visi uztraukti runāja, viens otram deva

domu, bet cīnītāju nebija. Neviens ari nezināja padoma, kā tikt pie

ieročiem un starptautiskās uzticības, kā tautu atraut politiskam ār-

prātam. Kārlim Ulmanim bija neticami grūts uzdevums. Viņam bija

ne tikai jāiekaro Latvija, bet arī vēl pašu tautas lielākā dala. Mūsu

armijas vadītājos populārās personas līdz ar iesauktiem karavīriem

atradās Krievijā vai vācu gūstā. Mūsu zeme bija pilna ar nodevību.

Grūti bija spriest, kas ir patriots, kas svešs aģents, viss bija sapi-

nies kā čūsku midzenī.

Kā vēlāk rakstīja komūnisti, šajā brīdī latviešu lielinieki gri->:

bēja Kārli Ulmani Rīgā arestēt pašu nacionālo zaldātu rokām, lai tad-

izdotu sarkanai Latvijai, šis nodoms tomēr izjuka pēdējā stundā?
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Kārlis Ulmanis parādīja apbrīnojamu drosmi. Viņš dzīvoja Cen-

trālviesnīcā, kas bija arī komunistu un vācu aģentu citadele. Še

jauno ministru prezidentu uzmeklēja arī atbraukušās angļu flotes

admirālis.

Angļu flote aizbrauca, valdībai un jauniem nacionālistiem ar

briesmīgi smagu sirdi bija jāatstāj Rīga, ejot pretim nezināmai nā-

kotnei. 0. Nonācs raksta, ka pēdējā dienā Ulmanis kā pēdējais pa-

licis pie prezidija galda Pagaidu valdības miteklī. „Tā viņu pēdējo

reiz redzēju Rīgā, gan briesmīgu sāpju pārņemtu, bet ne satriektu.

"Šo vīru, kas šinī brīdī gan vissmagāki sajuta jauno pārbaudījumu un

postu, kāds tagad vēlās pār Latvijas valsti, kuras nodibināšanā vi-

ņas ministru prezidents bija ielicis visu sirdi un dvēseli."

Pēc īsa Jelgavā pavadīta laika valdība pārceļas uz Liepāju.

Ulmanim ir maz sekotāju, bet vāci neatļauj papildināt karaspēka.

Kārlis Ulmanis dodas meklēt palīdzību uz Dāniju un Zviedriju. Kad

jaunas, nedzirdētas valsts galva te meklē palīdzību, šo bagāto

valstu vīri izbrīnā nesaprot, ko gan svešinieks vēlas. Tā laika

nenoteiktības pilnajā stāvoklī Ulmanim un viņa palīgiem, starp

kuriem bija arī tagadējais senātors Pūriņš, toreizējais finanču

ministrs, galvenā kārtā bija jāapmierinājas tikai ar informāciju.

Bet dažu notikumu norisi bija izdevies iespaidot. Piemēram, ja Pa-

gaidu valdības delegācija nebūtu iemaisījusies, tad vēlāk no Stok-

holmas uz Liepāju būtu atbraukuši ne tikai sazvērnieka Striķa drau-

gi, bet īsta palīdzības ekspedīcija vāciešiem.

Kara dievs gribēja upurus, un Latvija bija jāizcīna grūtās cī-

ņās. Sabiedrotie prasīja, lai vācu karaspēks paliek še zemes aiz-

sardzībai, bet vāci neatzina latviešu virsvadonības. Pirms 7 gadu

simteņiem latvieši bija izdarījuši kardinālu kļūdu, noticējuši ienā-

cējiem un nodevuši viņiem virsvadonību. Tas beidzās ar latviešu

verdzību. Tagad vēsture atkārtojās. Vāci bija ar mieru palīdzēt

mums atsvabināties no krievu varas, bet viņi nebija ar mieru kal-

pot zem mūsu virsvadības. Ulmanis saprata šī brīža lielo nozīmi

nn visgrūtākos pekles apstākļos nebija pierunājams atdot virsva-

dību vāciem.

Vāci viņa negribēja atzīt, atzīt latviešu virsvaldību. Tāpēc
1919. gada 16. aprīlī no frontes atsauktās daļas mēģināja gāzt lat-

viešu valdību. Ejot uz darbu, uz valsts kancleju, Ulmani sasniedza

•ziņa par draudošām briesmām, un viņš paglābās angļu sūtniecībā un

vēlāk uz kuģa Saratovs. Tagad, pēc 30 gadiem, paši vācieši raksta

par šo gadījumu: „Šinī notikumā, ka latviešu ministru prezidentam

Ulmanim izdevās izbēgt, ir saskatāms Baltikuma traģēdijas īste-

nais smaguma punkts." — Šim teikumam nesen mūsu laikrakstos
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(Jaunākās Ziņas 2. 1. 37) lasījām šādu piezīmi: „Un proti: ja mi-

nistru prezidentam nebūtu izdevies izbēgt no vāciešu rokām, orga-

nizēt Latvijas armiju, radīt pretestību vācu jaunai okupācijai, tad

vācieši, t. i. vācu dzelzs brigāde un landesvērs, būtu zemes likteņa

noteicēji. Un: vācieši būtu savu „misiju" izpildījuši!" Tikai pēc Cē-

su un Juglas kaujām, kad kara dievs bija iztrakojies, Ulmanis varēja

atgriezties Rīgā, un tauta viņu saņēma ar gavilēm.

Šajā ārkārtīgi grūtajā valsts dibināšanas un cīņu laikā Ulma-

nis bija gluži neatsverama persona. Viņš parādīja lieliskas diplo-

māta spējas un pat visgrūtākos apstākļos uzturēja saviem apakš-

niekiem un armijai labu gara stāvokli. Kā sabiedrotiem, tā latvie-

šiem viņš deva pārliecību, ka mūsu nacionālā lieta uzvarēs. Viņa

iespaidīgā personība un lielās valodu zināšanas radīja lielu respektu

sabiedrotos, kas daudz palīdzēja šajā latviešiem grūtajā brīdī.

1919. gada oktobrī Ulmanis un visa Latvija piedzīvo jaunus,

smagus pārdzīvojumus. Kad latviešu armija atrodas vēl Latgales

frontē, piepeši no muguras uzbrūk Golca-Bermonta karaspēks un

pēc sīvām cīņām ieņem Pārdaugavu, bet Daugavai pāri netiek.

Ulmanis ir darījis visu, lai vāci labprātīgi aizietu no zemes.

Tagad viņš pats uzņemas kara ministra smagos uzdevumus, armi-

jas apgādāšanu un rīkošanu. Tautas padomes sēdē viņš saka spār-

notus vārdus, ka vācieši turējuši Latvijas armiju par skaitā mazu

un vāji apbruņotu, bet ka viņi tomēr aizmirsuši, ka latvieši iet uz

dzīvību un nāvi uzvarēt savu ienaidnieku. „Un iedami šai cīņā ar

vienīgo pārliecību, ar vienīgo apziņu, ka šī cīņa ir uzvaras cīņa,

latvietis zin, ka viņam nekas nevar pretim stāties. Ja jūs būtu bi-

juši kopā ar mani frontē, būtu apbraukājuši visas tās vietas, kur

mūsu kareivji stāv, tad jūs būtu redzējuši to spožumu, to sauli, to

cerību viņu acīs spīdot, to pārliecību, ka viņos ir spēks, ka viņi uz-

varēs, tad arī jums visiem būtu tā pārliecība, tāpat kā man, ka viņi

uzvarēs." ledomājaties: Latvija cīnās ar Vāciju, kas spēja spītēt

visai pasaulei, bet ministru prezidents Kārlis Ulmanis uzdrošinās

sacīt: „Mēs vēl neesam cīņas galā, mums vēl daudz grūtu cīņu

priekšā, un mums ir pārliecība, ka mēs uzvarēsim. Un šai cīņā mēs

gribam dibināties vienīgi uz mūsu pašu spēkiem." Kārlis Ulmanis

solās aizdzīt ienaidnieku no Latvijas tā, ka tam uz mūžīgiem laikiem

pāries griba uzbrukt mūsu zemei. Zemē ir pamodies nedzirdēts en-

tūziasms. Rīgā pieteicas tūkstošiem brīvprātīgo, un šīs cīņas vai-

ņago uzvara. Ulmanis apmeklēja grūtu cīņu vietas, viņu pie Dau-

gavas ievaino, bet par laimi viegli. Tautas padomē Kārlis Ulmanis

tura runu: „Mēs esam guvuši panākumus un uzvaru, pateicoties

mūsu karaspēka pašaizliedzīgai varonībai un uzupurēšanās spējām,
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kādas vēsture vēl nav pieredzējusi.
...

Mūsu pusē bija pārliecība

un ticība pašiem uz saviem spēkiem. Tēvzemes mīlestība, cenšanās

ziedot visu, pat savu dzīvību par savas tēvijas gaišāku, labāku nā-

kotni. Nav apstāšanās un ceļa atpakaļ, nav nekādas runas un ne-

var būt runas par kaut kādiem līgumiem un izlīgumiem
...

Mēs —

reāls spēks, mēs neesam vairs kaut kas, ar kuru nevajaga rēķinā-

ties, mēs neesam, par ko varētu teikt, ka to no zemes virsus var

noslaucīt." Šo pašpaļāvību, šo lielo ticību ministru prezidents dod

visiem. Karaspēks ir dziļas sajūsmas pilns, tas ir nabadzīgi, ģērbts

un trūcīgi bruņots, bet ar tādu sirdsdegsmi, ka ienaidnieks tiek pa-

dzīts. Un kad Kārlis Ulmanis kā uzvarētājs ieiet Jelgavā, iedzīvo-

tāji viņu paceļ uz rokām, un viņš runu turot skūpsta Latvijas karogu,
izsakot dziļu mīlestību par dzimto zemi: „Kurzeme, Zemgale, —

mīļā, baltā Dievazemīte!"

Kad sākas cīņas par Latgali, Kārlis Ulmanis atkal ar savu en-

tūziasmu dedzina visu sirdis. Viņš runā, ka kritušo varoņu gars un

ideālā tēvzemes mīlestība ir visu spēcinājusi un modina arī mūs.

1920. g. augusta Ulmanis var noslēgt goda pilnu mieru. Cīno-

ties divās frontēs, Latvija ir nodibinājusies etnogrāfiskās robežās.

Kad nebija ne varas, ne ieroču, ne naudas, kad vīrieši bija ie-

saukti svešās armijās, bija jāizcīna Latvijas valsts. Zeme bija iz-

postīta līdz neiespējamībai. Mūsu valsts sākumā mums bija tikai

trīs tēlegrafa aparāti, un Zemgalē tikai viena lokomotīve. Latgale;

bija evakuēta, izpostīta un haosa pilna. No Latvijas aizvāktas

gandrīz visas fabrikas. Bija jāprot visu noorganizēt un radīt mo-

dernu valsti. Tad atgriezās 300.000 bēgļu. Viņi bija pilni tādu dzim-

tenes ilgu, ka daudzi uz robežas krita ceļos un skūpstīja zemi, tie

bija jānovieto, jāgādā viņiem darbs. Bija arī jānoorganizē valsts

aparāts, kad liktenīgie notikumi bija sašķiebuši ļaužu psīchi, vaja-

dzēja atrast cilvēkus, kas spētu un prastu ko darīt.

Vai latvieši pietiekoši novērtē šo lielo darbu? Ulmanis cen-

šas modināt cienību pret varonību, pret kritušajiem. Viņš raksta,

patriotisma pilnus darbus, bet zeme ir savstarpēju intrigu pilna.

Latviešos vēl nav nostiprinājusies īsta valstiska apziņa. 1920. gadā,

kad dzimtenē ir iestājies miers, Latvijas Vēstnesis raksta, ka katrs

putns reiz gadā iztīrot savu ligzdu, bet Ulmaņa kabinets pastā-

vot jau ilgu laiku. Un tas neskatoties uz to, ka no 1918. gada 18.

novembra līdz 1921. gada 18. jūnijam Prezidentam K. Ulmanim ir

četras reizes jāmaina kabinets. Un tad arī viņam pašam ir jāiet.

Tikai tagad pamazām sāk noskaidroties iemesli, kādēļ tas bija va-

jadzīgs. •
• '

Zeme vel nebija norimusi. Kad Ulmanis apbraukāja Dien-
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vidvidzemi, bandīti uz viņu sarīkoja atentātu, uzspridzinot

priedi, kas gāzās uz automobili, un atklāja uz braucējiem uguni. Pre-

zidents Ulmanis tomēr izgāja sveikā un pēc pusstundas noturēja pa-

rasto divi stundas garo runu, un klausītāji tik vēlāk dabūja zināt,
kas noticis. Zemgalē uz viņu meta bumbu, bet valsts nodibinātā-

jam dievi vēl bija lēmuši tālākus uzdevumus. Viņš vēl Latvijai bija

vajadzīgs.*

Tad Kārlis Ulmanis aiziet Zemnieku savienības organizēšanas

un Saeimas darbībā. Viņa ierosinājumus visi dzird un respektē.

Bet Parlamentā viņš publiski uzstājas diezgan reti. Viņš ir novedis

zemi līdz Satversmes sapulcei, bet še neatrod savu īsto vietu. Kārlis

Ulmanis ir īsts tautas vīrs un grib būt tautas vidū. Tāpēc viņš ap-

braukā zemi, noturēdams plašas sapulces un organizēdams Zem-

nieku savienību. Viņš gan neiejaucas sīkās ķildās, bet lielās līnijas

Kārlis Ulmanis tomēr nosaka pats.

1921. gadā pie Brīvās Zemes Kārlis Ulmanis nodibina Lauk-

saimniecības pielikumu Zemes Spēks un ir visu laiku tā redaktors.

Tur ir tīri agronomiski raksti, kas rāda, kā būs rīkoties lauksaim-

niecībā, īsi un saprotami padomi par visiem lauku dzīves jautā-

jumiem, tā ka daudzās mājās šis Zemes Spēks ir īsta rokas grāmata,

un Zemes Spēka autoritātei zemnieki tic. Zemes Spēkā Ulma-

nis raksta arī par dzīves filozofijas jautājumiem. Te ir viss tas, kas

* Dr. Kārlis Ulmanis ir bijis par Valsts un Ministru Prezidentu

un Ministru kabineta locekli šādos laikos:

X. Ministru prezidents, amatā no 1918. g. 18. XI — 1919. g. 13. VII,

2.
„ „ „ „

1919. g. 14. VII — 1919. g. 8. XII,

3.
„ „ „ „

1919. g. 9. XII — 1920. g. 11. VI,

4. „ „ „ „
1920. g. 12. VI — 1921. g. 18. VI,

5.
„ „ „ „

1925. g. 24. XII — 1926. g. 6. V,

6.
„ „ „ „

1931. g. 27. 111 — 1931. g. 5. XII,

7.
„ „ „ *

1934. g. 18. 111 — 1934. g. 18. V,

8.
„ „ „ „

1934. g. 19. V. — 1936. g. 10. IV,

9. Valsts un Ministru Prezidents no 1936. g. 11. IV.

1. Zemkopības ministrs no 1918. g. 18. XI — 1918. g. 19. XII, K. Ulmaņa

I kab.

2. „ „ „ 1919. g. 14. VII — 1919. g. 4. IX, K. Ulmaņa

II kab.

3. Kara ministrs
„

1919. g. 16. X — 1920. g. 11. VI, K. Ulmaņa

II un 111 kab.

4. Ārlietu ministrs „
1926. g. 7. V — 1926. g. 18. XII, A. Alberinga

kabin.

5.
„ „ „

1931. g. 27. 111 — 1931. g. 9. XII, K. Ulmaņa

VI kabin.

6.
„ ~ „

1934. g. 18. 111 — 1936. g. 10. IV, K. Ulmaņa

VII un VIII kab.
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viņu iedvesmējis pēdējos 15 gadus. Ulmanis jūt, ka izvestā agrārre-

forma nav lauciniekus pietiekoši saistījusi pie zemes. Tāpēc viņš-

ir gribējis radīt lauciniecisku pasaules uzskatu un 1.923/24. gadā ir

daudz rakstījis par šīm problēmām. Valsts 5 gadu jubilejā viņš pub-

licē svinīgu solījumu Zem Latvijas karoga.

Uz īsu brīdi 1926. gadā Ulmanis ir ministru Prezidents un vē-

lāk ārlietu ministrs. Tad viņš atkal pāriet uz Saeimas darbību un

publicistiku. Šai laikā viņš daudz domā par zemnieku stāvokļa uz-

labošanu, publicē daudzus rakstus, kur aicina visus uz pašdarbību

un ideālismu. 1925. gadā, pēc izpostīto apgabalu deputātu aiziešanas

no Zemnieku savienības kongresa, sākas arī pašā Zemnieku savie-

nībā nogrupējumi, kas rada rūpes un satraukumu.

Juzdami Ulmanī lielu spēku, partiju vīri dara visu iespējamo,

lai viņš nenāktu pie varas, bet viņa vārdu Saeimā arvien respektē.

Tomēr, kad valsts spīdoši nosvēta 10-gadu pastāvēšanas svētkus,

un Rīgas pilī ir bankets, valsts nodibinātājs Ulmanis nav viesu vidū.

Jelgavas sabiedrības priekšā klasiskajā ģimnāzijā Ulmanis šai brīdī

tura aizrautīgu runu, un jaunatne viņu jūsmīgi sumina. Pēc tam

sabiedrība sarīko Ulmanim Jelgavā lāpu gājienu, pēc kura viņš

tumšā rudens naktī aizbrauc uz Garozu, lai tur turētu runu zemnieku

vidū.

Latviju ir piemeklējuši vairāki neražas gadi, kas zemniekus

iegrūž parādos un lielās rūpēs. Bet 1928. gads atnes pat pilnīgu

neražu slapjuma dēl, un dzīves filozofs Ulmanis tāpat kā pasaules

kara laikā ar rakstiem cenšas uzturēt savas tautas modrību. Viņš

raksta, lūk, kādus rakstus: Vai mūžīgās rūpēs, Optimisms, Gan

pāries, viss pāriet, Bez drosmes nav uzvaras, Šodien ir tava uz-

varas diena, Darba priekā un sajūsmā v. c. Viņš Zemes Spēkā atkal

ir publicējis aforismus. Kārlis Ulmanis atkal uzstājas kā zemnieku

ideoloģijas sludinātājs.

Visā Eiropā ir nākuši jauni laiki. Nodibinās autoritārās val-

dības. Arī Latvijā rūgst zeme zem kājām. Taisās dibināties jau-

nas partijas. Arī pret Latvijas nodibinātāju jau vairāk kā desmit

gadus mītiņos politiski pretinieki raida zaimus un. apmelojumus. Ir

tiešām vajadzīga liela pašpaļāvība un ticība savai zvaigznei, lai ne-

atmestu ar roku cīņas arēnai. Ir gluži neticami, cik daudz ļaunuma

var būt latviešu tautā.

1931. gadā, kad Kārlim Ulmanim apkārt ir nepārredzama ie-

naidnieku nometne, kad viņa paša Zemnieku savienībā spēcīgi vīri

un daži jaunāki uzstājas pret viņu, viņš nenobīstas no šiem milzī-

gajiem spēkiem un dziesmusvētku laikā, 21. jūnijā, Rīgā, Esplanādē

sarīko Zemnieku svētkus, kur deklarē, ka patstāvības un brīvības
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stute un balsts Latvijas valstī ir zemnieks, un tagad jāsāk cīņa va-

ras dēl. Un 1933. gadā apstākli jau nobrieduši tik tālu, ka K. Ulma-

nis var deklarēt: „Ir laiks, ka latvieši ņems virsroku visās vietās."

Tagad zemniekiem jāapzinās, ka viņiem valstī ir uzlikta augstāka

misija, lai visu dvēseli pārņem fanātiska apziņa (Sab. r. 11, 70). Drīz

pēc tam viņš Saeimā prasa Satversmes reformu, solot neapstāties

ne pie kādiem līdzekļiem. Zeme ir pilna baumām par apvērsumu.

Visi gaida kādus lielus notikumus, bet neviens nezin, kas tos iz-

vedīs.

18. martā 1934. gadā Ulmanis atkal uzņemas kabineta sastā-

dīšanu loti grūtos apstākļos. Saeimā noslēdzas bloki, lai kavētu

Ulmani nākt pie varas. Kad Ulmanis iet uz koalicijas dibināšanu,

viņš izskatās draudošs: zibens laistās viņa sejā. Vakarā viņš

dabū balsu vairākumu, lai ministru prezidenta amats būtu solis uz

valsts reformēšanu. Kad zemē atkal sākas jaunas intrigas, un kad

skaļākas top valodas par to, ka valsts varu taisās sagrābt nezināmi

spēki, atnāk 15. maijs ar savām pārvērtībām, Saeima atlaista. Par

notikušo tautai paziņo vēstījumā, kuru parakstījis Ulmanis kopā ar

ģenerāli Balodi. Un tai zemē, kur valdīja pļāpātāji dižvīri un ga-

līgs gribas nespēks, piepeši izlaužas gaviļu sauciens, kāds Latvijā

nebija nemaz ticams.

Vairākas paaudzes bija sapņojušas par laimes laikiem, ko at-

nesīs parlaments, bet Saeimas partijas, viena otru lādot un tūksto-

šās sapulcēs kompromitējot viena otru, bija tā diskreditējušas Sa-

eimu, ka neviena roka nepacēlās, lai aizstāvētu viņu. Revolūcio-

nārā sociāldēmokratija, kas milzīgu lomu bija spēlējusi Krievijas re-

volūcijās, nolika ieročus. Un Kārlis Ulmanis saņēma tūkstošiem pa-

devības apliecinājumu, adreses un laimes vēlējumus. Nekad vēl

latviešu tauta nebija rādījusi tādu entūziasmu. Visi tie lāsti, ko po-

litikāņi 16 gadus bija raidījuši pret Ulmani, piepeši pazuda kā murgi.

Viņš nebija baidījies no tiem, kas baiļu drebuļus bija citiem dzinuši.

Viņš ievirzīja valsti jaunā ceļā, un strādnieki nostājās nacionālās val-

dības pusē kā lojāli pilsoņi.

Kad Ulmanis sāka apbraukāt zemi, uz Cēsim, Ranku, vai Ma-

donu, vēlāk arī uz Zemgali un Kurzemi, visur ceļā pulcējās ļaudis

un ar gaišu prieku kaisīja puķes un skrēja roku sniegt. Pa ceļam

no vītnēm bija uzcelti desmitiem goda vārtu, un visi Kārla Ulmaņa

braucieni ir pārvērtušies par īstu triumfu. Katrā centrā ir ļaudis

stāvējuši tūkstošiem. Latgalē viņu un valdību ar prieku pat saņēma

visas tautības. Kārlis Ulmanis bija atmodinājis mūsu tautā kustību

par labu vienības valstij. Viņš bija autoritārās vienības valsts no-

dibinātājs. Latvieši tagad sekoja vienības lozungam. Kārlis Ul-
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manis ieguva tādu varu, kādas jaunākā laikā nav bijis nevienam,

bet viņš augstsirdīgi neatriebās nevienam savam vecajam pretinie-

kam un pulgotājam. Neviens no zemes nav emigrējis, valstī iestā-

jās miers un labklājība.

Kārlis Ulmanis ir darījis latviešu valsti spēcīgu un latviešiem

un viņu valodai ierādījis cienīgu vietu. Pēc gadu simteņiem pirmo

reiz Latvijas pilsētās ir latviska pārvalde, kapitāli pāriet latviešu

rokās, ievērojami uzlabojies saimnieciskais stāvokli. Latvieši no

arājiem sāk tikt arī par rūpniekiem un tirgotājiem. Kas lai uz-

skaita visas šīs pārvērtības. Autoritārās vienības valsts laikā ir

sarīkoti tādi svētki, kas dveš par lielu varenumu, ko sākusi mīlēt lat-

viešu tauta. Šie svētki ir Atdzimšanas dziesma, pļaujas svētki Kok-

nesē un Rēzeknē, kā arī strādnieku svētki pie Juglas ezera. Te rei-

zēm ir bijis kopā līdz 150.000 cilvēku. Par darbu un centību apbal-

voti tikuši zemnieki un strādnieki, un viņi devuši kopā solījumu vie-

nībā dzīvot. Šie uzvedumi ar savu grandiozitāti pārspēj katru fan-

tāziju un iekaro skatītāju sirdis. Latviešu tautas psīchiskā noskaņa

ir mainījusies, skepticisma vietā mēs redzam draudzīgi izstieptas

rokas. Tautā ir pamodies tas, kas bija snaudis gadu simteņus. Kār-

lis Ulmanis ir viņā pamodinājis cēlo un majestātisko, atraisījis sir-

dis un domām devis citu virzienu. Tautas Vadoņa izteikumus citē

katrā runā un katrā laikraksta numurā.

1935. gadā Kārlis Ulmanis apdāvināja savu dzimtenes skolu

Bērzmuižā un draudzīgi aicināja, lai arī citi apdāvina savu pirmo

skolu. Pēc tam sākās tas dāvinājumu vilnis, ka tika saziedots pāri

par pusmiljona grāmatu, sadāvināti instrumenti, zeme, tikušas

remontētas skolas. Seko arī aicinājumi dāvināt valsts aizsardzībai,

Uzvaras laukuma izbūvei. Tautas sirds ir atdarījusies un tikuši

dāvināti vairāki miljoni latu valsts celtniecībai un aizsardzībai. Šāds

cēlums un ideālisms nekad nebija ticams latviešu tautā agrākos

laikos.

1936. gada 11. aprīlī Kārlis Ulmanis uzņemas arī Valsts Pre-

zidenta pienākumus un tika apsveikts un sumināts.

Pēc sava iespaida Ulmanis ir ticis par visspēcīgāko personību
latviešu dzīvē, jo viņš ir nodibinājis divus laikmetus, kas īpatnēji ap-

šāvu domāšanu un uzvešanos, t. i. dēmokratiskās valsts un vienības

valsts laiks. Bet bez tam viņš ir modernās lauksaimniecības kustī-

bas visredzamākais pionieris. No visa tā, ko Kārlis Ulmanis idejiski

devis latviešu tautai, lielākā daļa ir pateikta viņa runās. No šīm ru-

nām ir uzrakstīta tikai gluži maza dala. Pazudušas visas viņa jau-

nības laika runas. Sevišķi liels ļaunums, ka nav nodrukātas 1920.

un 21. g. runas. Bet atstāstītas runas pilnīgi neatspoguļo dedzību,
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kas ļaudis ir sējusi pie Kārļa Ulmaņa personības. Viņš ir mūžam bi-

jis humora pilns un savās runās visur humorā dzirkstījis, sevišķi

jaunības dienās. Bez tam vēlāko laiku runās, sevišķi vienības val-

stī, Ulmanim kā oficiālai personai ir bijis vajadzīgs apvaldīties, un

tas ir bijis par sliktu brīvi radītājai personībai. Vispār no 1920.—

23. gadam Kārlis Ulmanis devis daudzus liela spraiguma rakstus

un teicis labas runas. Viņu ir cēlusi spārnos apziņa, ka kalpo brīvai

Latvijai.

Ulmaņa sabiedriskie raksti ir sakopoti divos sējumos Jūlija

Druvas redakcijā (1935). Pirmā daļā ir raksti, bet otrā — runas.

Pēdējā laikā ir sakrājies tik daudz nesakopotu runu atreferējumu,

ka še iznāktu arī trešais sējums. Runas, bez šaubām, precīzi neiz-

saka to, ko autors runājis, jo ne vienmēr ir stenografētas.

Šajā manā rakstā neietilpst runāt par Ulmaņa saimnieciskām

grāmatām, kaut arī tās bijušas ļoti iespaidīgas. Literātūras vēsturi

var interesēt dzīves vai sociālās filozofijas darbi.

Kārļa Ulmaņa filozofiskās domas ir izkaisītas vispirms viņa

darba pirmajā daļā. Tur ir kā daudz oriģināldarbu, tā ari pārstrā-

dājumu no Mardena, Treina vai citiem. Savās runās starp poli-

tiskiem tematiem Kārlis Ulmanis allaž iesprauž kādu dzīves filozo-

fiju, tā dodams ļaudīm garīgas atziņas. Viņš radījis arī daudzus

domu graudus, kas stiliski ļoti skaisti un mirdzoši. Daudzas Ulmaņa

domas ir izteiktas kādā ritmā, kam ir pašam sava likumība.

Un tās var dažreiz uzskatīt kā filozofiskus dzejoļus prozā. Katrā

ziņā starp darbiem, kas nav domāti kā stiliskas vērtības, Kārlis Ul-

manis ir ielicis daudz tāda, kas valdzina ar savu stilisko skaistumu.

Piem., jaunatnei viņš saka: „Jūs saņemat skaistāko mantojumu pa-

saulē: tautas brīvību, neatkarīgu valsti. Gādājat, lai šis mantojums

arvien spodrāks un mirdzošāks top." Par mūsu tēvu zemi Kārlis

Ulmanis raksta tā:

„Skaista ir mūsu tēvu zeme,

Visās malās un stūros

Tā ir skaistuma pilna.

Ikkatrs,

Kurš ir īsts un patiess

Savas zemes dēls,

Tas

Redz un jūt to

Tūliņ un uz katra soļa."

Sabiedriskos rakstos un runās starp saimnieciska rakstura at-

ziņām ir daudzas tādas, ko mēs varam saukt par sociālo vai kultū-

ras filozofiju. Apstāsimies pie šīs filozofijas galvenām kontūrām.
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Kārļa Ulmaņa meklētājs gars dodas divos virzienos. Viņš cil-

dina dabu un dabisko cilvēku. Pats par sevi saprotams, ka agro-

noma sirds ir saistīta pie laukiem, bet ar viņiem vien Kārlis Ulma-

nis nekad nav apmierinājies. Viņš arvien ir domājis arī par vispār-

cilvēcīgiem gara uzdevumiem. Zemnieks dzīvo tuvu dabai. Viņš

tic dabas mūžīgai auglībai un svētībai, ko tā dod. Viņš ir pārliecī-

bā, ka zemes darbs ir skaistāks par visu un dod cilvēkam vislielāko

apmierinājumu, jo zemei ir mistisks spēks barot izsalkušo cilvēci,

un tāpēc zemnieks ir noderīgāks par citiem sabiedrības locekļiem.

Lauku dzīvei var būt pievilcība, tāpēc Ulmanis saka: „Es

ticu, ka nekas nav skaistāks par lauku dzīvi, par darbu laukā

un pļavā, es negribu mainīties ne ar vienu citu, jo nekur citur mana

sirds nejūt tādu prieku, kā še, manā mājā, manā sētā, kur runā uz

mani tikai man saprotamu valodu ir klusā māja, ir rāmais dārzs,

ir plašie, mierīgie tīrumi. Es esmu lepns uz to, ka esmu zemnieks."

Kārlis Ulmanis ir arī augstās domās par mūsu tēvijas skaistu-

mu, tomēr viņš negrib būt tikai novērotājs, bet rada šai skaistai

tēvijai arī ideoloģiju. „Jā, skaista ir mūsu zeme, bet viņa prasa no

mums darbu un cīņu, lai mēs tajā skaisti dzīvot varētu. Un visa

dzīve ir viena nepārtraukta cīņa. Bez cīņas nav dzīvības, nav

dzīvošanas."

Daba ir īstā cilvēka dzimtene, jo tur ir dzīvojuši visi mūsu

senči. „Daba dod spēku un izturību, māksla še nevar sacensties ar

dabu. Mūsu lielpilsētas iznīktu pašas no sava pretdabiskuma, ja vi-

ņas pastāvīgi neatjaunotos ar spirgto un krietno jaunekļu un jau-

navu pieplūdumu no laukiem" (I, 153). Lauki dod zemniekam vese-

lību, piešķir neatlaidību un noteiktību, un ja nu daudzi no laukiem

dodas uz pilsētu, tad Kārlis Ulmanis mēģina šo parādību izskaidrot

ar maldīgu pārliecību. Un viņš izsaka domas, ka zemnieks

vismazāk ir vientuļš, jo viņš ieaudzis savā ģimenē: „Kad

klusi zemnieks arklam pakaļ iet, tad viņš nav viens un vientuļš ne-

jūtas. Jo, redzi, jūt viņš sevī: pie labās rokas viņam līdzi staigā

senči, kas šitās tekas staigājuši gadu simtus. Tie palīdz viņam

taisnu vagu dzīt un taisnu ceļu dzīvē staigāt. Tie palīdz domāt

skaidras, cēlas domas, kas viņu tad no jauna jo ciešāk sien pie zemes.

Bet pie kreisās rokas arājam līdzi staigā viņa bērni, bērnu bērni un

visas nākamās paaudzes".

Zemnieka gars dara visus stiprus un cēlus, rada zaļojošu tau-

tu, bet kur saimniekdēli un kalpi aiziet uz pilsētu, tur pietrūkst dzīvā

spēka. Diemžēl, uz laukiem ir arī nesaskaņas starp tēviem un dē-

liem gan techniska, gan personīga rakstura. Tāpēc Kārlis Ulmanis
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ir daudz rakstījis par tēvu un dēlu saticības jautājumu. Kā zemnieku

ideologs, Kārlis Ulmanis domā, „ka zemnieka gars ir pasaule pati

sevī, pie zemes sieta un laikus aptveroša... Neviena cita šķira ne-

sajūt to dzīvo asins teci, kas no paaudzes uz paaudzi, no pagātnes

pāri tagadnei riņķo uz nākotni. Divējādas dabas zīmogs uzspiests

zemnieka dvēselei: dziņa pēc ierobežošanās, saistīšanās telpā, bet

arī dziņa pēc bezgalības laikā. Zemnieks ir mazāk šaudīgs, viņš

nesaskaldas un dara viengabalaino. Par to arī viņš daudz panāk,

un svētība ir viņa laukos un klētīs. Kad tas iziet laukā, apskata sa-

vas mājas un ēkas, viņu pārņem dzijas dievbijības un pateicības

jūtas."

Mudinādams uz pašdarbību un uzticību zemei, Kārlis Ulmanis

ir uzrakstījis loti skaistu zemnieku ticības apliecību, kur viņš se-

višķi spilgtas rindas ziedo lauku jaunatnei: „Es ticu mūsu zem-

nieku dēliem un meitām, tam labākajam,, dārgākajam auglim, ko mū-

su zeme un mājas var dot, es ticu viņa sirdsskaidrībai, viņa labai

gribai un viņa rakstura stiprumam; es ticu, ka viņa darbs — sirsnī-

bā un dedzībā — dos mūsu tēvzemei to, kā viņai vēl trūkst; uz vi-

ņiem es lieku cerības par mūsu nākotni" (I, 132). Zemnieku kārta ne-

drīkst aiziet bojā, jo ir svaiga, neizmantota tautas spēka galvenais

avots (I, 493). Lauku mājas ir vistīrākā un vislabākā vieta pasaulē,

kur cilvēki var dzīvot un strādāt (I, 507).

Bet zemnieki ir tikai viena tautas dala. Bet būs dzīvot arī vi-

sai tautai, būs dzīvot tā, ka nav ne apspiesto, ne apspiedēju. Visiem

domātājiem un politiķiem jādzenas pēc visas tautas labklājības

(11, 76). Cilvēks nedrīkst dzīvot tikai sev, jo tad viņam nav tiesības

dzīvot pasaulē. Viņš ir sastāvdaļa tai organismā, kur visi stāv par

visiem (11, 155). Šis organisms ir jaunā varenība, pacelšanās pāri

visām šķirām, un kalpošana tautai ir kalpošana augstākam.

„Visos laikos ļaudis ir meklējuši pēc gara apvienošanas līdzek-

ļiem, pēc idejām, ap kurām varētu pulcināt daudz domu biedru un

kopējā saskaņotā sajūtā ļaut izpausties ar visu savu spēcīgumu

un šim vienotam dzīvam mūžīgam garam" (I, 9). Viena no šīm idejām

bija ideja par tautu un par valsti. Tā ir aizrāvusi un valdzinājusi

cilvēku prātus un jūtas.

Bet pati tauta ir ideja par kopējām asinīm, par kopēju zemi, par

kopējām parašām, kopēju vēsturi un kopēju godu. Un valsts —

valsts ideja ir tautas pilngadības zīme un liecība, ka ir apzināta griba

uzturēt un nodrošināt, aizsargāt tautas kopsajūtu un padarīt to mū-

žīgu (11, 215). Jaunais laiks ir kopējo interešu laiks, kur perso-

nīgās intereses upurē valsts interesēm. Valsts ir piesaistījusi pie

sevis visu darbus un sirdis. Viņa atstāj ikvienam tā privāto darbu,
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bet visus aicina valsts darbā. «Katrs savā, visi valsts darbā". In-

telligence še nedrīkst atrauties no tautas. Viņai vienmēr jābūt kopā

ar to. Ikvienam ir jābūt ar sirdi un atmiņām uz jaunības un bērnī-

bas tekām un pat vienkāršā darbā jādzīvo kopā ar tautu. Vajadzīgs,,

lai starp tautu un intelliģenci rastos nepārraujams plūdums.

Valstij ir augsti un svēti uzdevumi, viņa dabisko cilvēku, ik-

vienu individu un tautu ved uz pilnību (11, 216, 431). To nevar sa-

sniegt tikai skaistiem vārdiem. Kur vara nāk palīgā, kur vara ir

sadraudzējusies ar īstu garu, tur arvien ir lieli sasniegumi, tur vara

ir augsts kultūras ierocis. Lai visi tautas locekli ir ne pelēka masa,

bet apzinīgas personības. Lai visi ir vienoti valsts idejām un patri-

otismam, lai strādniekiem, zemniekiem, intelliģencei ir strādīgas

rokas un karsta, patriotiska sirds.

Ja Ulmanis slāpst pēc dabiskā, tad saprotams, ka viņš ir arī

grūtību un darba ideologs, jo visas pasaules pamatos likta ir pūlē-

šanās, viss ir radīts tā, ka ikvienai dzīvai būtnei ir jācenšas rūpju

pilnai. Šis darbs uztur gara un miesas spraigumu. Kur cilvēks aiz-

mirsis darbu, tur viņš aizmirsis arī augstos pienākumus. Bez darba

un grūtībām pasaule izvirst. Darbā cilvēks ir mūžīgs radītājs un

Dieva palīgs pasaules pārveidošanā.

Ar gluži ziemeļniecisku gara stingrību Kārlis Ulmanis ir rak-

stījis savas domas par darbu un grūtībām. Rakstījis ar tādu entū-

ziasmu, ka viņš ir mūsu darba lielākais ideologs, kuram darbs no-

saka cilvēka krišanu vai augšāmcelšanos. Mums nav pamata ti-

cēt laimei bez darba. Ja mēs būsim ko labu padarījuši, tad gan ļau-

dis teiks, ka mums ir laimējies. Jau savas agrās darbības dienās

1911. gadā Kārlis Ulmanis raksta: „Tie vīri, kuri ir kaut ko patiesi

lielu izdarījuši un panākuši, kuri uz priekšu tikuši, tie ir vīri, kas

strādājuši, lasījuši, mācījušies un domājuši mazliet vairāk nekā bija

vajadzīgs, lai varētu paēst un apģērbties... Tikai tas darbs, kas-

nekalpo tikai vairs nepieciešamo vajadzību apmierināšanai, spēj pa-

darīt dzīvi dzīvošanas vērtu un cienīgu" (I, 492).

Visi darbi sākumā ir pretīgi, bet mums vajaga sevi iedvesmēt

un ar sajūsmu iet pie darba. Katrā darbā no svara ir, ka mēs to

izgatavojam pamatīgi un uz vislabāko. Lai sējums labi turētos, ir

aizvien jāaizsien trešais mezgls. Arvien no svara ir pēdējais pie-

spiediens, izturība līdz galam. Pēdējās piecas minūtes var vaiņa-

got darbu (I, 406). Ja darbam ir tāda nozīme, tad Kārlis Ulmanis

propagandē izdarīgo cilvēku. Katru pasākumu vajaga pamatīgi

pārdomāt, apsvērt, bet tad arī ātri izšķirties un nekad nezaudēt sva-

rīgāko acumirkli, lai uzsāktu darbu. Ja mēs ar enerģiju un sparu

ejam pie darba, mēs pasauli vienmēr nostādām precedenta priekšā.
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Ja domātājam, kas starp daudzām problēmām nevar izšķirties,-

blakus stāv izdarītājs, tad vēsture vienmēr paklanīsies izdarītāja

priekšā. Polītiki-strateģi vienmēr kalpina citus; rīkotāju — izda-

rītāju priekšā piekāpjas vislabākās smadzenes (I, 318). Kārlis Ul-

manis ir izdarības ideologs un par izdarību ir publicējis rakstu Ze-

mes Spēkā arī 1936. gadā.

Dabisko cilvēku Kārlis Ulmanis ir centies vest uz tādu kultū-

ru, kas neizsmalcina cilvēku, neved uz izvirtību, bet nostiprina viņu

dzīves cīņā. Tāpēc arī Kārlis Ulmanis ir daudz rakstījis par kultūru.

Vislielākais kultūras iestādījums ir valsts — cilvēka vedēja uz pil-

nību. Katrai tautai ir vajadzīga sava patstāvīga nacionāla valsts, un<

brīvības cīņas ir svēta un taisna lieta (11, 28). „Visi darbi nobāl un

paliek mazi to varoņu darba priekšā, kuri par Latvijas valsts tap-

šanu ir savas galvas ķīlā devuši, kuru kaulus sedz tagad Tīrela

smilts, kurus mūža miegā aijā sirmās Daugavas sēru dziesma Nā-

ves salas malā, kurus sedz garas, baltas krustu rindas Brāļu kapos.

Mūžam lai paliek iemītas tekas uz viņu atdusas vietu. Viņi mūsu

svētie, kuriem uz mūžu paliks mūsu pateicība."

Bet nacionālā valsts ir tikai līdzeklis, lai augstāk kāptu, lai še

tauta piepildītu savu misiju un tiešām spētu iet pretim pilnībai.

Mums jāmeklē mūsu dvēseles pirmsākumi, mūsu īpatnēji latviskais,

un tāpēc jācenšas reālizēt latviskā Latvija ar visām viņas kultūras

un cilvēku īpatnībām. Kārlis Ulmanis grib, lai katram cilvēkam būtu

liela pienākuma un atbildības sajūta, lai ikviens cilvēks būtu pildīts

ar pārliecību, ka viņam dzīvē ir jāizpilda kāda misija. Mūsu dzīve

nav tukša spēle, bet katrs mūsu darbs ir ierakstīts lielajā likteņa

grāmatā, un tāpēc mums visiem ar pienākuma un atbildības sajūtu

jāiet meklēt latviskās Latvijas misija, tas, ko Dievs mums vieniem

ir devis.

Būdams domātājs, Ulmanis tomēr tic ne tik daudz sausām

abstrakcijām, kā dzīvajam cilvēkam, un gluži ar tīru latviešu sirds-

skaidrību viņš ir apstiprinājis, ka pāri pār visiem fabriku skurste-

ņiem un mašīnām, pāri pār visiem statūtiem stāv dzīvais cilvēks.

Kārlis Ulmanis grib būt šī dzīvā cilvēka pravietis un pārveidotājs.

Ulmanis nemīl sapņotāju. Ja kāds daudz fantazē, Ulmanis viņu.

uzaicina, lai tas savām gaisa pilīm uztaisa reālu pamatu. Kārlis Ul-

manis slāpst pēc izdarīga cilvēka, kas var būt paklausīgs un pade-

vīgs savas tēvijas likumiem, bet tai pašā laikā uzņēmīgs un arī paš-

paļāvīgs. Jau gadus četrdesmit K. Ulmani nodarbinājusi ideja, ka

mēs par daudz stāvam citu ēnā. „Mēs priekš tam neesam, lai stai-

gātu saliektām mugurām, nolaistām acīm, mums nav jāstāv citu

ēnā un aiz citu muguras. Es esmu aicinājis un saucis, latviešiem
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teicis: ceļaties, lieciet muguras taisni, jo mēs esam pelnījuši to, ka

mēs drīkstam staigāt atliektām mugurām. Nav tiesa, ka mēs būtu

tauta, kurai nav ne uz ko, ko atpakaļ skatīties: mums ir gari laika

sprīži, kuri ir pilni varonības un pilni lielu darbu" (11, 222). Mūsos

vajaga būt svētam un tīram pašlepnumam, vajaga nākt jaunai cil-

vēku ciltij, uzņēmīgai, drošai, pašpaļāvīgai, kas neslēpjas aiz citu

muguras. Apelējot pie tautas lepnuma un goda prāta, Ulmanis grib

pacelt tautas radītājus spēkus. Viņš aicina ikvienu cilvēku censties,

lai tas savu māju izkoptu tā, ka tā būtu vislabākā pagastā, un viņa

pagasts vislabākais visā Latvijā. Tautas lepnums pasargās ikvienu

individu no nivelēšanās un pazušanas pūlī. Tas radīs uzņēmību un

neatlaidību un pelēkus ļaudis darīs par personībām.

Dzīvodams gandrīz nepārtrauktās cīņās, Ulmanis nav izstrā-

vojis pārliecību, kas literātūrā rādītu skepticismu. Jau savās agra-

jās literāta dienās viņš sludina mīlestību, un vispār viņa mācība ir

humāniska ar dažiem labojumiem. Kārlis Ulmanis ir pozitīvists un

skepticisma ienaidnieks, kas uzstājas pret īgnumu ar gaišu garu.

„Idzība ir sabiedrības ģifts, privātdzīves mēris, kaimiņu sadzīves

lietuvēns un mājas velns. Pat Dieva žēlastībai ir vajadzīgs lie-

lāks laiks, lai īdzību izslaucītu no cilvēka sirds." Dzīves filozofs

Ulmanis māca aizdzīt īdzību ar smiekliem, ar gaišu sirdi, ar uzupu-

rēšanos citu labā. Vajaga mācīties no mātēm, kā viņas pārcieš vis-

lielākās grūtības ar gaišu un saulainu garu. Lūk, kāpēc viņš ir pret

savtību, nenovīdību, intrigām, māca uzupurēšanos un dzīvi citiem

par labu.

Personība ir tā, ko Ulmaņa dzīves filozofija grib izstrādāt no

katra cilvēka. Un savā dzīves filozofijā Ulmanis piesaistās pie aug-

stākām vērtībām, dievības un piešķir garam viņa prioritāti. Kur

valda miesa un materiāli ienākumi, sports, tur nekad nedrīkst aiz-

mirst garu. Ar sportu var iegūt gan apķērību, spēku, gribu, iztu-

rību un neatlaidību, bet te jāaudzina arī godprātība, taisnīgums, pie-

nākuma apziņa pret saviem uzdevumiem un pāri pār visu lai stāv

gars.

Cilvēki savu garīgumu parādīs, ja viņus sildīs dievišķā liesma

— mīlestība. Lai visi tautas brāļi ir vienota saime, kas kopā turas.

$o augsto ideālu vārdā šai šķiru cīņas laikmetā viņš ir nodibinājis

vienības valsti, kur visdzirdamākais lozungs ir vienprātība, kas nav

jāsaprot kā uniformēšana, jo, kā redzējām, Kārlis Ulmanis ir perso-

nālisma aizstāvis, kas vēlas, lai katra persona, pat apgabals, izkoptu

savas īpatnības.

Bet cilvēks ar garu vienmēr lai sociāls kalpotājs, jo sociāla

kalpošana cilvēku ved pie augstākiem mērķiem. Tāpēc ikviens lai
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ir laipns un saticīgs, sabiedrisks cilvēks, kas savu dzīvi atdod arī

citiem un parāda savu lielumu, kalpojot savas tautas labā. Kārlis

Ulmanis māca domāt labas domas, darīt celtnieciskus darbus, pa-

rādīt gara cēlumu. Nācijas dižciltīgums ir tas, uz ko viņš visvairāk

tiecas. Lai mēs izkopjam sevī savu personību un visi kopā meklē-

jam savu augstāko misiju, mums Dieva lemto.

Savu filozofisko domu Ulmanis neizved no pašu lietu būtī-

bas, tā neiztek naturāliski — no lietu dabas, bet Ulmanis taisa fi-

lozofiskus slēdzienus, izejot no augstākām vērtībām, no transcen-

dentā. Viņš garam arvien ierāda prioritāti, garam ir kontakts ar

dievību. Tāpēc Kārlis Ulmanis pieskaitāms pie tiem dzīves filozo-

fiem, kas savus postulātus saista ar vērtībām un dievišķo.

Ja Kārla Ulmaņa vārdu tagad daudzina vai ikbrīdi, tad tas ir

liecinājums par to, ka viņš ar savu lielumu ir piepildījis visu dzīvi

un atradis atbalsi sirdīs. Viņš ir nacionālo ilgu piepildītājs, kas gājis

kopā ar tautas visintimākām cerībām. Tauta ar gavilēm piekritusi

viņa aicinājumam uz patriotismu, humānu dzīvi, cilvēcību un lat-

viešu lepnumu. Viņš ir pamodinājis slāpes pēc majestātiskā un cēlā,

viņš nācijai devis pašpaļāvības un spēka apziņu.

Skeptiķu tautu viņš virzījis uz celtniecisko, uz pozitīvo, sapņo-

tājus virzījis uz izdarīga cilvēka tipu. Viss viņa mūžs ir viens ai-

cinājums uz augšu no pazemības un nevarības, meklēt piepildījumu

mūsu garam, meklēt un atrast latviešu misiju.
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TREŠĀ NODAĻA

I Virzieni latviešu literātūra 20. g. s. pirmajā
trešdaļā

Priv.-doc. K. Kārkliņš

20. g. s. pirmajā trešdaļā latviešu literatūrā sastopam naturā-

lismu, impresionismu, ekspresionismu, romantismu, konstruktī-

vismu, reālismu v. c.

I.

Naturālisms ir sevišķs reālisma novirziens. Tas netēlo

visas dzīves parādības, bet izraugās tikai sliktākās īpašības. Na-

turālisms mākslā tuvojas naturālismam zinātnē. Naturālists māk-

slā tāpat kā naturālists zinātnē nododas objektīvai faktu krāšanai

un apstrādāšanai. Naturālists mākslā īstenību nepārveido, bet ti-

kai protokolē to. Savā sīkajā un stingrajā īstenības notēlojumā

viņš nostiprina mēchaniskās cēlonības principu. Darba varonim

trūkst personīgas rīcības brīvības: to vada ārpus viņa stāvošie

spēki. Vispāri naturālists izskauž no mākslas varonības principr.

uzlūkojot visus cilvēkus par līdzīgiem ārējo apstākļu produktiem.

Naturālists vēsi tēlo dzīves parādības, izstumjot savu jūtu pasauli.

Viņš atgādina eksperimentātoru laboratorijā, tikai izdara mēģinā-

jumus ar saviem tēliem. Viņš stingri izvairās no morālā vērtējuma,

vienaldzīgi izturēdamies kā pret labu, tā ļaunu.

Naturālisma nodibinātājs ir franču rakstnieks 0. Balzaks

(1799—1850), kas visbiežāk tēlo negātīvās dzīves parādības (Cil-
vēciskā komēdija). Spilgtākais naturālisma pārstāvis ir franču

rakstnieks Emīls Zolā (1840—1903). Savos romānos viņš objektīvā

tēlojumā sniedz drūmu cilvēku dzīves ainu, kurā valda zemi in-

stinkti un tumšas kaislības (Rugon-Makari). Zolā pazīstams arī kā

naturālisma teorētiķis. Savus teorētiskos uzskatus viņš izteic ap-

cerējumā Eksperimentālais romāns. Rakstnieks cenšas nostiprināt

literātūrā eksperimentu, kas blakus novērojumam jau pastāv zi-

nātnē. Kā zinātnieks eksperimentē laborātorijā, tāpat Zolā mēģina
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eksperimentēt literatūrā. Eksperimentālo metodi literātūrā aizstā-

vēja ari daži zinātnieki. Tomēr vēlāk izrādījās, ka eksperimentālā

metode literātūrā nav lietojama. Literātūrā var balstīties tikai uz

novērojuma, bet ne uz eksperimenta. Tā sabruka Zolā eksperi-

mentālā romāna gaisa pils. Zolā darbi skaidri rāda, kā reālisms

pāriet kailā naturālismā. Krievu literātūrā pie naturāliskā novir-

ziena rakstniekiem pieder M. Arcibaševs (romāns Saņins), A. Kup-

rins (romāns Bedre) v. c.

Latviešu literātūrā spilgts naturālisma pārstāvis ir A. Upītis,

kas savos darbos galveno vērību piegriež negātīvajām dzīves pa-

rādībām, kuras apgaismo no sociālā viedokļa. No viņa naturāliskā

garā sacerētiem romāniem visvairāk pazīstami tikuši: Jauni avoti

<1909), Zīda tīklā (1912), Ziemeļa vējš (1921), Jāna Robežnieka pār-

nākšana (1932), Jāņa Robežnieka nāve (1933), Sieviete (1910), Pē-

dējais latvietis (1913), Zelts (1914) v. c. Pie naturāliskā virziena

rakstniekiem pieskaitāms arī Zvārguļu Edvards, kas pievēršas dzī-

les tumšajām pusēm un tās notēlo savā dzejā. Viņš karsti aiz-

stāv apspiestos un dedzīgi cīnās pret apspiedējiem (Sāpēs un smai-

dos I un II dala, Grēcinieka sirds v. c).

2.

Impresionisms ir iespaidu māksla (franču vārds im-

pression — iespaids). Tas seko tieši pēc naturālisma. Naturālisms

galveno vērību piegrieza pašam objektam, kuru centās nogleznot

visos sīkumos. Vispār, sīks priekšmeta pazīmju notēlojums rakstu-

ro naturālismu. Turpretī impresionisms nerāda visas priekšmetu

pazīmes, bet sniedz tikai tā iespaidu uz rakstnieka dvēseli. Impre-

sionisms pamatojas sensuālismā. Rakstnieks spilgti tēlo iespaidus,

kurus gūst no ārpasaules priekšmetiem. Sajūtu notēlojums ir im-

presionisma pamats. Impresionistam ir smalki izkopti maņu or-

gāni: redze, dzirde, oža, garža v. c. Tas rāda priekšmetu tanī

brīdī, kad to uztver. Tāpēc impresionisti dievina acumirkli. Tā

dzejolī Zem baltiem kokiem Akurateram acumirklis liekas skaistāks

nn lielāks pat par mūžību:

Tik acumirklis,

Tik acumirklis,

Bet lielāks un skaistāks

Kā mūžība viņš.

Impresionistu pasaules uzskats ir relātīvisks. Tas neiedziļi-

nās lietu iekšienē, bet rāda to ārieni. Tas cenšas uztvert lietu mai-

nīgo veidu: attieksmes, stāvokli v. t. t. Tādā kārtā impresionisms
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sagrauj reālisma tēloto lietu stingro noteiktību, bet nenonāk arī pie

romantiķu transcendences atzīšanas. Tas pilnīgi atrodas lietu ie-

spaida varā.

Filozofisku pamatojumu impresionismam devis R. Avenariuss

un E. Machs, kas ir sensuālisma un relātīvisma mācības pār-

stāvji. Machs uzskata pasauli par sajūtu kopu, jo atzīst tikai cil-

vēka sajūtas. Avenariuss savukārt visu dibina uz pieredzes. Abi

neatzīst absolūto, bet pieņem tikai relātīvo patiesību.

Impresionisms ir pasīva māksla. Tas rāda priekšmeta ie-

spaidu uz rakstnieka dvēseli, kas tos mierīgi uztver- Impresioniskā

māksla nav dziļa. Tā meklē spilgtas krāsas un možus toņus, at-

stājot novārtā visu to, kas pacilā vai nospiež dvēseli. Impresionisti

netēlo dziļu jūtu, spēcīgu afektu un stipru kaislību. Rakstnieku

griba klusē. Viņi nav cīnītāji. Viņu jūtu sfaira tikai viegli viļņo.

Ārpasaules iespaidus pavada klusas dvēseles noskaņas, kas vijas

cauri impresionistu darbiem, piešķirdamas tiem dvēseliskumu utt

smalkumu.

Impresionistu sensuāliskam un relātīviskam pasaules uzska-

tam atbilst viņu darbu uzbūve un stils. Viņi nemīl stingru sižeta

veidojumu, kurā atsevišķas daļas cieši piekļautos viena otrai. At-

sevišķi motīvi vaļīgi saistās viens ar otru. Tos satur kopā zināma

noskaņa, kas pa laikam vijas cauri impresionistu darbiem. Impre-

sionisti ir lieli meistari smalku noskaņu notēlošanā. Vispār, impre-

sionisti iznīcina naturālisma stingro formu, kas pamatojas priekš-

metu noteiktībā un sakarībā, bet izveido vaļēju formu, kas sakņojas

iespaidu relātīvitātē. Vaļēji veidoti ir J. Akuratera, K. Skalbes, A.

Austriņa, V. Plūdoņa, J. Jaunsudrabiņa v. c. darbi.

Impresionisti ir smalki liriķi, kas izkopuši noskaņu liriku —

elēģiju, dabas un mīlas liriku. Epikā viņi visvairāk iemīlējuši skici,,

stāstu, noveli. Drāmatikā tie izkopuši noskaņu drāmu.

Impresionistu stils ir pasīvs. Tanī pārsvarā pasīvie nomenu

nevis aktīvie verbi. Tādēļ impresionistu stilu var saukt par no-

minālu. Viņi reti lieto plašas teikumu virknes un vītnes. Tie dod

priekšroku vienkāršam paplašinātam teikumam. Nereti tie izvēlas

teikumus, kuros aprobežojas ar pavisam niecīgu vārdu skaitu:

vienu, diviem, trim. Turklāt šie vārdi parasti nav verbi, bet sub-

stantīvi vai adjektīvi.

Piemērs no Jaunsudrabiņa: „Vakaros vairs negāju lejā pie

dīķa. Sestdienas vakarā aizgāju uz kapiem un paliku ilgi. Bija

rāma nakts. Tālu aiz izcirtuma gurdi pīles brēca. Jau sāka ziedo-

nis tā paslepus pa mežiem staigāt. Piepeši mežs atdzīvojās. Kā

zvaigžņu tīkls apņēma mani trīcošas vijoļu skaņas. Pamazām no-
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jaudu, no kurienes šīs skaņas nāk" (Vēja ziedi). Piemērā maz ver-

bu, daudz nomenu. Tas atstāj rāmu, mierīgu iespaidu.

Piemērs no Akuratera: „Dzied kapa dziesmu... Vasaras

pusdiena druvā. Balti ūdens strauti... Migla
...

Zvaigžņu

nakts
...

Jaunības dzīres
... Rīts aiz dzimtenes kalniem

... Sāpes

Ak, laime, laime! Ak, klusums!..." (Ārprāts). Piemērā gandrīz

nemaz nav verbu, toties daudz ir nomenu. Tā stils stipri pasīvs.

Impresionisms laidis diezgan dziļas saknes latviešu literātūrā.

Tīru impresionistu gan nav visai daudz. Spilgtākais ir A.

A. Baltpurviņš, A. Austriņš v. c. Toties nereti impresionisms ap-

vienojas ar reālismu. Tādā gadījumā tēlojuma priekšmeti tikai pa.

daļai zaudē savas asās kontūras, līdz ar to modinot spilgtu iespaidu

dvēselē. Tādu reālisma un impresionisma apvienojumu sastopam

V. Plūdoņa, J. Jaunsudrabiņa darbos. Dažreiz impresionisms ap-

vienojas arī ar romantismu. Tādā gadījumā romantiskā dzīves ska-

tīšana saistās ar impresionisma techniku. Tādu impresionisma un-

romantisma apvienojumu sastopam J. Akuratera, K. Skalbes, Raiņa

darbos.

Impresionismu sastopam ne tikvien literātūrā, bet arī glez-

niecībā, mūzikā. īstenībā taisni glezniecībā meklējams impresio-

nisma sākums. Tā nodibinātājs ir franču gleznotājs Klods Monē

(1840—1926). No Vakareiropas māksliniekiem impresionisma garā

darbojies gleznotājs Renuars, Pisarro, Sislejs, skulptors Ro-

dēns v. c.

Latviešu glezniecībā ievērojamākie impresionisti ir J. Rozen-

tāJs, V. Purvītis, V. Zeltiņš v. c. J. Rozentāls visvairāk gleznojis

latviešu zemnieku dzīvi apbrīnojamā krāsu bagātībā. Mākslinieka

impresionismu raksturo spilgtas, mirdzošas krāsas, piemēram, glez-

nā Zem pīlādža, Peldu vieta Kapri salā, Arkādija v. c. V. Pur-

vītis savukārt savās gleznās rāda dzimtenes dabas krāšņumu, piem.,

Pēdējos staros, Ziemeļu naktī, Marta vakarā v. c. Mākslinieks

sevišķi iemīlējis dabas atmodu pavasarī. Purvīša gleznas pazīsta-

mas ar lielisko krāsu bagātību.

Impresionisms ir priekškara laika māksla. Tas tieši seko pēc

naturālisma. Tas uzskatāms par pāreju no objektīvās uz subjek-

tīvo mākslu. Impresionisms ietver vairāk subjektīvā elementa

nekā naturālisms, bet mazāk nekā ekspresionisms,

Latviešu impresionisms veidojies latviešu dzīves un Vakar-

eiropas mākslas ietekmē. Latviešu dzīve ir virzījusies no pozitī-

visma un materiālisma, kas uzskatāms par naturālisma pamatu, uz

relātīvismu, kas atzīstams par impresionisma balstu. No Vakar-

eiropas impresionistiem latviešu rakstniekiem tuvu stāvējis dzej-
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nieks A. Holcs, J. Šlāfs, C. Flaišlens, H. Bārs, P. Altenbergs, mūzi-

ķis Kl. Debisl. Ja latviešu dzīve impresionismam sniedza stingru

pamatu, tad tam veidu zināmā mērā deva Vakareiropas impresio-

nisti. Tomēr impresionisms latviešu literātūrā ir patstāvīgs: tā

avots ir latviešu dzīves apstākļi.

Impresionisms atrod pamatojumu arī latviešu kritikā. Tā bū-

tību un nozīmi aplūko Z. Mauriņa apcerējumā Impresionisms un

ekspresionisms. Kr. Eliass apskata impresionismu rakstā No im-

presionisma līdz ekspresionismam.

3.

Ekspresionisms ir izteiksmes māksla (franču vārds

*expression — izteiksme). Tas seko tūliņ pēc impresionisma, kas

tēlo ārpasaules iespaidus. Ekspresionisms novēršas no ārpasaules

iespaidu apraksta un piegriežas iekšpasaules parādību notēlošanai.

Ekspresionisti ir noteikti subjektīvisti. To skatīšanas centrā stāv

pats cilvēks. Viss cilvēciskais ekspresionistiem ir tuvs un mīļš.

Sevišķu vērību ekspresionisms piegriež cilvēka gara dzīvei. Tas

rāda cilvēka dziļo cenšanos pēc garīgas pilnības. Tas sludina

draudzību, cilvēkmīlestību, pareģo visas cilvēces laimes laikus,

pievēršas ekstāzei. Ekspresionisms piegriežas metafiziskiem jau-

tājumiem: gara dzīves lielumam, iekšēju vērtību nenīcībai v. t. t.

Ekspresionisms atzīst gara pārākumu par matēriju. Mūžīgais tam

ir lielāks par laicīgo, bezgalīgais par galīgo. Ekspresionisti ir ide-

ālisti, kas atzīst idejas, kurām piešķir absolūtu, mūžīgu vērtību.

Ekspresionisms izaug no šopenhauera mācības, kuras pamatā at-

rodas Platona idejas. Tam kūmās stāvējis Huserls ar savu faino-

menoloģiju, kas patiesību uzskata par nenīkstošu vērtību. Tomēr

tuvāk par Huserli ekspresionistiem stāv Zimmelis, kas piegriežas

mūžības vērtībām, kuras meklē dzīvē.

Ekspresionisms ir aktīva māksla. Tas tēlo cilvēka dvēseles

darbību, kas tiecas uz ārpasauli. Tādēļ ekspresionismā valda

stipra griba, spēcīga izteiksme. Ekspresionismā mīt ārkārtīgs dvē-

seles spraigums, liela gara koncentrācija, kas izpaužas spēcīgā

kustībā. Ekspresionisms ir dinamiska māksla.

Ekspresionistu ideāliskajam pasaules uzskatam atbilst attie-

cīga darba uzbūve un stils. Darbu kompozicijā valda spēcīgs di-

namisms, kas izpaužas temata izveidojumā. Sižets risinās tik

straujā gaitā, ka lasītājs nevar izlaist pat dažu rindiņu, jo katra

rinda pilna spēcīgas darbības. Ekspresionisti visvairāk izlieto di-

namiskus, nevis statiskus motīvus. Viņi tēlo dzīvu darbību. Tādēļ







Jānis Sudrabkalns





65

viņu sacerējumos velti meklēsim plašus aprakstus v. t. t. Vispāri

ekspresionisti lielāku vērību piegriež izteiksmei nekā veidojumam.

Formas tradicijas viņi maz ievēro. Ekspresionisti vairās no īpa-

tām panta formām, piem., soneta, trioleta, rondo v. c. Darbībai

mākslas sacerējumā jāplūst neierobežoti, brīvi. Tā ka stingra for-

ma vājina gara lidojumu, tad tā atmetama. Tā priekšmetīgais eks-

presionistu darbos zūd, un saturs izplūst bezgalībā.

Ekspresionisma stils ir aktīvs. Tanī svarīgu vietu ieņem

verbālās vārdu šķiras: verbs, particips v. c. Tāpēc ekspresionistu

stilu varam saukt par verbālu. Tā dzejoju krājumu Es sludinu P.

Ermanis ievada ar dzejoli Verbs varenais, kurā spilgti raksturo at-

sevišķu vārdu šķiru vietu ekspresionismā.

Sākumā darbs bij.

Dimdēt! Vārīties! Mutuļus mest!

Verbs! Verbs! Bezgaltelpā valdnieks tik verbs!

Substantīvu radīja viņš — pilsoni resno,

Saprotamo» taustāmo, tveramo ikvienam.

Tad tik adjektīvs nāca, — eņģelis, visam nesošais domu;

Dzeja viņš, reliģija, zinība. Daile, daile!

Un mūžam tā bijis, būs vēl tā mūžos bez gala:

Substantīvs: Cilvēks. Maize. Ūdens. Druvas. Tirgotava. Fabrika.

Adjektīvs: Daiļais viss, spulgošais, gudrisvētais, skaidrošais, dzejiskais, dzejiskais.

Verbs: Karot! Dumpoties! Riņķot ap sauli! Ritēt, ritēt!

Verbs arī ir: sludināt!

Un stiprs manī šis verbs ir, klausu es viņam, izkustu viņā:

Es sludinu!

Ekspresionisti iemīlējuši brīvo pantmēru, kurā sasnieguši

lielu veiklību. Brīvais pantmērs atbilst ekspresionistu spēcīgajam

pārdzīvojumam un izteiksmei. Viņi karo pret atskaņām, jo ari tās

ierobežo spēcīgu gara idojumu. P. Ērmanis krājumā Es sludinu

dzejolī Kādēļ rakstu es bezritma ritmā cenšas noskaidrot iemeslus,

kāpēc viņš rakstot brīvajā pantmērā.

Ik ar dienas svīdumu, ik ar ausmu jaunu, ik ar

krēslu, ik ar tumsas klāšanos mīkstbiezu

Jaunu uzdod miklu man laiks šis, grūtāku ikreizi.

Un māc mani laiks šis, un liec mani laiks šis zem

mīklu savu briesmīgās nastas.

Raudu es, kliedzu, saucu, runāju ar Dievu manu,

ar to, vissvētāks kas manī,

Bet novērš sava vaiga laipnību no manis mans

Dievs, Genijs mans svētais, kad tuvojos

ritma, atskanu rotāts es viņam.

Bet kailu mīl viņš mani, laika šaubās, laika sāpēs

kliedzošu.
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Un ir tad tik Dzeja mana kailā, laika vātīs

sūrstošā, un Dievs mans un cits viss tad pazūd.

Riebumā sonetu sviežu es nost, kaklsaitei,

pletdzelža gludinātai, žņaudzošai līdzīgu,

Sviežu es trioletas pulksteņķēdi zeltoto, rondo

mēteli siltpilsonīgo, oktāvas zābakus spiedošklabošos.

F.smu svabads no gludā visa., izmērotā, mierīgā.

Upurēju tā Dievam manam, ziedoju sāpes, šaubas

neuzminētu mīklu mokas es viņam.

Un plūst kā raustošas elsas, kā dīvaina moku un

gaviļu vienība rindās manās neveiklsmagās.

Un svešs tieku tiem, Skaistums vasarvējainais

dzejā kam rotā.

Bet mīl mani Dievs mans, mīl viņš kailumu manu,

laika drausmā šalcošo pusnaktīgo ekstāzi manu.

Ekspresionisms latviešu literātūrā uzplaukst krāšņi. Tā spilg-

tākais pārstāvis ir J. Sudrabkalns, P. Ērmanis, R. Rudzītis, J. Vese-

lis, L. Laicēns v. c. Dzejoļu krājuma Spārnotā Armāda ievadā Sud-

rabkalns šādi raksturo latviešu ekspresionismu: „Polijā, kādā

1915. gada maija naktī smilšainos laukos es dzirdēju mierīgās debe-

sīs cīruļus nenorimstam. Šie sudrabainie guldzieni siltajā tumsā iz-

likās tik fantastiski, tāda dīvaina nemiera pilni, ka viņus atceros vēl

tagad. Tur, vientulībā, dzima ekstatiskās ilgas pēc draudzības, pēc

tautu brālības, kuras — kā vēlāk izrādījās — vienā un tai pašā laikā

bija pazibējušas Vācijā, Krievijā, Francijā. Dzejnieki, kuri cits cita

nepazina, rakstīja vienā trauksmē." Šinīs vārdos gaiši izskan dzej-

nieka draudzības un cilvēkmīlestības slāpes un visu tautu brālības

ilgas, kas raksturo visu dzejoļu krājumu. Par ekspresionisma ro-

kas grāmatu var uzlūkot P. Ermaņa dzejoļu krājumu Es sludinu,

kurā izpaužas spēcīgs gara lidojums un augstākās cilvēcības alkas.

Rakstnieks sludina spēcīgu ekstāzi, cilvēku mīlestību, ļaužu brā-

lību, pasaules taisnību, žēlsirdību, līdzjūtību, maigumu, bet nosoda

varu, naidu, karu, netiklību v. t. t. R. Rudzītis dzejoļu grāmatā

Cilvēka dziesmas apdzied cilvēcības zvaigznes meklētājus. Tāpat

J. Veselis stāstu krājumā Pasaules dārdos runā par cilvēces atjau-

nošanās gaidām. Tad vēl L. Laicēns stāstu krājumā Attaisnotie

meklē jaunās cilvēces ziedoni.

Ekspresionistus sastopam nevien literātūrā, bet ari gleznie-

cībā un mūzikā. īstenībā taisni glezniecībā meklējami ekspresio-

nisma sākumi. Franču gleznotājs A. Harve pirmais savas gleznas

apzīmēja ar vārdu expression. Vēlāk šis nosaukums apvienoja vi-

sus šī virziena pārstāvjus. Pie ekspresionisma gleznotājiem pie-

der Gogens, Van Gogs, pie mūziķiem — Hindemits, Šēnbergs v. c.

Latviešu glezniecībā ekspresionisma pārstāvis ir V. Matvejs,
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J. Grosvalds, J. Kazaks, J. Liepiņš, U. Skulme v. c. V. Matveja

gleznas apmirdz klusa mistika, piem., Pieta v. c. J. Grosvalds glez-

no latviešu zemnieku dzīvi, kas pilna dziļa drāmatisma. Toties

viņa austrumu studijās valda skumīgi liriska noskaņa. J. Kazaks

pievēršas lineāri konstruktīvām formām. J. Liepiņš tēlo pilsētas

nomales, kurās ieliek dzīvu ekspresiju.

Kaut gan ekspresionisma sākumi Vakareiropas literātūrā sa-

stopami jau priekškara laika mākslā, tomēr pilnīgi tas uzplaukst ti-

kai kara laikā. Tāpēc to dēvē par kara laika mākslu. Pasaules

kara laikā, kad cilvēcības ideāli nežēlīgi tika mīdīti kājām, un aug-

stākos gara pasaules jautājumus izšķīra vienkārša mortira un di-

namīts, cilvēkos modās ilgas pēc augstākas dzīves. Cilvēks gri-

bēja atdzimt no reālās dzīves šausmām, pacelties augstāk par nejē-

dzīgo īstenību gara pasaules mirdzumā. Ekspresionisti meklē jaunu

cilvēku, pilnīgāku cilvēku. Viņi pacel cilvēcības augstumos arī sie-

vieti, kas impresionistiem bija skaista rotaļlietiņa, baudas priekš-

mets. Sieviete viņiem bija atpestītāja no reālās dzīves: mīla, laba,

svēta.

Latviešu literātūrā ekspresionisms krāšņi uzplaukst ap 1920.

gadu. Šinī laikā iznāk ievērojamākie latviešu ekspresionistu sace-

rējumi. Tas tomēr pastāvēja tikai dažus gadus; drīz vien tas iz-

beidzās. Tomēr tā iespaids latviešu literātūrā ir visai labvēlīgs.

Tas dziedēja rētas, ko latviešiem bija sitis šausmīgais pasaules karš

un modināja ilgas pēc augstākas cilvēcības. Tas reformēja rakst-

niecības stilu un valodu.

Latviešu ekspresionisms ir izaudzis no latviešu dzīves Va-

kareiropas ekspresionisma ietekmē. Latviešu gara pasaules atmo-

šanās ir par iemeslu ekspresionisma uzplaukšanai Latvijā. Šo lat-

viešu ekspresionisma kodolu veido Vakareiropas ekspresionisms.

Spilgtākie vācu ekspresionisti ir Fr. Verfelis, V. Hazenklevers, T.

Deublers, K. Heinike, R. Šikele, K. Edšmits v. c.

Ekspresionisms drīz vien iegūst pamatojumu latviešu kritikā.

Tā būtību un nozīmi noskaidro Z. Mauriņa esejā Impresionisms un

ekspresionisms, Kr. Eliass apcerējumā No impresionisma līdz eks-

presionismam, P. Ķikuts rakstā Latvju modernā dzeja v. c.

Ekspresionisms stāv tuvu romantismam. Gara pasaules cil-

dināšana, metafizisku problēmu risināšana, mūžības slāpes, bezga-

lības ilgas, fantāzijas lidojums ir kopējs ekspresionismam ar roman-

tismu. Tomēr pastāv arī starpība starp ekspresionismu un roman-

tismu: pirmais ir aktīvs, otrs — pasīvs. Ekspresionists grib dzīvi

pilnīgi pārveidot un tieši dodas dzīves cīņā; turpretī romantisms

vairās dzīves cīņas un bēg no tās sapņu pasaulē.
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4.

Aplūkojamā laikmetā kā blakus strāvu latviešu literātūrā sa-

stopam arī romantismu. Tas stipri līdzīgs iepriekšējā laik-

meta filozofiskam romantismam. Tas atgādina J. Poruka un Fr.

Bārdas romantismu. Mūsu dienu romantismam ar filozofisko ro-

mantismu ir kopēja filozofiskā nokrāsa, metafizisku mīklu minēšana,

transcendentās pasaules meklēšana, subjektīvisms v. t. t. Tomēr

mūsu dienu romantisms zināmā mērā atšķiras no filozofiskā ro-

mantisma. Pirmkārt, tanī mazāk transcendentā elementa, bet to-

ties vairāk dzīves reālitātes. Tādēļ tas pa daļai piegriežas ārpa-

saulei, laicīgam, galējam. Otrkārt, tas nenoliedz zemes dzīvi, kurā

atrod zināmu vērtību. Treškārt, mūsu dienu romantiķi ir dzīvāki,

aktīvāki. To darbos izpaužas griba, kustība, darbība. Pie mūsu

dienu romantisma pārstāvjiem pieder A. Bārda, P. Bārda, A. Dāle,

J. Ziemeļnieks v. c.

A. Bārdas dzejai ir reliģiska nokrāsa. Viņš skata dzīvi no

reliģiska viedokļa. Rakstnieka reliģijai ir panenteistisks raksturs.

Dievība izpaužas dabā, bet ne pilnīgi. A. Bārda tēlo arī tumšas

dvēseles dziņas un spēcīgas kaislības, kas visvairāk izpaužas viņa

mīlestības dzejoļos, bet tām pāri paceļas mūžīgās gaismas slāpes.

Rakstnieks apdzied nevien lauku, bet arī pilsētas dzīvi, kuru uztver

īpatni. Viņš ir dzīves atzinējs. Dzejnieka forma ir izkopta. Viņš-

pieturas pie labiem veciem paraugiem.

Paulīnas Bārdas dzeja arī ir noskaņota reliģiskā garā. Tanī

izpaužas klusas reliģiskas jūtas. Dzejniece apdzied arī mīlu, kas

svēta mirdzuma apstarota. Bieži dzejniece kavējas vientulībā,

kas modina maigas skumjas, kaut gan tām nereti aužas cauri dzī-

ves prieks.

A. Dāles dzejas apgaro smalka romantika. Tanīs izpaužas

kluss dvēseles mirdzums, kas vijas cauri visai dzejai. Tās nav

liela spēka, bet sirsnīga maiguma apdvestas. Dzejniece dzied par

dzimteni, dabu, mīlu, skaidrību v. t. t. Dzejoļus apvij klusas skum-

jas, kam svešs gaišs prieks un dziļas sāpes. A. Dāle ir teicama

panta meistariene, kas labi prot dzejas techniku.

J. Ziemeļnieks pieder pie pazīstamākajiem mūsu dienu

romantiķiem liriķiem. Viņš ir spilgti subjektīvs rakstnieks, kas

apdzied tikai savus dvēseles pārdzīvojumus. Visvairāk viņš

savā dzejā runā par dievību, mīlestību un dabu. Ziemeļnieka reli-

ģiskajās dzejās izpaužas dzijas šaubas un sāpes. Savos mīlestības

dzejoļos viņš runā par nezināmo un māti. Nezināmā tverama tikai

sapnī, bet ne dzīvē. Mātes tēls aptver visu mīļo, gaišo un svēto
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dzīvē. Reti Ziemeļnieka dzejā pamirdz gaišs prieks, parasti tanī

valda dziļas skumjas. Viņš meklē dzīvē mūžīgas vērtības, bet

redz, ka viss pāriet un iznīkst. Ziemeļnieks ir teicams formas

meistars; viņa pants ir stingrs un mūzikāls.

5.

Konstruktīvisms (construo — ceļu) ir virziens, kas

par mākslas mērķi uzskata dzīves celšanu, sabiedriskās iekārtas

pārkārtošanu. Konstruktīvisti savus uzskatus publicējuši īpašā

manifestā. Manifests aizstāv uzskatu, ka māksla cieši saistīta ar

tagadni, kurā izpaužoties konstruktīvās metodes uzvara. Kon-

struktīvās mākslas uzdevums esot organizēt dzīvi: mākslas darbs

ieejot dzīvē tāpat kā lieta. Konstruktīvisms blakus automobilim

un aeroplānam, kas arī esot īsti mākslas darbi, atzīst bildes, dzejas,

statujas pastāvēšanas tiesības. Tas nenoliedzot agrāko mākslu,

jo atzīst zināmu likumību māksliniecisko formu attīstībā. Kon-

struktīvisms tomēr esot mākslas problēma, jo māksla kalpojot dzī-

vei. Tādas ir īsos vārdos konstruktīvisma manifesta galvenās at-

ziņas.

Uzlikdami mākslai praktiskus uzdevumus, konstruktīvisti pa-

tiesībā aizstāv tendences mākslu. Praktiskā dzīve un aistētiskā

dzīve ir divas dažādas lietas, kuras nedrīkst vienu ar otru samai-

nīt. Mākslas darbu raksturo aistētiskas vērtības. Ideja vien ne-

Tada mākslas darbu, kas rodas tikai no mākslinieciska pārdzīvo-

juma izteiksmes un veidojuma.

Konstruktīvismam ir zināms sakars ar formālo skolu. Tas

aplūko mākslinieka darbību techniskās veiklības plāksnē: mākslas

darbs aptver veselu rindu māksliniecisku paņēmienu. Šie paņē-

mieni radniecīgi tam, kas izpaužas lietā, sevišķi mašīnu veidošanā.

Viena un tā pati vajadzība radījusi kā mašīnu, tā mākslu. Pētījot

mašīnu, cilvēks tuvojoties mākslas noslēpumam. Tomēr šāds uz-

skats ir pilnīgi aplams, jo mākslas darbs ir organisms, kas nekad

neatkārtojas. Turpretī mašīna ir mēchanisms, ko var atkārtot pēc

patikas.

Konstruktīvisms rada tīri grafisku poēziju. Tanī svarīgu vietu

ieņem tipogrāfiski efekti. Konstruktīvisti izmanto reklāmas tipo-

grāfisko stilu: veido dažādas burtu kombinācijas, lieto jautājamās

un izsaucamās zīmes gan tekstā, gan uz malām v. t. t. Konstruktī-

vistu leksikā sastopam lielu terminu bagātību, kas nepieciešama

kollektīva lietošanā. No tam ceļas konstruktīvista avīžu stils.

Konstruktīvisti ieteic ņemt literāra stila paraugus no technikas grā-
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mātām par mašīnām, amatiem, sludinājumiem v. t. t. Tie lieto juku

jukām franču, vācu, krievu vārdus. Konstruktīvisti stipri atgādina

futūristus. īstenībā tie apvieno futūrisma ieguvumus, kas atzīti

par pieņemamiem literātūras valodā.

Konstruktīvisma virzienā apvienojušies dažāda stila rakst-

nieki: V. Majakovskis, S. Jeseņins, B. Pasternaks, J. Erenburgs v. c.

Latviešu literātūrā konstruktīvās mākslas principi iesakņoju-

šies maz. Konstruktīvisms tanī ir tikai blakus virziens, kuru aiz-

stāv P. Ķikuts (dz. 1907). Mūsu dienu māksla viņu neapmie-

rina: tai jākļūstot laikmetīgai. Savā apcerējumā Klasicisms vai

konstruktīvisms? P. Ķikuts atzīst konstruktīvismu par galveno

mākslas virzienu tagadnē un nākotnē. Pēc autora domām, kon-

struktīvisms izaudzis no impresionisma un ekspresionisma. Tā

raksturīgās pazīmes meklējamas aistētikas un izteiksmes laukā.

Galvenās aistētikas normas konstruktīvismā esot skaidrība izteik-

smes līdzekļu izvēlē, izteiksmes līdzekļu oikonomija un samēra pra-

sība. Svarīgākā lieta tomēr esot konstruktīvs tēlojums kā kon-

struktīva darba izteiksmes īpatnība. Konstruktīvisma paraugus P.

Ķikuts atrod Raiņa Mēness meitiņā, P. Rozīša Uguns ceļos, L. Lai-

cēna Ho-Tai v. c. Autors paraugam min Raiņa dzejoli Roka ar

gredzenu no krājuma Mēness meitiņa.

Pēc lietus kluss bij vakars. Savāds mākon's,

Kā balta roka izstiepta pēc tāles,

Mazs gabals varavīksnes pirkstiem pāri

Kā gredzens, mirdzošs dārgiem akmeņiem,

Tā ilgu laiku roka stiepās tālēs,

Līdz bālot zuda gredzens līdzi rokai,

Un nakti jūra tumšā segā sedzās, —

Vai tava Toka sniedzās man to tāles?

Dzejolī ap rokas tēlu grupējoties visas pārējās parādības:

mākonis, varavīksne un jūra. Tam visam trūkstot savstarpēja or-

ganiska samēra, tās saistoties pēc šķietamas vienādības dzejnieka

fantāzijā. Šie apstākļi esot pilnīgi pietiekoši, lai lasītājā konstruētu

rokas sniegšanas ainu. Autors uzskata konstruktīvismu latviešu

literātūrā par nākotnes mākslu, bet klasicismu noraida, jo tas tai

esot nepiemērots un svešs.

Paša P. Ķikuta dzeja stipri konstruktīva, tā veidota vairāk ar

prātu. Tai trūkst iejūsmas un spara. Galveno vērību rakstnieks

piegriež formai, mazāk to nodarbina saturs. Ķikuta dzejai ir stipri

sabiedriska nokrāsa. Viņa dzejoļi sakopoti krājumā Balti torņi

melnā naktī (1927) un Asie lūzumi (1928). Viņš sarakstījis vēl ga-

rāku poēmu Mašīna (1930). Kopā ar A. Čaku P. Ķikuts sakārtojis
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Latvju modernās dzejas antoloģiju (1930), kas iepazīstina ar jau-

nās rakstnieku paaudzes darbiem. Pārskatu par jaunajiem dzej-

niekiem sarakstījis P. Ķikuts.

Konstruktīvisms latviešu literātūrā tomēr nav laidis dziļāku

sakņu.

6.

Ekspresionisms latviešu mākslā nepastāvēja ilgi. Tas ātri

vien apsīka. Mākslā uzplauka no jauna reālisms. Taisni re-

ālismu varam uzlūkot par mūsu dienu mākslu. Tas nopietni pie-

griežas dzīves īstenībai un patiesi notēlo to. Reālismam ārpasaule

ir svarīgāka par iekšpasauli, objekts par subjektu. Galīgais tam ir

lielāks par bezgalīgo, laicīgais par mūžīgo. Vispār, mūsu dienu

reālisms ir diezgan līdzīgs iepriekšējā laikmeta reālismam. Star-

pība tikai tā, ka iepriekšējā laikmeta reālisms vairāk atbalstījās uz

dabas zinātnēm, kamēr mūsu dienu reālisms vairāk pamatojas uz

sabiedriskām zinātnēm. Bez tam iepriekšējā laikmeta reālisms ir

pasīvāks, jo tas mierīgi tēlo ārpasaules priekšmetus; turpretī mūsu

dienu reālisms ir aktīvāks, jo tas cenšas ne tikai atspoguļot, bet arī

veidot ārpasauli.

Reālisms mūsu dienu literātūrā attīstās divos virzienos: pcK

zitīvā un negātīvā. Vārdi pozitīvs un negātīvs lietoti tikai no dzī-

ves uztveres viedokļa: pozitīvisti rāda dzīves labumus, negātīvisti

— trūkumus. Pozitīvā virziena rakstnieki paši sevi dēvē par po-

zitīvistiem. Viņi galveno vērību piegriež lauku dzīvei un ļaudīm.
Zemnieks viņiem šķiet īstais vērtību radītājs un glabātājs. Tas ir

visa labā un daiļā kopējs un sargātājs. Pozitīvais virziens literā-

tūrā sevišķi spilgti tēlo darba mīlestību un darba prieku. Darbam

jākļūst nepiespiestam, brīvam. Tikai tādā darbā plauks latviešu

tauta, zels Latvijas valsts. Darbs vedīs tautu un valsti uz labāku,

gaišāku nākotni. Pozitīvais virziens piegriež lielu vērību cilvēka

gara dzīvei. Rakstniekiem savos darbos jātēlo sirds skaidrība,

patiesības mīlestība, gara mirdzums. Viņiem jāmudina tauta uz reli-

ģisku, morālu un aistētisku atmodu. Pozitīva reālisma rakstnieki

nostājas viscauri uz nacionāla viedokļa: viņi ir pārliecināti nacio-

nālisti. Viņi sludina nacionālas kultūras uzplaukumu. Pozitīvā

reālisma pārstāvji nostājas pret negātīvā virziena rakstniekiem,

kas uztver tumšo, negātīvo.

Pozitīvisma virziens uzplaukst ap 1928. gadu, bet tā sākumi

meklējami jau agrāk. Tā spilgtākais pārstāvis ir K. Rabācis, A.

Francis, E. Raisters, P. Aigars, P. Atspulgs, J. Medenis v. c. Tie
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pulcējās ap žurnālu Jaunā Raža v. c. Tiem tuvu stāv J. Sārts un

A. Grīns.

Pozitīvistu teorētiskos uzskatus izteic K. Rabācis. Savā

rakstā Pa reālisma ceļiem viņš skaidri izsaka pozitīvistu viedokli.

Reālisms no visām literārām strāvām vistuvāk stāvot dzīves īste-

nībai. Tā sauciens pēc tagadības mākslā neesot jauns, bet saklau-

sāms jau reālisma sākumā. Reālisms vienmēr esot cīnījies pret
tiem virzieniem, kas mākslu attālina no dzīves. Rabācis uzsver ak-

tivitāti reālismā. Pēc viņa domām, reālisms esot aktīva māksla,

kas cilvēka garu cenšoties padarīt redzīgāku un darbīgāku, virzot

to uz rosmi un apzinīgu cilvēces attīstības ceļu. Reālisms vienmēr

esot bijis progresīvās domas nesējs. Rabācis nobeidz savu apce-

rējumu vārdiem: „Piebildīsim vienīgi to, ka dala mūsu jaunās pa-

audzes rakstnieku tic pilsoniski zemnieciskas, pozitīvi virzošas

mākslas vajadzībai un nākotnei tikpat dziļi un pārliecīgi, cik kaislī-

gi to apstrīd viņu pretējā radikālā grupa, kas 20. g. simteņa mākslas

aicinājumu mēģina saklausīt sociālismā."

K. Rabācis savos darbos cildina lauku dabu, dzīvi un darbu.

Rakstnieka tematika īsti laucinieciska. Rabācis ir teicams formas

meistars jaunākajā latviešu dzejā. Viņa pants noteikts un skanīgs,

stils gleznains un dzīvs: Turklāt rakstnieks sacerējis veselu rindu

noveļu. Bez tam Rabāča spalvai pieder arī vairāki apcerējumi,

kuros viņš aplūko zīmīgākās parādības latviešu literātūrā.

Arī A. Francis savās dzejās apdzied lauku dzīvi un darbu, ap-

vīdams to ar gaišu mirdzumu. Viņš godina zemnieku pasauli, iz-

celdams tanī visu labo un daiļo. Dzejnieka tematika tīri zemnie-

ciska. Francis ir pārliecināts nacionālists, kas dzied par Latvijas

labklājību un laimi. Viņa pants ir noteikts un ciets, gleznas dzīvas

un īpatnas.

E. Raisters dzied slavas dziesmu dzīvei un darbam. Viņš

priecājas par dzīves skaistumu un apbrīno to. Sevišķu vērību viņš

piegriež sievietes daiļumam un mīļumam. Dzejnieks ir pārliecināts

nacionālists. Viņš silti apdzied dzimteni, kuru dēvē par svētu.

Raistera dzeja pilna spēcīga patosa. Vēlākajos rakstnieka dzejo-

ļos izskan zināma grūtsirdība. No dzīves prieka viņš nonāk pie

skumjām. Raistera dzejā skaidri vijas romantikas pavedieni.

P. Aigars slavina lauku dzīvi un ļaudis. Zeme viņam ir visa

pamats. Zemnieks uz saviem pleciem nes visas dzīves grūtības.

Bet lauku dzīves primitīvismā Aigars liek ieausties modernai tech-

nikai. Tīra un skaidra ir Aigara mīlestības dzeja, kurā izpaužas

dziļa aizrautība.

Ari P. Atspulgs stāv tuvu lauku dzīvei un darbam, kuru tomēr
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neideālizē. Viņa tematika tīri laucinieciska. Rakstnieka gleznas

krāsainas, pants noteikts un stingrs. Lielākus panākumus viņš uz-

rāda tomēr savos tēlojumos.

J. Medenis piegriežas zemnieku dzīvei un darbam. Viņš ap-

dzied arī kara dzīvi, tēlodams kareivju drošsirdību un varonību.

Rakstnieka dzeja ir sparīga, vīrišķīga; sentimentālisms tai pilnīgi

svešs. Sevišķi spilgti ir Medeņa dabas apraksti, kas stipri kon-

krēti. Lielus panākumus rakstnieks guvis dzejas formā. Viņa

pants ir ciets, noteikts, stingrs, gleznas spēcīgas, konkrētas, svai-

gas. Pēdējā laikā Medenis, atbalstīdamies uz tautas dziesmu panta

garu, veido savus īpatnus ritmus, tā sauktos Medeņa metrus, iegū-

dams zināmus panākumus.

J. Sārts arī pieskaitāms pie pozitīvā virziena rakstniekiem

mūsu dienu reālismā. Viņš savos stāstos un romānos spilgti tēlo

latviešu lauku dzīvi un ļaudis (Rūķi, 1933), izceldams zemes spēku,

dzīves prieku un darba mīlestību. Pilsētas dzīve zināmā mērā no-

tēlota romānā Fabrikas mantiniece (1931), bet tā rakstnieka uzma-

nību saista mazāk. īntelliģences dzīve zīmēta romānā Pagarš

■(1930), kur cildināts darba prieks. Latviešu pagātne gleznota ro-

mānā Māra (1929) un Vienoti (1930). Savos romānos Sārts rāda

spēcīgas kaislības un tumšus instinktus, kas mīt viņa varoņos. Tie

ir stipri, vīrišķīgi, aktīvi. Sārta romānos izpaužas dziļa dzimtenes

dabas, laužu un darba mīlestība.

Pēc savu darbu rakstura tuvu pozitīvistiem stāv arī A. Grīns.

Viņa romāni sacerēti reālisma garā un pauž noteikti pozitīvas atzi-

ņas. Tomēr A. Grīnam piemīt spilgta savādība, kas viņu krasi at-

šķir no pozitīvistiem. Viņš piegriežas tikai vēsturiskiem sižetiem.

Viņš ir spilgtākais vēsturiskā romāna pārstāvis latviešu literātūrā.

Viņš savos romānos tēlo pagājušos laikus: lielos varoņus un spilg-

tās cīņas. A. Grīns ir latviešu pagātnes spēka un varonības ap-

dziedātājs. Viņa varoņi ir pilni pirmatnēja spara, cīņas prieka un

pašaizliedzīgas vīrišķības. Viņi cīnās par savu dzimto zemi, par

tautas brīvību (Nameja gredzens, 1931), kas mirdz nākotnē kā spoža

zvaigzne. Dzija nacionāla apziņa, cēla latviešu varenība apdzie-

dāta romānu triloģijā Dvēseļu putenis (1933—34). Romānā tēlotas

varonīgās latviešu strēlnieku cīņas Tīrejpurvā, Ložmetējkalnā v. c.

Šinīs cīņās strēlniekos mostas ilgas pēc patstāvīgas Latvijas valsts.

Latviešu kolonistu dzīve hercoga Jēkaba laikā notēlota romānā

Tobago (1934). Izkopta ir A. Grīna romānu forma: tā veidota

stingri no noteikti. Rakstnieka stils skaidrs, lietišķs, mazliet ar-

chaisks. Vispār, mūsu dienu rakstniecībā A. Grīns ar saviem ro-

māniem paceļas kā spilgta figūra.
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7.

Negātīvais virziens latviešu reālismā piegriež galveno vērību

pilsētas pasaulei. Tā pārstāvji savos darbos tēlo pilsētas strād-

niekus, kurus uzskata par pamatšķiru. Negātīvā virziena rakst-

nieki visvairāk pievēršas ļaunajām dzīves parādībām un tēlo tās

negātīvās puses: nepilnības, trūkumus, ļaunumus v. t. t. Viņu dar-

biem pesimiska noskaņa. Rakstnieki rāda dzīvē ciešanas, bēdas,

•sāpes, mokas. Vispār, viņi apgaismo dzīvi no sociālā viedokļa.

Negātīvā virziena rakstnieki svarīgu vērību piegriež literārās for-

mas jautājumiem. Tie novēršas no klasiskās formas principiem,

kas viņiem šķiet savu laiku jau pārdzīvojuši. Viņi cenšas radīt jau-

nas formas, kurās varētu ietvert lielpilsētas drudžaino steigu, šķiru

pretešķības v. t. t.

Pie negātīvā virziena reālistiem pieskaitāms A. Kurcijs, L.

Paegle, J. Grots, A. Čaks, J. Plaudis, A. Grigulis, E. Ādamsons, A.

:Skujiņa v. c. Daļa no tiem savā laikā grupējās ap žurnālu Trauk-

sme (vēlāk Jauno Trauksme).

Negātīvā virziena teorētiskos uzskatus izteic A. Kurcijs grā-

matā Aktīvā māksla (1923), Teātrs (1925) un Par mākslu (1932).

Pirmajā grāmatā autors aplūko aktīvismu mākslā. Ekspresionisms

esot jau savu laiku pārdzīvojis. „Aktīvisms mākslā vada no pasīvā

impresionisma uz aptverošu atziņu, kuras psīcholoģiskos dzijumos

plūst sabiedriskās gribas strāvojums" (Aktīvā māksla). Tomēr ak-

tīvisms neesot sajaucams ar misticismu. Esot tikai vienots un laik-

metīgs aktīvisms. Skepticisms, kriticisms, orīģinālitātes pārspīlē-

jums esot etapi ceļā uz jauno aktīvo mākslu. Aktīvists orientējo-

ties tagadnes dzīves dziļākās strāvās. Mākslinieks vairs nevēlo-

ties pasīvi ārpasauli atdarināt, bet izlietot tās formu bagātību kom-

pozicionāli konstruktīviem nolūkiem. Aktīvā mākslā izpaužoties

-subjektīvi individuālais elements, tā esot dziļi intuitīva.

A. Kurcija grāmata Aktīvā māksla skaidri liecina, ka aktīvisms

ir izaudzis no ekspresionisma. Tas atmetis ekspresionisma ideālis-

mu un ekstāzi un tā vietā paturējis tikai aktivitāti, pamatodams to

tagadnes dzīves dziļākās strāvās. Tomēr šinī grāmatā autors vēl

nedod skaidru atbildi uz jautājumu, kāda būs māksla, kas nākotnē

ieņems ekspresionisma vietu. Uz šo jautājumu sniedz atbildi A.

"Kurcija grāmata Par mākslu. Uzlūkodams mākslu par domāšanu

tēlos, autors uzskata par mūsu dienu mākslas virzienu reālismu.

Bet šim reālismam jāklūstot aktīvam, tam jāsaskanot ar atziņu, ka

cilvēka apziņa ne tikai atspoguļo objektīvo pasauli, bet to arī veido.

Tagadnes reālisms, kuru autors dēvē par aktīvo reālismu, dibino-
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lies strādnieku šķiras pasaules uzskatā. Aktīvā reālisma stilu rak-

sturojot izteiksmes oikonomija. Tomēr A. Kurcijs pilnīgi nenoliedz

arī romantismu mākslā, jo arī tam piešķirama zināma nozīme.

A. Kurcijs (dz. 1884) ir spilgts negātīvā virziena pārstāvis lat-

viešu reālismā. Viņa paša dzejā izpaužas dziļš pesimisms un ass

sarkasms. Drūms pesimisms parādās jau A. .Kurcija pirmajos dar-

bos (Saules bēdas, 1910, Bez prieka un dailes, 1915). Vēlāk tanīs

sāk ieausties stiprs gribas elements (Mana grāmata, 1919; Dvēseles

kabarejs, 1921; Pasaules klajumā, 1921). Redzamu vietu Kurcija

dzejā ieņem sievietes apdziedāšana (Vita nuova, 1921; Dziesmas

melnbaltai madonnai, 1921). Kā strādnieku šķiras dzejnieks Kur-

cijs parādās grāmatā Utopija (1925) un Barbars Parīzē (1925).

Rakstnieka dzejas raksturs stipri aktīvs: tanī izpaužas možums,

spēks, spars. Bet no pozitīvisma viedokļa pozitīvisti viņa dzeju no-

vērtē negātīvi.

L. Paegle (1890—1926) arī pieder pie negātīvā virziena pār-

stāvjiem latviešu reālismā. Viņš tēlo dzīves nepilnības un trūku-

mus un karo par sabiedriskās dzīves pārveidošanu. Literārās dar-

bības sākumā viņš apraksta latviešu pilsoņu dzīvi, vēlāk piegriežas

strādnieku pasaules notēlošanai, apgaismodams to no sociālā vie-

dokļa. Paegle rakstījis liriskus, episkus un drāmatiskus darbus.

No viņa dzejoļu krājumiem minami: Jauno vanagu sasaukšanās

(1921), Spārni (1922), Karogi (1922) v. c. Viņa stāsti sakopoti grā-

matā Darba bērni (1921), Pār sāpju slieksni (1922). No romāniem

atzīmējams Kurš mani mīl? (1923), Izpostītie (1926). No drāmām

— Dievi un cilvēki (1914), Āzis un maskas (1921), lela (1922), Par

un pret (1924), Nāves kalējs (1924) v. c.

J. Grots skata dzīvi no sabiedriskā viedokļa. Sākumā viņa

dzejā skan romantisma stīgas. Tās ir spēcīgu emociju apdvestas.

Vēlāk Grots piegriežas sociālām idejām, kuras pauž savās dzejās.

Rakstnieks aicina uz darbu, sludina labāku nākotni. Viņa dzejas

stils gleznains, pants noteikts un viegls.

A. Čaks ir spilgtākais un īpatnējākais reālists. Viņa dzīves

skatīšanas veids tīri aistētisks, ne morāls. Viņš nepiegriežas

transcendentai pasaulei, bet tēlo dzīves reālitāti, dažreiz nonāk-

dams līdz kailam naturālismam. A. Čaks ir pilsētas dzejnieks. Viņa

dzejās izpaužas pilsētas nemiers, trauksme, izlaidība. A. Čaka dze-

jās sastopams spēcīgs vītālisms. Viņa dzejas dzīves spēka pilnas.

Sevišķi viņš nododas tumšu kaislību un spēcīgu instinktu apdziedā-

šanai. A. Čaka dzejas forma labi izkopta. Tanīs jūtama formas

meistarība. Čaks ir brīvā pantmēra virtuozs. Viņa gleznas dzī-

vas, sevišķi bagātas ar īpatnējiem salīdzinājumiem un epitetiem.
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"No Čaka teorētiskiem apcerējumiem atzīmējami Formālie elementi

jaunāko dzejnieku darbos, K. Eliāss, Fr. Gulbis v. c.

J. Plaudis piegriežas reālās dzīves notēlošanai. Viņš aplūko

to no sociālā viedokļa. Rakstnieks laidis klajā dzejoju krājumu

Fata morgana (1928) un Panama galvā (1930). Tanīs viņš zobojas

par ikdienu un sludina sociālās iekārtas pārveidošanu. Plaudis sa-

vas dzejas raksta brīvajā pantmērā. Rakstnieks sacerējis arī ro-

mānu Ģimnāzisti (1935), kas īpatnēji tēlo latviešu ģimnāzistu dzīvi.

A. Grigulis savos darbos piegriežas tumšajām dzīves parādī-

bām. Viņa dzejas noskaņa drūma, pesimiska. Tomēr viņš ilgojas

pēc labākas, pilnīgākas dzīves. Rakstnieka dzejas sacerētas brī-

vajā pantmērā. Tās sakopotas krājumos: Reportiera piezīmes

<1929), Imitācija un sirds (1931) un Nogurušo namā (1929).

E. Adamsons aplūko dzīves parādības ar smalka aistēta aci.

Viņš pats sevi uzlūko par prerafagelītu pēcteci. Vēlāk viņš piegrie-

žas sociālai pasaules skatīšanai. Viņa dzejoļu forma oriģināla,

pantmērs gluds. E. Adamsona dzejoli sakopoti krājumā Sudrabs

ugunī (1932). Viņš sacerējis arī dažus stāstus (Bada spēle, Roze

ar maija smaršu v. c).

A. Skujiņa (1909—1932) ir liriska dzejniece. Viņa apdzied

dzīves tumšās un drūmās puses. Prieks un laime ir viņai svešas

skaņas. A. Skujiņa aplūko dzīvi no sociālā viedokļa. Viņas darbi

iznāca pēc viņas nāves krājumā Austras Skujiņas Dzejas (1932),

kam ievada apcerējumu sarakstījis J. Sudrabkalns.

Mēs redzam, ka latviešu literātūrā atkal krāšņi uzplaukt

reālisms. Mūsu dienu reālisms stāv tuvu dzīves īstenībai, kuru cen-

tas patiesi notēlot. Tagadnes reāliskā literātūrā ir dzīves iztulko-

tāja un apgaismotāja. Mūsu laiku reālisms ir stipri aktīvs. Tas

ne tikai tēlo dzīvi, bet cenšas to arī pārveidot. Dzīves pār-

veidošanas tieksmes parādās mūsu dienu reālismā divos pretējos

virzienos. Pozitīvisti grib pārkārtot dzīvi, tēlojot labās īpašības,

negātīvisti, rādot ļaunās. Mūsu dienu literātūrā valda pozitīviskais

virziens.
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II Literārā kritika

Arturs Baumanis un Arvīds Dravnieks

1. Jānis Lapiņš

Jānis Lapiņš dzimis 1885. gada 25. (13.) jūnijā Veselavas pa-

gasta Pintuļos, kur senči tēva līnijā ienākuši no Āraišiem. Viņa
tēvs Pēteris bijis skolotājs Bīriņos, Lēdurgā, Veselavā un pārkrie-

vošanas laikos kļuvis par zemkopi, reliģiozs, liels grāmatnieks, fē-

nomenālu atmiņu, bet nepraktisks. „Tēvs bija cilvēks, kuru no

grāmatas nevarēja dabūt pie darba, un kurš dažreiz tikai tad gāja

gulēt, kad citi cēlās uz darbu. Jaunībā tas dzejojis un bijis kluss

Pēterburgas Dunduru līdzstrādnieks," stāsta Lapiņš savā autobio-

grāfijā. Māte Karolīne ir jaunraunēniete, jūsmas cilvēks. Jāni mā-

ca grāmatā vectēvs. Desmit gadu vecumā zēns 1895. g. sāk iet Ve-

selavas pagasta skolā, kur par skolotāju E. Auka; četri gadus vē-

lāk (1899—1902) — Raunas draudzes skolā, kur skolas priekšnieks
A. Bračs, kas nākošo rakstnieku piegriež mākslai; skolotājs mēdzis

skolēnus ievilkt pat sabiedriskā darbā. Par otro skolotāju še vienu

vasaru ir Kārlis Skalbe, kas tolaik tikko izdevis savus Cietumnieka

sapņus, un par kuru Bračs visiem slavēdams stāsta, ka no Skalbes

iznākšot dzejnieks ne mazāks par Zvārguļu Edvartu. Jaunais dzej-

nieks iepazīstina skolēnus ar tā laika politisko stāvokli. Draudzes

skolā Lapiņš iepazīstas nevien ar latviešu autoriem, bet cītīgi lasa

ari cittautu rakstniekus, sevišķi krievus. Šo skolu beidzis, J. L.

kādu laiku neziņā, ko tālāk iesākt, domā, piemēram, par iekļūšanu

skolotāju seminārā, bet kad tas neizdodas, 1902. g. iestājas Millera

reālskolā Cēsīs. Reālskolā viņš piedalās nelegālas organizācijas

dibināšanā. Biedrības uzdevums bijis cīnīties par nacionāliem ide-

āliem, kurus Lapiņš zēna naīvitātē attēlo krievu domrakstā, burt-

nīca nonāk direktora rokās, direktors viņu par to klases priekšā iz-

sunī, bet, kabinetā iesaucis, noskūpsta. Tā ka Lapiņa vecāki diezgan

nabadzīgi, zēnam piešķir brīvskolu. Viņš liecina, ka direktors Millers-

ar savu jautrību viņam iemācījis mīlēt dzīvi. Cēsīs viņš mācās kopā

ar Arv. Švābi. Lapiņu Cēsu laikā interesē visvairāk literātūrā,

vēsture un dabas zinības. 1903. viņš pāriet kopā ar Švābi uz Lie-

piņa privātskolu Valmierā, kur mācās ari L. Laicēns un P. Kreiš-

manis. Skolēni te darbojas daudz pašmācības ceļā. Valmierā La-

piņš rīko Gaujas malā nelegālas skolēnu sapulces, kur lasa poli-

tiskas brošūras. Vasarā viņš, apceļodams Vidzemi, meklē Skal-

bi, bet tas, valdības iestāžu vajāts, no mājām nozudis. 1904. g.
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Lapiņš nonāk Jelgavā, un skolu neapmeklēdams, gatavojas reāl-

skolas gala eksāmenam; tai pašā laikā, darbodamies nelegālā sko-

lēnu pulciņā, raksta un lasa referātus un uztur sakarus ar dažiem

Rīgas rakstniekiem. Pienākusi 1905. g. revolūcija. Tagad viņš

iepazīstas ar revolūcionāri sociālisku darbību pamatīgāk. Vasaru

pie vecākiem pavadīdams, viņš Raunas pagastā pie Strantes ezera

mītiņā runā. Vispār viņu šī jaunā kustība loti aizrauj. 1905. g. ru-

denī viņš dodas uz Pēterburgu likt mājskolotāja eksāmenu matēma-

tikā un vēsturē. Eksāmenu likdams, viņš lielāko dalu laika no-

dzīvo publiskā bibliotēkā un uzraksta darbu par 1840. g. zemnieku

nemieriem Tumša lapa pagātnē; to 1906. g. iespiež Rāviņa izdotā

Galvas pilsētas avīze, atjaunoto un drīz atkal aizliegto Pēterburgas

Avīžu pēctece. Te Lapiņš iepazīstas ar K. Ducmani, arī raunēnieti,

kas laikrakstu rediģē. Pārbaudījumu veicis, Lapiņš 1906. sāk dar-

boties Cēsu draudzes skolā par otro skolotāju. Jaunos apstākļus

personīgajā un tautas dzīvē viņš savās atmiņās tēlo tā: „Esmu

mazs, sīks vīrelis, kas no Pēterpils klimata un badošanās dabūjis

nejauku krūšu lēkmi, kurā jāspļauj asinis. Rudens paiet mītiņos,

bet drīz vien sākās sodu ekspedīciju laiki. Arestētos šauj netālu

no manas skolas. Man grēku daudz, mana mazā auguma nav ne-

viens ievērojis, tomēr es jūtos kā šaušanai pie staba piesietais,

naktīs jādzird nošaušana. Bieži arī jāsatiekas ar vājprātīgo Poruku.

Bet es nevaru nekur emigrēt, un tas saspīlē nervus vai līdz hallūcl-

nācijai. Es spēju dzīvot tikai starp skolniekiem. Man ir bail bez

cilvēkiem un bail no cilvēkiem."

1906. g. Lapiņš nonāk Rīgā, darbojas Redbergas privātajā skolā

un strādnieku vakara kursos, bet drīz (jau janvārī) pāriet uz Valkas

tirdzniecības skolu. Valkā viņš joprojām piedalās nelegālās sapul-

cēs, Palīdzības biedrībā lasa lekcijas un sarakstās ar Skalbi un Lai-

cēnu, kuri emigrējuši. Šai laikā notiek Lapiņa šķiršanās no soci-

ālisma, un viņš pats to tēlo tā: „Nevaru paciest, ka Jansons visus

jaunākos rakstniekus lamā. Atklāti sapulcēs apstiprinu, ka Viktors

Eglītis, ko Jansons sauc par izvirtuli un dekadentu, nav nekāds iz-

virtulis, bet godīgs idejisks darbinieks. Ari es no sociālistiem tieku

ieskaitīts individuālistos un dekadentos, un ar to es nonāku pie kri-

zes un šķiršanās no sociālisma."

Tai pašā gadā Lapiņu kā revolucionāru arestē un iesloga cie-

toksnī, Pēterburgas Krestos, no kurienes viņš iznāk pēc pusotra

gada un sāk atkal strādāt Valkas tirdzniecības skolā. Tai pašā

(1909) gadā viņš iestājas Maskavas komercinstitūtā un 1910. g. pavi-

sam pārceļas uz Maskavu. Viņš studē oikonomisko zinātņu fakul-

tātes paidagoģijas nodaļā, par speciālitāti izvēlēdamies polītiskcn
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oikonomiju un sociālo filozofiju. Viņa diplomdarbs ir vēsturiskā

materiālisma kritika un saucas Vēsturiskais materiālisms kā socio-

loģiska teorija, un komercinstitūtu viņš beidz 1915. g. ar tautsaim-

niecības kandidāta grādu. Līdzās studijām komercinstitūtā un arī

pēc tā beigšanas, Lapiņš klausās Maskavas universitātē lekcijas

par literātūru, kas viņu sāk arvien vairāk interesēt. Maskavas lai-

kā Lapiņš sāk arī nopietnāk nodoties literāram darbam. Viņš re-

diģē Kāvus, ko pats 1910. g. Valkā nodibina un kur savas rakstnieka

gaitas iesāk A. Švābe un P. Ermanis; viņš raksta arī Jaunā Die-

nas Lapā, Latvijā, Jaunā Vārdā, Līdumā un mēnešrakstā Domas

un Skatuve un Dzīve. 1914. un 1915. g. brīvdienās viņš ir Līduma

redakcijas loceklis. Lapiņa sakopojumā tai laikā iznāk divi sēju-

mos studentu raksti Burtnieku pūrs. Pēdējam stilu rediģē K. Duc-

manis.

Līdzās publicista darbam Lapiņš Maskavas laikā strādā arī

latviešu literatūrkritikas laukā. Burtnieku pūrā iespiesti viņa darbi

par Aspaziju un K. Skalbi (pie Skalbes viņš atgriežas 1930. g. Dau-

gavā), no kuriem pēdējais aptver 4 iespiedloksnes. Šīs kritikas sa-

tur tiem laikiem daudz svaiga. Imponē autora drošā valoda. le-

vērību pelnī viņa slēdzieni, piemēram, par Aspazijas vietu mūsu

dzejnieku saimē. Līdumā (1915) ievietoti Lapiņa darbi par V. Eglīti

(šo rakstnieku viņš apcer vēlāk arī šī izdevuma 4. sējumā, 1935),

A. Braču, A. Keniņu un L. Laicēnu. Turpat 1914. g. viņš rakstā Re-

ālisma nodibināšanās latviešu rakstniecībā polemizē ar J. Jansonu

un A. Upīti. 1915. g. viņam arī Domās polemika ar dažiem kreisa-

jiem. No 1915. g. rudens viņš ir skolotājs Valmieras tirdzniecības

skolā, tad — darbinieks bēgļu apgādāšanas organizācijā Ziemeļpa-

līdzība.

Jau sava literārā darba sākumā Lapiņš ir galvenā kārtā publi-

cists. Viņa doma ir meklētāja, tā ikbrīdi attīstās, vienmēr viņš to

kritiski vēro, vērtē, pārvērtē; Lapiņš grib no savas pieredzes un

pārdzīvojuma ko mācīties, izlobīt pārlabotu, pat jaunu atziņu un to

arī dara. Tādā kārtā viņš pamazām kļūst svešs šķiru problēmati-

kai, kas viņu savaldzinājusi 1905. g. un sāk pievērsties nacionālisma

domai. Vēlāk nacionālai domai pievienojas M. Skujenieks, kas Burt-

nieku pūrā nacionālismā iesilda ne vienu vien sociālistu. Lapiņš

kļūst nevien par tautības idejas paudēju, sludinātāju, bet arī par cī-

nītāju, kas grib labprāt sasniegt rokām taustāmu rezultātu, jo viņa

personā apvienots ideālists un reālpolītiķis. Viņa stāvoklis sevišķi

sākumā nav vieglais: nacionālisms intelliģencē nav populārs, arī jau-

natnē nē. Bet savrupība Lapiņa nebaida, viņš droši turpina uzņemto*

ceļu. Neatlaidīgi viņš liek skanēt savai balsij, jo ir uzticīgs savai
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modinātāja misijai, tāpat kā tic latviešu tautas misijai. Šai laikā

citi Lapiņu saukā par nacionālisma lielinieku. Vēl ir krievu cara

valdības laiks, kad viņš (1916) saka, ka latviešiem vēl trūkstot

Latvijas pilsoņa apziņas; tā paša gada Līduma 133. n-rā viņš-

brīnās par to, ka latvieši vēl nerunā par savu valsti, kad poli v. c.

apspiestās tautas to dara. Viņš stingri norobežojas no šovinistu

— krievu kalpu — seroilisma. Citā ievadrakstā viņš vērš uzma-

nību arī uz medaļas otru pusi, uzsaukdams: neticiet vācu solīju-

miem! Tas ir 1915. g. jūnijā. Tai pašā laikā viņš latviešu bēgļus un

visu mūsu tautu skubina: organizējaties, palīdziet sev paši. Tāl-

redzīgi viņš kara sākumā prasa: kas latviešiem būs par to, ka viņi

karā varonīgi cīnījušies? Vai pēc kara atkal skolās vajās latviešu

valodu; vai būsim joprojām bez pašvaldības? Kad Valsts domes

aprindās paceļas jautājums par muižnieku privilēģiju atcelšanu,

viņš formulē drošos vārdos latviešu prasības: privilēģiju iznīcinā-

šana vien ir par maz, mums nepieciešama pašnoteikšanās, zemes

reforma (šai ziņā latviešus bija pievīlusi jau Manaseina revīzija pa-

gājušā gadsimta 80. gados), latviska skola, arī latviska vidusskola

un augstskola. „Mūsu sabiedrība neatlaidīgi jāaudzē tādā garā,"

viņš, šo rakstu nobeigdams, norāda. Rakstā Latviešu valoda vi-

dusskolās viņš pie skolu jautājuma pakavējas sīkāk. Latviešu vār-

dam būs skanēt skaļāk —• viņš skubina remdenos, uzsvērdams, ka

taisni karš slēpj sevī, no latviešu viedokļa, lielas pozitīvas vērtības,,

dažas loti svarīgas iespējas. Tāpēc 1915. g. Līduma jaungada n-rā

viņš raksta: „Mēs esam it kā pacēlušies uz Nebūs kalna, lai garā

skatītu savu lielākās neatkarības Kanaanu. Šāds skats dod spār-

nus mūsu ilgām, mudina uz neatlaidīgu radīšanas darbu." Citā n-rā

viņš priecīgs vēro, ka „vietējā vācietība pamazām zemi zaudē zem

kājām, un latviešiem ir jāstājas viņu vietā." Visādā ziņā latvie-

šiem, jo visas pārējās tautības mūsu zemē ir tikai minoritātes. Šo<

apsvērumu turēdams prātā, viņš uzstājās pret kūriju sistēmu, kura

krieviem padomā, projektējot zemstvu iekārtas ievešanu Baltijas

guberņās. Tāda sistēma gan vāiinātu vācu varu, bet stiprinātu

krievus. Lapiņš domā, ka ir atnācis laiks atkratīties no svešiem

kungiem vispār. Viņš ar bažām vēro, ka mūsu kultūra, sevišķi

māksla, sākumā izlaidusi spēcīgus dzinumus, sāk atkal nīkt, apsīkt

seklumā, šauros apvāršņos. Kā īsti mūsu mākslai vajaga? gal-

venais — brīvas Latvijas un brīvu latviešu." J. Lapiņš sāk sludināt

Latvijas valsti 1915. gadā, kad latvieši visvairāk bija aizrāvušies no-

krievu patriotisma. Līdumā 1915. g. 1. febr. n-rā mēs atrodam La-

piņa tezi: „Neatlaidīgi jāsludina solidāritātes principi mūsu nacionā-

lās patstāvības, neatkarības un brīvības vārdā." Jāņu dienas fele-
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tonā 1915. g. viņš raksta: „Mūsu tauta visu panesīs, un kā uzvarē-

tāja pie nacionālās pašnoteikšanās tikusi, sauks toties skaļāk līgo!

Pāri nāves drupām, pāri līķu kalniem skanēs Latvijas Imantas līgo!"

1915. g. tie bija vēl droši, pat pārdroši vārdi. Legālajā presē ieda-

būti, tie aptecēja visu tautu. Lapiņa raksti šai laikā padara Līdumu

par laikrakstu, kas staigā veco slaveno Pēterburgas Avīžu pēdās.

To pozitīvismu, kas šobrīd mūsu kultūrā valda, Lapiņš iz-

prata jau vairāk kā priekš divdesmit gadiem, priekš pasaules

kara. Bet viņš ir tais domās, ka lielam konstruktīvam darbam va-

jaga gan daudz citādāku laužu; par tā laika latviešiem viņš saka,

"ka tie vispirms pāraudzināmi. Latviešiem jāceļas pāri šaurām per-

sonīgām interesēm. Visos darbos paturēt acīs garu! Atpakaļ uz,

laukiem! — viņš uzsauc latviešiem, kas tobrīd lielā skaitā dodas uz

Rīgu un citām pilsētām (Līdums 1914, 63). Viņš ir sevišķi pret lauk-

saimnieku bērnu aiziešanu no tēva mājām. Bet arī lauku dzīvē

viss nav kārtībā. Vienā no Līduma pirmajiem n-riem viņš iespiež

rakstu Idejisms jaunākā lauksaimniecības kustībā, kur izsakās:

„Lauksaimnieciskā kultūra nav tikai mazo jautājums." Lapiņš uz-

sver arodizglītības nozīmi: mums vajadzīgi mācīti zemkopji; mums

nepieciešami arī savā arodā krietni skoloti amatnieki un tirgotāji,

tad šīs nozares nonāks latviešu rokās. Redzam, ka tas, ko toreiz

teicis Lapiņš, gandrīz vārdu vārdā saskan ar Latvijas nacionālās

valdības norādījumiem mūsu dienās. Lapiņām skaidrs, kādas ir

tautas lielākās vajadzības un kuras no tām būtu apmierināmas vis-

pirms, lai latvietis, tā sakot, abām kājām nostātos cieši uz savas

zemes un kļūtu un paliktu te par pārtikušu saimnieku un neapšau-

bāmu kungu. Visi šai darbā lai pieliek roku — viņš aicina; viņš

ieteic Vidzemes un Kurzemes latviešiem saprasties ar Latgali;

skubina vidzemniekus, lai tie neatstumj kara bēgļus; kara laikā ai-

cina par nacionālajiem ideāliem cīņā ārzemju latviešus, atgādinā-

dams lietuvju un citu tautu sekmes šai ziņā. Taisni nelaimē, bries-

mās tautas vienībai jābūt ciešai. Latviešu strēlnieku bataljonu di-

bināšanas laikā (1915. g. jūlijā) Lapiņš uzsver šī pasākuma milzīgo

morālisko nozīmi: bataljoni padara karu ar Vāciju par latviešu tau-

tas brīvības karu, kurā mums savas svarīgas speciālas intereses;

šie bataljoni apzīmē totālā kara sākumu, liriskajiem latviešiem te

izdevība veidot nonumentālu varoņepu. 1916. g. parādās K. Skalbes

sakopotajā krājumā Latvju strēlnieks Lapiņa raksts Latviešu diž-

ciltīgums, kur viņš paredz, ka dzimst iznīkstošās vācu bruņniecības

vietā jauna zemes bruņniecība — latviska. Dižciltības motīvs at-

kārtojas viņa darbos arī vēlāk. levadrakstā Nacionālā disciplīna

viņš saka, ka tādu disciplīnu prasot mūsu dižciltība. Šī disciplīna
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ir tautas un valsts eksistences priekšnoteikums, ir personību iero-

bežotājs faktors, jo tā dibinās uz attīstītu pienākuma apziņu. Dis-

ciplīnas vārdā viņš aicina dibināt centrālas iestādes politikā, māk-

slā, visās dzīves nozarēs, lai autoritātes cienīšanā reālizētos īsti ra-

žīgs darbs. Viņu nodarbina nacionālā karoga jautājums. Darboda-

mies 1916. g. Valmierā tirdzniecības skolā par skolotāju, viņš lūdz

Valmieras bēgļu patversmes skolotāju Mariannu Straumani (viņš ar

M. S. vēlāk apprecas) šūt sakarā ar viņa uzmetumiem trīs karogus.

Tie ir sarkanbaltsarkani. Vienu — lielāko, ar dzeltenu sauli — iz-

kar 1917. g. 13. martā pie Valmieras latviešu biedrības nama, kur

notur sēdes Pirmā latviešu zemessapulce. Divi mazāki. Vienu no

tiem Lapiņš iedod līdzi latviešu strēlniekiem, kad tie dodas uz fronti;

tas esot nests 1916. g. Ziemsvētku kaujās.

1917. g. lielie vēsturiskie notikumi Lapiņu kā politiķi un pub-

licistu dziļi intriģē un aizrauj. Martā Pirmā latviešu zemessapulce

ievēl Vidzemes pagaidu zemes padomē no bezzemniekiem Lapiņu.

Aprīlī viņš kopā ar M. Valteri un V. Skubiņu prezidē Zemes pado-

mes sēdēs. Maijā viņš kādā Zemes padomes sēdē prasa, lai pado-

me nosaka, ka viņa ir kompetenta izlemt Latvijas autonomijas jau-

tājumu. Bet tad nāk sabrukums frontē, vācu karaspēks okupē arī

Vidzemi, latviešu brīvības saulīte, liekas, noriet. Šai laikā rodas

Lapiņa brošūra Latvija mijkrēslī (Piezīmes par Latvijas valsti).

Vai nebija dīvaini tobrīd runāt par Latvijas valsti? „Mēs ejam bo-

jā?" Lapiņš brošūrā jautā un pats atbild: „Jā. Un mēs gribam

dzīvot, un mums ir jādzīvo, un mūs var glābt tikai Latvijas valsts!"

Te esot teikās minētās nogrimušās pils atslēga. „Neviena tauta nav

brīva, ja viņa nav politiski suverēna, jo suverēnitāte dod iespēju

attīstīties cilvēka visām dvēseles īpašībām." Šo augstāko cilvēcību

lai rakstām savā karogā. Lapiņš domā, ka latvieši prasa savu dalu

pārāk bailīgi.

Skalbe saka, ka Lapiņš pilnīgi piegriezies latviskai domāša-

nai, Lapiņš — latvisku domu un atziņu meklētājs. No Lapiņa

valodas runā uz lasītāju tiešām aicināts latviskas politikas tai-

sītājs. Viņš sludina nevien teorijā, rakstos, bet vārdus arī iemieso

darbā: rakstos aicinādams dibināt bēgļu palīdzības organizācijas,

viņš 1915. g. sasauc šai lietā arī pirmo sapulci, kuru vada Skubiņš;

1917. viņš nodibina pirmo latviešu Tautas universitāti Valmierā un

ir tās direktors. Vēlāk, Vidzemes zemes padomes deleģēts, viņš

dodas pie Krievijas pagaidu valdības vadītāja Kerenska, lai izda-

būtu Latvijai valsts tiesības. 1917. g. novembrī viņš sasauc Valkā

it kā Vidzemes zemes padomes prezidija vārdā Nacionālo sa-

pulci. No 1917. Lapiņš ir skolotājs Valmieras sieviešu ģimnāzijā un
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reālskolā. 1918. g. beigās viņš nonāk Rīgā. Lieliniekiem ienākot,

viņš dodas uz Zemgali un 1919. g. nodibina Jelgavā latvisku ģimnā-

ziju, par kuras direktoru viņš ir līdz 1932. gadam.

Jelgavas laikā Lapiņš nolasa daudz lekciju skolotāju kursos.

Latvijas Tautas universitātē viņš 15 g. ir lasījis par latviešu litera-

tūru, drāmas teoriju un vēsturi. 1921. vasarā viņš studē Vīnes uni-

versitātes filoloģijas fakultātē, nākošās divi vasarās Leipcigas uni-

versitātē. Viņš apceļo Vakareiropu gan individuāli, gan arī vadī-

dams skolotāju ekskursijas.

Tāpat kā priekš kara un kara laikā, viņš daudz strādā šai

laikā ari literāri, īpaši literārā kritikā. Rodas studijas par Kr. Ba-

ronu (Latvju Grām. 1923), Kr. Barona jaunības gadiem (turpat),

Ansi Gulbi (Jaunais Zemgalietis, 1923), filologu jelgavnieku J. Zē-

veru (Izglīt. Min. Mēnešraksts, 1923), Rietekli (Ritums, 1924), A.

Braču (Latvju Grām., 1924), Ed. Virzu (Latvju Grām., 1925), L. Bēr-

ziņu un Aleks. Daugi (turpat 1928), M. Valteri (Piesaule, 1930), K.

Ducmani (Izglīt. Min. Mēnešraksts 1929) v. c. Viens no iezīmīgā-

kajiem rakstiem šais gados ir Nacionāli īpatnējais (Izgl. Min. Mē-

nešraksts, 1922), kur Lapiņš turpina to līniju, ko kā publicists uz-

sācis jau labi sen. Viņš saka, ka latvietī joprojām esot pārsvarā

analītiķis, kritizētājs, atmetējs; latvieša uzdevums esot — „kļūt līdz-

svarotākam, vairāk sintezētājam, kam spēja pievilkt." Kas šo lielo

pāraudzināšanas darbu lai veic? Centrālās iestādes te liekamas

darbā, vadonības princips paturams prātā. „Latvijas valstij nu ir

uzdevums rast ceļu uz latviešu dvēseles harmoniju," viņš norāda.

„
Vadītājs te lai Latvijas valsts."

Kad, nodibinoties latviskām skolām, vērojams piemērotu mā-

cības grāmatu trūkums, Lapiņš saraksta vairākas grāmatas sko-

lām (galvenā kārtā ģeogrāfijas kursus). Viņa vadībā Jelgavas kla-

siskā ģimnāzija izdod 1921. un 1922. g. audzēkņu rakstu krājumu

Zemgales Dārzos (divi sējumos). Jelgavā viņš kādu laiku vada laik-

rakstu Zemgalietis. Pēckara pirmajos gados viņš raksta arī Brī-

vā Zemē, Latvijas Vēstnesī, Latvijas Kareivī, Latvī, Jaunākās Zi-

ņās, Rīgas Ziņās, Jaunā Zemgalietī, Izglītības Ministrijas Mēneš-

rakstā, Ritumā, Latvju Grāmatā, Daugavā, Piesaulē. 1923. g. Lapiņa

sakopojumā un redakcijā iznāk Ausekļa kopoti raksti, kuros atro-

dam Lapiņa monogrāfiju par Ausekļa dzīvi un darbiem. 1936. g. iz-

nākušajā Ausekļa rakstu izlasē monogrāfija pārlabota un papildināta

saskaņā ar ziņām, kas 13 gados iegūtas par Ausekli no jauna. Šajā,

tāpat kā citos monogrāfiskos darbos (par Neikenu, šīs Latv. liter. vēst.

2. sējumā, par Poruku — 1935), Lapiņš ir nevien literātūrvēstur-

nieks, bet arī čakls materiālu meklētājs, kas cel gaismā vienu otru
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līdz šim nepazīstamu faktu un dokumentu un met jaunu gaismu uz

lietām, par kurām, likās, galīgs uzskats jau nodibināts. Viņš pār-

bauda archīvus un personu liecības Latvijā un ārzemēs, gadiem

meklē ģīmetnes un rokrakstus. Sevišķi te jānorāda uz viņa dar-

biem par Ausekli un Neikenu.

Autoritārās valsts varas nodibināšanās 1934. g. ir Lapiņām vis-

lielākais gandarījums par viņa ievērojamo, bet bieži vien pat drau-

gu pārprasto un pretinieku nonicināto politisko un literāro darbību.

Lapiņš uzskatāms par šo notikumu ievērojamāko kommentātoru.

Pārmaiņas apsveikdams, viņš rakstā Izdarības ideoloģija (Skats uz

K. Ulmaņa sociālām domām) Daugavas 1934. g. 8. n-rā no jauna

izceļ autoritātes nozīmi. Šī gara zīme uzspiesta sevišķi skaidri vi-

sām pēdējos divi gados iznākušajām Lapiņa grāmatām, kur vai nu

pirmatnējā, vai — pa lielākai daļai — krietni pārstrādātā veidā ie-

spiesta laba tiesa no periodikā izkaisītajiem Lapiņa darbiem. 1934. g.

parādās krājums Laikmetīgais un mūžīgais. Tur viņš sludina pozi-

tīvismu un dzīves prieku. Bet Lapiņa uzmanīgos vērojumos pama-

totā ideoloģija saka arī: „Sašutums, skepse un entūziasma pilns

dzīves prieks ir viena tēva — cīņas gara bērni." — „Mēs nevaram

būt absolūti legālisti!" Tāpēc viņš aicina arī uz kriticismu, vērtē-

šanu un pārvērtēšanu. Interesanti viņa mēģinājumi meklēt to lat-

viešu tipus, kas raksturotu ikviena Latvijas novada īpatnību: Vid-

zemi viņam reprezentē liriķi, sapņotāji, sirdsšķīstie, humānisti;

Zemgales „bajārisko garu" — patosa cilvēki, epiķi, plašuma cienī-

tāji, deklamētāji, ļaudis, kurus dzen valdīšanas kāre. 1935. g. nāk

klajā Lapiņa publicisko rakstu krājums Atdzimšana; kopā ar Ž.

Unamu viņš saraksta grāmatu Kārlis Ulmanis; iznāk Lapiņa sa-

kārtojumā Ausekļa rakstu izlase un grāmata jaunatnei Mūsu mājas,

kur izcelta garīgās un fiziskās stājas nozīme audzināšanā.

Pēc tam, kad Lapiņš no 1932.—1935. vadījis Tukuma valsts

ģimnāziju un komercskolu, 1935. g. decembrī viņu ieceļ par Rīgas

pilsētas 1. ģimnāzijas direktoru, un viņš uzņemas mēnešraksta Sējējs

rediģēšanu.

J. Lapiņš ir rakstījis arī stāstus. 1914. gadā J. Dienas Lapā

publicēts viņa stāsts Šķīstīšanas ugunis, kas radīja A. Upīša uzbru-

kumus un attiecīgu polemiku. Še Lapiņš tēlo jaunekli, kas aiziet no

sociāliskās kārtības. 1916. gadā Līdumā publicēts viņa mīlestības

stāsts Nemierīgā vasara. Tālāk pieminams Latv. Jaunatnē Divas

dienas Zemgalē, un tēlojums Ziemas prieks Sējējā 1936. g.

Kā neatkarīgās Latvijas ideju paudējam un rakstniecības darbu

vērtētājam Jānim Lapiņām pieder redzama vieta pēdējo divdesmit

piecu gadu publicistikā un literārā kritikā.
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2. Kārlis Egle

Kārlis Egle dzimis 1887. g. 2. jūnijā (21. maijā) Vidzemē;

Druvienas pagasta Mazvasaraudzos kā šo māju īpašnieka dēls. Mā-

cījies 1897.—1900. Vietalvas Odzienas un Ziemera pagasta skolā,

1902. g. beidzis Šļukuma Neibeizera ministrijas skolu pie Alūksnes;

kur viņa mātes brālis J. Zībiņš par skolotāju. No 1902.—1906. g.

K. Egle strādā mājās pie vecākiem, aizstādams puiša vietu. Brīvos

brīžus, kādi rodas lielāko tiesu tikai ziemā, viņš izlieto pašmācībai

un literārām studijām. Druvienas pagasta skolotājam Jānim Kal-

niņam (pirmajam Poruka biogrāfam) krietns krājums vērtīgu grā-

matu latviešu un krievu valodā, laikrakstu literārie pielikumi, Aus-

truma gada gājumi, Turgeņeva, Tolstoja v. c. rakstnieku darbi, kas

Egli ievada literātūrā. Latviešu lirikā plašāk palīdz orientēties Jan-

ševska sastādītā antoloģija Dzejas Pagalms, ko Tirzas draudzes mā-

cītājs Ādolfs Kundziņš bija iedāvinājis brālim Rūdolfam par sekmēm

mācībās. 1906. un 1907. g. K. Egle dzīvo Rīgā, pašmācības ceļā

piesavinās vajadzīgās zināšanas sešu klašu reālskolas kursa ap-

mērā un 1907. g. rudenī pie Rīgas mācības apgabala kā eksterns

iegūst skolotāja tiesības. Šai laikā K. Eglēm rodas arī pirmie literārie

mēģinājumi. Skolotāja tiesības ieguvis, E. 1908. g. uzsāk skolotāja dar-

bu vispirms Alūksnē, tad Lugažu draudzes skolā pie Valkas, vēlāk

Ziemeri un Druvienā. Skolotāja gados uzrakstīti vairāki apcerējumi

par audzināšanu un rakstniecību, kā arī veikti pirmie tulkojumi, kas

izkaisīti periodikā, īpaši Dzimtenes Vēstnesī, Latvijā un Latviešu

Avīzēs. No šī laika rakstiem par audzināšanu un literātūru savas

skaidrās nacionālās domas dēl pieminams 1909. g. Latvijā iespiestais

apcerējums Mūsu vidusskolnieka attiecības pret savu tautu, kur Egle

noteikti pastrīpo, ka svešās skolās mācīdamās, mūsu jaunatne ne-

drīkst atsvešināties no savas tautas.

Pasaules karš un Latvijas atbrīvošanas cīņas Kārli Egli ierauj

karotāju pulkos uz ilgāku laiku. Bij. Krievijas armijā viņš piedalās

vairākās lielās kaujās Galicijā, Karpatos, kur viņu smagi ievaino.

K. Egle nokļūst Amerikāņu Sark. Krusta slimnīcā Kijevā un pēc iz-

veseļošanās tiek turpat atstāts par darbinieku.

1919. g. jūnijā Egle stājas Latvijas armijā, Ziemelvidzemē,

un piedalās brīvības cīņās. 1922. g. viņš no armijas izstājas un pēc

ilga pārtraukuma rod iespēju atkal sistēmatiski nodoties iemīļota-

jam literāram darbam, piegriežoties īpaši literātūrvēsturei. Prak-

tiskās dzīves pienākumi pēc kara K. Egli iesaista darbā bibliotēkā

un žurnālistikā. No 1923.—25. g. viņš noorganizē un vada O. Jēpes

privāto bibliotēku Rīgā, bet no 1925. g. ir Rīgas Pilsētas Misiņa
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bibliotēkas pārzinis. Šīs zinātniskās bibliotēkas raksturs un saturs

vispār diezgan labi jau pazīstams. Pēdējo desmit gadu laikā K.

Egle to izveidojis par redzamu iestādi un ieguldījis tur daudz pūlu

un praktisku zināšanu. 1923.—24. g. K. Egle noklausās Latvijas

universitātē filoloģijas un filozofijas fakultātē speciālo priekšmetu

kursus par mākslu un literātūru. 19212. g., kopā ar brāli Rūdolfu,

viņš nodibina kritikas un grāmatniecības žurnālu Latvju Grāmata

un līdz 1931. g. ir tā faktiskais redaktors un vadītājs. Viņš-

noorganizē un no 1924.—26. g. vada arī Latvijas Jaun. Sark. Krusta

žurnālu Latvijas Jaunatne. Pēc T. Zeiferta nāves viņš uzņēmies

arī latviešu literātūras nodaļas vadītāja pienākumus A. Gulbja Latv.

Konversācijas Vārdnīcā.

Kārla Egles literāra darbība bijusi diezgan dažāda; bet jo se-

višķi tur izceļas redaktora, literātūrzinātnieka un tulkotāja darbs.

Viņa redaktora darbs no 1922. g. veselus desmit gadus cieši

saistās vispirms ar Latvju Grāmatu. Apvienodama literātūras radītāju,

vērtētāju, pētītāju un grāmatu apgādu jo plašas aprindas, Latvju Grā-

mata lika pamatus nopietnam rakstniecības pētīšanas darbam. Savāk-

tie materiāli par atsevišķiem darbiem un rakstniekiem līdz ar biblio-

grāfiskajām ziņām tagad liels ieguvums literātūras vēsturei. Piecu

gadu darbības atskatā (1927. 4/5.) redakcija norāda, ka šo priekšdarbu

veikšana literātūras vēsturei bijis apzināts uzdevums: „Taisni do-

kumentēšanu redakcija uzskatīja par galveno pienākumu tādā laikā,

kad visā mūsu rakstniecībā, blakus jaunradītajam vai pašā izcilākā

vietā nostājās agrāko gadu sasniegumu summācija, kad klajā nāca ve-

sela virkne vecāku, rakstnieku kopotu darbu un dziļumā vaga dzīta

literātūrās pētniecības laukā." Saskaņā ar šo galveno uzdevumu,

žurnāls deva rakstus par literātūras vēsturi, radītāju psīcholoģiju,

iespieda rakstnieku vēstules, biogrāfijas, bibliogrāfiskas ziņas, pie-

zīmes un mirušo rakstnieku vēl neiespiestos darbus; tāpat

rakstus par bibliotēkām un grāmatniecību, pētījumus par valodu,

cittautu dailliterātūras apskatus, chroniku par ievērojamākām pa-

rādībām visas pasaules literātūrā, aizrādījumus par latviešu rakst-

nieku darbiem svešās valodās un plašu, jo plašu kritikas nodaļu par

jauniznākušām grāmatām v. t. t. Visa šī daudzpusīgā program-

ma bija galvenā kārtā K. Egles piepildīšanā. Daudz viņš turpat

rakstījis, sniegdams atsauksmes un piezīmes par atsevišķu

rakstnieku darbiem un literātūras iezīmīgākām parādībām.

Kritikā K. Egle gan samērā maz reprezentējies, bet ja par kādu

atsevišķu darbu viņš rakstījis, tad tas darīts ar lielu no-

pietnību, izceļot labās puses un skaidri norādot arī trūkumus. Do-

minējošās K. Eglēm ir vēsturnieka intereses, kālab vairāk viņš pie-
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vērsies atsevišķiem rakstniekiem, sniedzot par tiem plašus un vis-

pusīgus pētījumus. īpaši Egle savu uzmanību un ievērību veltījis

T. Zeifertam, par kuru jau 1922. g. Latvju Grāmatā iespiests plašāks

apcerējums ar sīku Z. darbu bibliogrāfiju; turpat vēlāk apcerēts T.

Zeiferta mūža darbs (1929), izsekotas T. Zeiferta dzimtas vecās pa-

audzes (IMM, 1930), tāpat T. Zeiferta pirmās redaktora gaitas (Burt-

nieks, 1933). Pēc T. Zeiferta nāves K. Egle pārņēma savās rokās

viņa Latviešu rakstniecības vēsturi, kuras otro un trešo dalu sa-

gatavoja otram iespiedumam (1930 un 1934) ar attiecīgiem papildi-

nājumiem, saskaņā ar faktisko materiālu, kas bija nācis klāt.

Latvju Grāmata iespiests viss lielais vairums K. Egles rakstu

par latviešu un cittautu rakstniekiem: par Kaudzītes Matīsu (1923)
un Reini (1930), par bibliofilu Misiņu (1925), Valdi (1926), A. Smilgu

(1926), J. Ezeriņu (1928), J. Šmitu (1929), A. Baltpurviņu (1930), Bi-

rutu Skujenieci (1931), L. Tolstoju (1928) v. c. Visi šie K. Egles

raksti netiecas tik daudz atsevišķo rakstnieku ideoloģiskās puses

noskaidrošanā, bet objektīvi un lietišķi apcer vēstures perspektīvā,

sevišķu rūpību izrādot faktiskai pusei. Arvien vairāk pievērzda-

mies literātūrvēstures materiāliem, K. Egle pilnīgi nododas literā-

ram darbam šai virzienā. No 1923.—24. g. iznāca viņa sakārtojumā

latviešu rakstnieku autobiogrāfijas Atziņas, — vērtīgs, literātūr-

vēsturniekiem nepieciešams materiālu krājums trijās dalās. 1929.—

30. g. K. Egle (kopā ar P. Ērmam')* rediģēja Poruku Jāņa kopotos

rakstus. Šis Poruka kopoto rakstu izdevums uzskatāms par priekš-

zīmīgu, jo Poruka sacerējumi tagad iztīrīti no kļūdām un pat

svešiem piejaukumiem, kas laiku gaitā iezagušies, un pēc iespē-

jas saskaņoti ar rokrakstiem vai pirmiespiedumiem. Tāpat ga-

līgi nofundēta bibliogrāfiskā un chronoloģiskā puse par Poruka dzīvi

un darbiem. Šis 20 sējumu lielais Poruka rakstu kopojums savā

redakcijā, kommentāros un bibliogrāfijā tik noslēgts un pilnīgs, kā ne-

viens cits tik plaša apmēra darbu kopojums latviešu valodā. — Egle

rediģējis arī Ziemeļnieka (1933) v. c. rakstus. K. Egles

rakstiem un viņa rediģējumiem vispār tā slavējamā īpašība,

ka tajos fiksētiem faktiem var uzticēties. Viņa mīlestība ma-

teriālu krāšanā, rūpība darbu apdarē, apdomība slēdzienos un ap-

galvojumos viņu raksturo kā īstu literātūrzinātnieku. Tādā ziņā

K. Egles pētījumi un savāktie materiāli ir priekšdarbi literātūrvēs-

turniekiem, jo tie ir pamati, no kuriem jāiziet. — Arī šai sešu sē-

jumu Latviešu literātūras vēstures izdevumā, kura redakcijas kol-

lēģijā X Eglēm savs noteikts uzdevums, atrodami vairāki'viņa ap-

cerējumi par rakstniecību un rakstniekiem, piemēram: Latviešu li-
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teraturas vēstures (I 65), Tautas gara mantu krāšana un kārtošana

(I 409), Valdis (111 261) v. c.

Apcerējumos par atsevišķiem rakstniekiem K. Egle ir visai

objektīvs un prot labi izcelt raksturīgāko un zīmīgāko. Viņu ne-

interesē tik daudz literāro darbu idejiskā puse, ko sevišķi uzsvēra

marksistiskā kritika. Eglēm katrs atsevišķs darbs vērtīgs tikai tad,

ja tā mākslinieciskā puse labi izkopta. Tas īpaši uzsverams tādēU

ka parasta mūsu literātūrā vairāk ir vērtēšana no satura viedokļa,

resp. pēc tās ideoloģijas, kas katrā atsevišķā darbā ietverta.

Kā literātūrvēsturnieks K. Egle min Zeiferta pēdās — darba

rūpība un plašais simpātiju loks pret katru vērtīgu parādību literā-

tūrā ir tās īpašības, kas viņiem kopējas. Vienmēr Egle paliek mie-

rīga zinātnieka lomā, viņa raksti ir objektīvi un nosvērti, bez asu-

miem, allaž precīzi datu un faktu konstatējumos.

Runājot par K. Egles tulkojumiem, jāuzsver, ka savos tulko-

jumos viņš seko tām labajām tradīcijām, kuru pamatu licējs mums

ir Fr. Adamovičs un J. Rainis, kas tulkoja tikai patiesi vērtīgus dar-

bus. Tulkojumu izvēlē Egle pilnam respektē šo pamatprincipu. Vi-

ņam nav gadījuma rakstura tulkojumu, viņš tulko tikai to rakstnieku

darbus, kas tam garīgi tuvi un simpātiski vai vispār nepieciešami.

Kara gados, Amerikāņu Sark. Krusta slimnīcā darbodamies, ievin-

grinājies angļu valodā, Egle iepazīstas ar angļu literātūru oriģi-

nālā un īpaši iemīļo bengaļu ģeniālo rakstnieku Rabindra-

natu Tagori, kura darbus viņš sācis latviskot jau kara laika

apstākļos, kādēļ 1921. g. varēja iznākt latviešu valodā dziesmu krā-

jums Dārznieks un luga Pasta nams. Sevišķi labi K. Eglēm pade-
vies Dārznieka tulkojums, ko viņš veicis ar lielu mīlestību, rūpību

un pilnīgu iedzīvošanos R. Tagores dzejas pasaulē, aizvienam pa-

likdams tuvs oriģinālam. 1927. g. sāka parādīties A. Gulbja

apgādībā R. Tagores Raksti (izlase). Tulkošanā Eglēm te pie-

biedrojies Richards Rudzītis, kas tulkojis vairāk īpatnēji

filozofiskā satura dziesmas un drāmas. Pamatīgi izpazīstot

R. Tagores dzejas pasauli un viņa dzimteni Bengali, K. Egle

uzrakstīja un laMa klajā 1934. g. apcerējumu par Tagori, viņa

dzīvi un darbiem, kas ievietots Tagores rakstu pirmajā sējumā (ir

arī atsevišķs novilkums). K. Egles apcerējums par Tagori balstās

krietnā apskatāmā rakstnieka pazīšanā un lielā mīlestībā uz viņa

radīto mākslu. Šī darba vērtību vēl īpaši izceļ K. Egles plašās stu-

dijas gan bengaļu literātūrā, gan par Indiju vispār. Tā R. Tagores

ievešanu latviešu literātūrā veicis galvenā kārtā K. Egle: viņa tul-

kojumi gādāja par to, lai latviešu lasītāji nāktu tiešā sakarā ar šo

vareno personību, un apcerējums par Tagori veicināja pamatīgāku
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viņa mākslas izpratni. — No angļu valodas K. Egle vēl tulkojis Rad-

jeda Kiplinga skaisto jaunatnes darbu Džungļu grāmata (1923—

1926), kas ieguvusi lielu piekrišanu ari pie mums. No krievu rakst-

niekiem Egli valdzinājis Tolstojs, kura triloģiju Bērnība, Zēna gadi

un Jaunība viņš devis latviešu valodā (1928—1929).

3. Rūdolfs Egle

Rūdolfs Egle, Kārļa brālis, arī dzimis Druvienas pag.

Mazvasaraudzos, 1889. gada 29. (17.) aprīlī. Pirmo izglītību

ieguvis Druvienas pagastskolā, kur par skolotāju Jānis Kal-

niņš, kas pazīstams ar dažiem rakstiem par druvieniešu izloksni,

Tirzas draudzi, mākslinieku Jāni Rozi, bet it sevišķi par Jāni Poruku

(kas arī Eglēm patāls radinieks). Pēc tam Rūdolfs, tāpat kā Kārlis,

mācās Šlukuma Neibeizera ministrijas skolā Alūksnes apkaimē

pie mātes brāļa J. Zībiņa. 1905. g. rudens semestrā viņš mācās

Valmieras proģimnazijā, nākošo semestru turpina izglītošanos paš-

mācības ceļā, 1906. g. rudenī iestājas A. Keniņa tirdzniecības skolā

Rīgā un vēlāk, kad nodibinās Keniņa reālskola, mācās šai reālskolā..

Te skolotājos un audzēkņos īsti možs gars. Vecāko klašu skolēnu

starpā laba tiesa jau pavecāku censoņu. Arī skolotāju sastāvs pil-

nīgi latvisks, toreizējos apstākļos radikāli noskaņots un sabiedriskā

un literārajā darbā un dzīvē rosīgs un tautā plaši pazīstams (latviešu
literātūru māca Saulietis, fiziku inžen. Andersons, dabas zinības J.

Greste). Šai laikā R. E. sāk intensīvi nodarboties ar literātūru un

mūziku (vijoles spēli). Lasīšanas kāri un tieksmi uz mūziku vēf

pavairo biežie skolas literāri-mūzikālie vakari. Trīs pirmajās Rīgā

pavadītajās ziemās viņš pamatīgi iepazīstas nevien ar latviešu

rakstniecību, bet arī ar cittautu klasiķiem, pārcilādams vai visas la-

bākās grāmatas skolas un citās bibliotēkās. Reālskolas absolvē-

šana viņam beidzot izliekas tik nenozīmīga, ka viņš, skolu nebeidzis,

1910. g. sākumā aizbrauc uz Drēzdenes konservātoriju, lai studētu

mūziku. Vācijā viņš ir nepilnu gadu un šai laikā, cik to šaurie lī-

dzekļi atjauj, iepazīstas ar daudzām ievērojamām mākslas iestā-

dēm, gleznu galerijām un bibliotēkām. Kara klausības dēļ studijas-

ārzemēs pārtraucis, viņš atgriežas dzimtenē, veic reālskolas gata-

vības pārbaudījumus un 1911. g. rudenī iestājas Rīgas politechnikā

komerczinātņu fakultātē, lai gan uz kādu praktisku arodu viņam

nenesas prāts. Drīz vien viņš pilnīgi pievēršas darbam literārā un

grāmatu laukā, pasaules kara sākumā 1914. g. rudenī iestādamies

laikraksta Latvija redakcijā, kur kopā ar Saulieti vada literāro no-

dalu. R. Egles pienākums te rūpēties par kritiku
— vispirms par
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teātra kritiku, bet nākas rakstīt arī par koncertiem, operu, gleznu

izstādēm v. c. mākslām. Bēgļu laikā 1915. g. rudenī viņš nokļūst

Pēterpilī, kur kopā ar Ansi Gulbi noorganizē nedējas laikrakstu Jau-

nās Pēterpils Avīzes. Tās vada K. Dišlērs un A. Būmanis, bet R. Egle

ir techniskais redaktors. 1917. g. sākumā viņš dabū bibliotēkāra

vietu Krfevijas Zinātņu akadēmijas bibliotēkas slavu nodaļā, kuru

pārzina prof. E. Volters, un pēdējam 1918. gadā uz Kauņu aizbrau-

cot, darbojas viņa vietā līdz 1922. g. aprīlim, kad pārbrauc Latvijā.

Lai gan dzīves apstākli šai laikā Pēterpilī nenormāli, tur pavadītie

gadi R. Eglēm tomēr auglīgi literātūras un citu humānitāro zinātņu

studiju ziņā. Klusajās akadēmijas sienās krievu veco, pašaizliedzī-

go zinātnieku saimē joprojām norisinās intensīva zinātniska dar-

bība, kurā arī E. tiek piesaistīts, lai gan viņam nav speciālu zināt-

nisku grādu. Viņu visvairāk ieinteresē bibliotēkārija un bibliolo-

ģija, viņš šai nozarē saraksta apcerējumu Apvienotā bibliotēka

(iesp. Izgl. Min. Mēnešrakstā 1922) un darbojas Biblioloģiskā insti-

tūta padomē. ledziļināšanās bibliotēku nozarē viņam vēlāk noder

Latvijā tautas bibliotēku tīkla noorganizēšanas darbā.

Politisko pārmaiņu gados krievu literārā dzīve gan ma-

nāmi apraujas, toties uzplaukst teorētiska pētniecība un jaunatnes

ievadīšana literātūrzinātnē. Literātūras studijās un pie Mākslas

vēstures institūta nodibinātajā literātūras fakultātē lasa lekciju

ciklus poētikā V. Žirmunskis, B. Eichenbaums, F. Zeļinskis, A. Bē-

lijs, N. Gumilevs, kurus klausās arī R. Egle, turklāt apmeklēdams

arī universitātes literātūrvēsturnieku lekcijas.

Rīgā atgriezies, viņš dabū Kultūras Fonda bibliotēku ierīcības

darbu vadītāja vietu (1922. g. vasarā). Kopā ar Valsts un Rīgas

pilsētas bibliotēku darbiniekiem un grāmatu izdevējiem viņš pieda-

lās bibliotēkāru kursu, grāmatnieku kongresu un grāmatu izstāžu,

kā arī vēlāk tradicionālo gadskārtējo grāmatu nedēlu organizēšanā.

Kad 1924. g. Izglītības Ministrija nodibina bibliotēku padomi, viņš

kļūst sākumā par tās sekretāru, bet vēlāk — par tās priekšsēdi.

1922. g. septembrī R. E. kopā ar savu brāli Kārli nodibina un

no 1926.—31. g. izdod kritikas un bibliogrāfijas žurnālu Latvju Grā-

mata. Šim darbam abi brāli ziedo daudz pūļu un materiālu līdzekļu.

Žurnāla apcerējumos un atmiņās par rakstniekiem, kritikās un at-

sauksmēs par tekošo literātūru un sistēmatiskajā bibliogrāfijā sa-

kopots bagātīgs literārs materiāls. R. Egle rediģējis Brīvības Pie-

minekļa gada grāmatu (1934). lecelts par Kultūras Fonda inspektoru

(1924), R» Egle šai amatā darbojas līdz 1934. g. rudenim. 1926.—

1931. g. viņš ir Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības valdes
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priekšsēdis. 1935. g. rudenī sak darboties R. Egles literatūras stu-

dija ar literatūrzinātņu programmu. To viņš vada līdz šim.

R. Egles literārās darbības sākums meklējams 1908. g. pe-

riodikā: Dzimtenes Vēstneša liter. pielikumā tai gadā parādās viņa

dzejolis Bērns; Teodors Zeiferts ievieto savas Jaunās Ražas X

burtnīcā dzeju virkni Dzejoli. Nevērtēdams šos darbus visai

augstu, viņš pieķeras beletristikas tulkošanai gan dzejā, gan epis-

kajā prozā. A. Gulbja Universālajā bibliotēkā tad arī parādās P.

Altenberga Skices un stāsti (1912), V. Haufa Pasakas (divi grāma-

tās 1913), Stāstu un romānu bibliotēkā M. Lermontova Mūsu laiku

varonis (1928), G. Mopasāna Slokas stāsti (1921). Egle tulkojis arī

Lermontova, V. Vitmena v. c. cittautu autoru dzejoļus un R. Vāg-

nera Meistardziedoņus, Skrejošo Holandieti v c. libretus. Sakarā

ar Plūdoņa tulkoto modernās vācu lirikas antoloģiju viņš uzraksta

pirmo plašāku apceri Vācu modernā lirika (Druvā, 1914). Tai seko-

citas apceres: Bairons (Ritumā 1924), V. Vitmenis (Ritumā 1923),

V. Brusovs (Latvju Grāmatā, 1925), K. Veidenbaums (1925). R.

Egle sarakstījis tāpat prāvu skaitu kritiku un recenziju, kas ievieto-

tas galvenā kārtā Latvijā (1914 un 1915) un Latvju Grāmatā (1922—

1931). L. Grāmatā iespiesta ari lielākā dala R. E. rakstu par grā-

matniecību.

Bet galveno vērību viņš piegriež literātūras vēsturei un teori-

jai. Par šo interesi un darbu viņš pats saka: „Tas ir pārāk plašs-

zinātnes lauks (pie tam vēl krietni saistīts ar citām disciplīnām),

lai tajā iedziļinātos pa gadījienam vai aizgūtnēm. Tāpat kā citas-

nozares, tas prasa ziedot visu interesi, erudīciju un enerģiju, se-

višķi tad, ja darbība savienota ar pētīšanu. Cilvēks, kas reiz no-

pietni nodevies teorētiski pētnieciskām dzejas studijām, līdzinās,

botāniķim, kam nav patikas un laika pašam audzēt stādus, bet viņš-

staigā, lūkodamies visos Dieva dārzos, lai par augu būtību pateiktu

kaut ko sistēmatisku." Mākslinieka tieksmes R. Egli noved saskarā

ar dzeju, un te viņu savaldzina dzejas attīstības problēma, vēsturiskā

poētika, ko viņš salīdzina ar herbāriju literātūras pētnieka rokās.

Viņš nemitīgi un rūpīgi krāj materiālus, tos izmantodams tikai pēc

garāka laika apcerei, kurā sistēmatiski no zināma viedokļa apgais-

mota viena vai otra parādība. Tāda pamatīga pētnieciska pieeja

literātūras notikumiem mūsu rakstniecībā attīstās plašāk tikai pašā

pēdējā laikā; R. Egle pieskaitāms pie mums šī virziena ievērojamā-

kajiem pionieriem. Tāds uz plašu un rūpīgi un uzmanīgi pārvērtētu'

un pārbaudītu materiālu pamata veidots darbs ir viņa monogrāfija Ed.

Veidenbaums dzīvē un darbos (Ed. V. kopotos rakstos un arī atse-
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višķa novilkuma, 1926), akadēmiska rakstura sacerējums šai nozare

visas mūsu literātūras mērogā. Šo darbu Kult. Fonds godalgo.

Mongrafija uzrakstīta ar R. Eglēm piemītošo apdomību un dzi-

ļumu. Rūpīgi nopamatots Veidenbauma raksturs. Egles personā

jau šai darbā skaidri redzams apvienots materiālu vācējs, kritiķis,

literātūrvēsturnieks un teorētiķis, no šī darba runā uz lasītāju vis-

pusīgs un čakls zinātnieks. Plaša ir nodala par monogrāfijas avo-

tiem, plaši kommentāri. Par laikmeta pētījumiem liecina nodala par

V. pasaules uzskatu — Veidenbaums un viņa laiks.

Kapitāls darbs ir arī monogrāfija Poruku Jānis (J. Poruka ko-

poto rakstu XX sējumā un arī atsevišķā novilkumā 1930), kur no-

daļā Dzeja un īstenība R. Egle izsaka savus uzskatus. R. Egles Po-

ruku Jānis ir pamatīgākais darbs, kas latviešu kritikā sarakstīts par

šo dzejnieku. Poruks Egles versijā nav tas romantiķis, par kādu

viņu mēdza un vēl šobrīd mēdz uzskatīt. Pētīdams Poruka darbus,

Egle mēģina konstatēt īstenības un dzejnieka domu pasaules sa-

skari. Kā dzejnieks pats savu dzeju un vispār darbību uzskata par

īstenības mākslu, tāpat arī kritiķis pierāda, ka P. „ar visu savu ro-

mantisko gara trauksmi ir īstenības mākslinieks, kura darbi labi

saskan ar viņa paša tieksmēm un ieskatiem." Ko nesaskatīja laika

biedri, nespēdami izsekot dzejnieka darbu un dzīves parallēlēm, to,

šīs parallēles vērodams un jau zināmā vēsturiskā perspektīvā kri-

tizēdams, konstatē Egle 20 gadus pēc dzejnieka nāves. Egle uz-

meklē arī cēloņus atšķirībām laika biedru un vēstures sprieduma

starpā. Viņš lietu nostāda apmēram tā: Poruks gan ir liels gars,

bet žanrā, kas nerada monumentālus tēlus, t. i. lirikā; bet žanra iz-

vēli nosaka individuālais pasaules uzskats un individuālā pieeja,

metode, ar kuru dzejnieks tuvojas lietām. Porukam nav pieņemams

mierīgs dzīves dažādības skatījums, „viņš pats ar sevi, sava pār-

dzīvojuma dziļumu grib apliecināt varoņa atziņas prozā un izjūtu

priekšstatus dzejā." Egle tēlo Poruku kā dzejnieku, kas no savu

ideālu viedokļa vēro un tiesā sabiedrību. Liels top šis dzejnieks

savā subjektivitātē tāpēc, ka viņš visu laiku pārbauda arī savu ob-

jektivitāti, jo pārveidojamās dzīves varonim jābūt patiesam cilvē-

kam, tēlam, kura dzīslās rit mākslinieciskas īstenības asinis. Mo-

nogrāfijā uzsvērta Poruka kā jaunas dzīves cēlēja, radītāja gara

loma.

Tai pašā darbā Egle sniedz arī smalku pētījumu par Poruka

stilu. Kritiķis lauž priekš tam valdošo uzskatu, ka Poruks vājš

stilists. Ne dažas gramatiskas nepareizības spēj dot drošu liecību

par stila defektiem, ne barbarismi, kuru Poruka darbos nav trū-

kums, ne arī daža darba aprautās beigas. Slikts stils ir tas, kas lie-
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cina, ka rakstnieks nespēj savas domas un jūtas izteikt tā, kā viņš

domājis un jutis; svaidīgs stils ir slikts, tas nespēj elementus salie-

dēt vienā lielā veselā, nespēj no tiem organizēt jaunu vienību. Egle

te labi parāda, kas šķir diletantu no mākslinieka. Gēte kādā dzejolī

taisni tā definē šo starpību: diletants ir tas, kas uzņemas darbu, ko

nespēj veikt (der unternimmt, was er nicht kann). Porukam loti

pilnīga iekšējā forma, jau savas rakstnieka darbības sākumā viņš

cīņā ar vielu „par saskaņu darbā un sevī" uzvar un, šo saskaņu ne-

ieguvis, nemaz nespēj rakstīt. Kur meklējams šīs uzvaras noslē-

pums? Arī šo aizkaru kritiķis paver. Poruks neuztiepj varonim

gatavu domu. Viņš liek vispirms eksistēt varonim. Viņš patur

prātā konkrētos apstākļus, kuros varoni kā stādu zemē ieliek ra-

dītāja fantāzija. Viņš ļauj domai, jūtai, tēlam veidot sakni un ie-

stiprināties. Šis process Porukam skaidrs. Mazu ieskatu viņa

gaitā sniedz pats Poruks stāstā Krusttēvs Dāvis, tēlodams, kā fan-

tāzijā pietiekoši neiznēsātu un neizveidojušos varoņu dēļ paliek ne-

uzrakstīts stāsts Skroderu dienas Silmačos. „Abu meistaru mā-

cekļu nevaru un nevaru iedomās sameklēt. Viņu sejas man jau tā

kā veidojas, bet viņas pārklāj stereotipiski, neaprakstāmi smaidi.

Totiesu dzirdu it gaiši abu neliešu zēnu ņirgāšanos par Annu, kura

stāv klēts augšā logā un nosarkusi pukojas par abiem skroderē-

niem, kuri nocēluši trepes. Nekā, šodien šī viela vēl nav nogata-

vojusies!" Zīmīga te Poruka liecība par miglainajiem smaidiem,

kuri vēl nepadodas aprakstīšanai.

Šai darbā Egle, vezdams latviešu rakstnieku sakarā ar pa-

saules rakstniecību, iztirzā arī mākslas darba un mākslinieciska tēla

un viņu prototipa attiecības (Rozes izdoto Poruka kop. rakstu 20.

sējums, 200—218). Parādīta arī Poruka varoņu prototipu gale-

rija, Egles rūpīgo meklējumu auglis. Un ko redzam? Poruku

jaunā apgaismojumā, krietnākā izpratnē, kas apgāž daža kritika uz-

skatu, kas veidots, tuvojoties dzejniekam ar aizspriedumu, notie-

sājot dzejnieku jau tai brīdī, kad nopietns partu disputs nav nemaz

vēl sācies. Liecības par to, kā norisinājies Poruka daijradīšanas

process, rāda, ka mākslinieciskā tēla sakars ar īstenību te loti tiešs,

pat daudz dziļāks, nekā parastajiem reālistiem, un ka te bagātīgs

un īpatnējs poētikas materiāls par radošo fantāziju. Savās atmiņu

virknēs Poruks notikumos un personās pat nekā neapvieno, ne-

kombinē, neretušē, tādā kārtā atgādinādams naturālistus. „Bet at-

miņai vai izdomai dzejiskā darbā ir tikai blakus loma," uzsver pa-

reizi citā vietā Egle, norādīdams, ka Poruka darbu augstajai kvali-

tātei pamatā radītāja fantāzija, garīga līdzdzīvošana un iejušanās, jo
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vienīgi savas bērnības un skolas gadu atmiņas viņš spējis piedzī-

vojumu veidot radītāja dziņā par mākslas darbu.

Savā pētījumā meklēdams, cik Poruka dzejā dzejas un cik

īstenības, Egle ienes prototipu problēmas literātūrā dažu ieguldī-

jumu, kas var intriģēt ne tikai latviešu literātūrzinātnieku vien.

Tāpat plašāka nozīme materiāliem par iekšējās formas jautājumu.

No pārējiem R. Egles šī žanra darbiem pieminami: Juris Alunāns

(cf. II 177), Kārlis Skalbe (cf. V 51) v. c. A. Gulbja apgādā 1934. pa-

rādās antoloģija Latvju lirika, plašākais mūsu literātūras darbs šai

ziņā; mazās apcerēs un latviešu lirikas labākajos paraugos te tēlots

mūsu mākslas dzejas attīstības laikmets, kas sākas ar J. Alunānu.

Kopā ar Andreju Upīti R. Egle saraksta Pasaules rakstniecības

vēsturi 4 sējumos (1930—1934); šim darbam par pamatu ņemti cit-

tautu literātūrvēsturnieki. Egle raksta arī Gulbja izdotajā Latviešu

Konversācijas Vārdnīcā par literātūrvēstures un teorijas jautāju-

miem.

R. Egles kā literātūrzinātnieka pieeja objektiem ir psīcholo-

•ģiski formāla, t. i. viņš rakstnieku un viņa darbu uzskata vispirms

par īpatni, kurā atsevišķām dalām organisks sakars; viņš palūko-

jas, protams, arī šī organisma sastāvdaļās atsevišķi, šķiro vielu,

saturu, formu v. t. t., bet par apvienotāju un sakausētāju dzejā uz-

skata stilu, kas izaudzis mākslas tradīcijās, pasaules izjūtā, laikmeta

un apkārtnes iespaidos. To konstatē arī kritika, par Egli sacīda-

ma: „Apkārtne, priekšteči, radu raksti, dzīves sarežģījumi Egles

monogrāfijās vēroti un apcerēti ar lielu rūpību, neatlaidīgi izstaigā-

jot katra sīkā aizrādījuma pēdas, bet nepaceļot ārējos apstākļus tai

pārmērīgā augstumā, kādā var novest skrūpuloza un akla pieķerša-

nās. Ārējā un iekšējā pasaule vienojas un šķetinās kā divi cieši

korrelāti, kā saturs un forma." Meklējot mākslinieka dziļākās un

slepenākās idejas, pētnieks vēro viņu ieplūšanu formā, neizplēnē-

dams krievu formālistu sausumā, atšķeltībā no dzīves. Darbu uz-

būvi, līdzekļus un materiālus, stiliskās un metriskās savdabības

Egle pēta ar krietnu analitisku veiksmi, paturot vienmēr prātā gala

sintēzi. Egle no krievu literatūrzinātniekiem daudz mācījies, bet

viņam bijusi un palikusi nepieņemama dažu tieksme, objekta ele-

mentus rubricējot, pataisīt literātūrpētnieciskā darbā analizi par

galveno un tādā kārtā pazaudēt vienotāju pavedienu. Norobežoda-

mies šai ziņā no Potebņas un Bēlija, viņš toties cienī no vecajiem

krievu autoriem Veselovski, no jaunajiem —
2irmunski un Toma-

ševski. Skaidrus vadītājus pavedienus meklēdams, viņš izjutis arī

vācu psīcholoģiski- aistētiskās metodes trūkumus, proti, to apstākli.
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ka Millers-Freienfelss un Ermatingers bieži operē ar metafizikas

■elementiem; to pašu viņš vēro arī Bēlija prātojumos. Tā Eglēm iz-

veidojies savs patstāvīgs viedoklis, no kura viņš tad apskata un

vērtē latviešu rakstniekus un literāras parādības.

4. Paula Jēger-Freimane

Paula Jēger-Freimane dzim. 1886. g. 20. (8.) decembrī

Vecmoku pag. Ķīļos. Viņas tēvs — lauku kalps, no 1889. g

rokpelnis Rīgā. No 1895.—1900. viņa mācās Torņakalna palīdzības

biedrības elementārskolā, 1901.—1906. g. V. Maldoņa ģimnāzijā. Sko-

lotājas tiesības ieguvusi, no 1906.—1907. darbojas par skolotāju M.

Martinelles privātproģimnazijā, 1907.—1908. Vintera proģimnazijā,

1908.—1915. g. Latviešu izglītības b-bas proģimnazijā, tai pašā laikā

apmeklēdama arī Dubura vadītos Latvju drāmatiskos kursus Rīgā un

E. Žaka-Dalkroza ritimiskās vingrošanas institūtu 1912. g. brīvdienās

Vācijā, Hellerauā. 1915.—1916. viņa ir skolotāja P. Dzeņa ģimnāzijā,

kas bija evakuēta uz Petrogradu, 1916.—1917. Lisinas ģimnāzijā

Rīgā, 1917.—1918. Latviešu izglītības b-bas, 1919.—1922. g. Rīgas

pilsētas II vidusskolā. Viņa daudzkārt lasījusi skolotāju kursos lek-

cijas par daillasīšanu un Aktieru arodbiedrības teātra skolā un Kriš-

jāņa Barona tautas augstskolā — par galvenajām personībām! latvie-

šu teātra vēsturē. Pēc 1922. nododas vienīgi literāram darbam.

No Jēger- Freimanes darbiem pirmie parādījušies atklātībā vi-

ņas tulkojumi. Jau ģimnāzistes gados viņa pārtulko Rīgas Latviešu

b-bas Derīgu grāmatu nodaļas uzdevumā divi populārzinātnisku

rakstu grāmatiņas. Būdama skolotāja, viņa pārtulko M. Māter-

linka drāmu Aglavena un Selizete un Pšibiševska drāmu Sniegs.

Drāmatiskos kursus apmeklēdama, viņa kursu vajadzībām tulko Fr.

Šillera drāmu Luize Millere. Pirmais iespiestais oriģināldarbs Jē-

ger-Freimanei ir Viena vasara Hellerauā, kur tēloti iespaidi, kas

mantoti, apmeklējot pēc Latviešu drāmatisko kursu beigšanas Žaka-

Dalkroza ritmiskās vingrošanas institūtu (Druva, 1913). Laikmetā

no 1913.—1921. g. viņa rakstījusi maz, galvenā kārtā par teātri vai

citiem mākslinieciskiem sarīkojumiem; šie raksti atrodami pasaules

kara un vācu okupācijas laika avīzēs un žurnālos. Teātra un literā-

tūras kritikas laukā sistēmatiski darboties viņa sāk 1921. g. Izglītības

Ministrijas Mēnešrakstā, kur viņas teātra kritikas iespiež vēl līdz

šim. No 1929.—1934. g. viņa darbojas laikrakstā Latvis. Viņa sniegusi

rakstus arī mēnešrakstā Ritums, Daugava, Burtnieks, Latvju Grā-

mata un Latviete, kā arī Daugavas gada grāmatā. No 1935. g. viņa ir

teātra kritiķe laikrakstā Brīvā Zeme un mēnešrakstā Sējējs. Pla-
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■sāks darbs ir viņas monogrāfija par latviešu ievērojamo aktrisi Daci

Akmentiņu (1929). 1936. iznāca viņas grāmata Atziņu celi, kur ap-

vienoti gandrīz visi viņas lielākie darbi; ārpusē palikuši raksti par

dienas jautājumiem, par kuriem teātra un literātūras kritiķis reizēm

spiests periodiski referēt un spriest.

Rakstnieces iepazīšanās ar Dalkrozu notiek tai laikā, kad par

viņa metodēm pasaulē visvairāk runā. Viņas spriedums par Dal-

kroza populārizēto ritmisko vingrošanu tāds, ka tai nozīme kā mūzi-

kas mākslā, tā audzināšanā, ja vien prot to pareizi piemērot.

Rets teātra kritiķis ar savu darba lauku tā saaudzis kā Jēger-

Freimane. Lugas tulkodama, speciālu teātra mākslas izglītību ie-

guvusi, viņa pierādījusi arī dziļāku interesi par teātra prakses un

teorijas jautājumiem. Kā teātra kritiķe viņa uzstājas pret lubinie-

■cisku repertuāru, un kaut arī tas būtu mūsu pašu zemē radies. Viņas

.uzskats, ka gaumes maitāšanu neattaisno labums, ko teāt-

rim sagādā populāru, bet banālu lugu izrādes pilnā kase. Viņa pa-

reizi aizrāda, ka cenšanās pēc materiāliem ieguvumiem arī citādā

veidā teātri noved neceļos; meklējot publikai patīkamu gabalu, te-

ātris reizēm dod īsā laikā tik daudz jauninscenējumu, ka viņa darbs

kļūst paviršs, bet ar paviršību nav īstai mākslai itin nekā kopīga.

Jēger-Freimani neapmulsina arī laikmeta prasības. Pilnīgi atzī-

dama ideoloģijas nepieciešamību, rakstniece uzsver, ka ideoloģija

daiļdarbā tikai tad aizsniedz lasītāja sirdi un prātu, ja pats darbs pa-

ceļas pāri frāzei un šauri laikmetīgai publicistikai, ja tas ir māk-

slas darbs. Ir laikmeti, kas mākslu neveicina, bet ir arī laik-

meti, kas iet ar mākslu roku rokā, J.-F. saka. Uzskatīdama mūsu

dienas par tādu veicinātāju laikmetu, viņa meklē lielus mākslas dar-

bus sevišķi mūsu drāmas rakstniecībā, bet neatrod. Runādama par

šī žanra krizi, viņa diezgan stingri kritizē drāmatizējumus, kas

tagad pārsvarā. Vispār, mākslas parādībām rakstniece piemēro

diezgan stingru mērauklu. Tāpat viņa to dara, teātra repertuāra

problēmu iztirzājot.

Kā latviešu teātra vēsturniecei Jēger-Freimanei mūsu literā-

tūrā ievērojama vieta. Rakstā Latviešu drāmatiskās rakstniecības

pirmais posms (cf. 111 69) viņa tēlo mūsu drāmas rakstniecību

sākot ar Jaunā Stendera Žūpu Bērtuli un beidzot ar Steper-

maņu Krustiņu, kura lugas gan vairs nav primitīvi didaktiskas, taču

tās nav spējušas pilnīgi tuvoties arī mūsu klasiskajai mākslas drā-

mai. Šim pašam žanram rakstniece pieskaras gabalā Gerhards

Hauptmanis uz latviešu skatuves; atšķirība tikai tā, ka te runa par

tulkoto drāmu. Par G. Hauptmaņa nozīmi pat vācu autori loti da-

žādos uzskatos. Jēger-Freimane labi orientējas Hauptmaņa dažā-
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dās kvalitātes darbos, par mērauklu atkal ņemdama pasaules lite-

rātūru. Lielāka nozīme ir viņas monogrāfijām par latviešu aktieriem

un aktrisēm. Tāda rakstura rakstu mums nav daudz. Bet šis darbs

arī nav vieglais. Skatuves māksla ir aktuāla. Tiešiem pētījumiem

un perspektīvai tā nepadodas; par izrādi, par skatuves mākslas

tēlu vēlāk var spriest tikai no laika biedru liecībām., kas bieži vien

runā viena otrai pretī. Rakstniece Akmentiņu Dacē saskata intuici-

jas mākslinieci, līdz sintēzei padziļināta reālā psīcholoģisma pārstā-

vi, mākslinieci, kas atmezdama sīkumus, tver un izcel psīcholoģiskā

fainomena esenciālo, un kuras spēle tāpēc ikvienā izrādē satur jau-

nus un vienreizējus mākslinieciskus momentus. Monogrāfijā uz-

svērts, ka pirmo lielo latviešu aktieru liktenis ir — cīnīties augšup

vienīgi pašu spēkiem. Kamēr citur lielie aktieri nāk no artistu ģi-

menēm, kurām teātra māksla jau asinīs, Dacei Akmentiņai šūpulis

kārts savas vienkāršās, apspiestās tautas ikdienišķo laužu sētā.

Māksliniece reprezentē ne ģimenes, bet tautas ģēniju, kas pats uz-

meklē un iekaro sev vietu zem mākslas saules. Runādama par Bertu

Rūmnieci, J.-Fr. sniedz vērtīgu mācību ikvienam topošam mākslinie-

kam, uzsvērdama, ka izturība gan rāda ceļu uz karjēru, bet varu pār

sirdīm sagādā vienīgi — iekšējais aicinājums. Brigaderu Maijas

dzīves stāsts rāda dažā ziņā to pašu, ko iepriekšējie — to, cik grūti

bijis komplektēt mūsu teātra sākumos trupu, jo nav bijis pat ama-

tieru; sevišķi tas zīmējies uz sieviešu personālu. Tie bija tie laiki,

kad eksistēja tādi universāli teātra mākslas veicinātāji kā Ad. Alu-

nāns, kas ir nevien latviešu teātra dibinātājs, bet arī lugu autors, te-

ātra direktors, režisors, aktieris, popularizētājs. Interesants arī

J.-Fr. raksts par Duburu, laimīgo skolotāju, kura personīgais pa-

raugs saskan ar to teoriju, ko viņš Latviešu drāmatiskajos kursos

māca. Rakstā Dailes teātra aktieru audze rakstniecei izdevība ru-

nāt par mūsu teātra vēstures jaunāko posmu. Šis J.-Fr. darbs ba-

gāts respektējamiem norādījumiem un mājieniem. Vērsta uzmanība

uz to bezdibeni, kas lielo aktieru spēlē šķir vienu lomu no otras,

vienu masku no otras, kā arī uz vajadzību, kas no šī apstākļa izriet,

uz vajadzību — meklēt arvien jaunus izteiksmes līdzekļus. Tikai

šai virzienā meklējams ceļš uz talanta lielumu, bet ne — nogludinot

visu atšķirīgo. Šai virzienā izmantojama arī skatuves technika un

tas, ko aktieris mācījies teātra skolā. Tas jātur prātā, meklējot

rakstura uztveri. Galvenais: nepietiek ar aizraušanos, ar spēku,

brāzmu, vajaga arī meklētāja gara, kas nerimst pat tad, kad brāzma

apsīkusi.

Savās recenzijas Jeger-Freimane pieskaras arī musu moder-

nās drāmas rakstniecībai, apskatīdama periodiski tās lugas, kuras
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nāk klajā atsevišķās grāmatās. Kritiķe, pūlēdamās jaunos darbus

izprast, meklēdama tur to, kas viņiem immanents, tomēr ir un pa-

liek ari vērtētāja. No tāda plašāka viedokļa apskatīdama mūsu

drāmas literātūras aktuālākos darbus, viņa pūlas konstatēt gan lugas

ideoloģisko, gan arī formālo vērtību. Viņa vēro, cik lielā mērā

darbs atbilst skatuves prasībām, vai darbam nav reminiscences vai

pat klišejas raksturs, un sevišķi viņa neatzīst mākslas neapgarotu

tendenci. Viņas domu gaita un spriedumi te visai loģiski un mūsu

literātūras attīstībai un nacionālai un valstiskai audzināšanai labvē-

līgi. Piemēram, savā laikā runādama par A. Brigaderes komēdiju

Šuvējas sapnis, kritiķe aizstāv lugas veselīgo tendenci, ka ne vien-

mēr cildināma ir cilvēka tieksme izkļūt ārā no vienkāršā darba dzī-

ves citā „lielākā" dzīvē, ja tādai tieksmei nav pamatā attiecīgs ta-

lants, spēja šo lielāko dzīvi tiešām veidot. No otras puses — Jēger-

Freimane izceļ arī tos autorus, kuru skats meklē latviskas dzīves

ideālu (piem., P. Aldres Līdumniekus). Bet pāri tam visam viņa

prasa, lai drāmas rakstniekam ir drāmatiķa nervs, lai luga sagādā kā

skatītājam, tā ari lasītājam pārdzīvojumu, pat viegla žanra skatuves

darbos meklēdama augstākas, kaut arī tikai tīri formālas drāmatiskas

vērtības.

Jēger-Freimanes rakstos par literātūru atzīmējami viņas ap-

cerējumi par J. Poruku un A. Brigaderi. Autore izcel Poruku tai

ziņā, ka viņš un viņa varoņi pirmie latviešu literātūrā pārkāpjot

naīvā reālisma robežas un runājot par mūžību. Brigaderi viņa no-

sauc par nācijas dzejnieci, jo viņa runā uz visu tautu, nevis uz tās

atsevišķām daļām vai grupām.

Rakstniece laidusi klajā ari rakstus sieviešu jautājumā, kuros

uzsvērta sievietes lielā nozīme ģimenē.

Visumā P. Jēger-Freimane pieskaitāma ievērojamām latviešu

literātūras un teātra kritiķēm; viņa arī daudz darījusi mūsu teātra

vēstures veidošanā.

5. Jānis Akmens

Jānis Akmens dzimis 1887. g. 5. septembrī (24. augustā)

Skujenes pagasta Bērēnos, kur viņa tēvs, piebaldzēns, atnācis ie-

gātņos. Viņa tēvs Jānis audējs, kas savus ražojumus pārdodams,

tālu braucis, reizēm pat līdz Pēterburgai. Māte Līze, tiem laikiem

labi izglītota (beigusi meiteņu skolu Cēsīs), daudz lasa, pati arī rakstī-

jusi un vēl šobrīd to dara, parakstīdamās ar pseudonimu Lauku mā-

te Brīvās Zemes pielikumā Zemes Spēks. J. A. mācās sākumā Kai-

ves pagasta skolā un pēc tam kopā ar A. Ersu Skujenes draudzes

skolā. Absolvējis Rīgā Nikolaja ģimnāziju, viņš studē Maskavā
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tieslietas un studijas beidz 1914. g. ar tieslietu zinību kandidāta

grādu. Kā ģimnāzists un students pelnās, pasniegdams stundas un

darbodamies par mājskolotāju, tomēr divi gadus spiests studijas

pārtraukt un pieņemt skolotāja vietu Alūksnes izglītības b-bas pro-

ģimnazijā. Pirmajos studiju gados Akmens ir brīvdienās mājskolo-

tājs Skujenes mācītāja Kaspara ģimenē; šis laiks sekmē viņa lite-

rāro tieksmju attīstīšanos; pie Skujenes ārsta Pēt. Zariņa, V. Eglīša

un P. Gruznas pareizticīgo semināra laika biedra, mēdz ciemoties

literāti (Eglītis, Dambergs, Jēkabsons v. c.) un mākslinieki, un šais

sanāksmēs piedalās arī Akmens.

Literāru darbību viņš iesāk jau 1903. g., kad Baltijas Vēstneša

literārās daļas vadītājs mācītājs Rucelis iespiež Akmeņa pirmo dar-

bu. Sistēmatiskāka rosība šai nozarē sākas studiju laikā. 1912.—

14. g. viņš no Maskavas sūta Dzimtenes Vēstnesim pārskatus par

krievu sabiedrības un literātūras dzīvi. 1914. g. Aronu Matīss ai-

cina viņu par Dzimtenes Vēstneša redakcijas locekli. Redakcijā viņš

darbojas līdz tam laikam, kad laikraksts, kara apstākļu spiests, pār-

ceļas uz Pliskavu. Akmens dodas uz Maskavu, kur strādā pie

universitātes. 1916. g. viņš atkal Pliskavā, kļūst par Dzimtenes

Vēstneša atbildīgo redaktoru un 1917. g. kopā ar laikrakstu atgrie-

žas Rīgā. Pilsētai krītot vācu okupantu rokās, Akmens ar Dzimte-

nes Vēstnesi nonāk atkal Pliskavā, kur viņš dzīvo un darbojas visu

laiku, piedzīvodams, kā vācu iestādes 1918. g. slēdz Dzimtenes Vēst-

nesi. 1918. g. vasarā viņš dzīvo Vidzemē, laukos, un saraksta

romānu Papardes zieds, bet jau rudenī viņš redzams Rīgā, kur at-

jaunojis iznākšanu par Baltijas Vēstnesi pārdēvētais Dzimt. Vēst-

nesis. Laikraksta darbību drīz pārtrauc lielinieku ienākšana. Tie

Akmeni mobilizē. Latvijas valdībai atgriežoties, 1919. g. vasaras

otrā pusē, A. turpina Balt. Vēstneša rediģēšanu. 1920. g. laikrakstu

pārdēvē par Latvijas Vēstnesi. Akmens to vada līdz 1922. g. Viņš

sarakstījis lielu daļu ievadrakstu šim laikrakstam, kā arī daudz re-

cenziju un kritiku. . Redaktora darbu atstājis, A. kļūst par darbi-

nieku Latvijas Sarkanajā Krustā, kur viņš līdz šim ieņem ģenerāl-

sekretāra amatu. Blakus šim pienākumam A. veic arī dažus citus

darbus, gan kā latviešu valodas, likumu un tiesību zinību skolotājs

Rīgas vidusskolās, gan arī literātūrā. Joprojām palikdams tuvs

žurnālistikai, viņš rakstījis Jaunākās Ziņās, Latvijas Sargā, Latv.

Kareivī, Latvī, Latvju Grāmatā, Burtniekā, Latvijas Jaunatnē, Ri-

tumā, Lāčplēsī, Latv. žēlsirdīgo māsu savien. žurnālā un rediģē Sar-

kanā Krusta izdevumus. Akmens rediģējis arī Latvijas bērnu palī-

dzības savienības bērnu dienu rakstu krājumus. Laikrakstos un žur-

nālos iespiesto Akmeņa ievadu, apcerējumu un recenziju skaits ir
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tuvu pie 800, to starpā arī plašāki apcerējumi juridiskas dabas,

piem., par zemstēm, republiku, gan arī kultūrfilozofiska rakstura,

piem., par ieskatu trūkumu mūsu sabiedrībā, darba prieku v. c

Veicinādams Latv. Jaunatnes Sarkanā Krusta idejas, viņš sa-

rakstījis brošūru Draudzība un palīdzība jaunatnes dzīvē (1934).

Daugavas Gada Grāmatā viņš sistēmatiski ievieto pārskatus

par mūsu politisko dzīvi. Valtera un Rapas a. s. apgāda izdotajā

krājumā levērojamas personības atrodami viņa raksti par J. Bi-

senieku un Aug. Dombrovski, kur izcelta šo ievērojamo organizā-

toru un kultūras darbinieku nozīme; kā par vienu, tā otru tie ir

pagaidām pamatīgākie raksti visā mūsu literātūrā.

Akmens pazīstams arī kā literātūras kritiķis. Labi pazīdams

latviešu presi, apcerējis latviešu avīžniecību līdz ar tās darbiniekiem

vairākos rakstos (cf. V un VI), plašāk pakavēdamies pie Aronu Ma-

tīsa, J. Stumberga, H. Asara, J. Jansona-Brauna, M. Skujenieka,

Jūlija Druvas v. c. Viņš rakstījis arī par Vili Olavu. Tāpat

viņa spalvai pieder raksti par Andreju Upīti, Jūliju Pētersonu un

Robertu Klaustiņu (cf. V). Upīti viņš redz dominējam kritiķi un

nosauc to par tipisku pārmaiņas laika rakstnieku, kas ceļa uz nā-

kotni nezinādams, savos darbos fiksējis pārvērtību ainas. Pēter-

sonā viņš saskata galvenā kārtā satiriķi, kas liek salonos izdebatēt

dažu smalku ideju. Klaustiņu viņš nostāda līdzās Zeifertam, izcel-

dams tos abus kā galvenos priekškara pilsoniskā virziena literātūr-

kritiķus. Plaši raksti viņam arī par dažiem rakstniekiem: par V.

Eglīti (Latvju Grāmata, 1924), Zeiboltu Jēkabu (turpat, 1925), Jēk.

Janševski (turpat), Augustu Baltpurviņu (Rīgas Ziņas, 1925), Sau-

lieti (Ritums 1926) v. c. Pareizi viņš uztvēris V. Eglīša likteni, rādī-

dams šo rakstnieku kā nemiera garu, kam daudz meklējumu, bet ne-

viens no tiem nav sevišķi jauns vai nacionāls, taču šie meklējumi

vienmēr liecinājuši par ievērojamu drosmi, jo nekad tie nesakrīt ar

laikmeta vējiem. Turpretī Zeiboltu Jēkabā kritiķis saskata radniecību

ar neatkarīgās Latvijas jaukākajiem motīviem, ar jaunsaimniekiem v.

c. kalnā kāpējiem. Dziļāku pārdomu rezultātā Akmenim radies viņa

J. Janševskis, kur viņš mēģina atrast Janševska lielās popularitātes

atslēgu. Kritiķa uzskats, ka Janševska darbi veido jaunu pagriezienu

mūsu literātūrā tai ziņā, ka nāk klajā laikā, kad mūsu rakstnieki vēl

joprojām neaug īsti no tautas gara, kamēr Janševskis meklē savu

darbu sākotni taisni še — vēl nesen nonievātajā tautas senatnē, et-

nogrāfijā, vēsturē. Arī savās recenzijās, kas parādījās Latvju Grā-

matā, Rīgas Ziņās, Latvī, Ritumā un citur, Akmens pieskaras rakst-
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niecības jautājumiem tikpat rūpīgi, meklēdams vienmēr būtisko un

paturēdams prātā stingro mērauklu, kas piemērojama latviešu lite-

rātūrai, ja tā grib turēties pasaules literātūras līmenī.

6. Kārlis Kārkliņš

Kārlis Kārkliņš dzimis 1888. g. 9. maijā (27. aprīlī) Kauguru

pagasta lemetējos, netālu no Valmieras. Viņa māte bijusi strādniece.

Kārlis mācījies Kauguru un Jaunvāles pag. skolā un beidzis Tri-

kātas draudzes skolu. Gaišākos iespaidus šai laikā viņš gūst no

skolotāja Mūrnieka Trikātā, kurš viņu tāpat kā daudz citus savus

audzēkņus nevien ar krietnām sekmēm sagatavojis augstākām sko-

lām, bet arī atbalstījis materiāli; Mūrnieks ir vecpuisis, tīrs ide-

ālists, kas savu dzīvi veltī vienīgi skolas darbam. Pateicīgie au-

dzēkņi viņam nesen Trikātā uzcēla pieminekli. 1906. g. Kārkliņš

iestājas Valmieras skolotāju seminārā, kura kursu beidz 1910. g.

Seminārā viņa interesi saista galvenā kārtā psīcholoģijas un literātū-

ras jautājumi. Pēc semināra beigšanas Kārkliņš no 1911.—1918. g. ir

krievu valodas skolotājs Valmieras latviešu skolu b-bas tirdzniecības

skolā, pie kam no 1912. g. viņš ir šīs skolas inspektors. Tirdzniecības

skolai izveidojoties par Valmieras pilsētas komercskolu, viņš kļūst

1919. g. par skolas direktoru, tai pašā laikā mācīdams arī Valmie-

ras vidusskolā krievu valodu. Valmieras gados meklējami Kārkliņa

rakstnieka darbības sākumi: 1918. g., Akuratera uzaicināts, viņš

nolasa Pagaidu nacionālajā teātrī Valkā lekciju par Blaumani kā

drāmatiķi, ko Skalbe iespiež savā mēnešrakstā Jaunā Latvija. 1920.

g. Kārkliņš pārceļas uz Rīgu un sāk darboties par latviešu valodas

skolotāju Rīgas pilsētas 3. vidusskolā (vēlāk ģimnāzijā) un studēt

Latvijas universitātes filoloģijas un filozofijas fakultātē, kuru 1926.

g. beidzis ar cand. phil. grādu, kļūst 1930. g. par latviešu valodas

lektoru tās pašas universitātes tautsaimniecības un tiesību zinātņu

fakultātē. Nolicis doktoranda pārbaudījumus latviešu literātūrā,

1932. g. viņš iegūst veniam legendi ar darbu Apsīšu Jēkaba stāstu

technika, un viņu ievēl par latviešu literātūras privātdocentu filo-

loģijas un filozofijas fakultātē. Pa starpām viņš lasa dažādos sko-

lotāju kursos latviešu valodas metodiku un latviešu literātūras

vēsturi, kā arī papildina savu filologa izglītību Bonnas universitātē.

Kārkliņš patlaban ir viens no mūsu ievērojamākajiem jaunās paau-

dzes literātūrzinātniekiem.

Savas literatūrzinātnieka darbības sākumā Kārkliņš cienī kul-

tūrvēsturiskās kritikas metodi. No tās pamazām attālinādamies,

viņš šobrīd kļuvis par raksturīgu filozofiskās un formālās metodes
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piekritēju. Pasaules uzskata, laba un ļaunā, dievības v. t. t. problē-

matika viņu kā kritiķi un literātūrvēsturnieku nodarbinājusi vien-

mēr, bet sevišķu ievērību viņš tai sāk piegriezt tikai pēc dziļākas

iepazīšanās ar Gundolfu, Milleri-Freienfelsu un Ermatingeri. Inte-

rese par filozofijas jautājumiem vērojama sevišķi Kārkliņa darbos

Platona filozofijas ietekme Friča Bārdas dzejā (Filoloģijas materi-

āli, 1933) un Fricis Bārda (1935). Interesi par formālo Kārkliņš iz-

kopj, studēdams Valceli. Sekmīgs literātūrzinātnisks darbs —

Kārkliņš domā — iespējams vienīgi tad, ja šos abus elementus —

filozofisko un formālo — neuzskatām par patstāvīgām mākslas

darba vērtībām. Tās ir gan tāda darba esenciālas vērtības, taču

atšķirot tās vienu no otras pilnīgi, no mūsu apvāršņa nozūd dzejo-

lis, poēma, romāns v. t. t. kā mākslas darbs. Šo darbu uztveram

kā ko dzīvu un iespējamu tikai tad, ja šo noteikumu turam prātā.

Formālā vērtība atdalāma no filozofiskās tikai teorētiski, analizē va-

jadzīga vienīgi sintēzei, kas seko tai.

Pēdējā laikā Kārkliņš galveno vērību piegriež literātūrteori-

jai. Viņš daudz raksta par kompoziciju; te atzīmējami viņa darbi:

Blaumaņa noveļu uzbūve (Daugava, 1933), Apsīšu Jēkaba stāstu

technika (Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1933) un Valža darbu

problēmas un kompozicijas (Izglīt. Min. Mēnešr., 1934). Viņu no-

darbina arī motivācijas problēma, raksturi, literātūras žanri. Viņš

pētī stila mākslu, smalki pārzina šī žanra krievu un vācu speciālo

literatūru, un šai nozarei pieder vai vismaz to lielā mērā tangē se-

košie Kārkliņa darbi: A. Brigaderes stāstu uzbūve un stils (Filo-

logu b-bas raksti XIV, 1934), Svarīgākās īpatnības Rūdolfa Blau-

maņa un Apsīšu Jēkaba stilā (Daugava, 1932), Kārļa Krūzas lirika

(Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1934), Fricis Bārda (1935).

No mākslas virzieniem Kārkliņam vistuvāk reālisms un ro-

mantisms, un par zīmīgākajiem reālistiem latviešu literātūrā viņš uz-

skata R. Blaumani un J. Janševski, par reprezentātīvākajiem roman-

tiķiem — Raini, Poruku un Bārdu. Mūsu dekadentismā tāpat kā

visos citos virzienos viņš meklē immanento un to dara, mēģinā-

dams izprast un iedzīvoties, nekad neaizmirsdams Gētes norādīju-

mu: Wer den Dichter will verstehen, Muss ins Dichters Lande

gehen. Te meklējams pamats Kārkliņa daudzpusīgajām simpāti-

jām un spējai objektīvi un pilnīgi apcerēt dažāda virziena rakstnie-

kus. Visādā ziņā viņš neuzskata par savu galveno uzdevumu —

izteikt savu spriedumu vai aizspriedumu vien, konstruēt apriori,

meklēt vienīgi to, kā daiļdarbā trūkst. Otrādi: viņš labprāt izceļ

to, kas darbā iekšā, mēģina to saprast, meklē tā pamatus, lai tikai

beigās mēs to akceptētu vai noraidītu.
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Kārkliņa spalvai pieder vēl sekosi literātūrzinātniski darbi:

Rūdolfs Blaumanis (cf. 111 310), Antons Austriņš (cf. V 110), Blaumaņa

Pazudušais dēls (Ritums, 1923), Blaumaņa Sestdienas vakars (Stu-

dentu gada grāmata 1922), Kronvalda Atis (1936. g. kopā ar A. Gobu;

par Kronvaldu A. arī cf. II 232), V. Plūdoņa individuālā lirika

(Izglītības Ministrijas Mēnešr., 1934), Mīlestība Plūdoņa dzejā (Ri-

tums, 1924), Fricis Bārda, sapņu un skumju dzejnieks (Latvijas Vēst-

nesis. 1920), Augusts Saulietis (Izglīt. Min. Mēnešr., 1933), Teodors

Ūdris (Izglītības Ministrijas Mēnešr., 1920). levērību guvušas Kār-

kliņa sarakstītās mācības grāmatas: Latviešu literātūrā pamatsko-

lām (1932), Rakstniecības teorija pamatskolām (1921), Vārds (va-

lodas mācība pamatskolai). Šai izdevumā, kura redakcijas kol-

lēģijā skaitās arī Kārkliņš, iespiesti vēl viņa raksti: Tautiskā laik-

meta rakstniecības virzieni, Socioloģiskā un kultūrvēsturiskā kritika,

Virzieni latviešu literātūrā 20. g. s. sākumā v. c. (111, IV, V un VI).

Kārkliņš ir viens no mūsu galvenajiem Rud. Blaumaņa pazinē-

jiem un pētniekiem. Lielajam prozas un drāmas rakstniekam viņš

tuvojas ar to simpātiju, kas kritiķi un literātūrvēsturnieku dara spē-

jīgu atrast objektā immanento. Blaumanis nav savu uzmanību pie-

vērsis ne kosma, ne arī sabiedriskajai dzīvei, un to rāda taisni tie

darbi, kur viņš tomēr jautājumus aizķer. Tie tur apskatīti no cita

viedokļa. Ņemdami, piemēram, Andriksonu, redzam gan, ka šai

novelē runā apspiestais ar verdzinātāju, bet iztirzājums un atrisinā-

jums novelē ir psīcholoģiskā garā veidots. Ne pati sabiedrība te

rakstnieku intriģējusi, bet atsevišķi cilvēki, sevišķi viņu dvēseles

dzīve. Novelē rādīts, kā sabrūk uz tradiciju pretešķībām dibināts

ienaids, kā izlīdzinās dažādas taisnības sajūtas, ja ļaudis sāk mek-

lēt dzīvei dziļāku jēgu, jo tā ir cilvēkiem kopīga. Šai pašā vietā

Kārkliņš norāda uz Blaumaņa spēju saviem varoņiem līdzi dzīvot,

par viņu likteni priecāties un raudāt. Te tie tēloti akūtā emocionālā

stāvoklī, te — kā apskaidroti dzīves filozofi, un tam visam blakus

atklājas rakstnieka jūtu un gara dzīves impozantie izmērojumi, lie-

lās amplitūdas.

Jūtu un gara dzīves pretešķības Kārkliņš saskata visos Blau-

maņa darbos, bet sevišķi asā nostādījumā novelē Nāves ēnā. Te

tēloto cīņu kritiķis nosauc par cīņu, kas norit dzīves objektīvo un

subjektīvo vērtību starpā: subjektīvās vērtības ir tās, kas vēršas

uz atsevišķa cilvēka miesīgo un garīgo labklājību, objektīvās, kas

sastāda un garantē cilvēces nākotni. Nāves ēnā Kārkliņš atrod

īstus varoņu tēlus; un par varonību, bez šaubām, kvalificējama to

zvejnieku rīcība, kuri jaunās paaudzes, nākotnes vārdā ārēji ir mie-

rīgi, smaidoši, uzmudinoši, bet iekšķīgi dziļi satraukti, mēģinādami
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nedomāt par personīgo, reālizē cilvēka dzīvē visaugstāko. Kār-

kliņa vārdiem sakot, varoņu gudrība ir tā, ka viņi „necīnas pret mū-

žīgajiem likumiem, bet padodas tiem ar dziju mieru", t. i. nešaubī-

damies, ar dziļu pārliecības mieru, jo jūtas tiem nav nāves pusē,

tie mīl dzīvi un aizstāv savas tiesības uz dzīvi; bet kad vajadzīgs,

tie spējīgi sekot arī nāves saucienam. Dzīvības un nāves problēmu

Kārkliņš Blaumaņa darbos atrod arī citā nostādījumā. Nāve tur

figūrē brīžam kā deģenerācijas nesēja, brīžam kā dzīves piepildī-

tāja. Miera un skaidrības pilna piepildītāja nāve ir Bungatiņam.

Taču Kārkliņš neatrod, ka nāvei Blaumaņa darbos būtu piešķirta

patstāvīga dziļāka nozīme, jo nāve tur iegūst jēgu tikai atkarībā no

dzīvības: kad dzīvība savu uzdevumu veikusi, nāve nāk kā dzīvī-

bas noslēgums. Bet tas novērojams tikai tais Blaumaņa varoņos,

kam skaidra sirdsapziņa un kas jūtas vispār ko veikuši. Pārējiem

nāve pārtrauc tapšanas gaitu. Kā franču rakstnieks Marsels

Prusts saka: īsti dzīvot nozīmē dzīvot tā, lai mēs būtu cienīgi dzī-

vot. Un kas to ar savu personīgo piemēru nespēj pierādīt, tas īste-

nībā nav dzīvojis, dzīvodams tas dzīvojis iznīcībai, nāve to noro-

bežo no ikkatras iespējamības, tam bijis un palicis svešs īstās dzī-

ves noslēpums.

Kārkliņa spalvai pieder arī mūsu kritikā pirmais nopietnais

Blaumaņa reliģisko uzskatu skicējums. Tēlodams Blaumaņa diev-

meklējumus, kritiķis tajos saskata attīstību no transcendentālās ti-

cības uz immanento, uz Dieva meklēšanu paša cilvēka dvēselē, ne

ārpus tās un pat ārpus dabas. Ilgotās debesis Blaumaņa varoņiem

atveras sirds skaidrībā. Te kritiķis nav aizmirsis pieminēt arī da-

žas parallēles no paša dzejnieka dzīves, kur izpaužas liela dziņa pēc

miesīgas un garīgas tīrības.

Uzmanīgi Kārkliņš tuvojas Indrānu problēmai. Vecāku un

bērnu problēma literātūrā un dzīvē bijusi dienas kārtībā visos lai-

kos. To traktēja Šekspīrs Karalī Lirā priekš 300 gadiem, tā ir pa-

pamatā Turgeņeva populārajiem Tēviem un bērniem pagāj. g. s.

Te piemēroti dažādi viedokli. Te var runāt, piemēram, par mū-

žīgo vecās un jaunās paaudzes cīņu kā par konservātisma un li-

berālisma pretešķību; par pasaules uzskatu cīņu, kas zināmos laik-

metos, sasniegusi savu augstāko pakāpi, kļūst kritiska. Edvarta

cīņa ar tēvu un ūtilitārisma cīņa ar aistētismu, lauku kapitālisma

sadursme ar patriarchālās dzīves kārtību. Indrānos Blaumanis uz-

stādījis saimniecisku jautājumu, bet, savu simpātiju pamudināts, de-

vis morālizētāju atbildi. Tāds ir Kārkliņa slēdziens. Indrānu psī-

choloģisko pusi viņš saskata tēlojumos, ka nauda valda ļaudis. Arī

Pazudušais dēls pēc Kārkliņa domām uzskatāms vispirms par divu
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vienotrai sekotāju paaudžu pretešķības traģēdiju, kurai arī paida-

goģiska nozīme.

Cīņu ar kritikā plaši izplatītiem uzskatiem Kārkliņš uzņemas,

pamatodams Blaumaņa humoru. Kamēr teatrāli cienī Blaumaņa

joku lugas, J. Asars tās bargi nosoda, autoram piemēzdams, ka tas

par savu uzdevumu esot uzskatījis „tautas nedaiļās jūtas kutināt

un viņas garšu samaitāt." Vispirms Kārkliņš izceļ šī rakstnieka

komisma veidu daudzpusību un ikviena veida bagātību. Bet kri-

tiķis nav aprobežojies ar formas studijām vien. lai gan tās viņš ļoti

iemīļojis. Viņš meklē arī dzejas un dzīves saskari paša dzejnieka

psīchē, tēlo Blaumaņa joku lugu psīcholoģisko ģenēzi. Lieta tā, ka

arī dzejnieka komēdiju varoņi pilni traģisma. Tas ir kluss, tomēr

tik spēcīgs, ka iznīcina varoņu dvēseles līdzsvaru. Bet Blau-

manis, lūk, „padara to savā mākslinieka laborātorijā par dvēselei

nekaitīgu parādību", atjauno un uztur līdzsvaru gan savu varoņu,

gan lasītāju un skatītāju dvēselē un beidzot arī savā. Tā Kārkliņš

attaisno šos darbus un ierāda tiem mūsu komēdiju rakstniecībā to

augsto goda vietu, kuru tie pelnījuši, jo mākslinieciskā ziņā Blau-

maņa joku lugas pārspēj nevien laika biedru šī žanra darbus, tām

ir visas esenciālās komēdiju īpašības tik skaidrā formā un tik ba-

gātīgā mērā, ka tās ir vēl šobrīd mūsu lielo un mazo teātru „dzelzs

repertuārā". Labu komēdiju nav viegli uzrakstīt, komēdija ir de-

likāta māksla, un vēstures spriedums liecina, ka latviešu komēdijas

rakstniekiem ļoti, ļoti grūti ar Blaumani sacensties. Patiesība, ko

Kārkliņš par Blaumani pasaka, ir nesarežģīta. Bet liekas, taisni

savas klasiskās vienkāršības dēļ Blaumaņa komēdijas līdz šim nav

pietiekoši augstu mūsu literātūras vēsturē novērtētas un izceltas.

Daudz Kārkliņš darījis arī Friča Bārdas dzejas vērtību kon-

statēšanā un izcelšanā. Ja kādos piecpadsmit gados dzejoļu krā-

jumi piedzīvo sešus, septiņus izdevumus, tad te jābūt arī kādam spē-

jīgam dzejas sapratējam un neatlaidīgam interpretam, kas šo dzeju

ieved tauta. Tiešām — jau no 1920. Kārkliņš runā par F. Bārdu,

gan plaši un pamatīgi viņu iztirzādams laikrakstos (Latvijas Vēst-

nesī), gan mēnešrakstos, gan, beidzot, noapaļotā veidā atsevišķā grā-

matā. Viņš Bārdu populārizējis arī savās latviešu literātūras lek-

cijās, kas gandrīz katru vasaru lasītas skolotāju kursos un pēdējā

laikā vairākus semestrus mūsu universitātes filoloģijas un filozofi-

jas, kā arī tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātē.

Bārdas dzejas īpatnība neslēpjas no Kārkliņa, jo kritiķis te

laimīgā kārtā sastapies ar objektu, kas tam mīļš. Bārda ir roman-

tiķis. Tāpēc grāmatā par F. Bārdu atrodam nodaļu par roman-

tismu, kur Kārkliņš kritizē dažas romantisma definīcijas, runā par
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romantiķu tipiem un tematiku, vispār ievada lasītāju romantisma

izpratnē, pieminēdams atšķirību mūsu un citu tautu romantisma

starpā un norādīdams uz latviešu romantisma galvenajiem virzie-

niem. Bārdu viņš pieskaita romantiķiem-filozofiem, kuri apzinīgi

uzsver, ka pasaulē valda gars. Viņš atrod Bārdas uzskatos tomēr

zināmu duālismu: dzīves uzskats dzejniekam pesimisks, pasaules

uzskats — optimisks. Laicīgā dzīve skumdina dzejnieku tāpēc,

ka tā ir aprobežota. Bet zvaigznēs un pat vistālākajai nākotnei acīs

viņš skatās ar nesatricināmu paļāvību, jo nāve ieved cilvēku lielajā,

kosmiskajā dzīvē. Šai ziņā abi Kārkliņa iemīļotie autori —R. Blau-

manis un F. Bārda — ir viens otram pretstati arī stila ziņā. Bet

šie divu dažādu pasauļu cilvēki un dzejnieki neapmulsina Kārkliņa,

jo viņa simpātija daudzpusīga un iejušanās spēja, liela. Tas rak-

sturo Kārkliņu kā zinātnieku, kam metodoloģiskās līnijas skaidras.

7. Alfreds Goba

Alfrēds Goba dzimis 1889. g. 23. (11.) novembrī Dignājas

Slīderos, kur viņa tēvs saimnieks. Pirmo izglītību viņš iegūst Dig-

nājas Ģipterānu skolā. Gobas vecāki ir čakli grāmatu lasītāji. Viņa

brālēnam J. Vimbaram, kura dzejas un tēlojumi savā laikā iespiesti

Austrumā, Jaunības Draugā un latgaliešu Gaismā, ir plaša biblio-

tēka, tāpat skolotājam J. Staprānam, ko 1905. g. soda ekspedīcija

nošauj. Goba tur iepazīstas jau zēna gados ar dažiem latviešu rakst-

niekiem un vispār ieaug grāmatu pasaulē. Pagastskolu beidzis,

Goba, ievērodams tēva vēlēšanos, paliek mājās, lai vēlāk kļūtu par

saimnieku. Taču grāmatas jaunekli kavē sirsnīgāk pieķerties lauku

darbam. 1908. g. Goba dodas uz Rīgu un mācās trīs ziemas palīdzī-

bas b-bas Latvija vakara kursos. Pēc tam atkal gadu nodzīvojis

tēva mājās, viņš 1912. g. rudenī aizbrauc uz Maskavu un trīs gadus

klausās lekcijas Šaņavska tautas universitātē, galveno vērību pie-

griezdams literātūrai, vēsturei un filozofijai. 1915. g. rudenī Goba

nokļūst Aizkaukazā un dzīvo līdz 1918. g. pavasarim Baku pilsētā.

Atgriezies dzimtenē, viņš to atrod vēl vācu okupācijas varā, kas

izbeidzas Latvijas valstij nodibinoties un nostiprinoties. Dzimtenē

atgriezies, viņš strādā pāra gadus Dignājas pagasta valdē par darb-

vedi. 1922. g. beigās viņš pārceļas uz Rīgu un līdz 1924. g. sāku-

mam darbojas Lētas izdotā Illūstrētā Žurnāla redakcijā. Rīgas ga-

dos rakstniecība kļūst par Gobas vienīgo ienākuma avotu. 1934. g.

jūlijā Goba iestājas lekšlietu ministrijas informācijas un propagan-

das pārvaldē par propagandas nodaļas vadītāju. Bet arī pēc tam

Goba nesarauj sakarus ar rakstniecību.
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Gobas pirmie iespiestie darbi — dzejoļi (ar pseudonimu) parā-

dījušies sākot ar 1908. g. laikrakstos. Viņa pirmais plašākais apcerē-

jums Ētiskās problēmas latviešu rakstniecībā iespiests 1915. g. krā-

jumā Brīvas Balsis. Daudz pūļu Goba ielicis dažu pagājušā gad-

simteņa rakstnieku darbu kārtošanā un rediģēšanā, kā arī vākdams-

par tiem biogrāfiskas un bibliogrāfiskas ziņas. 1924. g. viņš sakārto

Jura Ncikena rakstus (izlasi), kam uzraksta arī īsu biogrāfisku ievadu.

Tai pašā gadā iznāk Jēkaba Zvaigznītes kopoti raksti ar biogrāfisku*

apceri. 1928. g. Goba sakārto un izlaiž Krišjāņa Barona rakstu pir-

mo sējumu, Doku Ata kopotus rakstus (divos sējumos) ar biogrā-

fisku ievadu. Tiem pievienojami J. Alunāna (1929 —33), Pērsieša

(I, 1930) un Kronvalda kopoti raksti (1936—7). Antona Austriņa un*

dažu citu rakstnieku darbu kopojumiem viņš devis biogrāfiskus ie-

vadus. Kopā ar doc. K. Kārkliņu viņš laidis klajā 1936. g. plašāku

darbu par Kronvaldu. Tēlodams mūsu š. gadsimteņa literātūru,.

Goba periodiskiem izdevumiem devis rakstus par Akurateri, Ersu,

Zvārguļu Edv., Sudrabu Edžu, Jaunsudrabiņu v. c.

Atsevišķās nelielās grāmatās iznākuši Gobas darbi par Juri:

Neikenu (1926) un Jēkabu Zvaigznīti (1929). 1929. iznāk arī viņa

grāmata Pirmās Pēterburgas Avīzes un viņu nozīme tautas atmo-

das gaitā, apcere par šo latviešu slavenāko laikrakstu. Izmantojot

galvenā kārtā Valsts archīva materiālus, te rādīta laikraksta izcel-

šanās un šķēršļi, ko laikrakstam rada pretinieki, sūdzēdamies un to-

bremzēdami Rīgas cenzūrā. Rādīta P. Avīžu ietekme tautā, kā arī

mēģināts konstatēt, kādā mērā laikraksta darbs sadalīts līdzstrād-

nieku starpā. Jau savos agrākos rakstos par Zvaigznīti Goba izcel

viņa nozīmi tai pārliecībā, ka šim rakstniekam ierādāma mūsu lite-

rātūrvēsturē plašāka vieta. To pašu viņš atkārto, runādams par

Kr. Baronu un J. Alunānu. Pat J. Jaunsudrabiņa jubilejas gadījumā

G. zīmīgā kārtā ved Jaunsudrabiņu, Plūdoņa Mazā Anduļa bērnības

atmiņas un Doku Ata Manu dzīves rītu sakarā ar Zvaigznīti, teik-

dams, ka tie „iet to pašu Līvu Ādama pasākto ceļu". Plašākus pa-

matojumus šim ieskatam viņš sniedz, tēlodams Pēt. Avīžu gaitu.

Pieminējis daudz rakstus gan laikraksta vispārējā daļā, gan Zobu-

galā, viņš meklē šo darbu autorus un saka: „Kā pirmos te gribē-

tos minēt J. Zvaigznīti, jo rakstos izmanāma viņa valoda. Attiecī-

gie Zobugala gabali vēl noteiktāk viņa. Un ja šie raksti ir zināmā

mērā kollektīvs darbs, tad viņi ir uzrakstīti ar Zvaigznītes roku, bet

satura un virziena noteikšanā tur dalība bez paša Zvaigznītes vēl

arī J. Alunānam un Kr. Valdemāram. Kaut cik pazīstot Zvaigznītes

citus rakstus un pēc tam lasot nupat minētos, mūs nepamet domas,

ka še tas pats autors, tikai vēl jo vairāk nobriedis, savu līdzdarbi-
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■nieku stiprināts". Lai pierādītu, ka šie raksti Zvaigznīša, Goba ana-

lizē Pēt. Avīžu valodu, visvairāk teikumu garumu. Tais Zvaigznī-

tes darbos, kur par autoru pilnīga skaidrība, viņš meklē un atrod

to pašu garu, kas avīzes rakstiem. Tikai ne visur varēs piekrist

:šīm viņa domām un slēdzieniem. Interesantas, tomēr savādas do-

mas, kam tāpat nevarēs pievienoties, Goba izteicis arī par citiem

tautas atmodas laikmeta darbiniekiem. Piemēram, par Krišj. Val-

demāru viņš tai uzskatā, ka Valdemārs neesot ticējis latviešu tau-

tas nākotnei (Divas leģendas, 1930. g. Daugavā) un tamlīdzīgi.

Būdams dievturis, Goba sarakstījis un izdevis dažas brošūras

dievturu praktiskām vajadzībām: Dievturu svētrunas līdz ar tau-

tas dziesmām Dieva daudzinājumam (1933), Kāpēc mēs esam diev-

turi, Latviešu dievestības nozīme, Dievs dod man kalnā kāpt, Bā-

reņi un mūsu bāru tauta (1934), Vakarēšana (1936), kur plaši tēlota

vakarēšana pagātnē, tās nozīme, panīkšana un vakarēšanas at-

jaunošana mūsu dienās. Goba rediģē arī dievturu mēnešrakstu

Labietis.

Gobu nodarbina literātūras politikas jautājumi. Viņš vienmēr

norāda uz rakstniecības stipro kontaktu ar sabiedrisko dzīvi. 1927.

g. vērodams pagurumu un bezmērķību mūsu sabiedrībā un sevišķi

rakstniecībā, viņš piemet pilsonībai viņas bālasinību: „Kad uguns-

kurā sāk viena pagale čūlot, tad nedeg gaiši arī citas, līdz viss sāk

dzist. Latviešu pilsonība, izrādīdamās pati bez kultūras, atstāj nā-

vējošu iespaidu arī uz savu apkārtni." Noskumis viņš klausās vei-

kalniecismā iegrimušos darbiniekos, kas sauc: „Kas jau nu nāks,

tas nāks, bet pilsoniskais komforts un miers tomēr labāks par ga-

rīgo nemieru un romantisko trauksmi." Bet dziļāk notikumos ielū-

kojies, viņš redz, ka tauta šim pašpieticīgajam mieram vis neuzga-

vilē. Jo attīstības virziens izveidojas dialektiski, cīņā. Kā piemēru

viņš piemin pagāj. g. s. deviņdesmitos gadus, kad dzīvību literātūrā

ienes pretešķības, kurās piedalās jaunstrāvnieki no vienas puses un

viņu apkarotāji — no otras puses. Šai apstāklī Goba saskata J.

Jansona un strādnieku kustības vērtības. Gobas ideāls ir kultūrāla

pilsonība, kurai, vairojot laicīgās bagātības, pieaug arī gara slāpes.

Uzskatīdams rakstniecību par dzīvu organismu, Goba izcel

kontinuitāti modernās un agrāko (sevišķi priekškara) laiku literā-

tūras starpā. Veikalnieki un reālpolītiķi, kam Latvijas patstāvība

nākusi negaidot, protams, nesaredz arī, cik liela nozīme valsts tap-

šanā bijusi rakstniecībai, Latvijas kultūrālās un valstiskās neatka-

rības galvenajai propagandētājai. Tāpēc bieži vien rakstniecība,

neiegūdama no ārienes atbalsta, paļaujas tikai uz saviem spēkiem.

Taču par īsti valstisku uzskatāma vienīgi tā doma, ka valsts un li-
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terātūras starpā jābūt visciešākajam kontaktam. Tikai tādā labi or-

ganizētā sadarbībā jaunā Latvija var kļūt par īstu dzimteni, dot lat-

vietim arvien jaunus impulsus, gādāt, lai viņš neapsīkst pie sasniegtā,

lai augšana nemitīgi turpinās. Aina, ko tai pašā 1927. g. Gobām

sniedz mūsu literātūras stāvoklis, rakstnieku neapmierina, jo tā ne-

liecina par intensīviem meklējumiem. Itin kā kādā ezera vidū bū-

dams, viņš redz: „Tur vilnīši kustina laivu, tur viņi pamirdz saulē,

tur redzama arī daža pievilcīga saliņa... Diezgan dažādīga šī pa-

norāma, bet bez jūras plašuma, bez viļņu augstuma, bez grandioza

skaistuma un bez bīstamiem bezdibeņiem. Skatam neatveras cels-

uz nezināmu plašumu, to visapkārt sastop krastu tuvās ainavās. Lai

šīs pazīstamās ainavas arī pievilcīgas, pat daiļas, mīlas, tuvas, bet

viņas ar laiku var sākt apnikt un skatītāju var sākt iemidzināt omu-

līgā snaudā."

Kur meklējams rakstniecības īstais elements? Rakstniekam

jābūt brīvam — atbild Goba. Lai rakstnieks paliek tur, kur viņam

visvieglāk elpot, „kur viņam asinis žirgtāk tek dzīslās un balss dzid-

rāka un skaļāka." Te G. norāda uz Janševski, kas savos darbos,

garā aiziedams pagātnē, veido sev plašu lasītāju saimi, kamēr Kau-

dzītes M., savos Jaunajos mērnieku laikos runādams par viņam ne-

visai labi pārredzamajiem jaunajiem laikiem, jūtas vientuļš.

Galvenās vērtības Gobas darbos ir uzcītīgi savāktie biogrā-

fiskie un bibliogrāfiskie materiāli. Viņa uzskati bijuši par pamatu

dažai plašākai polemikai, ar ko ienesta dzīvība mūsu

kritikā.

8. Roberts Kroders

Roberts Kroders dzimis 1892. g. 28. martā (9. aprīlī) Ader-

kašu pagastā. Viņa tēvs pagasta valdes darbvedis, tagad — kul-

tūras darbinieks Krievijā („vecais Kroders"), brālis Arturs — tagad"

pazīstams žurnālists (sk. 17. lp.). R. Kr. beidz Madlienas draudzes

skolu. Kad 1905. g. tēvu par piedalīšanos revolūcionārajā kustībā

sāk vajāt, viņš bēg un beigās nonāk lekškrievijā. Arī dēli dodas-

pasaulē. Kādu laiku R. Kr. dzīvo Rīgā, kur mācās ģimnāzijā, iepa-

zīstas ar literātu aprindām. 1910. g. rudenī viņš aizbrauc uz Maskavu,,

kur, turpinādams izglītību, 1911. g. beidz vidusskolu, klausās dažus

priekšmetus universitātē un Rumjanceva bibliotēkā iepazīstas ar

cittautu modernistiem un klasiķiem. Šais gados meklējams Krodera

literārās darbības sākums. Pirmos tulkojumus viņš veic jau 1909. g.,

1910. g. viņa tulkojumā iznāk Hamsuna stāsts Viktorija. 1912. g. sāk

parādīties viņa raksti par literāriem jautājumiem Dienas Lapā un

Dzimtenes Vēstnesī. Tai pašā gadā viņš redzams Pēterpilī, kur
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turpina mācīšanos. Maskavas un Pēterpils laiki viņu labi iepazīs-

tina ar Eiropas gara dzīvi. 1913. g. viņš atgriežas Rīgā un nododas

pilnīgi rakstniecībai. 1914. g. karam sākoties, Kroders nonāk ar-

mijā un kopā ar savu korpusu Austrumprūsijā krīt vācu gūstā, kur

intelliģentu kara biedru sabiedrībā rodas izdevība joprojām nodoties

-filozofiskām studijām. Tur viņš arī raksta, atzīdams šos darbus

tikai par stila vingrinājumiem. Pēc vācu revolūcijas Kroders

1918. g. atgriežas Latvijā, kas pa to laiku ieguvusi neatkarību.

No Rīgas viņš dodas 1918. g. beigās līdzi Pagaidu valdībai uz Lie-

pāju, kur kopā ar brāli Arturu nodibina un vada lielo patriotisko

laikrakstu Latvijas Sargs, ko valdība 1919. g. 31. janvārī izsludina

par savu oficiozu. Roberts Kroders tur vada kultūras nodalu un

raksta visvairāk par teātri, pa Starpām izteikdamies arī par lielās

politikas jautājumiem. Līdz ar Pagaidu valdību viņš atgriežas Rīgā.

No 1923.—25. g. Kroders ir Latvijas Vēstneša redakcijas loceklis, gal-

venā kārtā teātra recenzents, 1925.—27. g. kopā ar brāli vada nedē-

ļas laikrakstu Pirmdiena un darbojas Rīgas Ziņās, 1927.—28. g. rak-

sta Illūstrētā Žurnālā. 1931. g. viņu iecel par Izglītības ministrijas

mākslas un kultūras lietu konsultantu, šai amatā viņš darbojas līdz

šim. Kroders tulkojis daudzus ievērojamus cittautu rakstnieku dar-

bus, piem.: pasakas Tūkstots un viena nakts, Romēna Rolāna ro-

mānu Žans Kristofs, Senkeviča, Strindberga, Mopasāna, Šniclera,
D'Annuncio, Vailda darbus, Van Lona Cilvēces vēsturi v. c. Bet

visvairāk viņu interesē teātris.

Teātris Kroderam ir sirds lieta. Par teātri runādams un rak-

stīdams, viņš sevi parāda visspilgtāk. Viņš ir ideālisko literātu pār-

stāvis un tāpēc vienmēr uzsver, kādam vajadzētu teātrim būt. Ar

sevišķu mīlestību viņš savās kritikās kavējies pie Dailes teātra, ce-

rēdams, ka tas kļūs par jaunu formu meklētāju un iemiesotāju, par

teātri jaunradītāju, kur jaunu masku izraudzīšana sagādā darba da-

rītājiem tiešām prieku. Jau sen Kroderu nodarbina nacionāla teātra

problēma. Viņš nav mierā ar mūsu Nacionālo teātri, būdams tais

domās, ka tas imitē mirušus stilus un kaunās īpatnības krāšņuma.

Mūsu māksla nedrīkst būt eklektiska, viņš saka; mūsu teātra rak-

•sturu lai nosaka tautas gars, t. i. lai teātra attīstība ir organiska.

Līdz šim tas nav tā bijis, latviešu teātris visu laiku bijis spiests attīs-

tīties lēcieniem. Viņš izcel nacionālas drāmas vajadzību, uzsvēr-

dams, ka sevišķi šai punktā mūsu literātūrā ievērojami robi, jo dra-

matizējumus, kas nākuši cieņā, viņš sauc par mazvērtīgu surro-

gātu, kas teātra mākslai nekā vērtīga nevar dot.

Atzīmēdams pedejo para gadu milzīgi lielo nozīmi latviešu

gara kultūras celtniecības darbā, viņš prasa visās vietās spējas un
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apzinīgumu. Jo tautas nākotne „no mums prasa jēdzienu skaidrību,

mērķa apziņu un aktīvu gribu", viņš saka. Un tālab viņš nosauc peļa-

mās parādības mūsu teātra dzīvē viņu īstajā, diezgan skarbā vārda.

Viņa rakstos daudz tādu nepatīkamu patiesību par mūsu drāmas lite-

ratūru, aktieriem un vispār teātra polītiku. Bet rezignētājs pesimists

Kroders nav, viņš stāv par daudz tuvu mūsu tautas radītājiem gara

spēkiem un jaunajam laikmetam, viņš tos mīl, viņš tic tiem. Viņš

ir aktīvs vērotājs un vērtētājs; viņš meklē garīgās dzīves notikumu

loģisko sakarību ar laikmeta atziņām.

Krodera kritikās redzama visa neatkarīgās Latvijas teātra

evolūcija. Bet viņš dod raksturojumu arī ikvienai situācijai. Mūsu

drāmas līniju uzskatīdams par visumā horizontālu, viņš Raiņa drā-

mu tēlo uz šī fona kā brīnišķīgu krāsu un atziņu bagātu piramidi,

kurai drošs pamats — latvju tautas gars, jo tā liktenim Rainis vien-

mēr ritējis līdz, skatījis no trimdas tāluma to arvien perspektīvā, ar

ģeniālu intuiciju ietiekdamies tautas nākotnē.

Nopietnu erudīciju visās mākslas nozarēs pierāda Krodera pa-

matīgie ekskursi sakarā ar tiem skatuves darbiem, kurus viņš pār-

runā. Augstu cienīdams kritiķa sprieduma suverēnitāti, viņš nekad,

par konkrētu izrādi izteikdamies, nepiemin, vai publikai tā patikusi.

Turpretī dzīvi viņš reaģē uz domām, ko izsaka „kultūrālā minori-

tāte", mākslinieki, mākslas paidagogi v. t. t, neizvairīdamies arī no

dažas polemikas. Uzstādamies par aktieru profesionālās un vispā-

rīgās izglītības līmeņa pacelšanu, viņš aizstāv Teātra skolu un prasa

vispār sistēmu aktieru skološanas un audzināšanas darbā.

Kroders pazīstams arī kā baleta kritiķis.

Par gara dzīves polītiku Kroders tai uzskatā, ka augstu vilni

šī dzīve var sist tikai lielas personības vadītā vienotā tautā. „Tauta,

kas jutīs savu vienkopību, vienmēr pratīs izlīdzināt savas sociālās

un individuālās dažādības, kas nenovēršamas," viņš norāda jau

priekš gadiem. Partiju laikā viņa uzskats vispār nesakrīt ar tiem

principiem, pie kuriem šķiru diferencēšanās jautājumā toreiz mēdza

vairums turēties. Viņš izsakās: „Jauno dzīvi, kas tagad nāks pēc

Eiropas revolūcijas, nevadīs un neveidos tas politiķis, kas visu laiku

cīnījies pēc sīkas varas... Tas būs jaunais aristokrāts, kas vadīs

un piepildīs jauno laikmetu. Tas dzīvi organizēs jaunās formās un

radīs vadoņu izlasi... Ne parlamenti, ne politiskas partijas radīs

šo jauno kultūras atdzimšanu. To piepildīs personības, brīvas un

autoritatīvas" (Kritiķa piezīmes 2). Pamati šai veselīgajai jaunajai

dzīvei būs nacionāli, viņš paredz. Jo arī veselīgs cilvēks veidojas

no tiem spēkiem, kas viņā pašā. Bet „tauta bez nacionālisma ir

miris organisms, nederīgs un lieks visā cilvēcē." Kroderam tā pār-
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liecība, ka latvju tautas veselība droša; ka tauta izslimos un pār-

dzīvos „svešās nedomas", kas tai pielipušas, dzīvojot nebrīvībā. Un

par brīvību, kuru tauta tobrīd bauda, viņš izsakās tā: „Ir vara, kas

pieviļ, ja to gudri neizlieto. Pēc pirmā noreibuma ir pienācis laiks,

kad vajadzīga gudrība." Tāpēc vadoņa kompetence paplašināma,

vara koncentrējama; protams, paceļama arī atbildība. Tad tautas

dzīve vairs nebūs bioloģiska eksistence vien, tad dzīvi tāpat kā

1919. g. atkal apgaros nacionāls ideālisms, dzīve būs atkal jaunra-

dītāja mistērija.

Redzam, ka Kroders ir nevien kritiķis, bet ari publicists, sin-

tezētājs, uzskatu sludinātājs, celtņu veidotājs, kam nav svešs pra-

vieša gars, viņa ideju loģiskā stingrība un monumentālā vienkār-

šība. Lielu vērību viņš piegriež stilam, jo stils ir sintezē. Kara un

revolūcijas gadi, kuros Kroders nobriedis, nav viņam laupījuši at-

zīšanas un cīņas prieka un dedzības, ideālisma. Aktīvi ideālisti, cī-

nītāji, sintezētāji, romantiķi latvju un pasaules literātūrā iemanto-

juši ari Krodera cienību.

Patlaban Kroders veido savu Teātra vēsturi, plaša rakstura

darbu, no kura daļa jau iznākusi. Par Teātra vēstures līdzau-

toriem titulā minēti vēl divi — Jānis Muncis un Jūlijs Vec-

ozols, no kuriem pirmajam tai daļā, kas jau nākusi klajā, pieder no-

daļas par Ķīnu, Japānu un Romu (pa daļai), bet otram — par Indiju

un nodaļā Grieķu teātris — apakšnodaļa : no sākumiem līdz klasiskai

gatavībai. Grieķu teātra otro pusi un viduslaiku teātri tēlo Kroders,,

un viņš ir arī visa pārējā autors. Daudz rūpju šai darbā vi-

ņam sagādājis metodes jautājums. Savus uzskatus šai lietā viņš.

atklāj T. vēstures ievadā —■ nodaļā Teātra vēstures pamati un Te-

ātra būtības jēdziens. Laikmeti vistiešāk runā savā teātra mākslā,,

bet tā, diemžēl, neatstāj tikpat kā nekādu konkrētu liecību pētnie-

kam nākotnē. Senie teātri jārekonstruē mūzejiskā teātrī. „Teātra

vēsturei jārāda celi, kā māksla, attīstība, viņas vēsture iet no viena

stila uz otru, no viena laikmeta uz otru," saka Kroders, atzīdams, ka

rekonstrukcijas pārbaudāmas ar stila metodi. Ir laikmeti, kurus va-

da teātris, būdams visdzīvākajā sakarā ar tautas mūžīgo garu; šie-

laikmeti dod visvairāk teātra vēstures pareizai domāšanai, kamēr

vismazāk šim nolūkam derigi ir laikmeti, kad teātris un vispār māk-

sla kalpo acumirklībai un kad nav patstāvīgas radīšanas, mistērijas,

ekstāzes, orģiasma, kāds turpretī ir, piemēram, reliģiskajam teātrim.

Teātra vēsture ir vēl jauna zinātne, kurai gan daudz labu monogrā-

fiju, bet maz labi pārbaudītu metožu. Stila metodi Kroders atzīst

par drošāko
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No citiem Rob. Krodera darbiem atzīmējama monogrāfija par

Richardu Vāgneru (kopā ar Jēk. Vītoliņu, 1930), apcere Alfrēds Amt-

manis-Briedītis (1928), Jānis Šaberts (1936). Bez tam minams

viņa sakopots un tulkots rakstu krājums Teātra māksla (1934), kur

sastopamies ar dažiem pazīstamiem māksliniekiem, mākslas paida-

gogiem, teātra un vispār mākslas teorētiķiem.

Viņa oriģināli drāmatiskās rakstniecības laukā ir lugas At-

dzimšanas dziesma un Pēdējais tilts. Atdzimšanas dziesma insce-

nēta 1934. g. vasarā lielām brīvdabas izrādēm Rīgā, Vienības lau-

kumā, un šo uzvedumu noskatījušies simtiem tūkstošu skatītāju no

visām Latvijas malām.

Krodera darba smagumpunkts meklējams teātra kritika un

publicistikā, kur viņš ir neatlaidīgs vertikālās līnijas sludinātājs.

9. Jānis Alberts Jansons

Priv.-doc. Dr. Jānis Alberts Jansons ir zemgalietis — dzimis

1892. g. 5. aprīlī (24. martā) Bauskas apr. Mežotnes pag. Kugrēnos

kā §o māju saimnieka vecākais dēls. Viņa māte bija fanātisks darba

cilvēks. No jaunības līdz pat mūža pēdējām dienām viņa nevarēja

dzīvot bez darba un ciemos iet nepavisam nebija vaļas. Tēvs tur-

pretī labprāt mīlējis kavēties ārpus mājas un grozīties sabiedrībā.

Jansons savā raksturā mantojis mātes dabas būtiskās iezīmes: ar!

viņš ir darba cilvēks. Sabiedrība Jansonam nav nepieciešama, bet

darbs gan. Viņam piemīt zemnieka smagums un skarbums, bet ari

pamatīgums un lietišķība, ar ko viņam saistās darba spītība un

neatlaidība. Ja kāds darbs sākts, tad tieši grūtības izraisa visus

spēkus, un sekmes kļūst nenovēršamas.

Pirmā skola Jansonam ir Mežotnes pag. skola, kurā viņš mā-

cījās no 1901.—05. g., kad rudenī iestājās reālskolā Jelgavā. Reāl-

skolā viņu visvairāk ietekmēja krievu valodas skolotājs J. Kaļiņikovs,

kas bija jau pamanījis domrakstos Jansona literārās spējas un inte-

reses. Citādi ar mācībām gāja pagrūti, īpaši matēmatikā, bet Jan-

sona neatlaidība un darba spītība uzvar. Tādā nozīmē skola Jan-

sonam bija vislabākā rakstura disciplinētāja un garīgo spēku izrai-

sītāja, jo visu vajadzēja sasniegt paša spēkiem. Reālskolas pēdējā

klasē Jansons privāti mācās latīņu valodu, lai varētu tikt uz augst-

skolu. 1913. g. pavasarī viņš nobeidz Jelgavas reālskolu un iztur

pārbaudījumu pie ģimnāzijas latīņu valodā. Domājot par studijām,

Jansons nevar lāgā izšķirties, vai braukt uz Tērbatu studēt teolo-

ģiju, vai iestāties vēstures un filoloģijas fakultātē Pēterpilī. Literā-

rās intereses tomēr izvirzās pirmajā vietā, un 1913. g. rudenī Jansons
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iestājas Pēterpils universitātē. Ceļa pašķiršana tālākai izglītībai un

līdzekļu sagādāšana ir mātes nopelns, kas savu dzīvi pakļāva ģime-

nes interesēm, kurpretim tēvs savējo vairāk pakārtoja savām indi-

viduālajām dzinām. Pēterpils universitātē Jansons klausās lekcijas

krievu un vācu literātūrā pie vairākiem profesoriem. No mācības

spēkiem filoloģijas fakultātē vairāk atmiņā palikuši divi: doc. Tian-

ders, pēc tautības soms, vēlāk prof. ģermāņu filoloģijā Rīgā, un prof.

Zeļinskis, kas lasījis lekcijas par klasisko literātūru un kultūru.

Tiesību zinātņu fakultātē Jansons labprāt klausījies prof. L. Petra-

žicka un priv.- doc. Reisnera lekcijas.

1917. g. studijas jāpārtrauc — Jansonu iesauc krievu armijā un

aizsūta uz Kaukāzu, turku frontē pie Erzerumas un Erdžindžanas.

Pēc pamiera noslēgšanas viņš nodzīvo Aizkaukazā brīvībā visu

1918. g. vasaru un gada beigās ar vācu ešaloniem atgriežas dzim-

tenē. 1919. g. viņš sāk skolotāja darbu ģimnāzijā, Limbažos, kur

skolas direktors L. Bērziņš ar lielu izpratni un paidagoģisku taktu

ievada viņu jaunajā darbā. 1920. g. Jansons iestājas Latvijas uni-

versitātē studēt baltu filoloģiju un strādā par latviešu valodas sko-

lotāju Rīgas pils. IV ģimnāzijā. Tiklīdz 1922. g. Rīgā nodibinās sko-

lotāju institūts, tā direktors L. Bērziņš aicina Jansonu uz institūtu

par latviešu literātūras skolotāju. Darbs Rīgas skolotāju institūtā

Jansonam kļūst sirds lieta. Tam viņš veltī visus spēkus ne tikai

stundās, bet arī ārpus stundām, bieži kavēdamies ar saviem audzēk-

ņiem pārrunās par literātūru. Sirsnīgā pieķeršanās darbam skolo-

tāju institūtā studijas ievilka garumā. 1926. g. viņš beidz baltu filo-

loģijas nodalu un pēc kandidāta darba iesniegšanas par latviešu drā-

mas vēsturi tiek atstāts pie universitātes sagatavoties zinātniskam

darbam. 1927. g. Latvijas universitāte komandē Jansonu uz ārze-

mēm papildināties. No 1927.—29. g. Jansons studē Vācijā, immatri-

kulējies Ķelnē, bet blakus arī Bonnā, jo starp abām universitātēm

pastāv zinātniska sadarbība. No Ķelnes universitātes profeso-

riem Jansons ar pateicību atminas prof. Lipšu, kas toreiz tur

pārstāvēja etnoloģijas kultūrvēsturisko skolu, kuras nodibinātājs

ir prof. Grēbners. Prof. Lipss Jansonam pavēra plašākas per-

spektīvas etnoloģijā; no viņa Jansons mācījās, kā pieiet latv.

tautas tradicijām. Ar lielu centību un interesi Jansons strādāja Ķelnē

ari pie vācu literātūrzinātnieka un folklorista prof. v. der Leijena

(Leyen) un brauca uz Romu klausīties lekcijas reliģijas zinātnē pie

prof. K. Klēmena. (Šīs intereses par reliģiju Jansonā tik uzsvērtas, ka

arī Latv. universitātē pēc baltu nodaļas beigšanas viņš divus gadus

studēja teoloģiju). Pēc šiem studiju gadiem (4 semestri) Vācijā,

Jansons iesniedza zinātnisku rakstu par latviešu masku gājieniem
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(šī zinātniskā darba viena daļa Die lettischen Maskenumziige iznā-

kusi grāmatā, 1933). Atgriezies Latvijā, Jansons turpina atkal sko-

lotāja darbu Rīgas skolotāju institūtā, bet no 1936. g. ir privātdocents

Latvijas universitātē. Līdztekus skolotāja darbam Jansons lasījis

arī daudzus priekšlasījumus par literārām tēmām. 1923. g. iespiests

Jansona pirmais apcerējums Mūsu Nākotnē — Tautas dziesmu māk-

slas vērtība un loma mūsu nacionālajā kultūrā, tam 1924. g. seko

raksts Kr. Barons — mūsu jaunās audzināšanas un izglītības pamatu

licējs (Skolot, gada grāmatā), Skatu lugas sākumi kāzās (Der. Grām.

nod. r. kr. XVIII, 1925) v. c.

J. A. Jansona interešu centrā ir literātūrvēstures jautājumi.

Pa daļai jau viņa pirmie, bet īpaši vēlākā laika apcerējumi tiecas

latv. literāt. vēstures pašu pamatu noskaidrošanā. Ar saviem ap-

cerējumiem par tautas tradicijām Jansons mums ir pirmais un jo-

projām vēl vienīgais, kas tās apcer literātūrvēstures perspektīvā, jo

tautas tradicijas pārstāv mūsu literātūras vecos laikus. Literātūras

vēstures grāmatās tautas tradicijas turpretī mums atstātas vai nu

ārpus laikiem, vai iedalītas tām nepiemērotā vidē. Jansons savos

apcerējumos aprāda, kā tautas tradicijās izteicies latviešu tautas un

latviešu zemes gars un ar etnoloģijas kultūrvēsturisko metodi sa-

skalda tās slāņos pēc vecuma. Šo kultūrvēsturisko pieeju t. dzejai

viņš demonstrējis apcerējumā Kr. Barona vieta mūsu kultūras dzīvē

(I. M. M., 1935), ņemdams pamatā ticību par dzīvošanu pēc nāves,

kas var izpausties četrējādās formās. Tās ir: preanimisms — cil-

vēks pēc nāves dzīvo apglabāšanas vietā kā mironis; 2. animisms

— pēc cilvēka nāves dzīvo tikai viņa dvēsele, velis, kas mīt pazemē;

3. dvēsele (velis) dzīvo viņā saulē, kas ir tālu uz vakariem, kur sau-

le noriet; 4. dvēsele dzīvo debesīs pie Dieva. Latviešu tautas dzejā

atrodami visi šo dažādo attīstības pakāpju izpaudumi. Tautas dzeja

vecuma ziņā tā tad nav viengabalaina, tā sastāv no vairā-

kiem slāņiem, kas ir liecība par tās vienas daļas lielo vecumu, ar ko

tā pielīdzināma cilvēces šūpuļa dziesmai. Šīs ticības augstākajā

izpaudumā tautas dzeja atkal ir sasniegusi cilvēces attīstības augstā-

kās iespējas.

Apcerējumā Maģija tautas tradicijās (Audzinātājs, 1937) Jan-

sons noskaidro, kādēļ maģijai tik maza nozīme tautas dzejā, kur ik-

dienišķā dzīve bijusi mūsu vidus laikos šīs maģijas pārsātināta. Iz-

skaidrot to var tikai kultūrvēsturiski. Proti: jaunā (kristīgā) kul-

tūra nomāca latviešu radītāju spēku, bet pati tik dziļi neiesakņojās,

lai par tādu kļūtu. Tā ir latviešu kultūras dekadence, kad augstās

kvalitātes tautas dzejas vietā stājas pēc vācu parauga darinātais

salkanais un kroplais dzejas pants. Tautas dzejas uzplaukšana ap-
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sīkst, bet kristietība nav vēl nogājusi pie tautas sirds, lai kļūtu par

•pārdzīvojuma objektu. Mūsu vidus laikiem tādēļ trūkst radītāja im-

pulsu, un tauta noslīgst vēlreiz primitīvismā, kad sāk uzplaukt ma-

ģija, kālab tautas dzejā šī maģija iesakņoties vairs nevar, jo tautas

dzejas radīšana 17. un 18. g. s. ir apsīkusi. Vienīgi mūsu literātūras

vecajos laikos, tautas dzejas ziedu posmā, maģija iesaistījusies un

uzglabājusies tai tautas dzejas daļā, kurai zināma rituāla nokrāsa,

piem., Jāņu dziesmās. Te izskaidrojums tam, kādēļ vidus laiki

nespēja dot latv. literātūrā paliekamus darbus. Tikai tad, kad

kristietība kļuva par pārdzīvojuma objektu, 19. g. s. radās arī pirmie

kristiānisma gara piestrāvotie mākslas darbi (Neikens, Apsīšu Jē-

kabs, brāļi Kaudzīši, Poruks v. c).

Apcerējumi par tautas tradicijām Jansonam virzās uz vienu

mērķi — tautas tradiciju iesaistīšanā literātūras vēsturē tām atbil-

stošā laikmetā. Tādā ziņā šie atsevišķie apcerējumi uzskatāmi kā

priekšdarbi zinātniskai latv. literātūras vēsturei. Uz to norāda Jan-

sona apcerējums Dispozicijas jautājums latviešu literātūras vēsturē

(I. M. M., 1937), kurā viņš nosprauž robežas, kādās ietilpināt latvie-

šu literātūru. Pirmajā daļā — vecajos laikos — Jansons grib redzēt

reprezentētas tautas tradicijas. Otrā daļa -- vidus laiki — iezīmē-

jas ar kristietību, kad visas dzīves centrā nostājas baznīca un feodā-

lais kungs. Kur sākas cīņa pret baznīcu un feodālo kungu, tur vei-

dojas pāreja uz jauniem laikiem. Viduslaiki izturas noraidoši pret

veco laiku sasniegumiem literātūrā (tautas dziesmas ir blēņu dzies-

mas), bet jaunie laiki nāk ar atgriešanos pie vecajiem laikiem
— tau-

tas dzejā meklē paraugus jaunlaiku dzejai (Auseklis, Pumpurs). Šāds

iedalījums ir vēsturiski dibināts un ved mūs sakarā ar visu Eiropu,

kur literātūras nodalīšana šādos posmos ir vispār pieņemta un at-

zīta lieta.

Par literātūras vēsturi domādams, apcerējumā Literātūras zi-

nātne (cf. I 21), Jansons plaši un pamatīgi noskaidro literātūras zināt-

nes priekšmeta uzdevumu un dod šīs zinātnes iedalījumu atsevišķās

disciplīnās, kommentēdams daudzu svešzemju autoru ieskatus šais

jautājumos. Noslēgumā Jansons nāk pie atzinuma: „Augstākais ob-

jekts, ar ko saistās literātūrzinātniskā darba pēdējie uzdevumi, ir

daiļdarbs tai savā organiskajā un reizē ar to

arī harmoniskajā būtībā, kad ar technikas un kompozī-

cijas paņēmienu palīdzību attiecīgs sižets un idejisks saturs saskaņā

ar rakstnieka nodomu iekļauti piemērotas formas vienībā tā, ka tie

(ir sižets, ir ideja, ir technika, ir forma) kā atsevišķi momenti vairs

neeksistē. Šādu rakstnieka mākslinieciskā nodoma noteiktu daiļ-

darba vienību mēdz apzīmēt par šī daiļdarba stilu" (57). Li-
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terātūras vēsture Jansonam ir stila vēsture. Kādai vajadzētu būt

īsti zinātniskai literātūras vēsturei, par to Jansons izsacījis savus

ieskatus apcerējumā Latviešu literātūrvēsturnieka uzdevumi (Br.

Zemes 1936, ir atsev. novilkums). Šie teorētiskie apcerējumi Jan-

sonam ir sagatavošanās literātūrvēsturnieka uzdevumiem. Ir tādēļ

interesanti, kā Jansons šīs teorētiskās atziņas piepildījis praktiskā

darbā — savās koncentrētajās monogrāfijās par atsevišķiem rakst-

niekiem, kur atsevišķai apcerei viņš izvēlas rakstniecības dižākos

pārstāvjus. Pirmā šāda veida monogrāfija Jansonam ir par Raini

— J. Rainis, viņa Tālās noskaņas, kā arī ievērojamākie drāmatiskie

darbi mūsu kultūras un literātūras vēstures gaismā (Filologu b-bas

raksti X, 1930). Vispapriekš Jansons noskaidro, kā pieiet Raiņa dze-

jai un novērtēt to pēc tās īpatības, tad apcer Raini un viņa centienus

mūsu kultūrvēstures gaismā. Jansons pirmais uzrāda Raiņa ide-

jiskos sakarus ar jaunlatviešiem un pasvītro nacionālos centienus

Raiņa darbos. Apcerējums stingri zinātnisks: visi spriedumi pietie-

koši motivēti, labi noskaidrota Raiņa garīgā seja. Bet šinī darbā

par visu vairāk Jansons akcentē dzejas saturu un nepilda vēl tās

prasības, ko pats uzstāda 1934. gadā par stila vēsturi. Visu uzma-

nību pievērsdams dzejas darba saturam, viņš gan uzrāda Raiņa dze-

jas formas trūkumus, parāda to, kā Rainim mākslinieciskā ziņā trūkst,

bet kas Raiņa dzeju tik augstu liek vērtēt, tā viņš neizceļ. 1932. g. Jan-

sons sniedz labi noskaņotu apcerējumu Teodors Zeiferts kā sava

laika cilvēks un liriķis (R. kr. Teodora Zeiferta piemiņai). Par lite-

rātūras kritiku un vēsturi Jansons izsacījies, apcerot Zeiferta mūža

darbu: Zeiferts kā kritiķis un literātūrvēsturnieks (I. M. M., 1933)

un Zeiferta literātūras vēsture metodoloģiskā apgaismojumā (Skola

un Dzīve, 1933). Par atsevišķiem rakstniekiem viņam vairākas ap-

ceres: Brāļi Kaudzīši (cf. II 308), Jēkabs Janševskis (cf. 111 242),

Virzas poēmas, īpaši Straumēni (cf. V 316). 1936. g. rakstītais ap-

cerējums — Ed. Virza un viņa Straumēni (I. M. M, un arī atsevišķi)

ir nevien labākais darbs, kas par Virzu atsevišķi un viņa

Straumēniem it īpaši līdz šim rakstīts, bet arī paša Jansona

gatavākais darbs. Jansons tajā lietišķi iztirzā Straumēnu vei-

došanos mūsu kultūrdzīves apstākļos, uzmeklē poēmas galveno

varoni, norāda Virzas skološanos pie svešu tautu gara avotiem un

aiziešanu no latviskās gara pasaules savos jaunības darbos, lai kon-

centrēti tai pievērstos Straumēnos. Jau sākuma posmā Jansons no-

rāda: „Ka dzejas saturs vien vēl nedara kādu dzejnieku par lielu, to

rāda, piem., Janševskis ar savu Dzimteni. Bet ka ari dzejas forma

vien nevar dzejnieku lielu darīt, to rāda Virza pats ar savu agrāko

gadu gājumu labākajām poēmām (Hercogs Jēkabs, Karalis Namei-
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tis)". Straumēnus Jansons iztirzā un vērtē no to stila viedokļa, pra-

sīdams, lai rakstnieka nodoms būtu iekļauts piemērotā formā tā, ka

atsevišķie momenti vairs neeksistē. Straumēnu saturā viņš uz-

meklē latviskās un kristīgās ierašas un šo abu ierašu sintēzi,

bet darba otrā puse veltīta poēmas mākslinieciskajam izpildījumam
stilā. Tā ir modernākā zinātniskā pieeja daiļdarbam ne tikai pie

mums, bet arī Vakareiropā. Citēdams Virzas zīmīgo izteicienu, ka

ūdenī atstaroto lietu skaistums ir lielāks nekā īstenībā, Jansons no-

raida to kritiķu aplamos spriedumus, kas poēmu gribējuši vērtēt kā

reālisku daiļdarbu, un labi noskaidro, kādas ir tās mākslinieciskās

iezīmes, kas Straumēnus izceļ kā vērtīgāko darbu latviešu litera-

tūrā pēdējos gados.

Tā nopietnā darbā Jansons ir pamazām audzis un kļuvis par

īstu literatūrvēsturnieku, no kura var gaidīt zinātniski pamatotu un

noskaidrotu Latviešu literātūras vēsturi, par kuras nepieciešamību

viņš pats tik daudz rakstījis.

10. Bibliografi

a) Jānis Misiņš. Jānis Misiņš dzimis 1862. g. 25. (13.)

aprīlī Vidzemē, Tirzas Krācēs kā saimnieka dēls. Bērnībā kājā man-

totās slimības dēļ viņam jāpaliek bez sistēmatiskas skolas izglītī-

bas. Tā pie izglītības Misiņš ticis tikai paša spēkiem -- visu sa-

sniedzis pašmācības ceļā. Viņa uzņēmība un centība tik spraiga,

ka varēja iemācīties pat latīņu valodu un Velēnā, aptiekā strādājot,

piesavināties vajadzīgās zināšanas, lai varētu strādāt par aptiekāru.

Bet jau priekš Velēnas dzīves posma Misiņā parādās interese

par grāmatniecību. Kur vien Misiņš dzīvo, visur viņš ir grāmatu

krājējs. Kad 1885. g. viņš pāriet saimniekot tēva mājās, viņš tirgo-

jas tur ar grāmatām, iekārto grāmatu sietuvi un krāj grāmatas pats

savai bibliotēkai. 1906. g. Misiņš pārnāk uz Rīgu, atver grāmatu

tirgotavu, izdod arī dažas grāmatas, rosīgi piedalās sabiedriskā

darbā Rīgas Latv. b-bā, darbojas līdzi Austrumā un Mājas Viesī,

parakstīdamies par Aizkrācnieku. 1919. g. viņam tiek uzdota Lat-

vijas Valsts bibliotēkas organizēšana, bet viņš tur ilgi nepaliek un

1920. g. pavasarī pāriet Rīgas Pilsētas bibliotēkā par latviešu noda-

ļas vadītāju. Bībeles vārdi, ko viņš licis savam grāmatniecības dar-

bam par motto, „Meklējiet rakstos!" labi raksturo Misiņa mūža

darbu un centienus. Visu savu garo mūžu viņš ir, tā sakot, meklējis

rakstos: krājis latviešu grāmatas un periodiskos izdevumus., no-

devies Vispārīgā latviešu rakstniecības rādītāja sastādīšanai. Šis

pēdējais lielais darbs gausi virzījies uz priekšu, jo Misiņš mīl katru
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darbu darīt pamatīgi. Latviešu preses 100 gadu atcerē (1922) Mi-

siņš kopā ar P. Ērmani publicēja pilnīgu latviešu laikrakstu un žur-

nālu sarakstu (grāmatā Latvju preses 100 gadi), bet 1924. g. savu

Latviešu rakstniecības rādītāju, uzrādīdams tur latviešu grāmatas,

kas iznākušas no 1585.—1910. g., atskaitot daiļliteratūru, mākslu un

dažas sīkākas nozares, kas ietilps rādītāja otrā daļā, ko patlaban

iespiež.

Misiņa sakrāto grāmatu krājumu 1925. g. ieguva Rīgas pilsēta

savā īpašumā, nosauca to par Rīgas Pilsētas Misiņa bibliotēku un

iekārtoja pieietamu visiem, kas par grāmatniecību interesējas. Mi-

siņa bibliotēkā ar maziem niecīgiem iztrūkumiem sakrātas visas lat-

viešu grāmatas un periodiskie izdevumi no vecākiem līdz jaunā-

kiem laikiem. Labi Misiņš pārzin vecāko latviešu grāmatniecību

tās bibliogrāfijā un saturā.

Misiņš pieskaitāms vecākiem latviešu bibliogrāfiem, kas šai

laukā daudz strādājis un arī paveicis. No viņa rakstiem par rakst-

niekiem un rakstniecību vai grāmatniecību, kas izkaisīti periodikā,

atzīmējami: vācu grāmatnīca — Deutsche Būcherei Leipcigā (Lat-

vju Grāmata, 1922), Auseklis — Krogzemju Mikus, Lettica Getingc-

nas universitātē (turpat, 1923), Stendera pasaku pirmais izdevums

(I. M. M., 1923), Vecākais kalendārs latviešu valodā (turpat, 1923),

Vecā Stendera vēstules (Latvju Grāmata, 1925), Latvijas archīvi

(turpat, 1925), Krišjāņa Valdemāra raksti (turpat, 1926), Marija Pēk-

šēna, tautiskā laikmeta rakstniece (R. L. b-bas Z. K. R. Kr. 18, 1926),

bibliogrāfiskas piezīmes Andreja Pumpura Rakstiem (1925) v. c.

b) Valsts bibliotēka direktora M. Stumberga virsredakcijā

izdod sistēmatiskos bibliogrāfiskos rādītājus un biļetēnu. Pie šīs

bibliogrāfijas vecāko posmu sagatavošanas atzīmējami A. Ģinters

un V. Caune.

Augusts Ģinters (dz. 1885. g. 12. dcc, studējis taut-

saimniecību Berlīnē), līdz šim sagatavojis un laidis klajā Latviešu

zinātne un literatūra 1920. g. I un II puse (1921), 1921. gads (1924),

tad Latviešu zinātne un literātūrā 1763.—1855. (1926), 1856.—1875.

(1928), 1876.—1885. (1930), 1886.—1895. (1934), 1895.—1900 (1936).

Valdemārs Caune (dz. 1890) turpināja A. Ģintera

darbu"Valsts bibliotēkā, sagatavodams un izlaizdams Latviešu zināt-

ne un literātūrā no 1922.—1929. g. (1925—1932) un no 1927.—1934.

g. arī Valsts bibliotēkas biļetēnu. Caune rakstījis arī speciālus ap-

cerējumus par bibliotēku un grāmatniecības jautājumiem. No tiem

brošūrās iznākuši Decimālā klasifikācija (1920) un Bibliotēku ie-

kārta (1929).
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CETURTĀ NODAĻA

1. Jānis Sudrabkalns

I Dzīve un darbi

Jānis Rudzītis

1.

Jānis Sudrabkalns dzimis 1894. gada 17. (5.) maijā Inčukalna

muižas krogū kā krodzinieka Peines dēls Arvīds. 1927. g. viņš-

maina uzvārdu un oficiāli saucas par Arvīdu Sudrabkalnu. Jau otrā

dzīvības gadā dzejnieks zaudē māti. Tēvs ir gādīgs, bet loti aiz-

ņemts ar dažādām veikala lietām, un tā zēns aug pilnīgi savvaļā.

Gadusimteņu maiņā tēvs pārceļas uz Jaunpiebalgas Zelta krogu,

kur Sudrabkalns nodzīvo līdz viņa nāvei 1911. g. Vientulībā augot,

Sudrabkalnam ātri rodas lasīšanas kāre. Zelta krogū viņš pa nak-

tīm nolien guļamistabas loga dziļajā nišā, aizlaiž biezos aizkarus,

aizdedzina lampu un lasa romānus. —
Skolas mācības Sudrabkalns

iegūst Jaunpiebalgas pagasta Jāņa skolā, pēc tam Vecpiebalgas un

Jaunpiebalgas draudzes skolā. 1909. g. iestājas jaunatvērtajā Fr.

Šmitchena un L. Bērziņa ģimnāzijā Dubultos, bet jau 1911. g. šī

mācības iestāde jāatstāj vāju sekmju un tēva nāves dēļ. Pēc tēva

nāves Sudrabkalns kādu laiku dzīvo tēva brāļa Jāņa mājās Jaun-

piebalgas Jaunjānēnos, tad Valmierā, kādu laiku arī pie mātes mā-

sas Drabešos un vienu ziemu pie Augusta Qiezēna (attāla radinieka)

Bērzaunes ministrijas skolā. 1912. g. Sudrabkalns ierodas Rīgā.

Piemezdamies te pie viena, te otra, dažreiz atrazdamies vien-

kārši Vērmanes dārzā zem liepām, dzejnieks sagaida pasaules karu.

Bet tā nav tikai bohēmas dzīve. Sudrabkalns sāk atskārst, ka sko-

las laiks nav lietderīgi izmantots. Jāsāk grūtais pašmācības ceļš.

Sevišķi viņš mācās valodas. Daudz arī lasa cittautu labāko lite-

ratūru. Krievu valodu gan viņš brīvi pārvalda jau pusaudža gados

un jau tai laikā raksta referātus par krievu literātūras jautājumiem,

tā iezīmēdams ceļu, kurp ies viņa mūža galvenās intereses.

1915. g. janvāri Sudrabkalnu iesauc kara dienestā un nosūta

uz Polijas fronti. Trīs mēnešus viņš ir ierindnieks, bet tad tādā
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pašā laikā tiek izmācīts par feldšeri. 1917. g. pārnāk uz latviešu.1

strēlnieku pulkiem un tiek ieskaitīts Brīvā Strēlnieka redakcijā. Pēc:

vācu ienākšanas Rīgā Sudrabkalns ir Valkā un 1918. g. tiek atvaļi-

nāts no kara dienesta. Bermontiādes laikā viņš ir atkal kareivis-

un strādā armijas štāba informācijas daļā. — Kara laiks ir dzejnieku

dziji ietekmējis. „Karā gāja grūti, jo nebiju pieradis pie fiziskām

grūtībām, bet pārcietu tās samērā viegli... Šie kara gadi ir mani

visvairāk nostiprinājuši; bez tiem, laikam, jau sen būtu aizgājis-

bojā," stāsta Sudrabkalns savos atmiņu uzmetumos (rokrakstā).

„Tagad šos disciplīnas un kara. briesmu un grūtību gadus atceros

kā gaišus gadus, jo viss, kas pārciests, man rādās jauks... Pieti-

cībā pavadītā bērnība, trūkums un bohēmas dzīve pēc tēva nāves,

izlasītās grāmatas, viss karā ieguva jaunus veidus un virzienus."

Kara gados ir radies kāds faktors, kam neapšaubāmi liela nozīme-

Sudrabkalna dzīvē un dzejā. Tā ir draudzība ar Arvedu Švābi, kas

tolaik strādā par pasta ierēdni Tālajos Austrumos. Sudrabkalns ar

viņu te pazīstas jau īsi priekš kara. Pa kara gadiem notiek inten-

sīva sarakstīšanās. Švābes vēstules Sudrabkalns apzīmē par vis-

lielāko morālo atbalstu visā savā dzīvē. Sudrabkalna vēstulēs*

Švābem izpaužas dzijas draudzības jūtas, apbrīnošana un cieņa.

Te daži izvilkumi: „Loti lūdzu Jūs atrakstīt man. Varbūt saņemšu

drīz arī Domas un lasīšu tur Jūsu rindas... No visiem mūsu bei-

dzamā laika rakstniekiem Jūs man vismīlāks" (11. VI. 1915). — „Jūs

esat tāds cilvēks, kam viss ir savs... Viss savs, ne mazākās cie-

nības pret uzpūstu slavu, sirsnība — par to es Jūs cienu... Ne no

viena negaidu aprakstītas lapiņas ar tādu kāri kā no Jums" (19. IX.

1916). — „Esmu profāns visās zinātnēs
...

Bet gribu teikt tikai, ka

es daudz ko mācos no Jūsu rakstiem, daudz ko labāk redzu un sa-

protu" (24. IX. 1916).

Pēc kara Sudrabkalns dzīvo Rīgā, iegūdams eksistences lī-

dzekļus kā rakstnieks un žurnālists. No 1925. g. viņa pastāvīgā-

darba vieta ir krievu laikraksta Sevodņa redakcijā.

Par dzejošanu Sudrabkalns sācis domāt jau bērnībā. Savā

nodabā dzīvodams, viņš mājās gatavo kaut ko žurnāliem līdzīgu.

No 1904.—1910. g. Sudrabkalnu, viņa paša vārdiem runājot, pār-

ņem īsta grafomanija. Korespondences, tulkojumi no krievu valo-

das un dzejoli applūdina vairākas laikrakstu redakcijas. Pirmais dze-

jolis (Mežā ziemu) iespiests A. Brigaderes vadītā Latvijā (1909, 72)*

ar Teodora Pērles parakstu. Ap 1910. un 1911. g. Jaunā Dienas Lapa

iespiež humoriskus feļetonus, kas parakstīti ar ABC, Dr. philos.. Ar-

vīds Alksnis v. c. pseudonimiem. Pseudonimu biežajai maiņai par

iemeslu bijusi tiekšanās pēc lepni romantiskiem kombinējumiem un*
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bailes no atbildēm, kas tolaik bija parastas laikrakstu un žurnālu

vēstulniekos. Pirmais dzejolis ar Sudrabkalna parakstu iespiests Do-

mās 1912. g. un saucas Zaļā cietumā (vēlāk uzņemts krājumā Spār-

notā Armāda). Andrejs Upītis vēstulniekā atbild, ka dāvanas esot ne-

apšaubāmas un varot redzēt, ka viņš mācoties no labiem paraugiem.

.Nu Sudrabkalns sāk sūtīt Domām dzejoļus vairumā, līdz beidzot

vēstulniekā parādās nepatīkama atbilde: „Ar skubu neviens par dzej-

nieku nevar tikt..." Dubultu ģimnāzijas laikā Sudrabkalna tieksmes

uz dzejošanu pamana L. Bērziņš. Kad Sudrabkalns no skolas aizgājis,

L. Bērziņš raksta dzejnieka mātes māsai uz Drabešiem vēstuli, kurā

piemin arī dzejošanu. Sudrabkalns, par to aizkaitināts, raksta L. Bēr-

ziņam, ka neesot nekad dzejojis. Bet taisni tanī laikā Ļ. Bērziņš ir

Druvas redaktors un ievieto žurnālā vienu no Sudrabkalna iesūtītajiem

dzejoļiem
...

— Taču visu literāro darbību līdz kara gadiem Sudrab-

kalns pats apzīmē par niekošanos. Tas tādēļ, ka nebija vēl radu-

šies tādi ārēji apstākli, kas dvēselē esošām tieksmēm un īpatiem

pārdzīvojumiem ļautu un pavēlētu izpausties adekvātā izteiksmē.

Kara gados šie apstākļi rodas. Sudrabkalns šai laikā sacer lielāku

skaitu dzejoļu. Visai palīdzīgs ir K. Freinbergs, kas dzejoļus iespiež

Taurētājā, raksta vēstules un sūta naudu.

2.

Sudrabkalna literāro darbu saraksts nav liels. Un tomēr viņa

nozīme latviešu literātūrā jo sevišķi liela. Viņš ir veselas latviešu

pēckara dzejnieku paaudzes idejiskais vadītājs un daudzos gadīju-

mos tiešs skolotājs un atbalstītājs (viens no pirmajiem, kas atzinis

arī Čaka talantu). Piezīmēs par mūsu dzeju (Līdums, 1918) Sud-

rabkalns vēršas pret tiem dzejniekiem, kas priekš kara bija ti-

kuši atzīti, un saka, ka jaunie ir atraduši tos ceļus, pa kuriem ejot

vissekmīgāk iespējams tālāk attīstīt latviešu dzeju. „Dzejnieka ku-

ģis neguļ vairs zilās sapņu ostās. Viņam jāiziet pretī atkal dzīves

vētrām, dzīves nelietībām, visriebīgākām šausmām, kuras uzbango

augšup — lai visu ieņemtu sevī, pārdzīvotu, saprastu, attaisnotu."

Rakstā Pasaules dzejnieku asociācija (Latv. Vēstn., 1920) Sudrab-

kaļus saka: „Vienīgā reālitāte lai ir cilvēks, individs. Ja individa

kā pretstata citiem cilvēkiem vairs nebūs, nebūs vairs nekādu citu

cilvēku, jo tas radītu tikai to pašu līdzšinējo pasīvisko un mizantro-

pisko individuālismu, kas pazaudēja visus mīlas ceļus un izaudzi-

nāja sabiedrības iznīcinātājus. Jātiecas pēc stingras personības.

•Bet ne pēc vienas par sevi, bet lai tādas būtu visapkārt. Brīvība

vergu vidū ir rūgta un nepilnīga. Mums visiem, mūsu garam, mūsu
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priekam, mūsu attīstībai ir vajadzīga vienlīdz brīvu cilvēku sabied-

rība." Tālāk teikts, ka dzejai ir tikai viens mērķis — jaunā cilvēce.

— Kaut ari reālpolītiskie apstākļi Sudrabkalna sludināto dzejas

mērķi nav attaisnojuši, te ir jāievēro vēl cits moments, kura nozīme

latviešu dzejā nav zudusi un nekad ari nezudīs. Ja dzejas mērķis

ir jaunā cilvēce, tad dzejniekam jāuzklausa, ko par cilvēci un cilvē-

cību tanī pašā laikā saka citu tautu kollēgas. „Vecā" dzeja centās

savas formas tradicijas saskaņot ar vācu, krievu un dažiem romā-

ņu klasiķiem, saturā palikdama, neizslēdzot pat Raini, lokālās

robežās. Sudrabkalns, turpretim, ir vai pats pirmais, kas saklausa

minēto tautu modernistu balsis un raugās arī, kas notiek Anglijā un

Amerikā. Kārlis Otens, Francis Verfelis, Valerī, Klodēls, Martinē,

Aleksandrs Bloks (Sudrabkalna dievinātais Bloks!), Šellijs, Uit-

mens, — ko gan latviešu rakstnieki zināja par tiem pirms Sudrab-

kalna? Bet nu latviešu dzeja sabangojās. Jaunie dzejnieki klausī-

jās nedzirdētajās balsīs, un tā latviešu dzeja pamazām sāka kļūt par

Eiropas dzeju. Šajā ziņā Sudrabkalns tiešām ir pavēris jaunu lap-

pusi latviešu literātūras vēsturē. Vēl jāpiemin, ka tāpat kā Virza

ir viens no mūsu dedzīgākajiem frankofiliem, Sudrabkalns ir ari

dedzīgs anglofils, kaut franču un krievu modernisti, varbūt, vis-

vairāk viņu ietekmējuši.

Pirms pārejam tieši pie Sudrabkalna dzejas aplūkošanas, rau-

dzīsim noteikt tos cēloņus, kuru rezultātā radusies viņa tikko ap-

rakstītā nozīme latviešu literātūrā. — Vispirms jāmin patiess dzej-

nieka talants. Pat Virza, kas stāv diezgan tālu no Sudrabkalna

dzejā sludinātām idejām, atzīst, ka viņš ir „patiess artists no gal-

vas līdz papēžiem. Viņš nav dzejnieks vien, bet ari mākslinieks,

kas mīl stingrus un skanīgus pantmērus un vārdus. Viņš ir vienī-

gais no jaunajiem, kas nepieredzēs savu kuģu bojā iešanu" (Laik-
meta dokumenti 81).

Tālāk — lielas spējas intuitīvi uztvert īstas mākslas tradici-

jas, kaut tās arī būtu pavisam jaunas. Daudzkārt ir dzirdēti pārspī-

lējumi par Sudrabkalna valodu zināšanām, dzejas formu studēšanu

v. c. Patiesība ir tā, ka Sudrabkalns maz ir sistemātiski studējis,

bet ļoti daudz uzņēmis tīri intuitīvi — ari ekspresioniskās dzejas tra-

dicijas. No latviešu dzejniekiem Sudrabkalnam vismīļākie — Rai-

nis un Švābe.

Taču pats galvenais faktors ir pasaules karš. „Karš ir bijis

mans stiprākais, dziļākais pārdzīvojums. Tur izveidojās arī manas

dzejnieka īpatnības, no kara esmu izaudzis," raksta Sudrabkalns jau

minētajā atmiņu uzmetumā. Spārnotās Armādas otrā izdevuma

priekšvārdā Sudrabkalns neaizmirstamos vārdos uzrāda savas
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dzejas idejiskā satura cēloņus: „Polijā, kādā 1915. gada maija naktī

smilšainos laukos es dzirdēju cīruļus nenorimstam. Šie sudrabainie

guldzieni siltajā tumsā izlikās tik fantastiski, tāda dīvaina nemiera

pilni, ka viņus atceros vēl tagad. Tur, vientulībā, dzima ekstatiskas

ilgas pēc draudzības, pēc tautu brālības, kuras — kā vēlāk izrādī-

jās — vienā un tai pašā laikā bija pazibējušas Vācijā, Krievijā,

Francijā." Lūk, tāpēc ar tādu sajūsmu Sudrabkalns rakstā Pasau-

les dzejnieku asociācija stāsta par franču dzejnieku Martinē, kas

kara laikā raksta odu Vācijas dzejniekiem, „mūsu vēl nepazīsta-

miem brāļiem". Un vācu dzejnieks Kārlis Otens atbild: „Brāli, es

nešaubījos nekad, ka tu dzīvo, ka tu meklē mani." Tāpēc Sudrab-

kalns dievina Romēnu Rolānu, ko Francijas valdība kara laikā at-

zina par nācijas nodevēju. Sudrabkalnu un visus viņus vieno ko-

pējie pārdzīvojumi, kara šausmu apzīmogoti. Šie pārdzīvojumi bija

labvēlīgi ekspresionisma uzplaukšanai. Ekspresionisms kā

sava laika literārs virziens izbeidzās samērā ātri. Bet tie ekspre-

sionisti, kam bija patiess talants, prata atrast savu ceļu arī pēc šī

literārā virziena ideju sabrukuma. Viņi kļuva par 20. gadu simteņa

romantiķiem, kam individuālisms conditio sine qua non. Un tāds

ir Jānis Sudrabkalns.

3.

Vispirms jāapskata Sudrabkalna dzejoļu krājumi Spārnotā Ar-

māda, Pārvērtības un Spuldze vējā.

Spārnotā Armāda iznāca 1920. g. Sudrabkalna otrā dzejoļu krā-

jumā Pārvērtībās atrodams dzejolis Veltījums līdz ar Spārnoto Ar-

mādu, kurā dzejnieks rāda sevi tanī brīdī, kad Spārnotā Armāda iet

tautā: „Lai sveikta parāde, ko liktens tur! Laiks, dziesmas manas,

nu mums atvadīties... Šai parādē tiek mūsu liktens svērts — ja

izturēsit te jūs, dziesmas straujās, tad citu gods un naids nekā nav

vērts." Spārnotā Armāda izturēja parādi, kaut gan formas ziņā

šis ir pats vājākais Sudrabkalna dzejoju krājums. „Spārnotās Ar-

mādas dzejas, nepilnu desmitu atskaitot, uzrakstītas pasaules kara

gados. Patiesībā arī priekš kara un pēc Versaļas līguma sacerētās

dziesmas pamata izjūtā neko neatšķiras no grāmatas kodola. Ro-

mantiskais nemiers un jūsma viscauriir Spār-

notās Armādas admirāļa kuģa karogi," saka Sud-

rabkalns otrā izdevuma (1926) priekšvārdā. Ar to ir pateikti dze-

joļu krājuma veidotāji apstākli un idejiskais saturs. Atliek vēl tikai

sīkāka analizē.

„Viszemju fantastiem un sapņotājiem es slavu dziedu, pats

tiem piederošs... Pret jaunām tālēm, sapņos atstarotām, lai ceļas
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sapņotāja prāts: Par saviem sapņiem cīņu sāc!" Šie vārdi ir pir-

majā dzejolī. Un beidzamajā: „Visu vari, ja tu mīli sauli, brīvi, pa-

vasari... Celies, celies liktens vējos! Miers kā smiltis graužas

Savu dzīvi it kā bultu tālēs svied." Starp šiem saucieniem ielikts

pārējais saturs. Spārnotā Armāda — šis patētiskais dzejoļu krājuma

nosaukums simbolizē cilvēces labāko domu flotili, ar ko tā pēc

pasaules kara šausmām gribēja traukties prom no vecās dzīves.

Sapņotājs bija šīs flotiles admirālis. Trauksme, vētras šalkas un

vecās dzīves dārdi vēl skan visā grāmatā. Spārnotās Armādas

braucēji vēl redz krustu pulku brāļu kapos, kas apsūdzot un nolādot

caur tumsu cel pret debesīm rokas. Vēl apkārt maldās lielgabalu du-

noņas atbalsis, rādās asiņainas cīņas. Admirālis apzinās, ka ceļā

nz utopisko laimes zemi būs jāizcīna jauns pasaules karš. Bet pa-

beigtās cīņas, kaut arī prasījušas upurus, ir flotiles brauciena iero-

sinātājas. Tādēļ slava ikvienam uzvaras karogam! Flotile ir jau-

nās cīņas gatavībā. „Reiz vecais ir līdz galam jānoārda, no tīra

marmora jauns jāceļ Partenons... Kā vēsts no senā lielgabalu

«dārda, lai augšup graujas brīvas dziesmas jons — un cilvēks, pieli-

cis pie acīm roku, dzidrgaisos skata varavīksnas loku" (113). —

Bet kāds tad Spārnotās Armādas gala mērķis? Vispirms minēsim

jaunās paradīzes raksturu. Katrā ziņā tur jābūt brīvībai. „Vai

sapņa skaistāka vēl cilvēks skārts? Vai nāve saldāka tur vēl —

vai drošāks talismans, kā zemes cīņās mūžīgais tavs vārds — ak

brīvība, kas skan kā zelta zvans" (104). Un tālāk: „Mans brālis

— belģis, vācietis un īrs, kas tic uz brīva gara uzmošanos. Par

brālību kas pratis krist kā vīrs,... tas līdz ar mani jaunā dienā

tiks" (154). Beidzot: „Lai vara vienās rokās nesastrēdz, lai ka-

rogs katrs nu godāts augstu aust', lai visas druvas saules

mierā plaukst" (112). Tā tad, kā to aizrāda arī Edgars Sūna (Ri-

tums, 1926), Sudrabkalns apstājas pie revolūcionāro jūsmotāju sau-

ciena: Brīvība, brālība, vienlīdzība! Ja tās būs, tad sekos daile,

darbs, gara valdīšana un mūžības elpa. Kurp jātrauc, lai atrastu

vai paši nodibinātu jaunās cilvēces dzimteni? „Cela plāna, tik

sīka kā bedekeros un dzelzceļu sarakstos, kapteinim nebija. Sig-

nāls bija dots: projām no šejienes, no nezvērībām un gara pagrim-

šanas, pretim citiem labākiem krastiem!" — Tā lasām priekšvārdā.

Tā tad tas ir brauciens nezināmā virzienā. Un tomēr varam no-

jaust, ka labākie krasti nav uz citām planētām, bet šeit pat zemes

virsū. Taču ne pilsētā, bet dabā, lauku sētā, kur dzirdamas maija

rietu ērģeles, koku slavas dziesmas, redzams neviltots daiļums un

tikums. Tālāk varam nojaust, ka Spārnotās Armādas gala mērķis

varētu būt jaunā Latvija, kurai jādzimst no kara asiņu laukiem.
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1915. g. jūlijā sacerētā dzejolī lasām: „Es tevi mīlu, tevi vienu, tu,

zaļo druvu sudrabdainu tauta... Kad zibēs vēsts no tālās nākot-

nes — lai es kā rasa lējos rētā tavā, pie tavas sirds lai mieru rodu

es" (60). 1917. g. augustā Sudrabkalns Latvijai veltī savu dziļāko

ticības apliecinājumu: „Tev ticu, Latvija, tu veiksi ļaunu, tev diena

atmirdzēs, kas sāpēs riet (60). Tu bojā neaiziesi. Ceļos tālos tavs

vārds vēl varavīkšņos rieta vālos, kas mūžu sapņus zemei pārf

nes" (67).

Un tomēr Spārnotai Armādai bija lemts nokļūt sēkļos! Pir-

mie pēckara gadi cilvēces psīchē radīja īsu pārejas laikmetu. Sap-

ņotāju flotile sauca pēc brīvības, brālības un vienlīdzības, bet ne-

spēja pateikt, kā šīs lietas praktiski nokārtojamas. Uzvarēja reāl-

polītika, kas par vienīgi iespējamo atzina atsevišķas nācijas stipri-
nāšanu un pateica skaidri un gaiši, ka nekad nebūs ideālas brīvības,

brālības un vienlīdzības, vismaz tādas nē, kā to iedomājās revolū-

cionārie romantiķi. Te sākās ekspresionistu traģēdija, un Sudrab-

kalnam tā negāja garām. Viņam vajadzēja redzēt, kā flotile grimst.

Patiesais dzejnieka talants, — šī brīnišķīgā glābšanas laiva, atnes

viņu atpakaļ uz vecās dzīves krastu. Nu viņš ierokas savos grā-

matu kalnos, veras pats savu domu vēsajos atvaros un dāvā lat-

viešu literātūrai otru dzejoļu krājumu Pārvērtības (1923) — mūsu

individuālās lirikas lepnumu. Gan arī te vēl Sudrabkalns sazinās

ar citu tautu ideālistiem un sapņotājiem. Viņš redz tautas un pil-

sētas, kas to sveic. Daiļais, labais, mūžīgais arvien vēl tur savus

spārnus pār dzejnieka dvēseli. Skan itāliešu brāļa sauciens:

„Avanti! Sempre Avanti!" Un dzejnieks saucienam atbild ar die-

višķo latvju valodu, dainu, Alunāna, Skalbes un Raiņa valodu. Un

tomēr — „viss mainās, mainās arī gars". Var par maiņām priecā-

ties. Sudrabkalns to arī dara. „Tik turi ticību! Lai sveiktas mai-

ņas!" (115) Bet tā jau ir traģēdija, ja dzejnieks, redzēdams lidma-

šīnu laižamies pāri pilsētai, saka: „Jūtu es, dziļi ka iemeldzas-

krūts" (69). Rīkot jaunu flotili riskantam braucienam nezināmā

virzienā uz jaunās dzīves krastiem — to Sudrabkalns Pārvērtībās

vairs neuzdrošinās. Viņš mums grib rādīt savus individuālos pār-

dzīvojumus, par kuriem saka:

Visu liecina ko mana dziesma,

Kura vienīgais man dzīvē draugs.

Seni es nevairos no liktens iesma,

Nedrebu no balss, kas nāvi sauks,

Neraudu par priekiem neizjustiem.

Slav? rītiem, kas ar gaismu pdauks,
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Slava vakariem un pusnakts krustiem,

Slava brāļiem tāliem, kas vēl nāks!

Gars, kas dziļos šūpuļos vēl dus tiem,

Paveiks to, ko mūsu mūžs tik sāks.

Vai es līksms vai sāpēs sapņus bedu,

Vienmēr rīts kāds daudz vēJ starošāks

Mirdz kā tas, ko es uz kapiem vedu;

Rūpes, priekus, cik to izkarots,
Dvēs'les šūnās sakrāju kā medu:

Dzīvi dzīvoju cik man tās dots! (Pārv. 5—6)

19. IX. 1916. g. Sudrabkalns raksta Švābem: „Te — mežonī-

gajos laukos sastopies vaigu vaigā ar dabu un nāvi. Ilgi es nebiju

šo svinīgo vārdu uzrakstījis ar tādu nopietnību... Daba un nāve

— kaut es jums varētu pateikties, kā slavināt jūs! Trešās dievī-

bas, mīlestības, vēsmu es gaidu vēl. Ja tā tikpat skaista kā divas

pirmās — ir vērts romantiķiem būt, un — pats dīvainākais — ir

vērts dzīvot." — Pārvērtībās redzam, ka dzejnieku nu ir skārusi arī

trešā dievība — mīlestības vēsma. Pēteris Ērmanis savās atmi-

ņās par Sudrabkalnu (Piesaule, 1935) stāsta, ka ap 1919. gadu dzej-

nieka „dzīvē un dzejā ienāca kāda māksliniece, kurai veltījumos

viņš piešķīris antīko Klodijas vārdu. Šī Klodija bija īpata un spilgta

personība kā cilvēks un sava ceļa gājēja un nemitīga meklētāja

mākslā. Tas, ko dzejnieks viņas dēl pārdzīvojis, bija gan gaišums

un līksme, gan rūgtums un mokas." Pārvērtībās ir divi dzejoļu cikli

— Klodijai, un Nonas, — Sudrabkalna mīlestības augstās dziesmas.

Bet lieki te meklēt kādu sentimentālu tīksmināšanos par mīlestības

pārdzīvojumiem. Jau tas vien, ka Sudrabkalns saviem dzejoļiem

izvēlējies klasisku formu (veltījumi Klodijai sacerēti elēģiskajos di-

stichos), rāda, ka par mīlestības līksmi un mokām viņš runās ar zi-

nāmu mieru. Un tiešām, savāds spirdzinātājs dzestrums plūst no

šiem dzejoļiem. Vienā distichā viņš izsaka visu, ko rada mīlestība:

Sāpes un prieki pār mani kā pavasarvētrā nu gāžas —

Vizēdams, šalkdams nu nāk dvēselē pavasars jauns. (91)

Ja mīlestības sāpes un prieki vienādā mērā var saukt dvēselē

pavasari, tad saprotam, kādēļ Sudrabkalna mīlestības augstā dzies-

ma var beigties ar svēto lūgšanu:

Zemais un ļaunais reiz nost viss atritēs pavasarpalos,

Noliekšos ceļos es kluss, vakars kad laidīsies lēns:

„Svētīts lai mūžos Tavs vārds, un piedod man parādus manus:

Valstība Tava lai nāk, notiek lai mūžos Tavs prāts." (93)

Vispār, Sudrabkalns savu mīļoto sievieti tiecas vispārināt, ra-

dot kādu iedomātu ideālu, ko var pielūgt — gluži tāpat kā AI. Bloks

savu Brīnišķo dāmu, Kurcijs Melnbalto Madonnu, Laicēns Ho-Taī
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un Ziemeļnieks Nezināmo. — Pārvērtībās Sudrabkalns parādās kā

•vientulis. Viņa vientulībai var būt dažādi cēloņi, bet viens no tiem

gan būs meklējams dzejnieka mīlestības pārdzīvojumos, jo traģis-

kais dzejolis Vientulības vakarēdiens nobeidzas ar Bloka dziesmām

par Brīnišķo Dāmu. Šā vai tā — Sudrabkalns savas vientulības

mokas pratis izteikt dzejā ar tādu pārliecību kā reti kāds. Lai pie-

minam tikai Šellija, Verlēna un Bloka piesaukšanu Vientulības va-

karēdiena rituālā. — Beidzot Pārvērtībās Sudrabkalns pieskaras

pārindividuālajām jūtām, kas ir sakarā ar kosmu un dievību. Nav

•svarīgi, vai Sudrabkalna Dievs iederas vai neiederas kādā reliģijas

sistēmā. Pietiek ar to, ka viņš var teikt:

Ikvienam vajag brīnumu virs zemes,

Vaj'g savas baznīcas un dziesmu grāmatas,

Un dienu, kuras svētdienas starp citām.

Un stigmatu ar moku spožumu. (138)

Visa pārdzīvotā svētītājs, gara dzelmēs nogrimis vientulis, cil-

vēcības sludinātājs un kosma plašuma jutējs — tāds ir Sudrabkalns

Pārvērtībās.

Kultūras fonda godalgotais dzejoļu krājums Spuldze vējā

■(1931) stipri atšķiras no iepriekšējiem. Spārnotā Armādā skanēja

varena atvadu dziesma vecajai dzīvei un ticības apliecinājums jau-

najai cilvēcei. Pārvērtībās Sudrabkalns ar harmonisku mieru stās-

tīja par saviem individuālajiem pārdzīvojumiem. Te harmoniju

nav vairs gandrīz nemaz. Dzeja ir kļuvusi skarba un šķautnaina.

Šķiet, dzejnieks savu dvēseles stāvokli liek reprezentēt vairākos

dzejoļos apdziedātajam Kirilam Pelnām, kam „rūgtums sakrājies

bez mēra, pāri līdams kūso tumšs" (33). Un „kur tie gadi, kur tie

laiki, kad bij tiešām trauksme Pelnām" (28). Tagad „ielai, kurai ap-

rauts gals, līdzinājās Pelna dzīve" (31). Spārnotās Armādas au-

tors dziedāja par maija rietu ērģelēm, koku pavasara slavu un

druvu zeltu. Pārvērtību autors grib izkust saules rieta telpā kā

tvaiks. Dzejoļu krājuma Spuldze vējā autoru, turpretim, nevar

<vairs pat daba mierināt:

Bet dabas lūpās mūžīgs vēsums salts,

Kā cietokšņiem tai augsti torņi celti,

Ar viņu sakust — ilgas vien un malds,

Un visi saprašanās sapņi velti. (19)

Sudrabkalns ir zaudējis ticību, ka viņš redzēs jauno cilvēci.

Viņa sludinājumu sapratīs tikai citas paaudzes: „Mēs uz priekšu

vēršam savas domas, mūsu ražu mantinieki vāks. Klusi spēlējam

:mēs savas lomas, slavu taupot tiem, kas vēlāk nāks" (121). Un

tomēr: „Esi uzticīgs savam Dievam, lai ari dvēsele vientulībā
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sero... Esi uzticīgs savam sapnim/ (120). Ar tadu atziņu Sud-

rabkalns atkal aizkraujas ar grāmatu grēdām.

Sēd sakrupis krēslā kāds virs.

Kā murgos pēc lapas šķir lapu,

Ciet aizbērdams grāmatu kapu. (108)

Pa laikam viņš klejo pa pilsētu, dzied serenādi elektriskai spul-

dzei, liek patriotiskā balsī iedziedāties Pētera baznīcas gailim.

īsteni ar šo dzejoļu krājumu Sudrabkalna dzejā iekļūst sa-

biedriskie motīvi. Tie atrodami dzejolī Jaunā Ģertrūde zvana,

Cilvēks ar stiklu, Ziemassvētku stāsti v. c. Nav jādomā, ka Sud-

rabkalns uz sociālajiem jautājumiem būtu raudzījies no kādas in-

ternacionālas šķiru cīņas sludinātājas mācības viedokļa. Partijas

cilvēks viņš nav bijis. «Kreisajiem" Sudrabkalns nebūt nav glai-

mojis," stāsta Ermanis savās atmiņās. Galvenais apstāklis te tas,

ka dzejnieks redz savu ideju sabrukumu: tautu saprašanās vietā

~drīz visa pasaule būs milzu nams, no istabas uz istabu kur sliek-

snis nav vairs pārkāpjams" (103). Rodas pesimisms, kura ietekmē

dzejnieks visā dzīvē pamana nevis labo, bet ļauno. Tā paša ie-

mesla dēļ radušies daži dzejoļi ar tendenciozu humoru. Ķēniņš Pi-

ķamice nevar saprast, kādēļ viss notiek tā, ne šitā? Ceļotājs en-

tūziasts vēro, kā lido pa akmens sētu Gustava galma tauriņš v. t. t.

Nu jau pieci gadi, kamēr Sudrabkalns kā liriķis klusē. Vai tas

būtu jaunas noskaidrošanās periods?

4.

Jau agrāk atzīmēti Sudrabkalna feļetoni, ko viņš ar dažādiem

pseudonimiem iesūtījis laikrakstu redakcijām. Humoru kā savas

dzejas izteiksmes veidu viņš nav atmetis līdz pašam pēdējam lai-

kam. Te jārunā par Sudrabkalna otrinieku Olivereto. Pseudonims

ņemts no Dekamerona, kur Olivereto ir kāds no jaunajiem ļaudīm

galmā. Pēckara gados daži feļetoni parakstīti arī ar. Florestāna

vārdu.

Olivereto humors ir ļoti izsmalcināts un pārspēj visu, kas šinī

žanrā latviešu literātūrā atrodams. Reizēm pat gribas jautāt: Kas

ir spējīgāks — Sudrabkalns vai Olivereto? No sākuma šāds viena

dzejnieka duālisms liekas kaut kas nesaprotams. Kā gan Spārno-

tās Armādas admirālis var kļūt par Olivereto — „neesošo zemju

valdnieku, nelgu un dziesminieku"? Te jāapsver tas apstāklis, kā

kurš cilvēks rēgulē savas attiecības pret sabiedrību dažādu pārdzī-,

vojumu brīžos. Sudrabkalns pieder pie tiem intelliģentajiem cil-

vēkiem, kas prot džentlmeniski smaidīt arī tad, kad sirds liek rau-
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dāt. Tādi cilvēki prot būt asprātīgi par visu un vienmēr. Līdz ar

to tad mēs varam runāt par veselīgu humoru. Tāds tas ir Sudrabkal-

nam kā Olivereto. Šeit izteiktās domas apstiprina arī Pēteris Er-

manis: „Smagi nemierīgu gara stāvokli Sudrabkalns reizēm mēģi-

nāja vieglināt jokiem" (op. cit.). Ermaņa atminās vispār Sudrab-

kalns rādās kā asprātīgs humorists.

Olivereto humoram ir vairākas raksturīgas īpašības. Vispirms

jāmin Edgara Sūnas aizrādījums, ka Olivereto humoriskā dzeja ar

Sudrabkalna nopietno dzeju stāv tādās pašās attiecībās kā Servan-

tesa Donkichots ar bruņinieku romāniem (op. cit.). Ar to ir teikts,

ka par to pašu, ko Sudrabkalns runā ar lielu patētiku, Olivereto

smaidīs. Ja Sudrabkalns pavasarī dzird kādas brīnišķīgas maija

rietu ērģeles, tad Olivereto runā:

Ho-ho! Lūk chlorofils, kas mūžam jautis,

Pār zemi atkal nāk ar trakiem paliem;

Viņš stumbros blēj kā iemīlējies auns.

Liek zālei pacelties uz pirkstu galiem.

(Džentlm. ceriņu fr. 15)

Bieži vien Olivereto humorā raksturīga komiska nopietnība

un elegance. Tādā kārtā rodas lieliskas stila gleznas, piem.:

Augstā Majestāte Nakts

Kad uz zeita trepēm iznāk,

Viņas priekšā Vakars nokrīt,

Melns kā hotentotu sulains.

(Džentlm. ceriņu fr. 3)

Vairākkārt humoru Olivereto rāda ar tīri žilbinošu dzejas

techniku. Katrā ziņā te Olivereto ir virtuozāks nekā Sudrabkalns,

it sevišķi atskaņu technikā. Piem., varam uzšķirt krājuma Džentl-

mens ceriņu frakā 66. Ip. un tur atradīsim šādus atskaņu komplek-

sus: sēdekli — dēdekli — vēdekli — mēdekli; nokritās
—

medioc-

ritas; Hersona — persona; analizē — mana Līze; emocija — ne-

mocīja; prasības — asības v. t. t. Tāpat, ja Olivereto saka: „Sa-

jūt, sajūt mana nāss, — smaržo kaut kur ananāss," tad ikviens var

pasmaidīt par atjautīgi sameklētām atskaņām.

Sen pazīstams paņēmiens humoru radīt ar vārdu spēles pa-

līdzību. To izlieto arī Olivereto, piem.:

Citā stūrī Brusubārda

(Ne tam mati, ne tam bārda!)

(Džentlm. ceriņu fr. 24)

Olivereto humoriskajos darbos ir liela formas dažādība. Tur

atrodami nesaistītā valodā sacerēti feļetoni, dzejoli ar brīvu pant-

mēru un brīvu pantu, gan ar, gan bez atskaņām un, beidzot, loti
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bieži klasiskās dzejas formas —■ heksametri, tercīnes, oktāvas, no-

nas, decīmas, franču balāde v. t. t. Tas viss atkal liecina par tech-

nisku virtuozitāti.

Olivereto humora temati pa laikam ņemti no aktuāliem piere-

dzējumiem sabiedrībā vai personīgajā dzīvē. Bet dzejnieks ar savu

eleganci un spīdošo formu pratis no aktuālas vielas izveidot mākslas

darbus, kas savu vērtību nezaudē arī vēlāk. Tādēļ Olivereto grā-

matas Trubadūrs uz ēzeļa (1921), Viņpus laba un ļauna (1922)

un Džetlmens ceriņu frakā (1924) vēl šodien pieskaitāmas augstiem

latviešu dzejas sasniegumiem.

5.

Jānis Sudrabkalns sniedzis dažus sacerējumus arī epikā. Te

vispirms jāatzīmē trīs miniātūras: Sofija Svētā, Laivinieks un Ģene-

rāla Dombrovska nāve, kas sacerētas no 1918.—1920. g. un 1927. g.

iznākušas grāmatiņā Trīs vilšanās. Te jaucas kopā liriskais, epis-

kais un drāmatiskais stils. Idejiskais saturs — vilšanās mīlestībā

un revolūcionāru cīņa par brīvību. Kā ekspresioniskas epikas pa-

raugiem šiem darbiem ir zināma literātūrvēsturiska nozīme, bet

absolūtā vērtība nav liela. — Jau lielāka vērtība ir fantastiskai no-

veletei Meitene no filmas (Jaunākās Ziņas, 1925), kurā Sudrabkalns

parāda savu fantāzijas rosību, stāstījuma viengabalainību un jauku

stilu. Visjaukākie tomēr ir nedaudzie tēlojumi, kas parādījušies pe-

riodikā: Svētki Aglūnā (Jaunākās Ziņas, 1932), Rīgas miniātūras

(Daugava, 1932), Siena zāles: Stiebriņš no vezuma, Lielais Žāvētājs,

Krievu puiša stāsti (Daugava, 1936), Rīgas miniātūras: Kollekcionārs,

Pogas, Raiņa gatvē (turpat) v. c. Ar savu gleznaino stilu Sudrab-

kalna tēlojumi saista gluži tāpat kā viņa lirika, piem.: „No visām

pusēm Rīgu aplenc vēja plandīti audekli. Dzegužkalna piekājē krekls

māj pāri Daugavai mīlgrāvniekam, čiekurkalnietis bišumuižniekam.

„E, paklau! Vai izžūsim līdz sestdienai? Atnāks vecais no fabri-

kas, puika no skolas, stingra vajadzība. Nezinu, ko vējš tā ka pa-

guris." Vējš piepūš vaigus un spalgi uzsauc: „Izžūsit! Noteikti.""

6.

Sudrabkalns ir ari labs tulkotājs, autoritātīvs cittautu un mūsu

pašu literātūras apcerētājs un jaunāko dzejas darbu, teātra un mū-

zikas recenzents. No viņa tulkojumiem pieminēsim Anat. Fransa

Eņģeļu dumpi un vairākas lugas Rīgas lielajiem teātriem (Šekspīra

Divpadsmitā nakts, Dots pret dotu, Moljēra Zoržs Dandēns v. c).
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levērību pelnī franču un vācu modernās lirikas atdzejojumi, kas pie-

vienoti dzejoļu krājumam Spuldze vējā.

Liela nozīme Sudrabkalna cittautu literātūras apcerējumiem.

Kā plašākie minami: Ernsts Teodors Amadejs Hofmanis, Šellijs (Ri-

tums, 1922), Jaunākā franču rakstniecība (turp. 1923), Anatols Franss

(turp. 1924), Pols Klodēls (Daugava, 1930) v. c.

Par latviešu rakstniekiem Sudrabkalns sākot ar 1925. g. rak-

stījis krievu laikrakstā Sevodņa. Te sniegts apcerējums par Ersu,

Austriņu, Raini, Skalbi, Brigaderi, Krūžu, Akurāteru, Jaunsudrabi-

ņu, Švābi, Rozīti, J. Grīnu v. c. Ar šiem un vispārējiem kultūras

rakstiem Sudrabkalns latviešu rakstniecību un kultūras dzīvi ie-

skandinājis dziļāk nevien Latvijas minoritāšu, bet arī plašās cittautu

aprindās ārpus Latvijas. Šie apcerējumi, kas rakstīti gan par mums

pašiem visai parastām lietām, ir tik pregnantā, spilgti īpatā uztvēru-

mā un izteiksmē, ka tos ikviens patiesi var lasīt ar lielu baudu. Sa-

vās parallēlēs ar dažādu lielo kultūras tautu gara dzīves parādībām

tie var aizraut un arī aizrauj un ieinteresē par latviešu kultūrālām

parādībām cittautu intelliģenci.

Sudrabkalna recenzijās par jaunāko literatūru, teātra izrādēm

un mūzikas dzīves notikumiem imponē asprātīgs stils un lielas ie-

jušanās spējas. Mākslas un mūzikas apskati liecina par viņa iz-

cilām spējām un talanta daudzpusību. Par mūzikas atsauksmēm

komp. J. Zālītis izsakās: „Sudrabkalns caur un cauri atbilst šim

aicinājumam. Ir jāapbrīno, kā viņš visu var tik pareizi uztvert.

Viņam ir milzīga intuicija un smalks stils."

7.

Kopsavilkumā par Sudrabkalna dzīvi un darbiem jāsaka, ka

viņš ir personība, kas nemitīgi meklē un uzņem sevī nevien bijušo

laiku, bet arī modernās gara kultūras atziņas un tradicijas. Latviešu

literātūrā Sudrabkalns ieiet kā ievērojams liriķis, kas visumā piesle-

jas ekspresioniskajam virzienam. Bet Sudrabkalna ekspresionismam

nav ne mazākās radniecības vai apzinīgas saskaršanās ar vācu

ekspresionistiem, kuru vārdā Kazimirs Edšmits 1917. g. deklarēja:

~Mēs noliedzam tautību, mēs noliedzam valsti..." Sudrabkalns grib

palikt latvietis, un viņa dzejas eksistence iespējama tikai Latvijā.

Sudrabkalna ekspresioniskās dzejas idejiskais saturs izaudzis no pēc-
kara gadu resp. pārejas laikmeta psīches. Bet, būdams liels dzej-

nieks, viņš ir radījis darbus ar paliekamu nozīmi. Tādā ziņā viņš,

Ed. Virzas vārdiem runājot, labi kalpodams dzejai, ir labi kalpojis

arī tēvijai.
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Sudrabkalna dzeja ir tuvos sakaros ar Raiņa filozofisko liriku.

Ap Sudrabkalnu grupējušies pārējie latviešu ekspresionisti: Erma-

nis, Laicēns, Kurcijs, R. Rudzītis v. c. Taču Sudrabkalns ar savas

dzejas idejiskā satura plašumu un dziļumu, formas virtuozitāti un

subtilo stilu viņu vidū ir tas pārākais. Lielākā vai mazākā mērā

viņš ietekmējis daudzus latviešu pēckara dzejniekus, neatkarīgi no»

tā, kādam literāram virzienam tie sekojuši.

II Galvenie vilcieni Sudrabkalna dzejā

Prof. Dr. L. Bērziņš

Tikai augstu sapņu svaidīts, tikai retais

Sīkās dzīves ogles liesmās pūš —

Tas priekš citiem moku naktī metas,

Un kā zvaigzne atspīd viņa mūžs.

(Pārvērtības, 37).

Sudrabkalna dzejā diezgan skaidri iezīmējas viena īpašība, kas

diez vai vēl kādam latviešu autoram būs raksturīga tādā pat mērā,

proti: novēršanās no visa elementārā un primitīvā. To liecina jau

darbu tituli. Ēzelis, piem., mūsu zemē ir vēl mazāk pazīstams nekā

Vācijā, kur arī viņš, ar atjautīga parlamentārieša vārdiem runājot,

vairāk nekā praktiskiem uzdevumiem der salīdzinājumiem. Un ja nu

šim neparastajam dzīvniekam mugurā uzsēdina vēl mazāk parastu

jātnieku, tēvu tēviem nedzirdēto trubadūru, — tad rodas priekšstats,

kas pilnīgi stāv ārpus mūsu parastās dzīves rāmjiem un izskaidro-

jas tikai ar autora sakņošanos tālos un svešos kultūras novados.

Jo nav jau tā, ka grāmatai tīšu būtu dots kāds neparasts tituls, bet

«Trubadūrs uz ēzeļa" atbilst visam grāmatas iekārtojumam un no-

skaņojumam. — Kas nu teikts par Trubadūru, tas tīri burtiski

jāsaka par Džentlmeņu ceriņu frakā: arī šis tituls modina priekš-

status, kuri neveidojas vienkāršās dzīves sfairās, bet spiež domāt

par ko eksotisku, svešu. Spuldze vējā gan lielpilsētniekam nav

sveša, bet pati lieta pieder pēdējiem gadu desmitiem. Tā arī te

grāmatas tituls varēja dzimt tikai jaunlaiku un lielpilsētas kultūras

aplokā. Arī Pārvērtības, mūsu literātūras lepnums, nes titulu, kas

ar savu abstrakto dabu stāv tālu vienkāršā cilvēka konkrētai iz-

teiksmei.

Apmērā Sudrabkalna daiļdarbi, kā zinām, nav pārāk plaši un

tos visus varētu apvienot vienā paprāvā sējumā, bet šinī samērā

šaurajā apjomā atrodam tieši un netieši minētus tik daudz dailgarus

mākslās un rakstniecībā, ka varētu no tiem radīt īsti enciklopē-
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disku sarakstu. No literātūras debesīm uz lasītāju Sudrabkalna

dzejā noraugās ne tikai tie spīdekļi, kas aiz modes labvēlības

patlaban liekas spīdam zenītā, bet arī tādi, kas mazāk vērīgām

acīm var šķist sen norietējuši. Tā Sudrabkalna dzejā nākam kon-

taktā ar modernajiem lielmeistariem Vakareiropas lielajās kultūr-

zemēs, visādās mēlēs, bet sirdsdraugs viņam ir Aleksandrs Bloks,

un tuvu viņam stāv Ovidijs un citi latīņu autori. Viss tas, tiešām,

ir iedomājams tikai tā, ka autors pats šos rakstniekus ne tikai citē

vai lasa, bet savu personu paplašinājis, dzīvo viņiem līdz, dzīvo da-

žādās, konkrētai videi svešās, gara pasaulēs.

Visu to ievērojot, varēsim diezgan droši secināt, ka Sudrab-

kalna stils nav elementārs, bet prāta sātināts, subtils. Pats par

sevi saprotams, ka tāds var izkopties tikai tad, kad tautā ir pamo-

dušās slāpes pēc augstākas kultūras dzīves, un kad tautas izglītības

līmenis ir sasniedzis zināmu augstumu, sasniedzis, ja ne visos tau-

tas slāņos, taču tik lielā sabiedrības daļā, ka subtilais dzejnieks ne-

paliek bez savas rezonances. Tā Sudrabkalna dzeja, kas absolūti

nevarētu ietilpt mūsu rakstniecības agrākajos laikmetos, īpaši skol-

meistariski orientētā laikmetā, top par kilometru stabu latviešu tau-

tas attīstības gājienā. Un viņa par tādu drīkst tapt, tāpēc ka dzej-

nieka talants atbilst šiem plaši izplestiem spārniem. To starp citu

vērojam no lielās formu bagātības, kas ir dzejnieka rīcībā. Neru-

nājot par dažiem tīšiem epitetiem vai negaidītām atskaņām, kas ra-

dītas komikas nolūkos, jāuzsver dzejnieka lielā māksla, arī nopietnā

dzejā, nolietotās un nodilušās atskaņas pildīt ar jaunu dzīvību, ie-

saistot tās līdz šim neparastā sakarā. Kā sevišķi zīmīgu piemēru

te varētu minēt Patētisko tercīnu iesākumu Pārvērtībās:

Cik jau reizes, cik jau! esmu es Laukos aizgājis, kur mūžīgs sniegs, —

Dziļos dvēs'les kapos laidis zārkus, Un no jauna dzirdēj's kliedzam stārkus,
Visu dārgo, kas uz pasaules,

Saul6) Qdeņi kam prieks _

Vilcis melnos mūžu skumju svārkus,

Te apniktie un pie tam vāciskie „zārki" un „stārki" ir dabū-

juši vēl trešo atskaņu, biedrodamies ar «svārkiem", ko mēs jau no

Hugenbergera pazīstam kā atskaņu zārkam. Bet sakars šos vārdus

padara jaunus; — jo zārku laišana kapā, sēru tērpa valkāšana un

stārku krakšķināšana pavasarī ir nevien skaidri priekšstati, bet aso-

ciējas loti zīmīgā kārtā ar ievērojamām norisēm mūsu mūžā. Tā

šinīs šķietamos sīkumos parādās vārda meistars: cx ungue leonem.

Sudrabkalns ir nevien vārda, bet arī formas virtuozs, izkop-

dams latviešiem vēl pasvešās tercīnes, sonetus etc. Te gan jāceļ

arī daži iebildumi: vienkārt, jāpārmet dzejniekam, ka viņš dzejas

formās, kuras tas pārvalda tīri ar absolūtu suverēnitāti, ir nevēri-
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bas dēļ pametis neizlīdzinātus robus. Tā, piem., heksametrus Sud-

rabkalns ir izkopis līdz pilnai virtuozitātei; totiesu mums netīk

apmierināties ar tādu rindu, kur daktila vietā ir iezadzles vienkāršs

trochajs, kā, piem.:

Kuras kā dāvanas sviež dzelmju bālzalais dārzs.

Sudrabkalnam, kas veidojis tik daudz nevainojami daiļskanīgu

daktilu rindu, droši vien, dzirde liecinās, ka «dzelmju" nevar gluži

likumīgi aizpildīt daktila pēdu. Jūtamāka jau ir nolaidība, kas pa-

rādās heksametru rindas nemotivētā pagarināšanā vai sašaurinā-

šanā. Tā Septiņās dienās uz septiņām salām lasām šādu rindu:

Vārnas paceļas gaisos, pavisam nejaukos meldiņos brēcot.

(Džentlmens, 26)

Bet kā te viena pēda ir lieka, tā kādās retās vietās heksa-

metru rindām viena nepieciešama pēda ir nolūzusi nost. Tādi pie-

mēri ir.
yaļ as ļļav sapņot un smelgt, jo pilnst man ik dzīsla.

(Pārvērtības, 9)

un vēl kādi; pie tam tas notiek dziesmās ar cēlu noskaņojumu, kālab

apzināta novirzīšanās no stingras formas nav domājama.

Jāpiemin arī kāda cita parādība, kas nav izskaidrojama ar ne-

jaušu kļūdīšanos, bet dibinās pašā komplicēto formu kultā. Tas at-

tiecas it īpaši uz atskaņām. Atskaņu ziņā latviešu valodai ir šau-

rākas robežas nekā dažai citai valodai. Viens no iemīļotiem pa-

ņēmieniem, ko Sudrabkalns šinī attiecībā kultivē, ir vārdu saska-

ņošana uzsvērtajā zilbē, pieļaujot neuzsvērtajām vārdu dalām iet

katrai savu ceļu. Paraugam te var minēt Cilvēku ar stiklu, kur

atskaņu attiecībās stāv tādi vārdu pāri kā „zibošām" un «klibo-

dams"; «laistījās" un «skaistumā" etc. (Spuldze, 102).

Bet prononsētā orīģinālitāte formas līdzekļos dzejniekus ne-

reti pavedina arī uz varmācībām pret valodu. Šinī grēkā krīt arī

Sudrabkalns. Protams, viņš varētu atsaukties uz Raini, arī, varbūt,

uz neapšaubāmo patiesību, ka tauta savu valodu joprojām rada no

jauna, un ka dzejnieki stāv starp šiem jaunradītājiem pirmā vietā,

bet tas nebūt nenozīmē, ka valodas likumus drīkst ignorēt; jo valo-

das tālākveidošana tikai tad ir pozitīvs ieguvums, ja jaunā parādība

organiski izaug no valodas gara un iepriekšējām dotībām. Nav, tur-

pretim, valodā pašā ne mazākā iemesla pareizā «staro" vietā sacīt

„star", kā Sudrabkalns dara vairākkārt. Atsevišķas valodas kļū-

das Sudrabkalna dzejā īpaši jānožēlo, jo te ir runa par autoru, kam

valodas un dzejas lietās, kur vien viņš neiemieg, ir ģeniāla intuicija.

No visa, kas līdz šim sacīts — atceroties, starp citu, arī grā-
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matu titulus — top skaidrs, ka Sudrabkalns nedzcjo lielajai publika;,

viņa nozīme nav meklējama tais reālajos faktos, par kuriem viņš

runā. Ne viela pati kā tāda ir galvenais, bet iekšējā pasaule, kas sa-

karā ar kādiem reālās dzīves momentiem dzejnieka acīm ir atvēru-

sies, īsts dzejnieks, kāds Sudrabkalns ir, «dažkārt to pacel cēlumā,

kas mums šķiet niecīgs, Un tas, kas izcils, viņa priekšā pārvēršas par

putekļiem". Tāds dzejnieks nezaudē savu suverenitāti ne pret lie-

lām dabas parādībām, ne pret šķietami lieliem cilvēku darbiem;

visur viņam ir savs „nil admirari", kas viņam liedz šīs lietas pielūgt

un slavināšanā iekaisa kādu mazumu smīna. No otras puses: ne-

vajaga nekādas lielas lietas, lai dzejnieks justos kā apdāvināts. Paša

dvēsele plūst pāri ar labvēlību un prieku; un iespaids rodas tāds, it

kā no gluži nenozīmīgiem piedzīvojumiem, tīriem niekiem, būtu iz-

augusi «negaidīti laba diena":

. . Un pret pusdienu sāka likties, Kūstoša sniega lāsi saberzis plaukstā.

Ka visi cilvēki grib ar mani tikties. Es klusi iesmējos priecīgs:

Uzplūda priecīgUneveiklas jūtas, Piliens tik niecīgs, pavisam niecīgs!

Kā cilvēkam, jaunas drēbes kam šūtas, Bet kā viqš, nokrizdams laikā,

Vai tādam, kas iecelts amatā augstā, Mirdzina mīlošā tvaikā!

«Mīlošais tvaiks", droši vien, na\ ūdens lāses objektīva īpašība,

bet drīzāk ir meklējams paša aplūkotāja dvēselē. Kas šinī dzejolī

tik skaidri pateikts, tas izskan arī citos Sudrabkalna darbos: neat-

karība no vides objektīvajiem apstākļiem, kuriem nozīmi piešķir

vai mazina dzejnieks ar suverēnu subjektīvismu.

Blakus šim subjektīvismam un ar to ciešā savienībā stāv cita

acīs krītoša īpašība Sudrabkalna dailradīšanā, jo visas lietas ar savu

mērauklu mērodams, dzejnieks nevar būt bara un partijas cilvēks,

kas svešām, ārpus viņa paša stāvošām varām nestu par ziedu

savu pārliecību, rcsp. savu dzejnieka talantu. Cilvēces rīts viņam

gan aust sarkans, un Rolāns un Rainis ir viņam idejiski tuvu, bet

tautu brālība, skanēdama kā svinīgs Laudo, cel arī viņa tautas po-

zitīvos spēkus, jo dzejolī Latvietis (Spārnotā Armāda 106) viņš

ar lepnumu dzied par «vējaino virsotni", kurā viņš pēkšņi celts. Šī

virsotne, kā viegli protams, nevar būt nekas cits kā latviešu tautas

neatkarībā citu tautu starpā. Sajūsma, kas nepazīst reālpolītiskus

apsvērumus, nu šīs tautu attiecības iedomājas kā tūkstošgadu miera

valsti, kur, naidam izgaistot, dvēsele dabū spārnus, un darbs top

par prieku.

Bet kamēr cilvēces attīstība iet līkumainus maldu ceļus, un

«brīvotā cilvēce" ir iedomājama kā mežs, kas plaukst kapenēs
(Pārvērtības. 53), pats dzīvības spēks paliek vienmēr zaļš:
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Tālu aiz simtu gadiem Un kūpošā zemē,

Zeme zaļo atkal tā pati, Kā bērns, ko vecaistēvs sarājs,

Dveš jūras valgums, plaukst birzes, Pie arkla atgriežas arājs.

Pār Ņujorkas drupām cīruļi dzied, (Spuldze vējā, 114)

Slavinot šo neizbeidzamo, nemitīgo un neatlaidīgo dzīvības

spēku, kura gaišākais simbols un gala vārds bija „arājs", dzejnieks

līdz ar to dod godu arī melnajam darbam katrā veidā. Sudrabkalns

ir kultūras dzejnieks vārda vispilnīgākajā nozīmē un īpaši mūzikas

mākslā nevien lietpratējs, bet arī šīs mūzas pielūdzējs; tas tomēr

viņu nekavē viscēlākai mūzikai parallēlē nostādīt cieto darbu:

Tas, kas klausa pirmai fleitai, sapņu pilis saliek —:

Slava garam, kam nav miera zemes reidos!

Cietu granītu cērt tas, kas darbā paliek.

Pirmā sapņus ieveido ar spēku veidos.

(Pārvērtības, 71)

Pietāte pret dzīvību un dzīvības sākumu top īpaši intensīva,

kad dzejnieks Piebalgas pļavās, atmiņu stabuli dzirdēdams skanam,

iedomā savu tēvu:

Ar bitēm kā dudinošs mākons

Nāk tēvs mans tik mierīgs un maigs —

No tevis kā avots es sākos,

Pie tevis nu atgriezties laiks.

(Pārvērtības, 134)

Kontrastā pret šo dabas lemto dzīvības un darba norisi, kam

tuvoties dzejnieks var tikai pietātē, atrodas pārprasta kultūra, kas

cilvēku no dabas attālina, bet pati nav īsta. Uz tādu pseudokultūru

Trubadūrs uz ēzeļa skatās smīnēdams (pag. 44):

Šis savvaļības laiks man tiešām nīsts —

Viņš izpllēš cilvēka un dabas plaisu.

Vairs nespēj cilvēks augt tik kaisls un šķīsts,

Kā puķe sadzīvo ar saules gaisu, —

Bet arī kultūrā tas nava īsts,

Tik galvā uzbāzis to sev kā maisu,

Tas suņa kārē siekalo un elš,

Un jezuītiski par garu melš.

Tādu mazvērtīga kaluma kultūru noraidīdams, dzejnieks to-

mēr tic kāpšanai uz augšu un šinī kāpšanā prasa pats no sevis uz-

ticību.-
yev uztjCļgam jābūt sev līdz galam

Un sliekšņi jāpāriet, kur citi klūp.

(Pārvērtības, 49)

Kā senlaiku dzejnieks iedomājās savu dziesmās darināto pie-

minekli izturīgāku nekā varš, tā arī Sudrabkalns — ne bez cēlas

pašapziņas savas dziesmas likteņa parādē raidīdams, redz šīs
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dziesmas zelta spārniem ka vanagus šaudamies augstam mērķim

pretim.
gs aug§ā mūžam cēlies jaunās jaudās

No baiļu dumbrājiem un šaubu smilts,

Un galā ticis drīz ar sīkām bēdām.

Bet slava augstā, ko mums neņems vilts,

Ir mūsu ceļš uz tālām kalnu grēdām.

(Pārvērtības, 73)

Šis ir tas pats ilgu pilnais noskaņojums pēc tālēm un pēc aug-

stākas pilnības, kas izskan arī saucienā: «Lidotājs, lidotājs gribu

es būt" (Pārvērtības, 70). Bet šī lidošana dzejniekam ir iespējama

tikai ar dziesmu palīdzību.

Ar pietāti sakņodamies pagātnē, bet ar dvēseles ilgām tiekda-

mies nākotnē, dzejnieks tagadni vērtē no nākotnes viedokļa. Se-

višķi raksturīgs un ari dzejiski jauks ir šinī ziņā dzejolītis Esi uzti-

cīgs (Spuldze vējā, 120):

Esi uzticīgs savam Dievam, lai arī dvēsele vientulībā sēro.

Esi uzticīgs savam laikam: kurp ceļi aizved — vēro.

Esi uzticīgs savam sapnim: ar nākotni tagadni mēro.

Pats par sevi saprotams, ka no šī viedokļa raugoties, patiesi

vērtīga darbība tagadnē var būt tikai kalpošana nākotnei. Sudrab-

kalns to ir it brīnišķīgi izteicis, savās tercīnēs par nākamajiem dzi-

mumiem ticīgi liecinādams:

Gars, kas dziļos šūpuļos vēl dus tiem,

Paveiks to, ko mūsu mūžs tik sāks.

Cejš uz šo slavas pilno vēlāko audzi iet tomēr tagadnē pa stā-

vām vietām. Kā kalpošana tēvzemei var cilvēku sadeldēt («patriae

inserviendo consumor"), tā dzejnieks, jūtu pasaulē gremdēdamies

un ar ilgu acīm nākotnē vērdamies, var klupt tagadnes tumšajos at-

varos. Ka dzejnieki dzīves lietās ir dažkārt mazspēcīgi, ir vispār

pazīstama patiesība, un arī Sudrabkalna mutē dēvēšanās par „vāru"

(pareizāki gan būtu: vārīgu) nebūs tukša frāze; bet ari dzīves sa-

rūgtinājumi un paša maldi galu galā dzejniekam var būt noderīgi,

padarīdami viņa jūtu pasauli dziļāku un viņa instrumentu daudzbal-

sīgāku. Katrā ziņā skaidrs ir tas, ka dzejnieks top bagātāks no

visiem rakstiem, ko liktenis ar piedzīvojumu palīdzību raksta tam

miesā un dvēselē. Tāpēc arī tāda jūtīga cilvēka mūžs ir nepār-

traukts atjaunošanās process. Spilgti to izsaka Saruna zem liepām

(Spuldze vējā, pag. 74), no kuras te kādas rindas paraugam:

Tev bail, ka dienas dubļi nepielīp —

Aug mūžīgais no stipruma un vājuma,

Kā lotoss galvu ceļ no dūņām,

Plaukst mūžīgais no kaislībām un smieklībām,
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No cēluma un daiļuma,

No izmisuma, nikniem pretstatiem,

No visiem viesuļiem, kas dienu logos dauzās —

Tik vajag zināt, vajag just un prast.

Un īstos tēlus, īstos vārdus rast. —

Šinīs likteņa vējos, kas stādu dažkārt loka līdz pašai zemei,,

saknes var tomēr turēties drošos pamatos, kaut tie arī nebūtu

racionāli apzināti. Gleznaini un prātnieciski dziļi šo pārliecību iz-

saka dzejojums Pārvērtības, kas arī visam krājumam devis zīmīgo

titulu. Te slavinādams pārvērtības (Lai sveiktas maiņas!), autors

tomēr ir «priecīgs, bezprātīgi priecīgs, Ka kaut kas labs vēl škietas

drošs" — un ar reliģisku svētbijību daudzina negrozāmos pamatus*.

Ir mainas virspusē, bet prāts, Lai mainās baigs, uz labu tiecas,

Redz vientopašu dzelmju jomā; No viņa vienmēr visur smel —

Tur ciruls, ķirzaka un stāds • Gars vienāds zemes dalās piecās,

Ar ļaudīm vienu domu domā. Kā uguns verd, pats sevi šķel,

Kā svētceļnieki satek Romā, Bet mūžīgs spēks to jaunup cel,

Tā saulē atkal atplūst stars, — Un to, kas bijis senreiz cienāts,

Ko klausies Neticīgā Tomā: Vairs redzīgs priesters nenopel —

„Viss mainās, mainās arī Gars." Gars mainās, pamats paliek vienāds.

(Pārvērtības. 114)

Bet pie šī «vienādā pamata" pieder it īpaši cilvēka alkas pēc

augstākas, labākas pasaules, kas pieredzē nav atrodama, bet par ko

domāt pieredze reizēm ierosina, mirdzēdama dzejniekam «mīlošā

tvaikā". Sudrabkalnam, kam reālijas pašas, kā redzējām, nozīmē

maz, bet kas, no tām kādas impresijas gūdams, paceļas augstākā

lidojumā, šis zelta tvaiks tad arī ir pats galvenais. Un, protams, vis-

spožāk šis zelta tvaiks kūp no mīlestības altāra, uz kura Sudrabkalns

ir nolicis latviešu literātūrā nepierasti smaržīgus ziedus. Klodijai

veltītās elēģijas (Pārvērtības, 75 v. c.) ir mākslinieciski apvaldīts,

bet īsts un patiess dvēseles sauciens pēc absolūtas pašpiepildīšanās.

mīlestībā:

Pasaulē visā man Tu, un Tevī man pasaule visa.

Vai arī:

Gaisma caur pirkstiem Tev plūst. Lūk, debesīs iemirdzas zvaigznes!

Klusi pār zemi tās iet, tumsas ar Tevi man nav.

Ar savu subtīlo mākslu Sudrabkalns latviešu liriku izved na

ciema lielajā pasaulē, bet ar savām slāpēm pēc pilnības un daiļuma

pasaules atklāj mums jaunas zvaigznes, kas ilgi vēl lies spožumu lat-

viešu tautas lejā.
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2. Pēteris Ērmanis

Jānis Rudzītis

1.

Pēteris Ermanis ir lauksaimnieka dēls, dzimis 1893. g. 2. feb-

ruāri (21. janvārī) Plāņu pagasta Kalnaruķos. Vecāki — īpaši māte,

rakstnieka „dzīves jaukākā gaisma" (Atziņas III), savos vaļas brī-

žos labprāt lasa. Lasītais tiek pārrunāts ar citiem mājiniekiem un

ciemiņiem. Pēteris Ermanis saviem vecākiem ir vienīgā atvase, jo

pirmais dēls tiem miris. Vientulība un vecāku interese par literātūru

liek viņam ātri vien iedraudzēties ar grāmatām. Vecāki, redzē-

dami zēna tieksmes, bieži dāvā grāmatas. It sevišķi māte arvien

palīdz iegūt kāroto kalendāru vai mēnešraksta gada gājumu.

Pamatizglītību Ē. iegūst Tiepeles Ozolskolā (1904—1906) un

Smiltenes draudzes skolā (1906 —1908). Šīs skolas pašas par sevi

literārā talanta attīstībai nekā nedod. Bērnībā radušās intereses

E. apmierina patstāvīgi. Smiltenes draudzes skolas laikā viņš pa

vakariem dzīvo pie grāmattirgotāja P. Gailīša un izlasa visas grā-

matas, kas atrodamas viņa veikalā. Pēc draudzes skolas beigša-

nas E. grib iestāties ģimnāzijā. Bet fizisks pagurums un nemitīgas

domas par rakstniecību traucē sagatavošanos uz ģimnāziju. Viņš

paliek mājās.

1909. g. rudenī E. iestājas Smiltenes tirdzniecības skolā, ko

nobeidz 1912. g. pavasarī. Šis laiks ir ievērojams ar to, ka 1911. g.

decembrī kalendārā Jaunais gads, ko skola kā propagandas līdzekli

izdod 1912. gadam, tiek iespiests viņa pirmais stāsts Maija.

Skolu pabeidzis, Ē. atkal domā par ģimnāziju. Bet ari šoreiz

rodas kavēkli. Viņš saslimst ar tīfu, un tikai mātes kopšana to iz-

glābj no nāves. Dzīvodams tēva mājās, Ē. izpilda bibliotēkāra pie-

nākumus Smiltenes zemkopības biedrībā. Atkal rodas vēlēšanās

nodoties literāram darbam. 1913. gada martā Smiltenes grāmattir-

gotājs Zušmanis izdod viņa pirmo grāmatiņu — viencēliena ludziņu

(divi ainās) Jāņu vakarā. Tas ir Maijas stāsta turpinājums. Jau

1912. g. rudenī Ē. saraksta darbu drāmas formā un nosauc

par Pēdējo cīņu. Te sapulcināti viņam tai laikā pazīstamie

pasaules un latviešu literātūras tēli, kas disputē katrs par savu pa-

tiesību. Sacerējums tiek iesūtīts Druvai, bet Zeiferts atbild, ka to

vēl nevarot iespiest. Nu Ē. atsevišķas vietas pārveido par dzejo-

ļiem un atkal sūta uz visām pusēm, bet tiem tāds pats liktenis kā

Pēdējai cīņai. Tad redaktors Linards Laicēns 1913. g. maijā Vai-
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kas nedēļas laikraksta Kavu 20. num. ievieto viņa dzejoli Divi gais-

mas varoņi.

No 1912.—1915. g. Ē. vēl uzraksta vairākus dzejoļus, kas-

vēlāk uzņemti arī krājumā Laiki un ceļi. Šai pašā laikā radušies-

trīs stāsti: Rudens svētteika (1913), Naktsmājas Bērzlapos (1914)

un Sāpes un apskaidrošanas (1914). Rudens svētteika ir jauka

pasaciņa par jauno diloņslimnieci Elzu. Naktsmājas Bērzlapos-

stāsta par kolportieri Jāni Kaiku, ar ko iepazīstamies jau Jāņu

vakarā. Zušmanis, izdodams ludziņu, paziņo, ka drīzumā „nāks-

klajā P. Ermaņa darbs Jānis Kaika. Kāda kultūras nesēja piedzī-

vojumi gada laikā." Naktsmājas Bērzlapos ir tikai padomātā darba

fragments. Stāstījums notiek pirmā personā. Tas ir paņēmiens,

ko E. bieži lieto arī vēlākajos darbos. Stāstā Sāpes un apskaidro-

šanas Ē. cenšas iejusties mātes — levas dvēselē tanī brīdī, kad

Kains nokāvis Ābelu. Viņa mīl abus dēlus un jautā, vai mūžam

tumšākais ienīdīs gaišāko, vai nekad neizlīdzināsies Kains un Ābels?

Ermanis par Kaina un Ābela apvienotāju rāda Kristu. Tā tad te

parādās E. tieksme pēc sintezēs.

1915. g. rudenī Ē. iesauc kara dienestā un nosūta apmācībā uz.

Novgorodas guberņas Medveģa sādžu. No turienes viņu aizsūta

uz Oranienbaumas ložmetēju pulku un vēlāk uz Pēterhofu. 1916. g.

aprīlī viņš pārnāk uz latviešu strēlnieku pulkiem, pārdzīvo frontes

sabrukumu, Rīgas krišanu un citus notikumus. Kad 1918. g. viņa

pulks dodas uz Krieviju, E. paliek dzimtenē un dzīvo tēva mājās.

1919. g. viņam atkal jāstājas sarkanarmijas rindās, bet pēc landes-

vēra ienākšanas Rīgā izdodas tikt pāri frontei uz nacionālo armiju.

Pēc Bermonta uzbrukuma rakstnieku piekomandē armijas štāba in-

formācijas daļai. Vēlāk viņš dažus mēnešus strādā Latvijas Ka-

reivja redakcijā. Nu no jauna sākas intensīvs literārs darbs, ķe-

kara gadi bija gandrīz pavisam pārtraukuši.

1921. g. Ē. demobilizē. 1923. g. viņš apprecas un par pastā-

vīgu dzīves vietu izrauga Kalnarukus. Pēc tam Ē. epizodiski strā-

dājis Folkloras krātuvē, kārtodams ziņģes. Dzīvodams laukos, viņš

vērīgi seko literātūras notikumiem un pats ar saviem darbiem pa-

mazām iegūst ievērojama rakstnieka vārdu Latvijas pēckara lite-

rātūras vēsturē. Ē. draugos, pamācītājos un pabalstītājos bez ag-

rāk minētā Linarda Laicēna ierindojušies: J. Grīns, J. Ezeriņš, K.

Krūza, A. Austriņš, J. Sudrabkalns, R. Rudzītis, J. Veselis, brāļi

Egles, A. Brigadere, Z. Mauriņa v. c.
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2.

„Par sevi kā rakstnieku gribu aizrādīt, ka neesmu ne Apsīšu

Jēkaba, ne Valta Vitmena skolnieks," raksta Ermanis savas auto-

biogrāfijas skicē (Atziņas 111, 363). Kad kādā sarunā viņam jau-

tāju, kāds ir viņa literārais virziens, rakstnieks pasmaidīja un at-

bildēja:
„
— Ermanisms..." Mūsu literātūras apcerētāji Ē. vai-

rākkārt pārpratuši. Tiem, kas grib viņa darbus saprast, ir jā-

iziet no viņa personības raksturīgākajām īpašībām.

Dzejoļu krājumā Es sludinu E. sevi apzīmē par Latvijas

Zalkšņu tēva pēcteci. Tas zīmīgs viņa personības defi-

nējums. Dzejolī Satikšanās uz ceļa viņš atkal apliecina savu tu-

vumu ar Zalkšņu tēvu: Satikdams Edgaru (no Blaumaņa Purva

bridēja) un Kasparu Gaitiņu, viņš tos pasveicina un iet tālāk: „Man

jau citāds spēks un citāds vājums." Tad pretī brauc bēru rati —

Zalkšņu tēvs miris. Dzejnieks sastingst:

Taisni viņu jau es meklēt gāju, Smaida, it kā piedošanu lūgdams.

Žēlsirdīgo, maigo, saules labo, Viņa gaismā redzētu pats sevi,

To, kas savu mūžu citiem sniedzot, Atrastu, kur stiprums mans, kur vājums.

(Kāpnes, 80)

Ja E. ir Zalkšņu tēva garīgais līdzinieks, tad ar to teikts, ka

viņa dvēseles saturā galveno vietu ieņem Kristus mīlestības mā-

cība. Ka Ē. ir Kristus māceklis, par to lasām viņa Kristum veltītajā

dzejolī: „No visiem praviešiem tu mīļāks, Svētais... Kaut mir-

dzētu tu tumšā manā dzejā!" (Laiki un celi, 183). Visai Ē. dzejai

raksturīgi šie vārdi, kas tik loti atgādina Kristus runas:

Jā, tie vārgie, sevis aizmirst nevarošie,

Visu atstātie, skumjie, kurnošie,

Tie ir mani brāli, tās ir manas māsas.

Un ik viņu vaidā, ik ilgojumā žēlā

Skan līdzi dzejnieka sirds mana. (Es sludinu, 8)

Kristus mīlestības gars Ērmanim pa daļai iedzimts, pa daļai

vecāku ieaudzināts. Te vēlreiz jārunā par dzejnieka māti. „Un

tava svētība ir manās dzejās," Ermanis saka viņai. Un tālāk:

Tā, kam tu tici, māt, — tā stiprā roka,

Kas lika izjust tev tik daudz un ciest,

Lūdz, lai tā arī manas gaitas loka,
Lai gaisma tevis dotā neizdziest. (Laiki un celi, 115)

Nozīmīga bijusi arī literārā vide, kurā Ē. audzis. Viņa bēr-

nība un skolas gadi ir Poruka slavas uzplaukšanas laiks. Atcerē-

damies 1906. g. lasīto literātūru, viņš saka: „Sirds atvērās īpaši

Poruka lielumam, kas no tā laika kļuvis mans mīļākais latviešu

rakstnieks" (Atmiņu vija, 139). — Tā tad sekošana Kristus mācī-
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bai ir tas galvenais faktors, kas vēlāk Ē. izveidoja par cilvēcības

karoga nesēju pasaules kara pēdējā posmā un pirmajos pēckara

gados, kad viņš sludināja: „Žēlojiet, piedodiet, saprotiet, mīliet,

mīliet!" Ja ar to Ermanim bija viens ceļš ar vācu ekspresionistiem,

tad tā ir tikai sagadīšanās, ne apzinīga iekļaušanās kādā literārā

virzienā.

Pasaules kara un revolūcijas laika šausmas E. personībai

deva jaunu pazīmi: naidu pret varu, protams, pret tādu

varu, kas nepazīst žēluma un līdzcietības. Nīzdams varu, dzej-

nieks kļūst par antimilitārisma sludinātāju.

Ē. saka: „lenīstu katru necilvēcības un rupjas varmācības

parādību, vienalga, vai viņa rīkojas militārisma, komunisma vai

citā kādā vārdā" (Atziņas 111, 363).

Ermanim ir loti lielas iejušanās spējas. Ar šīm spējām viņš

noārda robežas nevien starp cilvēkiem un dzīvniekiem, bet arī

starp visu dzīvo un nedzīvo dabu. Ir zīmīgi, ka viens no viņa dze-

joju krājumiem saucas Es visur dzīvību redzu. Ē. per-

sonificē nevien stādu un dzīvnieku valsts pārstāvjus, bet arī ne-

dzīvas lietas — galdu, sienas pulksteni, akmeni, mājas v. t. t.

Taisni šinī apstāklī viņa personībai ir īpati latviska seja. Arī

tautas dzejā nav nedzīvu lietu. Tautas poēzija noglāsta arī sīkas

un pat nederīgas būtes un lietas. Vai Ē. nedara tāpat?

Ar savu lielo iejušanās spēju Ē. ir pieminekļu darinātājs ik-

dienas nezināmajiem un neievērotajiem varoņiem. Šajā ziņā pie-

minams dzejolis Neievērotie, kurā viņš saka:

Man mēle grūta. To es neslavinu,

Ikviens ko sveic. Gan cildinās to cits.

Tam vīram pulgotam es kroni pinu,

Kas cīnās viens un pats sev vienīgs tic. (Atvasara, 41).

Pēteris Ermanis daudz runā par sintēzi. Neviens cits latviešu

•dzejnieks nav to tik bieži pieminējis un slavinājis. Bet E. saka par

Zalkšņu tēvu: „Viņa gaismā redzētu pats sevi, atrastu^ kur stip-

rums mans, kur vājums." Lūk, sintezēs meklēšanā ir Ē. vājums.

Zalkšņu tēvs nav prāta, bet jūtu cilvēka tips. Un tāds nevar būt

sintetikis. Zenta Mauriņa gluži pareizi aizrāda, ka ar vislabāko

gribu nevar saprast, kā Ermanis reāli savu sintēzi iedomājas (Pār-

domas un ieceres 3. iesp., 101). Ja viņš par sintēzi sauc dabas, pil-

sētas un mākslas trīsvienību, Rītu-Vakaru, Prieku-Bēdas, Nāvi-

Dzīvību v. tml., tad tā ir tikai pretrunīga vārdu rotaļa.

3.

Ermaņa stāsti un tēlojumi sakopoti grāmatās: Atsacīšanās

{1920), Lietuvēna laikā (1922), Cīņas un uzvaras (1923), Atraidītie
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un izredzētais (1928), Atminu vija (1935), Gaidītāji (1935) un Sa-

tikšanās (1936). Ne visiem darbiem vienāda vērtība. Bet liela daja

tomēr ir tādu, kuros E. savdabīgais epiķa talants prasa ievērību.

Vispirms jāapstājas pie divi stāstiem — Svešumā un Trīs dienas

Lācī, kam vielu devuši viņa pieredzējumi Medveģa sādžā. Te maz

kas izdomāts. Stāsti ir patieso notikumu beletrizējumi, kas rāda

Krievijas armijas rezerves pulku dzīvi ar visiem krievu lamu vār-

diem, kareivju kurnēšanu, virsnieku patvaļībām un kareivju sa-

disko sodīšanas prieku v. t. t. Šinī nejēdzīgajā dzīvē Ē. nostāda

savai dzimtenei atrautos latviešu kareivjus un rāda, kā dvēsele

tiem visiem tiecas uz dzimtenes pusi.

Savu īpašu grupu izveido 7 stāsti: Viena no grūtajām die-

nām, Neapmierinātais zvērs, Lietuvēna laikā, Trīs pie tribunāla,

Saimnieks, Cīņa naktī un Bibliotēkā. Te tēlots Krievijas armijas

sabrukuma, revolūcijas juku un komunistu valdīšanas laiks Rīgā un

Vidzemē. Pats būdams visu notikumu liecinieks, Ē. laikmeta tēlo-

jumam nav žēlojis krāsu. Baigajā kolorītā vēl drausmīgāk izceļas

atsevišķi notikumi, kas izveido stāstu sižetu. Piem., dezorganizētie

strēlnieki, apraduši ar cīņām un asinīm, pēc frontes sabrukuma nevar

vairs atrast granātām objektu un sevī pamodušos neapmierināto

zvēru apmierina, līdz asinīm piekaudami savus zaglīgos biedrus

Cēsu baznīcas altāra prekšā (Neapmierinātais zvērs) v. tml.

Blakus Zalkšņu tēva Kristus mīlestības sludināšanai šajos

stāstos skan vēl divas balsis: viena nīst tos despotus, kuru varas

kāres dēļ radušās visas šausmas. Ē. ir viens no nedaudzajiem, kas

uzdrošinās vēsturē glorificēto Napoleonu nosaukt par apbrīnojamu

ļaundari. Un naids pret komunismu, kas manāms šajos stāstos,

radies ne tādēļ, ka viņš ar prātu būtu izdomājis, cik utopiska

ir šī sociālā teorija, bet tādēļ, ka tā prasa asinis. «Nepieņemu es

zemes Paradīzi jūsu, ja mirkst viņas pamati asinīs, asinīs nevainī-

gās, svētās!" — Tā Ermanis saka dzejoju krājumā Es sludinu. —

Otra balss ir cerību pilna par Latvijas valsti un nacionālu kultūru.

Kārlis Ozolciems tribunāla priekšā sauc: „Lai dzīvo mūsu Latvi-

jas valsts un viņas īstā valdība!" — Krievu armija E. ir pelēks si-

seņu bars, kas brāžas pāri Vidzemei. — Bibliotēkas aprakstā la-

sām: „Tad — vesels blāķis sējumu ar Baltijas vēstures materi-

āliem, kur vāciskie vēstures viltotāji cildinājuši savus tautiešus,

pārklādami rožainas miglas autu pār viņu nelietībām, bet par lat-

viešiem vai nu melīgi lamājušies vai klusējuši." Tie ir vārdi, kas

loti bieži dzirdami autoritārās valsts laikā.

Visaugstāko pakāpi E. talants sasniedzis neievēroto ikdienas

cilvēku tēlošanā. Te viņš visvairāk parāda spējas — Zentas Mau~



145

riņas vārdiem runājot — redzēt to, ko citi neredz un pateikt to tā,

kā citi neprot (Burtnieks, 1936). Tie, kas lasīs Ē. grāmatu Gaidītāji

un Satikšanās, redzēs nevienā vēstures grāmatā, nevienā romānāne-

aprakstītus varoņus, mīlētājus, cietējus, savādniekus. Tādi darbi kā

Frizieres romāniņš, Lietaina rudens svētdiena, Bēru diena, Pumpur-

kalna Annas piemiņa, Korespondents, Mana nelaime un vēl citi pie-

skaitāmi latviešu stāstu rakstniecības vislabākajai daļai. Tas nav tā-

pēc, ka E. būtu nepārspējami notēlojis šo ikdienas cilvēku ārieni un

darbus. Bet nav latviešu rakstnieka, kas būtu labāk iejuties šo

cilvēku visikdienišķīgākājās un tomēr pat ka-

raļiem un ģēnijiem pazīstamās domās, jūtās

un iegribās. Visi, pat tie laimīgākie, kādreiz domājuši

gluži tāpat kā Kazreiņu Kristīne: „Kā tas laiks ir gājis! Katrs gads

ir atnācis kā mānīgs solītājs: nu būs, nu notiks kas skaists, kas tāds,

ka visa dzīve sāks vizēt un laistīties. Un katrs gads ir aizskrējis

smiedamies vien: edz, kā atkal nekā, edz, kā pievīlu..."

Ermanim krietns skaits mīlestības stāstu. Te ir redzama

liela mīlestības situāciju un mīlētāju dažādība. Blakus mūžīgās sie-

višķības cildināšanai (Glābējas) ir aprakstītas zemas un piedzīvo-

jumu kāras sievietes (Edvarts Vīksna, Maijas uzvara v, c),

E. mīlētāji ir gan kautri un klusi, pielūdzēji (Vecais dzejnieks, Jē-

kabs Grīveris stāstā Pumpurkalna Annas piemiņai), gan ar pašaiz-

liedzīgu atsacīšanos (Jūlijs Irbenieks, Jānis Upciems), gan lauci-

nieciski donžuāni (Sērmūkšu saimnieks, Klavkalns stāstā Kāzu die-

na) v. t. t. Viņa mīlētājas var visu piedot (Frizieres romāniņš), būt

spītīgas un lepnas, ja draugs atstājis (Sieviete ar trīs dzejoļiem),

var arī ātri aizmirst savu jauno dienu mīlestību (Satikšanās) v. t. t.

Vienā pašā stāstā Slāpes Ē. sniedz veselu mīlestības veidu un mī-

lētāju katalogu. Bet pāri dažādajiem mīlestības veidiem, šķiet, vis-

augstāk rakstnieks pacel to mīlestību, kas ir spējīga pārveidoties

par gaišu un laimīgu mātes prieku. Tādā gaišā izskaņā nobeidzas,

piem., stāsts Sērmūkšos, kur piekrāptā Zelma dzijā maigumā no-

liecas pie sava bērna, juzdama skaistu klusumu un gaišu mieru.

E. mīl tēlot dīvainas, kaut arī dzīvē bieži novērojamas rak-

sturu pārveidošanās un psīchiskas krizes. Alberts Svaiksts (Kāda

aktiera stāsts) savas karjēras sākumā vismīļāk spēlē ļaundarus un

intrigantus. Tanī pašā laikā kā cilvēks viņš ir pati labsirdība un

mīlestība. Bet tad nejaušs gadījums darbā pārveido Svaikstu par

intrigantu un ļaunu baudkāri dzīvē. Nu viņš ar vislabākiem panā-

kumiem uz skatuves var tēlot tikai naīvas dabas zēnus, vientiešus

un ideālistus. — Mācītājs Raimonds Remess (Notikums vasaras

naktī) savos studiju gados bijis ideālists, kādā vīzijā redzējis lielo
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pasaules pestīšanas karotāju Kristu. Šis lielais Kristus liesmojis

viņa pirmajos sprediķos. Ar laiku Remess notrulinās. Nu pie viņa

nāk ciemos mazs Krist iņ š. Tas čukst priekšā svētrunas. Ma-

zais Kristiņš ved sev līdzi tādu mazu Venerīti. Pēc tās savos

sapnēnos tvīkst Remess. —
Šinī psīcholoģiski dziļajā stāstā

saklausāmi bībeles vārdi: „Esiet jūs auksti vai karsti, bet ne rem-

deni!" — Zīlīšu saimnieks Steinbergs (Saimnieks), visu mūžu kal-

podams tikai varas idejai, maina savu pārliecību kā vecus svārkus,

lai varētu būt kāds pagasta amatvīrs — vienalga, vai valdītu Krie-

vijas ķeizars, okupācijas vara vai lielinieki. Varām mainoties, viņa

galvenās rūpes dzirdamas jautājumā: „Kāds gan būs mans stā-

voklis pagastā?"

Beidzot jāmin Ē. atmiņu tēlojumi. — Viņa stāstu sižetiem

bieži vien vielu devuši reālās dzīves fakti un personas. Aiz dažas

labas stāstu personas slēpjas pats rakstnieks, viņa māte, tēvs, pa-

ziņas, kāds latviešu literātu saimes loceklis v. t. t. Citreiz par

stāsta vielu derējusi niecīga saruna, kaut kur dzirdēts vai lasīts no-

stāsts v. t. t. Piem., stāstam Lietaina rudens svētdiena šāda izcel-

šanās: Kādreiz rakstnieks braucis kopā ar savu kaimiņu. Tas rā-

dījis uz ceļmalā redzamām mājām un stāstījis, ka tur saimniekojot

divi neprecējušās māsas. Bet ar to saimniekošanu visai labi ne-

veicoties. Vairāk un tuvāk kaimiņš nekā nav stāstījis.

E. atmiņu tēlojumi ir tādi literāri darbi, kuros reālā dzīvē re-

dzētais, dzirdētais un pārdzīvotais nemaz nav pārgrozīts. Šajos
darbos ietelp Atmiņu -vija (Viena cilvēka bērnība un pirmjaunība

sešpadsmit tēlojumos), No tālām dienām (Gaidītājos), Četras, lelas,

Tie, kas ap mums, Ēku burvība (visi četri tēlojumi stāstu krājumā

Satikšanās). Ē. atmiņu tēlojumiem ir trejāda nozīme: 1) Tie ir ne

ar ko neatvietojami materiāli viņa personības un biogrāfijas pēt-

niekam. „Varētu teikt, ka šī grāmata ir mana gara atslēga," tā viņš

pats saka par Atmiņu viju man adresētā vēstulē 17. IX 1936. 2)

Tie ir kultūrvēsturiski dokumenti. 3) Tie ir dzejas darbi. Ē. tēlo

savas atmiņas nevien par cilvēkiem, bet arī par grāmatām, kokiem,

ēkām, mājas dzīvniekiem, Rīgas ielām v. t. t. Tēlojumi lelas, Tie,

kas ap mums (par mājas dzīvniekiem) un Eku burvība stāv tālu no

prozaiskiem aprakstiem. Viss te ir vērots ar dzejnieka acīm un pa-

teikts gleznainā valodā.

„Katrs literārs sacerējums ir meli, bet rakstniekam viss jā-

pasaka tā, lai šiem meliem ticētu," teica E. kādā sarunā. Šie vārdi

lai ievada pārskatu par viņa epikas formu.
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Tūliņ jāsaka, ka E. līdz šim nav parādījis liela konstruktora

dāvanas, kas atsevišķus vielas elementus samezglotu par plašu ro-

mānu sižetiem. Nebūdams konstruktors, E. savu talantu parāda

episkās dzejas šaurākajās formās.

Kas tad nu ir iezīmīgs E. stāstu un tēlojumu konstrukcijā. —

Raksturīgākie paņēmieni ir šādi:

1) E. tēlo atsevišķus notikumus nedaudzu cilvēku dzīvē. Da-

žos gadījumos nav gandrīz nekādas fabulas. Ir tikai kādas rakstu-

rīgas situācijas, kādi atsevišķi momenti, kam nav nekādas tālākas

nozīmes. Tad rodas tēlojums. Tādi tēlojumi, piem., Bibliotēkā,

Vasaras svētku veli, Ceļa biedrene v. c.

2) Personu veidojumos E. galveno vērību veltī psiholoģiska-

jam tēlojumam. Šeit viņš prot labi rīkoties ar valodas individuali-

zāciju. E. personas runā katra savu valodu.

3) Ja E. stāstos ir kāda fābula, tad tā tiek laikā pārtraukta.

Pēc stāstu izlasīšanas lasītājs vēl jūt vajadzību just bailes un žēla-

bas par personu likteni.

4) E. bieži liek stāstījumam noritēt pirmā personā. Pie tam

no savas puses — kā to šādos gadījumos dara citi rakstnieki — viņš

nesniedz nekāda ievada, ne noslēguma. Piem., stāsts Līlija Vālo-

dze sākas: „Kamēr brālis miris, man, Pāvilam Rubenim, tirgoša-

nās neveicās." Beidzas: „Es ilgi stāvēju pie loga un skatījos ārā,

ielā, neko īsti neredzēdams." Tā Ē. rīkojas arī tad, ja stāsta gal-

venā persona ir nevis vīrietis, bet sieviete. Šo paņēmienu E. lieto

tāpēc, lai labāk varētu iejusties tēlojamās personas dzīvē un dvē-

selē.

5) Ja stāsta sižets ir plašāks, tad Ē. mīl to sadalīt atsevišķās

epizodēs. Šķiet, šādam kompozicijas veidam par paraugu būs bi-

juši Pērsieša darbi. Pērsietis Ermanim ir viens no vismīļākajiem

rakstniekiem. Epizodiskā kompozicija parasti sniedz atsevišķus

fābulas pavedienus. Tā ļauj mazā darbā izmantot plašu vielu.

Piemēram, tā tas ir ar stāstu Pumpurkalna Annas piemiņa un

Sieviete ar trīs dzejoļiem. — Jāsaka gan, ka ne vienmēr E. lieto

epizodisko kompoziciju. Piem., stāstā Dagļa karjēra sižets diez-

gan plašs, bet tas nav sadalīts epizodēs.

6) Ļoti ievērojama loma E. stāstos mistiskajam elementam.

Reālās dzīves notikumos iejaucas mistiskas būtes, mirušie ciemo-

jas pie dzīvajiem, dzīvie nokļūst „viņā pusē", sastop dīvainus ne-

laimes nesējus cilvēkus v. t. t. Viss tas liecina par viņa fantāzijas

rosību. Ar mistiskā elementa palīdzību viņš var spilgtāk parādīt

kādas personas psīchi vai stāsta idejisko saturu. Stāstā Viņā pusē

mistiskais elements kalpo idejiskam saturam, kas ietverts saucienā:
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„Ave, ave, Vita!" — Ir tomēr daži stāsti, piem., Maijas uzvara, kur

mistiskās būtes sāk līdzināties ar „deus cx machina" sengrieķu

lugās.

Ja runājam par Ē. stāstu un tēlojumu stilu, tad viņa literārajā

darbībā krasi atšķiras divi laikmeti. Pirmajā ietelp stāstu krājums

Atsacīšanās, Lietuvēna laikā, Cīņas un uzvaras un Atraidītie un

izredzētais. Te Ē. apzinīgi tiecas pēc stila izrotājumiem:

1) Personu vārdos bieži ir alliterācija: Zigurds Zilgalvis, Li-

nards Linlauks, Raimonds Remess.

2) Epitets kļuvis par raksturīgāko stila pazīmi. Runādams

par personām, E. nesniedz plašu aprakstu, bet izvēlas kādu rakstu-

rīgu epitetu: apaļi sāftvaidzīgs, pieglaudīgs, līdīgs, palempīgs,

drukns. Cilvēka acis Ē. stāstos ir izaicinoši lielīgas, pelēki urbjo-

šas, neuzticīgi pārmetošas, līdzcietīgi ziņkārīgas. Dienas var būt

karsti kvēlošas, vēsi laipnas, raibi nogurdinošas, priecīgi sēras.

Epiteti pielikti arī abstraktām lietām: zaļš karstums, svēti dziļas

ilgas, gaišs un piedodošs miers, dziļš maigums. Vairākos gadīju-

mos vienai lietai ir klāt vesela epitetu virkne. Pa laikam E. epite-

tiem individuāls raksturs. Reti gadās parasti un nolietojušies epi-

teti: žilbinošs spīdums, skaļš kliedziens, salds prieks.

3) Metaforu mazāk. Bet dažas ļoti cēlas: «Zeltaini vēss va-

kars dusēja skaidrs pār pļavām gatves abās pusēs un nesa siena

smaržu uz ceļa." Tas pats sakāms par salīdzinājumiemt: ~1918. gads

uzvēlās Latvijai kā smaga sniega kupena."

Ē. ir vīzuālists. Viņa epiteti, metaforas un salīdzinājumi veido

redzes gleznas. Ja ir kur kāda dzirdes glezna, tad tā nav visai no-

zīmīga.

4) No stila figūrām vispirms jā .īin atkārtojums: «Dziļas sē-

ras par to, ka tas varbūt bija tikai sapnis, ka Maija varbūt

neatnāks nekad vairs." Ļoti raksturīga stila pazīme — uzskaitījums:

«Būdās sāka rūkt, urkšķēt, dimdināt ar zābakiem, klau-

dzināt un grabināt ar šautenēm un patroniem." — «Kareivji

kāri metās klētīs, kūtīs, dārzos un pagrabos."

Šinī laikmetā rakstniekam daudz valodas kļūdu: 1) Nepareiza

vārdu kārtība:
«... uzņēma rupji naidīgos savus pre-

tiniekus." 2) Predikāts novietots teikuma beigās: «Saule jau

pazemu stāvēja." 3) Particips ar galotni -ošs darināts no tran-

sitīviem verbiem: necietošs, gānošs, sperošs, piedodošs, saprotošs,

spiedošs v. t. t.

Literārās darbības otrajā laikmetā ietelp stāstu un tēlojumu

krājums Atmiņu vija, Gaidītāji un Satikšanās. Gan arī te vēl ir

dažādi stila izrotājumi, bet ne tuvu tik daudz kā pirmajā laikmetā.
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Tagad E. apzinīgi tiecas pēc stila vienkāršības un cenšas visu pa-

teikt cik vien iespējams parasti. Ļoti bieži stāstījums pāriet pro-

tokoliskā aprakstā: Virs vagona soliem „balta plāksnīte ar melnu

rakstu: 4v. Bet virs durvīm arī balta garenāka plāksne un uz tās

iniciālburti: nesmēķētājiem. Pēc brītiņa no āra ienāca vīrietis, īsti

nenoteicama vecuma (tai metā starp 28 un 45), dienas piecas ne-

skūtu ģīmi, pavecu mēteli mugurā, nenotīrītām dublenēm kājās

(priekš kādām dienām bija lietus)," v. t. t.

Ja ieskatāmies šī laikmeta darbu saturā, tad redzam, ka E.

ir pievērsies neievēroto ikdienas cilvēku dzīves tēlošanai. Tas liek

secināt, ka stils ar saturu ir saaudzis organiskā vienībā. Jūtam, ka

E. ir bijusi sevišķa mīlestība vērot sīkumus un runāt par tiem vien-

kāršā valodā.

No paša pirmā stāstiņa (Maija) līdz pēdējam stāstu krājumam

Satikšanās E. ir bijusi tieksme tēlot kokus. Ja viņš jau tā katrā

priekšmetā redz dzīvību, tad jāsaka, ka koku dvēsele viņam ir vistu-

vākā. Roberts Vītiņš Stāstā bez virsraksta saka: «...apstājos pie

ik koka un aptaustu to. Tad man liekas, ka koki ir īpatnāki, viens

no otra vairāk atšķirošies un dziļāki interesantāki nekā cilvēki."

Te Vītiņš runā paša E. valodu.

4.

E. lirika un liro-epika sakopota grāmatās: Es sludinu (1920),

Laiki un celi (1922), Es šaubos, es ticu (1922), Es visur dzīvību

redzu (1925), Atvasara (1933) un Kāpnes (1936).

Ē. pirmā lirikas grāmatiņa Es sludinu savā laikā radīja lielu

saviļņojumu literātos un sabiedrībā. Bija tādi, kas autoru izsmēja

un lamāja. Citi teica un vēl tagad saka, ka šī grāmatiņa ievadījusi

mūsu pēckara gadu lirikas jauno virzienu — ekspresionismu. Ta-

gad par Es sludinu un tās turpinājumu Es šaubos, es ticu varam

runāt ar vajadzīgo mieru un objektivitāti. Paklausīsimies, ko

saka pats dzejnieks: „Es nenožēloju un saku kā zemes soģis evaņ-

ģēlijā: Ko esmu rakstījis, to esmu rakstījis. — Toreiz tas bija jau-

nas izteiksmes meklējums
... Atminos, naktī uz 1. janv. 1920 man

bija jāatgriežas no svētku atvaļinājuma savā armijas štāba infor-

mācijas daļā. Staigāju Valmieras piestātnes priekšā, gaidīju vil-

cienu un domāju par dzīvi un dzeju. Man likās, ka rakstnieku un

vēstures cilvēku apdziedājumos neko jaunu vairs nespēšu pateikt.

Vajadzētu izteikt domas par karu, lieliniecismu, cilvēcību. Vaja-

dzētu pavisam ko jaunu. Kā būtu, ja dzejotu —nu apmēram tā, kā

Poruks Nebijušo un divus vientuļus dzejoja? Šīs nakts pastaigā

tad nu meklējams mana brīvā ritma sākums" (vēstule šī raksta
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autoram 17. IX, 1936). Te noskaidrojas, kā radies E. «sludināšanas*'

dzejas saturs un forma. Saturs — cilvēcība un naids pret karu un

lieliniecismu — radies no jaunas vielas meklēšanas, jo 1919. g. E.

bija dzejojis galvenām kārtām par rakstniekiem un vēsturiskām

personām. Bet šis jaunais saturs patiesībā pieder viņa personības

raksturīgākajām īpašībām. Cilvēcības sludināšana manāma jau

viņa priekškara stāstos un dzejoļos. Tā iet cauri visai Ē. literāra-

jai darbībai. Ja viņš te pievieno klāt naidu pret karu un lielinie-

cismu, tad nīzdams tas atkal sludina cilvēcību. Tie ir tikai jauni

temati, jaunas vielas meklēšana, nevis jauns idejisks saturs, kas

atšķirtos no Ē. agrākās vai vēlākās dzejas.

Forma radusies pa daļai Poruka Nebijušā un divu vientuļu ie-

tekmē, pa daļai aiz atzīšanās, ka viņa agrākie dzejoļi metriskā un

stiliskā ziņā bijuši pavāji. «Nezināju, ko iesākt, un [Jānis] Grīns ar

Sudrabkalnu reiz ņēma neganti zobot manu «parastā ritma" dzeju

par viņas nevarību un temperamenta trūkumu," saka E. jau citētajā

vēstulē. Ne vācu ekspresionisti, ne amerikāņu Valts Vitmens viņu

nav ietekmējuši. E. brīvais pantmērs un brīvais pants ir vidus stā-

voklis starp saistītu un nesaistītu dzeju:

Es redzu svētrītu rasotu, redzu vijamies ceļu gājējiem pilnu.

Zēni, meitenes ir tur, vecīši sirmuma liekti, jaunekli, jaunavas,

vīri, sievas. (Es šaubos, es ticu, 52)

Šīs dzejas stils ar neparastajām metaforām («Nami vieni grib

būt, viegli grib būt, izgrūž ļaudis uz ielām. Noskatās iemītniekos

savos, noskatās izbrīnētām logu acīm, lepojas ar tiem." Es slud.

20), salīdzinājumiem (auto ierūcas ielas vidū «kā slimnieks nakts-

murga mocīts." ibid. 19), epitetiem (vesercērtoši, nākotnīgi soļi.

zils, pelēks, brūns vai melns mirdzums v. tml.), nominālajiem vai

verbālajiem uzskaitījumiem un citiem ne visai izjustiem, bet meklē-

tiem izrotājumiem tolaik tiešām bija kas jauns nevien paša Ē. dzejā,

bet arī visā latviešu literātūrā. Tagad ir citādi. Pats Ē. ir atzinis,

ka viņam šāds stils nepiestāv. Tas ir derējis tikai zināmam laik-

metam. Citi jaunākie latviešu dzejnieki, turpretim, tālu pārsniedz

to, kas 1920. gadā likās neparasts, pat ārdīgs un mežonīgs.

Par E. pārējās lirikas un liro-epikas krājumu motīviem un ide-

jisko saturu runāsim maz. Ē. lirika šinī ziņā neko daudz neatšķiras

no stāstiem. Arī te redzama mums jau zināmā E. personība. Ir

tikai cita izteiksme, cita forma.

Vispirms jāsaka, ka Ē. ir maz īstas jūtu lirikas. Tās galvenie

motīvi — mīlestība, dzīvības slavināšana, vientulība un pārindivi-

duālās jūtas. Ē. mīlestības lirika necildina vienpusīgi ne erotisko,
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ne seksuālo mīlestību. Ta meklē sintēzi un atzīst mīlestības da-

\k vienai sievai savāds mīlas degums.

Vai kluss, vai kaisls, vai lepna spīta valdīts,

Viņš vienlīdz jauks un vienlīdz svēta balva.

Un kas šo dažādību mūžā meklē —

Lai sauktos Donžuāns vai Ansis Vairogs —

Viņš guvis augstāko. (Atvasara, 8)

Dzīvību E. jūt klusumā. Mierīgos novakaros viņš dzird, ka

irdz kāds mūžīgs avots, ka ap viņu viss rit. „Šai mierā dzīvību es

jūtu pašu" (Atvas., 127). E. ir šīs zemes dzīves svētītājs. Pat no

turienes, kur nav ne vasaras, ne ziemas, viņš grib apciemot savu

zemes dzimteni, vērot pilsētu, dārzus, kokus, ēkas, ļaudis. Tāpēc

E. dzejoļi par nāvi pauž tikai vieglu rezignāciju. Nāve viņam ir

mīļa vakara saule, kas smaida kā māsa un apspīd to labo, kas mūžā

darīts.

E. vientulības cēloņi meklējami tieksmē būt kaut uz brīdi ci-

tam cilvēkam. „Ak šī apnīkstošā Ērmanība mana! Jānes līdz ka-

pam tā man kā svārki nodriskāti veci!" (Es sludinu, 13). Ē. dzejas

pārindividuālās jūtas izpaužas reliģiskos un kosmiskās izjūtas mo-

tīvos. Viņš ir baltā Dieviņa pielūdzējs. Viņš jūt sevi kā daļu no

visuma.

Vislabāk E. sevi parāda idilliskā apceres lirikā. Var teikt,

ka viņš ir rudens dzejnieks. „Man tīk šī apcerošā rudenība. Pats

Rudens lapu šalkā svētī mani" (Laiki un ceļi, 111). Visā dzejoļu

krājumā Atvasara spīd rudens saule. Rudens dzejniekam ir kā

brālis. „Rudens — svētākais tu gada laikos!" (31) Tāds rudenīgs

miers ir visā Ē. apceres lirikā, kaut arī temati iederētos citos gada

laikos. — Apceres lirikā atkal sastopam ikdienas ļaudis. Tur ie-

mīlējusies suflese, ēdienu veikala kasiere, zābaku tīrītājs, aptiekas

kasiere, avīžu pārdevēja, lauku veterinārs, bibliotēkārs v. t. t. —

Ar lielu iejātu un gleznainu izteiksmi E. apcer dabas parādības,

dzīvniekus, mājas, kokus v. t. t.

No Ē. liro-epikas sevišķi ievērības cienīgi ir latviešu un cit-

tautu rakstnieku un vēstures personu apdziedājumi, kas atrodami

visos dzejoļu krājumos, bet visvairāk Laikos un ceļos. Gan te kā-

dās vietās minēti nepārbaudīti vai nepareizi fakti, bet personu ga-

rīgā seja ir tverta ļoti raksturīgi. Lai šī seja būtu vēl gaišāka, ap-

cerē tiek iepītas illūstrācijas no rakstnieku darbiem. Šiem dzejo-

ļiem ir arī praktiska nozīme: Tie der kā palīglīdzeklis literātūrvēs-

tures mācīšanai. Lai pieminam tikai dzejoli Kristaps Firekers,

Elverfelds pie Neredzīgā Indriķa, Poruku Jānīša svētku rīts, Jāņa

Misiņa pēcpusdiena, Teodora Zeiferta nāve v. c. Apdziedādams
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latviešu rakstniekus, E. nav šķirojis draugus no pretiniekiem. Vi-

sos gadījumos redzama liela un sirsnīga rakstniecības mīlestība:

Mans Ave skan jums brāļi-dziesminieki,

Ik manu gaitu apstarojat jūs.

(Laiki un celi, 177)

Pie Ē. liro-epikas vēl pieskaitāmas vairākas balādes un citi

episka rakstura dziedājumi (Mirušo pilsēta, Dejotāja kapsētā,

Skumjais donžuānu kongress, Ala Dante, Dzirnavu iela v. c). Ipats

sižets ir dzejolim Brauciens pagātnē: dzejnieks vēlas, kaut būtu

laika mašīna, ar ko var braukt pagātnē. Tad viņš, pats nepārmai-

nījies, sastaptu nevien savus tuviniekus, bet arī pats sevi kā mazu

zēnu, kas nāk no skolas. (Atvasara, 88).

Ē. lirika un liro-epika bagātīgi lietoti dažādi stila līdzekli.

Redzes gleznas ir vairākos gadījumos loti spilgtas, piem.:

Kā sārtā talārā tērpts priesteris

Pār zemi vakars izpleš zaigās rokas.

Ne vēja pūsma trīc, ne zariņš lokās,

Dzildzilā klusumā ir ievīts viss. (Es visur dzīv. r., 70)

Galvenie stila līdzekli, kas rada E. gleznas, ir šādi:

1) Krāsu epiteti: zaļi labvēlīgs smaids, vakars kā sar-

kanbalts vainags, balti melna kaisle, balta viltība, sar-

kanz c 11 a daile v. tml.

2) Salīdzinājumi: Vārpas druvā kā zaļi zobeni viena pie otras

zuzoši sitas. —
Kā mamma jautri iedzērusies pa Rīgas ielām Ziema

slāj. — Prieks kā skaliņš, iedegts kupenā v. tml.

3) Personifikācijas ieņem īpatu vietu Ē. lirikas un liro-epikas

stilā. Bez tām personifikācijām, kas izbārstītas pa atsevišķām rin-

dām, viņam ir stipri daudz to dzejoļu, kas viscauri ir kādas dabas

parādības vai priekšmeta personifikācijas. Viņš liek sarunāties

ēkām, liek par savu likteni stāstīt vītolam, liepai, bērzam, galdam,

pulkstenim, puķēm v. t. t. Stādu valsts pārstāvjus un dabas priekš-

metus Ermanis iedomājas līdzīgus cilvēkiem, kas var apjaust, just

un domāt.

4) Daudzreiz Ē. lieto satura vai izteiksmes parallēlismu.

Piem., izteiksmes parallēlisms:

„Ko mežā biji tu?" — To egli meklēju,

No kuras nolūkoji savu slaidumu.

„Ko pļavā biji?" — Lūkojos pēc zieda tā,

Kas kairo smaržu taviem matiem atdeva.
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„Ko purva biji?" — Čūsku redzēt gāju to,

Kas lunkanību piešķīra tev viltīgo. (Atvasara, 24)

Blakus skaistām stila gleznām viņa dzejā kādreiz iezogas art

gluži prozaiska izteiksme. Piem., maza bērna apraksts:

Te ģīmi raudās viebj, te smaida man jau pretī,

Un prieks man liels, ka mani pazīt sāk jau tas.

Vēl mutē zobu nav, uz galvas mati reti;

To smejot mīlinu: „Vai esi vecīts mazs?" (Es vis. dz. r.j 60)

Citur izteiksme banāla, piem.: par strazdu teikts:

Ir brīnum vilinošs tāds saldums likts tev dziesmā,

Ka reizēm viņu ēst uri baudīt var kā medu. (ibid. 69).

E. lirikas un liro-epikas stilu stipri traucē valodas kļūdas.

Piemēram, no vārdu kārtības pārstatīšanas viņš nav atbrīvojies

vēl līdz šim: Puses abas katrai redzu lietai (L. un c, 28). —
Tā

Solveigas tad veidu gūtu (Es visur dz. r. 63). — Man vaigi liegā

iekvēlotos kaismā (Atvas., 17). — Kāds krāsu vizums brīvām Jūsu

dienām? (Kāpnes, 15).
No stila figūrām E. visbiežāk lieto atkārtojumu dažādos vei-

dos. No skaņu elementiem jāmin alliterācija: Gars trauslo miesu

mierina un paijā; bet galvā kroni līksmāko kad lieku, man liepa

lapu dzeltenu met maijā. — Vēss mierīgs mirdzums mūžam Jūsu

sejā. — Man baigs un briesmīgs bieds. — Mums laipni liegā saulē

sejas sila.

Pagadās arī onomatopoētiski savienojumi: Un dzirkstis me-

tot šķēpi šķindēs mums. — Te viņi ruk š, te rēc, te rū c
r

te kauc, te kviec.

Kaut arī E. nav uzrakstījis nevienu dzejoli tautas dziesmu

pantmērā, viņa stilā vairākos gadījumos sastopamies ar tautas

dziesmu asociācijām, piem.: Bet reizēm dziļā, grūtā bārenībā bez

saules pavēnī tik sērs tu tiec. — Viņš bieži runā par mīļo Laimu un

Laimas lēmumu.

Bībeles stila ietekmes atsevišķās vietās pamanāmas brīvā

pantmērā sacerētajā lirikā, piem.: Bet kad uzvarošs, godībā mir-

dzošs pār zemi tu nāksi, kad lieksies kalni un pakalni drebēs tavā

spēkā ...
v. t. t.

Ē. daudz cīnījies par savas dzejas metriskās formas izkop-

šanu. Literārās darbības sākumā viņš raksta visvairāk sonetas

formā. Tā nepadodas: pants smags, atskaņas neprecīzas, atskaņu

kārtība nepareiza. Tad Ē. pāriet uz parastām kvartām vai arī vai-

rākrindu pantiem ar poētikās nenoteiktu atskaņu kārtību. Ir arī
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tādi dzejoļi, kas nesadalās atsevišķos pantos. Atskaņu daudzreiz

tiemaz nav. Bet Atvasarā Ē. ar atskaņām prot pat rotaļāties: Te

ir vairāki dzejoli ar labām daktiliskām atskaņām un atskaņu kano-

niem. Arī pantmērs kļuvis gludāks. Kāpnēs manāmi jaunu formu

meklējumi. Šķiet, pats dzejoju krājuma nosaukums domāts pa da-

ļai kā formas apzīmējums. Kāpņu forma šāda: Dzejolis sadalīts

vairākos pantos. Pirmajam pantam I—31 —3 rindas. Turpmākajos

pantos rindu skaits pieaug aritmētiskā progresijā (pieaugums —

viena rinda). Dzejolis var beigties vai nu ar lielāko pantu vai arī

pēc tā vēl seko citi panti, kam rindu skaits samazinās aritmētiski

krītošā progresijā, un tad pēdējais pants rindu skaita ziņā līdzinās

pirmajam. Atsevišķu pantu rindas vieno atskaņas.

Taču līdz pat pēdējam laikam E. pantmērs un pants nav iegu-

vis vajadzīgo vieglumu un vijību. lemesli šādi:

1) Daudzos gadījumos pantmēra akcents nav tajās vietās,

kur jābūt vārda palīga akcentam. Tādēļ metriskā akcentācija ir

nedabiska. Piem.: Sevim iepriecināšanu atrast. — Kas

drošs un manīgs, aukstasinīgs, — Pavēlēt un pārliecināt

sāk. — Pārīši kur atpūzdamies staigā. — Bet pakaitināt

man to patikās.

2) Ne vienmēr pantmērs respektē loģisko akcentu: Nakts tā

bij septembrī un stipri lija. — Un tu? Ko tu šonakt pieredzēji? —

Ko tīru es. Berz! Nezinās ne velns... — Šajos piemēros loģiski

uzsverami vārdi „nakts", „tu" un „berz!" iekļuvuši pēdas neuzsvēr-

tajā daļā.

3) Vienā vietā salikti vairāki vienzilbīgi vārdi: Un ne tik

te vien — visur raibi, rāmi bari (jambiska rinda).

4) Tādi vārdi kā „katrs", „viegls", „nopietns" v, tml. pant-

mērā lietojami tā, it kā tos rakstītu un runātu „katris", „vieglis",

~nopietnis" v. tml. Ermanis tā nedara, un tādēļ rodas ritmiska aiz-

ķeršanās: Būs katrs kā senā Līgo naktī. — Divkārt viegls ir

šorīt viņa solis, — Nopietns viņš kā priesters baznīcā.

5) Ļoti bieži lietots teikuma salauzums (enjambement):

Un Baratinskis gul uz galda Pats es

Pa dziesmai šad tad uzrakstu. Ar Fetu

Es tuvīns draugs. Tu — sieviņa man, protams.

5.

„Nav gan Latvijā otra cilvēka, kura garīgo pasauli rakstnie-

cība piepildītu tādā mērā kā Pētera Ērmaņa. Tas sakāms ne tikai

tāpēc, ka viņš ir dzejnieks, stāstnieks, literātūrvēsturnieks un bib-

liofils, — viņš elpo un emanē literāru atmosfairu...
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Latviešu, vācu, ari vēl krievu literātūru viņš pārzina lieliski, pat

anekdotiski." Tādu liecību par Ē. nodod Jānis Grīns (Jaunākās Zi-

ņas 271, 1936). Šai sakarā jāpiemin Ē. apcerējumi par latviešu

rakstniekiem un rakstniecību. Plašākie ir šādi: Četras sejas (lite-
rāras studijas par A. Austriņu, K. Jēkabsonu, K. Krūžu un K. Strālu,

1924), Ed. Treumanis un viņa dzeja (E. Tr. kop. r., 1924) un Annas

Brigaderes dzīve un darbi (1931). Te Ermanis reprezentējas kā

apskaužams faktu zinātājs un nemaldīgs literāro darbu sapratējs.

E. sīkākie apcerējumi un liels skaits recenziju izkaisītas pa žurnā-

liem, gada grāmatām v. t. t.

E. rediģējis atmiņu kopojumu Rūdolfs Blaumanis (1923), Blau-

maņa kopotus rakstus (1923—1928), Poruka kopotus rakstus (kopā

ar Kārli Egli, 1929—1930), J. Ezeriņa rakstus (1925) un sastādījis

antoloģiju Dziesminieki (1922).

6.

Latviešu literātūrā Ermanis sevišķu nozīmi iegūst ar saviem

stāstiem. Viņa lirika un liro-epika izteiksmes un sižetu ziņā ir gan

loti gleznaina un īpata, bet smagā pantmēra un dažu valodas kļūdu

dēļ to nevar likt blakus citu latviešu dzejnieku augstākajiem sasnie-

gumiem.

Ermanis atzīmējams arī kā spilgts latviešu ekspresio-
nisma ievadītājs un reprezentētājs, bet ar piebildumu, ka ekspre-

sionisms viņa dzejā nav radies ietekmes ceļā, bet izaudzis no paša

personības raksturīgākajām īpašībām. Ekspresionisms kā forma

Ērmaņa pēdējā laika dzejā nav vairs samanāms. Turpretim ekspre-

sionisms kā idejisks saturs — cilvēcības sludināšana — ir Ērmai.ia

dzejas būtībā vēl līdz pat jaunākiem laikiem. Viņš ir radniecīgs

Sudrabkalnam un Rich. Rudzītim ar savu tiekšanos apvienot visu

tautu dzejnieku labākās domas; Porukam un Saulietim — ar hern-

hūtiski kristīgās mīlestības sludināšanu; Pērsietim, Apsīšu Jēka-

bam, Blaumanim un citiem — ar ikdienas laužu dzīves tēlošanu.

Lirikas un liro-epikas stilā var meklēt radniecību ar Fr. Bārdu un

ari Skalbi. Bet tā ir tikai radniecība. Visiem Ermaņa dzejas dar-

biem sava īpata intonācija, kas liek atcerēties teicienu, ka viņa li-

terārais virziens ir „ērmanisms".
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3. Richards Rudzītis

Jānis Zanders

1. Cilvēks. Richards Rudzītis, kura pirmais dzejolis Mū-

žīgā jaunība iespiests 1917. gadā (Jaunā Vārdā), ienāca mūsu

rakstniecībā pēc pasaules kara, kad atjaunotās dzīves skurbums

pārņēma visu garīgo Eiropu. Cilvēces vienības idejas, spoži huma-

nitātes sapņi, drosmīga griba meklēt jaunus pamatus visai dzīvei

atraisījās brāzmainajā ekspresionisma strāvā, kuras reprezentanti

pārstaigāja visu Eiropu, augstu paceldami nebijušu cerību

karogu. Tas bija laiks, kad P. Ermanis sludinādams sludi-

nāja jaunos dzīves un literātūras ideālus un aicināja: „Ritēt,

ritēt, riņķot ap sauli." Un J. Sudrabkalns savas sapņotājas

Armādas karogā rakstīja vārdus, kas apliecināja viņa paļāvīgo ti-

cību: „Ja tu mīli, visu vari." Šim Dailā-Labā-Mūžīgā garīgajam

ordenim piederēja arī R. Rudzītis. Cik polifoni viņa himniskais

heksametrs piekļaujas Sudrabkalna odai: „Mīli, ak, mīli, un dievi,

un cilvēki vienosies tevī."

Pēdējos divi gadu desmitos mūsu rakstniecība paspējusi pār-

dzīvot jau vairākas metamorfozas. Diezgan ātri atplūda ekspre-

sionisma pali. Evolūcijai bija pakļauts arī R. Rudzītis, taču pama-

tos viņš palicis tas pats. Viņa gaitu raksturo ne pārvērtības, bet

būtiska attīstība. Garīgā apkārtne, kurā viņš atradis sevi, nav

daudzpusīga, lai gan tur sastopamies ar parādībām, kas reprezentē

dažādas un tālas kultūras, bet totiesu dziji konģeniāla. Tā ka

šai gadījumā mazāk var runāt par ietekmētājiem, vairāk par atbrī-

votājiem. Viņu saista vienīgi tās parādības, kas spēj pieskarties

viņa subjektīvajām stīgām. Lai gan viņš rakstījis par dažādām li-

terārām parādībām un dažādiem domātājiem, taču visur pirmā vietā

jāmeklē viņš pats. Izveidodams un noskaidrodams sevi, viņš pa-

licis uzticīgs tam pavasarim dzīves izjūtā un ideju pasaulē, kāds

valdīja Eiropā pēc kara. Tā viņš gan palicis vientuļāks kā literāra

parādība, taču vienreizīgs, viengabalains, nemitīgi sev uzticīgs.

R. Rudzītis dzimis 1898. gada 19. (7.) februārī Mellužos, kur

viņa tēvs bija zemkopis. Literāras tieksmes izpaudās agri. Jau

desmit gadu vecumā Mellužu elementārskolas audzēknis atrada

prieku dzejoļu rakstīšanā. lestājoties (1909. gadā) L. Bērziņa va-

dītajā Dubultu ģimnāzijā, radās iespēja meklējumus un mēģināju-

mus virzīt dzijumā. Ka par vienu no pirmajiem garīgajiem vado-

ņiem viņš izvēlējās Tolstoju, ir ļoti zīmīgi un, varbūt, nenovēršami.

Lai gan Tolstojs varēja reibināt visu tā laika jaunatni, taču R. Ru-
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dzītis tam pieķērās ar nemaldīgu instinktu un vairāk par māksli-

nieku viņā mīlēja ētisko un reliģiozo meklētāju. 1916. gadā Rudzī-

tis iestājās Tērbatas universitātē, lai studētu vecās valodas. Šīs

studijas viņu tuvināja grieķu kultūrai. Viņš iemīļoja grieķu dzeju,

bet jo sevišķi viņu filozofiju (to lasīja prof. Osis). Visā grieķu kul-

tūrā viņš nojauta dziļu daiļuma kultu. Arī viņš par sevi varētu

teikt Lesbas Sapfo'as vārdiem: „Liktenis mans — saules gaismā

un daiļumā iemīlēties." Grieķa dvēselē, kas visa pamatos meklēja

aistētiskās vērtības, kas katru dzīves soli izdaiļoja dziesmām, kas

pat svētumā meklēja aistētisko saldmi kā bite visā tikai medus

saldmi (Bišu mcl., 71) un kas atklāja daili labā (Kalokagatia) ideju,

viņš apbrīnoja lielās daiļuma slāpes. Patiesībā šeit modās nojaus-

ma par to, ko vēlāk viņš dēvēja par „Mūžīgi daiļo". Taču attie-

cībā pret grieķiem viņš nekad nav atkāpies no kritiskā viedokļa.

Viņu neapmierināja grieķu ētika, viņu dzimumu attiecību izpratne,

viņu drebēšana likteņa priekšā. Grieķu mākslā cilvēks dzīvoja it kā

stingrā logātā ietverts, viņam trūka kosmiskā izplatījuma nojautas,

saites ar visumu (B. mcl., 72). Bet tai pašā Tērbatas laikmetā

Rudzītis turpināja iepazīties ar R. Tagores darbiem, ar ko viņš

pirmo reizi saskārās ģimnāzijā. Ar tiem viņam pirmo reizi uzausa

lux orientalis. Un šīs studijas viņam deva to, ko viņš nevarēja at-

rast Helladā. Šeit nu bija tā kosma nojauta, saite ar visumu,

karitātīvā attieksme pret visu esmi. Viena kultūra viņam bija

komplēmentāra otrai. Tikai ejot cauri abām šīm kultūrām varēja

piepildīties viņa personības vienība.

1919. gadā Rudzītis pārnāca uz Rīgu un 1920. gadā immatri-

kulējās Latvijas universitātē. Tagad viņš apzinājās, ka viņa sirds-

dedze ir filozofiskie pamata jautājumi un tāpēc nodevās filozofijas

studijām. Ap to pašu laiku sākās intensīva produkcija. Arvienu

biežāk laikrakstos un žurnālos parādījās viņa darbi. 1922. gadā dze-

joļu jau bija sakrājies tik daudz, ka varēja iznākt pirmā grāmata Cil-

vēka dziesmas. Strādādams par korrektoru un vēlāk par bibliotēkām

Valsts bibliotēkā (no 1920. g.), viņš bez tam atrada pietiekoši daudz

laika studijām un literāram darbam. Viņš pieder tiem rakstniekiem,

kuru darbība balstās uz agri apjausta, filozofiski pārbaudīta, respek-

tējama pasaules uzskata. Bet cik tas pamatos vienots, tik raibās

formās viņš izbārstījis tā atsevišķus momentus. Viņš rakstījis gan

dzejoļus, esejas, recenzijas, ievadrakstus, nav viņam sveši pat mē-

ģinājumi drāmā un prozā. Visi šie darbi apliecina viņa atzi-

nēja ceļu. Šo neatlaidīgo sevis apliecināšanu dažkārt tulko-

juši nepareizi, saskatīdami šeit sava veida fanātismu. Tā A. Čaks

reiz polemikas karstumā (Daugava, 1929) izteicās par to, „cik
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lielā mērā Rudzītis grib būt tikai mācītājs, sodītājs un stingrs skol-

meistars mākslā." Taču šos vārdus var pieņemt tikai tiktāl, cik-

tāl vispār par mācītāju un skolmeistaru var saukt katru, kas aktīvi

un konsekventi pauž savu pārliecību. Nav baidījies Rudzītis teikt

savu vārdu arī par dienas jautājumiem (sk. viņa Vai latvju jaunat-

nei vajadzīga reliģija, Eiropa raganu naktī, Patiesība par spiritismu,

N. Rēricha miera karogs v. t. t.). Skaidri viņš apzinājies savu lite-

rāro stāvokli. Un taisni šeit mums atklājas R. Rudzīša cīnītāja

profils viszīmīgāk. Ja visu laiku romantiķiem nav bijis svešs dažs

kareivīgs žests, tad sevišķi tiem, kas piederēja ekspresionistiem,

un kuriem Sudrabkalns deva spārnotu bausli: „Par saviem sapņiem

cīņu sāc!" Nekad R. Rudzītis nav parādījis sevi laikmetīgāku kā

tad, kad viņš uzstājās pret dažām laikmeta mākslas strāvām:

1928. g. pret „vieglo žanru mūsu rakstniecībā" un 1929. g. pret

„negātīvajām tendencēm mūsu visjaunākajā dzejā" — pret huli-

gānismu, pesimismu un naidu". Jo laikmetīgo var apliecināt kā

pozitīvā, tā negātīvā formā, bet ārpus laikmeta patiesi stāv tikai

tas, kam laikmeta notikumi vienaldzīgi.

Nepietiek, ja mēs Rudzīti raksturojam tikai kā atzinēju un cī-

nītāju. Viņš pats sevi dažkārt apzīmējis par svētceļnieku. Un šis

vārds, liekas, daudz dziļāk izteic viņa cilvēcīgo būtību. Nav ne-

vienas skaistākas vietas Latvijā, ko Rudzītis nebūtu apstaigājis ar

ceļinieka somu plecos. Dabas daiļajā vīzijā viņš iet sev meklēt

Jaunu Jeruzālemi vai Meku". Šais ceļojumos vkiam īsti atklājies

mūsu dzimtenes daiļums, ko viņš himniski slavina savās Svēt-

celotāja piezīmēs. Šie ceļojumi viņu tuvinājuši mūsu zemes Dievam,

Dabai, Darbam. Bet šo pašu daiļuma slāpju tirdīts, viņš vairākkārt

atstājis dzimteni, lai apceļotu Eiropas ziemeļus un dienvidus, lai

pilsētās un cilvēkos, kultūras krātuvēs un dabas ainavās, Britanijas

mūzejā un Luvrā meklētu to vienu, kam var tuvoties latvju baltajā

baznīciņā un Alpu galotņu bezgalībā. lekšējā rosība nebeidzas arī

tad, kad darbs saista dzimtenē. Viņam nepieciešami personīgi sa-

kari ar tiem dižgariem, kuriem viņš jūtas tuvu. Tā sākas vēstuļu ap-

maiņa ar R. Rolānu, R. Tagori, N. Rērichu. Latviešu rakstnieku

starpā viņš garīgus tuviniekus un personīgus draugus atrod K. Eglē,

Z. Mauriņā, arī P. Ērmanī. Plašākos sabiedriskos sakaros viņš no-

nāk, kad Latvijā nodibinājās Rēricha biedrība, kur viņš rosīgi dar-

bojas, izjuzdams prieku savas idejas iemiesot dzīvā, sabiedriskā

darbā, kas viņam rada dažu draugu arī tālās, svešās zemēs.

Rudzīša attīstība katrā ziņā nav uzskatāma par noslēgtu, kad

viņam rokrakstā glabājas dažs darbs ar jaunām iezīmēm. Viņš

pārredz savu attīstību un principiāli to pieņem. „Semper avanti" —
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šo Rolana devīzi viņš izvēlējies par aksiomu, uz ka viņš ceļ savu-

atzinēja, cīnītāja un svētceļnieka dzīvi.

2. Domātājs. Lai izprastu Rudzīša dzeju, kurā daudz

pravietīgu toņu, nepieciešami zināt viņa attieksmi pret laikmetu.

No vienas puses raksturīga viņa noliedzēja pozīcija. Šai ziņā ir

zināms pamats, ka A. Čaks viņu salīdzina ar Savonarolu. Arī viņš-

stāv laikmeta vidū, sodīdams un šauzdams. Nav viņam pieņemama

modernā cilvēka dzīve, kam nav vairs mājas, nav svētuma un cie-

ņas. Kā nežēlīga stichija cilvēku ierāvusi viņa paša radītā ma-

šīnu civilizācija. Bez dvēseles palicis, tas „baudās un

izcērt svētbirzis, apgāna avotus (D. dv. 84). Kā teiksmainā At-

lantide dreb modernā pasaule, jauzdama briesmu tuvumu. „Tāda

tumsa kopš mūžiem nav manīta" (D. dv. 84). Bet tai pašā laikā

Rudzītis nojauž laikmeta dižumu un nozīmību. „Mūsu laikmets par

lielu, par pravietisku, lai mēs bradātu šaurās tērcītēs." ~Ja mūsu

laikmets ieslīdējis arī visdziļākās padibenēs un negarīgumā, tad nr>

otras puses arī gara alkas laužas ar nebijušu spēku" (Daugava,

1928). Šīs divas īpatnības koncentrētā veidā izpaužas pilsētā. Tā-

pēc no vienas puses Rudzītis no tās novēršas, bet no otras — ne-

spēj atbrīvoties no tās burvības. Parīze viņam ir „bezdibenīgi

skaistā, bezdibenīgi ienīstā". Šeit saauguši Sodomas un Madonnas,

ideāli. Viņš gluži labi zina, ka „pīšļu un elku vidū iznirst arī daudz

nemirstīgi daiļa", kaut arī viņam liekas, ka pilsēta galvenā kārtā

simboliski izteic mūsu laikmeta perifērisko aspektu, ne būtību. Bet

kas gan īsti ir mūsu laikmeta skaistums? — Lūk: „Cilvēks sti-

chiju vidū mokās no jauna dzimst." Top jauns cilvēks, kas radīs

labāku laikmetu, daiļāku nākotni. Bet vēl priekšā lielas katastro-

fas un pārbaudījumi. Tāpēc laikmeta apvārsnis zvēro „drausmās-

un gaidās", „smagi bulains klusums san kā pirms milzu aukas". Ar

savu baigo nojausmu aizkustina skaistā šūpuļa dziesma (D. dv. 49),.

kurā dzejnieks skubina bērnu augt ātri lielam, lai kopdarbā būtu

vairāk roku, kas ver logus pasaules rītam, kas nāk «viesuļiem cauri

un naktij".

Attieksme pret laikmetu raksturo arī Rudzīša attieksmi pret

laikmeta mākslu. Viņš redz mākslu, kas izteic laikmeta perifērisko

aspektu, un mākslu, kas izteic tā būtību. Pirmo viņš noraida, otro-

pieņem. Pirmo reprezentē, piemēram, tādi kā Majakovskis,

Jeseņins un vieglā žanra un formālisma kultivētāji, otru — atsevišķas

lielas individualitātes, sevišķi Rolāns, Tagore, Rērichs. Tie turpina

to līniju, kas izlocījusies cauri visiem laikmetiem. Tā ir Dantes,

Šellija, Tolstoja, Skrabina, Čurļoņa māksla. Un kas, pēc Rudzīša

domām, to raksturo? Formāliem meklējumiem šai mākslā nav prī-
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māra nozīme. Vispirms vajadzīga ideja, un „ideja nosaka formu"

•(Daugava, 1928). Tie, kas meklē dzejā tikai vārda melodiju, vai

gleznā — izsmalcinātu techniku, nerada mūžībai. Bet lielas, uni-

versālas idejas pašas izlaužas bagātā formā. Visi lielie reliģiju

meistari un pravieši bijuši arī lieli dzejnieki (Daugava, 1928). Bet

ideju nesēja ir personība, un tāpēc lielas mākslas pamatā ir dižā

personība. Liels mākslinieks ir mūžīgās idejas pakāpeniski aug-

stākais iemiesojums, viņa „katarsiskās ilgas" tiecas konkrētizēt re-

lātīvajā formā absolūto ideju. Mākslai ir savs paidagoģisks uzde-

vums — „tai jābūt audzinātājai, kas rada jaunu, labāku pasauli".

Tāpēc mākslinieka radīšana ir dziji nopietns, liturģisks akts. Aug-

stākā māksla ir mūzika un „mūzika ir dievkalpojums". „Istā dzeja

ir ekstāze" (Sv. p. 104).

Savas teorijas pārbaudei Rudzītis izvēlējies Baironu, pret kura

mākslas lielumu viņš nevar nesajust cieņu, bet kura cilvēcīgais di-

žums ir daudzkārt apšaubīts. Rudzīti tirdīja problēma: vai tik lielu

mākslu varēja radīt pundura cilvēks? Tādēļ viņš veltīja Bairo-

nam psīcholoģisku studiju. Secinājumi šeit tādi, ka Baironam bija

gan lieli trūkumi, taču viņa ārkārtīgā vainas apziņa, izmisīgs nemiers

varbūt daudz ko grieza par labu. lekšējo spēku augstspraiguma

brīžos dzima dižā māksla. Bairons bija gan liels īpatnis, bet viņš

nespēja aizsniegt pilncilvēka universālo, mierīgo lielumu. Perso-

nības jēdziens aptver tikai zināmu psīcholoģisku un ētisku formu, bet

lai saprastu, ar kādiem saturiem Rudzītis grib to pildīt, tad jāmet

skats viņa pasaules uzskatā.

Pamata principos Rudzīša pasaules uzskats, bez šaubām, at-

karīgs no indiešu mācībām. Taču šis konstatējums ir radījis un var

radīt daudz pārpratumu, ja nenoskaidro, ko ar šīm mācībām domā.

Indijas vārds sedz daudzas un pavisam dažādas parādības gara

dzīvē. Tāpēc ļoti neuzmanīgi rīkojas tie, kas visu indisko mēģina

ietvert vienā perifēriskā īpatnībā, saistot Indijas vārdu vai nu ar

•dzīves noliegšanu, vai okultu misticismu, vai galēju pasīvitāti, vai

nožēlojamu sociālo kārtību. Pat eiropiskais Nīcše, kam likās, ka

pat «Platonu galvenos punktos labi pamācījis kāds brachmins", at-

zina, ka Indijas filozofijā jau pirms dažiem gadu tūkstošiem sasto-

pama moderno sistēmu — kantisma, atomistikas, nihilisma rafinē-

tās, spekulatīvās asprātības. Tur esot vietas, kas skanot kā Tīrā

prāta kritikas lappuses (1888. g. vēstulē P. Gastam). Tai pašā

laikā eiropiešiem nav sveša mistiskā introversija un ar to saistītās

.atziņas. Galvenais skolotājs indiešu filozofijā Rudzītim ir un paliek

R. Tagore. Bet Tagore visumā pārstāv to absolūtā, spīrituālā mo-

nisma virzienu indiešu filozofijā, ko apzīmē par vedantismu, un
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kura būtību raksturo vedu teikums: „Tat tvam asi" (Tas tu esi),
kas izteic absolūtā principa (Braehma) un dvēseles (Atma) identi-

tāti. Viss ir viens, viss ir Braehma, kam piešķir tikai 1) eksisten-

ces, 2) garīguma un 3) prieka (ananda) atribūtus. Sevišķi pēdējais
raksturo vedantisma pozitīvo, optimisko pamata raksturu. — Ne-

ziņa (avidja) saista mūs pie šķietamo parādību pasaules (maijas),
bet īstā zināšana (vidja) noskaidro, ka maija ir tikai kā plīvuris, kas

ar šķietamo dažādību aizklāj īsto būtību, kā sapnis, kas izbeidzas

pamostoties. Cilvēka pilnības ceļš (šodona) ir ceļš uz universālās

vienības apziņu, ko var sasniegt gan ar atziņu, gan darbību, bet

sevišķi ar karitātīvu mīlestību. Šo seno sistēmu Rudzītis pārtulko-

jis modernā izteiksmē un papildinājis ar plotīnisko emānācijas

teoriju. Visplašāk savus uzskatus viņš izteicis dzejiskas impresi-

jas veidā — Kosmiskā gamma. lepazīdamies ar modernās zinātnes

hipotēzēm, viņš konstatē, ka arī tai jānonāk pie universālās vienī-

bas atziņas. Tā atradusi, ka elektronu un atomu (mikrokosma)

kustībā valda tā pati likumība, pēc kuras rit sauļu un pasauļu sistē-

mas (makrokosms). Un tā ka visa pamatā ir kustība, vibrācija,

spēks, tad Rudzītis atļaujās dot interesantu, „mūzikālu" pasaules

interpretāciju. Viņam „viss mūzika, viss dievišķa harmonija".

Katra atsevišķa parādība ir tikai mazs motīvs visuma mūzikā. Un

tāpat kā viļņus var sakārtot zināmā hierarehijā, kur sākumā rupjā-

kie viļņi, bet tālāk smalkākie, tā arī visuma mūzikā no griezīgām

disonancēm var pacelties arvien tīrākā, dzidrākā, mūžīgākā har-

monijā. Arī pats dzejnieks ir tikai „akords no zvana, kas būtības

mūziku dzied" (D. dv. 94). Cilvēka uzdevums, bet sevišķi māksli-

nieka uzdevums ir saklausīt cauri disonancēm Dievišķo Kamertoni,

saklausīt būtības mūziku un tai pieskaņoties, citiem vārdiem sakot,

„redzēt un vērtēt". Cilvēkam jābūt vērtētājam. Bet vērtīgākais

ir tas, kas lielākā mērā reālizē sevī absolūto principu. Lielākās

personības ir ētiski reliģiskās personības, kas „reālizējušas Mūžīgi

Svēto" (At. un c. 143). Pēdējos gados Rudzītis iemīļojis mazliet

citādu izteiksmi. Viņš mīl runāt par daiļumu, daiļuma kultūru, gara

daili, daiļo dvēseli. Kas ir daiļums Rudzīša izpratnē? Šo jautā-

jumu noskaidro viņa darbi: Daiļuma kultūra, un grāmata ar zīmīgo

virsrakstu Daiļuma apziņa pestīs (iznākusi arī krieviski). Par šo jau-

tājumu viņš rakstījis arī savu nepublicēto diploma darbu (1931. g.).

Daiļums viņam nav formas jautājums kā formālajai aistētikai, bet

gan „kāda immanenta mērķim piemērīga satura harmonisks rezul-

tāts" (D. X.). Jau grieķi viņam mācīja saprast, ka daiļais un labais ir

viens. Tagore gāja tālāk un atzina, ka daiļais ir arī patiesā kon-

krētā izpausme, „dailums nav fantāzija, bet tas atklāj īstenības mū-
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žīgo jēgu". Beidzot krievi (Dostojevskis, Solovjovs, Rērichs) un

Dzīvās ētikas mācība noskaidroja daiļuma nūminozos pamatus.

Tie pamodināja ticību, ka „daiļums pestīs pasauli", jo „vienīgi īstais

ir Kosmiskais daiļums, atsevišķo parādību var atslēgt vienīgi Bez-

galīgi daiļā perspektīvā" (D. X.). Absolūtais un Daiļais tā tad Ru-

dzīša izpratnē ir kļuvuši identiski jēdzieni. Tāpēc pasaules plāns ir

bezgalīgā daiļuma attīstības plāns, „absolūtā pilnība un daiļums"

ir mikrokosmu un makrokosmu gala mērķis. Cilvēka ceļš (šodona)

tagad, izteikts ar šo jauno jēdzienu, ir pakļauties daiļuma evolū-

tīvās atklāsmes likumam, cilvēka pienākums reālizēt arvien vairāk

daiļumu, kļūt par daiļo dvēseli. Daiļais jārada domās, jūtās

un darbos. Tad nāks daiļuma uzvara, būs dzimusi jaunā pasaule,

konkrēta debesu valstība zemes virsū (D. X.), būs reālizēta vis-

pilnīgākā sintezē: „Jānāk reiz zemes virsū zelta laikmetam" (Atz.

un c. 64). Sevišķu vietu šai Jaunās pasaules celšanā Rudzītis ie-

rāda sievietei. Kamēr dzīvi virzīja galvenā kārtā vīrietis, pasaule

nav varējusi kļūt harmoniska. Tagad sākas Pasaules Mātes lak-;-

mets, kad sieviete nes jaunās dzīves uguni. (Šeit jādomā par Rē-

richa gleznām —■ Pasaules Māte, Agni Joga un Madonna Laboris.)

Tāpēc Rudzītis mīl Rolānu, ka viņš atbrīvojis sievieti no viņas vien-

tulības. Sieviete bija vīrietim vai nu abstraktas jūsmas objekts,

vai konkrēta nepieciešamība, Beatriče vai hētera. Rolāns parādīja,

ka arī sieviete vispirms ir cilvēks un aicināja sievieti un vīrieti uz

jaunu draudzību, lai harmoniskā kopdarbā celtu labāku pasauli. Sie-

vietes spēks ir viņas mātišķībā (maternitas). Rudzītis paplašina šā

jēdziena saturu. Par svētu un šķīstu viņš uzskata mātes bioloģisko

pienākumu, bet tas neizteic visu sievietes būtību. Sieviete var būt

māte arī bez bērniem tur, kur „meitene vakaros un naktīs tiecas

nest labumu pasaulei", kur sieviete personīgās mīlestības saitēm

vieno pasauli. Vēl vairāk — sieviete spēj būt vīrieša garīgā māte

(Gr. p. m. 11). Kā līgava, māsa, sieva, draugs, māte —tā spēj vei-

dot vīrieti un glābt viņa dvēseli. Rudzītis tic Mūžīgi sievišķā mī-

tiskajam uzdevumam. Tāpēc sievietei viņš sūta savu aicinājumu:

„Jums jādzemdē mūsos jauns cilvēks
...

Jums jāapskaidro visas

attiecības pasaulē."

Runājot par Rudzīša filozofiju, jāmin daudz svešu tautu

mātāji, taču tai nav noliedzami zināmi latviskuma vilcieni. To ap-

zinājies arī viņš pats un tāpēc vairākkārt pievērsies tradiciju pē-

tīšanai. Šo pētījumu rezultāti sakopoti divi rakstos: Par dvēseli

un Pilnības ceļš seno latvju tradicijās. Viņš tic, ka daudzas viņa

pamatdomas nav svešas arī tautas tradicijām. Nav noliedzams, ka

meklējot latviešu — vecas indoeiropiešu tautas — senā, monumen-
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tālā pasaules uzskata motīvus, viņam izdevies mūsu folkloras pētī-

jumus savu tiesu padziļināt. Bet kamēr tamlīdzīgiem pētījumiem

ir hipotētiska forma, varam runāt tikai loti vispārīgos vilcienos,

aizrādot, ka kosma izjūta, karitātīva attieksme pret dabu, šķīstais,

baltais daiļums, kas ietver sevī arī labo tikumu — viss tas nav lat-

viešiem svešs.

Bet savu latvisko ģenerāciju Rudzītis spilgtāk izteic sava

dzejā.

3. Dzejnieks. Viens no rakstniekiem, ko Rudzītis agri

iemīļoja, bet kam palicis uzticīgs arī tagad, ir Šellijs. Ar to viņu

vieno tik daudz saišu, ka Rudzīti mierīgi varētu apzīmēt par lat-

viešu Šelliju. Abi viņi ir kosma cilvēki. Abi vairāk par ze-

mes puķēm iemīlējuši tās, kas naktīs plaukst virs mūsu galvām.

Ar savu fantāziju viņi atkal un atkal lido telpā starp zvaigznēm,

planētām un saulēm. Ar Rudzīti latviešu literātūrā parādās nebijis

kosma skurbums. Jau 1917. gadā jaunais dzejnieks runā šo skur-

buma valodu: „Debesīs mulst zeme, mīlā visums zvan'." Viņa vē-

lēšanās „saliet saules mūžam brālīgā liesmā". Par katru mūziku

mīļāk viņš klausās sfairu mūzikā. Viņš ļauj, lai viņa dvēseli aiz-

rauj „visuma šūpoles". Par sevi viņš zīmīgi saka: „Gars man

bezgalībā sapinies" (D. dv. 99). Šāds skurbums atrod izpausmi arī

tad, kad dvēsele atklāj dabas dziļāko būtību. Saplūšana ar dabu

vispār latviešu dzejniekam nav teorētiski jāmeklē, viņa „asinīs

dzeguze kūko". Jau bārenīte tautas dziesmā meklē patvēruma pie

ābeles kā pie māmuļas. Tā pati stīga, kas trīc Pumpura, Bārdas

un Skalbes dzejā, arī Rudzīša dzejā izraisa dabīgākos, pilnīgākos

toņus. Pasaule viņam ir svētnīca, kur mīlā var skūpstīt zilo smilšu

graudu (C. dz. 54). Viņa brāļi ir „kalni, koki, krūmi... Zāļu stiebri,

vārpas, visi zemes augi... Mīļais cīrulis un modrā lakstīgala."

Pieskardamies kokam, viņš, šķiet, dzirdam kādas sirds pukstus.

Viņš paklanās ceļa smilgai un bārai papardītei. Svētā birztaliņā

viņš skaita lūgšanu. Rudzvārpotās Latves vaigā viņam atstaro

svētās Māras vaigs (D. dv. 98).

Skatot tālumus, krūtīs kaut kas sāp, sāp aiz neizjaustām jū-

tām, jo, lūk, „Dievs pa varavīksni lejup kāpj sērst pie zemes dai-

ļuma un kļūdām." — Tat tvam asi... Viss pauž mūžīgo dai-

ļumu. Un tā aplūkošana aizrauj dzejnieku ekstāzē, kad jāaiztur

elpa (D. dv. 104), kad „sirds mesta aizgrābtībā maigā", kad gars

„ne vairs zemē, ne starp zvaigznēm staigā", un dvēseli it kā nes

viegls nektāra vilnis (D. dv. 22). Tik intensīvs, reliģiozs skais-

tuma pārdzīvojums raksturo, varbūt, tikai Rudzīti: „Ak, lai nu

mūžam šī sirds — neprāte gavilēs zvana, veroties gleznās, ko,
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daile, zibsoļiem zeltā tu aud" (C. dz. 31). Visbiežāk mūžīgā dai-

ļuma tuvumu viņš pārdzīvo dzimtenes birztalās un baltajās baznī-

ciņās; tādā kārtā latviskās baltuma ilgas Rudzitī atradušas jaunu

teicēju. Bet svešās zemēs par visu vairāk viņš meklē kalnus, kur

balto virsotņu tuvumā un klusumā „var dzirdēt, kā mūžība pil lē-

nās lāsēs caur telpu". Bet pāri visam stāv cilvēks, šis „Mūžīgā

sūtnis". Kur gan pilnīgāk lai izpaužas absolūtais daiļums, ja ne

viņā? Visa Rudzīša dzeja ved dziļākai cilvēcībai pretī, t. i. pilnī-

gākam daiļumam, Dieva tuvumam cilvēkā. Kad cilvēks piedzimst,

visumam jānoreibst priekā. Cilvēks ir „valdnieks pār esošo". Ar

svētbijību dzejnieks steidzas pretī nākotnei, „kur mazākā sirds būs

patiesi brālības daiļuma junda". Uz Šellija kapa rakstīts: „Cor

cordium". Šo vārdu var zināmā mērā attiecināt uz Rudzīti. Arī

viņa tieksme ir ieklausīties cilvēces sirds pukstos, dzirdēt pasaules

dunoņu sirds ausīm. Viņa sirdī „visas cilvēces sirdis sāpēs dreb".

Tāpat kā indiešu Vivekananda, viņš Dievu vispirms grib meklēt

cilvēkos. — „Mīli šo viscilvēcīgo, cilvēkā cilvēku
—

dievu." Bet

cilvēcīgo visvairāk viņš pielūdz, kā jau minējām, sievišķības

aspektā. Sievietes vaigā viņš ierauga Pasaules Mātes tēlu,

~kuras sirdī cilvēce dus". Tāpēc viņa mīlestības lirika stīgota tik

garīgi smalki, tik mītiski dziji. Arī mīlestībā viņš ieiet kā svētnīcā.

(Šāds virsraksts viņa mīlestības dzejas antoloģijai.) Mīlestībā gars

no nīcības skavām aug arvien vairāk brīvībā (D. dv. 32). Vētrās

un mokās sievietes rokas viņu aptver kā stiprums, jo tās „liecas

no mūžības". Cauri dzīves veidiem klejodams (atzīmēsim, ka Ru-

dzītis tic reinkarnācijai), viņš meklē savu Tālo un nemitēsies to

meklēt vēl aiz mūžības. Sieviete uzpūš dzīves ugunskuru un pati

deg ilgās kļūt par sauli.

Un saule, prieks un daile Rudzītim ir sinonimi. Viņš ir sau-

les kultūras pielūdzējs un slavinātājs. Sauli viņš meklē indiešu

kultūrā, un saule viņam atstaro no seno latviešu kultūras (Sv.

p. 14). Par savu pienākumu viņš uzskata sludināt sauli: „Sludini

zemei: Par sauli tev jātop! Sludini cilvēcei: Saulei tev jābūt!"

Cilvēks, kas jūt saskaņu ar visumu, kas sevī un visā redz dievišķo

sākotni, nevar būt dzīves noliedzējs. Tāpēc arī Rudzītis pieder

gaišākajiem dzīves pieņēmējiem. Sevišķi viņa pirmais dzejoļu

krājums ir īsti „līksmes svētki". Šalkdams un reibdams priekā,

viņš šeit dzied: „Rotaļo, smejies, mans prieks, lido uz sauli tu

ar'!" Vēlākajos gados dzejniekam vajadzēja pārbaudīt šo savu

prieku. Tāpēc viņš otrā dzejoju krājumā pieskaras arī sāpju

problēmai. Taču sāpēm pār viņu ir maz varas. Sāpes viņam drau-

gi, kas viņu pacel pāri šai pasaulei „uz tīrās saules āri". Sāpēs
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akli cieš tikai tie, kas neziņas varā, bet zinātājs sāpju kausa dibenā

atrod koši zaigu briljantu. Tāpēc dzejnieks atzīstas: „Arvien, kad

par sāpēm es dziedu, no lūpām man izraisās prieks." Pat grūtāko

sāpi, pat nāves sāpi viņš uzvar. Un kad savu runu beidza viņa

Nāves eņģelis — „nodrebēja līksmē viss, un sfairas apskurba kā

medus palos". Viss viņa dzīves, filozofijas un dzejas pēdējais mēr-

ķis — „zemi šo labskaņā vērst", lai cilvēks būtu patiesi sauļu

saule.

4. Novērtējums. Skurbuma, ekstāzes, sajūsmas pārdzī-

vojums ir tas, kas pilnīgi atraisa Rudzīša talantu. Tāpēc labākie

viņa dzejoli ir tie, kuru pamatā šāds pārdzīvojums: „Dievīgi dzies-

mot" viņš var tikai tad, kad visa dvēsele liesmo (D. dv. 55). Sa-

karā ar to arī viņa izteiksmes līdzekļiem ir uzspiests īpatnības zī-

mogs. Tāpat kā visi ekspresionisti, viņš iemīlējies verbā. Sevišķi

bieži viņš lieto tādus, kas izteic loti intensīvu darbību: sirds

zvēro, dvēseli aizrauj saulup, gaisi zibš ņ o, ritms trauc

šaltains, izrauties brīvībā, aizdūkt, visums r i t gavilēs, vie-

sulis zvan d a, neprāts grāv ā s, dzīve noreiba. Nemieru

vēstī arī viņa substantīvi. Visbiežāk viņš dziesmo par vētru, ne-

gaisu, viesuli, virpuli, dzīvības neprātu, liesmām, bangām, vulkā-

niem. Izteiksmes kāpinājuma tieksmi uzrāda viņa redzes priekš-

stati: vakars viņam žilbinoši zils, pasauļu mirdzumā zeme

laistās, zvaigznes vi z, tālēs kaut kas spul d z, straumes

dzirkstī, sāpes kvē 1, gaisi triz v l o, gāles zvēro. To pašu

ekspresīvo izteic viņa dzirdes priekšstati, kuru starpā visbiežāk

atkārtojas zvanu dunoņa un ūdens čalas; avots skrien dziedā-

dams, upēs ūdens skan, vētra iekaucas, viesulis aizšņā-

ca s, ziedu zvani šķind. Jaunu formālu meklējumu Rudzītim

nav. Viņš gan reizēm atsvaidzina izteiksmi ar jauniem vārdiem

(zilga, aprota, saists, vārs, zvandīt), taču visumā turas konvencio-

nālās formās. Kad aizrautībai mēra izjūta vēl nebija nospraudusi

robežas, tad visbiežāk viņš izmantoja patētisko heksametru, kas

Cilvēka dziesmās atkārtojas gluži apnicīgi. Vēlāko dzeju raksturo

lielāka dažādība, taču visumā valda jambu vai trochaju kvartas.

Labākos viņa dzejoļus raksturo zināma mūzikālitāte, piem.: „Brie-

nu braslu, klīstu klaidu", „Tik daudz bij zaros ziedu un ziedos vi-

zuma, ka tagad ziediem ziedu kā saule visumā", „Viss daiļumā ap

mani, šis visums saules dvests, šķind viņā ziedu zvani, prāts

smaržu jūrā mests."

Viņa dzeja pārdzīvojusi attīstību. Cik Cilvēka dziesmās vēl

bija daudz chaotiska, neskaidra, izplūduša, tik pēdējais krājums

kļuvis vienkāršs, izteiksmē taupīgs, koncentrēts. Taču arī šeit
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Rudzītis nav varējis vienmēr izvairīties no īstai dzejai svešas

abstraktības. Viņa dzejas avots apsīkst, kad viņš piegriežas kon-

krētām lietām. Gadās arī, ka dzejolis pārvēršas idejas pantotā iz-

klāstā (piem., Sāpes). Cilvēka dziesmās tādu ir krietni daudz.

Taču pārdzīvojuma īstums un nenoliedzama izteiksmes mūzikāli-

tāte nodrošina Rudzītim vietu mūsu pēckara izcilāko liriķu vidū.

Lielu viņa darba dalu aizņem, kā redzējām, esejas, kas

fragmentāri izteic viņa filozofiju. īsti pareizi tās novērtēt varēs

tikai tad, kad rakstīs latviešu filozofijas vēsturi, kur Rudzītim ne-

varēs paiet garām. Plašākās esejas sakopotas krājumā Atzinēji

un cīnītāji (1935), daudzie raksti par Tagori apvienoti esejā R. T.

garīgā seja (Tagores kop. r. 1. sēj.), tāpat arī viņa apceres par Rē-

richu grāmatā Nikolajs Rērichs — Kultūras ceļvedis (1935), tad ap-

cere Daiļuma apziņa pestīs (1936, arī krieviski). Taču liels vairums

rakstu izkaisīti periodikā un gaida kopotā izdevuma, jo taisni to

starpā ir Rudzīša īpatnējākie apcerējumi. Rudzīša jūsma un gara

slāpes dara tos tuvus tiem, kam vispār pieņemama viņa dzīves un

pasaules izjūta. Aizrādot,-ka Rudzītis nodarbojas arī ar tulkošanu

(grieķu lirika, vidus laiku himnas, Bairona fragmenti, Šellijs, Vitmens,

Tagore, Verfelis, bulgāru Kovačovs, Rērichs v. c), varam savu

pārskatu noslēgt. Rudzītis paceļ augsti principus un seko tiem, cik

tāļu viņa talants viņu pavada. Un nenoliedzama ir šo principu

ierosinošā, auglīgā nozīme. Un tā viņš tāpat kā viņa pasakas vijol-

nieks spēlē uz savām nedaudzajām stīgām un „viņam šķiet, ka tas

turētu debesu ritmus savās rokās, ka saules un planētas viņam

klausītu "

4. Jānis Ziemeļnieks

Cand. hist. Austra Dāle-Ķeniņa

Mirdzums, kāds apstaro agri aizgājušo piemiņu, ietver sevī

arī Jāni Ziemeļnieku. Runājot krievu dzejnieka vārdiem, viņš agri

sācis un agri beidzis, un viņa dvēselē kā okeānā dus sadragātas

cerības.

īsa bija dzejnieka dzīve — viņa mūžs noslēdzās ar nepilniem

33 gadiem, bet viņa dvēseles izpausme staros kā ziemeļu zvaigzne

vēl ilgi mūsu dzejā. Tajos 14 dzejnieka gados, kuros iekrita arī

garāki slimības periodi, Ziemeļnieks latviešu literātūrā sniedzis

bez prozas darbiem 4 dzejoļu grāmatas, kam pēcnāves sakopotā iz-
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devuma pievienojušies vel viņa vēlākie dzejoli. Pavisam Ziemeļ-

nieks sarakstījis 725 dzejoļus, kas ir diezgan daudz.

1. Dzīve. Ziemeļnieks, īstā vārdā Jānis Krauk-

1i s, dzimis Ziemelvidzemē, Valkas apriņķī, Bilskas pagasta Bā-

nūžu muižā, 1897. g. 24. decembrī (j. st.). Viņa tēvs Pēteris bija

šai muižā 14 gadus par vagaru un turpat arī nomira, kad Jānim

bija tikai 7 gadi. Tieksmi uz literātūru Jānis, šķiet, esam manto-

jis no mātes, kas bijusi liela grāmatu un laikrakstu lasītāja. Arī

savu talantu, kā domā dzejnieka brālis Konrāds, Jānis mantojis no

mātes. Dzejnieka māte bija loti reliģioza un mūža beigās pārgāja

baptistu ticībā.

Par gaišāko laikmetu savā dzīvē dzejnieks uzskata savu agro

bērnību līdz 7. mūža gadam. Kaut gan Jānis piedzimis kā žirgts

puisēns, tomēr pirmajos gados bieži slimojis un tādēļ- lutināts vai-

rāk par citiem bērniem ģimenē. Kraukļu ģimenē arvien valdījušas

labas savstarpīgas attiecības.

Kad Jānis bija iemācījies lasīt, viņš ar lielu kāri ņēma priekšā

gan Kupera un Main-Rīda, gan Franča fiofmaņa stāstus. Laika

lasīšanai bija diezgan, jo lai gan tēvs nomira viņam 7 gadu vecumā,

viņš ar jaunāko brāli vēl dzīvoja pa māju. Vecākie bērni tika iz-

doti pie saimniekiem par ganiem. 1905. gadā māte ar bērniem

pārgāja dzīvot Raudiņas muižā, bet jau pēc gada, 1906. gadā, at-

nāca atpakaļ Bānūžos.

No 1908.—1912. gadam Jānis apmeklējis Plāņu pagasta tā

saukto Sarkaņu skolu. Skolā viņš piederējis pie labākajiem sko-

lēniem, un skolotājs Ozoliņš, nopietns un sirsnīgs paidagogs, labi

novērtēdams viņa tēlošanas spējas, lasījis viņa priekšzīmīgos dom-

rakstus citiem skolēniem priekšā. Šeit Jānis ieguvis sev arī labu

draugu — Kārli Jansonu, vēlāko folkloras vācēju, ar kuru dzej-

nieks uzturēja sakarus līdz pat Jansona nāvei 1925. g.

Līdztekus skolas gaitām ziemu, nākamais dzejnieks vasa-

rās gājis ganos. Bet pretēji darbam skolā, viņam ganu gai-

tas nemaz nav veikušās un par tām palikušas rūgtas atmiņas.

Viņš izjutis tikai ganu dzīves nepatīkamo pusi: saule bijusi par

karstu, lietus izmērcējis līdz ādai. Naktīs viņš trūcies augšā, do-

mādams sevi ganos. Grūtais un vientuļais darbs iedvesis antipā-

tiju pret lauku dzīvi vispār, stāsta Ziemeļnieks savā autobiogrā-

fijā. Nāca vēl klāt slimības un operācija. Labāk kā ganos Jānim

negāja arī pie kurpnieka Smiltenē, kur māte viņu bija nodevusi mā-

cībā. Pēc tam Jānis mēģinājis strādāt par aptiekāru mācekli, bet

arī še viņam neveicies.
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1912. g. Kraukļu ģimene pārcēlās uz dzīvi Strenčos, un dzejnieks

varēja apmeklēt turienes ministrijas skolu. Ministrijas skolā viņš

ieguva sev vislabāko draugu — Adalbertu Mežuli, un viņu starpā

nodibinājās vissirsnīgākā tuvība. Pēc ministrijas skolas beigšanas

Ziemeļniekam bija jāmeklē darbs. Viņš dabūja rakstveža palīga vietu

Ēvelē, bet arī tā viņam nepatika, un jau pēc dažām nedēļām viņš

tika vaļā no šī amata.

Vēl bez sekmēm izmēģinājies pie sava radinieka lauksaim-

nieka par tādu kā puspuisi, jauneklis beidzot atrod nodarbošanos,

kas viņu saista vairākus gadus. Viņš kļūst par mācekli pie foto-

grāfa Spundes Strenčos. Pēc nokalpotā mācekļa laika 1915. g.

Spunde uztic viņam pilnīgi savu darbnīcu un namu. Šinīs gados

Jānis Krauklis visvairāk fotografē kareivjus. Arī tādas literāras

iepazīšanās kā ar J. Kārkliņu un J. Sudrabkalnu sniedz šie gadi.

Pirmos dzejoļus Jānis Krauklis iesūta Dzimtenes Vēstnesim

Pliskavā. Tā ka jaunais dzejnieks pats nevar sev izvēlēties pseu-

donimu, tad redaktors Āronu Matīss izšķiras par „Ziemeļnieku", jo

dzejnieks dzīvojot Latvijas ziemeļos. Pie šī vārda jaunais dzej-

nieks arī palika. J. Ziemeļnieka pirmais dzejolis Vai tiešām es tik

ļauns? iespiests Dzimtenes Vēstnesī 1916. g. 4. septembrī. Jau

šinī pirmajā dzejolī ieskanas Ziemeļnieka vēlākās lirikas zīmīgie

skumju motīvi.

Šinī laikā Ziemeļnieku sāk smagāk piemeklēt nieru kaite.

Ārsts pret sāpēm paraksta opiju. Šī narkoze gan sāpes nomierina,

bet tas ir liktenīgs sākums Ziemeļnieka dzīves nelaimei, jo opiju

viņš pieradinās lietot pastāvīgi un vēlāk no tā tikai ar lielām pū-

lēm tiek vaļā.

Ziemeļnieka jaunekļa gadi paiet kara atmosfērā, bet viņa

psīchei karš nepieņemams. Kad 1919. g. Ziemeļnieks pārnāk dzī-

vot Rīgā, viņu iesauc sarkanajā armijā. Kā kareivim viņam iznāk

dzīvot Pliskavā un Rēzeknē. Par laimi armijā Ziemeļniekam jā-

paliek tikai viens mēnesis, jo viņu atsvabina no kara dienesta sli-

mības dēļ. —■ Latvijas valstij nostiprinoties un iestājoties mierīgā-

kiem laikiem, Ziemeļnieks mācās un kā eksterns pie vidusskolas

iztur gala pārbaudījumus. Pēc tam viņš dabū vietu Izglītības mi-

nistrijas māksla departamentā archīvu un bibliotēku nodaļā. De-

partamentā dzejnieks iepazīstas ar rakstnieku Akurateru, Arni,

Rozīti, K. Straubergu v. c, no kuriem vēlāk Akuraters top viņam

ļoti tuvs.

Šinī laikā periodikā arvien biežāk sāk parādīties Ziemeļnieka

dzejoli. Starp tā laika avīzēm Ziemeļnieks vislielāko pretimnāk-

šanu atrod Jaunākās Ziņās. No Jaunāko Ziņu līdzstrādniekiem pie
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Akuratera un Skalbes Ziemeļnieks iegūst simpātijas. Driz jaunais

dzejnieks iegūst arī tā laika ievērojamākā kritiķa Teodora Zeiferta

labvēlību un atzinību, pie kam Zeiferts interesējas arī par Ziemeļ-

nieka personīgo dzīvi. Viņi bieži satiekas un sarakstās, un Ziemeļ-

nieks kļūst Zeiferta vadītā Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā par

pastāvīgu līdzstrādnieku.

Kad likvidējās Ziemeļnieka vieta mākslas departamentā, viņš

aizbrauc uz Latgali veseļoties un dabū Kultūras fonda pabalstu.

Pēc izveseļošanās un atgriešanās Rīgā, viņš kādu laiku kļūst par

algotu darbinieku Latvju rakstnieku un žurnālistu arodbiedrībā un

palīdz rīkot preses izstādi. Bet jau drīz viņš ir atkal bez pastāvī-

gas vietas un galvenā kārtā strādā Jaunākām Ziņām un Atpūtai.

Jaunākās Ziņās dzejnieks iespiež savas dzejas, arī recenzijas par

jaunāko literātūru un Atpūtā dzejiskus tekstus humoriskajām

illūstrācijām, kā arī stāstiņus, kas pa lielākai daļai rakstīti tad, kad

dzejniekam trūcis naudas. Tomēr pastāvīgā vietā ar kārtīgu no-

teiktu mēnešalgu dzejnieks šais izdevumos nesaistījās.

Šai laikā viņš piedzīvoja arī priecīgus brīžus, piem., 1923. g.

janvārī, kad kritika no jauno rakstnieku vakara dalībniekiem diezgan

stipri izcel viņu, un kad tai pašā gadā iznāk viņa pirmie dzejoļu

krājumi. 1924. g. Ziemeļnieks grūtāk sāka izjust savas slimības sma-

gumu un vientulību. Arī viņa draugs no skolas laikiem, students

Mežulis, bija aizbraucis uz ārzemēm. Šinī laikā draudzīgu atbalstu

dzejniekam sniedza Leontīne Zaķīte, ar kuru Ziemeļnieks bija

iepazinies kādu gadu atpakaļ. Leontīne Zaķīte pieder turīgām

namīpašnieku aprindām, ir praktiska, dzīvespriecīga un darbīga.

Daudzējādā ziņā pretstats sapņaini melancholiskajam Ziemeļnie-

kam, bet viņas atsaucīgā daba tuvina viņu dzejniekam, un viņa

ieguva Ziemeļnieka dzīvē lielu nozīmi. Viņa ir tā, kurai dzejnieks

veltījis daudzas dzejas, saukdams viņu par Leonīdu.

Kad Zaķīte atklāja Ziemeļnieka veselības sabrukumu, un dzej-

nieka draugi uzstāja par ārstēšanos, gādādami līdzekļus, viņa rū-

pējās par dzejnieka nogādāšanu Dr. Šēnfelda nervu slimnīcā. Te

Ziemeļnieku atradināja no opija lietošanas, tomēr no slimnīcas aiz-

ejot, viņš nebija vēl gluži vesels. Neskatoties uz to, mākslinieciskā

radīšana turpinājās. 1927. g. iznāca Ziemeļnieka trešais dzejoļu

krājums SkūpstSj kurā ieiet daudzi Ziemeļnieka vislabākie dzejoļi.

Ziemeļnieks pazinās ar visiem rakstniekiem, kas dzīvoja

Rīgā. Viņš savā draudzībā spēja apvienot dažādu novirzienu rakst-

niekus. Starp tiem bija Kārlis Lliāss, Pēteris Ķikuts, J. Plaudis,

(kurš 6 gadus pēc Ziemeļnieka nāves uzrakstīja Ziemeļnieka bio-
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grafiju romānā), Aleksandrs Čaks, Arvīds Borincs v. c. No vecā-

kās paaudzes rakstniekiem Ziemeļniekam bija draudzīgas attiecības

nodibinājušās ar lielo dzejnieku pāri — Raini un Aspaziju. Labs

draugs viņam kopš 1922. g. kļuva Kārlis Egle, kura vadītam žurnā-

lam Latvju Grāmata Ziemeļnieks sniedza diezgan daudz rakstu.

Vēl no Ziemeļnieka labākiem draugiem pieminams Konstantīns

Raudive.

1929. g. iznāca Ziemeļnieka ceturtais dzejoļu krājums Naktis,

par kuru dzejnieks dabūja Kultūras fonda godalgu. Šis dzejoļu

krājums ar savu drūmo, bezcerīgo pamatnoskaņu pilnā mērā rak-

sturo krēslu, kādā satumst dzejnieka dvēsele.

Jau 1928. g. viņam pa otram lāgam bija jāārstējas Dr. Šēn-

felda nervu slimnīcā Atgāzenē, tomēr pesimiskais noskaņojums

dzejnieka dvēselē neizgaisa. Ziemeļnieka brālis Rūdolfs stāsta, ka

māte kādreiz teikusi, ka viņa arvien skatoties avīzē, vai neierau-

dzīšot, ka viņš izsludināts dzimtsarakstu nodaļā. Uz to dzejnieks

atbildējis, ka drīzāk viņu atradīšot mirušo sarakstā. Un, tiešām,

naktī no 17. uz 18. jūliju 1930. gadā Ziemeļnieks pēkšņi bija miris.

Pl. Bno rīta viņš bija bez dzīvības atrasts gultā. Dzejnieku apgla-

bāja 21. jūlijā Meža kapos, lielam pavadītāju pulkam piedaloties un

lietum nemitīgi līstot.

2. Ziemeļnieka dzeja. Savā pēdējā dzejoļu krājumā

Naktis dzejolī Kā okeāna viļņu spēle Ziemeļnieks skaisti rakstu-

rojis dzejnieka neatvairāmo dziņu izteikt sevi vārdos. Kā nirējs,

mantkārības dzīts, tā dzejnieks no dzelmju dziļumiem, no lejas nes

augšā savas dzejas, līdz logā trīc jauna diena, „tad vārdi izirst rin-

dās manās; tik paliek sapņu mirdzums kluss un sāpju pilna viļņo-

šanās par dārgāko, kas dzelmē dus." Daudz, ļoti daudz Ziemeļ-

nieks uznesis augšā no dzelmju dziļumiem, liekas, to vislabāko, ko

viņš sevī varējis atrast.

Ziemeļniekam iezīmīgā dzejas īpatnība ir īsta un nemainīga.

Viņš gan meklējis un atradis dzejā gara radiniekus, bet laikmets

viņu ietekmējis visai netieši. Liekas, var sacīt, ka Ziemeļnieks

būtu tāpat rakstījis, ja viņš būtu agrāk vai vēlāk dzimis. Neno-

liedzamu iespaidu, turpretim, Ziemeļnieka mākslinieciskā radīšanā

atstāja viņa slimīgums un vēlāk — narkotisko līdzekļu lietošana.

Bet, varbūt, tomēr ne negātīvā nozīmē. Kas zin, kas ir tas suģes-

tīvais, tā smeldze viņa dzejās, ka mēs pēkšņi jūtamies viņa dzejas

tēliem tādā tuvumā, it kā jaustu eņģeļu vai putnu spārnu pieskar-

šanos.

Trīs galvenie teli pavada dzejnieku viņa dzeja. Mirdzošakais
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no tiem ir Nezināmās tēls, no kuras, šķiet, vēl tagad plūst kādr

netverami un nezināmi stari dažās Ziemeļnieka dzejās, kaut gan-

dzejnieks pats jau sen miris. Sirsnīgs un pilns cilvēcīgas mīlestības

ir dzejnieka mātes tēls. Trešais tēls-, kas vēlāk ielaužas Ziemeļnieka

dzejā, ir kāds rēgu apdvests šaubu daimons.

Attiecībā uz pirmo tēlu — Nezināmo, Nerodamo, kuras dēt

jāatmostas pēkšņi naktī, kas vīzionāri sauc satikties, dzejnieks

saka:

Vēl būdams bērns es Tevi iecerēju No īsa prieka dziļi aizrāvies;

——
— —

—
—

— — — — Bez Tevis vien es rimties nevarēju
Un maz to dienu, kad es laimīgs smēju Un Tevi saucu naktī atmodies.

Arī dzejās par māti iesaistās Nezināmās tēls. Dzejniekam

šķitis, ka viņa naktī atnākusi pie mātes un ar to runājusies, un ro-

žains gaišums lijis mātei uz galvas. Mātes acīs viņš saskata atspī-
dumu no Viņas gaišuma un apzinās, ka iemīlējis Viņu, to, kas de-

bess tālē. Sevišķi siltu un maigu šo dzejoli dara Nezināmās, dai-

ļās skatīšana caur mātes tēlu, pie mātes krūtīm piespiežoties. Vēl

biežāk sastopami dzejoļi, kur Nerodamās vaigs, „kas nezināmās

sfērās smaida", met savu atspīdumu uz šīs zemes skaistu sievu

sejām, bet dzejnieks viņās pieviļas un maldās atkal dzīves naktL

Dzejnieks atkal sapņo par Svēto, bet izdzird liktenīgo novēlējumu:

„tik sapņos jums Dievs mīlas kroni vīs", taču jūt, ka Svētā stāv

viņam klāt: „tik man vēl neredzams Tavs vaigs", un tas liek aiz-

iet „pasaulei garām sapņu skaistumu dvēselēs gūt". Bet ne arvien

tikai sapņu dēļ dzejnieks grib Svētās priekšā stāvēt, viņš meklēt

meklē šo brīdi arī tāpēc, ka „tad sirds uz lieliem darbiem kaist".

Bet Viņai, kas nāk „no mūžības kā eņģels starodams", kas ietver

sevī augstu tikumisku spēku, ne arvien šīs zemes dzejnieks ir pie-

ņemams. Viņa teic: „tu esi vergs, es tevi nepieņemu!" Un reizēm

dzejnieks atzīst:
„...

ka dzīvē Tevis nava, ka mājo Sirdī Tu un

mūžībā." Sāpīgā atziņa dzejniekam izskan rindās:

Es dziļi nodrebēju viss,

No tā jau mūžam atvadoties,

Ko nebiju vēl saticis.

Grāmatā Nezināmai dzejnieks licis atvizēt mīlestības izjūtām

visās tās noskaņās: te ir mīlestības vientuļā ilgošanās, pacelšanās

svētlaimībā un atkal pamestība. Ir dzejoli, aiz kuriem iespējams

reālas sievietes tēls, bet dominē Nezināmā, kuru var uzskatīt arī

par daiļuma un patiesības simbolu.

Ziemeļnieka Nezināmā ir līdzīga Aleksandra Bloka Skaistai

Dāmai. Bloka dziesmas par skaisto Dāmu ir nenoliedzami ietek-
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mējušas Ziemeļnieka dzeju, bet ir dabīgi, ka Ziemeļnieks pievēršas

Nezināmai, tāpat kā Bloks, iekšējai nepieciešamībai sekodams,

meklēja daiļo Dāmu. Abi dzejnieki dzīves mežā ir viena ceļa

gājēji.

Savus pārdzīvojumus dzejnieks izteicis nemākslotā sirsnībā

un laimīgā vienkāršībā. Ziemeļnieks nemeklē oriģinālas, retas for-

mas, bet apbur ar pantu melodiskumu, šinī ziņā sasniegdams jau

savā pirmajā grāmatā gatavību.

Otrais Ziemeļnieka dzejoļu krājums Aizejošais mazāk noska-

lots kā pirmais, jo krājuma otrā nodaļā uzņemti dzejnieka sākuma

perioda dzejoļi, kas pirmo dzejoļu krājumu izdodot atstāti ārpusē.

Pirmajā nodaļā Ziemeļnieks paliek uzticīgs saviem agrāk apdzejo-

tiem romantisma tēliem. Ziemeļnieks pats apliecina sava gara tu-

vību ar vācu romantiķi Tīku un Novalisu, Zilās puķes dziesmi-

nieku.

Krājumā Aizejošais otrā nodaļā ievietotie dzejoļi ar sabied-

risku ieskaņu liecina, ka šādas tēmas mazāk piemērotas Ziemeļ-

nieka īpatnībai. Šie dzejoļi diezgan nenozīmīgi un bāli. Bet da-

žādi gadījuma dzejoļi un veltījumi norāda vēl uz dzejnieka pieķer-
šanos dzīvei, te redzami viņa sakari ar reālo dzīvi. Arī beigu dze-

jolī izskan vēl spēks un ticība.

Ziemeļnieka trešajā grāmatā Skūpsts daudz skaistu, vispār pa-

zīstamu dzejoļu (Tā kā sauli, kā gaismu ik dienu, It kā vēsma pār

druvām v. c), kas visvairāk ieskanējuši sirdīs un atmiņā. Dzejolī

No manas dzīves Ziemeļnieks saka, ka, varbūt, labāk būtu klusēt,

bet viņam tomēr jāteicot viss, ko jūtot. „Kālabad, kādēļ, to tikai

debess zin." Varbūt tādēļ, lai sasniegtu vēl lielāku pilnību dzejiskā

izteiksmē? Bet, varbūt, tādēļ, lai pāri laikiem dotu iekšķīgu gan-

darījumu tiem, kas kādreiz cietīs tāpat, kā cietis dzejnieks, ku-

riem Ziemeļnieks veltījis skaisto dzejoli Un kad pēc gadiem, kad

es būšu miris, Tu, tālais draugs, reiz lasīsi šīs dzejas. —

Ziemeļnieka trešā grāmata vispilnīgāk un visdziļāk izteic

dzejnieka būtību. Visam, ko sirds var izjust — mīlestībai, prie-

kam, skumjām, nāves jausmām, vēl un vēl sudrabaini pieskaras

dzejnieks. Vēl mīlestībā un ilgās dvēsele paceļas pret dzīves kras-

tiem, kā paisums okeānā, bet tad atkal krīt izmisuma un bezcerī-

bas bēgumā. — Vēl vizošus, kaut pārtrūkušus starus met no tālām

sfērām Nezināmā (Teic, kad tu atrausies no dzīves). Vēl smagos

sāpju brīžos pavīd gaišais mātes tēls, pie kura dzejnieks grib pa-

tverties kā mazs bērns. Bet arvien dziļāk un tumšāk šinī grāmatā

ietrīcas sāpju stīga, un Ziemeļnieka dzejā atbalsojas pasaules sāpju

dzejnieka Bairona un Lermontova motīvi. Pāris atdzejojumus no
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tiem viņš uzņēmis arī savā krājumā. Tāpat izmanāms, ka Ziemeļ-

nieks meklējis un atradis sev tuvas izjūtas Bodlēra dzejā (vēlāk

Ziemeļnieks tulkojis arī Boldēra dzeju prozā).

Sevišķu pieķeršanos dzejnieks izrāda Alfrēda dc Missē traus-

lajai sāpju dzejai, kurā ierauga sevi kā spogulī. Gluži pamatoti

P. Ermanis Piezīmēs par Ziemeļnieka dzeju dzejolī Eatums sa-

skata formālu un idejisku līdzību ar A. dc Missē Decembra nakts.

Tikai Missē dzejas apmēri ir lielāki.

Grāmatā Skūpsts pirmo reiz zīmēts trešais no trim Ziemeļ-

niekam raksturīgiem dzejas tēliem. Tas ir daimoniskais šaubu

gars, kas ierodas pie dzejnieka dziļā pusnaktī un skūpsta viņu ar

savu indīgo skūpstu, Dzejnieks nesauc šā daimona vārdā, bet

tikai min: Kāds ienāca pie manis gaitā klusā. Šaubu nemiera

mocīts, dzejnieks pieskaras dzīves jēgas jautājumam, lauzdams

savas dvēseles prizmā cilvēces sāpes. Līdz ar to top bagātāka

un dažādāka dzejnieka tematika.

Dzejnieka skumjas ir tik dziļas, ka dzejolī Tagad viņš jautā:

„Ak mīļā māte, vai tava mīla bija tik nāves skumja, kāds es pie-

dzimis?" Dzejnieks ir jauns un ir dabīgi, ka viņš saka, ka „celš

tik tāls vēl ikdienā ko mērot", bet turpat nākošā lapaspusē dzejo:

Bet man jau tronis droši zināms Ne zaudējams, ne atsavināms:

Caur Dieva žēlatību gūts — Zem velēnām, pie zemes krūts.

Ziemeļnieks jau pašu piedzimšanu jūt kā pazemojumu, ko-

izcietušas tūkstoš audzes. Tā varēja rasties tik rūgtas rindas: Bij

mēma nakts v. t. t.

Trauslajam dzejniekam ar maigo līdzjūtīgo sirdi tuvs ir Pestī-

tāja tēls. Viņš teic viņa cēlumu, bet neizprot, kādēļ tas liek tik

bezgala ciest. Dzejolī Bēdu naktī dzejnieks, tik rūgti dzīvi izjutis,

apliecina, ka viņš negrib vairs pēc nāves dzīvot.

Grimstot savās ciešanās, dzejniekā atrod atbalsi arī citu dzī-

ves cietēju sāpes. Tādas smalkas, humānas jūtas, kādas izteicas

dzejolī leslēgtie un Rīga, izpaudušās jau arī agrākā laika dzejo-

ļos. Tur, kur valda dziesmas un jautra glāžu šķinda, Ziemeļnieks

nevar paiet garām neredzējis übagu sastingušā pozā (Z. raksti 109).

Tāda pat līdzjūtība un uzmanība pret grūtdieņiem parādās dzejolī

Übags, Pavasarī (krājumā Aizejošais). Un tās pašas humānās

jūtas diktējušas arī viņa kara laika iespaidu dzejoļus (krāj. Aizejo-

šais). Krājumā Skūpsts uzņemtos dzejoļos ar sociālās netaisnības

izjūtu izteiksme kļuvusi rezignētāka un atturīgāka nekā tas ir

iepriekšējā krājumā.

No krāj. Skūpsts uzņemtiem dzejoļiem īpašu vērību saista pie



174

sevis Fatums un Lēni pilsēta iegrima miegā. Te lielā mērā iz-

teicas Ziemeļnieka psīches jūtīgums un satrauktība, kas liek viņam

.aiziet rēgu pasaulē. Minēto dzejoļu vīzionārismā dzejnieks redz

savus līdziniekus, kas ir viņa likteņa un nāves vēstneši.

Pēdējā dzejoļu krājumā Naktis arvien biežāk ieskanas nāves

nojautas, bezcerība, neticība. Dzejnieks pat netic, ka cilvēces dzī-

ve varēs nākotnē labāka tapt, jo cīņu šausmas būs pārāk lielas,

lai cilvēks pēc tām varētu laimīgs būt.

Savā laikā dzejnieks P. Ķikuts (Piesaule, 1930) Ziemeļnieka

daktis apzīmēja par īstu psīchisku nakti. Bet dzejnieks Antons

Bārda (Daugava, 1930), izejot no šīm dzejām, uztver dzīvi kā

naktis, bet nakts sapņi — dzejas — „vienīgais iespējamais dvēse-

les gaišums". Brīnišķīgi gaišredzīga top Ziemeļnieka dzeja, bet ar

liktenīgu un loģisku nenovēršamību tā iet pretim vislielākai tum-

sai. Šī dzeja ir kā satumsuši ūdeņi pār nogrimušiem dārgumiem

— visas vērtības pārvērtētas un atmestas. Tik reti vēl šai dzejā

pamirdz maigs gaišums, kā rožaina vai zeltaina bura pār ūdens

klajumu. Rets dzejolis, kur nebūtu minēti rēgi, spoks vai nāve

{Ļaunais vārds, Spoks, Drupās, Fragments v. c). Nezināmās tēls

reti vairs rādās, tās vietā kāds pusreāls, pus opija sapņu tēls —

Haijalija, bet visbiežāk ņirdzīgais šaubu gars. Vispārīgi krājumā

Naktis dzejoli ir palikuši irreālāki, reālās dzīves pārdzīvojumi te maz

nojaušami. Ar sirsnību un liegumu dzejnieks arvien no jauna vēl at-

griežas pie Mātes tēla.

Naktīs sastopami arī daži garāki dzejoli ar episku nokrāsu.

No šiem dzejiski vērtīgākie ir tie, kuros autors tēlotos notikumus

ved sakarā ar sevi (Rēgs), bet mazāk izdevušies tie, kur sižets

nesaskaras ar dzejnieka personīgo pārdzīvojumu.

Pašos pēdējos Ziemeļnieka dzejoļos, kurus publicēja pēc

kr. Naktis iznākšanas, rit tās pašas skumjas, kas kr. Naktis un Skūpsts.

Dzēlīgā asuma mazāk kā Naktīs, sāpes it kā remdinātas. Bet tās

nav zīmes, kas norāda uz atveseļošanos. Drīzāk to var pielīdzi-

nāt stāvoklim, kad grūti slimais pieņēmis sakrāmentus un it kā no-

mierinājies. Paredzot aiziešanu, dzejniekam žēl tikai mātes.

Ir arī dzejoli, kas radušies it kā irreālā dārzā, kur noreibst no

smaržām, kas projicē neesošus ziedus. Tāds ir Puķes, Ētera

odējs.

Ziemeļnieka bagātais dzejas dārzs neuzrāda lielu formu da-

žādību. Atkārtojas pa lielākai tiesai tie paši pantmēri: četrrindas

ar vairāk vai mazāk pēdām atskaņās. Šīs atskaņas ir vietām loti

pazīstamas, vietām arī diezgan oriģinālas. Bet jūtam, ka Ziemeļ-

nieka atskaņas ir viņa dzejai loti iederīgas un neskan tukši pat
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tad, ja tās ir ļoti parastas un bieži atkārtojas. Tas tāpēc, ka Zie-

meļnieka dzeja savā formālā izveidojumā ir tik ļoti saaugusi ar

to, ko viņš grib teikt, un saka to tik sirsnīgi un gleznaini, ka rit-

miskās formas jautājumu un atskaņas jūt kā blakus lietu. Viss

saistās ar noskaņu, izjūtu un tēlu svaigumu. Varbūt ka varētu

par Ziemeļnieka dzeju un it īpaši par tās formālo pusi teikt, ka tā

ir moderna tautas dzeja: tik ritmiski viegla, daiļskanīga un it kā

sabiedrības gaumes noslīpēta tā šķiet. Ja tā, tad jo vairāk sa-

protama plašu lasītāju aprindu pieķeršanās Ziemeļnieka dzejai. Arī

tautas dzeja nemirdz tikdaudz ar formu bagātību, cik ar savu in-

tīmo tematiku un ritmisko gleznainību, panta vieglumu.

Attiecībā uz nenoteiktiem pantmēriem, kopiespaids ir tāds.

ka dominē jamba forma. loti daudz dzejoļu ir rakstīti arī tro-

chajos. Bet oriģinālākais un dzejnieka daudzajiem dzejoļiem pa-

teicīgākais ir viņa izvēlētais anapaists. Šinī formā daudz dzejoļu

ir pēdējā krājumā (Z. kop. raksti I, 252).

Dzidrā meldija — ūdeņu skrēja, Augstu tumsā pa mūžības pēdām,

Dienai cauri un naktij tā frdz, Skaņu vilnī, kas pacēlās liess.

Bet tu pati man šķiti kā dzēja, —
Pāri pasaules priekiem un bēdām —

Sapņu vīzija, mūzikas sirds. Ilgās spoža tu degi kā sniegs.

Šī pantmēra raksturīgākā pazīme ir divi viegli ieskaņu bal-

sieni trīsbalsienu pēdā, kas piedod visam panta ritmam no vienas

puses grāciozu, no otras puses nemierīgu raksturu. Šis vieglums

kopā ar dziju skumju saturu izsauc savādu, tīkamu melancho-

liska maiguma sajūtu. Pavisam citādu un Ziemeļnieka dzejai ne-

piederīgu noskaņu mēs dabūtu, ja divi viegli lasāmo iesākuma bal-

sienu vietā nostādītu trochajisko smago un vieglo balsienu.

„Kur tu biji," — vaicāju vējam.

„Tava taure kā vaimanas skan,

Kur ir atdusa skrējienam spējam?"

Ja še anapaistu lasītu kā trochaju un daktili, tas kļūtu sma-

gāks.

Reti Ziemeļnieka dzejā sastopama alliterācija, bet pantā tik

labi fonētiski saistās viens vārds ar otru, ka dailskanības prasība

ir apmierināta kā mūzikā. Mūzikālās izjūtas diktēts ir arī rindu

sadalījums dzejoļos īsajiem četrrindu pantiem.

Bet visā visumā dzejnieks nav daudz par dzejas formu da-

žādību interesējies, un tagadējā panta izvēle tādēļ nav uzskatāma

par dzejnieka nespēku šai ziņā.

Ziemeļnieka dzejas mūzikālitāte, vienota ar pārdzīvojuma

īstumu un sirsnīgo, dažkārt pārsteidzošo noslēguma puanti lasītāju
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pastāvīgi pārliecina, ka viņam, Ziemeļnieka dzeju grāmatu šķirstot,

ir pastāvīgi darīšana ar daiļu, mīlas pilnu, kaut arī nevarīgu dvēseli

un īstu, smalkjūtīgu mākslinieku. Ziemeļnieka dzejiskās radīšanas

veids atgādina ziedu plaukšanu. No vienas puses, tā ir tik viegla,

vienkārša un saprotama, bet no otras puses, brīnumdaila un pār-

steidzoša. Visā kopumā Ziemeļnieka dzeja ir dārzs ar vienāda

noskaņojuma ziediem, skaistiem katru par sevi un arī savā kop-

ainā.

Ziemeļnieks rakstījis diezgan daudz recenzijas par grāmatām

un rakstnieku vakariem un nelielus, iejūtīgus apcerējumus par at-

sevišķiem rakstniekiem (Skalbe, Bārda). Bet šiem viņa sacerēju-

miem tomēr sevišķas literāras vērtības nav.

īpašu vietu Ziemeļnieka darbos ieņem stāsti. Tiem bieži

veikli veidots anekdotisks saturs, kas rāda modernās dzī-

ves seklumu un viltu. Ja savā lirikā Ziemeļnieks ļaunumu piemin

vispārinātā veidā, tad šeit tas notēlots atsevišķu gadījumu konkrē-

tībā. Arī Ziemeļnieka dzejā ir vietas, kur pieminētas kafejnīcas,

restorāni, vīna kausi un tamlīdzīgi, bet kontrastā pret to skaidrības

pasauli, kas paceļas dzejnieka ilgās, dzīves sīkme nogrimst dziļi

lejā. Turpretim Ziemeļnieka stāstos sīkme, tukšums un liekulība

pilda attēloto ļaužu dzīvi. Tikai vienā stāstā — Dārgakmeņu krā-

jējs — atrodam cilvēku, kurš kavējas īpašā skaistuma pasaulē, bet

tas pats izrādās ārprātīgs. Dārgakmeņu krājējs ar pievilcīgajiem

dārgakmeņu raksturojumiem ir labākais un visrūpīgāk izstrādātais

Ziemeļnieka stāsts.

Ziemeļnieks ar savu liriku stāv nesalīdzināmi augstāk nekā

ar prozas darbiem, kuriem ir gadījuma raksturs. Dzejoļos Ziemeļ-

nieks savus pārdzīvojumus bija jau paspējis izteikt ļoti bagātās

gradācijās un mākslinieciskā augstvērtībā.

5. Antons Bārda

Priv.-doc. K. Kārkliņš

Antons Bārda pieder pie filozofiskā romantisma pārstāvjiem.

Viņš turpina to romantisma novirzienu, kam pamatu lika Jānis

Poruks un ko tālāk izkopa Fricis Bārda.

A. Bārda dzimis 1891. g. 12. (1.) jūnijā Valmieras apriņķī Po-

ciema pagasta Rumbiņos, kur viņa tēvs bija par saimnieku. Agri

parādās zēna gara dāvanas. Jau piecus gadus vecs viņš tekoši
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lasa grāmatu un sešu gadu vecuma iet pie mācītajā uz parklauši-

nāšanu.

Paaudzies, zēns uzsāk gana gaitas. Jaukā laikā viņš ņem

ganos līdz vijoli un spēlē visādus maršus, kurus ieklausījies no

krusttēva un lauku puišiem. Vijoli spēlē diezgan veikli bez notīm.

Izstaigājis gana gaitas, zēns vienpadsmitā dzīvības gadā ie-

stājas Pileņģu pagasta skolā, kur strādā stingrs un bargs skolo-

tājs Leitis. Šai skolā viņš mācās divas ziemas. Pēc tam viņš

iestājas Umurgas draudzes skolā, kur papriekšu māca skolotājs

J. Vītols, vēlāk P. Zāns. Draudzes skolā zēns pavada četras zie-

mas. Pēc draudzes skolas beigšanas viņš mācās Limbažu pilsē-

tas skolā, kuru pēc viena gada nobeidz, saņemdams kā balvu

M. Ļermontova rakstus, kurus priekš divpadsmit gadiem jau bija

ieguvis kā balvu viņa brālis Fricis. Dzejnieka dāvanas pirmo reiz

parādās Limbažu pilsētas skolā. Pirmais dzejolis skanējis šādi:

Trokšņainā diena līkst, Miglājs mieru tai lauž

Klusums raisa durvis. Palagiem pasakainiem.

Purpurā saule slīgst Sīkmirdzošām pilītēm

Kā kvēlošu ogļu kurvis. Zemes sviedri spīd,

Daba drānas sev auž Sirmām samta sliecītēm

Sarkaniem pavedieniem. Klusums tuvāk slīd.

leguvis tautskolotāja tiesības, A. Bārda strādā par palīgsko-

lotāju Dikļu draudzes skolā pie Cimzes seminārista Garozas. Dikļu

skaistā apkārtne atstāj manāmu iespaidu uz jauno skolotāju. Die-

nas šeit rit klusā vientulībā. Daba un vientulība raisa spārnus

dzejnieka fantāzijai: viņš pa vaļas brīžiem nododas dzejai. Dze-

jiskās inspirācijas pamošanās brīžus šinī laikā A. Bārda savā auto-

biogrāfiskā skicē apraksta šādi: „Pēc stundām brīvlaikā es ar-

vien manījos iet vienatnē pastaigāties, izvairīdamies, lai tikai man

nepiebiedrotos kāds no citiem skolotājiem. Tad es — visbiežāk

pa lielceļu iedams — degu tādā savādā pārdzīvojumā, kad simtiem

noskaņu tevī jaucas, mostas dažādas atmiņas, asociācijas visādi

virknējas un ļoti konkrēti priekšā stādās dažādas spilgti uzskatā-

mas ainas. Šie vienatnes pārdzīvojumi man ļoti patika, un tagad

es saprotu, ka tie ir tipiski garīgās ierosmes brīži, kad dzejiskā

inspirācija iedarbojas, bet neiegūst savu ārējo izpausmi, tas ir,

kvēl, iedegas, liesmo un atkal sevī saplok. Šādos brīžos formāli

veidojošai aktivitātei, varētu zināmā mērā teikt arī — ārējās for-

mas technikai ir jānāk palīgā, kas šo mutuļojošo pārdzīvojuma

lavu virza, vada, veido saskaņā ar izraudzīto principu, ideju, mo-

tīvu. Tagad es saprotu, ka nu es līdzīgos stāvokļos arvien būtu

rakstījis kādu dzejoli, bet toreiz šī iekšējā rosība noritēja vēl tikai
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vienā plāksnē: dzelzs tika gan nokaitēta balta, bet kalta viņa ne-

tika. Tik nesagatavots šim uzdevumam es toreiz, laikam, vēl

biju. Bija gan arī atgadījumi, kur es tīri instinktīvi mēģināju ko

uz papīra uzrakstīt, jo atceros no tiem laikiem kādus 4 dzejoļus,

no kuriem vienu pat, laikam, aizsūtīju vai kādam laikrakstam, bet

pa lielākai daļai es tad vēl gāju — tā sacīt — gruzdēdams sevī."

Bez tam, viņš mīl turēt kapa runas Dikļu kapsētā, kas atradās ne-

tālu no draudzes skolas. Dikļos viņš paliek līdz 1910. g. Ziem-

svētkiem. Aiziešanas iemesls ir kāds sūdzības raksts tautskolu

direktoram par inspektoru Dunajevu.

No 1911.—1914. g. A. Bārda mācās L. Ausēja reālskolā Cē-

sīs. Šinī laikā viņš jau cītīgi nododas dzejai. 1912. g. martā Dzim-

tenes Vēstnesī nodrukāts viņa dzejolis Rīts.

Nakts sairst sirmos putekļos. Visdziļākā dzelmē tie apstājas:

Un zelta skudras aizvelk tos. Tur samta apcirkņos glabājas

Caur sārtu lodziņu raugās rīts, Nakts dārgumi Klusums jau uzkāpis

Bet gaisā vājas stīdziņas sīc
— Pa zvaigznes stariņu debesīs^..

Tie vieglās vēja meitiņas mati. Trin sienāzīt's pūzdams diamatita cirvi,

Ved sapņus prom pelēki miega rati. No dziesmām Strazdiņš vij sudraba virvi.

Nobeidzis pilnu reālskolas kursu un nolicis vajadzīgo papildu

pārbaudījumu latīņu valodā, A. Bārda 1916. g. janvārī iestājas Tēr-

batas universitātes juridiskajā fakultātē. Studiju laikā viņš strādā

Bēgļu apgādāšanas birojā Cēsīs. Šeit viņš satiekas ar rakstnie-

ku J. Grīnu, K. Krūžu, E. Medni, kritiķi T. Zeiferru v. c.

1916. g. rudenī A. Bārda līdz ar Bēgļu apgādāšanas biroju

pārceļas uz Rīgu. Kad vācieši ienāk Rīgā, viņš atstāj to. Tad

viņš Tērbatas universitātē pāriet no juridiskās fakultātes uz filolo-

ģijas fakultātes literātūras nodalu. 1919. g. A. Bārdu iesauc lieli-

nieku armijā, no kuras viņš drīz vien pamūk. Atgriezies Rīgā,

strādā par sekretāru Nacionālā teātrī. Šinī amatā viņš pavada

četrus gadus. Tanī pašā laikā viņš divus gadus strādā armijas

štāba informācijas nodaļā Plensnera vadībā. Te viņš satiekas ar

rakstnieku J. Ezeriņu, A. Grīnu, L. Laicēnu, P. Ērmani, P. Ro-

zīti, A. Kroderu v. c. Viņu uzdevums ir cenzēt laikrakstus.

1920. g. A. Bārda iestājas Latvijas universitātes filoloģijas

un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļā. No 1922. g. skaitās par

biedru korporācijā Letonija. Sākot ar 1925. g. novembri strādā

par latviešu valodas skolotāju polu vidusskolā Rīgā.

A. Bārda novēršas no sabiedriskās dzīves, kas viņu nesaista,

un piegriežas universam, ko apdzied. Viņš min sava brāļa pēdās.

Viņa dzeja radniecīga Fr. Bārdas dzejai. Šī radniecība skaidri iz-

paužas atsevišķu motīvu saskaņā. Fr. Bārda dzejolī Bērzi ap-
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dzied dzimtenes svētos bērzus, kas klusas lūgšanas skaita. A.

Bārda dzejolī Bērzi ari apdzied svētos bērzus, kam ar lūgšanām

pilnas galotnes. Fr. Bārda salīdzina cilvēkus ar maldu ugunīm,

A. Bārda — mīļus cilvēkus ar maldu uguntiņām. Fr. Bārdas dze-

jolis Mans liktenis, kas notēlo likteni, kurš dzejniekam liek vien-

mēr asiņot, atgādina A. Bārdas dzejoli Mājas vietas, kurā autors

apgalvo, ka tikai sāpēs varot redzēt viņa sakropļoto tēlu v. t. t.

Bet nevien atsevišķo motīvu radniecība tuvina A. Bārdas dze-

ju Fr. Bārdas dzejai. A. Bārdas dzejas vispārīgais raksturs

ari stipri līdzīgs Fr. Bārdas dzejas raksturam. A. Bārdas dzejas

līdzība ar Fr. Bārdas dzeju izskaidrojama ar to, ka pirmais dzejas

mākslu mācījies no otra.

Tomēr ir arī starpība starp abu brāļu dzeju. A. Bārdas dzejā

mazāk mūžības ilgu un sapņu mirdzuma kā Fr. Bārdas dzejā.

Bez tam A. Bārdas dzejā reizēm ieskanas pilsētas motīvi, kas pil-

nīgi sveši Fr. Bārdas dzejai. Vispāri A. Bārdas dzeja ir reālāka

un saulaināka nekā Fr. Bārdas dzeja.

Dažos A. Bārdas dzejoļos ieskanas arī J. Ziemeļnieka dzejas

motīvi. Tā dzejolī Šaubas A. Bārda runā par to, ka viņš velti

meklējot maigas debess gaismas apstaroto sievietes vaigu. Tā-

pat dzejolī Atmirdzēšana A. Bārda šaubās, vai mīlamā sieviete

meklējama šeit vai mūžībā. Abos dzejoļos jūtama J. Ziemeļnieka

Nezināmās ietekme.

A. Bārda savā dzejā apdzied dievību, dabu, dzīvi un mīles-

tību. Rakstnieka reliģiju vislabāk raksturo nosaukums panen-

teisms. Dzejniekam Dievs mīt visās zemes lietās: kā katrā sīkā

elpā, tā arī zvaigžņu telpā deg viņa skats. Dievu A. Bārda sauc

dažādos vārdos. Viņš to dēvē par svēto debess gaismu, kas stipri

atgādina Fr. Bārdas mūžīgo gaismu. Dzejnieka krūtīs mīt dziļas

ilgas pēc svētās debess gaismas, kuru viņš jūt visās lietās. Dzej-

nieks Dievu sauc arī par augsto Dievu, miera Dievu, kuru viņš

lūdz, lai tas raisa dzīves važas. Retumis viņš Dievu dēvē ari par

augsto spēku, kas liek no dzīves maldiem pacelties debess skaid-

rībā. Vispāri reālā dzīve A. Bārdām izliekas nepilnīga, tumša.

Tikai dievišķīgā gaisma piešķir tai nozīmi un jēgu. Dzejolī Gais-

mā dzejnieks tā raksturo mūžīgās gaismas slāpes:

Projām no šiem putekļiem Visu tumšo, netīro

Aiziet gribas tā Atstāt dzijumā.

Tur pie dzidriem ūdeņiem Turpu gaismā pacelties
Vienreiz vakarā. Atkal gribas man,

Šķīstīt vaigu neskaidro Mūžībā kur klusē Dievs,

Ūdens spožumā, Zvaigžņu kori skan.
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A. Bārda jauki apdzied dzīvību. Dzīvība ir dziļa, skaista un

mūžīga. Tā valda bezgalībā, kur tūkstoš jaunu dzīvju, bet nāves

nav nevienas. Viss pastāvīgi top, mūžīgi mainās. A. Bārda atzīst

nebeidzamu kustību. Mūžīgai tapšanai nav ne sākuma, ne gala.

Viss rit, veidojas. Viļņi vienmēr zūd, bet nekad neiznīkst pat:

jūra. Domas par pastāvīgu kustību, mūžīgu tapšanu izsaka arī

romantiķis A. Pumpurs, J. Rainis, Fr. Bārda v. c. Dzīvība veido-

jas no zemākām formām uz augstākām. Augstākā būte pasaulē

ir cilvēks. Viņa ceļš iet no zemes tumsas uz zvaigžņu mirdzu.

Zeme un debess ir pretstati, starp kuriem cilvēkam jāmaldās. Pa-

saule ir tikai zemes pīte, cilvēks — niecīgs lietus piliens, ko de-

bess sauc. Dzejolī Kas ir šī pasaulīte A. Bārda šādi raksturo pa-

sauli un tanī cilvēku:

Kas ir šī pasaulīte Un kas šis cilvēks niecīgs,

Un viņas gājums viss? Šīs zemes drūzmā rauts?
—

Tik — sīka zemes pīte, Viens lietus piliens priecīgs,

Tik
—

mirdzošs puteklis. Ko debess atkal sauc.

Ar miesu cilvēks pieder zemei, ar dvēseli debesīm. Dvēselē

slēpjas debess mirdzums. Tanī mīt mūžības nojauta: tā ir bez-

galīga. Dvēseles dziļākais pamats ir intuicija; prāts ir tikai skala

uguns zemes dūmos.

A. Bārdas dzejā izpaužas dziļa dabas mīlestība, pat tumša

dabas mistika. Daba ir svēta, dievišķa. Dabas dvēsele plūst cil-

vēka asins traukos un sveši reibina. Ļoti spilgti dzejnieka dabas

izjūtu raksturo dzejolis Daba.

Ai daba plaukstošā, tu draugs visdziļākais,

Tu svētā pilnība, kas dvēselei tik salda,

Tu mūžīgs burvju loks, kas garu vil un malda,

Kas liek tam karsti slāpt kā zilisvelmains gaiss.

Jauž zvaigzne miglājos, ka saule par to valda,

Bet zemes krāšņuma uti debess apskautais

Jauž cilvēks dievību, kur dziļums dzidrākais,
Un elkus pielūgtos, pilns saules, drupās skalda.

Un daba viņu ņem, un sirdī saldu mulsu

Viņš nes kā priecīgs bērns, kas pirmās puķēs krīt,

Un jūt, ka kopā sit tam sirds ar dabas pulsu.

Bet dabas dvēsele tam lejas asinstraukos

Un sveši reibina un nebeidz karsti llļ^

Līdz viss, kas chaosā, mirdz gaišs kā saules laukos.

Lielu vērību dzejnieks piegriež gada laikiem. Viņš apdzied

pavasari, vasaru, rudeni un ziemu. Pavasaris ir dzīvības atmo-

das laiks. Dzejnieku pavasarī sevišķi saista lapu plaukšana, puķu

ziedēšana, putnu dziesmas un palu plūdums. Dievs pavasarī svētī
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pasauli ar savu lēno roku. Vasaru dienas pilnas smagu rūpju un

darba, ko klusina nakts dusa. Rudens atviz ar skumjām un mieru.

Dzīves loks noslēgts. Ziema pārklāj pār dabu klusuma plīvuru.

Ziemā pats Dievs klusībā lidinās pār māju jumtiem.

Nevien gada laiki, bet arī dienas posmi saista A. Bārdu:

rīts, diena, vakars, nakts. Rītā zūd nakts sapņi, klusums uzkāpj

debesīs. Diena rit nemierīgā trauksmē, tanī cēli lido saules vana-

dziņi. Vakars nes klusumu un mirdzumu. ledegas svētā spožumā

tālā vakarzvaigzne, kas aicina mūžībā. Nakts nāk ar mieru un

dusu.

A. Bārda krāšņi apdzied dienas valdnieci sauli, kas bagātīgi

izlej savu gaismu pār visu pasauli. Dzejnieku saista arī vieglie

baltie mākoņi, kas izplata svētu mirdzumu pār zemi un modina

ilgas pēc mūžīgās gaismas.

Dzīve dzejniekam liekas kā sapnis, kas atlidojis no debe-

sīm un aicina atkal uz turieni atpakaļ. Dzejnieks apdzied lauku

un pilsētas dzīvi. Lauku dzīvei viņš dod priekšroku pret pilsētas

dzīvi. Tā ir mierīga, klusa. Pilsētas dzīve modina pastāvīgu

nemieru un tumšas kaislības cilvēkā. Tā zināmā mērā atgādina

krāmu tirgu, kurā cilvēks nomākts, viņa gars saplosīts, dvēsele

izmocīta. No dzejnieka sirds izlaužas klusa lūgšana Gaismas Die-

vam, lai tas viņu no zemes dzīves pacel svētās gaismas sfairās.

Prāvu skaitu dzejoļu dzejnieks veltījis mīlestībai. Mī-

lestība viņa dzejā nereti parādās kā tumša kaislība, kas vārdzina

cilvēku, ap kuru vijas zemes grēks, Tomēr dzejnieks raujas laukā

no kaislību tvana. Ciešanas viņu ved pie skaidrības. īstas mī-

lestības ķīla ir asaras. Mīlestība cilvēkus ved nāvē, kas tos tu-

vina mūžībai. Mūžam svēta mīlestība cilvēku sirdīs deg kā kāvi

debess pamalē. Dzejolī Mīlestība rakstnieks apgalvo, ka cilvēkam

mūžam jāmīl:

Mīlestība, mīlestība, „Mīli!" skan no tālām zvaigznēm...

Vai tu mājo debess telpā? Mīli, cilvēks, vai tu dzirdi,

Zemes krēslā tava vara Mīli, iekams zemes klēpī

Saspiež krūtis sāpju elpā. Aprok tavu sāpju sirdi!

Ar spožu mirdzumu A. Bārda apvij sievietes tēlu. Sieviete

debesu sūtne, kas lej gaismu dzejnieka sirdī. Sievietē mīt dievī-

bas mirdzums. Sieviete dzejniekam šķiet skumji maiga gaisma,

kas nolīst viņam uz vaiga.

A. Bārda uzskata dzejnieku par citas saules liecinieku.

Tas nāk no mūžības un iet uz mūžību. Viņa dziesmās san svētas

atmiņas par Gaismas Dievu. Dziesmas ceļ dzejnieku bezgalībā,

mūžībā, dievībā. Jauki dzejnieku un dzeju raksturo dzejolis Mana
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dziesma, ar kuru nobeidzas viņa pirmais un līdz šim vienīgais dzejoļu

krājums Dziesmu Dievs (1930):

Kas es savā klusā dziesmā? Bet —
šī dziesma? — Gaismas pēdām

Citas saules liecinieks, Viņa klīst, kur nīst un pel,

Kuram dievu uguns liesmā Pāri tumsai, pāri bēdām

Sirdi sadedzināt prieks. Katru bezgalībā cel.

A. Bārdas dzejas forma ir visai veikla un izsmalcināta.

Rakstniekam pavisam nav neveiklu, nemākslīgu dzejoļu. Lielais

vairums viņa dzeju ietverts stingrās panta formās. Visbiežāk viņš

lieto kvartu. Retāk sastopama tercīne v. c. No pantmēra vei-

diem visvairāk atrodams jambs; trochajs, daktils un amfibrach.s

lietots retāk. A. Bārdas atsakaņas ir īpatas un precīzas, piem.:

saime — laime, glabā — dabā, saista — laista, vaļā — zaļā v. c.

A. Bārdas izteiksme ir viscaur metaforiska. Dzejnieks bieži

lieto metaforas, kas ir oriģinālas un dzīvas. Metaforiskā izteiksme

atbilst rakstnieka dzejas romantiskajam saturam. Piem.:

Zuda diena debess malā sveša,

Vakars plauka uguns tulpēs spožs,

Pēkšņi man uz tumša padebeša

Priekšā dega vaigs kāds starojošs.

(Atmirdzēšana).

A. Bārda labprāt lieto arī metaforas paplašinājumu salīdzi-

nājumu. Viņa salīdzinājumi ir svaigi un savdabīgi. Parasti dzej-

nieks salīdzina abstraktu priekšmetu ar konkrētu. Nereti salīdzi-

nājumi ņemti no gaismas sfairas. Piem.:

Kā spožums sārts par manu seju

Vēl nolaižas šis vakars maigs.

(Lapene)

Tavs lēni dzidrais gars un vienmēr miklais skats.

let klusi mirdzēdams, kā rudens miers pār druvu.

(Mūžīgai)

Sirds tumšus vilņsu krūtīs svieda tā,

Kā jūra vētrā viļņus sviež pret krastu.

Bet dziļš un mierinošs man viņas skats

Kā debess saule pretim atmirdzēja.

(Tumsas balāde)

A. Bārda diezgan bieži lieto epitetu. Viņa epiteta pamatā

parasti ir metafora. Dzejnieka epiteti bieži vien ir metaforiski.

Tie ir dzīvi, svaigi, īpati. Piem,: bāla gaisma, sārti maigi, zālains

ārs, vakargaisma zilsārta, labsirdīgais putns, snauda gurdena,

sārta svītra, vārgas miesas, mīksti sirma nakts v. c. Parasti dzej-

nieka epiteti izteikti ar adjektīvu, bet nereti sastopam arī epitetu,
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kas izsacīts ar participu, piem.: saplosīts gars, piesniguši skati,

striķis samezglots, sabradātas smiltis v. c.

Nobeidzot A. Bārdas dzejas raksturojumu, jāliecina, ka tā ir

svaiga, dzīva, īpata. Tā plūst dzejniekam no sirds un iet lasī-

tājam pie sirds. Pēc sava noskaņojuma tā ir romantiska. Tomēr

A. Bārdas romantisms stāv tuvu reālajai dzīvei. Dzejnieka darbi

nesauc pilnīgi prom no reālās dzīves, bet cenšas to apgaismot.

Apgarota dzīve rakstniekam šķiet laimīgas nākotnes ķīla. Tāda

dzīve vedīs pretī dievībai, svētajai, mūžīgajai gaismai. Rakst-

nieka dzeja nav pasīva, gļēva. Tanī izpaužas spars un spēks.

A. Bārdas dzejas cilvēcīgi skaistais saturs ietērpts glītā, smalkā

formā. Satura un formas meistariskā saskaņojumā slēpjas viņa

dzejas burvība.

6. Biruta Skujeniece un Austra Dāle

Kārlis Egle

1. Biruta Skujeniece

Birutai Skujeniecei jau no pat bērnības gājuši līdz spēcīgi

mākslas iespaidi. Viņa augusi mākslas interešu piesātinātā atmos-

fairā, kas jau agri atraisījusi aktivitātei arī viņas pašas iedzimtos

talantus. Ari vēlāk kā aktrise, daiļrunātāja un dzejniece viņa allaž

stāvējusi pašā kulturālās dzīves degpunktā un veidojusies par loti

īpatnu, patstāvīgu personību.

Dzimusi Biruta Skujeniece 1888. gada 21. (9.) septembri Jel-

gavā kā pazīstamā tautiskā laikmeta dzejnieka un žurnālista Vensku

Edvarta (Skujenieka) un teātra kritiķes Luizes Skujenieces, Ādolfa

Alunāna māsas, meita. Viņas vecāki abi izglītoti, apdāvināti cil-

vēki, abi piederējuši vairāk mākslai nekā dzīvei. Par viņiem runā-

dama B. S. pati savās atmiņās liecina, ka viņi abi bijuši neprak-

tiski, abi labi literātūras pazinēji un lieli teātra cienītāji, lai gan

raksturā bijušas atšķirības. Tā tēvs mīlējis ļaudīs, jautrā pulkā būt,

māte, turpretim, cienījusi vientulību. Aprindās, kurās viņi tolaik grozī-

jušies, cieņā bijusi literātūrā un māksla, un tā nākamā dzejniece un

skatuves māksliniece jau kā maza meitene dedzīgi pieķērusies māk-

slai, īpaši teātrim.

Teātra mīlestība tad arī nav ļāvusi Birutai nobeigt pat vidējo

vispārīgo izglītību. Pēc pamatizglītības Āgenskalna Latviešu b-bas

un Rīgas Latviešu labdarības b-bas meiteņu skolā, viņa dažus gadus
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mācās sākumā V. Maldoņa, tad Ķēniņu ģimnāzijā Rīgā, jau šai laikā

saistīdamās ar skatuvi. It sevišķi dziļu, pat izšķīrēju iespaidu uz

viņu atstāj daži Daces Akmentiņas veidotie skatuves tēli. Un jau

1902. gada februārī viņa pati tad nokļūst uz skatuves, tēlodama Rīgas

Latviešu b-bas teātrī zēnu Koļu Turgeņeva komēdijā Mēnesis uz

laukiem (Mecau b jiopcßne>. Drīz viņa saistās Rīgas latviešu

Jaunajā teātrī, atstāj ģimnāziju un paliek pavisam pie skatuves.

Birutas Skujenieces pirmais un, varbūt, pats lielākais slavas

laiks skatuves mākslā sakrīt ar 1905. gadu, ar šī revolūcionārā laika

ieskaņām un izskaņām. Sevišķi lielu sajūsmas vilni viņa rada jau-

natnē, vispirms ar Rūtiņas lomu Hauptmaņa teiku drāmā Nogrimu-

šais zvans, tad ar Smaidiņu Aspazijas Sidraba šķidrautā, bet it

īpaši ar Laimdotu, Vizbulīti un Baibiņu populārajās Raiņa drāmās

Uguns un nakts, Indulis un Ārija, Pūt, vējiņi. Laimdotas tēlojums

guvis lielāko atbalsi tālaika skatītājos, bet par savu pilnīgāko ska-

tuves tēlu Biruta Skujeniece pati uzskata Vizbulīti.

Bet neraugoties uz visiem šiem panākumiem, Skujeniece tomēr

pie skatuves nepaliek. Viņa ir pārāk savdabīga, meklētāja un ilgotāja;

viņai slāpst jaunas garīgas rosmes un tas viss aizved viņu skatuves

mākslas tālākas izglītības ceļā. Viņa gūst solīdu speciālu izglītību

Filharmonijas mūzikāli drāmatiskos kursos Maskavā, 1907.—09. g.,

un Reichera drāmatiskā augstskolā Berlīnē, 1912.—14. g. Tur viņa

atklāj sevī vēl labas dailrunātājas spējas jn tiek drīz Latvijā pazīs-

tama kā pirmā labākā daiļrunātāja sieviete pēc Dubura. Pirmo patstā-

vīgo dailrunāšanas vakaru Rīgā 1913. g. sarīkojusi, kā daiļrunātāja

viņa uzstājas atklātībā vēl arī tad, kad ar teātri, liekas, visus saka-

rus jau sarāvusi (piem., Daces Akmentiņas 70. dzimšanas dienas ju-

bilejā un Teodora Zeiferta piemiņas vakarā 1930. g.). Nevainojama

izrunas technika, priekšnesuma formālā skaidrība un iekšējā pārlie-

cinātība, balss labskanība un brīnišķi laba atmiņa, — tās viņas kā

daiļrunātājas iezīmīgākās īpašības. Viņas pēdējais mēģinājums vēl

reiz ciešāk saistīties ar skatuvi ir — Intimā teātra nodibināšana

un vadīšana Rīgā no 1923.—35. g. Bet šis jaukais pasākums neie-

sakņojas, prasa pārāk smagus materiālus upurus, tālab jāizbeidz.

Pēdējos mūža gadus Biruta Skujeniece ziedo vairāk tikai literatū-

rai, kādu laiku aizraudamās arī ar tēlotājām mākslām, īpaši ar skulp-

tūru, mācīdamās pat Mākslas akadēmijā. Viņas mūžs noslēdzās

negaidīti agri un traģiski, dzelzceļa katastrofā pie Mellužiem, 1931.

gada 8. augustā.

Rakstniecībā Biruta Skujeniece tikusi pazīstama no 1908. gada

sākot ar saviem īpatnējiem dzejoļiem, kas lielāko tiesu sakopoti

krājumā Staru spārni pār dūmainu upurtrauku (1925) un ar vairā-
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kiem stāstiem (Četri dievdotie un papagailis, Ints Dievabērns un

Kazimirs, Cūkas dziesmas, Neīstie gredzeni un dzeltenā roze, Jaunā

grāmata v. c.), kas sevišķu panākumu tomēr neuzrāda, kas visi

izkaisīti periodikā, tāpat kā viņas pēdējo gadu dzejoļi.

Kā jau pilsētā dzimušai un augušai, Birutai Skujeniecei dvē-

selē neizdzēšami mīt pilsētas iespaidi. Viņa iet gar šantāna raibo

logu, noskatās Kazino zālē fokstrotdejā, acis aizvērdama redz bālās

kino ainas vai spokainus eksotiskus tēlus un apdzied visu to. Pilsētas

troksnī ieskan gan arī vienkāršas dabas un mīlestības skaņas, taču

tās neaizsedz dzejnieces lielo eksaltāciju un satraukumu, kāds rak-

sturīgs pilsētniekam. Viņa pat jūt, kā pilnīgi vientulībā aizejot viņa

tomēr ilgotos pēc vilcieniem, rībošiem vagoniem, pēc svilpieniem,

pēc sēmafora signāliem. Tas viss viņai ticis tuvs un spēcīgi iztei-

cas viņas dzejā, jo viņa jūt lielu kvēli savā dvēselē, saskaroties ar šo

pilsētniecisko atmosfairu.

Bet nevien tas. Arī daudz un dažādi mistiski, pat spokaini

tēli, neparasti redzējumi un nojautas pilda viņas dzeju. „Dzejnieces

savādība šai grāmatā izpaužas it sevišķi viņas īpatnējā simbolikā,

dīvainās personifikācijas. Te ir savādi, neparasti salīdzinājumi un

nostādījumi, priekšmetu un krāsu savienojumi", izsakās P. Erma-

nis par viņas dzejoļu krājumu Staru spārni pār dūmainu upurtrauku.

Un tā tas ir. Ikdienā Biruta Skujeniece nerod ne prieka, ne ap-

mierinājuma, viņa ir nemitīgā eksaltācijā, ilgās pēc kaut kā nepa-

rasta, pārcmpīriska. Viņu pat pavisam maz interesē sīkā pelēkā

dzīves kņada, un tā viņa vairāk lūkojas augšā, debesu izplatījumā,

vai arī iedomātā pazemē. Tādu sajūtu izteikšanai, protams, vaja-

dzīgas arī stipri sabiezinātas krāsas (melns, tumšs, zaļš, zeltains —■

viņai vismīļākās) un zīmīgi epiteti, ko dzejniece bagātīgi tad lieto.

Melns milzens dvēs'les kalnu galos staigā, —

No krātera uz krāteri sper solus,

Vel klinšu bluķus ielejās kā oļus.

Ap viņu naidā melnie kraukli klaigā

St. sp. p. d. upurtr. 11.

Vai atkal:

Uz tumši violetiem mākoņiem

Peld ugunszalas miizu mākoņgalvas,

Kas švirkstot izsviestas no pekles kalna,

Lai brūnās debesīs par biedēkļiem

Augst' peldētu virs melniem klajumiem ...

Turp. 13.

Pret zaļu siemu melniem ornāmentiem

Stāv zeltā spīdošs ībiss melnām kājām.

Viņš, galvu liecis, skumst pēc savām mājām.

Kas tāl' aiz kalniem...

Tutd. 57.
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Ir dzejoļi, kuros dzejniece „klusi klepojam dzird vakaru", kam

-~nakts spiež uz krūts melno roku lēni", vai kuros savu domu viņa

.iztēlojas kā „sudrabmiglas fantomu ar zilām acīm", kā „Ķīniešu pa-

godi", kas tikai naktīs atdzīvojas un „smaidā paver zaļo mutīti ar

.zaļiem zobiem".

Tāda neparasta, liktos, it kā samākslota, tomēr Birutas Sku-

jenieces būtībā vērojama eksotika un simbolika velkas cauri visai

viņas dzejai, it kā mēģinādama, tomēr nespēdama aizsegt dzejnie-

ces pārdzīvojumu un izjūtumu traģiku un sāpes, kas bieži pavīd šai

«dzejā, lai gan nenogrimst bezcerību pesimismā.

Gaišāka, zemes dzīvei tuvāka, kaut arī ne bez sāpju traģisma,

izjūtu pasaule paveras Birutas Skujenieces mīlestības dzejoļos, īpaši

nodaļā Laimes klusais vīns.

Vai tu esi šajā pilsētā,

Šajās ielās, šajos bulvāros?

Vilciens, kas pār tiltu dūmoja,

Vai viņš šurpu atveda?

Visvairāk es par sauli priecājos.

Kad pāri mitram ielas vidum gāju,

Kur sniegs bij atkusis
— pret Tavu māju,

Es pavasara saulē skatījos.

Mīlas pārdzīvojumi, kas izskan šais dziesmās, ir jau lielas

-svētskaidrības, daiļuma, svētlaimes alku pilni; gan arī te vēl ekso-

tikas, neparastu redzējumu un iztēles, savādu simbolu daudz, to-

mēr visumā te jūtam vairāk zemes elpas kā pārējos dzejoļos.

Vairāk intellektuāla kā jūtu dzejniece, Biruta Skujeniece saista

lasītāju ar šo savu dīvaino, tīri vai rēgonīgo tēlu un krāsu bagātību,

ar to neparastību. Stipri viņas interese pieder arī Austrumiem,

īpaši Indijai, kas ienes dažus raksturīgus vilcienus viņas dzejā.

Rakstnieku jaunajā paaudzē tā viņa iezīmējas kā savdabīga ekso-

tiskas neparastības apdziedātāja un tēlotāja.

2. Austra Dāle

Arī Austra Dāle ir pilsētniece, pat simtprocentīga pilsēt-

niece, kā viņa pati atzīstas, diezgan labos literāros un mākslas

apstākļos augusi. Dzimusi 1892. gada 23. (11.) jūnijā Rīgā, viņa lie-

lāko tiesu turpat arī pavadījusi, lai gan lauki viņai nav pali-

kuši sveši, jo vasarās viņa arvien uzturējusies savas tēva mā-

tes mājās Ikšķiles pagastā, mazās Juglas krastā, uzņemdama daudz

dabas un lauku dzīves iespaidu. Tāpat kā Birutai Skujeniecei, arī

Austrai Dālei no pat bērnības nāk līdz stipri mākslas un literātūras
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iespaidi, jo intelliģentajā Dālu ģimenē gara kultūra lielā cieņā; tur

valda vienmēr možs gars. Sevišķi tēvs dzidri jautras dabas cilvēks,

sirsnīgs patriots (sal. Tēvam, krāj. Dzīves dziesma 56), ir liels grā-

matu, mūzikas un dziesmu draugs, kas iegādājas visu vērtīgāko,

kas vien tai laikā latviešu rakstniecībā parādās. No viņa tad dzej-

niece domājas mantojusi savu talantu. lerosmi mākslas un literā-

rām studijām Austrai dod arī viņas brāļi, no kuriem tagad plašāk

pazīstams ticis filozofijas profesors Pauls Dāle; tāpat jaunie rakst-

nieki un mākslinieki, kas diezgan bieži pulcējas un draudzīgi

satiekas viesmīlīgajā Dāļu namā. Tā Austra Dāle jau agri pie-

vēršas labai mākslai, labai grāmatai nevien latviešu, bet arī krievu

un vācu valodā. Viņai izkopjas laba literāra gaume un dziļa inte-

rese, viņa drīz uzsāk pati literāro darbu, vispirms kā tulkotāja.

Maldoņa ģimnāziju 1910. g. beigusi, viņa tulko krievu, franču

un vācu autoru darbus latviešu dienas laikrakstiem. levērojamā-

kais te ir Stendāla stāsts Kastro klostera priekšniece, ko viņa dod

Latvijā 1911. gadā. Tas ir vispār pirmais lielākais Stendāla darbu

tulkojums latviešu valodā, un tulkotāja to ievada ar īsu Stendāla

īpatnības raksturojumu. Šis ievads savukārt uzskatāms par jau-

nās rakstnieces pirmo orīģinālsacerējumu, kas uzrāda diezgan labu

19 gadus vecās autores literāro izteiksmi un zināšanu. Bet Austra

Dāle pie prozas nepaliek. Savu pirmo dzejoli 1913. g. iespiedusi,

pamazām viņa pāriet uz dzeju un paliek turpmāk gandrīz tikai tai

uzticīga.

Ar 1912. gadu Austra Dāle uzsāk skolotājas gaitas, sā-

kumā Milleres privātā ģimnāzijā Rīgā, tad kara un bēgļu gados

Maskavā vairākās skolās, mācīdama galvenām kārtām latviešu va-

lodu un vēsturi. Maskavā viņa uzsāk arī pati vēstures studijas sie-

viešu augstākos kursos. Šīs studijas viņa nobeidz Latvijas universi-

tātē, iegūdama 1928. g. cand. hist. grādu par darbu Sievietes stāvok-

lis senā Ēģiptē, kas iznāca 1929. g. Vācu okupācijas laikā Austra

Dāle strādā par skolotāju Valmierā, bet Latvijas valstij nodibinoties,

pārnāk uz Rīgu, kur turpina darbu Rīgas pils. 3. ģimnāzijā no 1919.—

24. g. un Rīgas pils. Viļā Olava komercskolā 1930.—36. g.

Blakus saviem tiešiem pienākumiem, visā šai laikā Austra

Dāle piedalās arī sabiedriskā darbā, īpaši sieviešu organizācijās,

kas kopā ar rakstnieku un mākslinieku aprindām tad ļoti atsaucīgi

arī viņu sumināja viņas rakstnieces darba 25 gadu atceres svētkos

1936. gada novembrī. Rīgā pārnākusi, Austra Dāle 1923. gadā ap-

precas ar dzejnieku Ati Keniņu. Jūsmīga ceļotāja, viņa vairākos

paņēmienos, gan viena, gan kopā ar savu vīru, apceļojusi Krieviju,

Somiju, Poliju, Lietuvu, Itāliju v. c. zemes, gūtos iespaidus attēlo-

dama rakstos periodikā un arī savā dzejā.
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Visu vērtīgāko, ko Austra Dāle divdesmit piecu gadu laikā de-

vusi latviešu rakstniecībai, viņa ir devusi dzejā. Kaut gan rakst-

nieces gaitas viņa sākusi ar prozas tulkojumiem un apcerējumu,

un prozu paretam piekopusi arī vēlāk (piemēram, uzrakstīdama pa

literārai apcerei, teātra vai grāmatu recenzijai), tomēr lirika bijusi

un palikusi viņas stiprā puse, un laimīgā kārtā lirikai Austra Dāle

arī palikusi uzticīga, sasniegdama redzamus panākumus. Viņa

devusi līdz šim divas labi noskaņotas grāmatas: Enu rotaļas

(1922) un Dzīves dziesma (1935). Pirmajā no tām mazliet vairāk uz-

svērta rotaļīga sapņainība, otrā — tai līdz arī reālais pārdzīvojums

un vērojums, īpaši otrā un trešā nodalījumā. Ārpus šiem krājumiem

paliek tikai nedaudzi, paša jaunākā laika dzejoli, ar tādu pat noska-

ņu. Divdesmit piecu gadu laikā tā ir skopa, lai gan ar savu izkopto

formu iepriecinoša un atzīstama deva latviešu lirikā.

Austra Dāle ir viscauri īsta un nepārprotama liriķe. Viņa ne-

meklē notikumu, kas prasa episku apceri, nesludina ideju, kas pie-

der tikai intellekta sfairai, bet viņa brīvi ļaujas sava iekšējā pārdzī-

vojuma burvīgai varai, apvaldīti izteikdama sajūtas un atziņas, vai

rotaļīgi maigas nojautas mūzikāli gleznainās, vienkārša ritma vār-

smās. Austras Dāles lirikai piemīt īpašības, ko prasa laba dzejas

māksla, — vienkāršība un skaidrība izteiksmē, gleznainība priekš-

statos, melodiskums ritmā. Dzejniece nemīl skaļumu un apžilbinošu

spilgtumu; viņa mīl apvaldīt saviļņojumu dzejiskos pārdzīvojumos;

viņa netiecas pēc plašiem žestiem. Intimi maiga, arvien klusināta,

kam mīļš ir mazliet jaužams prieks vai sāpes, vieglas skumjas

vai šaubas, vieglas „ēnu rotaļas", ne bieza tumsa vai spoža

saule, — tāda ir viņa kā liriķe. Savā radīšanā viņa neiziet no

konkrētām lietām, bet no to atstarojuma, kas jo sevišķi sakāms

par dzejoļu pirmo krājumu ar zīmīgo virsrakstu Enu rotaļas.

Tas arī saprotams, jo pēc sava pasaules uzskata un uztveres,

kāds tas izsakās viņas dzejā, Austra Dāle ir romantiķe, kas

ar īstenību saistās tikai savā iekšējā pārdzīvojumā. Pie tam,

kā to Dālei dažā ziņā radniecīgā Elza Stērste saka, viņa ir sievie-

tiska romantiķe, kas stipri ļaujas zemapziņai.

Ne daudzveidīga, bet daudzkrāsaina ir Austras Dāles tema-

tika: kā raibs puķu vijums tā mirdz nianšu bagātās krāsu variāci-

jās. Pirmajā krājumā Ēnu rotaļas dzejniece visbiežāk kavējas pie

mīlas un dabas, tikai paretam izvēlēdamās arī kādu citu tematu

Cpiemēram, dzejolī Aiz karogiem). Bet krājumā Dzīves dziesma

nāk klāt vēl pienākuma, patriotisma un sociāli motīvi, mūžības un

reliģiskās izjūtas. Bet mīlestība un daba arī te paliek pamatā un
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liekas gan, ka skaistākās un izjustākās rindas Dālei būs par mīlestī-

bas un dabas motīviem. Piemēram, brīnišķīgi gaišā, vieglas rezig-

nācijas apēnotā dziesma Sniegat sniegi (Dzīves dziesma 83):

Snicgat, sniegi, klusi, balti, Sniegat, sniegi, viegli maigi-

Pāri puķēm, salnas lauztām, Lai bez minas aizsnieg pēdas,

Lai nav skumji, lai nav salti Kur tik tumši bij un baigi,

Sīkām saknēm, zemes glaustām. Kur bij staigājušas bēdas.

Sniegat, sniegi, visu klājat,

Dziļi, rāmi, sapņojoši,

Pavasarim paglabājat

To, kas dzīvot grib vēl droši.

Par mīlestību viņa dzied (Dz. dz. 13):

Bij mīlestība tā kā cherubs svēts, Starp mums kā trešais bija viņas tēls.

Varbūt, pat zobens bija viņas rokā, Tais stundās klusās nebijām mēs vieni,

Lai prieks mums netuvojas nevēlēts Un mūsu acu mirdzums, lūpu kvēls,

apburtības lokā. Tik staroja pret viņu — karalieni.

Tā bija vairāk nekā es un tu,

Viss mirdzēja tās gaismojošā garā,

Un bezgalības dzīvo saldumu

Uz iaiku laikiem dot bij viņas varā.

Mīlestība dzejniecei nav vairs tikai asiņu balss, tā ir apgarots

būtības spēks, kas dvēselē iededzina ilgas arī pēc citām vērtībām:

pēc brīnišķīgā un dievišķīgā, pēc skaidrības, gaiša prieka un dzīves

gudrības. Dāles dzejā viscaur vairāk gaišu nekā tumšu krāsu, vai-

rāk apvaldīti līksmu nekā sēri skanīgu skaņu, kas ieturētas vieglos,

maigos toņos, kā pastelkrāsas zīmējumi, vienkāršā ritmā, kā tautas

dzeja.

Ja neskaitām sonetas un citas formas (Ēn. rot. 20, 33, 36, 48,

70, 77, 79, Dzīv. dz. 10, 50, 51 v. c), tad jāatzīst, ka visiemīļotākais

•dzejas paņēmiens Austrai Dālei — četrrindu pants ar atskaņām, da-

žādos pantmēros. Tas viņai loti labi ari padodas, uzrāda iekšēju

skaidrību un spraigumu. Lai šīs četrrindas stāstītu vai nu par ro-

taļīgi drastisku jautrību, spītību, liegu mīlu vai pienākumu, lai tās

tēlotu nepiepildījušās ilgas un sapņus, — arvien tās sniedz patiesu,

sirsnīgu un skaidru lirisku pārdzīvojumu, kas ir visas Austras Dā-

les esence.

Līdztekus dzejai Austra Dāle ir gan mēģinājusies ari daiļpro-

zā, sniegdama dažus īsus stāstus; taču tie ir un paliek tikai mēģinā-

jumi, kurus pilnīgi aizēno autores sasniegumi dzejā un tālab pārrunā

nenāk. Vēsturi studēdama, viņa ir nodziļinājusies dažos sievietei

tuvos senos notikumos un tā devusi divas vēsturiskas apceres:
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Radegunde — viduslaiku svēta (žurn. Sieviete, 1925) un jau piemi-

nēto Sievietes stāvoklis senā Ēģiptē (1929).

Bet galvenā nozīme Austrai Dālei mūsu rakstniecībā kā gaišai

un klusināti līksmai lirikei, Latvijas dabas un maigu mīlas pārdzī-

vojumu apdziedātājai.

7. Daži rakstnieki un rakstnieces

Pēteris Ērmanis

1. Jūlijs Roze un Kārlis Students

a) Jūlijs Roze dzimis Mālpilī, 1892. g. 20. (8.) februārī.

Studējis Tērbatas augstskolā vēsturi un Latvijas universitātē ties-

lietas. Darbojies Līduma (1918), Latvijas Sarga (1919—20), Balss

Daugavas redakcijā (1928—31). Daudz darbojies un jo-

projām darbojas kooperācijas laukā, Centrālā savienībā Konzums:

kādu laiku vadījis arī šīs savienības žurnālu Kopdarbība.

Jūlijs Roze pazīstams galvenā kārtā kā dzejnieks. Interesants

jau viņa pirmais iespiestais dzejolis, dziedājums brīvā ritmā Oda

(Latvija, 1910). Tā ir kosmiska dziesma, kur teikta slava Dievībai

un Skaistumam, kas dzejniekam parādās visādos veidos. Dzejnieks

dzied „drošajam, lepnajam jauneklim un slimniekam, kas smok pag-

raba telpā", viņš dzied zemniekam, dzied pat „laiskumā nīkstošam

luteklim", dzied „meitenei, kas dedzina sirdis un smaidot kas dejo-

pār jaunekļu līķiem", dzied priežu šalkām un jūrai, jo visi tie —

„Skaistuma verdošie avoti" un „vijas ap Tevi, Tu neizteicamais, ne-

saprotamais un katrā stiebriņā jūtamais Gars." Oda noslēdzas:

„Drebu es raugoties Tavā vaigā, viļņojas zeme no Tavas dvašas f

Pasaules liesmas un ūdeņi gāžas, vulkānos vārās nāvīga lava,

Zvaigznes krāc radības mokās un bailēs, slavējot Tevi, ak mūžu

mūžīgais Skaistuma Dievs!" Šis jaunā dzejnieka pirmais darbs

tādā ritmā un izjūtā bija tais laikos kas gluži neparasts; šī Oda ritmā

un izjūtā liekas kā nezināma, nepazīta priekštece Sudrabkalna un

īpaši Rich. Rudzīša himniskiem dziedājumiem, kas radās apm. 10

gadus vēlāk. — Nākošā, 1911. g.. Latvijas lit. pielikumā bija Rozes

leģendārs tēlojums prozā Kains. Rozes tēlotais Kains tuvs Bairena

pazīstamās mistērijas varonim: tas pats lepnums, nemiers, patstā-

vība, Paradīzes alkas, pa daļai tas pats Lucifera kārdinājums, kura

sekas ir Ābela nāve. Bet mierīgi drūmajā, vienkārši dzejiskajā
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stāstījuma Roze interesants un patstāvīgs. Labi raksturotas arr

visas personas.

Tālākā dzejnieka gaitā Roze tomēr neturpināja Odā

virzienu. Viņu varētu pievienot jaunklasiskajai strāvai mūsu dzejā.

Un var teikt: panta kalumā, klasiskajā skaidrībā Roze bija tiešām:

loti tuvs īstam klasicismam. Viņa puškiniski skaidrajā, vēsi mierī-

gajā dzejā ietverti dažādi motīvi: intimie pārdzīvojumi, no mākslas,

īpaši mūzikas, gūtie pārdzīvojumi, žanrs, teiku motīvi, laika noti-

kumi. Dzejnieka uzskatiem par formu dzejā raksturīga šāda oktāva

(no dzejojuma Vasara pilsētā):

Tik ritma, atskaņas un strofas cietos grožos

Tverts pants ir kaut ko vērts. Viss cits ir bērnišķš nieks.

Ja, jūtas savaldot, ar pacietību jožos,

Un, visu atmetis, kas nesvarīgs un lieks,

Es protu iedvesmai likt pantos tecēt spožos,

Tad naktī pūlēties ir neizsakāms prieks.

Jo lēnāk rindas aug, jo ātrāk stundas skrien,

Un rītā vainagu man, smaidot, Mūza sien.

Rozes dzejoli, gan skopi un pareti, nāca periodikā, bet 1920. g~

tika izdoti (ne visi) nelielā krājumā Fontāns. Dzejas draugi un sa-

pratēji jau periodikā bija ievērojuši Rozes dzejoļus; piem., augsti

viņus vērtēja Sudrabkalns rakstā Iz piezīmēm par mūsu dzeju (Lī-

dums, 1918). Un tiešām — panta gatavība, klasiķu garam radnie-

cīgais miers un diezgan lielā motīvu dažādība modina apbrīnību. Se-

višķi ievērojams un īpats ar savu vēso sirsnību un it kā skumjo

smaidu ir pirmā personā rakstītais dzejolis par lauku motīvu Zem-

nieka bēdas, kas sākas:

Nāk dienvidvējš ar pavasaru, Un smagais lauks, ko ruden' aru,

Aiz sētas dārzā ķirši plaukst, Kā zaļa zīda lakats, čaukst.

Rozes tēlotais zemnieks bēdājas vispirms par jaunās sievas

nāvi, tad par nozagto bēro zirgu (vairāk ganpar vecās mātes raizēm

šai zirga likstā) un beidzot par to, ka tuvais miestiņš pārvēršas pil-

sētā un jauc dzīves mieru.

Jāmin arī dzejoli par laika notikumiem (Baraki, Vācu okupā-

cija). Bet izjūtā tiešām īsts un formā klasisks ir dzejolis Mājup

(Kurzemes bēgļa uzruna savam zirgam, no svešuma mājup braucot).

Roze mīl apstrādāt senus, kaislību un baiguma apdvestus teiku

motīvus. Aiz loti mierīgām rindām te vietām jūtama kā tumšu, no-

slēpumainu bezdibeņu dvesma. Tāds balādisks dziedājums ir Ca-

riene Tamāra (Druva, 1914) par valdnieci, kas allaž rītā liek nogali-

nāt to, ar ko viņa naktī bijusi laimīga. Tāds ir dzejolis Ragana par

sievieti, kas jaungada naktī kaila pie spoguļa sagaidījusi savu mī-
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ļoto, bet tas bijis velns. Bet dziedājums par karalieni, pāžu un ka-

rali Vecs stāsts pārsteidz ar īpato, viegli ironisko beigu izskanu. —

Savus intimos pārdzīvojumus dzejnieks reizēm saista ar mūzikas

izjūtu. Tā tas dzejolī Nocturne, kur vējainā naktī divus cilvēkus,

-senas sāpes atceroties, vieno Bēthovena Apasionata. Tā tas pa da-

ļai arī dzejolī par Lamonda koncertu. — Rozēm kā kultūras dzej-

niekam raksturīgs uztvērums ir dzejolī Dārzs jūrmalā: šis ābeļdārzs

viņam liekas kā dzejnieks, kas raksta gan liriku, gan prozu un —

„tam bagāts leksikons ar simtiem smalku smaržu." Tāpat kultūras

dzejnieka pazīme Rozēm tā, ka viņš mīl apdziedāt visādas krātu-

ves (piem., bibliotēkāram veltītā dzejolī, Druvā, 1913. un R. Egles an-

toloģijā Latvju lirika). Kā krātuves dzejniekam vienlīdz pievilcīgas

tādas pretstatīgas vietas, kādas ir dievnams un matrožu dzertuve.

Katrai šai vietai veltīts pa dzejolim. „Pazemīgās tautas" dievnamā ir

„māksla, greznums, nabadzība kopā", un dzejniekam liekas, ka „gudrs

priesteris te vijis ir visu laiku, tautu reliģijas." Un apbrīnojamā mierā

un koncentrācijā rakstītā dzejolī par matrožu dzertuvi dzejnieks at-

rod, ka šai telpā — „no visām zemēm un jūrām te kopā ir aromāts."

Grāmatiņa Fontāns tika saņemta atzinīgi. Bet interesantais,

formā jau tik nobriedušais dzejnieks tālāk vairs nekā nesniedz un

līdz šim ar jauniem dzejas darbiem atklātībā vairs nav parādījies. —

Pēc tam Roze vēl ievietoja dažus īsākus stāstus žurnālā Ritums.

Netikumīgais Marjāžs (1922) ir gabaliņš, kur autors ar rāmu humo-

ru stāsta par okupācijas karaspēka ierašanos mierīgā Vidzemes pil-

sētiņā un par to, ar kādu diplomātiju pilsētiņas galvām izdodas at-

brīvot trīs arestētos. Stāstiņš nav slikts, bet dziļāka interese to-

mēr stāstiem Simjūda lieta (1922) un Vakars Miklavānos (1923).

Pirmajā īsi pastāstīts par kādu psīcholoģiski diezgan interesantu re-

volūcijas laika cilvēku, kas, lieliniekiem aizejot, iet bojā aiz nejaušī-

bas. Otrs ir kara ārsta piedzīvojums naktsmāju meklējot; pāris

vilcienos labi parādīts jauneklis — polu grāfa un latvju zemnieces

dēls, kam tēva pils un bagātība svešās rokās. Arī dailprozas darbos

parādās Rozes intelliģentā atturība, vienkāršība un vēsais miers.

Bet arī stāstu rakstniecībā Roze nekā tālāk vairs nav sniedzis.

Strādādams Daugavas redakcijā, Roze šī žurnāla chronikā ie-

vietojis dažus asprātīgus īsākus rakstus par literāriem jautājumiem

un recenzijas. Bez tam Roze tulkojis Šekspīra Hamletu (1921) un

Flobēra romānu Bovarī kundze (1926). No citiem tulkojumiem mi-

nami: Vailda komēdija Cik svarīgi būt nopietnam (1925) un angļu

savdabīgā drāmatiķa Džona Drinkvotera luga no Kristus laikiem

Mājinieki (1936, rokrakstā). Interesanti arī viņa teorētiskie raksti

par teātri un atsauksmes par izrādēm.
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b) Kārlis Students dzimis 1892. gada 7. aprīlī (26. mar-

tā) Ērģemes Krujiņās Vidzemē, kā rentnieka dēls. Beidzis tirdznie-

cības skolu Valkā. Pēckara gados darbojies Rīgā par žurnālistu

(Latvja redakcijā) v. c. Vairākkārt apstaigājis Latviju kolpor-

tiera gaitās. Tagad pilsētas ierēdnis Rīgā. Arī Kārlis Students

ievērojams galvenā kārtā kā lirisks dzejnieks. Viņa pirmie dze-

joļi parādījās periodikā ap 1910. gadu. 1911. g. laikr. Latvija atro-

dams dzejolis Nespēkā, jau muzikāls un vieglā ritmā. Bet vairāki

Studenta dzejoļi sastopami 1912. g. Valkā izdotajos Kāvos, laikrak-

stiņā, kur arī A. Švābe un šo rindu autors varējuši ievietot savus

pirmos dzejoļus. Arī Kāvos iespiestie Studenta dzejoļi melodiski

viegli, formā jau itin gatavi, izjūtā patiesi, laimes un skaidrības ilgu

un vieglu skumju apdvesti. Labākie te ir Vasaras diena (Drīz

skaudri izkapts skanēs), Mātei (Ak, nepārmet, māt, man, ka klaido-

nis es) un īpaši Ilgotne (Kaut spētu savu ceļu) ar raksturīgajām

skaidrības alkām, kas visjaukāk un vienkāršāk izteiktas otrā pantā:

Kaut mirdzētu manas acis Tik skaidras un tīras kā zvaigznes.

Vēl mūža vakarā, Aiz eglēm tur augstumā.

1923. g. iznāca Studenta pirmais un līdz šim vienīgais dzejoļu

krājums Zvaigžņu krusts. Savus Kāvos iespiestos dzejoļus autors

tur nav uzņēmis. Viņa dzejas raksturs pa daļai kļuvis citāds, ap-

darē lielāka cietība un mīlestība uz klasiskām formām, no kurām

dzejnieku sevišķi saista sonets. Arī Kārli Studentu varam pieskai-

tīt jaunklasiskajam virzienam, tāpat kā Jūliju Rozi, tikai Students

(īpaši Zvaigžņu krustā) straujāks, nemierīgāks izjūtā, bet Roze ga-

tavāks formā. Zvaigžņu krustā Studenta dzejā diezgan stiprs ero-

tiskais elements (soneti Skūpsts, Greizsirdība v. c). Erotika viņam

vienota ar traģismu, ar stipru nīcības izjūtu, nāves drausmām. Rak-

sturīgs šai ziņā sonets Zārks; dzejnieks vakarā ved skaistuli uz

klusu ārpilsētas viesnīcu un ceļā redz veikala logā uguns apmir-

dzētu zārku; viesnīcā nonākot, vairs nereibina kaisles tvans, bet

prātā stāv zārks, „baigs un tumšbrūngans". Vēl baigāka izjūta so-

netā Karātavas.

Šī erotika, kas vienota ar nāves izjūtu, Studentu tuvina Pāvi-

lam Rozītim. Arī formā Studenta dzejā šai laikā šur tur manāma

Rozīša, tāpat Sudrabkalna ietekme. Kaut kas no Sudrabkalna gara

;r īpaši dzejolī Atvērtais logs, arī Zvanītājā. Bet vispār šie dzejoļi,

kuros it kā kas no kosmisko vēju šalkām, nav Studentam īpati. Tur-

pat Zvaigžņu krustā dzejnieks atradis savu īstāko seju un tā redza-

ma lauku žanra dzejoļos. Te jau ir tik labi noskaņoti žanra soneti,

kā Kartupeļu lauks, Piestātne, Ezers purvā, arī Siena presēšana,
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P;rts kurināšana v. c. Soneta Ābols dzīvi skatāma ābola izaugšana,

sākot ar ziedu, beidzot ar laiku, kad:

Nu klāt ir septembris. No lauku ražas Par sevi piepeši jūt ābols bažas:

Jau mieži ievākti, vel auzas pļauj To reibums savāds tver un pēkšņi skauj

Un lapas dzeltenas met koki dažas... Caur zariem cauri met un zemē rauj.

Žanra dzejā Studentam zināma gara radniecība ar Antonu

Bārdu, bet Bārda episki plašāks, vietām, varbūt, arī plastiskāks.

Zvaigžņu krustā ievietotos darbos Students vēl ne visur gatavs,

īsts un pats savs, bet šī gatavība un īstība daudz lielākā mērā sa-

sniegta pēc tam periodikā (Ritumā, Latvī, Jaun. Ziņās v. c.) izkai-

sītos dzejoļos. Tajos vairs nav svešas ietekmes, nav vairs arī rē-

toriskās izteiksmes, kāda vietām bija Zvaigžņu krustā. Jaunākā

perioda dzejā atrodams, piem., tāds vienkāršībā skaists dzejolis,

kāds ir Akmens. Visvairāk Students joprojām sniedzis lauku dabas

un žanra ainas, vismīļāk soneta formā; minami soneti: Aka, Pie-

darbs, Linu mārks v. c. Bet īpaši Students atzīmējams kā viens no

ievērojamākiem mūsu koku apdziedātājiem. Viņam ir dažādu Lat-

vijas koku raksturojumi mierīgā vēsā izteiksmē, sonetu formā.

Pa kādai daļai Studenta dzejā atbalsojas viņa personīgā dzīve.

Savu dzimteni Ērģemi viņš piemin jau vienā no pirmajiem dzejoļiem,

jau minētajā Ilgotnē, kur īpati izteic vēlēšanos:

Kaut spētu kā ūdens roze Ar dzelmes ilgu mirdzu

F.s ziedēt Ērģemē, Un skaidrību dvēselē.

Un vienā no jaunākā perioda dzejoļiem autors rāda vienkār-

šībā spilgtu dzimtenes ainu:

Šī brīnišķīgā aina Zem kļava iedzeltenā

Arvien man prātā stāv: Dēd vecais Krujinkrogs,
Urdz upe sudrabaina, Te Māras dienas ēnā

Aiz eglēm tornis blāv. Man vērās mūža logs.

No saviem Rīgas piedzīvojumiem un izjūtām Students veidojis

raksturīgu sonetu Tramvajnieks (Jaun. Ziņas, 1933). — Viens no

skaistākiem Studenta sonetiem jaunākā laikā ir Vējlukturis (Jaun.

Ziņas, 1935). Jauki raksturojis šo ikdienišķo lauku lietu, ko dzej-

nieks dēvē par savu draugu, viņš to pacel simbola augstumā un bei-

gās jautā:

Kad es reiz būšu tāds, kad mirdzēs mana sirds,

Un gaismas strūklu lies caur nakta tumši garo, —

Vai tik pēc dzīves šīs, kā zvaigzne, kura staro?

Te mistiski mirdzīgākā veidā jūtamas tās pašas skaidrības un

gaismas slāpes, kas bija jau Studenta pirmajos dzejoļos Kāvos. Tā

iet ceļš no dzejnieka sākotnes uz vēlākiem laikiem.
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Kārlis Students rakstījis arī prozā. Stāstiņš Alfrēda Aizpura

precības iznācis grāmatiņā (1929). Dziļāks tvēriens stāstā Runču

rija (Pēd. Brīdī, 1927), kur drāmatisks sižets, kur stāstījums baigas

mistikas apņemts. Vienas vasaras braucieni pa Gauju aprakstīti

un tēloti grāmatā Vasara laivā (1926). Bet lielāko populāritāti ie-

guvuši Studenta kolportiera gaitu apraksti, kas (ne gluži visi) iz-

nākuši grāmatā Kolportiera piedzīvojumi (1925), Nelūgtos ciemos

(1925), Trejdeviņās sētās (1930). Te ir daudz zīmīgu novērojumu,

kā laukos uzņem grāmatas, un arī no lauku dzīves vispār.

2. Trīs rakstnieces

a) Paulīna Bārda (vecāku uzvārdā Puskalne) dzimusi

1890. g. 8. jūnijā (27. maijā) Jelgavā. 1905. g. pārnākusi dzīvot

Rīgā. 1908. g., sekojot sludinājumam laikrakstā, sāka sarakstīties

ar dzejnieku Fr. Bārdu un 1910. g. ar viņu iepazinās. 1915. g. viņi

salaulājās. Pēc tam Paulīna Bārda dzīvojusi gan Pociemā, gan

Rīgā. — Kā to pastāsta E. Grāvīte-Plukše (Celi V, 1935), P. Bārda

sākusi dzejot jau agrā jaunībā, bet iespiests no šiem dzejoļiem tikai

viens (Sapņotāja), daudz gadus vēlāk, dzejnieces grāmatā Vientu-

lības prieks. Arī laulības dzīvē ar Fr. Bārdu viņa uzrakstījusi dažu

dzejoli, bet nav devusi iespiešanai. Lieli un spēcīgi pārdzīvojumi

Paulīnai Bārdai bija mūža biedra un vēlāk meitiņas nāve. Šie dziļie

pārdzīvojumi devuši īsto ierosmi viņas dzejas darbam. P. Bārdas

pirmais iespiestais dzejolis ir Namdurvīs (mūža biedra piemiņai), kas

parādījies Latvijas Sargā 1920. gadā. 1932. g. dzejnieces dzejoļi iz-

nāca grāmatā Vientulības prieks.

Paulīnas Bārdas lirikas galvenā raksturība ir klusa sirsnība

un maigums. Viņas vienkāršās, bieži vien trochajiskos četrrindu

pantos rakstītās dziesmas neizceļas ar sevišķu spilgtumu, bet īstība

un izjūtas dziļums viņām nenoliedzami. Vienkāršajās rindās reizēm

iezibas pa oriģinālam salīdzinājumam, piem., „Mēs satikāmies Vies-

turdārzā baltā, Kā tumši silueti gaišā grāmatā"; rudenī — „gaisā

redz mākoņu audeklus lokām, Satin tur vasaras vakarus maigus";

„Kā mežā sapnī ieeju Pa miega klusām pēdām". —
Kā jau minēts,

ievērojama nozīme Paulīnas Bārdas lirikā viņas traģiskiem pārdzī-

vojumiem. Mūža drauga piemiņai veltītas tādas sirsnīgas dziesmas

kā Roze, Man tevis nav, Pēdas smiltīs, Krēslā. Bet sevišķs mai-

gums un sāpju sirsnība dzejoļiem meitiņas piemiņai: Uružiņai, Pa-

rādība, Apciemojums v. c. Šīs bēdas ievainojušas sirdi tik dziji,

ka dzejniece dažu brīdi vēlas, lai Dievs ļauj viņai mirt (Pēdas smil-
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tīs). Bet vairāk viņai raksturīga sāpju pieņemšana un padevība lik-

tenim; sirdij īstie draugi būs nakts un vientulība (Pēdējie draugi).

Raksturīga Paulīnas Bārdas dzejai arī reliģiskā izjūta, reliģiskais

pārdzīvojums. Pazemībā un priekā jāsaņem viss. Šī pazemība īpaši

jauka mīlestības svētlaimes atceres dzejoļos.

Bez mīlas sirds ne vējš, ne gaiss, Tādēļ, ak Dievs, liec noliekties

Ne saule nespēj dziedēt. Mani iīdz ar zāli zemu

Tu vienīgais šīs dzīves maijs, Un pazemībā pateikties

Kas liek man plaukt un ziedēt. Par to, ko mīlot ņemu.

P. Bārdas dabas dzejoli tāpat loti vienkārši un dzidri. Dzej-

niece dzied par Jauko Dieva radībiņu", kā viņa dēvē daudzu dzej-

nieku un dzejnieču apdziedāto putniņu, „brīvo dziedonīti". Savā

lielā vienkāršībā patīkama šāda maza vasaras glezniņa:

Ak tu siltā vasariņa! Saule līst no debess zilas.

Šūpo asti cielaviņa Sūnā sildās ķirzaciņa —

Noriņā uz malkas šķilas. Ak tu siltā vasariņa.

P. Bārdas bērnu dzejoļiem tiešām īsti bērnišķīga sirsnība

(Bērna lūgšana). Bet īpaši bērnu dzejoļos parādās cits zīmīgs vil-

ciens šīs dzejnieces īpatnībā: humors. Tas viegli uzdzirkst dzejo-

ļos Tisiņš, Putniņš aiz loga. Bet īpaši dzīvs šis humors tādās ainās

kā Neveiksme (inča dusmas uz vectēvu, kas aiztriecis šo no strazdu

būra) un Sienlaikā (par vecotēvu, vecomāti, gotiņu un bitēm). Bet

atmiņu dzejolī Ganiņš humoram it kā klāt mazliet smaidīgas skum-

jas un arī kā viegla simbolika. Jaunākos dzejoļos, kas iespiesti

Jaun. Ziņās, Daugavā v. c, Paulīna Bārda iet tālāk to dzejnieces

gaitu, kas jau noskaidrota grāmatā Vientulības prieks.

b) Elī n a Zālīte dzimusi Vidzemē Trapenes pagasta Vosu

māju mazmājiņā Krakovā 1899. gada 19. (7.) oktobrī kā galdnieka

meita. Skolas gados pārgājusi vecākiem līdz uz Api. Apmeklējusi

Jaunlaicenes pag. skolu," Valkas sieviešu ģimnāziju, nolikusi kā ek-

sterne vidusskolas eksāmenu Puškina ģimnāzijā Tērbatā. 1918.—

19. g. bijusi skolotāja Alūksnē. Daudz slimojusi, 1927. g. veseļoju-

sies Davosā, 1928.—34. bijusi Dailes teātra drāmaturģe un 1932.

apprecējusies ar šī teātra aktieri Herbertu Zommeru. No 1934. g.

darbojas Brīvā Zemē kā pastāvīga līdzstrādniece. 1936. g. bei-

gās aizbraukusi veseļošanās nolūkos uz Ēģipti. — Zālītes pirmie

iespiestie darbi parādījušies Latv. Vēstnesī: 1922. g. igauņu lirikas

tulkojumi, bet 1923. g. — orīģināldzejolis Baznīcā.

Zālīte galvenā kārtā pazīstama kā liriska dzejniece un lugu

rakstniece. Viņas dzejoļu krājums Sila ziedi īsā laikā iznācis trijos

izdevumos (1930, 1931, 1934). Zālīte līdz šim populārākā, vairāk
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lasītā pēckara paaudzes liriķe. Viņai gluda ārējā forma, vienkār-

šība, sirsnība un spirgtums. Vienkāršībā un sirsnībā viņa radnie-

cīga Paulīnai Bārdai, bet Bārda, kaut mazāk spilgta, izjūtā, liekas,

smalkāka, dziļāka. — Salīdzinot Zālīti ar viņai populāritātē līdzīgo

vīrieti Ziemeļnieku, jāteic, ka Zālīte gan nav pesimiste, bet vairāk

mierīga pārdomātāja. Viņas Sila ziedos skan trīs galvenie motīvi:

romantisks jaunības nemiers (sākumā), sociālās dzīves skarbums un

beidzot lēna, smaidoša rezignācija — tā visvairāk un visīstāk. Dzej-

nieces nemiers viņai atnesis tikai sāpes: sirds ilgas ir kā viegli vēji,

un „ko viņi atnes, tas ir vītis zieds"; nemiera brīdī cilvēks ir kā

zvērs, kas pazaudējis sprostu.

Sirds deg un sūrst kā sazāļota vāts,

Un tu bez prāta skrej uz savu postu.

Mīlas liesmojumu sistās rētas sadzīst lēni smaidīgā rezignācijā

grāmatas beigu daļā. Mākslas skaidrībā šī rezignācija atmirdz ru-

dens dzejoļos, īpaši tādā dzejolī, kāds ir Rudens noskaņa:

Nevienas nopūtas, neviena žēla vaida,

Kā Svētā mirdzošs vaigs viss tālums apskaidrots,

Šķiet, katris stādiņš klusi čukst: ko vēl lai gaida,

Tas labākais, ko spēju dzīvei dot, ir dots.

Te klāt jāmin dažas kalnu ainavas (Saulaina diena kalnos, Va-

kars kalnos), kuru dzejas vērtība tiešām ievērojama. — Rezignā-

cija iedveš dzejniecei vēl citas atziņas par dzīvi: velti lepoties ar

pārākumu un citus nicināt, jo katrs nes sirdī kaut ko dārgu, katram

ir par ko smiet un raudāt (Vienlīdzība); mēs mēdzam mīlēt labākos,

bet kas gan lepni stāsies priekšā un teiks: mēs mīlam atstumtos,

nicinātos? — Un tomēr dzejniecei nav aizdarītas acis pret dzīves

nesaskaņām: dzejniece neapdzied dāmu greznā pavasara tērpā, bet

skumst ar šuvēju, kas šo tērpu darinājusi (Šuvēja); zvejnieka sieva

auklē bērniņu, kam tēvs palicis dzelmē (Šūpļa dziesma); saulainā

dienā dzejniece lūdz piedošanu no tiem, „kas neredz mežus un dru-

vas", ka viņa var tik bērnišķi smiet (Saulaina diena mežā). Tādas

ainas un skaņas rada tām ainām un skaņām, kas mūsu dzejā bija

90. gados. — Bet arī romantika Elīnai Zālītei vēl dzīva; sirds smal-

kākais nemiers nav vien postīgs, bet liek arī mūžam ilgot, lai rūpes

apmirdzētu „mazs, vārīgs romantikas zieds"; dzejniece vēlas, lai

melus viņai sniegtu kā slimam zāles (Meli un patiesība), tā variēda-

ma Puškina izteicienu par zemajām patiesībām un paaugstinātāju

nepatiesību; dzejniece nemitas gaidīt brīnumu, un šī ticība viņai at-

ļauj smaidīt.

Sila ziedos dažos retos dzejoļos jūtamas svešādas pieskaņas

(Aspazijas gara un izteiksmes), dažs dzejolītis vērtībā palēts, bet
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netrūkst tiešām daiļu dzejoļu; bez jau minētiem rudens dzejoļiem

un kalnu ainavām jāatzīmē vēl: Nelaimīgs mīlētājs, Vienlīdzība, Di-

vējādas raudas v. c. — Pēc Sila ziediem Zālīte ar dzejoļiem gandrīz

nemaz vairs nav kļuvusi redzama. 1932. g. iznāca viņas sastādītā

mīlas dzejoļu antoloģija Sirds ilgas, kur īpaši ievēroti dzejnieču-sie-

viešu darbi.

Arī Elīnas Zālītes lugām bijusi liela piekrišana publikā un tās

daudz izrādītas, īpaši komēdijas. Tādas viņai divas: Bīstamais ve-

cums (1927) un Maldu Mildas sapņojums (1931). Viņām veikls

dialogs, itin raita darbība, daža dzirkstoša asprātība. Bet vietām

drusku par daudz šaržētajiem cilvēkiem pietrūkst īsta psīcholoģiska

patiesīguma, situācijas ne visas ir dabiskas, un asprātībām blakus ga-

dās arī palēti jociņi. īpaši tas sakāms par pirmo lugu Bīstamais ve-

cums. Tīri literārā vērtība lielāka Zālītes nopietnajām lugām Pirktā

laime (pirmizrāde 1932, iesp. 1933) un Svešas asinis (1935), kur dzi-

ļāks tvērums un interesantas problēmas. Zālītes līdz šim jaunākā

luga Svešas asinis, kur mēģināta risināt rases tīrības un iedzimtības

problēma latvju zemnieka dzimtā, ir autores pats labākais drāmatis-

kais darbs. — Bez tam Zālīte drāmatizējusi un iekārtojusi skatuvei

dažus citu autoru romānus.

Zālīte rakstījusi arī stāstus, no kuriem atzīmējams Sieviešu

vergs (Latvī, 1927) ar savu diezgan tipisko varoni. — Zālīte ir ievē-

rojama igauņu un somu dzejas darbu tulkotāja un periodikā ievie-

tojusi dažu labu rakstu par igauņu un somu literātūru un rakstnie-

kiem. Daudz viņa atdzejojusi igauņu lirikas; šie atdzejojumi starp

citu pilda veselu burtnīcu K. Freinberga žurnālā Lira (1925). Zā-

līte tulkojusi vairākas igauņu lugas un igauņu (arī somu) rakstnieku

sīkākus stāstus. Plašāks darbs ir A. H. Tamsāres romāns Mež-

strautu saimnieks (1925), un somu rakstnieces Mailas Talvio romāns

Zvani (1928). ' Bet paši ievērojamākie Zālītes tulkojumi ir: soma

Alekša Kivi klasiskais romāns Septiņi brāļi (1926), igauņu tautas eps

Kalevipoegs (1929) un igauņa Tamsāres lielais romāns Zeme un

mīlestība (1936).

c) Valda Mora dzimusi 1902. gada 24. (12.) martā Vid-

zemē, Lēdurgas draudzes skolā kā skolotāja meita. Mācījusies pie

tēva Lēdurgas draudzes skolā, ģimnāzijā Rīgā, Cēsīs un Starajā

Rusā, 1918. g. beigusi vidusskolu Omskā. No 1920. g. strādā par

skolotāju Rīgā. — Atskaitot dažas Ziemassvētku ludziņas bērniem,

Moras literārā darbība izteikusies tikai liriskā dzejā. Viņas dzejoli

iznākuši nelielā krājumā Svešam draugam (1929). Vēlākie dzejoli

retumis parādījušies periodikā.
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Arī Mora romantismā un pantu ārējā vienkāršībā rada iepriekš

aplūkotām dzejniecēm. Bet viņai asāks, kvēlāks temperāments, vi-

ņas dzejā ir arī bakchiski straujais elements. Tāpat arī mistiskā iz-

jūtā viņa it kā mēģina tiekties dziļāk. Viņas īpatnības bakchiskā

puse izteicas jau grāmatas pirmajā dzejolī Mans bruņinieks:

Es esmu karaļmeita, Viņš jāj uz zelta zirga,

Mans sargs ir bruņinieks, Un viņa vārds ir Prieks.

„Naidu un tumšās varas" šis bruņinieks aizdzen atpakaļ „vieg-

lām smieklu bultām". — Dzejnieces temperamentam raksturīgs cits

dzejolis, kurā viņa saka:

Un aizliegto gribas man pētīt,

Vai viņā nav sasaistīts spēks,

Un bieži man gribas to svētīt,

Kas visiem jau licies ir grēks.

Kā kvelmaina temperamenta un mūžīgu mīlestības maiņu sim-

bols, Don-Žuāna sievišķā līdziniece, dzejniecei iemīlēts literārais

Karmenas tēls; tā ir sieviete, kurai „viss ilgstošais ir jūgs". Par

Karmenu Valdai Morai divi dzejoļi: Karmenas dziesma un Karmena

dzied, pie kam īpašs dziesmas vieglums un dzīvums pēdēji minētam

dzejolim, kur starp citu zīmīgais pants:

Vai var aizturēt ziedoņa dvesmu,

Kas ar vēju un mākoņiem trauc?

Ko lai daru, ka tāda reiz esmu

Un ka eju, kurp sirds mani sauc.

Bet Valdai Morai ir arī parasti, vietām pabāli panti par dzim-

teni, tēva namu, māti, veco kapsētu, mīlestību. Viņas Draugs (ciklā,

kam dots visas grāmatas virsraksts) atgādina Ziemeļnieka Nezi-

nāmo (īpaši cikla pirmā un otrā dzejolī), kurai viņš pa daļai kā vī-

rišķīgs līdzinieks. Bet dzejnieces īpatnības mistiskā puse vispievil-

cīgākā ir ciklā Dziesmas naktij, kur dzejniece dedzīgi slavina nakti;

še apdziedātas naktis: vētrainās; bezkrāsaini bālās; vijīgās un ļau-

nās; drūmi viltīgās; septembra mēnessnaktis; reibinoši maigās;

straujās; kairās ziedoņnaktis, baltās brīnišķīgās; beidzot zvaigžņo-

tās dziļās. — Reliģiskas pārdomas atrodamas dažā Moras jaunākā

dzejolī, piem., Dievs (Daugava, 1935), kur dzejniece nākusi pie at-

ziņas, ka — „Dievs ir tas spēks, ko dzīvē sauc par — sirdi".
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CETURTĀ NODAĻA

1. Kārlis Zariņš

Rūdolfs Egle

Latviešu episkā proza samērā ātri atraisās no tiešā svešu pa-

raugu iespaida un aistētiskā reālisma virzienā iegūst diezgan īpat-

nējas tradicijas, kuru pašaurajā gultnē vislielāko pilnskanību sa-

sniedz iemīļotais tautas dzīves stāsts. Skaidra un prototipiem ba-

gāta tanī paceļas patriarchālās zemniecības pasaule līdz ar vēlā-

kām sadzīves pārvērtībām, aizvien idejiski noskaņota, vai parādīta

atjautīgās raibās ainās. Rakstniecībā šim atmiņu un pieredzes tē-

lojumam tik dziļa auglīga sakne, ka tā pat veciem ierosmes avotiem

aizbirstot dzen arvien jaunus asnus. Bet jaunlaiku dzīves straujais

un plašais plūdums vairs neiekļaujas šaurajā īstenības vērojuma

gultnē. Sevišķi pēc pasaules kara rodas darbi, kuros rakstnieka iz-

jūtas parādās jau krietni stilizētā reālās darbības attēlā, stāstījuma

tematisko saturu pakļaujot smalkākām prozas mākslas prasībām,

kas mazāk iespējams pašas īstenības ierobežotā raksturīgā žanra

ainā. Reizē ar to rakstniecība raisās vaļā no sabiedriski-ētiskiem

blakus nolūkiem, pievērzdamās vairāk savam tiešajam uzdevumam.

Šī maiņa norisinās paklusām, bez skaļām virzienu deklarācijām,

bez agrāko sasniegumu noliegšanas, — jo kas gan pagātnes pilnībai

varētu apstrīdēt Blaumaņa, Poruka, Saulieša, Brigaderes žanra

mākslu? — tāpēc jāpieņem, ka tāda pārvērtība, kas sevišķi spilgti

redzama Kārļa Zariņa prozā, uzzeļ dabīgi laika gaitas irdinātā zemē.

Pretēji aizgūtai, mākslīgai literātūras modernizēšanai, jaunais pa-

grieziens šoreiz tikpat kā nemaz nenodarbojas ar veco tradiciju no-

ārdīšanu, bet apzināti un visumā pat uz to pamata tiecas atrisināt

stila jautājumu tīri aistētiskā plāksnē. „Stilā, izteiksmē tad

arī meklējama atslēga, kas mums palīdz nošķirt jauno no vecā",

saka Zariņš (Rakstnieks un tagadne, Piesaule, 1930). Šis apstāk-

lis arī apcerētājam norāda uz citādāku pieeju jauno darbiem, nekā

tas parasts, aplūkojot tautas dzīves tēlotājus.
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1. Dzīve un darbi

1. Kārlis Zariņš nemīl runāt par sevi; tāpat viņa literāros

darbos autobiogrāfiskais elements tiktāl pārkausēts tēlojumā, ka no

tā grūti kaut ko izlobīt viņa dzīves aprakstam. Dzimis viņš 1889.

gada 12. decembrī Liepājā, pirmo bērnību pavadīja Kurzemes jūr-

malā, bet gadus astoņus vecs kopā ar vecākiem nokļūst Pēterpilī,

kur tēvs dabūjis vietu kādā nervu slimnīcā, Ochtas pusē. Te klīnikas

lielajā parkā zēna vienīgie rotaļu biedri — dīvainie likteņa pabērni,

ar kuriem viņš satiek labi. Dzīvi atmiņā paliek pilsēta, lielām pe-

lēkām celtnēm, nervoza, trokšņaina, kā pasaka īstenībā tur aiz slim-

nīcas parka, pār kuru tālu aizlido savādie svilpju spiedzieni. Kād-

reiz radinieks, Aleksandrīnas teātra kapeldiners, viņu ieved izrādē,

kas atstāj neaizmirstamu iespaidu. Pēc gada vecāki pārceļas

uz Rīgu, kur Zariņš sāk iet skolā. Reizē ar to izbeidzās tā tra-

ģiskā vientulības sajūta, kas viņu nomākusi krēslainajā ziemeļu pil-

sētā. Vēlākā dzīvē viņa gaitas uz laukiem visvairāk saistās ar Tal-

su novadu, lai gan, kā rakstnieks pats atzīstas, viņš lauku dzīvi ma-

zāk pazīst par pilsētu.

Skolā Kārlim Zariņam liela tieksme uz zīmēšanu, viņš domā

palikt par gleznotāju, pat apmeklē vairākus zīmēšanas kursus, starp

citu Blūma skolu (1905—6). Nodarbina arī doma, palikt par jūr-

nieku, un dažus mēnešus viņš pat iestājas par kuģa puiku. Pēc 1905.

gada kustības, latviešu intelliģences vajāšanas laikā, Zariņu kā Jau-

nā un Apollo teātra koristu arestē aizdomās par sakariem ar revolū-

cionāriem. Lai gan ar tiem viņam nav nekā kopīga, taču Gregusa pā-

tagas viņš dabū izbaudīt „pēc pilnas programmas", pēc kam (1908)

viņu izsūta uz Smoļensku. No turienes pa pusei nelegālā kārtā viņš

nonāk Pēterpilī, kur gatavojas uz abitūriju, pelnīdamies ar zīmēšanu

un apmeklēdams dažādus kursus, lekcijas, rakstnieku priekšlasīju-

mus (1909—1911). Sevišķi viņu pievelk krievu modernisti ar to-

reizējā simbolisma teorētiskiem pamatojumiem. Šais iespaidos viņš

arī pats izšķiras par rakstniecību, uzrakstīdams savu pirmo noveli

Mans tēvocis (1911), kas tanī pat gadā parādās Latvijas liter. piel.

(vēlāk krājumā Skumju paradīze). Tāpat atkal Rīgā dzīvodams,

viņš daudz tulko stāstus, apceres un „visādus niekus" laikrakstiem,

īpaši žurnālam Jaunības Tekas.

Bēgļu laikā Zariņš nonāk Odesā, kur mobilizēts strādā garni-

zona štābā un vēlāk bankā, brīvos brīžus izmantodams lasīšanai un

arī darbam latviešu sabiedriskā dzīvē. 1918. gada rudenī viņš caur

Poliju atgriežas Rīgā, kur strādā kā ierēdnis, Bermonta laikā kalpo



202

nacionālā armijā, vēlāk demobilizējas un dzīvo pastāvīgi Rīgā, gal-

venā kārtā nododamies rakstniecībai.

Jaunības meklējumos un tāpat vēlākās gaitās Zariņš neatrau-

jas no reālās dzīves. Tomēr laikmeta notikumos viņš paliek vairāk

savrup, tos uzņemdams un vērtēdams pēc savas individuālās sa-

jūtas. Daudzās pārmaiņas ceļā uz savu tiešo uzdevumu viņu māca

objektīvi raudzīties īstenībā. Bet ne tikdaudz paša pārdzīvojums

un pieredze, cik veidotāja intuicija paplašina viņa uztveres aproksni

konkrētības virzienā.

2. Literārā raža. Atskaitot pirmos mēģinājumus, Za-

riņa literārās darbības īsteno sākumu varam skaitīt no 1920. gada,

kad atklātībā parādās viens pēc otra darbi, kuros vērojama jau

krietni nobrieduša mākslinieka-veidotāja roka. Tāds ir pats pir-

mais viņa stāstu krājums Skumju paradīze, kas iznāk 1920. g. beigās,

un drīz pēc tam (1921) izdotais romāns Dzīvība un trīs nāves. Kārlis

Zariņš diezgan ražīgs un vispusīgs, sevišķi ja ievērojam viņa koncen-

trēto rakstību un arī to, ka savus darbus viņš apstrādā rūpīgi, vienu

otru jaunizdevumam krietni pārveidodams. Latviešu jaunākā rakst-

niecībā viņa darbi ieņem ļoti redzamu vietu, kaut gan par tiem maz

rakstīts, jo, izņemot kārtējās recenzijas, Zariņa darbība daudz maz

aptverošāk nav aplūkota.

Pārskatam K. Zariņa galvenie darbi viegli iedalāmi pa no-

zarēm. Romāni: Dzīvība un trīs nāves (1921), Brāļu dēli (1922),

Pelnu viesulis (1928), Spīganas purvā (1929), Dārza māja (1930),
Elma ugunis (Daugava, 1930), Atvars (Latvis, 1931), Kaugurieši

(Brīvā Zeme, 1937); stāsti un noveles: Skumju paradīze (1921), Sa-

vādi cilvēki (1923), Barons un citi stāsti (1923), Svēres (1923), Gluži

veltīga varonība (1926), Starp divām mūžībām (1930), Burvja aplī

(1936). Pa lielākai daļai no šiem kopojumiem ņemti un izdoti atse-

višķos krājumiņos: Roberts v. c. (1925), Noslēpumi (1926), Jūras

bērni (1927), Rudens stāsti (1928). Lugas: Sakostā roka (1921),

Gulbja dziesma (romāna Dzīvība un trīs nāves drāmatizējums, 1929),

Te nu bija (1930), Zemes spēks (1932), Negudrā Ģertrūde (1934),

Žagatu ligzdā (1934), Randenes Barbāra (1935). — Apceres par

rakstniecību un recenzijas žurnālos un laikrakstos (Daugavā, Pie-

saulē, Latvī, Brīvā Zemē v. c.) sevišķi sākot ar 1928. gadu. Zari-

ņam ir ari kāds desmits lirisku un balādisku dzeju, agrāk iespiestu

laikrakstos ar viņa pseudonimu Valerijs (Zemgale, Šausmu balāda,

Rokas — Latvijas Kareivī, 1920), Rītam austot — (Latv. Vēstnesī,

1919), Ekspresīvs motīvs (Latvī, 1920), bet tālākā gaitā viņš atmet

dzejošanu, lai gan minētie paraugi rāda, ka viņš pantu diezgan labi

pārvalda.



203

2. Skats dzīvē

Rakstnieks dzīvi uzņem pa savai pasaules izjūtai, ietverdams

to mākslas konkrētā attēlā, kas vienmēr valdzina cilvēka garu kā

jaunas atziņas. Pieredze un izdoma, esošais un irreālais, parastais

un fantastiskais šai attēlā parādās kā visas būtības divējādā daba,,

pacelta īpatnējā skatījumā, kur rakstnieka radītāja griba vielai de-

vusi īpašu formas un stila vienību. Dzīve tanī atspoguļojas varbū-

tībās; reizē ar to šai aistētisko tēlu pasaulē mēs redzam, kas visvai-

rāk saista viņu veidotāja uzmanību.

Kārlis Zariņš ar savu individuālo sajūtu paliek īstenības varā,

bet uzņem to loti īpatnējā, ierobežotā veidā. Diezgan drūma un pa-

tukša viņam tēlojas pasaule, kurā parādās viņa varoņi. Turēdamies

zināmā attālumā no pašas sadzīves, rakstnieks savdabīgu skatu lū-

kojas dzīves dīvainībās, kas tik zīmīgi atēnojas visvienkār-

šākās „zemes lietās", sevišķi cilvēka psīchē un likteņos. Gluži da-

bīgi, ka šādu parādību būtiskie cēloņi slēpjas kaut kur dziļāk par

parasto empīriju, bet lai tās attēlotu, Zariņa impulsīvais gars netie-

cas kaut kādā īpašā noslēpumu pasaulē, aizapziņai tveramo vīziju

valstībā, kā romantiski noskaņotam Edgaram Po un E. T. A. Hof-

manim. Zariņš tās uztver un parāda tepat konkrētā dotībā un pat

ikdienas pelēkajā plūdumā, it kā parastu notikumu gaitā iznirušas

no kādas dziļākas apakšstrāvas. Acu vairākumam tās paslīd garām

neievērotas, tikai mākslinieks tās pamana. Savādi raksturi Za-

riņu pievelk veidojamo personu izvēlē, individi ar mīklainu apziņu

savās tīri cilvēcīgās tieksmēs. Rakstnieka skumjo pārdomu aspektā

viņi parādās novirzījušies no vispārīgām normām, pa lielākai daļai

kā savu iedomu apsēsti maniaki, kurus viņu klūmās gaitās mētā

kāds svešāds spēks. Tomēr tās nav nekādas pārdabīgas varas, kas

viņus nevarīgus dzītu pa drūmu rēgu labirintu pretim neizbēgamai

bojā ejai. Aiz vieglā mistikas plīvura viņu dvēselē un sejā viegli

salasāmas mums visiem pazīstamas sajūtas, kad dzejnieks tās parā-

dījis konkrētā attēlā.

Ko slēpj sevī šāda savādību rotaļa un kāds tai sakars ar sa-

dzīves vispārējo garīgo noskaņu? Vai te meklēta atbilde kādām

laikmetiskām pārvērtībām, vai pirmā vietā izvirzītas vispārcilvēcī-

gas atziņas? — Klasiķu un romantiķu episkā dzejā tēloti stip-

ras gribas varoņi, kas saceļas pret likteni un dieviem, aiziedami bojā

traģiskos pārdzīvojumos. Jaunlaiku reālistu cīnītājs padots vides

iespaidam, kuras pretešķībās meklējami individa ciešanu cēloņi.

Latviešu pasaules izjūtas dziļākam sapratējam Blaumanim drūmās

ainas mainās ar gaišajām, ņemot pārsvarā pēdējās. Šādā uztverē
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Takstnieka pasaules izjūta viņa darbos realizējas gaišo un tumšo

parādību idejiskā koncepcijā, labā un ļaunā pretstatos, kam vienmēr

zināma ētiska pieskaņa. Optimisms un pesimisms te atkaras no ti-

cības tām ideālām vērtībām, ko cilvēce atzinusi par augstāko garī-

gās dzīves mērķi. Bet līdzi garīgām tieksmēm mirstīgajam dotas

šaubas, kas bieži izgaisina skaistās illūzijas un mūžam tālos ideālus.

Dzīves īstenība bez šā plīvura kailāka, bet patiesāka un taisni tādai

viņai tuvojas Kārlis Zariņš — tik ne jau kaut kāda naturālisma vai

intellektuālā pesimisma vārdā. Viņa uzmanību saista cilvēks ar tā

„dvēseles kumēdiņiem", kaislībām un likteņa mīklām, kas novelistikā

jau kopš renesanses parādās arvien jaunā gaismā.

Drošu prātu atmezdams idejiskās abstrakcijas no sava mākslas

interešu aprokšņa, Zariņš reizē ar to atmasko cilvēku viņa nevarī-

bā, egoismā un bailēs no nezināmā, jo visas skaistās illūzijas — ti-

cība, mīlestība, cerība, mūžība — aizvien sabrūk citu reālāku no-

slēpumu priekšā. Bez tam katrā tradicijā un laužu vairuma pieņemtā

pārliecības ideālā vienmēr slēpjas dogmatika, kas domāto patiesību

jau saknē noslāpējusi. Radītājam garam vajadzīgs iepriekš neizpuš-

ķots objekts. Tā Zariņš latviešu rakstniecībā ienāk ar īpatnēju pa-

saules uztveri, pilnīgi brīvu no dzejiskā ideālisma. Nevis tāpēc, ka

rakstnieks to gribētu noliegt, bet gan aiz iemesla, ka tas jaunlaiku

dzīvē pazaudējis savu nozīmi. Un mākslas uzdevums nav meklēt

cilvēkam zudušo „mūžīgo patiesību", jo tas piederas reliģijai, ja tikai

tā kļūtu „cilvēcīgāka, tuvāka zemes dzīvei" (K. Zariņš, apc. Tālais

ideāls, Daugava, 1931). Māksla var rādīt dzīvi visādās varbūtībās,

bet nedrīkst aizsegt šodienas cilvēka patiesās sejas un viņa iekšē-

jās pārveidības. Lūk, kāpēc tiešais drūmais skats dzīvē nevien

attaisnojams, bet pat nepieciešams arī ceļā uz kādu ideālu, jo „loti

var būt, ka taisni šī ideāla dēļ mēs paši gatavojam katastrofu, paši

ar neizprotamu dziņu ejam pretī pārbaudījumiem, lai beidzot iegūtu

jaunu dzīves jēgu" (tp.).

Ja Zariņa varoņi lielāko tiesu ir nīcēji kādā niecīgākā sadzīves

straumes virpulītī, ja viņu individuālā griba determinējusies līdz ne-

varībai un sevis apnikai kaut kādā šaurākā liktenīgā „burvju aplī";

tad tomēr rakstniekam tie ir un paliek individi ar viņu tīri cilvē-

cīgām īpašībām. Daži no viņiem grib ar spītu pārspēt fatā-

lās varas, — tas viņiem neizdodas, jo, savu tieksmju svaidīti, viņi pa-

saules nesaprot ne ar sirdi, nedz ar prātu. Bet Zariņš arī šo likteņa

pabērnu sejās neraksta nekādas sabiedriski-ētiskas morāles. Viņi

neškirojas stipras un vājākas paaudzes raksturos un netiek nostādīti

par kādas izdzīvojušas šķiras priekšstāvjiem, atskaitot nedaudzos

praktiskās politikas vai materiālisma virpulī ierautos veikalniekus.
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jau ar gluži seklām kaislībām un interesēm. Šai objektīvā pieejā

rakstnieku interesē cilvēks pats par sevi un neideālizēts. Runā-

dams par tādu neatkarību mākslā. Zariņš pats saka: „Jo noslēpums-

patiesībā loti vienkāršs, jau sen pie tam atklāts: mākslas darba ele-

ments ir vienīgi cilvēks un cilvēcība, pārējais tam var noderēt

tikai kā cilvēcības sastāvdaļa, kas nekad nedrīkst pacelties pāri šim

spožuma pamatelementam" (Rakstnieks un doktrīna, Daugava, 1931).
Un ja Zariņš vēro cilvēka dzīves slimīgā pulsa nervozos sitienus,

tad tas notiek bez jebkādiem morāliem blakus nolūkiem, pat neatka-

rīgi no rakstnieka personīgiem sadzīves ieskatiem. Visa šī diagnos-

tika norisinās aistētiskā virzienā, nenododoties nekādai pesimisma

filozofijai, nedz arī sociālētisku problēmu atrisināšanai. Pēc tās-

smeldzes, kas mums dveš pretī no viņa darbiem, mēs viņu varam

dēvēt par dzīves skumjo dzejnieku. Gaisma un tumsa, labais un

ļaunais, mīla un naids te neuzliesmo savos spilgtu krāsu kontrastos;

īstenība nepārklājas atziņu illūzijām, romantiskiem sapņiem un pa-

tētiskām slavas dziesmām cilvēces gara kultūrai, jo pozitīvais ide-

ālisms tāpat kā galēja noliegšana ir jau doktrināras dabas pasaules-

uztvere.

Dzīves grimases rakstnieku noskaņo pesimistīgi — tas viegli

saprotams. Taīs lūkojoties, viņš redz cilvēku ierautu laicīgo gaitu

fatālās pretešķībās, no kurām nav izejas. Un tā nav tikai viena lai-

ka parādība, jo likteņa spēle visvairāk norisinās „starp divām mū-

žībām", tā tad vienmēr saistīta ar dzīvības un nāves problēmām,

kas pat pozitīvu garu met skumju pārdomās. No praktiskā prāta

viedokļa Zariņa varoņu lielākais vairums — negātīvi raksturi. Bet

tāpat kā Čechovs saviem skumējiem un sadzīves Antiņiem, Zariņš

ar sevišķu mākslinieka mīlestību pieķeras tiem ļaudīm, kuri pazau-

dējuši cietzemi zem kājām, kas kā vientuļais sirmgalvis uz sava vecā

kuģa dodas nezināmā virzienā (Skrejošais holandietis); citi klusi urr

pašlepni noslēdzas sevī, vai arī, slimīgo iedomu sagrābti, savā bez-

mērķībā nederīgiem līdzekļiem cīnās ar pelēko apkārtnes stingumu.

Neviļus tad arī uzmācas jautājums, vai šāda aizvirzīšanās no sadzī-

ves gaišākām ārēm drūmā skepticismā neaizēno cilvēcīgā, pārāk cil-

vēcīgā, nerunājot jau par visu daiļo un cēlo? Kāds spēks slēpjas-

pesimisma atziņās un kā uz tām jāraugās no mākslas viedokļa, Za-

riņš arī te sniedz īsu norādījumu: „Kā kad «pozitīvu" varoņu teorija

jau sen nebūtu bankrotējusi, kā kad skaidru sirdi nevarētu atrast ne-

gātīvā varonī. Viss atkarājas no simpātijām, redzes viedokļa, pa-

saules uztveres" (apc. „Jaunie" un „vecie"). Nekā savos darbos ne-

ideālizēdams un neaizraudamies ļauno parādību kritikā, rakstnieks

neutrālās ainās sniedz vēl dziļāku garīgu ierosmi, nekā patriarchā-
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lais jūsmotājs ar gaišās pagātnes cildināšanu. Pārlieks ideālisms un

samierināšanās ar reālo tagadni mākslai nav audzelīgākais avots.

Un Zariņa skepse, viņa šaubas un skumjais smaids par dzīves var-

būtībām jau arī nav nekāda noliegšana, lai gan viņa atziņās stipri

manāms, ka viņš sevišķi netic gaišākas būtības brīnumiem un dzī-

ves priekam, ko cilvēcei varētu sagādāt ārējo apstākļu pārmaiņa

(Ekskursanti). Dzejiskā darbā aiz drūmām iznīcības pārdomām un

skepses vienmēr jūtams ideālākas dzīves plūdums, jo dzejnieka pe-

simisms, pārvērtējot izbalojušos ideālus un vecās formas, sagatavo

ceļu kaut kam jaunam, pēc kā mūžam tiecas cilvēka gars. Un no

smagā idejiskā traģisma, kāds Dieva meklētāju Dostojevski met pil-

nīgā izmisumā, Zariņu pasargā ar nekādām dogmām nesaistītā ap-

ziņa, viņa brīvais intellekts un vēlīgais humors.

3. Romāni

1. Zariņa episkā proza bagāta sižetiem, raibām situ-

ācijām un ainām, kuru metos parādās tēlotās personas. Bet — kā

jau tas noprotams no dzīves atziņu raksturojuma — viņš savam

stāstījumam nemeklē lielu ārkārtīgu notikumu un spilgtu varoņper-

-sonību, pat romānā atteikdamies no plaša apjoma fābulas, no vis-

pārināma tipa raksturiem un tautas dzīves kultūrvēsturiskās vielas.

Sabiedriskā dzīve pati par sevi ar tās sociālām preteškībām viņa

nenodarbina: laikmeta strāvas un kustības viņa garākos darbos ir

tikai velki cita galvenā satura ietverei. Nekur vērība ilgi nepievēr-

šas dabas panorāmai un sīkākam apstākļu aprakstam, kam reālā un

psīcholoģiskā romāna rakstnieki veltī tik daudz uzmanības un šķiež

krāsas. Gandrīz pavisam no sava aplūkošanas loka Zariņš izslēdzis

masu kustības, ļaužu skatus procesijās, darbā vai mājas dzīvē. Tu-

vāk neraksturotas paliek sapulces un sanāksme (mītiņš Brāļu dēlos,

gājiens pret melno sotņu Dzīvībā un trīs nāvēs, zemnieku nemieri

Kauguriešos); visu uzmanību saista tikai atsevišķs cilvēks. Tas

vien jau liecina, ka Zariņam nav nolūka veidot savus darbus teorē-

tiskā reālisma garā ar tam piemītošo apstākļu kritiku cēloņu un seku

sakarībā.

īstenās dzīves plūdums Zariņam ir ieloks un fons raksturīgu

tēlu zīmējumam, atsevišķam individam, kurā jau tīri iekšēji atblāz-

mojas pārdzīvojumi, līdz pamazām izplēn, mezdami savādu fosfo-

risku spīdumu uz apkārtni. Te nav laikmetīgi negātīvu un pozitīvu

ideāltipu, sadzīves idejisko virzītāju un renegātu. Pārāk šaura un

sevī noslēgta viņu personība, lai tanī satecētu lielu cīņu pavedieni
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un atbalsotos kaut kādu parādību vērtējums. Tautas centienos tie

neizaug par kādas dziļākas pārliecības nesējiem, tāpēc arī vēlāk sa-

dzīves apsīkumā neparādās kā zaudētās iejūsmas apliecinātāji ar

cietēja aureolu galvā. Paliek galvenā kārtā pašu iekšējās apzi-

ņas krize, kas, straujākos pagriezienos paasinājusies, vēlāk iet vien

dziļumā. Pa lielākai daļai tie ir cilvēki, kas it kā jau dzimuši katrs ar

savu likteņa zīmi, ar savdabīgām intellektuāli-psīchiskām īpašībām,

jauni un veci skumēji, militārie un civīlie invalīdi, pilsētas deģene-

rāti un lauku flegmatiķi, kurus atgadījums pret viņu pašu gribu pa-

ņēmis savā varā un, kā psīchē aizlauztus nevaroņus, tikmēr griež

kādā patumšā atvarā, līdz beidzot nogremdē vai izmet krastā pie

apsikušo ūdeņu sārņiem. Viņu „gluži veltīgā varonība" nedod ie-

mesla runāt par kādām lielu ideju sadursmēm, par slimīgu garu ie-

pretim veselīgajam, bet gan šādā aspektā nostādīta cilvēka dvē-

sele rakstniekam ir pašvērtīgs aplūkošanas objekts, pieejot tam

bez jebkādiem priekšnoteikumiem. Kā sabiedriski vāja tā viņam jā-

novērtē — „bet gan tikai no cilvēciskā viedokļa" (Rakstnieks

un doktrīna, Daugava, 1931). Vienkāršotās īstenības atgaismā Za-

riņš tad arī uzmanīgi seko savu savdabīgo „nevaroņu" sajūtu mai-

nām, izceļot tās pašos zīmīgākos pārdzīvojumu momentos.

Psīcholoģiskais saturs Zariņa romānos viscaur pār-

svarā par apstākļu un vides aprakstiem, arī varoņu sajūtas raksturo-

tas diezgan ikdienišķās gaitās, attiecībās pret līdzcilvēkiem un saru-

nās. Nerunājot jau par stilu un kompoziciju, šādai norobežotai ietve-

rei dziļš pamats paša personāža izvēlē, tāpat visā tematikā. Ņemdams

cilvēku bez illūzijām, varonīgām teātrālām pozām un bez dekorātīvā

apkārtnes krāšņuma, viņš tiecas jo reljefi parādīt, cik savādi, ne-

gaidīti sametas likteņa pavedieni un nabaga mirstīgajam savelkas

par neatrisināmu traģiskas vai komiskas klupšanas režģi. Viss tas

norisinās ļoti ātri, uzskatāmi, jo rakstniekam nav sevišķas vēlēša-

nās, nesaprotamo izskaidrot, dīvaino sīkāk motīvēt un no tā ko se-

cināt. Pat romānos nezināma paliek dažu varoņu izcelšanās un ne-

attēloti viņu iepriekšējā laika pārdzīvojumi (Maksis Dzīvībā un trīs

nāvēs, Dambji Pelnu viesulī, vecais Lamberts Dārza mājā). Da-

žiem dzīves svarīgākais posms guļ jau pagātnē — ar kādu liktenīgu

pārkāpumu (Paulāniete Dārza mājā, Acons stāstā Sirdsapziņa), vil-

šanos, vai kādu kļūmu, kas viņus, psīchē aizlauztus, met jaunās ne-

jaušībās. Kādreiz viņi ir bijuši veselīgāki dzīvās dzīves locekļi, ap-

zinīgāki sava darba darītāji — revolūcionāri, karotāji, jūrnieki —

kaut gan arī tad bez sevišķiem idejiskiem mērķiem kādā cēlākā pa-

gātnes posmā.
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21 Romānos Kārlis Zariņš vairākkārt pievēršas cilvēka

sociālindividuālam psīchozam pēcrevolūcijas un pēckara laikā. īsti

slīcēji reakcijas mijkrēslī ir viņa tēlotie 1905. gada terroristi romānā

Dzīvība un trīs nāves, katrs savādāk pārlaizdams dzīves alkas un

nāves bailes. Izbijušais students Kazimirs, strādnieks Maksis un ar

dzejisko ideālismu sasirgušais Valdis — visi viņi pieder „tiem ro-

mantiskajiem tipiem", kas sabangotā laikmeta vilnī „gribēja kļūt

par citiem cilvēkiem", bet, tautas idejiskai kustībai tālāk stāvēdami

pazaudē sevi, dzīves jēgu un, nekā nepiepildījuši, aiziet bojā. Kad iz-

gaisusi revolūcionārās varonības illūzija, piedzīvojumu kāre* un dzī-

vot griba viņus dzen vienkāršos noziegumos, ekspropriācijās, kamēr

iekšējo tukšuma sajūtu šie vientuli bez sava „es" cenšas aizpildīt ar

iedomām un uzjautrināšanos lāga biedru pulkā. Velti savas spējas

izškiezdams, skeptiskais dēkainis Kazimirs netic progresam, dēmo-

kratijas ideāliem, cilvēcībai, bet nav viņam arī citas pārliecības, ko

vietā likt un kam pieķerties. Šais bezmērķa gaitās liktenis viņam

līdzās piesviedis sentimentālo jūsmotāju dzejdari Valdi, Kam sap-

ņainās nojautās draudošā dzīves īstenība liekas «visdrūmākā parā-

dība, kādu vien cilvēks var iedomāties, traģiskāka par fiziski iz-

skaidrojamiem kosmiskiem likumiem un pat dabīgi izskaidrojamo

nāvi". Vienīgi tad, kad vakara krēslā spridzīgā fantāzija cilvēku uz

neredzamām rokām pacel iedomu neaprobežotās gribas valstībā,

garam atklājas skaistums. Citādi — nekur apmierinājuma, ne filozo-

fijā, ne mākslā, nedz arodā; mūžīgas šaubas, pretrunas, neīstas jū-

tas, tāpat kā viņa diletantiskā dzejā. Tad piepeši šo nevainīgo revo-

lūcijas statistu sagrābj noziedzīgas varonības doma, naudas dēl viņš

grib nogalināt veco muižnieci ārpilsētas folvarkā; un viņš jūt, ka

netiks vaļā no fatālās idēe fixe, „pirms nebūs izpildījis savu ārprā-

tīgo iedomu visā tās riebīgā kailumā". Bet nežēlīgā dzīve no-

slēdz rēķinus loģiskāk. Pa aklam gadījumam viņu un viņa neat-

jautības dēl arī Kazimiru policija apcietina par terroru un bankas ap-

laupīšanu (idejiski apzinīgākais terrorists Maksis jau agrāk iekritis).

Noslēpumu romantika beigusies, un tikai tagad, atrodoties visnežē-

līgākā reakcijas prozā, «krustceļos no dzīvības uz nāvi", šie dzīvei

liekie cilvēki neatvairāmās dzīves alkās uz mirkli pamostas no sap-

ņu murgiem. Notiesāto pēdējā skalā sveicienā līdz ar cilvēcīgo brā-

lības sajūtu pārlaižas arī nenovēršamā likteņa elpa. «Tādos brīžos

neviens nemeklēja vainīgo: vainīgais bija kaut kas augstāks par

tiesu un bendēm, par mazo cilvēku kņadu". Pēc dabas simpātiskais

Kazimirs, saticīgs un revolūcijā spējīgs uz visādām riskantām var-

būtībām, tāpat sapņotājs Valdis un viņa iemīlētā Asja dzīves skaistu-

mu pamana garām paslīdam savādā iedomu fantastikā, kas stiprāka
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par viņu gribu un apziņu, šīm cieta ceļa rādītājām uz noteiktu mērķt

Tāda trūkst arī pašai dzīvības skaistuma atgādinātājai Asjai, kurai

vēl laiciņu pēc nemiera pulciņa izjukšanas domas lēkā „kā mazas

vāverītes pa Dzīvības un Nāves koka vīstošajiem zariem"; bet ne-

varēdama atrast izejas no ikdienas pelēkuma, arī viņa nošaujas ar

Kazimira atstāto mauzeri.

Romāna laikmetiskais kolorīts pilnīgi reāls; un šai savā pirmajā

plašāka apjoma darbā gan tipos, gan epizodēs Zariņš taisni pasvītro

īstenību. Jauniešu sanāksme Tautas (Apollo) teātrī 1906. gada zie-

mas vakarā, gājiens melnās sotņas medībās, apcietināto spīdzinā-

šanas Gregusa iecirknī — tas viss pilnīgi iekļaujas vēsturisko noti-

kumu gaitā. Krietni vispārināta nokrāsa arī pašiem varoņiem,, ku-

ros „šis laikmets izdzīvoja pats sevi", kā romāna beigās Zariņš pie-

metina. Tomēr rakstnieka galveno uzmanību saista atsevišķo per-

sonu pārdzīvojumi dzīvības alkās un fatālās nāves nojautā, ņemot

par fonu nedaudzus spilgtus reakcijas laika gadījumus. Sevišķi dziļi

psīchiskā dekadence tēlota Valdī, iejflsmas „maniakā un ģeķī", kurš

pieskaitāms raksturīgākām bālās jaunatnes figūrām latviešu lite-

rātūrā.

Plašākos laika metos, tepat no 1905. gada revolūcijas līdz pa-

saules kara beigām, risinās Ojāra un Laura Krācumu gaitas romānā

Brāļu dēli. Šādā aptverē nelielā vēstījuma fābula un galveno perso-

nu raksturojums saistās diezgan fragmentāri, pie tam arī varoņu

individuālais liktenis nav nekāds dziļais. Nejaušais revolūcijas dē-

kainis Laurs, cilvēks, kuru vada patmīlība, aplombs un skepse, ne

gudrība vai sirds, pa ilgiem maznozīmīgiem trimdas gadiem Krie-

vijā atrod savai varas kārei īsto pamatu zem kājām lieliniecisma

laikā. Neviena nemīlēts un arī pats nemīlēdams neviena, viņš sa-

vas dzīves pārvērtībās ietura principu, spēlēt apzinīgā lomu arī tā-

dos gadījumos,, kas prasa zināmu pārliecību. Kad citi jaunības

plāni izjukuši un viņu kā semināristu arestē, viņš paliek par revo-

lucionāru; vēlāk, dzimtenē atgriezies kā augstāks ierēdnis Padomju

Latvijas komisāriātā, viņš mierīgu prātu pazudina savu brālēnu.

Bet viņa taisnā apziņa dibinās uz pozitīvista masku: „Ja kas uz-

budinājumā bija pasprucis aplams, tad vajadzēja pierādīt, ka aplamais

nav aplams. Un Laurs to pa lielākai daļai pierādīja, izpelnīdamies

noteikta un loģiski domājoša cilvēka slavu." Drusku sarežģītāka

jau brālēna Ojāra domu pasaule, ap kuru arī savērpjas romāna gal-

venā intriga. Ojārs pieder pirmskara sīkpilsonisko aprindu zelta

jaunatnei, paviršs jūsmotājs dzīves izpriecās, mazs dēkainis, bet pie

reizes zināmos apstākļos arī idejiskāk noskaņots cilvēks, lai gan ir

liels skeptiķis. Romānā vairākas tipiskas īstenības situācijas —
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abu brāļu dēlu vecāku — pašlepnā Kurzemes saimnieka Ģirta un pil-

sētas ekspeditora Pētera Krācuma — dzīve, latviešu sīkpilsoņu vien-

muļais flirts Pēterpilī un Rīgā, revolucionāru konspīrātīvās satikša-

nās; tāpat dažas laikmetam raksturīgas blakus personas - bankas

ierēdnis Biders ar kundzi, dēkainis Jagars, mākslinieks Puķulaksts,

biedrene Maija. Dzīve šos ļaudis vienmēr tura šaurā lokā, tāpat ari

laika griežos viņi daudz nepārvēršas.

Modernās pilsētas cilvēka untumainai psīcholoģijai veltīts Za-

riņa trešais romāns Pelnu viesulis. Salīdzinot pirmredakciju (žur-

nālā Ritums) ar vēlāko pārstrādājumu atsevišķā izdevumā (1928),

skaidri redzams, ka autors šeit pirmā vietā izvirza personu dvēse-

les dzīvi, diezgan plaši to motivēdams aprakstos, dialogos un intri-

gas savilkumos. Pat notikumu vietas un peizāži, kam Zariņa ie-

priekšējos romānos neutrālāka pašvērtības nozīme, te nostājas per-

sonu sajūtas atēnotāju lomā, kā attiecīgam gadījumam pieskaņots

fons. Tālāk otrā vietā paliek pārējais materiāls, — kritika par pil-

soņu garīgo apsikumu, nacionālo, dēmokratisko un citu ideju strup-

ceļu, — kas pirmredakcijā vēl krietni izvirzījās pirmā plānā, aizse-

dzot galveno fābulu. Tagad šī kritika izpaužas vairs tikai epizo-

diski, asprātīgos un bieži vien dzēlīgos dialogos, kā arī blakus per-

sonu raksturojumos. Dambju ģimenes pilsoniskās ētikas konfliktā

redzama cilvēka bezizejas traģika, kad ierašu šaurībā pamostas

straujāks iekšējs saviļņojums dzīves plašumam. Pārvenijs un naftas

konsultants savus materiālisma rūpēs un seklā uzdzīvē iemigušos

impulsus tiecas atdzīvināt politiskā darbībā «vispārības labā", pat

literātūrā, bet viņa nabadzīgais gars ir par savtīgu un aklu atrast

dzīvē dziļāku skaistumu. Un kad sieva, viņa jaukākais īpašums,

draud viņam izslīgt no rokām, viņš tikpat aklā izmisumā viņu no-

galina. Savādi un ļoti noslēpumainā ekspansijā uz āru izlaužas

Dambja kundzes sievišķīgā cilvēcība. Šaurās apkārtnes aizsērējušos

ūdeņos viņa ilgi svārstās starp aizspriedumainiem pienākumiem un

vilinoši skaisto pasauli kaut kur nezināmā malā, kamēr gluži instink-

tīvi kā drošam pavadonim uz turieņu pieķeras tās pašas apkārtnes

cienīgam varonim Gundarvalkam, paseklam avīžniekam un pasaules

lāpītājam, kurš drusku maskēdamies ieguvis mīļa, laba gaisa ceļo-

tāja slavu. Dambja kundzes nemiers ar vīra dzīvi, aizdomas, asa-

ras, panaīvais skats apkārtnē, ekscentriskās ilgas pēc dzīvās dzīves,

— beidzot tas viss sagriežas aizrautīgā virpulī, kad loģiskais pave-

diens sievietei izslīd no prāta un viņa pašlepna brīdi seko jūtu iedves-

tai iedomai. Šai ekscentriskai pārejai Zariņš izvēlējies lokāla situ-

āciju un ārkārtīgi zīmīgus Dambja kundzes sajūtu refleksus.
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Zariņa romāns Pelnu viesulis ievērojams uzbūves un rakstu-

rojumu ziņā. Personas viena otrai tuvinās un atkal attālinās uz psī-

chisku pretstatību pamata. Cits cita tuvāk nepazīdami un arī ne-

saprazdami, ar savu spontāno iejūsmu viņi masku pieņem par īsto

seju, paši slapstīdamies savās iedomās. Viņu untumos un psīchopa-

taloģiskā dvēseles stāvoklī manāma individuālās apziņas krize.

Lielu rakstura nenoteiktību Zariņš parāda taisni jaunajā paaudzē,

bezsaturīgā un sevī svārstīgajā Krācumā, Gundarvalkā, Jubejā,

Leinazarā. Romāna kompozicija pieskaņota Dambja kundzes pārdzī-

vojumiem. Kad viņas prieks par atgūto ģimenes laimi sasniedzis

augstāko pakāpi, vidū nāk lūzums, atsākot samezglojumus no jauna;

tad tie atkal sacērtas, bet kad liekas jau atrisināmies laimīgi, nāk ga-

līgā katastrofa. Zariņa veidotāja māksla šai romānā sevišķi parā-

dās spēcīgos sajūtu raksturojumos un atjautīgos dialogos.

Pelnu viesulī aizsāktā sadzīves kritika ir romāna Spīganas

purvā saturs. Šai satiriskā feļetonā Zariņš atkāpies no saviem tīrās

mākslas principiem, mezdamies cīņā ar aktuālo pēckara praktisko po-

litiku, rupjo materiālismu, korrupcijām, pilsonisko liekulību, kas ide-

jisko atplūdu laikā ņem virsroku pār garīgo. Nauda un sabiedriskā

godkāre šai kombināciju spēlē kopā savelk visāda tipa ierāvējus,

avantūristus, pusintelliģentus, varas vīrus, labdarības un sporta or-

ganizāciju pārstāvjus, kuri, maskēdami savu sīko personību, beidzot

paši sāk sevi apzināties par vareniem līdzdalībniekiem lielajā dzīves

ritumā (Vaires-Vairogi, Dieviņi, Pinkš kundze un Plinkš jaunkun-

dze), īsts spīganas purva gaiss dveš pretī no šās kafejnīcu un lo-

kālu pasaules ar sīkā aprēķina flirtu un mākslīgām labdarības organi-

zācijām „tās lielās sērdieņu publikas" labā. Latviešu sadzīvē tā

nav tikai vienas dienas parādība nesenā pagātnē. Zariņš tai nepieiet

no sociālā viedokļa, tāpēc arī šis viņa romāns pieņem pamfleta no-

krāsu un viņa darbu rindā uzskatāms kā eksperiments, kas „padara

raibāku lektīru".

Dārza māja, Zariņa ievērojamākais un stilā gatavākais no viņa

līdzšinējiem romāniem, saturā ieturēts pilnīgi noslēgti no laikmeta

aktuālās sadzīves, lai mierīgā, ēnaini-pelēkā mazpilsētas stūrī jo

smalki atēnotu sevī ierāvušos vientuļo cilvēku sirds noslēpumus.

Kontrasta dēļ paveras tikpat neutrālas nokrāsas Rīgas naktslokālu

fons nervozākam jaunās paaudzes sajūtu zīmējumam. Vienkāršs fa-

bulā un vispārīgā noskaņā, vēstījums it kā pilnīgi saplūst ar šo kon-

krēto ikdienas apkārtni, tāpēc individuālo raksturu psīcholoģija pa-

dziļinās līdz pēdējai iespējai.

Noslēpumaina un pavisam atrāvusies no ārpasaules sava veca,

ošiem apēnotā dārza mājā viena pati dzīvo mirušā lieltirgotāja at-
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raitne, bet ielas mājā arī diezgan vientuli — viņas dēls doktors Pau-

lāns, izglītots un smalkjūtīgs cilvēks, kuram patīkamākā sabiedrība

ir viņa grāmatas plašajā bibliotēkā. „Par dārza māju, kā par vi-

sām vecām mājām, stāstīja brīnišķīgas lietas, kas tomēr bija it kā

dzirdētas, it kā patapinātas no klejojošām leģendām." lemītniecei

pašai tomēr lielāks noslēpums, kurš draud atklāties, kad līdz ar ci-

tiem bēgļiem no Krievijas ierodas viņas svainis Lamberts ar savu

dēlu. .Robustais dēkainis Lamberts Paulānu klusajā ģimenes dzīvē

rada sarežģījumus, viņš ar* savām mantošanas tiesībām terrorizē

veco atraitni, jo viņš vienīgais zin viņas ilgi un rūpīgi glabāto no-

slēpumu, ka viņa mirusē sieva nav vis Paulānes māsa, bet ārlaulī-

bas meita. Ap šo goda lietu savelkas romāna gai /enais sarežģī-

jums līdz ar ieinteresēto personu raksturojumiem. Kad Lamberts

beidzot noslēpumu izpaudis, pirmā plānā ar savām tieksmēm izvir-

zās jaunā paaudze — Lamberta dēls Atis un dārznieka meita Marta,

kurus dzīves tagadne un nākotne vairāk saista, nekā provincpilsē-

tiņas pagātnes ēnas. Viņu dvēsele „ir daudz sarežģītāka un tā tad

arī bagātāka, bet tas vien jau pierāda, ka vērts ticēt labākai nākot-

nei". Ar tādu pašsajūtu nopietni strādājot augstskolā, jaunais Lam-

berts tic, ka „šī pasaule ir labākā no visām pasaulēm un ka dzīve

patiesībā iet pretī zelta laikmetam". Šī jaunatnes balss saviļņo arī

doktora Paulāna klusībā iesnaudušos apziņu, un viņš vērīgāk sāk

sekot „zalo atvasīšu" centieniem. Tik gaiša idejiskā izskaņa šim

romānam piešķir zināmu sabiedriskuma nokrāsu, kaut gan visā tē-

lojumā divu paaudžu pretnostatījuma rakstnieks neizvirza par īpašu

problēmu. Tas arī ir vienīgais „tālā ideāla" apdvestais fināls Za-

riņa darbos.

Dārza mājā īstenības ainas dobākas nekā citos Zariņa romā-

nos. Paulānietes morālais pārkāpums gul pagātnē, tā tad saistās ar

viņas jaunības tēlu, kuru rakstnieks arī parāda, dažos vilcienos atzī-

mēdams, ko aiznesuši gadi un kas vēl palicis vientuļās, pašlepnās

cietējas sejā no agrākā skaistuma un temperamenta. Tuvu līdzās

šim atmiņu tēlam nostādīta straujā, dzīves priecīgā Marta ar viņas
brīvo sievišķīgumu. Paulānietes dzīve gadu gaitā un tagad vecās

mājas krēslā izcelta reljefā apkārtnes zīmējumā, vienā pašā glez-
nainā sākuma nodaļā. Tālāk — mazpilsētas vientuļais dzīves plū-
dums ar dažām zīmīgām figūrām. Doktora Paulāna rezonētājā per-
sonībā satek šās nemainīgās dzīves izpratas pavedieni. Viņa gaišais
rosīgais prāts jaukajā grāmatu pasaulē liekas pārspējis jau visas

illūzijas, šaubas, jūsmošanu augstākām gara vērtībām, atmetis ti-

cību abstrakcijām. Kavēšanās atmiņās un nākotnes ideālisms pēc

viņa domām nav nekas cits, kā cilvēka pašapmānīšanās vai aprē-
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kins. Mātes miršanas brīdī Paulāns Martai saka: „Tagadne bez

šaubām ir skaistāka, nekā atminas, skaistāka arī par nākotni. Jā,

skaistāka arī par nākotni. Nākotne — tā ir bailes. Katram cilvē-

kam nākotnē kaut kas draud, un tāpēc mēs raugāmies viņā ar bi-

jību, dažreiz pat ar šausmām. Nākotnē nav it nekas lielāks kā nā-

ve. Es nesaprotu cilvēkus, kas runā par labāku, gaišāku nākotni

tepat zemes virsū. Te vārdos slēpjas maza neskaidrība. Patiesībā

šie nākotnes bruņinieki domā par tagadni, viņi grib sev nodrošināt

labu tagadni —kā ikviens, kas grib dzīvot. Bet ja kāds tomēr slu-

dina nākotni — protams, empīrisku nākotni, — tas ir vai nu blēdis

vai nelga. Nākotne, ja tāda ir, meklējama tikai citā esamībā, tai var

būt tikai transcendentāla nozīme" (V, 5). Bet beigās, tuvāk ieskato-

ties jaunā Lamberta darba priekā, arī viņam jāatzīst, ka dzīve ne-

stāv uz vietas. „Kā gan viņš to nebija ievērojis,!" Vecās dārza

mājas noslēpumainās ēnas cilvēka dvēseles dzīvē pieder pagātnei,

gaišākas cilvēcīgas dabas ir jaunās topošās pasaules tieksmju un

jūtu maldi.

3. Romāna stilā un uzb ū v ē Kārlis Zariņš lauž vecās

tradicijas. Viņš atmet personības romāna plašos varoņa dzīves ap-

rakstus, smalko psīcholoģisko analizi un ārējo iespaidu attēlojumus.

Fābula, darbība un personu iekšējie konflikti risinās līdztekus vie-

nādā, parasti diezgan straujā gaitā, bez novirzīšanās vienas vai ot-

ras parādības tuvākā motivācijā. Šādam paņēmienam zināma rad-

niecība ar avantūro vēstījumu, kurā galvenie varoņi parādās vien-

mēr spraigās darbības situācijās. Ap viņiem savilktais materiāls

viss tiek izmantots kā piedzīvojumu momenta rosinātājs. Zariņa

darbos tas vēl vairāk savilkts, notikumu pavedienus stāstījumā vir-

zot uz savādo, negaidīto, bieži vien nemaz neuzkavējoties pie dī-

vaino psīchisko parādību iepriekšējas apceres (Dambja kundzes

pēkšņā izraušanās no mājas „pasaulē", Krācuma pašnāvība —

Pelnu viesulī). Atskaitot Brāļu dēlus, kas posmainiem pārlēcieniem

aptver garāku laiku (no pirsmkara līdz 1919. gadam) un uzbūvē at-

zīstams kā pats trūcīgākais, Zariņa romāni norisinās nedaudz mē-

nešos, arī Dārza māja raksturojumu ziņā visplašākais. Tas vien

jau liecina par epizodēs koncentrētās darbības spraigumu.

Personu notēlojumā Zariņš netiecas pēc portreta, nerunājot

jau par tipiskām ārējām īpašībām. Kā zināmu sajūtu nesēja figū-

ra, cilvēks izcelts reljefi, bet paliek neuztverams ~visā augumā" sa-

vās kustībās un dzīves parašās. Pašos svarīgākos raksturošanas

momentos tas aizvien nostādīts uz visneutrālākā fona — lokālos, mē-

belētās istabās, patukšās ielās (Pelnu viesulī, Dzīvība un trīs nāves),
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retāk mājas apstākļos (Paulāni Dārza mājā). Šāda situāciju izvēle

labi saskan ar rakstnieka nolūku, uzmest bez liekiem rekvizītiem,

bezdarbībā, savādnieka siluētu pēc iespējas kustīgu ar viņa mazo

dēku nemieru.

4. Stāsti un noveles

Raitā darbība un spraigā izteiksme romānos jau norāda, ka Za-

riņam pateicīgākas ir mazās episkās formas. Neliela apmēra

stāstā un īpaši novelē arī vislabāk iekļaujas ētiski tik neutrāli-

zēts saturs, kādā rakstnieks runā par dzīvi un cilvēku. Ja romā-

nam aizvien piekritusi zināma sabiedriski audzinoša loma, parādot

dzīvi ideālapgaismojumā, tad novele vienmēr parādās kā brīva gara

rotaļa bez blakus nolūkiem. Zariņam kā absolūtam māksli-

niekam taisni tādā virzienā paveras plašas iespējas, uzmest aistē-

tisko pārdzīvojumu, lūkojoties cilvēka dabas dīvainībās, pie tam vēl

īsta novelista lakoniskā viengabalainā formā.

Stāstos un novelēs Zariņa mazie cilvēki ar savām cerībām,

klūmām un likteņa zīmi iznirst uz vēl vienkāršāka pelēkās īstenības

fona nekā romānos. Darba un dzīves garīgie apvāršņi ap viņiem

savilkušies vienmuļi, šauri, tukši līdz garlaicībai. Ar bohēmista

skumjām, skeptiķa šaubām par dzīves bezmērķību un ar fatālo no-

jautu cilvēks vairs neatrod izejas no šās burvju šaurības. Un tad

nāk nejaušības, kas satrauc viņa spējas vai nespējas, brīžiem vēl

ieviļņo sirdi pienākumam, priekam, stingrākai apziņai, bet šī ie-

jūsma izpaužas vairs tikai veltā traģikomiskā varonībā. Tāda dzī-

ves aina liekas pārāk vienpusīga, tāpat viensejains šķiet ņemtais

personāžs, tomēr lieku reizi vēl jāpasvītro, ka ar šāda materiāla iz-

vēli un motivāciju Zariņš pilnīgi apzināti panāk mākslas darba pil-

nību, nesekmēdams tanī nekādu morālu vai citu idejisko principu.

Dzīves apsikums ap noveles varoni, tāpat viņa pašsajūta, ka lokāla

zilganā reiba ir «vienīgais skaistums, vienīgā mūsdienu romantika",

nav laikmetisko garīgo centienu šķirošana, tāpat cīņās cietušie inva-

līdi Zariņam nav trofejas no bijušiem zelta laikiem. Zariņa varoņu

traģika un līksme ir būtiskas dabas un pacelta aistētiskā plāksnē

vispārcilvēcīga.

Plašāka apmēra stāstos un etīdēs Zariņš pievēršas savādiem

raksturiem, kuri aiz iedzimtām garīgām īpašībām neatrod īstenā

dzīvē vietas. Agrākos darbos šai ziņā diezgan liela loma piešķirta

laikmetiskiem simptomiem, kamēr vēlāk tādas nepielaikojamās ap-

ziņas nesēji ir jau vairāk «cilvēka bērni", un viņu fatālos pārdzīvo-

jumos lasāms tīri individuālas dabas dīvainums. Vieglāks pār vi-



215

ņiem ari guļ mistikas sērauts. Etīdes nosaukums zīmīgs Zariņa īsā-

kiem tēlojumiem, kuros pāris vilcienos un situācijās uzmesta niecīga,

tomēr savāda atgadījumu aina.

Skumju paradīzē Mičmanis Smiltēns ir mazs nožēlojams jaun-

laiku Fausts, kam piemīt „kāda sevišķa garīga savādība. Tas re-

dzēja un arī reizē neredzēja lietas viņu patiesā apgaismojumā. Fan-

tastiskais ar īsteno jaucās viņā kā kaleidoskopā". Atbrīvošanas cī-

ņās ierautam pret paša gribu, viņam jānostājas atbildīgā lomā, bet

viņā „gluži neapzinīgi, pret pārliecību un prāta kritiku, nogatavojās

tā savādā izjūta, ka revolūcija labākā gadījumā ir tikai tautas dzī-

res, un ka tik un tā šīs dzīres reiz beigsies". Satrauktā hamletiskā

psīchē, kas atspoguļo nemierīgās cilvēka masas dvēseli, izšķirošā

momentā šaubās, kamēr vienkāršs darba un prāta cilvēks negudro,

bet dara.

Pilnīgi laikmetiskā noskaņā stāstā Atsacīšanās tēlota jaunatne,

kas pēc 1905. gada reakcijas, garīgās šķīdoņas sēklī izmesta, „aiz ide-

āla trūkuma un bezgala slāpēm pēc jaunas dzīves, meklēja apmieri-

nājumu ekstrāvagancēs, futūrismā un pašslepkavībā". No ikdienas

un savām-izmisuma skumjām viņi glābiņu meklē piesmakušā bohē-

miešu krodziņā, kur dzīves tukšums un bezgala šaubas par sevi uz

bridi aizmirstas. Spokainā teātrāliskā korī te gleznotāji, dzejnieki,

aktieri un bezsejainie oriģināli var dziedāt mūžīgu piemiņu ilgām,

sapņiem, kultūrai un visai dzīvai dzīvei. Katra svaigāka vēsma,

kas no ārējās pasaules ielaužas šinī skumju paradīzē, viņus nepatī-

kami atmodina, atnesot tikai ļaunu. Vienīgi tas, kurš vēl spēj izrau-

ties no šā tvana, kā gleznotājs Liepkalns, atdzimis saprot īsto dvēse-

les skumju nozīmi.

Edītes noslēpums, kā saucas stāsts par jaunas sievas izlēcienu

no laimīgas, idilliskas ģimenes dzīves un atkal atgriešanos tanī, rāda

jūtu cīņu ar prātu, kurā tomēr uzvar pēdējais, tāpēc neizbēgamas

traģēdijas vietā — laimīgas beigas. „Cik savāda ir cilvēka daba",

domā Edīte pie sevis, nejauši dvēseles pilnīgāku pārdzīvojumu kārē

aizrāvusies ar jauno kņazu, kurš viņai tomēr drīz vien apnīk ar visu

kārdinošo romantiku. Dēku viņai izdodas vīram noslēpt un, kā ap-

ziņā emancipēta sieviete, viņa jūtas atkal laimīga pēc pārlaistiem

«drausmīgajiem pašanalizes laikiem".

Stāstu un noveļu krājums Gluži veltīga varonība ietver vairā-

kus Zariņa stāstus par varoņiem, kuru raksturīgākā īpašība zīmīgi

izteikta jau grāmatas virsrakstā. Pa lielākai daļai tie ir kādas fatā-

las iedomas upuri, viņu savādai apziņai saduroties ar reālo īstenību.

Nervozais un filozofiski noskaņotais leitnants Stokāns pāri saviem

tiešiem pienākumiem, kur vien pagriezies, grib novērst sīkus esošus
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un iedomātus ļaunumus pasaules kara laikā, sanīstas ar draugiem

meklēdams taisnību, protams, ne jau aiz kādas pārliecības. Nekam

nederīgs spīts viņu dzen no nelaimes nelaimē, līdz beidzot lielinieku

laikā iedzen nāvē (Stokāns meklē taisnību). Kara satricinātam, ve-

cajam virsniekam Dronovam gluži nejaušā vārdu izmaiņā uz-

liesmo aizdomas un neapzinīgs naids pret tīri nevainīgu, neutrālu

līdzbraucēju uz kuģa; viņa slimīgā iedoma nerimstas, un sa-

dursme pāriet divcīņā, kamēr vilnis viņus abus noskalo jūrā (Gadī-

jums jūrā). Psīcholoģiskā motīva ziņā šim skaistajam tēlojumam

tuvs ari otrs stāstiņš Aizdomas. — Kollektīvā psīchozā ierautie cil-

vēki meklē iedomu spoku vienmēr kaut kur ārpusē, kā ienaidnieku,

nemaz nemanot liktenīgā savā pašu vidū, kā 1905. gada gājienā pret

melno sotņu. „Melnā sotņa nedevās rokā, bet nāca kā migla, kā ne-

redzams mākonis, tīstīdama zemi kvēlošu asiņu garaiņos". Un

melnā neredzamā uzvar, paņemdama līdz cerību pilnos jaunekļus

(Neredzamā). Ka fatālais stiprāks par sirdsapziņu, redzams no

aukstasinīgā Acona atzīšanās advokātam. Acons mantkārīgos no-

lūkos izdarījis slepkavību, sirdsapziņa viņa sevišķi nemoka, jo tā ir

vājāka par dzīvotgribu, tomēr noziegums pēdējai atriebjas (Sirds-

apziņa). Nejauši ātri noslēdzas mūžs piektā gada revolūcionāram

Lambertam, kuru konspirācijā ievilinājusi ne tik daudz ideja, kā dzī-

ve (Pēdējais cēliens).

Starp veltīgās varonības drūmiem tēlojumiem sastopami ari

daži ar gaišāku izskaņu. . Dzīvē ticību .pazaudējis un par skeptiķi

pārvērties «cilvēks haki uzvalkā" (tā tad bez noteiktas individuāli-

tātes un stāvokļa), sirds nemierā domādams par nāvi, atgriežas

pie reliģijas un atgūst skaidrāku iekšējo sajūtu (Cilvēks haki uzval-

kā). Kā rita salna aizķer pirmie pārdzīvojumi jaunatni, kaut arī ne

traģiskā veidā (Roberta dzīves sākums, Sapnis pavasarī).

Vaicāts par ticību, doktors Paulāns saka: „Tikko cilvēkā pa-

mostas šaubas, viņš vairs netic. Un ja viņš arī stāstītu visiem cilvē-

kiem, ka tic!" (Dārza māja). Lai gan abstraktie ideālu un mūžības

jautājumi Zariņa varoņiem kā skeptiķiem vienaldzīgi, tomēr pie

viena — baigā nāves noslēpuma — viņi atduras. Niecīga, traģiko-

miska vai traģiska, cilvēka dzīve tomēr virzās uz „lielo liktenīgo",

kas pat noliedzējam iedveš šausmas. Stāstos Starp divām mūžībām

sajūtu momentam tieši no šā viedokļa Zariņš pieskaras īsajā Pie-

mini nāvi, Heidenkrancs, kas ir viens no viņa emociānāli spēcīgākiem

tēlojumiem. Protams, darīts tas bez jebkādas dogmatiskas prāto-

šanas. Kara laikā teutoņu žandarms Heidenkrancs liek izmest pa

baznīcas torņa logu savu ienaidnieku. Terrora upuris aizķeras ar
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mēteli jumta mala un karādamies starp dzīvību un navi pārdzīvo

baigas stundas, kamēr savējie viņu izglābj.

Šai stāstu krājumā liela tipu bagātība. Vecais Deņikina ģene-

rālis Oibulis, dzimtenē atgriezies, miera laikā jūtas kā uz sēkla iz-

mests emigrants. Audzināšana un karavīra gaitas viņu pārvērtušas

par rupju sevī sarukušu invalīdu, kuru drusku iesildīt spēj vairs tikai

ordeņi un cara himna (Ordeņi). — Tad «laipnais cilvēks", kurš ne-

vienam nevar nekā atteikt, bet dotais viņam gandarījumā neatdodas.

"Ļoti oriģināla un traģikomiska figūra ar koncentrētu laipnības un

nepanāktās laimes psīcholoģiju (Laipnā cilvēka piezīmes). — Bi-

jušie cilvēki, citkārtējais aristokrāts Zakalovs un kādreizējā skatu-

ves zvaigzne Krūdener, pēc četrdesmit gadiem sastopas trūkumā,

bet viņu vecā mīlestība nav ierūsējusi (Pēterpils stāsts, pirmredak-

cijā nosaukums Pēc četrdesmit gadiem). «Augstākās patiesības"

šais stāstos vietām nostādītas tiešu atziņas problēmu veidā. Vai

tās būtu vispārināmas ? Nē. Simboliskajā tēlojumā Baltā zeme Za-

riņš pats secina, ka uzspiesta patiesība nav vairs patiesība un cita

brīvam garam nes tikai šaubas, samaitāšanu. Katram pašam jāno-

nāk pie būtības dziļākām atziņām.

Dziļāka mīlestība Zariņa romānos un stāstos stipri reta parā-

dība. Skumju paradīzē, pašā pirmajā tēlojumā Lilija, tā pavīd bibli-

otekāra bālās meitenes acīs kā mistiska liesmiņa ilgās pēc nedzīvo-

tas dzīves īsi pirms nāves. Straujāka un skaistāka tā jau skolniecei

Litiņai (Sapnis pavasarī, kr. Gluži veltīga varonība). Kā neapzi-

nāma tieksme tā bojā aizrauj jauno mašīnrakstītāju stāstā Kā tas no-

tika (kr. Starp divām mūžībām). Kautras un cēlas mīlestības stāsts

ir Cilvēka bērni (kr. Burvja aplī), risināts 1919. pilsoņu kara peri-

petijās. Vecais vēstures skolotājs Marciāns Tuleveits (kr. Savādi

cilvēki) sludina cilvēkmīlu. Citādi Zariņš mīlestības sajūtai nepie-

šķir īpašas problēmatiskas nokrāsas un viņa novelēs tā bieži parā-

dās groteskā uztverē.

Raksturīgākās noveles Zariņš devis savas literārās

darbības sākumā un pašā pēdējā laikā. Itāļu noveles garā pat ar ita-

lisku sižetu uzrakstīta Mans tēvocis (kr. Skumju paradīze), rakst-

nieka pirmais iespiestais darbs (1911). Vēlāk parādās Skrejošais

holandietis (turpat), gan stipri tēlojuma noskaņā rakstītā novele par

savādo jūrnieku. īsti Mopasāna garā ieturēta novele Barons (Ba-

rons un citi stāsti), kā no savas vientulības alas izlīdis dižciltīgais

aklā naidā atriebjas savam dzīvības glābējam. Šai pašā krājumiņā

ievietots stāsts Smecernieks, trula naida, atriebes kāres un nežēlī-

bas piesātinātā tiesneša pašraksturojums. — Viegli komiskās no-

veles situācijās līdz traģiskām beigām risinās lielpilsētas jaunavas
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Pridas Kreisler dzīves noslēgums (kr. Gluži veltīga varonība). Anek-

dotiskām novelēm pieskaitāmas Vīrs mētelī un Donžuāns (kr. Sa-

vādi cilvēki).

Zariņa jaunākā stāstu un noveļu grāmatā Burvja aplī atroda-

mas tipiskas noveles, un kā pati ievērojamākā Cirka mākslinieks,

par Sebastjana dc Panzona likteni. Pēc krišanas no ministru prezi-

denta varas augstumiem viņš, trūkuma spiests, uzdodas par bijušo

slaveno cirka mākslinieku ar tādu pat vārdu. Atradis pajumti na-

badzīgā ģimenē, viņš ir labsirdīgs pret aklo meiteni Brigitu, bet kad

atklāts viņa noslēpums, kas viņš īsti ir, noslēdzas viņa ciešanu pil-

nais mūžs. Tēmas veidojuma un kolorīta ziņā šis ir klasiskākais ga-

baliņš latviešu novelistikā. īsti latviskā aistētiskā reālisma garā ie-

turēta novele par pašaizliedzīgo mīlētāju Melnsilu Pēteri, kurš mū-

žudien rūpējas par savu reiz iecerēto Gusti. Groteskā raksturojumā

ņemts naudēlis Toļķis (Labais Toļkis), kurš, paskops būdams, savus

papīrus tomēr atdāvā nelaimīgam saimniekam. Zariņš arī novelē

netiecas lieki fābulēt, kāpēc viņam pāreja no stāsta uz šo žanru vi-

sumā krasi nenoškiras. Bet ainas dzīvas, viscaur jūtams spraigs,

"beigās spēcīgi noslēgts stāstījums.

5. Stils

Zariņa stils un darbu kompozicija pilnīgi saskan ar viņa veido-

jamo, vienkārši īpatnējo satura materiālu. Grūti pat pateikt, kas la-

sītāju šinī ārišķi pelēkajā savādnieku pasaulē vairāk saista — tema

vai stilizējums, lai gan no aistētikas mums sen zināms, ka mākslas

tēls sāk dzīvot tikai organiskā satura un formas vienībā. Liekas,

Zariņš šo vienību sasniedzis vairāk kā jebkurš cits stāsta un noveles

rakstnieks jaunāko paaudzē; bet izteiksmes vienkāršības, stingrības

iin tīrības ziņā no vecākajiem viņam ir tikai divi priekšteči, pie tam

vēl žanra tuvinieki — Rūdolfs Blaumanis un Birznieks-Upītis.

Rakstnieka stils vienmēr zināmā mērā saistīts ar literārām tra-

dīcijām, tomēr Zariņš savā mākslā novēršas no pašas galvenās —

■dzejiskās iztēles. Viņa psīcho-avantūrā romānā (kā Pelnu

viesulis), tāpat tīri psīcholoģiskajā Dārza mājā, redzams, ka rakst-

nieks netiecas darbības sasaistīt ar izdomas fābulu, intrigām, noti-

kumiem, apvijot visu to brīnišķām aprakstu vai tēlojumu girlandēm.

Arī viņa stāsts un pat novele ignorē mākslotu fābulēšanu un dzejisku

jūsmošanu. Cilvēks parādīts kādās raksturīgās situācijās, rei-

zēm pavisam vienkāršās (piem. tēlojumos Svēres), ar viņu pat ne-

kas sevišķs nenotiek, tomēr saistošais pavediens jūtams. Fābulai
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jāieaužas stāstījumā atkarībā no izraudzītiem varoņiem, nepiecieša-

mām situācijām, pat atkarībā no pašas motivācijas, nevis kā ieprieķl-

uzmestam darbības un sarežģījumu skeletam, kurš tad jāizrotā ar

kādu dzīvu miesu. Ja vēl pirmos Zariņa darbos manāms dzejiskās

iejūsmas pārsvars par stāstījuma velkiem (Skumju parādīzē, Brāļu

dēlos), kas jau ir stila un kompozīcijas trūkums, tad vēlāk (romānā

Dārza māja un īpaši novelistikā) viss darba tvirtums — temats un

personāžs, kompozīcija un valoda — viscaur turas jaukā līdzsvarā.

Šī saskaņa balstās uz rakstnieka dzīvo intuiciju (ne iedvesmi) un iz-

strādājusies nopietnā darbā, tāpēc arī uzlūkojama par literārās gau-

mes paraugu.

„Grūti runāt īpatnēji par to, ko katrs zin", atzīst Horācijs. Za-

riņam šo mākslu vēl papildina stāstījuma ārkārtīgi savilktā, vien-

kāršā izteiksme. „Patiesībā ar saviem salīdzinājumiem, ar savām

gleznām un krāsām, ar jūsmu, kas ļoti bieži paliek nemotivēta, mūsu

proza ar vienu kāju stāv dzejas dārzos", viņš kādā vietā saka (Di-

vas piezīmes, Daugava, 1929). leturot savos darbos pretējo, lie-

tišķās ekonomijas principu, viņš tad arī nevien vēstījuma iztēlē, bet

arī valodā atmet dzejiskās illūzijas priekšstatus un līdzības. Stāstī-

juma vienkāršais veidojums konkrētā, skaidri notonētā ikdienas va-

lodā viņa ainai piešķir cietu, pelēku nokrāsu, kur neparastais vie-

nādi stilizēts ar vienaldzīgāko. Emocionālais un gleznainais tei-

cienā ierobežots gandrīz līdz jēdzieniskumam, kurā tiklab tēlojums,

kā arī sarunas rit spraigā akcentētā plūdumā.

Vai šāda ārkārtīga taupība, izteiksmes apvaldīšana un proza-

iskums galu galā nekaitē iespaidam? Tēlojumā taču tik liela no-

zīme vaļīgajai valodas fantāzijai! Zariņa stilam šī ierobežošanās,

varētu teikt, ir puse no viņa īpatnības. Viņa tēli taisni tādā tērpā

nostājas dzīvi acu priekšā un paliek arī atmiņā. Jo zīmīgi akcentēts

teiciens, kas raksturo personu, episkā prozā svarīgāks par epitetiem

un metaforām. Un, salīdzināmi izsakoties, Zariņš jau pēc dabas vai-

rāk grafiķis, nekā gleznotājs. Arī viņa nedaudzās jaunības dzejas

liecina, ka viņa dzejiskie priekšstati tiecas reālizēties vairāk prātam

aptverami.

Zariņa savilktā, zīmīgi tēlojošā pointācija vislabāk redzama di-

alogos, kas izteic personu sajūtas, un mazos epizodu raksturojumos.

Brāļu dēlos, kad Laurs Krācums pēc daudzu gadu trimdas ienāk tēva

mājās, tad nedaudzās viņa kustībās — kā viņš pasniedz piederīgiem

roku un ieiet istabā — pāris desmit protokoliskās rindiņās redzama

pazudušā dēla vēsā izturēšanās pret piederīgiem un viņa nesimpā-

tiskā daba (9. lp.), tāpat abiem brāļiem sastopoties Pēterpilī. Rakstu-

rodams mazpilsētas iemigušo dzīvi, Zariņš uzmet Lamberta ieskatu
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tanī pēc divdesmit gadiem: «Pastāvējis vārtu priekšā, Lamberts

gāja tālāk. Viņš gribēja apskatīt pilsētiņu, lai pārliecinātos, vai tie-

šām nekas nav mainījies. Nē, nekas nebija mainījies! Baznīcas

tornī nosita pusnakts stundas tas pats vecais pulkstenis, tirgus lau-

kumā rēgojās tā pati artēziskā aka un laukuma malā stāvēja dažas

tirdzinieku būdiņas — gluži kā toreiz. Un vai uz vienu no būdiņām

nebija uzraksts: „Gatovos drebis?" Lamberts piegāja klāt: jā, uz-

raksts bija tas pats! Un arī būdiņu skaits nebija mainījies — divas

lielākas un četras mazākas" (115). Sajūta skaidra, ka šai nemai-

nībā cilvēkam jānosmok. Runādams par cilvēka stāvu un tērpu,

Zariņš pasaka pašu nepieciešamāko ļoti nedaudzās replikās, kurās

pavīd arī viņa apslēptais humors. Personu sajūtu un attiecību tē-

lojumi spriegās sarunās Zariņa darbos uzšķirami vai katrā lapas

pusē (piem., tēlojumā Bēres, kr. Svēres). Pats par sevi saprotams, ka

šādā izteiksmē pilnīgi neiedomājama visa tā tīri literārā ligātūra, kas

sablīvēta dēku, fantastisko vai kultūrvēsturisko romānu lasāmvielā

un katrā lirisma pārsātinātā tēlojumā. Zariņš ir liels vienkāršā stila

meistars un šai ziņā viņam cittautu literātūrā uzejami daži skolo-

tāji, piem., Stendāls, Merimē, Puškins.

6. Drāmas

Skatuvei Zariņš sarakstījis vairākas drāmas un komēdijas, no

kurām labākās (Zemes spēks, Negudrā Ģertrūde, Randenes Bar-

bāra, 2agatu ligzdā) pieskaitāmas vērtīgākiem latviešu jaunās dra-

matiskās rakstniecības darbiem. Šai nozarē viņa pieeja dzīvei parā-

dās jau citādākā atgaismā, nekā stāstā un novelē. Sekodams pa-

rastā reālisma tradicijai, viņš nostājas kā tiešs sadzīves aplūkotājs,

sevišķi tās norisē lauku apstākļos. Dotajā apkārtnē cieši iekļāvu-

šies darbojas tipi un raksturi, dzīvi savās kaislībās, pilnasinīgi spēkā

un komiski tīri cilvēcīgās vājībās. Pat īpašais fatālais, kas viņa

episkā prozā nostādīts individuālas problēmas plāksnē, drāmas piln-

skanīgākā īstenības ainā iegūst vispārējāku psīchiskā momenta no-

zīmi. Tā Gulbja dziesmā, kā romāna Dzīvība un trīs nāves drama-

tizējumā, sava iekšējā nemiera vajātais dzīves dekadents Kazimirs,

— nerunājot jau par jūsmotāju Valdi un iekšēji norūdīto Maksi, —

ceļā uz piespriesto nāves sodu svārstās tīri cilvēcīgās bailēs no ne-

novēršamā, neizbēgamā; atkususi ticība liktenim, izbēgšana no cie-

tuma neizdodas, tad vairs tikai atliek šās īstam fatālistam svešās

bailes aizplīvurot ar nervozu karātavu humoru.
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Četrcēlienu drāmā Zemes spēks (M. Pukitsa tulkota arī igau-

niski 1936) izvirzās vecu vecā latviešu zemnieku traģēdija, kad

izmests no sava kaktiņa un sava stūrīša, cilvēks pazaudē nevien pa-

matu zem kājām, bet arī visu dzīves nozīmi. Agrāk par svarīgāko

nenovēršamo cēloni tam bija zemnieka tiesisko normu trūkums un

muižnieka patvaļa. Zariņš ielūkojas pēckara laikā un no šīs reālās

īstenības pacelto konfliktu arī attēlo laikmetīgā nokrāsā, kas tomēr

nav tikai vienas dienas parādība. Bēgļu vilnī Kalmēnu saimnieks

pamet savas labi iekoptās, vērtīgās mājas, atstādams savu jaunāko

brāli Jurģi Alksni saimnieka vietā: „taču labāki, nekā pamest iedzīvi

pavisam bez pieskatīšanas," kā saka divkosīgā Virpadža, Alkšņa

sievas palīdze. Krievijā vecākais brālis nomirst, arī viņa dēls Laurs

kara un revolūcijas negaisos liekas pazudis bez vēsts. Nostrādājis

piecpadsmit gadus Kalmēnos, Jurģis tos iemīļojis kā vien latviešu dar-

ba cilvēks var pieķerties maizes devējai un apziņas stiprinātājai ze-

mei. Tās spēks pievelk arī jauno paaudzi, paskoloto Alkšņa dēlu un

tā tikko pārvesto sievu. Zemes spēks viņus tura savā varā, un

darbs ir viņu morāliskās apziņas pamats. Un Alkšņu kaimiņš Liel-

galvis savā novēlējumā jaunajiem kāzās saka: «Sevišķi iepriecina,

ka esat nolēmuši palikt pie zemes. Pēc mana ieskata nav lielāka

goda, kā būt krietnam zemniekam. Tamdēļ, saņemdams savus no-

vēlējumus vienā vārdā, saku vēlreiz: sveiki jaunajā dzīvē!" Pie-

peši ierodas Alkšņu brāļa dēls Laurs, Kalmēnu juridiskais manti-

nieks, līdz ar sievu un dēlu — pusaudzi Vladlenu. Laurs visu laiku

pavadījis Krievijā un pie lieliniekiem ticis jau «lielā vīrā". Kā ko-

mūnists, viņš privātīpašuma neatzīst, bet plašās Kalmēnu mājas ma-

teriālistam ir ļoti vilinošs kumoss. Izmantodams vēl ne visai no-

kārtoto patstāvīgās Latvijas agrārlikumu, viņš Kalmēnus pārdod uz-

pircējam un tēva brālim tie jāatstāj. Vecais Alksnis, nevarēdams

Kalmēnus «izmest no sirds", nošaujas. — Drāmā galvenās personas

raksturotas neideālizēti, tāpat liekulīgais Laurs nav nostādīts tum-

šas figūras lomā. Oriģināli uztvertā sižetā, kas viscaur norisinās

spraigā drāmatiskā kāpinājumā, šis tipiskais jaunlaiku varas vīrs

ir Brāļu dēlu dēkaiņa Laura Krācuma līdzinieks, kad pati dzīve to

jau pacēlusi varas patvaļas kalnā.

Otrā četrcēlienu drāmā Negudrā Ģertrūde, līdzās komiskajām

situācijām ar jocīgiem tipiem — jautro iemetēju Kuzuriņu, precību

kāro vājinieci Māli un lauku muzikantu Gulbīti — risinās saimniek-

dēla-studenta un kalpones-latgalietes mīlas attiecības. Neatkarīga

no parastā apkārtnes konvencionālisma, negudri bezbēdīgā Ger-

trūde paļaujas savai primitīvai kaislei, kuru viņā pamodinājis pa-

skolotais Medēnu saimnieka dēls Oļģerts, nenoteikta rakstura
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jauneklis, tomēr brīvs no aizspriedumiem savas iedomātās laimes

alkās. Klausīdama savām dzirkstošām dabas cilvēka asinīm un sa-

vai sirdij, kas nevienam nevēl ļauna, Gertrūde līdz pat traģismam

(nelaimīgā mīlētāja Mārtiņa pašnāvībai) saviļņo lauku sētas mieru,

tad, saimnieku padzītai, viņai jādodas tālāk nezināmā pasaulē. Zī-

mēta atturīgi, bez liekas jūteklības, mazliet drastiskās apkārtnes ai-

nās, tāpat bez Karmenas nevaldāmā straujuma, viņa pieskaitāma

oriģinālākiem sieviešu tēliem latviešu jaunākā drāmatiskā litera-

tūrā.

Komēdijā Žagatu ligzdā Zariņš parāda mazpilsētās dzīvi tai

parasto skaudīgo pļāpu virpulī, kurā šoreiz ierauta jaunā godīgā

dārzniekmeita Velta, līdz ar to arī viņas tēvu Dravnieku pārkaitējot

par ļoti skarbu sabiedrības ienaidnieku. Baumās izpūstā nevainīgās

Veltas traģēdija zīmēta attālākā pagātnē, ļaunās mēles viņai pašai

jau vienaldzīgākas, totiesu asāk izceļas tēva protests pret cilvēku

maziskumu. Tikai pēc desmit gadiem kopš baumu izplatīšanas viņš-

atkal parādās sabiedrībā, jaunā, no aizspriedumiem brīvā ārsta izvi-

lināts. Šim gaišajam cilvēkam ienākot mietpilsonisko intrigu pūlī,

uz labo pusi pavēršas arī dārznieka ģimenes liktenis: ārsts apprec

Veltu, un arī viņas tēvam mazinās asais naids pret nelabvēļiem. Tik-

tāl lugas sižets vairāk drāmatiskā rakstura, bet komisko toni tai pie-

šķir tēva nervozēšana, tenku bābas, dārza puiša Jurmantiņa pre-

cību sarežģījumi un pārpratumi, tāpat laimīgās beigas. — Komēdijā

Zariņš jautrās un arī nopietnās situācijās savus tipus zīmē asiem zī-

mīgiem vilcieniem, viņam labi pazīstamas tīri cilvēcīgās vājības

dzīves ikdienā. Darbība raita, personāla vienkāršajā sarunas

valodā uzdzirkstī patīkams humors. Aiz visa tā jūtama arī sadzīves

kritika.

Traģiskais moments gan pievelk Zariņa uzmanību, bet viņš-

neizvirza tā varoņu individuālā cīņā pašam ar sevi. Sastingušajā

seklā dižciltīgo apkārtnē savas cēlās mīlas dēļ bojā aiziet Randenes

Barbāra, cietsirdīgā junkura Jirgena Tīzenhauzena māsa. Šī pa-

šas varones vārdā nosauktā pagātnes drāma piecos cēlienos nori-

sinās 16. g. s. Vidzemē. lemīlējusi vienkāršākas kārtas jaunekli,,

izglītoto Franci Bonniju, Barbāra ar viņu grib doties prom plašākā

pasaulē. Tas neizdodas un no pašas piederīgiem Barbārai jāsaņem

nāves sods. Sevišķi spilgti uz drūmā intrigu fona zīmēta ģimenes

tiesa vecajā pils zālē, kad, aizstāvoties, galīgo veidojumu arī dabū

pašlepnās jaunavas raksturs. Šai beigu cēlienā lugas dialogs vie-

tām pāriet klasiskās drāmas piecpēdu jambā.
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Kārļa Zariņa jaunais romāns Kaugurieši līdz ar drāmu Rande-

nes Barbāra liecina, ka rakstnieks savam dzīves skatījumam meklē

un atrod pateicīgas tēmas arī mūsu senākā vēsturē. Tai viņš pieiet

tāpat kā īstenības uztvērējs, labi iejuzdamies pagātnes kolorītā. Kau-

guriešu nemieri un Barbāras traģēdija ir jau plašāki notikumi. To-

mēr arī šeit viņš apvalda iztēles fantāziju tālaika dzīves

Cilvēka dabas galvenās īpašības laika griežos daudz nepārmainās.

Uzņemot bez illūzijām šodienu, objektīvs mākslinieks var pareizi

uzminēt cilvēka liktenīgās gaitas arī attālākos gadusimtos.

2. Aleksandrs Grīns

Jānis Veselis

1. Mūža gaita. Jēkabs Grīns, kas rakstniecībā pazīstams-

vienīgi ar puspseudonimu Aleksandrs Grīns, piedzima 1895. g. 15.

(3.) augustā, pīkst. 3 no rīta, Jēkabpils apriņķa Biržu pag. Ziedos,

kroņa mājās. Tēvs Jēkabs un māte Anna, dzimusi Svilumbērze no

Slates, bija saimnieki šinīs mājās.

Ziedi atrodas ezeru virknes, kas sākas pie Viesītes, kādas ģe-

oloģiskas ieplakas galā, tuvāk Bancānu ezeram. Apkārtne palīdze-

na, lauki ap mājām, tuvumā lielāku mežu nebija, atskaitot Latvijas

ainavai parastos koku pudurus.

Pirmā grāmatā mācītāja bija māte, un kad zēns ielauzījās

burtu un vārdu pazīšanā, tad ar lielu patiku lasīja Skolas Maizi, kas

arī daudziem citiem tā laika bērniem palikusi atmiņā kā neaizmir-

stama bērnības dienu lektīra.

No iedzimtības puses: māte bija praktiska, īstā mājas vald-

niece, kamēr tēvs maigākas dabas. Mātes rados bija kaušļi un ba-

jārīgi uzdzīvotāji, kamēr Grīni vairāk sevī noslēgušies domātāji

un teiksmotāji. Šīs pretējās īpašības parādās nevien rakstnieka

dabā un mūža norisē, bet arī viņa darbos.

1904. gadā Aleksandrs iestājās Biržu Muižgala skolā, kas at-

rodas netāl no jaukās upes Podvāzes ar tās ievu un lakstīgalu pil-

niem līčiem pavasaros. Pagasta skolā Grīns sagāja pusotra gada un

1906. gada rudenī iestājās Jēkabpils tirdzniecības skolā. Aleksandrs

te bija liels nebēdnis. Tieksmi uz latviešu literatūru samaitāja tas,

ka šī priekšmeta skolotājs runāja tikai par Veco Stenderu un garīgo

rakstniecību, nemaz nepieskardamies jaunākām parādībām. Interesē-

jās Grīns par dabas zinībām, par toreiz populāro evolūcijas teoriju —
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darvinismu un Jēkabpils skolēnu žurnālā ievietoja sacerējumu Par

dzīvības izcelšanos. Goda neparādīšanas dēl skolotājam Aleksandru

izslēdza 1910. gada rudenī no tirdzniecības skolas, un nu viņš, pēc paša

izteiciena, bijis ceļa jūtīs: bēgt uz kuģiem, vai tapt par lopu pārrau-

-gu. Bet no abiem nodomiem nekas neiznāca, un galu galā viņš aiz-

brauca pie vecākā brāļa uz Rūjienu, kur iestājās proģimnazijā, bet

pēc pusgada devās uz Cēsu Millera (Zariņu Kārla) proreālskolu, kur

•sagāja 3 gadus (1911—14) un ko arī pabeidza. Cēsu laika

Aleksandrs ievērojami paplašināja savu redzes aploku ar daudz-

pusīgu lektīru, lasot sevišķi tolaik populāros modernos rakstnie-

kus. Milzīgi patika Oskars Vailds, kura stila un vārdu mūzika

savaldzināja nemierīgā jaunekļa garu; tāpat lielu, ja ne vēl lie-

lāku iespaidu atstāja uz viņu Edgars Po ar savu dzelžainās

loģikas vadīto nebeidzamo dēku, piedzīvojumu un noslēpumu pilno

fantāziju un pilnīgo stāstīšanas mākslu. Abi šie rakstnieki tiešām

ir 19. gadsimteņa labākie stilisti prozā, un no tiem iesācējs rakstnieks

var daudz mācīties. Tā ir vijīga, dzidra, skaidra un koncentrēta

proza. Abus rakstniekus Grīns lasīja krievu tulkojumā, tai pašā

laikā pats mēģinādamies prozas stilizācijā un tulkodams dažus lat-

viešu rakstnieku pazīstamus gabalus krievu valodā.

Vasaras brīvlaiku, kā parasti, skolnieks pavadīja Ziedos, Ban-

•cānu ezera tuvumā. Kad skola bija pabeigta, viņš te mājās gatavo-

jās latīņu valodas eksāmeniem, lai ietu studēt uz Tērbatu. Tā bija

tā pati 1914./1915. g. ziema, kad jau bija iesācies Aleksandram Grī-

nam un daudziem viņa vecuma jaunekļiem liktenīgais pasaules

karš. Mokas sagādājuši Tita Līvija pasakaini garie teikumi, kur-

pretim Cēzara lietišķais stils paticis, un tā iestrāva manāma vē-

lākā rakstnieka prozā. Ziemā, drīz pēc jaungada 1915. g., viņš sek-

mīgi nolika latīņu eksāmenu pie mācības apgabala Rīgā. Tad ap-

rīlī 1915. g. jaunais abitūrients devās savā pirmā patstāvīgā garākā

braucienā uz Maskavu, kur iestājas Alekseja kara skolā. Kara skolu

<jrīns pabeidza 1915. gadā kā karodznieks (praporščiks) un viņu

aizsūtīja uz Borisogļebsku rezerves bataljonā, kur viņš sabija ap

5 nedējas, tad oktobra sākumā uz Galicijas fronti, iedalot 14. Oloņe-

■cas kājnieku pulkā.

Krievu pulkā viņš palika līdz 1916. gada martam, kad pārcē-

lās uz latviešu strēlnieku rezerves bataljonu Tērbatā; ar kareivjiem

satika puslīdz labi. No rezerves bataljona Aleksandru nosūtīja uz

Rīgu un no sākuma to nometināja ar visu rotu Kalnielā, kur bijusi

diezgan zaļa dzīve un visādi gan jautri, gan traģikomiski piedzīvo-

jumi. Te Aleksandrs iepazinās tuvāk ar saviem iemīļotiem varo-

ņiem — Rīgas pašpuikām, kuru bravūra, briesmu nicināšana, vien-
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mēr jautrā nebēdnīgā oma viņam patika. Pēc piecām nedēļām viņu

nosūtīja uz 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljonu, kas stāvēja

pie Smārdes. Kauju ziņā šai laikā pie Smārdes nebija nekā sevišķa,

un pēc kāda laika Grīnu komandēja uz Torņakalnu formēt pulka astoto

rotu. Te sākās atkal parastā aizmugures virsnieka dzīve, kam fron-

tes tuvums piešķīra īpašu nokrāsu.

Kad vaļīgās dienas Torņakalnā bija beigušās, jaunais virsnieks

aiziet atkal uz fronti, šoreiz Olaines rajonā, kur purvainās vietas dēļ

zemnīcas un ierakumi celti virs zemes no velēnām. Pulku koman-

dēja Zeltiņš. Reiz Plensnera blindažā notika balle, kas diezgan re-

āli un patiesi aprakstīta Dvēseļu puteņa 11. daļā.

Ziemassvētku un janvāra kaujas, kurās nolika savas galvas tik

daudzi latvieši, tieši viņa neķer. Un tomēr pasaules karš un sevišķi

strēlnieku dzīve un varonība ir Aleksandra Grīna lielākais mūža pār-

dzīvojums, no kura viņš netiek vaļā, tāpat kā Austriņš un Akura-

ters īsteni nekad neatsvabinājās no 1905. gada pieredzes. Lai viņš

rakstītu par seniem gadsimteņiem, visur viņš meklē tikai karu un

cīniņus. Karš, kas iekrita viņa pirmajos jaunības gados, veidoja viņa

prātu un raksturu, attiecības pret cilvēkiem, sevišķi pret sievietēm,

rādīja briesmīgo brutālitāti un nežēlību, atraisīja iedzimtās dēku un

bezbēdības dziņas, mācīja viegli skatīties uz cilvēka dzīvības vērtību,

bet karš arī lika viņam sajust kopības spēku, latviešu tautas nojaus-

mīgo vēlēšanos virzienu un — tolaik vēl pilnīgi neapzinātos nacionā-

los mērķus. Aleksandrs Grīns nav ideju cilvēks. Filozofiju viņš uz-

skata par tukšu kastīšu pārkravāšanu. Arī nacionālismu viņš, varbūt,

neieņemtu sevī tik dziļi, latviešu tautas dzīvības prasības nepārdzī-

votu tik stipri, ja viņš nebūtu iekļuvis strēlniekos. Ko strēlnieki

nīda visvairāk, to nīst arī Grīns: vāciešus kā tautu, kas mūs ap-

spiedusi, kas tīkojusi un tīko pēc mūsu dzīvības un zemes, un kas ir

rupja, netaisna un augstprātīga, bez gara. Gan, aiz dienas politikas

iemesliem, viņš var kādā ievadrakstā naidu pret vāciešiem nosaukt

par nacionāli vientiesīgu romantiku, tomēr asinīgi viņš izjūt šo nai-

du un ar to piesātina visas savas grāmatas. Tas nav dzimis no te-

orijām, bet no dzīves īstenības, no pieredzes miglainajos Olaines

purvos un Ķekavas priedēs.

1917. gada vasarā pēc Jāņiem (20. jūlijā), ejot kādā rītā no

lauka sardzes, sāka spindzēt ap Aleksandru vāciešu lodes un kāda

no tām, ieurbdamās no muguras puses plecā, izskriedama caur mu-

tes dobumu, iespriedās degunā. Kāds kareivis paņēma savu virs-

nieku pār pleciem un iznesa no uguns līnijas. Pēc tam viņu aizveda

uz strēlnieku dziednīcu Rīgā, kur operēja. Kad vācieši nāca

Rīgā, viņu evakuēja uz Pēterpili un novietoja kņaza Goļicina dzied-
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nīcā. Tad jau Krievijas valstī un armijā sākās pilnīgs sabrukums,

un drīz lielinieki iekaroja varu. Aleksandrs aizbrauca pie vecākiem,

bēgļiem, uz Veļikije Lūkiem. Demobilizējās 1918. gada aprīlī.

Ap Jāņiem 1918. g., kad krievi bija noslēguši ar vāciešiem

mieru, Grīnu ģimene pārbrauca dzimtenē, Ziedos, kas bijuši stipri

papostīti. (Te jāpiezīmē, ka Dvēseļu putenī aprakstītās Vanagu mā-

jas atbilst Grīna mātes mājām Svilumiem.)

1918. gada rudenī Aleksandrs devās uz Tērbatu studēt medi-

cīnu. Vācu armijai sabrūkot, viņš brauca uz māju caur Rīgu un

Šauļiem. Dzimtenē jau spiedās lielinieki. 1919. g. martā tie mobi-

lizēja Aleksandru Jēkabpilī un, nozīmējot kā medicīnas studentu par

gāzu masku pārzini, aizsūtīja vēlāk uz Dubultiem. Kad visa lie-

linieku divīzija maijā 1919. g. atkāpās gar Daugavas krastu pa vir-

šiem, viņš dezertēja un pāris naktis pārgulēja Taurkalnes lielajos

mežos.

Bauskā viņš pārgāja pie vāciešiem, bet no turienes atkal pie

latviešiem, nonāca Jelgavā, kur nokļuva 2. Jelgavas rotā (Baloža

brigāde), ar to ienākdams vēlāk Rīgā. Še viņš vēlāk nonāca skol-

nieku bataljonā, bet kad to izformēja, tad iekļuva 9. Rēzeknes kāj-

nieku pulkā. Septembra beigās viņš pārgāja uz Armijas virspavēl-

nieka štāba informācijas nodalu pie Aleksandra Plensnera.

Informācijas nodaļā AI. Grīns vadīja kara cenzūru un vēlāk

kļuva Latvijas Kareivja līdzredaktors. Bermontiādes laikā ierak-

stījās arī universitātē, medicīnas fakultātē. Tur viņš iepazinās ar

medicīnas studenti alūksnieti Cerbuļu Alīdi (dz. 1902), savu vēlāko

dzīves biedreni (ar viņu salaulājās 1925). Studiju laikā Grīns bija

dažus gadus korporācijā Letonija. 1920. gadā iespiests Brīvā Zemē

AI. Grīna pirmais daiļprozas gabals Krustneša gaitas.

No Latvijas Kareivja redakcijas un līdz ar to no armijas Grīns

izstājās 1924. gadā kapteiņa dienesta pakāpē. Vienu laiku bija

Aleksandra Augstumu slimnīcā par darbvedi, tad strādāja Rīgas

Ziņu (līdz 1926. g. okt.), Brīvās Tēvijas un Latvja (1927) redakcijā.

1928. g. augustā nomira tēvs un līdz ar to satrūka saites ar dzimtajām

mājām.

Pēc izstāšanās no Latvja redakcijas 1928. gadā Aleksandrs

Grīns raksta Grāmatu Draugam Pasaules vēsturi un Zemi un tau-

tas. No sākuma pa piecām nedēļām, vēlāk pa piecām dienām vienu

burtnīcu. Kad šīs lielās „bībeles" bija pabeigtas, tad ap 1932. gadu

sākās diezgan grūti laiki, sevišķi pavasari, bet no šīm grūtībām glā-

ba lielā romāna Dvēseļu putenis iespiešana Latvijas Kareivī un vē-

lāk iestāšanās Brīvās Zemes redakcijā (1933. gada februārī); no sā-

kuma Brīvā Zemē vadīja jaunatnes pielikumu, vēlāk ārzemju nodaļu.
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1934. gadā pēc 15. maija sākās Aleksandra Grīna populāritāte.

Arī materiālie apstākli uzlabojās. Šai laikā viņš (1935.—36. g.) pa-

raksta kā atbildīgais redaktors jauno laikrakstu Rīts un strādā jo-

projām Brīvā Zemē.

2. Personība. Aleksandrs Grīns jau no paša savas dar-

bības sākuma iezīmējas kā īpatnēja personība mūsu rakstniecībā.

Ar dēkainas un nebēdnīgas dabas tieksmēm piedzimis, parādījis tās

jau skolas un sevišķi kara laikā, viņš tomēr nav pēdīgi izvēlējies

aktīvā cilvēka, karavīra vai politiķa karjēru, bet palicis par žurnā-

listu un rakstnieku, kas darbības tikai vēro un attēlo. Bet kā rakst-

nieku viņu saista tikai aktivitāte, spēks, izmaņa, cīņa. Viņš slavina

un tēlo cīnītājus, karavīrus, atriebējus, pat laupītājus (piemēram,

Tobago) un neinteresējas par maigākām jūtām, smalkāku dvēseles

vai gara apceri.

Kas pazīst Grīnu tuvāk, tas būs dzirdējis viņu stāstam sālītas

anekdotes, visādus piedzīvojumus un jokus, un tas būs arī manījis,

ka aiz rupjā smējēja slēpjas izpalīdzīgs un laipns cilvēks. Žurnā-

listu aprindās ir zināms, ka savā laikā vesela rinda ievērojamu vīru

baidījušies pateikt Aleksandram Grīnam avīzes izdevēja rīkojumu,

bet Brīvās Zemes redakcijā viņu kollēgas dēvē par labsirdīgo kap-

teini. Ja cilvēkā sakopotas tādas tik pretējas īpašības, tad vai nu

viņa mūžs paiet nemitīgā karā pašam ar sevi, vai atkal viņš attīsta

milzīgu enerģiju kaut kādā darbības laukā, kurā tad atrod izeju pre-

tekļu sastrēgumi. Aleksandrā Grīnā šī enerģija pēdīgi ir sublimē-

jusies kā tautas ilgu un gribas paušana literāros darbos, cildinot ak-

tivitāti un spēku.

Cilvēka personības aspektā ietilpst nevien viņa iedzimtās īpa-

šības, tieksmes un dziņas, bet arī tās iestrāvas, ieskati un pārdzīvo-

jumi, ko viņš mantojis izglītībā, mūža pieredzē un liktenī. Alek-

sandra Grīna izglītošanās un zināmu ieskatu summas nostiprināša-

nās apziņā notika gadu desmitā priekš kara. Katrs, kas dzīvojis līdz

minētam laikmetam, zina, ka ne pārkrievotājas skolas veidoja latvju

skolojamo jaunekļu apziņu un pasaules uzskatu, bet gan sabiedris-

kas, zinātniskas un literāras strāvas un idejas ārpus mācības iestā-

dēm. Sociālisms bija viena no šīm idejām, un daudzi jaunieši aizrā-

vās ar to, literātūrā cienīdami sadzīves tumšās puses tēlojumus un

rupjo naturālismu. Otra, tīri mākslinieciski kultūrālā strāva ar stipru

iespaidu bija literātūras modernisms, ko pretinieki dēvēja arī par de-

kadenci, kur ietilpa loti dažādas personības, bet tā galvenā pa-

zīme bija — izsmalcināts stils un dzīves ideāls. Trešais spēcīgais

iespaids nāca no zinātnes, proti, no evolūcijas teorijas jeb darvi-

nisma, ko priekš kara pie mums un krievu literātūrā daudz populā-
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rizēja un kommentēja gan žurnālos, gan brošūrās. Arī tas iestrā-

voja ievērojamu daļu jauniešu un padarīja tos par intellektuāliem

ateistiem.

Sociālisms ar savu idejisko doktrīnārismu neatstāja uz

Aleksandru Grīnu nekāda iespaida. Rakstniecības modernisma

iespaids izpaudās stila un formas virzienā, bet par evolūcijas

teoriju var sacīt, ka tā zināmā mērā veidoja rakstnieka pasau-

les uzskatu. Ne velti viņa pirmais, vēl skolnieka raksts bija

tieši par šo teoriju, un bioloģiskais uzskats par cilvēku manāms

sevišķi sākuma darbos. Šo attieksmi vēl pastiprināja un pasvītroja

Grīna ilgās medicīnas studijas, kuras viņš gan nenoslēdza, neklā-

dams par dziednieku. Tā tad literātūras modernisms savos labā-

kos pārstāvjos — Edgara Po un Oskara Vailda personā — un evo-

lūcijas teorija noteica AI. Grīna gara izglītību un pasaules uzskata

dažus metus.

Bet līdztekus medicīnai Aleksandrs Grīns nekad neaizmirsa

savu Skolas Maizes bērnībā modināto tieksmi uz tādu tīri humā-

nitāru zinātni kā vēsture. Viņš to studē pats un arī augstskolā, sa-

raksta milzīgu Pasaules vēsturi un Latvijas vēsturi skolām, un viss

viņa literārais darbs dibināts uz vēstures tematiku. Tanī visnoteik-

tākie ir vēsturiskās vides un dažādu slimību medicīniskie apraksti.

Evolūcijas teorija un bioloģiskās zinātnes nesadzīvo labi ar

dievticību, ar reliģiju, un tāpēc Grīna darbos šur tur pavīd skepse,

ironija, pat ateisms. Tomēr savā būtībā AI. Grīns ir reliģisks cil-

vēks, kas arvien meklē savu Dieva priekšstatu un, beidzot, to šķie-

tas atradis latvju tautas likteņos un svabadības tieksmēs. Kristīgo

svētnieku kārtu viņš lāga neieredz. Daimoniskā reliģijas puse Grīna

darbos ir pārsvarā pār dievišķo. Lielais Pretinieks tur nostā-

jas kā varens vīru un sievu kārdinātājs un pavedējs, bet Kris-

tum, savas tautas Mesijam, sāk līdzināties vienīgi Nameja gredzena

varonis Skumants romāna beigās. Ļaudamies viduslaiku ticējumu

apdvestai fantāzijai, vērsdamies kā fiziski, tā garīgi no slaika, asa,

kodīga un racionāli skeptiska asteniķa par apaļu, omulīgu un jūtu

pilnu pikniķi, Aleksandrs Grīns rāda pārmaiņu no pirmo darbu stin-

grās, savilktās formas un reliģiskās ironijas uz izplūdušu emfatisku

stilu Dvēseļu putenī, un reizē ar to par Grīna reliģisko priekšstatu

centru kļūst latvju tautas gadsimteņu pūles atsvabināties no saviem

verdzinātājiem. Rakstnieks nostāda latvieti kā miesīgi, tā garīgi

pārāku par viņa pretiniekiem. Pret tautu viņam nav vairs ne skep-

ses, ne ironijas, ir tikai ugunīga ticība, rēgonīgs fantāzijas skatījums,

kas laižas pāri gadsimtiem un atplaiksnās te Nameja gredzena pra-

vietiskajās vietās, te strēlnieku uzbrukumu trakumā, te Kauguru ne-
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miernieku vēl dobjajos instinktīvos sava karoga meklējumos. Alek-

sandra Grīna personība, savā aktivitātes un pretstatu cīnā veidoda-

mās, satur sevī skeptiķi un ticētāju, fantastu un īstenības izjutēju.

3. Būtība. Ikviena rakstnieka mākslas būtība organiski iz-

riet no viņa gara, tieksmju un rakstura īpatnībām un veidojas bēr-

nības, sabiedriskās apkārtnes, skolas un literāro paraugu iespaidā.

Jau no Aleksandra Grīna mūža gaitu un personības īsā aplūkojuma

bija redzams, kādas īpašības rakstniekam nākušas līdz un kādu ie-

strāvu režģī tās tapušas un veidojušās.

Pēc būtības Aleksandrs Grīns ir viens no diezgan retajiem vī-

rišķības paudējiem mūsu literātūrā. Mūsu dzeja ir bagāta ar visu,

ar jūtām, domām, pretekliem, mūsu prozā netrūkst tēlu, raksturu,

tipu, ideju, tomēr vīrišķība, cīnītāja un uzveicēja, vīrišķība kā pa-

saules izjūtas pamats, konsekventa vīrišķība dzīvē un cīņā un attie-

cībā pret savu pretpolu — sievišķību ir visai reta. Vīrišķī-

bas spilgtākā parādība ir karš un cīņa, sevišķi fiziskā drošsir-

dība un varonība. Vīrietis ir karavīrs —tā viņu saprata se-

nās tautas un dzejnieki, vīrietis ir bruņinieks — tā domāja vidus

laiki, arī duelants, uzbrucējs, pīrāts un laupītājs saistās jo cieši ap

tīrās vīrietības jēdzienu. Un visus šos vīrieša paveidus tēlo Alek-

sandrs Grīns savos darbos.

Karu var attēlot visādi. Tā ir viena no lielākām notikšanām,

kur savijas nešķirami cilvēku dusmas, naids, atriebība, mīla. Visas

cilvēku emocijas parādās karā. Daudzi dzejnieki karu ir tēlojuši kā

krāšņu uzvaru parādi, citi kā patētisku gājienu ar plīvojošiem ka-

rogiem, bungu un tauru skaņām, zobenu šķindoņu, bet Stendāls un

Levs Tolstojs to rādījuši pelēkā ikdienības tērpā, ar niecīgiem na-

turāliem sīkumiem kā katru darbu vai rīcību, kas bez sevišķas aiz-

rautības un slavas jāpadara, viņi ir noplēsuši karam illūzijas. —

Aleksandrs Grīns ir tuvāks patētiskajiem kara tēlotājiem. Kauja

viņam allaž piesātināta emocijām, ar augstu patosu, aizrautību, tra-

kumu. Viņa stils te nekad nav rāms, apsvērts, bet pilns satrauktu

epitetu, salīdzinājumu, augsti sakāpināts un sasprindzināts. Alek-

sandram Grīnam arī pasaules karš, kas dezillūzionējis daudzus, ar

savu vienmuļo, netīro poziciju dzīvi, ar atsevišķa karavīra dūšas un

spēka pilnīgo nenozīmību pretim ložmetēju vai lielgabalu ugunij, nav

laupījis patētisko attiecību pret cīņu.

No kareivju masas AI. Grīns izdala un sīkāk raksturo tikai tos,

kuros varonība, spēks un nebēdnība izpaužas spilgtāk. Kad

sākas kauja, tad strēlniekos nav neviena gļēvuļa, tos apgaro

vienāda varonība, tie visi ir kā Konrāds vai kā seržants Vanags, lai

san, protams, pulkos kā visur ikdienišķo, nevaronisko cilvēku ir
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vairāk nekā izcilo. Šie strēlnieki, lai viņu pārdrošības motīvi būtu

kādi būdami — vienkārša lielīga nebēdnība pie Mikelsona, norūdīta

zvejnieka cietā neatlaidība pie Konrāda, vai kāre atriebt izpostītās

mājas, vāciešu nošauto sievu un māti pie Vanagiem, — cīņā iet pilni

sajūsmas, aizrautības, karsta daimoniska raujuma,. Tāpēc daudzās

vietās, sevišķi Dvēseļu puteņa otrā daļā, pazūd atsevišķs cilvēks,

paliek tikai vienas dziņas sagrābta un pārvaldīta masa, kas viļņojas*

brāžas uz priekšu, krīt un ceļas, plūst un atplūst. Ikdienišķās zal-

dātu ciešanas, arī Aleksandram Grīnam pārāk labi zināmas, pilnīgi

nobāl pret lielo pienākumu un cīņas kvēli.

Bet varonība bez mērķa, kaujas sajūsma bez priekšmeta nav

nekas. Dažreiz tādu bezmērķīgu draiskulību un izplūkšanās kāri

rakstnieks rāda savās stilizētās viduslaiku un renesanses novelēs,

piem., Doktors Gasparo Alberti, kur studenti ālējas, duelējas un sa-

rīko kaķu koncertus zem profesoru un cienījamu pilsoņu logiem, lai

pēc tam mestos jau nopietnākos to dēkaino laiku notikumos. Tak

drīz jau Aleksandrs Grīns sāk likt pamatus latvju tautas brīvības ilgu

teiksmai, kas vēlāk diženi paceļas Nameja gredzena un Dvēseļu pu-

teņa plašajos vēstījumos. Šī teiksma iesākas ar atsevišķiem dum-

piniekiem un spītniekiem kungu — apspiedēju varai. Pirmais no

tiem ir Vecāru Indriķis, rakstnieka dzimtenei tuvās Slatas iedzīvotājs.

Atriebdams savu līgavu Ilzi, ko sadedzina uz sārta kā raganu, viņš

nosit divus kungus, nožņaudz mācītāju, aizbēg un iestājas zviedru

kara pulkos. Tai pašā stāstā pieminēts slavenais laupītājs un dum-

pinieks Sila Juris, „kurš gribēja iznīcināt visus vāciešus un kungus

un padarīt visus cilvēkus par līdzīgiem nevien Dieva priekšā, bet

arīdzan zemes virsū, kā tas ir bijis senāk". Tāds individuāls spīt-

nieks, sava un savas tautas goda aizstāvētājs ar zobenu ir arī stāsta

Septiņi un viens varonis Tīss Eglenieks. Latvju varonis ir arī mu-

skatieris Bērtulis, kas nes svarīgu ziņu no krievu un tatāru ielenktās

Kokneses pils zviedru karaspēka pavēlniekam Rīgā. Nameja gre-

dzenā tautas brīvības ilgu teiksma un atsevišķu varoņu drosme sa-

biezē gandrīz jau par vispārēju tautas sacelšanos. Dvēseļu putenī

tautas ilgas kļūst reālas, konkrētas, savas valsts tuvums jūtams ik

notikumā; tikpat tiešs, mūžos nīsts un pazīstams ir pretinieks, ar ko

strēlniekiem jācīnās. Ar viņu cīnījās jau Kauguru dumpinieki, ka-

roga meklētāji, kurus vadīja vairāk instinkts, nekā apzināta griba.

Tā aklā varonība, neapzināta plosīšanās kāre, kas izdarbojās
sevī un nederīgās nebēdnībās, ir atradusi savu mērķi un lielo uz-

devumu. Viņa kalpo tautas atsvabināšanai, viņa atdara un atmaksā

tautas verdzinātājiem. Šīs mērķtiecīgās varonības plāksnē tad
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Grīns veido savu fantastisko stāstu par varonīgo latvieti un viņa

brīvības cīņām.

Grīna varoņi ir rada renesanses laikmeta cilvēkiem. Viņi ir

pilni asiņu, cīņas kāres, nežēlības, pagāniskas kaisles, nenogurdināmi

kaujās un mīlestībā. Sievieti viņi mīl nevis ar saldeno jūsmošanu,

ar romantisko ilgošanos, bet ar tiešo, pirmatnējo kaisles spēku.

Jo varonība un veselīgā, juteklīgā dzimumu kaislība pieder pie

Aleksandra Grīna mākslinieciskās būtības, kas visās šķautnēs ir

pretstats latvju liriku parastai sēri saldai jūsmībai.

Tā tad Grīna mākslas būtība ir cietā vīrišķība un varonība,

dēku meklēšana un cīņas kāre. Mierīgo dzīves celšanu un maiguma

jūtas starp cilvēkiem viņš loti maz tēlojis, un attiecīgās vietas nepie-

der pie labākām.

4. Forma 'un stils. Katra forma izaug no rakstnieka

mākslinieciskās būtības. Šī būtība sastāda formas irracionālo ele-

mentu, kurā atzaigo mākslinieka personība. To redzam sevišķi

skaidri pie Aleksandra Grīna. Viņa darbu ne par ko nebēdātājs

varoņgars un dēkainais saturs, cietā vīrišķība izpaužas atbilstošos

formas paņēmienos, stingrā un muskuļainā stilā. īpaši tas parādās

pirmajos darbos, kuros autors stila jautājumiem piegrieza lielu vē-

rību, vairākkārt tos pārrakstīdams un slīpēdams. Te viņš plaši pie-

lieto stilizāciju, atdarinādams chroniku un veco latviešu baznīcas

valodu. Tāds stilizācijas paraugs ir skaistais stāsts Krustneša gai-

tas, rakstīts it kā mūka Godfruā chronikas veidā. Te ir tieksme

tieši, skaidri un spēcīgi izteikties, nosaukt lietas un īpašības īstos vār-

dos, nelietot tēlotāju aprakstu, bet rīkoties ar stingriem, spēcīgiem

epitetiem un apzīmējumiem. Viss vēstījums ieturēts it kā stāstītāja

dievbijīgās personas pazemībā, tomēr pilns cīņu, asiņu un nežēlības.

Viņa izteiksmē «sarkanais Burgundijas vīns un Flandrijas zelt-

matainās meitas", „Normandijas sarkanmatainie trakuļi", «ne-

gausīgais kalps", «niknie zemgaļi", «spītīgie samoģiti" un «tra-

kie jātvingi" iezīmē īsti kareivisku dēkaiņu, nevis kontemplā-

tīva mūka stilu. Ar saviem no bībeles, īpaši vecās derības ņem-

tiem apzīmējumiem un salīdzinājumiem stils iegūst īpašu kairu vec-

modīgumu, un autors var pateikt lietas, kas citā sakarībā liktos pie-

dauzīgas. Tā viņš raksturo Beļģijas pilsētu Brigi šādiem vārdiem:

«Arīdzan kā netiklības un grēcīgu prieku vieta, šī pilsēta tiek starp

negausīgiem jo tālu slavēta, it sevišķi viņas kurtizānes, kuru balto

ādu un zeltainos matus itin skaļi un bezkaunīgiem vārdiem apdzied

Raimunds dc Šartrs, Burgundijas hercoga galma dziesminieks".

(Krustn. gaitas, 21—22). Te pasaulīgais saturs apvīts ar garīgu

paļu epitetiem («grēcīgu", «negausīgiem") un caur to iegūst stipru

uzskatāmību.



232

Jau agri parādās Grīna izteiksmē jaunībā lasītā un iemīļotā

Edgara Po iespaids. Po skats gan ir vairāk uz iekšu vērsts, viņa

problēmatika citāda un daudzpusīgāka, bet fermā tas tāpat bija ciets

un stingrs. Un viņa iestrāva uz Grīnu parādās stiliskos paņēmie-

nos. Ja Grīns saka Septiņi un viens sākumā
„...

un atklīdis šurpu

kāds jūras braucējs, kas pratīs izlasīt rakstu zīmes, kuras es cērtu

klintīs, manas tālās tēvu zemes mēlē un manu senču valodā" (7),

tad tas atgādina Po teicienu no Gordona Pima: „Es iegriezu to pa-

kalnos, un mana atriebība ir uz klints pīšļiem". Vēl lielāka līdzība

stilā ir starp kādu vietu Aleksandra Grīna stāstā Nameja atgriešanās

(Septiņi un viens, 55—56) un Edgara Po īso tēlojumu Ēna, ko Grīns

sevišķi ciena. Pievedīšu te dažas parallēles.

Aleksandrs Grīns:

„Mēs, brāļi, tovakar sapulcējāmies

lielajā konventa zālē, kura bija gai-

šāka nekā visas citas pils telpas un

citkārt vilināja mūs ar sayu sienu iz-

greznojumiem un kolonnām."

„Bet tagad uz visu krūtīm bija uz-

gulies tik mocošs smagums, ka grūti

nācās elpot; asinis aukaini zvanīja de-

niņos, ausīs dunēja un šalca, un gar

acīm ņirbēja blāvaina migla. Sejas

Izskatījās uzpūstas un nedzīvas, un

miroņiem līdzīgas tās padarīja savā-

dā, nespodri sarkanā krēsla, kura

plūda iekšā pa logiem un durvīm un

ietina mūs visus kā asiņainā, stru-

tām un nāves sviedriem aptraipītā

līķautā."

„Un tad es pacēlu galvu un pavē-

ros uz pretējo sienu, kura bija tīta

tanī pat sarkani nespodrā miglā kā

visas pārējās. Bet tagad es ierau-

dzīju, ka šī neskaidrā migla sāka ņir-

bēt un vizēt, un no tās izveidojās kā-

da milzu ēna, barga un draudoša. Es

gribēju pārmest krusta zīmi un skai-

tīt tēvreizi, bet nevarēju pārdabūt

pār lūpām ne vārda, un manas rokas

piepeši bija palikušas tik smagas, ka

es tās nejaudāju pakustināt. Bailes

sažņaudza manu sirdi un es redzēju,

ka šī ēna atdalās no sienas un tuvo-

jas galdam, ap kuru mēs sēdējām."

Edgars Po:

„Reiz naktī mēs sēdējām septiņi

drūmās pilsētas Ptolemaidas slave-

najā pilī, ap traukiem ar sārteno Chi-

jas vīnu."

„ ... smaga atmosfaira —
smacē-

jums — sēru grūtums, bet galvenais

tas šausmīgais stāvoklis, ko izjūt no-

mocīti ļaudis, kad sajūtas paasinātas

un darbīgas, un dvēseles spējas

snauž. Nāves smagums gulās pār

mums. Gulās pār mūsu locekļiem, —

pār istabas iekārtu, — pār kausiem,

no kuriem mēs dzērām; smacēja un

spieda pie zemes visu."

„Un lūk, no šiem melnajiem aiz-

kariem, kur izgaisa pēdējās dziesmu

atbalsis, iznāca drūma, neskaidra

ēna, līdzīga tai, ko met no cilvēka

mēness, stāvēdams zemu pār ap-

vārsni; bet ta nebija cilvēka, ne die-

va, ne arī kāda pazīstama radījuma

ēna. Un noslīdējusi gar aizkariem,

viņa beidzot nostājās pret bronzas

durvju virsmu. Bet ēra bija neskaid-

ra, bezveidīga, nenoteikta."
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„Un ēna izstiepa savu krēšlaimo

roku, aizskārdama brāļa Valtera pie-

ri, un briesmīgi iekliegdamies tas sa-

ļima zemē kā zibeņa ķerts. Un šaus-

mu un riebjuma pārņemti, mēs dre-

bēdami uzlēcām kājās ..."

„Un tad mēs, septiņi, nodrebējām

no šausmām mūsu gulenēs un pietrū-

kāmies, trīsēdami, šermuļu pārņemti,

stingdami no bailēm,"

Šie citāti dod ieskatu par AI. Grīna stila paņēmieniem, kas,

nebūdami tiešs atdarinājums, jo cieši piekļaujas Po tēlotai situācijai.

Pār abām ainām lido mēra elpa, drūmas šausmas un nāves bailes;

kamēr Edgara Po grieķi ēnas atbildē sadzird „daudzu tūkstošu aiz-

migušu draugu pazīstamās un radnieciskās balsis", tikmēr AI. Grīna

mēra iztrūcinātiem vācu bruņiniekiem ēna atgādina viņu apkaroto

un no dzimtenes padzīto Zemgales virsaiti Nameju. Daudzos pir-

majos stāstos Grīnam ir stilā šis drūmais, bet ne pasīvais tonis. Spē-

cīgi sakņaini epiteti savijas par teikumu režģi, kurā izjūtams drošs

un muskuļains prozas ritums. Grīns vairās no smalkiem, glāsai-

niem un maigiem salīdzinājumiem. Viņš visu grib padarīt jutekliski

uzskatāmu, taustāmu, organiski sajūtamu. Ne dvēseles maigā un

trauslā melodija viņam pa prātam, bet miesas varenās, sulīgās un

dzīvnieciskās kustības. īpaši tas sakāms par viņa pirmajām grā-

matām: Krustneša gaitas, Pieviltā vīra atriebšanās un Septiņi un

viens, kur viņa izteiksme sasniedz augstāko spēku un briedumu, lai

pēc kulminācijas romānā Nameja gredzens slīdētu uz leju, pavāji-

nātos, atšķaidītos, decentrālizētos. Tādēļ stila pētnieku taisni

pirmie stāsti visvairāk var interesēt.

Krustneša gaitās, pielietodams chroniku stila imitāciju, rakst-

nieks iemācās sniegt nedaudzos teikumos daudz kustības un rakstu-

rojuma. „Un raugi, žēlīgais grāfs, izdzirdis manu balsi, grieza ap-

kārt savu melno Normandijas ērzeli, kurš šņāca un kārpījās kā pats

sātāns, un dažam neticīgam jau galvu norāvis bija, un steidzās man

palīgā. Viņš metās uz to negantnieku kā rūkdams lauva, un tam

galvu līdz ar roku, kas drausmīgi spīdošu āvu pār mani jau pacēlusi

bija, ar vienu cirtienu nocirta" (Krustn. gaitas, 47). Vēlāk šis

imitāciju stils pāriet Grīna paša izteiksmē, kurā nekad gan neizzūd

iemīļotie salīdzinājumi un epiteti no bībeles. Tie piešķir izteiksmei

pacilātu nokrāsu. Vecām Indriķa dzīves stāstā, kur izteiksme jau

pilnīgi atsvabinājusies no paraugiem, sastopam vēl šādus, redzami

bībeles valodas iestrāvotus teikumus: „Tas Kungs Cebaot lai ne-

novērš no tiem savu vaigu, un žēlīgi uzņem šos godīgus kara vīrus

savā valstībā", „...
lai (ķēniņš) atkal redz šos savus uzticamos

kalpus lielajā debesu parādē, kopā ar citiem kritušiem ticības cīnī-

tājiem..." (Pieviltā vīra atriebšanās, 51). Te militārie priekšstati
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jaucas ar kristīgi reliģiskiem. Šajā pašā stāstā tāpat kā citos Grīna

darbos izpaužas ticība iepriekšējai nolemtībai, kas pieder pie šī

rakstnieka varoņu būtiskajām pazīmēm. Vecāru Indriķis saka:

„nekad nav drebējusi muskete manās rokās, nedz ir baiļojies mans

sirdsprāts; jo viss ir tikai pīšļi un pelni, un katram cilvēkam jau pie-

dzimstot tiek nosacīts viņa zemes dzīves laiks" (turpat, 53).

Šī perioda trešā labākā stāstā Septiņi un viens sevišķu spēku

iegūst jutekliskie kairie sievu miesas priekšstati. Grīns ļauj vaļu

vitālajam instinktam. Pārējās šo krājumu noveles, lielāko tiesu

viduslaiku un renesanses garā, ar visādām fantastiskām un daimo-

noloģiskām iestrāvām, dibinātas uz staigājošiem pasaules literātūras

motīviem, stila ziņā pieslejas jau raksturotiem darbiem. Tādi ir

Doktors Gasparo Alberti, Svētās Agates brīnumdarbi, Succubus,

Pieviltā vīra atriebšanās.

Sižetā tie iezīmīgi ar savu dēkainību un pārdabīgo elementu,

par kuru autors it kā ironizē, it kā ņem to nopietni. Kompozicijas

ziņā Grīns mīl mainīt darbības vietu un laiku, pārnesdams notiku-

mus no viena fantastiska vai reāla kontinenta uz otru; varoņi sa-

mērā īsā gabalā izdzīvo gandrīz visu savu dzīvi, un bieži tie vecuma

dienās, svešumā vai uz vientuļas salas izmesti, stāsta par savu dē-

kaino, briesmu un asiņu pilno mūžu (Vecāru Indriķis, Tīss Egle-

nieks). Interesanti un svinīgā patētiskā valodā rakstīti ir šo dzīves

stāstu sākumi. Vecāru Indriķis tā iesāk: „Dievs lai tevi sarga no

visa ļauna, mans brāli iekš Kristus, kas tu reiz lasīsi šīs pergamenta

lapas, kuras es rakstu smagu bēdu laikā, sēdēdams draudzes baznī-

cas ģērbkambarī un gaidīdams savu pēdīgo stundiņu." Eglenieks:

„Gadu simti aizšalks viens pēc otra, laiki aizsteigsies un daudzu va-

renu ķēniņu valstis būs izgaisušas mūžībā, kā izplēn gaisos nodzi-

sušā pieguļnieku ugunskura pelni, pirms kuģis kāds piestās pie šīs

vientuļās salas krastiem un atklīdis šurpu kāds jūras braucējs, kas

pratīs izlasīt rakstu zīmes, ko es cērtu klintīs".

Šinīs mazākos stāstos sastopam iedīgļus visiem plašajiem AI.

Grīna romāniem: Nameja gredzenam, Tobago, pat Dvēseļu putenim.

Tas, ko viņš sākumā tvēris tvirtā, saspiestā, noasinātā, rūpīgi ap-

strādātā un muskuļainā formā, vēlāk paplašinājās, izplūst, atšķai-

dās. Stils pa daļai zaudē savu skaudrumu. Toties pieaug būtiskā

nacionālā puse, tautas dvēseles atklāsme.

Nameja gredzens stāv it kā vidū starp pirmo darbu

augstajām stiliskām vērtībām un Dvēseļu puteņa nacionālo pārdzī-

vojumu. Viņš tāpēc ir augstākā galotne AI. Grīna radīšanā un pirmā

plašākā kompozicija, no kuras jau varēja spriest par vēsturiskā ro-

māna izveidu un paņēmieniem. Cik atsevišķas ainas viņā apžilbi-
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nošas, spilgtas, tik viss romāns liekas salikts no saraustītiem gaba-

liem. Pārejas no viena stāvokļa, no vienas notikumu grupas uz

otru ne visur pietiekoši motivētas. Dažreiz varonis Gundars no-

kļūst visai kļūmīgās situācijās, ūn autors pats ir it kā neziņā, vai

glābt savu varoni vai pazudināt, un tad viņš izlieto kā izeju no strup-

ceļa — varoņa ievainošanu un krišanu neatmaņā.

Alekandrs Grīns savus priekšstatus sakāpina līdz fan-

tastiskām vīzijām. Dabai viņš liek dzīvot līdz savu varoņu

pārdzīvojumiem. Jau šādos paņēmienos manām, ka rakstnieks at-

raisās no sava sākumu stila objektivitātes, kļūst emocionāls, saviļ-

ņots, jo viela te nav vairs indiferentais aistētiskais sižets, bet darbī-

bas, kas dziļi nacionāli un personīgi aizkustina, aizgrābj, uztrauc.

Zemgales ļaudis vēro ziemā teiksmainus jātniekus auļojam

pāri koku galiem, priekšgalā virsaitis vārpu vaiņagā un sarkanu

mēteli plecos, milzīgi kāvi karo debesīs priekš asiņainiem notiku-

miem, kad atkal jāparādās seno latviešu ķēniņam, Nameja gredzena

valkātājam, baigi vēji gaudo ap mājām un ielaužas dūmenī, izpūz-

dami no krāsns izdzisušus pelnus, suņi gaudo un smilkst it kā kaut

ko baigu nojauzdami. Šie paņēmieni nav vairs ne seno epiku, ne

reālistu paņēmieni, tie atgādina vecos romantiķus un no latvju rakst-

niekiem — Andrievu Niedru, ar kura romānu Kad mēness dilst Na-

mēja gredzenam ir zināma līdzība skatu nežēlībā, cilvēku mocībās,

dēkainajos sarežģījumos, kā arī attēlojamā vēsturiskā laikmeta tu-

vībā. Kaut gan autors, labs vēstures pazinējs, laikmetīgo pusi cen-

šas attēlot pareizi un nenovērsties no skaidriem zināmiem faktiem,

tomēr Nameja gredzens nekādi nav uzskatāms par reāli vēsturīgu

romānu: tā ir individuāli radīta latviešu nacionāla teika kā Pumpura

Lāčplēsis vai Raiņa Indulis. No kompozīcijas viedokļa interesants

ir gredzena motīvs. Gredzens kā savas cilts piederības pierādījums

figūrē tautu teikās, pasakās, kā arī mākslas dzejā. Aleksandrs

Grīns izvēlējies gredzenu nevien kā kompozīcijas sastāv-

daļu, ap ko var vīt visādus notikumus un sarežģījumus,

bet arī kā latviešu brīvības ilgu un nacionālās patstāvības

simbolu. Zemgaļu pēdējais mīklaini Prūsijā pazudušais ķē-

niņš Namejs to ir atstājis saviem pēctečiem. Ilgu laiku viņš ir no-

zudis, tad to atrod kņazs Skumants, bet mirdams viņš savukārt to

ir atstājis savai meitenei, kas no viņa dzemdēs dēlu, un tā no paau-

dzes uz paaudzi gredzens ies līdz tautas pilnīgai brīvībai. Tā ir

jauna tautas ilgu simbolika.

Vēl emocionālāka, vairāk sakustināta forma ir Dvēseļu

putenī. Te lielo notikumu, vareno cīņu laiku tuvums, strēlnieku

dzīves nacionālā un priekš Aleksandra Grīna vēl īpašā personīgā
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nozīmība ir atstājusi manāmu iespaidu uz autora izteiksmes apsvaru

tin veidošanas spēju. Stila objektivitāte te ir pārgājusi pilnīgā sub-

jektivitātē, lirismā, emocionālā saviļņojumā un uzbudinājumā, dzī-

vošanā līdz strēlnieku cīņām, priekiem un bēdām. Viss romāns pie-

sātināts ar emocionālu liriku, kas vietām aizrauj, vietām apnīkst. Te

nav vairs episkā miera, autora pārdzīvojuma distances, gaismas un

ēnu vienādas izdalīšanas, pretmetu rūpīgas nosvēršanas. Darbs rak-

stīts ar manāmu steigu, no kā drusku cietis tā mākslinieciskais vei-

dojums. Mums jāapmierinās pa daļai ar aculiecinieka tēlojumu, kas

šķietas vēl kūpam no asinīm, ir pilns ar kauju juklo troksni, daudzās

vietās saraustīts, nevienāds, te svinīgi patētisks, drūmi balādisks, te

parupjš un sāļš kā kara joki. Tiešums un jutekliskā uzskatāmība, ielū-

košanās spēja strēlnieku iekšējā dzīvē ir tēlojuma galvenā pievilcība,

jo episki plūstošu darbu par strēlniekiem mēs vēl tik drīz nepiedzīvo-

sim, un AI. Grīna Dvēseļu putenis taisni ar savu dziļo emocionāli-

tāti ir atradis ceļu uz daudzu lasītāju sirdīm.

Patriotisku domu un jūtu liriskais tonis bieži pāriet naturālā

skarbumā, kauju niknuma apraksti mainās ar sentimentālām reflek-

sijām un mīlas skatiem; viss kopā atgādina spilgti izkrāsotas kara

bildes, kur vienā vietā tautietis jūsmīgi atvadās no līgaviņas, otrā

valstās miroņu kaudzes, sarkani sprāgst granātas un plūst asinis pa

karotāju ģīmjiem;. Ar visiem sīkumiem un nevienādumu uzmestai

gleznai netrūkst lieliskuma un spēka. Aleksandrs Grīns te vairs nav

rūpīgais veidotājs, Edgara Po, Oskara Vailda un Flobēra stila mā-

ceklis, kas mīlēja apdarīt teikumu un svērt katru epitetu un salīdzinā-

jumu, bet gan drošs fresku gleznotājs, kas ar platu sareni liek vienu

triepumu pie otra, un no izplūdušajiem plankumiem sastādās kustī-

ga, ņirboša, kara dārdos un ugunīs liesmojoša aina. Jūtu pilnajai

valodai varam pateikties par to, ka dažas epizodes iznākušas ļoti

spēcīgas, burvestīgi apmājošas. Tā nakts kaujas tēlojums pie Slo-

kas, izlūku gājieni ar miglā brienošiem, it kā spokainiem strēlnie-

kiem, Nāves sala zem vācu artilērijas uguns. Te saistās spraigā,

sakustinātā valodas režģī kara reālās rīcības un ikdienišķās negan-

tības ar romantisku dvēseles aizrautību un cīņas asinīgo apmātību.

Šeit Aleksandrs Grīns pielieto kompozīcijā vadmotīvus: at-

kārtojas raksturīgi teicieni, vārdi, epiteti, pārdzīvojumi, sapņi. Katra

neizdevusies cīņa spiež strēlniekus, kurina naidu pret vāciešiem,

„vēl svelmaināk deg sirdīs dzimtenes sāpju uguns". Tas ir strēl-

nieku naida motīvs.

Bet arī romāna galveno varoņu — Zemgales saimnieku Va-

nagu dzimtas, tēva un divu dēlu ģimnāzistu — personīgam naidam

pret vāciešiem ir savs vadmotīvs. Viņi iestājas strēlnieku pulkos
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aiz personīga emocionāla iemesla: vācieši nošauj viņiem māti. Urr.

mātes nošaušanas skats pastāvīgi parādās Vanagiem kā naida vad-

motīvs. To piemin nomodā, to redz sapnī. Tas kā irracionāla pa-

rādība saistīts ar visiem Vanagu apziņas un zemapziņas centriem.

Katra Dvēseļu puteņa daļa komponēta citādā būtiskā un sti-

liskā tonālitātē. Pirmā daļa, kas vēsta par Vanagu dzimtas likte-

ņiem un pirmajām strēlnieku kaujām, samērā vēl diezgan labi atgā-

dina Aleksandra Grīna sākuma stilu; te daudz asprātību un zobgalī-

bas, kas izpaužas kā strēlnieku apmācības, tā kauju laikā. Autors

lieto objektīvo vēstīšanas formu, piebārstīdams to liriskiem tēloju-

miem. Otrā daļa ir gandrīz tīrs masu tēlojums, ar traģiskajām Zie-

massvētku kaujām centrā. Visi individuālie varoņi, kā Miķelsons,.

Konrāds, Vanags, aiziet it kā sāņus, uz laiku pat pavisam nozūd.

Darbojas strēlnieku pulki vienotā kopībā, redzam viņus priekš kau-

jas slīgstam lūgšanā, pilnus baigu nojautu, redzam tos kaujas reibu-

ma un trakuma pilnus brāžamies uz vācu ierakumiem, šaujam,

cērtam, duram. Liels raujums, spars, griba, instinktīvs satraukts-

nemiers, granātu dārdoņas un ložu spindzēšanas, ložmetēju riešanas

apvīts, tos pārvalda un pātago viņu traukļus. Kopējā izjūta bieži

pārmetas arī uz aizmuguri, uz rīdziniekiem, bēgļiem, uz visu tautu,

kas savas atbrīvošanas cerības likusi uz strēlniekiem, viļņojas, cieš-

un dzīvo tiem līdz. Vienāda jutoņa pārņem vidzemniekus un pla-

šajā Krievijā izkaisītos bēgļu pudurus. Tāpēc stils te ir visvairāk

emocionāls, vismazāk tam ir skaidrības, apstrādājuma, racionālā

elementa. Jūtu brāzmaino izteiksmi autors ietur šai daļā līdz ga-

lam, bet vietām atslābst tās suģestējošais spēks, atkārtoto gleznu

spilgtums novīst, jo nav episkā miera un varenības.

Trešā daļa kompozicijas ziņā labāka, lai gan te nav tā pirmat-

nējā spara, kas valdzina pirmajās divās. Autors pāriet uz „es" for-

mu. Ar to, ka visi notikumi nu sakopoti ap vienu personu, stāsts ie-

gūst stingrāku, slaidāku gaitu, bet te vairs neveidojas latviešu varoņu

teiksma, kuras fragmentāro krāšņumu Aleksandrs Grīns bija iepriekš

cēlis vairākos jau minētos darbos. Šo daļu var dēvēt par roman-

tisku mīlestības stāstu kara laikā. Vēstījums atguvis atkal perso-

nīgu, individuālu nokrāsu tāpat kā triloģijas sākumā. Te pirmā

vietā nevis masu un pulku gājieni un darbība, bet atsevišķas perso-

nīgas dēkas. Galvenais varonis Vanags pēc ilgiem cīņu un maldu

gadiem kā Odisejs atgriežas nopostītās dzimtajās mājās ar bēgļu

meiteni un uzsāk jaunu dzīvi uz gruvekļiem. Tā romāns noslēdzas

kompozicijā ar slaidu loku, kura izejas punktā stāv latviešu tautas

visās pārvērtībās nemainīgā vieta — lauku mājas, par kurām vērts

cīnīties un asinis liet.
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5. Darbu pārskats. Runājot par Aleksandra Grīna

mākslas būtību, formu un stilu, nācās jau diezgan ilgi pakavēties pie

atsevišķiem darbiem, kuros viena vai otra no šīm esenciālajām īpa-

šībām raksturīga vai spilgta. Tuvāk aplūkojot Grīna rakstnieka de-

vumu, starp viņa sacerējumiem var izšķirt trīs grupas: a) daiļpro-

zas darbi ar tīri aistētisku sižetu un formu, b) daiļprozas darbi ar

latviešu varonības un brīvības ilgu un cīņu sižetiem un c) vēsturiski

un publiciski darbi, kuros autors ielicis labi daudz savu ikdienēju pū-

lu. Grīnam ir ap 14 grāmatu, pie kam ap trīs ceturtdaļas no tām sa-

cerētas un izlaistas laikā no 1932. līdz 1936. gadam. No gausa un rū-

pīga mazrakstītāja Aleksandrs Grīns ir pārvērties par visai ražīgu

rakstnieku. Kļūdams mazliet nolaidīgāks formā, viņš toties ir ar ie-

vērojamu intuiciju uztvēris tautas varoņdvēseli, ir sapratis tautas

zemapzinīgās vēlēšanās un būtiskās vajadzības un radījis darbus,

kas taisni ar šīm īpašībām guvuši plašu populāritāti.

Tomēr viņa aistētiskajiem stāstiem nevar paiet garām,

jo —
kā jau iepriekš aprādīju — viņu būtiskās un stiliskās īpašības,

kā arī formālā gatavība iezīmē Aleksandra Grīna literāro personību,

rada viņa vēlāko sacerējumu ideju un sižetu iedīgļus. Pie aistētis-

kām grāmatām pieder stāsti un noveles Krustneša gaitas, Pieviltā

vīra atriebšanās un Septiņi un viens. Šinīs sacerējumos vīrišķība

un cīņas gars kā pārkarsēts tvaiks meklē izeju un to atrod mīlestī-

bas dēkās, nebēdnībās un kauslībā. Vielu un fonu šiem stāstiem au-

tors ņem no vēstures nemierīgākiem gadsimteņiem: krusta kariem,

Ziemeļu kara, jūras laupītāju dzīves, arī agrīniem vidus laikiem

(Succubus), „kad mauri vēl mierīgi dzīvoja savos tuksnešos viņpus

Fģiptes, no renesanses ar tās bezbēdīgajiem kondotjēriem, dēkai-

ņiem, jaunu zemju atradējiem un humānistiem (Lorenco d'Alesia,

Doktors Gasparo Alberti), no kristīgo svēto leģendām (Svētās Aga-

tes brīnumdarbs). Fons ir nemierīgs, vējaini saviļņots; tumša vidus-

laiku ticība ļauniem gariem, maģiskām formulām, raganām jaucas ar

karavīru cinisko atklātību, vardarbībām un spītu. Šo stāstu varoņi

nekādā ziņā nav tās morāliski aplaizītās paraugbildes, ko likt uz pje-

destāliem un ko tā iemīļojuši mūsu morālisti. Karavīru morāle

un tikums ir citāds nekā garīdzniekiem, svētuļiem vai lieku-

ļiem. Kā renesanses cilvēki, visi šie Grīna varoņi ir vītāla spēka

pilni un amorāli. Tur viņu skaistums un diženība, un tikai tādi bū-

dami, viņi spēj izdarīt tos darbus, kam piemīt katras cīņas divatnība:

varmācība un aizstāvība, cēlums un slepkavība.

Kokneses pilskungs, zviedru komandants, atgādina musketie-

rim Bērtulim karātavas, kuras tam draudējušas par Glacas mācītāja
meitas piesmiešanu, katoļu mūķenes, kuras tas kopā ar citiem pie-
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smējis Volfbachas klosterī. Ne Vecāru Indriķis, ne Tīss Eglenieks,

ne Romas patricietis Kvantilians, ne musketieris Bērtulis nav

morāles paraugi, un tomēr viņu kaislības mūs valdzina ar savu spēku
kā tīra aistētiskā parādība, jo autors viņus tērpis stingrā formā, kas

ar savu ritumu atgādina varu un vīrišķību.

Latviešu varonības teiksma ir visi tie darbi, ku-

ros Aleksandrs Grīns rāda latvieti cīniņos par savu un savas tautas

godu, karos par savu dzimteni gan svešu varu pulkos, gan patstā-

vīgās Latvijas armijā. Ta iesākas ar zemniecisko atriebēju Vecāru

Indriķi, turpinās studenta Tīsa Eglenieka bezprātīgajā mensūrā ar

septiņiem, gūst savu augstāko sasprindzinājumu Nameja gredzenā,

izplešas un aptver visu tautu Dvēseļu putenī, sašaurinās uz latviešu

kolonistu cīņām romānā Tobago, atplaukst kā brīvības vīzija Kau-

guru dumpiniekos Karoga meklētājos.

Nameja gredzens šai rindā — spilgtākā parādība, bet ir vērts

pakavēties pie latviešu varonības būtības vispār. Pats autors savā

Varoņu grāmatā par galvenajām latviešu cīnītāja pazīmēm uzskaita

sekojošas: 1) tieksmi cīnīties naktī, tumsā vai mežā, 2) cīnīties vie-

nam pret vairākkārtēju pārspēku un sakarā ar to 3) augsti attīstītu

pašlepnumu, 4) uzbrukumu pārspēkam, 5) pārgalvību bez mēra, 6)

tieksmi pazoboties par pretinieku kaujas laukā vārdos un darbos un

7) pienākuma apziņu. Šīs īpašības nav apstrīdamas, jo visas ir iz-

paudušās latvieša cīņās vēstures laikmetos. Tomēr latvietis, bū-

dams labs cīnītājs, nav tik labs diplomāts, un viltīgākie bieži vien

viņu piemāna un atņem tam uzvaras augļus.

Ārkārtīgi niknie zemnieku dumpji pagātnē, individuālā spītība

un pretestība vissmagākos un nelabvēlīgākos apstākļos, latvju strēl-

nieki pasaules karā, nostādamies varonības un kaujas drosmes ziņā

pāri visdūšīgākām pasaules tautām, atbrīvošanas cīnītāji un piektā

gada revolūcionāri liecina, ka latvju tautā cīņas gara ir diezgan,

bet ka viņa ir arī lētticīga un viegli piekrāpjama, līdz ko iestājas

miers. Latvietis cīņā bieži ir vientiesīgais Antiņš, kas kaujas par

ideālām vērtībām, ko pēc tam pievāc izveicīgie melnie prinči. Tā

ir bijusi mūsu vēstures lielākā traģika, ka latvietis vajadzīgā brīdī

nemācēja būt reālpolītiķis un diplomāts, lai paturētu savus cīņas ie-

guvumus. Strēlnieki aizstāvēja un bieži glāba komunistu varu

Krievijā un nesaņēma par to ne pateicību. Arī Aleksandra Grīna

daudzi varoņi ir šādi Antiņi, un pirmā vietā no tiem stādāms Sku-

mants Gundars, kas ir sapņotājs no šīs slaveno Antiņu sugas, pār-

galvīgs un varens kaujā, bet lēti notic cilvēkiem un krīt viltnieku

lamatās. Viņu piekrāpj pats Polijas karalis.

Kad viņa pretenzijas uz Kurzemes hercogu troni dažas poļu
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grupas uzņem diezgan labvēlīgi, un ap viņu sākās toreizējo varu dip-

lomātiskā sacīkste un intrigas, tad viņš pats, šķīsts un pasaules ļau-

numa un viltus neskārts, neceļ ne pirksta savas lietas aizstāvēšanai

un bezdarbīgi nogrimst uz ilgāku laiku poļu šļachtiča Mnišeka muižā

un mīlinās ar tā meitu Mariju, vēlāko dēkaino krievu Dmitrija Vilt-

vārža līgavu. Kad pēdīgi viņš ar grūtībām nokļūst savu senču ze-

mē, tad vispārējais stāvoklis ir mainījies viņam par ļaunu, un stipra

ārēja poļu vai zviedru atbalsta vietā viņš var rēķināties tikai ar

bada, mēra, sirotāju un klaušu izmocītiem, saniknotiem sēļu zem-

niekiem, par kuru vadoni viņš kļūst. Viņš top par nospiestās tautas

ilgu un brīvības dziņu iemiesojumu, par teiksmainu sava gaidītā

valdnieka simbolu. Tā šis sapņotājs un cīnītājs ir glābējs un mocek-

lis, kam jāmirst par savu tautu, jo viņš ir gribējis savas tautas pa-

tieso brīvību, nav runājis pa prātam ne poļu karalim, ne šļachtai, ne

jezuītiem, tāpēc tie visi viņu pametuši. Varonī Skumantā ir bijis par

daudz cēlā Antiņa un par maz viltīgā diplomāta, par daudz mesi-

āniskā ticētāja savas tautas un atjaunotās valsts nākotnei un par

maz reālpolītiķa.

Kā vecajos labajos bruņinieku romānos, Aleksandra Grīna va-

roņi cērtas līdz pēdējam mirklim, dažreiz viens vīrs pret veselu pul-

ku, nav tiem ne baiļu, ne paguruma, kamēr miroņi kraujas kaudzēm

visapkārt. Autors saskrūvē skatus, padara tos tīri pārdabīgus, jo

viņš mīl cīņas patosu. Ļaudis nokļūst pilnīgi naida dziņu un

trakuma varā. Spilgta ir vieta, kur sēļu zemnieki ar galeniski ie-

sietām izkaptīm, sākumiem un citiem pašdarinātiem ieročiem kau-

jas pret kņaza Radzivila rēgulāro karaspēku, poļu huzāriem, leišu

šķēpniekiem un lepnajiem skotu algotņiem. Zēni un pusaudži, sie-

vas un meitenes kā asinskāras silu zebiekstes metas burzā.. „Kā

vilku mātes viņas klupa virsū ievainotiem, nagiem plēsa viņu sejas,

un dūrēm dauzīja nāves mokās trīsošus augumus. Plēsa no līķiem

zeltšūtas jostas, un sudraba portupejas no dragūnu mundieriem, un

sita salauzto šķēpu kātiem zemē nogāztos huzārus, rāva aiz matiem

un ūsām lepnos Lietavas muižniekus, kas bija lielījušies art līdumu

zemi ar arklos jūgtiem Sēļu zemes zemniekiem" (207). Karš nav hu-

māns, un Aleksandram Grīnam Ir drosme parādīt visu nežēlību un

zvēriskumu cilvēka dabā. Romānā daudz arī mocību, nežēlības un

asiņu, jo tanīs izpaužas rakstnieka mākslinieciskā būtība.

Dvēseļu putenim bez tīri mākslinieciskas ir arī sava politiska

un ideoloģiska nozīme. Pirmā atziņa, ko gūst tiešā pārdzīvojumā

strēlnieki un virsnieki, ir šī: ar vācieti karš vienmēr, tas ir

galvenais un pat vienīgais ienaidnieks, jo tīko pēc latviešu tau-

tas zemes un dzīvības. Šīs atziņas rauti, dodas cīņā karotāji.
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Psīcholoģiski te arī noskaidrojas tas apstāklis, kāpēc 1917. ga-

dā strēlnieki un lielā daļa no visas tautas kļuva lielnieciska.

To vislabāk izsaka Rīgas pašpuika, strēlnieks Miķelsons: „Ja

mūsu zemei jāiet pēdējā postā, jāpaliek zem vācie-

ša, lai tad put visa krievu zeme, lai sadedzina viņu tas komū-

nistu daudzinātais pasaules ugunsgrēks! Lai sadeg liesmās viss tas

vecais, kā vainas dēļ latviešu puikas velti krita Tīreļpurvā, lai jūk

un sabrūk, sakrīt plēnēs visa vecā pasaule, ja mūsu tautai, mūsu ze-

mei jāizput!" (111 d., 27). Par mūsu zemes pēdējo postu dēvē šis

jau mazliet internacionālā lielniecisma saindētais strēlnieks palik-

šanu zem vācieša, lielākas nelaimes mūsu tautai ne viņš, ne katrs

īsts latvietis nevar iedomāties. Un tālāk viņš saka: „Divus gadus

mēs kāvāmies par savu zemi, latviešu zemi! Kāvāmies, kamēr sā-

ka pagurt rokas un sirds. Kāpēc tad nenāca neviens gudrāks par

mums un tad nepateica: puikas, latviešu zeme lai ir latviešu valsts!"

Un garais dundadznieks Konrāds viņam piebalso: „Toreiz visi mū-

su domnieki un citi gudrinieki zināja muldēt tikai vienu: gaidiet, ko

teiks Krievijas učreģilka. Dos kādu zemsti ķirģiziem vai autono-

miju samojediem, varbūt, ka neaizmirsīs arī latviešus" (111, 29).

No romāna tēliem ļoti iezīmīgs ir vecais Vanags, seržants ar

bargo seju un mierīgo varonību, nebēdnīgais pašpuika Mikelsons,

viens no spilgtākiem, un sarkanmatainais dundadznieks Konrāds,

rupjais varonis ar vientiesīgu bērna sirdi. Šie ar savu spilgto rak-

sturību zināmā mērā apēno pat centrālo personu, Arturu Vanagu,

kam nav nekādu savādību, ne izcilu īpašību; viņš liekas iemiesojam

latvju tautas mierīgo un kluso spēku. Bez šīm personām ir vēl dau-

dzas citas, vairāk vai mazāk labi raksturotas, starp tām vesela rinda

vēsturisku cilvēku.

Tobago ir gandrīz tīrs dēku romāns. Pie latvju varonības

teiksmām viņu var skaitīt tāpēc., ka šeit Aleksandrs Grīns parāda

Kurzemes hercoga Jēkaba aizjūras kolonijas Gambiju un Tobago

salu, kur daudzi latvieši dzīvoja, cīnījās un gāja bojā. Šos pirmos

latvju kolonistus un viņu likteņus autors notēlo ar savu parasto

veiksmi, un traģisku iespaidu atstāj Tobago kolonijas izpostīšana

un latviešu izmisīgā pretimturēšanās uzbrucējiem holandiešiem.

Vēlāk šie brašie vīri kļūst par jūras laupītājiem — bukāniešiem un

pārdzīvo visādas dēkas, kamēr noslēdz savu mūžu kur kurais.

Stāstu krājums Klusie ciemiņi (1935) rāda mums bijušos cīnī-

tājus miera apstākļos, bet ar visu savu dvēseli tie dzīvo vēl atmi-

ņās par plosīgām kaujām un varoņdarbiem. Viņu patreizējā dzīve,

salīdzinot ar pagātni, vienmuļa, pelēka, un tie sapņo par bijušām cī-

ņām. Dažs stāsts aizgrābj ar savu drūmo baisīgo pamattoni, ar
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mistikas iejaukšanos reālā dzīvē. Vairāk nekā romāni, šie stāsti

rāda, ka Aleksandrs Grīns nav reālists, ka viņš spēj pārdzīvot un

attēlot tikai teikā paceltu īstenību. Kaut gan šai grāmatā ir klusi-

nāts tonis, tomēr arī tā ir pilna ar cīņām. Visā grāmatā cieši saska-

ras dzīvība ar nāvi, mirušie ar esošiem. Daži gabali dibinās uz tau-

tas pasakām, teikām un nostāstiem; tāds ir Kā Biržu kalējs atdabū-

jis iecerēto līgavu, Vectēvs un velns, citi ir rakstnieka radīti vēstī-

jumi, tā leģionāra stāsts Seržants Kroklī, kas latvietim liek būt fran-

ču armijā Kambodžā, uz Mekongas upes krasta.

Vēsturnieks un žurnālists. Aleksandrs Grīns ar

savu lielo interesi par cilvēces dzīvi pagātnē ir ņēmies pārstāstīt

Pasaules vēsturi 25 grāmatās, bet, ražodams pa piecām dienām

vienu grāmatu, viņš ievērojami sabojāja savu stilu. To pašu var

sacīt par viņa ģeogrāfiju Zemes un tautas. Šajos izdevumos tikai re-

tumis iemirdzas Aleksandra Grīna īpatnējais stils. Lielāka vērtība

viņa Latvijas vēsturei pamatskolām, kur skaidrs, vienkāršs stāstī-

jums un īsi savilkti raksturojumi un slēdzieni. Galvenām kārtām

viņš mēģina izcelt latviešu tautas pašdarbību un cīņas visos gad-

simteņos un izklīdināt vācu vēsturnieku melu ziņas par mums.

Kā žurnālists un ievadnieks Aleksandrs Grīns savos ārzemju

notikumu apskatos veikli savelk nozīmīgus faktus vienkop, apgais-

mo tos un pievieno tiem dažas vēsturiskas un ģeogrāfiskas perspek-

tīvas. Bet nekur viņš nav abstraktu domu vai patstāvīgu ideju iz-

teicējs. Ar filozofiskiem jautājumiem un pasaules uzskatiem viņš

nenodarbojas. Vēsture un tagadnes politika viņam ir tikai dažādu

varu savstarpējas cīņas par virskundzību, kam, pēc viņu domām

tikai labāka izskata dēl dažkārt tiek pārsegts idejisks mētelis. Kā

savā mākslā, tā savā publicistikā Grīns pazīst tikai pirmbūtnīgos

cīņas instinktus, kas vada atsevišķu cilvēku un tautu likteņus.

6. Nozīme un novērtējums. Aleksandrs Grīns pie-

der pie tās mūsu dzejnieku un prozaiķu grupas, kas ar pilnīgu tie-

šumu un atklātību daudzina pirmbūtnīgo cīņas un spēka elementu

cilvēka dabā. Viņš nav tēlojis nevienu tā saucamo intellektuāli,

kam prāts būtu pārmācis gribu un dziņas. Viņa varoņi var būt

augstu attīstīti un gudri, bet tie nedzīvo idejās. Viņu rīcības motīvi

vienmēr ir kaut kur zemapziņā. No tam viņu lielā vītālitāte, kas ag-

resīva sevišķi pret sievieti, viņu pašlepnums un varonība. Viņos

ir stipra cīņas griba, bet ne refleksīvais, mūžam svārstīgais prāts.

Aleksandrs Grīns ir tīrākais spēcīgās darbīgās vīrišķības pau-

dējs mūsu literātūrā. Sievieti rakstnieks mums rāda tikai kā vīrieša

kairo pretpolu, patstāvīgas nozīmes tai viņa darbos nav. Tāpēc

viņa sievietes maz individuālizētas, tās ir tikai dzimums un seksu-
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ālā kaire, uz ko neatturami tiecas uzvarētājs vīrietis, lai to iegūtu.

Dažreiz viņš piešķir sievietēm daimoniskas, raganīgas īpašības, jo

dzimuma kairumā un instinktā allaž ir kaut kas burvestīgs, un sie-

vietes dzīvo vairāk dziņu pasaulē, no kuras paceļas maģiskās ie-

strāvas.

Sakarā ar to, ka varoņus pārvalda galvenām kārtām tikai viens

pirmspēks — kareiviskums, arī vīrieši samērā maz individuālizēti.

Lielu rakstura dažādību sevišķi pozitīvajos varoņos nesastapsim.

Grīns savus tēlus vairāk marķē ar kādām nedaudzām pazīšanas īpa-

šībām nekā tos vispusīgi izstrādā par vaibstu un nokrāsu bagātiem

raksturiem. Smalkas psīcholoģiskas nianses nav viņa gaumē. Tā-

pēc viņam labāk padodas pirmatnējāki cilvēki: Konrāds, Miķelsons,

Gaidis, jo tiem pietiek nedaudzu raksturīgu vilcienu, kas kā vad-

motīvi iet tiem līdz.

Vērtīgākais Aleksandra Grīna ienesums mūsu literātūrā ir lat-

viešu varonības teiksma, kuras dažādos posmus un pa-

kāpes pieminēju darbu pārskatā. Tādos darbos kā Septiņi un viens,

Nameja gredzens, Dvēseļu putenis, Karoga meklētāji viņš pacel lat-

vieti varoni, cīnītāju par savas tautas godu un brīvību

augstumos, kur pirmatnējās aklās dziņas stājas augstāku mērķu un

uzdevumu kalpībā.

Kā jau stila aplūkojumā redzams, Aleksandrs Grīns mīl ap-

taustīt, apglaudīt, nosaukt un asi apzīmēt lietas, plastiski tās redzēt

un parādīt. Savos stiliski labākos darbos viņš necieš nenoteiktību

un aizplīvurošanu; tāpēc viņš daudzkārt tieši pasaka lietas, kuras

cits dzejnieks aiz liekulīgas kautrības noklusētu. Viņam piemīt

mākslinieka amorālitāte, kas nebūt nenozīmē vienaldzību ētiskos

jautājumos. Nevien reālos, bet arī fantastiskos priekšstatus un le-

ģendāras būtnes viņš mīl tēlot uzskatāmi, tā teikt, materiālizējot tās.

Ar savu juteklisko uzskatāmību un konkrētību Aleksandrs Grīns

radniecīgs tādiem rakstniekiem kā Janševskis, Virza un Aida Nied-

ra, bet varonības cildināšanā viņš turpina Ausekļa tradicijas mūsu

literātūrā.

3. Jānis Veselis

Arvids Dravnieks

1. Dzīves gājums. Jāņa Vesela dzimtene ir Augšzeme.

Neretas pagasta Āniņos 1896. g. 1. aprīlī (20. martā) pl. 6 vakarā sā-

kās viņa dzīves gaitas kalpa' vīra istabā. Tēvu Āniņos gan saistīja
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radu attiecības, bet jo liela bija vēlēšanās kļūt pašam savā patstāvīgā

dzīvē. Kalpu gaitu sūrumus viņš pietiekoši bija izbaudījis, pārstaigā-

dams turpat visu Jēkabpils apriņķi. Tikko rodas iespēja, 1899. g. viņš

uzņem nomā Pīkstuļu mājas Rites pagastā, kurās paiet zēnam pirmie

apzinīgās bērnības gadi, kad kāri uztver visus spilgtākos iespaidus.

Dabas jaukumi it īpaši nogulās pieredzē, jo mājas ir krāšņā vietā.

Tuvu tām atrodas Kalniešu un Krigānu ezeri. Pīkstuļu ļaudis va-

sarā gājuši uz Kalniešu ezeru peldēties un zēnu bieži ņēmuši līdz. Vis-

pār — Pīkstuļu apkārtnes dabas jaukumi tā palika atmiņā, ka varēja

kļūt par fonu Tīrumu ļaudīm. Tomēr šīs gaišās un saulainās atmiņas

pārklāj drūms notikums, kas saistās ar ugunsgrēku. Tēvs ar mazo

dēlu parasti gulējuši šķūnī. Kādā agrā pavasara rītā, kad tēvs at-

radās jau sējas darbā, šķūnis sācis pēkšņi degt. Lielā uztraukumā

pārskrējis tēvs un paspējis vēl laikā izraut zēnu no šķūņa, kaut

liesmas jau vareni plosījušās. Uguns pārsviedusies arī uz citām ēkām,

kas visas nodegušas. Neskārta palikusi tikai rija un pirts. Nelaimes

vietā gan saskrējuši tuvākie kaimiņi, bet sevišķu rosību glābšanas

darbā nav izrādījuši. Zēnam tā savādi šķitis, ka lielo briesmu brīdī

viens kaimiņu saimnieks mierīgi sēdējis ar garu pīpi zobos.

Ugunsgrēks zemnieku sētā liela nelaime; pēc tā Veselu ģime-

nei Pīkstuļos sākās grūtas dienas. Visa iedzīve gāja bojā, nebija

pajumtes kur dzīvot. Patvērumu atrada mazajā pirtiņā, bet tā aiz

vecuma drīz sagruva. Pārvilkās čigānu mājiņā, kur visiem tik tikko

pietika vietas. Vecāki ilgot ilgojās pie pirmās izdevības šo nelaimes

vietu atstāt. Jau nākošā gada Jurģos (1902) tēvs uzņem nomā Sau-

kas pagasta Albretus — mežziņa mājai piederīgu mazmāju. Zemes

platība jaunajās mājās gan nebija diža, bet, pacietīgi strādājot, izde-

vās tomēr sasniegt pietiekošu dzīves iztiku. Zēnam te paiet jau-

kākie bērnības gadi.

Albreti atrodas pašā dižceļa malā, kas iet no Neretas uz Jē-

kabpili. Pa ceļu ikdienas kustējās braucēji un gājēji. Apkārtnē

plaši mežu puduri, netālu Runtiņu sils un Skolu pilskalns, kas atai-

noti romānā Trīs laimes. Ar Albretu apkārtnes dabu arī saistās

Aklais ezers un Saules kapsēta. Albretos zēns sāk iepazīties ar dzī-

ves pienākumiem. Par govju ganu bijis leitēns, saukts Janka.

Satikuši samērā labi, bet pie reizes arī sirdīgi saplēsušies:

zēnā varēja izmanīt jau lielo patstāvību, aso taisnības izjūtu

un straujā rakstura iezīmes. Veselis jo agri bijis dispo-

nēts asi uztvert izcilas dabas parādības visā viņu grandiozitātē.

Tā atmiņā dziļi iespiedies varenais pērkona negaiss, kas uznācis

Stulvja sūneklī lopus ganot. Satumsusi visa debess, dobji dār-

dējis pērkons, un licies —■ debess sajauksies ar zemi. Vētra ap-
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lauzusi loti daudzus kokus mežā, Stulvja ezeriņā pacēlušās uz augšu

mazas saliņas, kādas agrāk tur nav bijušas novērojamas. Šī pār-

dzīvojuma atspulgs ir lieliskā pērkona nakts Tīrumu ļaudīs. Zēnā

agri parādījās vientulības izjūtas. Audzis pieaugušu ļaužu vidū, viņš

vairāk pierada sevī vērties un dabas jaukumos kavēties, uz ko ie-

virze jau bija raksturā. Parasti zēns ilgi klīdis viens pa mežu

ziemā un vasarā. Bērnībā kļuva redzams, kāds būs nākamā rakst-

nieka vīra tikums: arī tagad Veselis nav sevišķi sabiedrisks. Starp

vīriešiem viņam nav neviena tāda drauga, kuram viņš atklātos un uz-

ticētos viss. Tā zināma līdzība raksturā ar Raini, kas par sevi tei-

cis: „Tu esi viens no mūžības, Un viens tu paliksi līdz galam." Šā-

dus vārdus tikpat labi varētu parakstīt arī Veselis.

Tā jau gan parasta lieta, ka agrā jaunība un sirmais vecums

labi saderas kopā, tomēr zēnu ar vectēvu it īpaši vēl satuvināja

daudzās pasakas, kuras vectēvs zināja un mīlēja stāstīt labā iz-

teiksmē. Nav labi klājies tam, kas vectēvu aizkaitinājis: viņš

bijis liels zobgalis. Vesela tēvs arī dzīvas un atjautīgas dabas

cilvēks, dzīvē daudz grūtību un dažādu raibu notikumu pieredzējis,

kurus labprāt atcerējies vaļas brīžos un garajos ziemas vakaros.

No tēva un vectēva rakstnieks mantojis fābulēšanas prieku un stās-

tīšanas patiku. Māte pēc dabas bija klusāka; mīlēja vairāk pār-

domās gremdēties un svētos rakstus lasīt. Aso parādību uztveri

un dziļo izjūtu dēls saņēmis mantojumā no mātes.

Albretos pavadītais apzinīgās bērnības posms ir visādu kāpi-

nātu sadzīves notikumu piestrāvots. 1904. g. izcēlās krievu-japāņu

karš, kas satrauca mierīgo lauku dzīvi. Nākošajā gadā visu latviešu

apdzīvoto zemi atkal saviļņoja revolūcija, kurai drīzi sekoja soda

ekspedīciju varas darbi. Dragūņi bieži jājuši pa dižceļu uz Neretu,

kur notika nemiernieku sodīšana. 1906. g. vecāki atstāj Albretus un

iet atpakaļ uz Āniņiem, kuru saimnieks bija emigrējis uz Ameriku.

No Albretu šaurības un vientulības zēns ieiet Āniņos plašākā pa-

saulē: māja diža, saime liela un raiba. Tomēr pirmais bērnības

posms jau pārdzīvots, iespaidi kļūst bālāki. Jāsāk iet skolā un jā-

ieslīd pamazām grāmatu pasaulē. Albretos zēnu saistīt saistīja

Skolas Maize, kurā bija interesanti stāsti par lieliem vīriem un tā-

lām zemēm. 1907. g. rudenī sākas pirmās skolas gaitas Neretas

Andreja skolā, kur aizgāja uz visu nedēļu, naktīs guļot trīs stāvu

lāvās. Āniņiem kaimiņos atrodas rakstnieka Kļaviņa mājas Kane-

nieki, kurās varēja dabūt labas grāmatas. Mājas Viesa Mēneš-

rakstā nāca tā laika latviešu labāko rakstnieku darbi. Jauno Pē-

terburgas Avīžu pielikumā atkal bija labāko krievu rakstniecības
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paraugu tulkojumi. No tiem īpaši palika atmiņa Tolstoja romāns

Augšāmcelšanās.

1910. g. Veselis ciemojās pie mātes māsas Pliskavā. Skolā

puslīdz iemācījies krievu valodu, viņš rod izdevību iepazīties nu ar

krievu klasiķu darbiem oriģinālā. Te pārlasīti Tolstoja, Gogoļa un

Puškina darbi. Pēc trīs mēnešiem viņš atgriežas tēva mājās,

strādā līdzi visos lauku darbos, bet tieksme darboties dzejā

tik liela, ka notiek apzinīga pievēršanās tai. 1910. g. uzrakstīts

pirmais stāsts par slīkoni pie pārplūdušas upes, un sacerēti

vairāki dzejoļi. 1911. gada rudenī Veselis iestājas pilsētas skolā

Jēkabpilī. Skolā valdīja pārkrievošanas centieni, bet pie skol-

niekiem tie maz ko panāca. Skolnieki dzīvoja garīgi intensīvu

dzīvi, sporta kaislības tad nepazina. Politika un literārās intereses

izbīdījās pirmajā vietā, pie kam aiz literārās aizsegas bieži slēpās

tīrā politika. Skolnieki daudz sprieda kā par literātūru, tā par po-

litiski sociālām lietām, savos disputos skardami arī filozofiskas

un zinātniskas problēmas. Protams, viss tas notika lielāko tiesu ār-

pus skolas sienām. Veselis dzīvo līdzi šo spraigo dzīvi, bet aizvien

vairāk sāk ieslīdēt tīrās literātūras pasaulē. Abonēdams un lasī-

dams tolaik populāro un marksisma garā ieturēto žurnālu Domas,

tieši jautājumos par literāro darbu vērtēšanu un literātūras uzdevu-

miem vispār Veselim veidojās pašam savi ieskati, kas atbilst viņa

dziļākām iedabām. Viņš apbrīno Edgara Po un Oskara Vailda labo

stilu. Patika arī Heinricha Manna darbi un Knuta Hamsuna Mistēri-

jas. Skolas bibliotēkā bija krievu klasiku darbi, viens otrs klasisko

paraugu tulkojums krievu valodā. īpaši Aischila Piekaltais Prome-

tējs valdzināja jauno lasītāju. Jēkabpilī Veselis pamatīgi iepazīstas

vēl ar Māterlinka, Šniclera un Kn. Hamsuna darbiem.

1913. g. Veselis izstājas no skolas, dzīvo mājās pie tēva un pa-

līdz lauku darbos, bet visos vaļas brīžos un garajos ziemas vaka-

ros nododas lasīšanai un rakstīšanai. Braucot tēvam līdz uz Rīgu

pārdot lauku ražojumus, viņš izdod par grāmatām visu vasaras peļ-

ņu. Šai gadā pasākts viens darbs, kas vēlāk ņemts par sižetu Tī-

rumu ļaudīs.

1914. g. visus satrauca lielais pasaules karš. 1915. g. vācieši

iebrūk Kurzemē un tā paša gada 21. augustā Veseli iesauc kara

klausībā un aizsūta uz Baltkrieviju krievu pulka rezerves bataljonā.

Cktobrī atsūtīja atpakaļ uz Valmieru, kur apmācīja. Pulka vienā

rotā bija iedalīti latvieši, bet Veseli ieskaita krievu rotā, kurā

latviešu bijis tā ap 30. Sarunājušies un rakstījuši lūgumu, lai

atļauj pāriet uz. latviešu strēlnieku bataljoniem, bet lūgums no-

raidīts. Pulku ilgi turēja rezervē, tikai 1916. g. aprīļa beigās
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nosūtīja frontē pie Daugavpils. Maija mēnesī Veseli iedala

149. kājnieku pulkā, kur rotā viņš vienīgais latvietis, un nosūta kau-

jas rajonā iepretī Ilūkstei. Lielas kaujas te nebija, notika tikai pa-

rastā apšaudīšanās. 1917. g. 5. janvārī visu divīziju iesēdināja vil-

cienā un veda prom nezināmā virzienā, bet — atveda Rīgā! Tūdaļ

sūtīja tālāk uz Dubultiem. Naktī, lielā aukstumā un putenī, devās

uz kaujas rajonu. Šinī gājienā uz pirmajām pozicijām iznāca sa-

stapšanās ceļā ar latviešu strēlniekiem. Pulka atrašanās vietu bieži

mainīja, līdz 1917. g. 24. janvārī deva pavēli doties īstā uzbrukumā.

Tomēr krievu karaspēka disciplīna un kaujas spars jau bija sācis

irt, un uzbrukums nedeva cerētos panākumus. Pulks cieta lielus

zaudējumus un Veseli ievainoja kājā. Atpakaļceļā uz pārsiešanas

punktu lode caururba vēl otru kāju. Saņemot visus gribas spēkus,

kaut kā izdevās aizvilkties līdz pārsiešanas punktam, jo palikt uz

vietas nedrīkstēja: atgulšanās sniegā draudēja ar nosalšanu. Ārsti

par šo uzņēmību un izturību bija ļoti pārsteigti — ievainojumi izrā-

dījās pagrūti.

Rētas dziedēt Veselim nācās kara slimnīcā Pēterpilī, kur pie-

dzīvoja arī pirmo februāra revolūciju. Daudz maz atveseļojušos

izlaida no slimnīcas pastaigāt pa pilsētu. Ar saviem varenajiem

prospektiem un lielpilsētas plašumu Pēterpils atstāja neizdzēšamu

iespaidu. Normālais dzīves ritums tomēr bija jau izjaukts. Visur

juta tikai revolūcionāro noskaņojumu: nemieri, mītiņi un demon-

strācijas kļuva parastas parādības. Maija sākumā komisija piešķīra

divu mēnešu atvaļinājumu veselības uzlabošanai un varēja tad

braukt pie vecākiem, kas, no dzimtenes izbēguši, dzīvoja tagad Vid-

zemē, Meirānu pagasta Degumnieku Stulpiņos. Cēsu kara apriņķa

priekšnieks piešķīra vēl divu mēnešu atvaļinājumu. Tā izdevās pa-

vadīt brīvībā gandrīz visu 1917. g. vasaru. Šajā vasarā uzrakstīts

stāsts Tuksnesī un savdabīgā fantāzija Čūskas audzināšana. Vā-

cieši pa tam ieņēma Rīgu, fronte virzījās uz priekšu. Kad atvaļinā-

jums nāca uz beigām, bija jābrauc uz Valku pie kara apr. pr-ka.

Valkā Veseli atzina par derīgu ierindai, nosūtīja uz Tērbatu un ie-

skaitīja latviešu strēlnieku rezerves pulkā. Pilsētā bija jāpilda sar-

dzes dienests. Drīzi lielu dalu karavīru pulkā atvaļināja pavisam,

starp tiem arī Veseli. 1918. g. vācieši ieņēma Vidzemi, varēja braukt

atpakaļ uz dzimteni. Līdz ko bēgļi pārbrauca Āniņos, tā tur

novietoja vācu karavīrus, kas iekārtojās istabās; pašiem nācās pār-

vākties klētī. Pavasarī trūka sēklas, maizi cepa no auzu miltiem.

1918. g. novembrī vācieši atstāja Kurzemi. lestājās īsts bezvaldības

laiks. Katrs pagasts bija nošķirts pats par sevi, laikraksti nepie-

nāca, par Latvijas valsts nodibināšanos nekā skaidra nezināja. Ru-
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nāja, ka lielinieki nākot šurp, un ap Ziemassvētkiem tie bija ari

klāt. Dzīve kļuva vēl nedrošāka, nauda zaudēja savu vērtību, nekā.

nevarēja nopirkt, par Latvijas armijas cīņām pie Ventas nekā no-

teikta nezināja.

1919. g. oktobrī Neretā iebruka bermontieši; pie Viesītes tos

sakāva un izklīdināja. Latvijas armija virzījās uz priekšu, ieņēma

visu Zemgali. 1919. g. 28. oktobrī Veseli iesauca Latvijas armijā

un ieskaitīja 3. Jelgavas kājnieku pulkā. Pēc influences pārcieša-

nas smagā formā, Veseli aizsūta uz Rīgu un iedala Apsardzības ba-

taljonā. 1920. g. Veselis aizsūta dažus savus darbus uz Latvijas

Kareivja redakciju. No Vesela darbiem stāsts Tuksnesī bija sevišķi

paticis redaktoriem; to arī iespieda kā pirmo Veseļa episko darbu

1920. g. maija numuros. Ar A. Plensnera gādību Veseli pārkomandēja

uz armijas virspavēlnieka štāba informācijas nodaļu, kurā jau strā-

dāja J. Sudrabkalns, J. Ezeriņš, A. Bārda, P. Ermanis un J. Vainov-

skis. Tā Veselim radās iespēja tuvāk iepazīties ar jau pazīstamajiem

rakstniekiem, kuri grozījās īpaši Latvijas Kareivja redakcijā. Pa-

stāvīgi darbinieki tur bija A. Plensners, brāļi A. un J. Grīni*

un Viktors Eglītis; bieži redakcijā bija sastopams arī K. Strāls, V.

Dambergs un brāli Kroderi. Visā dzīvē valdīja liela rosība, jauni

meklējumi vispār un literātūrā sevišķi bija spraigi. Daudzus saistīja

ekspresionisms, kam arī Veselis vienu laiku veltījis lielu ievērību.

Agrāk sarakstītos Vesela darbus iespiež vairākos laikrakstos, un

1921. g. tie gandrīz visi iznāk atsevišķi grāmatās. Arī pēc demobi-

lizēšanās Veselis paliek Rīgā, bet vasarās vienmēr dzīvo uz zemēm

un nododas vienīgi literāram darbam.

2. Episkie darbi. Veseļa pirmā grāmata Pasaules dār-

dos iznāca 1921. g. Tajā jau var vērot rakstnieka īpato seju un ta-

lanta apjomu. Viņa pirmie stāsti saistās ar kara pieredzējumiem un

pārdzīvojumiem, kas dziļi bija nogulušies pieredzē. Šos pārdzīvo-

jumus daudzi mēģinājuši atveidot literāros darbos, bet tikai reta-

jiem tas laimējies ar vajadzīgo mākslas briedumu. Ar labu sižetu

vien vēl nepietiek, vajadzīgas arī veidotāja spējas. Veseļa rakstnieka

talants gaiši saredzams jau pirmajos stāstos. Izvēlēto vielu viņš-

pakļauj saviem mākslinieciskajiem nodomiem pavisam neparastā

kārtā. Proti: Veseļa kara stāsti nesakņojas tikdaudz tiešajā pieredzē

kā iztēlē. Tikai stāstījumu ticami un pārliecinoši veidot viņam piepa-

līdzīgi reālās pieredzes fakti. Tā 1917. g. rakstītais stāsts Tuk-

snesī ataino pasauli, kurā rakstnieks pats tieši — nekad nav bijis.

Viņa iejušanās spējas pilnīgi svešos apstākļos tomēr lielas un fantā-

zija tik radoša, lai tuksneša izjūtas varētu saistoši un pārliecinoši at-

tēlot. Darbības norisei vajadzīgos faktus tad var pārbaudīt ar tiešās
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pieredzes atzinumiem. Šādi veidots stāsts Veselim padevies ar

spraigu risinājumu. Sižets nostādīts gauži labi, un lasītājs gūst pār-

liecību, ka stāsts pilnīgi sedzas ar kādu īstenībā notikušu gadījumu,

par kuru rakstnieks tagad stāsta. Pārdzīvojumus palīdz kāpināt at-

stātība tuksnesī un tuvās nāves nojauta. Cilvēkam vislielākā bries-

mu brīdī vēl gribas ticēt brīnumam, kas tā vienkārši neļaus iet bojā.

Sasprindzinājumu izkliedē aeroplāna parādīšanās. Kas notiks tālāk,

par to rakstnieks nestāsta. Stāsta kompozicijā vērojami tie paši pa-

matprincipi, kas R. Blaumaņa Nāves ēnā, tikai katrs tēlo savu pa-

sauli, starp kurām nav līdzības, bet izveido šo pasauli, izejot no vie-

niem un tiem pašiem formālās uzbūves pamatprincipiem. Stāsta

mākslinieciskā vērtība ievērojama. Bet pašam autoram un viņa

meklējumiem vēl raksturīgāks ir šī krājuma otrs stāsts — Aero-

plāns un automobilis, jo te šie technikas sasniegumi iegūst jau sim-

bolisku nokrāsu — tie ir tikai līdzība zemes cīņai ar bezgalību. Spē-

cīgi attēlotā kara aina ar to ievirzās savādi fantastiskā nostādījumā.

Parasto kara techniku rakstnieks saista ar telpas pārvarēšanas

problēmu un tiekšanās iespējām bezgalības jomās. Viņa lidonis nav

vis parastais karotājs, bet izgudrotājs un fantasts, kas grib attālinā-

ties no zemes, tās apdzīvotājiem un viņu cīņām. Aeroplāns uzdrā-

žas automobilim un, reāli uztverot, tiek sadragāts. Autors ar

šādu atrisinājumu neapmierinājās. Viņu saista kāda trešā ie-

spēja. Viegli ievainotais lidotājs atkal iedarbina mašīnu un paceļas

gaisā. Rakstnieks nobīda visus reālos šķēršļus un liek savam lidotā-

jam milzīgā ātrumā doties pāri vecajai Eiropai, lai nokristu Āfrikas

smilšu tuksnesī, kur vēji viņu appūtīs tuksneša smiltīm. Zeme paliek

uzvarētāja, bet autoram šī notēlotā cīņa starp zemi un bezgalību ir

visai iezīmīga. Brīnišķa fantāzija un spilgtie salīdzinājumi stāsta

mākslas vērtību īpaši izceļ.

Pasaules dārdos Veselis pauž arī savus sabiedriskos ieskatus.

Izbaudījis pats kara grūtumus, viņš galu galā neredz nekādas jēgas

šai cilvēces posta dejai. Stāstā Zemūdens laiva izpaužas kritika

cilvēcības vārdā par pasaules iedalījumu un šo atsevišķo daļu sav-

starpējām cīņām. „Te ir tēvija, un tur ir tēvija, te ir dzimtene, un

tur ir dzimtene. Glābiet un sargājiet šīs daudzās dzimtenes vienu

no otras! Darait tā, lai gaišo ūdeņu upes, kas viņām apkārt tek,

pārvērstos par sārtu asiņu straumēm
.

Jo vairāk kāda dzimtene no-

šīs lētās sulas izlies, jo slavenāka viņa būs" (136). Rakstnieks jūt,

ka vecā pasaule brūk kopā. To labi jau izsaka grāmatas virsraksts.

Šajos pasaules dārdos var izjust, kā pamazām jaunais laiks stājas

savās tiesībās. Veselis tēlo cilvēkus, kas šīs pārejas noskaņas nes

sevī. Kā laikmeta noskaņas liecinieks, stāsts interesants un vēr-
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līgs. Citas Pasaules dārdos uzņemtās fantāzijas vairāk izceļas savā

kompozicijā. Tā, piem., Mēnesietes dāvana pielīdzināma novelei ar

brīnuma elementu. Tēlotais varonis ieslēgts divi pretstatos, un viņa

paša būtne it kā pārlauzta uz divi daļām. „Viena daļa gribēja pie-

dalīties visos zemes priekos, bija strauja un kustīga, bet otra lūko-

jās caur akliem apziņas logiem uz Mūžības Lielceļa" (ibid. 91).

Rakstnieks pats starp šiem divi pretstatiem, starp zemi un mūžību,

vij savu domu pavedienus, un viņa mākslas tēliem tā ir ass, ap kuru

virpot. Uz zaļās zemes stāvēdami, parasti viņi tiecas pēc kā aug-

stāka un garīgāka, raksturodami gribu ietiekties arī prātam nepie-

ejamās mūžības jomās.

Stāstā Zem vācu jūga (sar. 1919. g., izn. grāmatā 1921. g.)

attēlots vācu okupācijas laiks Zemgalē. Šie ārējie apstākļi autoru

tomēr interesē tikai tik daudz, cik tie palīdz izcelt un pārliecinoši

notēlot galveno personu pārdzīvojumus. —■ Laucēnu saimnieks aiz-

gājis karā, viņa jaunā sieva paliek viena mājā. Zemgali ieņem vā-

cieši. Šajā noslēgtībā un vientulībā Laucēnos apmetas svešs ienā-

cējs, kas prot pievērst sev saimnieces ievērību. Viņa gan cīnās

pretī, bet to jau Blaumanis zināja, ka prāta celtajam žogam jūtas

kāpj pāri. Tā tas notiek arī Laucēnu saimnieces dzīvē. Kad vīrs

atgriežas no kara, viņš atrod priekšā jaunu dēlu, bet saprot sievas

kļūdīšanos un piedod tai: „Es zinu, ko asinis prasa. Es zinu, ka

viņu prasības jāpilda, un par to nav sodāms neviens" (100). Vai

svešais bērns nekļūs par šķērsli labai saskaņai, to rakstnieks tālāk

nerāda. Stāsts noslēdzas ar vīra atgriešanos. Psīcholoģiski šāds

atrisinājums iespējams. Tas bija kara laiks, varbūt saimnieks pats

tāpat lauzis savu uzticību sievai, kura grūti pūlējusies, lai uzturētu

kārtībā mājas saimniecību. Bet ja tas prasītos arī citādi, kā autors

iedomājies atrisinājumu, tad stāstam jāpārkāpj savas robežas un

jāieslīd romāna formā. Stāsta mākslinieciskais noslēgums rāda

cilvēcisku iežēlu par izpostītā zemē atstātajiem cilvēkiem. Priekš

Veseļa vienīgi R. Blaumanis savu Raudupieti tik uzskatāmi notē-

lojis cilvēciskajā cīņā ar jūtu varu. Bet ja Raudupiete ir vairāk

niansēts un smalkāk notēlots tips, tad Veselis zīmē plašās un lie-

lās līnijās. Viņa otas vilcienos Laucēnu saimniece ir raupja savā

ārējā veidojumā, bet kā tēls spilgta un dvēseliskajos pārdzīvojumos

īsti cilvēcīga. Stāsta notikumi pakārtoti un pieskaņoti saimnieces

raksturošanai. Ar to darbs guvis teicamu viengabalainību un labu

māksliniecisko izveidojumu.

Aklā ezera fantāzijas (1921) pārsteidz ar savdabīgajiem siže-

tiem un neparasto dzīves parādību notēlošanu. Ja Čūskas audzinā-

šanā (sar. 1917) izmanāmas dekadences noskaņas, tad Noziegumu
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pilsēta vairāk jāuztver kā ekspresioniska literāra maniere. Aklais

ezers (sar. 1917) no šīm trim fantāzijām labākā savā mākslinieciskajā

ietērpā ar krāšņo fantāziju. Rakstnieks nostājies uz tā viedokļa, ka

cilvēka labākās domas un cēlākās jūtas ir tikai mīlas un dzimuma

izjūtu un pārdzīvojumu tālāks kāpinājums un izpaudums. Krišs Dai-

ners grib moži piedalīties visos zemes priekos, bet tikpat spilgta viņa

tieksme lūkoties caur akliem apziņas logiem uz Mūžības Lielceļa. Ju-

tekliskajās baudās grimstot, viņš no tām spēj pilnīgi atteikties un

divkārt asāk tvīkst ieslīdēt tīrā garīguma pasaulē.

Pirmo romānu Saules kapsēta Veselis saraksta jau 1918., bet

grāmatā tas iznāk tikai 1921. g. Saturā un veidojumā tas pieslēdzas

pirmā posma darbiem, kas sarakstīti jau agrāk un ilgāku laiku pa-

lika neiespiesti. Ārkārtīgi liela bijusi Veseļa ticība un pārliecība par

savas dzīves uzdevumu. Viņš raksta iekšējas vajadzības spiests,

daudz neskumdams, ka viņa darbi iespiestā veidā vēl nevar atrast

ceļa uz lasītāju.

Romāna kompozīcijā saskatāms īpats paņēmiens — cilvēku

nostādīšana cīņā ar dabas spēkiem, kuru statiskās varenības priekšā

var izjust savu nespēku. Šis statiskais elements te ir purvs, kurā

„sūnas auga, iezīda saules spēku, pēc tam nogrima ūdenī, satrūdēja

un pārogļojās" (88). Tēlot dabas spēku pārvarēšanu rakstnieks ir

iesaistījis romāna saturā, bet līdzās šai problēmai viņa intereses vēl

vairāk saistās cilvēku tēlošanā, izceļot viņu pakļaušanos asiņu spē-

kam. Mežzinis Līrums ir vairāk dzīves baudītājs. Dzīves celtnie-

cība un šķēršļu pārvarēšana viņu nesaista pilnīgi un līdz galam. Viņa

intereses nav koncentrētas vienā virzienā, bet ir dalītas, kādēļ ne-

kur nevar saistīties viss. Gribēdams iekļauties jaunās dzīves for-

mās, viņš nevar apmierināties ar klasisko skaistumu, kas „nokauj

visas spilgtāk verdošās jūtas, jaukākās un īpatākās domas, mēro

visas lietas ar zelta vidus mērauklu" (20). Jaunais inženieris Ar-

turs ir cita gara un dabas cilvēks, kuru vairāk saista radošais darbs

praktiskajā dzīvē. Jaunas ieskaņas romānā pavīd mīlestības uz-

tverē ganu zēna Viktora un Mirdzas platonisko attiecību notēlojumā.

Šie mazie un dvēseliski skaidrie mīlētāji it labi iederētos Poruka

kluso un dvēseliski kāpināto cietēju pasaulē. Arī Konrāds Mieris

savas izjūtas saista tikai ar vienu sievieti un šķietas kā pirmtēls

rakstnieka iemīļotajam Jūlijam Krainim, kas figūrē vēlākajos dar-

bos. Pavisam savdabīgs tēls ir Klupušais Jorģis, kas tikpat amo-

rāls kā pati daba. Tā jau vienā pašā darbā redzams, cik plašs un

vispusīgs autora dzīves skatījums. Viņš vienlīdz labi notēlo kā

spilgtu kaislību cilvēkus, tā pavisam ēteriskas būtnes, kuras dzīvo

it kā tīrā gara pasaulē. Romānā stāstījums plūst viegli, un bērnībā
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uzņemtie dabas iespaidi vietām guvuši jauku un tīkamu atveidu.

Stāsts Dievu gulta (1922) attēlo komunistu varas laikus. Kom-

pozicijā jaužama zināma līdzība ar iepriekšējo romānu. Nosaukums

Dievu gulta nāk no milzu akmens, kas atrodas pie galvenā varoņa

Jūlija Kraiņa vecāku mājām,. Stāstā akmens ir nemainīgais mūžības

liecinieks, bet visi sadzīves notikumi plūstoša straume, kas aizpeld

kā mākoņi pār galvu. Kraiņa garīgā būtība — meklētājs gars, kurā

vienojas ideālisms un skepticisms. Par valsts ideālo formu domā-

jot, teorētiski viņš tādu saskata komūnismā, bet redzot komūnistu

varas vīru zemiskos darbus un ierobežotā saprāta triumfu, kļūst pa-

visam skeptiķis. Teorija gan ir šķietami jauka, bet šīs teorijas jauks

piepildījums dzīvē — neiespējama ūtopija. Šī atziņa pamazām pārņem

Kraiņa prātus, un stāstā labi parādīta Kraiņa līdzšinējo sabiedrisko

ieskatu sabrukšana un smagnēji lēnā veidošanās jaunai dzīvei. Rak-

sturīga Krainim kā tipam stāstā saruna ar māti pēc atgriešanās no

svešuma. Māte saka: „Mīļais dēliņ, tu mājā? Nu jau neiesi ne-

kur?" (70). Rakstnieks piebilst: „Aizlaicīgs zemums bija šajos

vārdos: visos laikos zemnieku mātes tā bija apsveikušas savus dē-

lus" (70). Dēls pārnācis no svešuma ar lielām mērauklām un nes

savā dvēselē posta izjūtu, kādēļ redz to projecējamies ārējā pasaulē.

Aizlaicīgais senums viņam kļuvis svešāks, bet vecāki tajā jūtas īsti

labi. Tā šīs divi paaudzes ir katra savas pasaules cilvēki. Jaunat-

nes prāti laiku pārvērtībās tā sabangoti, ka tēvi un mātes vairs ne-

pazīst savus bērnus. Šo laikmetisko noskaņu rakstnieks labi pratis

attēlot. Jūlijs Krainis tomēr nav cīnītājs par jaunu sabiedrisko ie-

kārtu, kaut arī ārēji viņš šo cīnītāju pulkā iesaistīts. Viņu tajā ievilcis

laikmeta inerces spēks, jo pēc dabas Krainis ir vērotājs un filozofē-

tājs, kādus cilvēkus dzīve parasti pakļauj savam plūdumam. „Dievu

gultā Krainis agrāk bija gulējis veselām dienām, jo nekur nebija tāda

smeldzoša plašuma, tāda tik tuva un reizē tik tāla zemes dzīves

skaistuma kā te. Bezgalība te bija tik tuva, ka saplūda ar dvēseli,

bet mūžība, dūkdama kā ritenis, žūžoja caur abām" (75). Visas sa-

dzīves cīņas no Dievu gultas perspektīvas liekas kā mākoņu ēnas,

kas nomaina viena otru: „Viss mainījās un kustējās, bet Dievu gulta

stāvēja mierā un nekustējās" (75). Pēc lielinieku aiziešanas Krainis

jūtas aicināts kalpot jaunai dzīvei, kas solās būt jaunas un maigākas

kultūras apstarota, bet ari šajā dzīvē viņš nebūs organizētājs un

veidotājs, jo domas kāva nost viņa asiņu spēku, kādēļ nekur ne-

varēja saistīties pilnīgi un galīgi. Stāsts interesants un ietver sevī

vēl gados jaunā autora zināmu meklējumu posmu.

Pec pirmo, klusībā radīto, darbu publicēšanas, rakstnieks pie-

vēršas mazāku apmēru darbiem — stāstiem un novelei. Noveles
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sakopotas krājumā Liesma uz ūdeņiem (1921.) un stāsti krājumā

Rēgi un cilvēki (1924), Vilkači (1925). No krājuma Rēgi un cilvēki

atsevišķi pieminams stāsts Indiešu dievi (1923), kurā rakstnieka

fantāzija savā brīnišķīgajā lidojumā ietvērusies augstvērtīgā mākslas

darbā. Rakstniekam par visu vairāk tomēr piestāv plašais episkais

plūdums un dzīves skatīšana visā viņas totālitātē. Tādēļ 1923./24. g.

Veselis strādā pie plaša apmēra darba Eņģelis Ufirs (1924), kas ir

Dievu gultas turpinājums un skar Latvijas galīgās atbrīvošanas cī-

ņas no Bermonta varas. Veselis pats tieši piedalījās šajās cīņās un

nu savus pārdzīvojumus projecē mākslā. Romānā daudz jaunu do-

mu un vērtīgu atziņu, bet pašam autoram tas raksturīgs kā pirmā

darbības posma noslēgums un idejiskās bilances uzrādītājs. Romānā

starp citu atrodam šādu zīmīgu vietu: „Uz pirmās pakāpes ir tikai

miesa un kaislību vēji, dažreiz zemums un niecība, bet dažreiz arī

bezdomīga vienkāršība" (144). No Veseļa radītajiem tēliem pilnīgi

miesa un reizē šīs pirmās pakāpes pārstāvis ir Krišs Dainers pirms

atdzimšanas un mežzinis Līrums. Zemums raksturo Vējautu, un

Valdu Lailoku — bezdomīgā vienkāršība. „Šajā pakāpē virsroka

nav ne dvēselei, ne garam, bet vispirmatnējākiem instinktiem. Šai

stadijā piedzimst viengabalīgas dabas (Valda), dažreiz apbrīnoja-

mas ar noteiktību un varenu spēku" (Vējauts). Vispār tā ir Veseļa

pirmatnīgi būtiskās mākslas definīcija un raksturojums, ko autors

dod par saviem iepriekšējiem darbiem. Nākošās pakāpes rakstu-

rojums iekļauj sevī romantisko mākslu: „Te ir mīkstu, maigu un

plūstošu jūtu valdonība, kaut kas skaidrs un ēterisks, bet līdz ar to

acīm ātri izūdošs, jūtekļiem nesatverams un bālasinīgs. Šai stadijā

piedzimst un paliek visi sensitīvie, pazemīgie, sirdsšķīstie,

jūtu cilvēki, no kuriem izstaro labvēlības gaisma un mīļums" (ibid.).

Veselim nav tādu darbu, kas pilnīgi iekļautos šajā pakāpē, bet tikai

atsevišķi varoņi, piem., Viktors un Mirdza. Labi šajā pakāpē iede-

rētos Poruka sirdsšķīstie, bālie un klusie varoņi. Pēdējā un augstā-

kā pakāpe raksturo klasisko mākslu, kuru Veseļa darbi un varoņi

sasniedz tikai ar Tīrumu ļaudīm. „Veidotājs gars noteic šai stadijā

jūtu virzienu un stiprumu, piespiež dvēseli atkal tuvoties miesai,

pēdējo apgarojot un piesātinot ar saulainu siltu daiļumu. Nav vairs

miesas brutālitātes, ne tukšu bezgalīgu dvēseles ūdeņu, bet ir jauna

augstāka būtība, vienojums ar pilnību". Nevienu no šīm pakāpēm

nevar ignorēt, kultūrā tās visas vērtīgas un nozīmīgas, bet cilvēka

gars aug no zemākā uz augstāko, skats no tuvākā tiecas uz tālāko.

Tā arī Veseļa attīstība apbrīnojami pakāpenīga, pielīdzināma orga-

niskai augšanai. Ja pirmajā pakāpē rakstnieka darbos varēja izma-

nīt svešo ideju iestrāvojumus, tad augstākajā pakāpē notiek pilnīga
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sakušana un apaugļošanās ar latviešu zemes dabu un garu. To, ko

latviešu zemnieks sevi organiski nesa kā dabas dotību, tas moder-

najam intelliģentam, kas dzēris no svešu tautu gara avotiem, grūtā

cīņā atkal par jaunu jāiegūst. Romāns tad arī tēlo Kraiņa augšanu

gara skaidrībā.
„
Viņam bija tāda sajūta kā jaunai čūskai, kura iz-

augusi no vecās ādas un grib to nomest, bet vēl nezina un nesaprot,

kā to darīt. Tāpat viņš bija pāraudzis dvēseles vienaldzību un sa-

stingumu un taisījās pāriet gara mūžīgi dzidrajā gaisotnē. — Vaja-

dzēja nākt tikai no ārienes mazam grūdienam, lai gara saule varētu

uzlēkt pār miglainiem ūdeņiem" (234). Gara skaidrību un sirds

šķīstību tiecas iegūt Krainis. Uz to viņu vada lielais sanitārs Eņģe-

lis Ufirs, kam vajag pasauli notīrīt no visām sērgām. Šis tēls Vese-

lim ir starpnieks starp zemi un debesīm, kādās aplodās svārstās

Kraiņa pārdzīvojumi un garīgie meklējumi. Tā kā Veselis savas

problēmas uztic risināt literāriem tēliem, kuri vispirmā kārtā ir cil-

vēki ar miesu un asinīm un šos garīgos centienus sevī nes, tad ro-

māna fābulā ievīti arī reāli notikumi, kas te ir dzimtenes atbrīvošana.

To rādot, Veselis paplašina savu tēlu pasauli, un beigu daļā šie kara

notikumi izvirzās pat galvenajā vietā. Līdz ar dzimtenes at-

brīvošanu un jaunas dzīves iesākšanos ir noslēdzies arī zīmīgs at-

tīstības posms Kraiņa personīgajā dzīvē un garīgajos meklējumos,

ko apliecina beigu vārdi: „Vecie sakari izira, viens posms bija no-

dzīvots līdz galam." Ar jauno romānu Tīrumu ļaudis (1927) Ve-

selis pārkāpj otro pakāpi, to pārdzīvodams tikai sevī, un ieslīd jaunā

pasaulē, trešajā un augstākajā pakāpē, kas, klasiskā skaistuma ap-

starota, ir pilnā saskaņā arī ar latviešu zemes garu

Pēc Andrieva Niedras Līduma dūmiem Tīrumu ļaudis ir vērtī-

gākais romāns latviešu literātūrā. Veselis tajā tēlo spēcīgus un piln-

asinīgus cilvēkus, kuri, savus instinktus disciplinējuši, spēj ar visu bū-

tību iekļauties dzīves radošajā darbā — lauku sētas kopšanā un daiļo-

šanā. „Cilvēka mūžs ir tikai daļa no nepārtrauktas esības" — šis

romāna motto ir jauna ieskaņa latviešu literātūrā. Neviens latviešu

rakstnieks līdz šim to tik pilnīgi un uzskatāmi vēl nebija attēlojis,

bet Veseļa dabai tas labi piestāv, jo visās norisēs viņš iesaista arī

lielās mūžības līnijas. Andrējs Vīksna un citi Tīrumu ļaužu cilvēki

ir tie atsevišķie locekļi, kas iesaistīti nepārtrauktajā dzīves plūsmē.

Pēc studijām Andrejs Vīksna kā jauns inženieris, savu nodomu

vadīts un pienākumu pildīdams, nemeklē darbu valsts dienestā, kur

kancelejas darbā viņa radītājs gars nevarētu pilnā mērā atraisīties,

bet atgriežas tēva mājās. Pēc tēva nāves tik vai tā viņam būtu

jāuzņemas māju vadīšana, kur varēs tad likt lietā savus spēkus un

iegūtās zināšanas.
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Tīrumu ļaudīs īpaši izceļas sulīgie dabas tēlojumi. Liekas —

viss romāns rakstīts tikai' agrās rīta stundās pie plaši atvērta loga,,

jūtot dabas smaršu, putnu dziesmas un zemes auglības spēku. Šīs

skaistās dabas apņemts, Andrejs rod sevī spēku un prieku strā-

dāt zemkopja darbu. Parasti to uzskata par pārāk vienkāršu

uzdevumu, kas nevar piepildīt visu dzīvi. Tas maldīgs ieskats, jo

nevis darbs, bet gan kā šo darbu dara, ir cilvēka nozīmes pareizā

mēraukla. Zemkopis savā ikdienišķajā darbā vistuvāk stāv lielajai

mūžībai, jo viņš ir Dieva sāktā radīšanas darba turpinātājs un tā-

lāk veidotājs. Arī ģeniālais dzejnieks Gēte savam Faustam nezi-

nāja atrast cēlāka mērķa par zemes atkarošanu jūrai, kur tad zem-

nieka arkls varēs staigāt un pilnas vārpas līgoties. Andrejs savā

dabā pierāda un parāda, ka ikdienīgais ir lielāks par ārkārtējo, ja

viņu par tādu sajūt. Pēc Blaumaņa Edvarda, kas bija vienpusīgs

savā prakticismā, Andrejs ir vienīgais paraugs latviešu literātūrā,

kas no tēva mantotajā mājā grib apvienot derīgo ar skaisto, ko Ed-

vards vēl neprata un nespēja.

Jau no bērnu dienām Andrejs jūtas saistīts draudzībā ar kai-

miņu Izīdu, bet šinīs saistībās nav Veseļa tēloto pirmās pakāpes cil-

vēku kailās iekāres. Sieviete nu figūrē kā līdzvērtīgs draugs vī-

rietim. Par dzīves un darba biedri Andrejs izvēlas skaisto un ve-

selīgo māju kalponi Laimu, pret kuru viņš mīlestībā izjūt arī pienā-

kumus. Laima ir viengabalīgās un varenās dabas atveids cilvēkā,

kurai nav māsas latviešu literātūrā. Andreja un Laimas dzīvē

rakstnieks rāda pienākuma saistības un atbildības izjūtu pret nā-

košo paaudzi. Laima nespēj pilnīgi saprast savu izglītoto vīru. Ga-

rīgā distance viņu starpā par lielu. Dabīgi nāk zināma vilšanās, urr

Andrejs tiecas pēc Izīdas, kas precējusies ar Albertu Mainavu.

Psīcholoģiski iespējams lūzums, jo Izīda tāpat tiecas pēc Andreja.

Rakstnieks saviem varoņiem gan liek pārdzīvot zināmu svārstīša-

nos, bet neļauj nonākt traģismā, ko rāda svinīgā beigu atbilde:

~Ap viņiem bija saaugusi jauna, priecīga paaudze, kuras dzīslās

strāvoja viņu asinis. Devuši dīgstus, viņi bija iekalti kā locekļi

attīstības ķēdē un juta caur sevi aizplūstam dzīvības vareno strau-

mi no pagātnes uz nākotni, kas bija lielāka un stiprāka nekā atse-

višķu cilvēku mirkļa vai arī mūža iegribas."

Tīrumu ļaudīs tēloti raksturi, pie tam īpatni un spēcīgi raksturi,

kas spēj sekot saviem nodomiem. Tāds raksturs ir Andrejs, Al-

berts un Izīda. Velti tādēļ meklēt Tīrumu ļaudīs tipiskas iezīmes

un tipiskus cilvēkus. Varbūt vienīgi Andrejs ar laiku var kļūt par

zināmas grupas pārstāvi, bet kad rakstnieks savu romānu rakstīja,

tad uz to vēl izredzes nebija un par tipu viņu arī neveidoja. Kā rak-
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stūri visas romānā reprezentētās personas ir pārliecinoši notēlotas,

vispirmā kārtā izceļot cilvēciskās īpašības. Kā savā mākslinieciska-

jā veidojumā, tā saturā Tīruma ļaudis ir pēckara latviešu rakstnie-

cības paraugs.

Ar Tīrumu ļaudīm Veselis sniedz vienu no saviem labākiem dar-

biem, bet viņa meklētājs gars tiecas arvienu jaunos novados. Viņā it

"kā nostiprinājusies pārliecība, ka spēj katru izvēlēto vielu pakļaut

-saviem mākslinieciskajiem nolūkiem. Dzimtenes novadā redzētie pils-

kalni un senās teiksmas par tiem rosina ieslīdēt senvēsturē, kad baltu

c'ltis ienāca un apmetās savās tagadējās dzīves vietās. Šis senvēstu-

res posms likts pamatā romānam Trīs laimes (1929). Pēcvārdos

autors norāda, ka viņa nolūkos nav bijis vēsturisko īstenību tēlot,

bet „rādīt tīro cilvēcisko un pārdzīvojumus, kas savos dziļākos sak-

ņojumos neatkarīgi no laika un vēsturiskās kostimerijas, un ko tikai

virspusē iekrāso laikmetiskie dzīves apstākļi, apkārtne un kultūras

-pakāpe". To tomēr rakstnieks apzinās, ka sava laika gara elpai

šādā darbā jābūt. Senvēsturi Veselis skata ideālizētā gaismā. Ta-

gad, kad mēs jau vairāk par savu senvēsturi zinām, varēs arī atrast

romānā vietas, kas pilnā mērā neatbilst vēsturiskai īstenībai. Tādu

tomēr nebūs daudz, bet galvenais — Veselis spēj romānā pārliecināt

par tēlotās dzīves iespējamību ar savu mākslas spēku. Literāram

darbam ar to pietiek.

Romānā kā idejiski meti ieausta senās dievestības pasaule, ku-

ras pilnīgākā izprašanā un padziļināšanā rakstnieks rod romāna

satvaru. Savus tēlus viņš grupē pēc to pamata īpašībām senās die-

vestības izpratnē. Ja vieni ir mierīgie, vienkāršie un saulainie Lai-

mas cilvēki, tad otri dēkainie, mainīgie un neapmierināmie Dēklas,

bet trešie Kārtas cilvēki, kurus raksturo „nepiepildīta laime, nesa-

sniegtais, kaut arī tuvu tvertais un redzētais" (159). Senās die-

vestības pasaule saistās īpaši ar Mairas tēlu, kontemplātīvo Stupli

un veco Tilviķi, kurus Jānis Grīns nosaucis par senlavisko Don-Ki-

chotu (Daugava, 1930). Vienkāršie dabas cilvēki, vareni savā

spēkā un dzīves gudrībās, ir Runtiņš un Rienis, no sievietēm Ģiedra

un Dzilna, visi lielākā vai mazākā mērā Laimas cilvēki. Tikai leišu

kunigaišķim Tutaram Dēkla stāvējusi pie šūpuļa.

Romānā tēlotā dzīve ir noslēgta un krāšņa, tā šķietas tik ga-

tava pasaule, ka nav vēlēšanās no tās aiziet. Darbības plūdums

mierīgs un saulains, bet pāri pār to kā varavīksne liecas senās die-

vestības gudrību loks. Bieži jūtama kavēšanās aprakstā, kas Ve-

seļa sulīgajā un krāsu bagātajā valodā pasmagi lasās, bet labi iede-

ras tēlotajā pasaulē. Senās dzīves tēlošanā sastopami daudzi lab-

skanīgi senvārdi un provinciālismi. Viss darbs liekas tik nogatavo-
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jies kā ābols koka zarā un pieskaitāms pie labākā, ko Veselis ra-

dījis.

Dienas krusts (1931) tēlo pilsētas dzīvi. Tā ir latviešu literā-

tūras satura paplašināšana, jo mākslinieciski vērtīgu pilsētas dzīves

notēlojumu mums gauži maz. Jaunus meklējumus un sasniegumus

romāns rāda arī formā. Visa darbība koncentrēta 24 stundās, vienā

diennaktī. Līdzīga romāna ar tik saspiestu darbības diapazonu nav

visas pasaules literātūrā. Kā vienīgo piemēru var minēt tikai Džem-

sa Džoisa darbu Uliss (Ulvsses), bet tas neiederas nevienā no ka-

nonizētajām formām. Džoiss kā seismogrāfs reģistrē tikai cilvēka

pārdzīvojumus, kas plūst nepārtraukti. Par darba romānisko kom-

poziciju viņš nerūpējas. Veselis turpretī vienas diennakts notikumus

iekārto stingrā mākslas formā un šai īsajā notikumu brīdī loti labi

un uzskatāmi notēlo savus varoņus. Tā ir liecība par iegūto māksli-

niecisko veiksmi. Romāns ietelp pilnīgi reālajā pasaulē, bet pāri

par to jūt nenovēršamo liktenību, cilvēka dzīves padotību kosmiska-

jiem spēkiem. Viktora sapnis rīta pusē it kā ar sesto maņu liek no-

jaust, ka notiks katastrofa. Uz to savstarpējā ciešā saistībā virzās

viss notikums. Vesela tēlojums tik fascinējošs, ka lasītājs pilnīgi ie-

kļaujas tajā. Galvenie varoņi ļoti uzskatāmi, šķietas kā patiesās

dzīves cilvēki. īpaši tas sakāms par Austru, kas mākslinieciskajā

spilgtumā var nostāties līdzās Blaumaņa Kristīnei. Visi pārdzīvo-

jumi plaši un pārliecinoši motīvēti, jo saspiestība laika atstarpēs ne-

ļauj izplūst plašumā. Tēlojuma koncentrācija Veselim jauns sasnie-

gums. Valoda labi kopta un piemērota attiecīgajai videi. Latviešu

literātūrā vispār un Vesela attīstībā atsevišķi romāns izceļas kā

savdabīgs formas meklējums.

Teiksmu romāns Cilvēku sacelšanās ir pirmā daļa no vesela

romānu cikla —• Bezgalība un mūžība. Notiek zināma atgriešanās

— tās problēmas, kas Veseli saistīja jau viņa darbības sākumā, pat-
reiz aizņem visu rakstnieka būtību. Cilvēku sacelšanās iztirzā

augstākas atziņas problēmas un skar būtības pēdējos jautājumus.

Tik tālu vēl neviens latviešu rakstnieks nav gājis. Kādās mūžības

jomās traucas rakstnieka gars un fantāzija, to rāda ieskaņas rindas

romāna sākumā:

Vēl augstāk bezgalības dzīlēs lidos brīvais gars

Uz robežām, kur atpakaļ jau liecas gaismas stars,

Kur beidzot valdnieks mūžīgs Lielais Klusums kļūst,

Un lēni, nebeidzami Dziļā Tumsa plūst.

Tur laiks uz vietas apstājies un telpas nava —
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Kaut auksta, ledaina ir Mūžības šī skava,

Es viņā ieiešu kā ieiet radītājs

Un teic: „No it nekā lai rodas ziedošs klajš,

Lai dzīve dzimst no nāvē gāztām sauļu gruvām,

Lai gaisma top, un laime šalc pa zemju druvām."

3. Dzeja un drāmatiskie darbi. Mazāk Veselis

pazīstams kā dzejnieks. Dzejoļu viņam nav daudz, un tie paši vēl

atsevišķā krājumā nav iznākuši. Bet pazīstamie un vispār pieejamie

Veseļa dzejoļi liecina, ka to radītājam ir savs ko teikt arī dzejas

formā. „Ir saule lēni debesīs staigā, lēns mūžam radošais gars!"

Šos vārdus Veselis rakstījis traģēdijā Jumis, un tie labi raksturo viņa

dzeju. Kā savos episkajos darbos, tā dzejoļos Veselis grib apņemt

visu pasauli. Šādos plašumos tiecoties, nepiestāv rotaļīgas rindas,

bet svinīgi un smagi teikti vārdi, kas atbalso kā āmura sitieni tukšā

telpā. Tāds ir Vesela dzejas plūdums, svinīgs un lēns, allaž dziļu

domu piestrāvots. Paraugs tam ir mazais četrrindu dzejolis Atziņa,

kas ietver sevī un izteic Veseļa mākslas kvintesenci:

Zvaigznes un cilvēki, zeme un Dievs,

Mūžīgas šaubas — ticība liela.

Dvēseli šūpo un saista paties'

Gaisīgais spēks un smagnējā viela.

Dzeja ir vistiešākais personiskās atklāsmes veids. Tajā dzej-

nieks iekļauj savus dziļākos pārdzīvojumus. Vcselim šie pārdzīvo-

jumi skar kā gaisīgo spēku, tā smagnējo vielu. Viņa telpas un laika

izjūta tik dzīva, ka pats jūtas it kā stāvam uz mūžības krasta un var

sacīt:

Nu atveras telpas un laiki

Un burbuļo dzīvības strauts,

Un būtnes no zemes un saulēm

Man visas mīlēt ir ļauts.

Tā ir pacelšanās pāri pār reālo dzīvi un bezgalīgā tveršana

dzejas formā, kas Veselim dzejā loti parasta lieta. Pavīd arī mīles-

tības motīvs šūpojošās vārsmās (Laivinieka dziesma uz ezera), mi-

toloģijas tēli (Ūziņa darbi), bet pārsvarā dzejniekam raksturīgākās

dzejas tēmas ar mūžības, bezgalības un vientulības noskaņām. Kā

Vesela dzejas labu un tipisku paraugu sniedzu te dzejoli Dīvains

mirklis.

Klusēja debess, klusēja zeme,

Vakars bij miglā un ūdeņos tīts.

Rubeņi rūca mīlīgā tēmē,

Pasaulē nenāca skanīgais rīts
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Dusēja jūras, dusēja dzelmes.

Kāpa pret debesīm nakšņainais tvaiks.

Viss bija rāms kā dvēseļu kvelmes,

Kad uz mūžību apstājas laiks.

Lietas, kas steigā, nerimā dodas,

Noļima lejup kā novītis zieds.

Vai saule un zvaigznes vēi kur modās?

Vai kaut kur izplauka starojošs dziets?

Stāvēja dzīve, stāvēja nāve,

Izplētās mēmums, dzelmīgs un baigs —

Pēkšņi atspīda dzeltena blāve,

Raisījās mirklis, tecēja laiks.

Dramatiski sacerējumi Veselim tikai divi: traģēdija Jumis

(1931) un joku luga Kur tad tu nu biji, āzīti mans? (1934). Vērtīgā-

kā no tām traģēdija, kas rakstīta pa daļai saistītā un atskaņotā,

pa daļai nesaistītā valodā. Darbība notiek āriešu tautas pirmdzim-

tenē tajā senvēstures posmā, kad ārieši sāka sadalīties un izceļot

no savas pirmatnējās dzīves vietas, kas bija kļuvusi par šauru. Tā

traģēdijas pamatos ir teiksmu motīvi, kādi labi piestāv liela stila drā-

mām. Āriešu virsaitim Vivasvatam mirstot, tauta sadalās, jo vina

dēls, kam pienākas mantot tā varu, ir aizceļotāju vadonis. Ap Jumi

pulcējas karavīri un jaunākā paaudze, bet viņa izceļošanas nodo-

miem stājas pretī Druids. Tas traģēdijas cīņas kodols, ko atklātā

sadursmē pārvērš mīlestības konflikts starp Jumi un viņa virsnieku

Ravanu, jo abi iecerējuši priestera skaisto meitu Situ. Sita gan

Jumi labprātīgi pavada, bet miesā un garā ar viņu pilnīgi nesaplūst.

Trīs laimju dievestības izpratnē Jumis ir saulainais Laimas cilvēks,

bet Sita raksturā sarežģītāka — Kārtas pasaules pārstāve. Pilnīga

šo divu pasauļu saplūšana tādēļ nav nemaz domājama, kā to re-

dzējām jau Trīs laimēs ar Rieni un Mairu. Drūmais un varenais

karavīrs Ravana gan Situ nolaupa, bet viņu par savu pilnīgi neie-

gūst. Cīņa abi pretinieki krīt, un Sita labprātīgi sevi piepulcina Ju-

mim Aizsaulē: „Tak Jumim mūžībā es līdzi iešu." Pilnīga izlīdzi-

nāšanās un saplūšana iespējama tikai mūžībā. Traģēdiju noslēdz

dzīvo un mirušo dziesmas. Visu traģēdiju raksturo spēcīgs raujums

uz priekšu un uz augšu. Ja pirmajā pusē šis raujums uz priekšu iz-

teicas izceļošanā un jaunu zemju meklēšanā, tad beigās tas ieslēdzas

jau mūžībā.

Pret dienvidiem mūžam mēs sliecam

Un gribam robežas lauzt.

Bij lielas cīņas un naidi,

Kad sašķēlās āriešu ģints.

Tak tālāk un tālāk ved Jumis

Un mūsu nemiera simts.
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Mēs guvām visu, it visu,

Ko dzīve šī iespēj dot.

Nu sveicam tautas un ciltis

Mēs mūžībā aizejot.

4. Kritika. Vesela zināšanas pasaules literātūrā plašas un

pamatīgas. Tās dižākie sasniegumi saista viņa uzmanību kā vecos,

tā visjaunākos laikos. Pie pasaules literātūras izcilākajiem parau-

giem Veselis asinājis savu skatu un atradis mērauklu saviem dar-

biem. To var saukt par apzinātu mācīšanos, kas pie paša rakst-

nieka nesusi briedušus augļus: katrs viņa darbs bija kāpiens uz

augšu. Par pasaules literātūras izpazīšanas vajadzību un nepiecie-

šamību Veselis izteicies, rakstīdams par Vilhelmu fon Šolcu:

„...
daudzi mūsu latviešu kultūras pārstāvji ieteic pavisam no-

vērsties no Eiropas kultūras, kur sliktais pārāk bieži aizēno labo

(tāpat kā pie mums), un nodarboties vienīgi ar mūsu pašu īpatāni,

citur nekur neatrodamām vērtībām. Pareizāk šī doma būtu iztei-

cama tā: ir jāpazīst labākais, kas aug citās zemēs, bet nav tas jā-

atdarina. Izpazīdami citu tautu kultūru, mēs skaidrāk tversim sa-

vējo un labāk apzināsimies savus īpatos nacionālos uzdevumus.

Tikai pretstatos un citādībā nospodrinājas īpatais, un nav jāaiz-

mirst arī tas, ka savās augstākās galotnēs nacionālā māksla vien-

mēr pāraug tautu robežas un kļūst par cilvēces mākslu, nezaudē-

dama pie tam nekā no savas vienreizējās gara parādības" (Daugava,
1932). Sekodams šādiem ieskatiem, Veselis pats centies plaši

izpazīt pasaules literātūras augstākās galotnes un iepazīstināt ar

tām latviešu lasītājus. īpaši žurnālā Daugava Veselis daudz rakstī-

jis par citu tautu rakstniecību. Veselis patiesi arī pratis uzmeklēt

pirmreizīgos un lielās mākslas pārstāvjus. Var pat sacīt, ka dau-

dzus lielus talantus viņš atklājis latviešu lasītājiem, jo pirmais par

tiem rakstījis un tad tikai citi viņiem pievērsuši savu uzmanību un

ievērību. Tā Veselis pirmais rakstījis par tagad tik populāro Sig-

ridu Undseti un Unamuno, amerikāni Teodoru Dreizeru un pašā

Vācijā ne visai plaši pazīstamo Vilhelmu fon Šolcu.

Vesela skatījums pasaules literātūrā nav vienpusīgs un šaurs.

Tajā viņš prot saredzēt un atklāt visus ievērojamākos rakstniekus,

gan sava paša gara radus, gan tādus, kas viņam dažkārt tālāk stāv.

Vesela pasaules rakstnicības apskati dibinājās krietnā apceramā

autora pazīšanā un spējā uztvert to nepārejošo un pirmveidīgo, kas

mākslā iekļauts un izteikts. Ja Unamuno Veselim tuvs kā pretstatu
rakstnieks un atraisītājs no jutekliskās pasaules, tad Teodora Drei-

zera mākslā viņš prot saskatīt ~viscilvēcisko būtisko, to, kas ne-

pāriet, kam nav tikai laicīga un vietēja nozīme un kas, mākslinieciski
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izteikts, allaž ierosina un aizkustina" (Daugava, 1929). Dāvida

Herberta Lorensa (Lawrence) darbus Veselis savukārt pielīdzina

mākslai, kas kā vēsi avoti „vird no visdzijākiem zemes slāņiem",

kuros mēs atkal „dzirdam cilvēka sirds sitienus, nesamaitātus un

neaizsegtus kā laiku sākumā" (ibid.). Plašus rakstus Veselis

devis par Džemsu Džoisu (Daugavā, 1930), pamatīgi iztirzājot visus

šī rakstnieka ievērojamākos darbus. No senās pasaules rakstnie-

kiem Veselis par tuvāko sev atzīst jūtīgi kustīgo un mīlošo Homēru,

tāpat viņu saistījis senatnes lielākais varoņu mūžu notēlotājs Plu-

tarchs, kura darbu Grieķu un romiešu varoņu dzīves viņš tulkojis

latviešu valodā (1936). Tik plašas ir Vesela intereses visas pasau-

les rakstniecībā, kurā viņš apstājas pie visām ievērojamākām pa-

rādībām, pamatīgi tās izpazīstot, nelūkojot vis pēc mākslas virzie-

niem, bet skatot, cik īsta un dižena ir apskatāmā rakstnieka dzeja.

Latviešu literātūrā Veselis neapstājas tik daudz pie atseviš-

ķiem darbiem, bet biežāk apskata pašus rakstniekus un viņu dar-

bus vispār, vai dod atsevišķu literāru problēmu vispusīgus iztirzā-

jumus. 1925. g. rakstītais vērtējums par Raini un viņa darbiem pie-

skaitāms pie labākā, kas par Raini vispār ir rakstīts. Atsevišķi pie-

minami vēl Vesela raksti par Apsīšu Jēkabu un it īpaši par Poruku

{cf. 111 un IV). Viena dala Vesela kritisko darbu par latviešu

literātūru un tās radītājiem sakopoti Pārdomu grāmatā (esejas, kri-

tikas, apcerējumi, 1936). Savā vispārējā nozīmībā tajā izceļami trīs

pirmie darbi: Gars-radītājs, Domas par stilu un saturu un Par pa-

saules uzskatu. Cik labi un asi Veselis prot tvert rakstnieku īpatnī-
bas viņa stilā un radīšanas procesā, to rāda Blaumaņa un Poruka

salīdzinājums, kurā Blaumanis tuvināts izpildītājam mūziķim, kam

„pilnīgi jāizmanto sava instrumenta skaņu īpašības" (21). Blauma-

nim, protams, tāpat netrūkst būtības atziņu, „bet ja viņam jāizvēlas

starp būtības atziņām un ārējo iespaidu, tad viņš katrā ziņā izvēlas

iespaidu". „Porukam turpretī ārējais iespaids ir gluži vienaldzīgs;

ja arī nebūtu neviena lasītāja viņa darbam, viņš gluži tāpat rakstītu

savus jūtu un domu bagātos dzejoļus, stāstus par liela gara cilvē-

kiem, iedziļinātos pasaules problēmās, tēlotu cilvēku izjūtas, gara

un dvēseles kustības" (21). Polemikā ar Aleksandru Čaku Veselis

īpaši nostājas par būtisko atziņu un mūžības problēmu tēlošanu, ja grib

radīt paliekošus darbus. Protams, talants ir visupirmais noteikums.

No šīs polemikas tikai daži gadi pagājuši, bet īsais laika sprīdis jau

rādījis, ka taisnība Vesela pusē: apklusuši visi tagadnības sludinā-

tāji. Tā skardams un iztirzādams svarīgākās problēmas latviešu

un citu tautu rakstniecībā, Veselis sekmējis latviešu literātūras īsto

uzdevumu noskaidrošanos.
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5. Būtība un nozīme. Veselis ir savdabīga un plaša

vēriena talants latviešu literātūrā. Jau pašas darbības sākumā viņa

ticība un pārliecība par darbošanos literātūrā bija tik liela, ka klu-

sībā varēja radīt darbus, kaut arī lasītāju tiem vēl nebija. Tas, ko

Veselis sacījis par Poruku, attiecas tikpat labi uz viņu pašu, proti:

arī Veselis pielīdzināms komponistam, „kurš savas dziesmas un

simfonijas rada vientulībā, nedomādams par viņu izpildīšanu pub-

likas priekšā, bet izteikdams sevi un klausīdamies uz savu iekšējo

gara un pasaules harmoniju" (Pārdomu grāmata, 21). Tā radīti Ve-

sela darbi — no sāktā ceļa viņu nevarēja novirzīt un citā novadā

ietekmēt nekādi ārēji apstākli, ne arī citu spriedumi un kritikas ap-

lamības. Viņa būtība vareni lauzās uz āru un prasījās izteikties

mākslas tēlos. Tā bija tikpat kā organiska vajadzība un nepiecie-

šamība, kādēļ Vesela attīstība apbrīnojami pakāpenīga un līdzīga

organiskai augšanai. No zemākās pakāpes sācis, kurā valda pir-

matnējie instinkti un kaislību vēji, viņš ietiecas pašā augstākajā —

gara reibinošajās virsotnēs. Tik plašs diapāzons un tik tāls attīs-

tības gājiens nav vērojams neviena cita latviešu jaunās paaudzes

rakstnieka darbos. Veselis tīri reliģiskā izjūtā cenšas pasauli ap-

tvert, izjust un izprast to visā pilnībā un plašumā. Kaislības un in-

stinkti viņa skatījumā ir cilvēka būtības pirmbūtīgākā dala, pamata

noslāņojums, kurā sakņojas un no kura izaug visas garīgās rosības.

Cilvēka attīstībā to nevar ne izslēgt, ne ignorēt, tā ir tikai pakāpe, no

kuras var iziet. Eņģelī Ufirā Veselis par to runā šādi: „Bet tikai

tas var lepoties, ka redzējis paša acīm un pārdzīvojis visu, izgājis

elli un debesi cauri, kas pats uzkāpis no zemākās pakāpes līdz vis-

augstākai. Tikai tas ir ieguvis par pasauli pilnīgu un nemaldīgu at-

ziņu, tikai tam ir tiesība skatīties pēc vēl augstākiem un gaišākiem

horizontiem" (145). Vesela varoņi ir ceļā uz augstāko, kādēļ spilgti

viņi ir arī jūtu varas pasaulē. Tajā mizdami un būdami kā miesīgi,

tā garīgi kāpināti, viņi spēj saskatīt tālo zvaigžņu gaismu. Saules

kapsētā nomanāms, ka Veselis it kā grib savus varoņus vest sakarā

ar zemes garu, lai tie kļūtu radītāji un veidotāji, bet šis zemes gars

nav mazs gars. Vesela varoņi to šeit nespēj vēl aptvert un saprast, jo

nav līdz tam izauguši. Viņi vēl nespēj būt radītāji un veidotāji ze-

mes dzīvē, nākt saskaņā ar sevi un visumu. Eņģelī Ufirā Veselis

pirmo reiz skaidri pasaka, kāda jēga un nozīme visiem meklējumiem

bijusi viņa attīstībā. Tā ir tā organiskā augšana, ka Vesela darbi un šo

darbu varoņi iekļaujas rakstnieka vēlāk izsacītajos uzskatos tā, it

kā visa viņa attīstība iepriekš būtu matēmatiski aplēsta un pare-

dzēta.
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Ar romānu Trīs laimes Veselim sākas jauns posms — viņa va-

roņi saprot zemes garu. un nes to sevī, kādēļ zeme viņus vairs ne-

atstumj un neliek tiekties bezgalības saltumā, bet iekļauj savā attīs-

tības plūdumā, kurā cilvēks tikai daļa no nepārtrauktas esības, bet

nepieciešama un nozīmīga daļa. Tā Veseļa varoņi cenšas pasauli

aptvert, ieslīdēt viņas jēgā un būtības dziļumos. Reliģiski mistiska

attieksme pret visu pasauli iekļauta viņa darbos. Trīs laimēs Ve-

selis pārsedz pār pasauli senās latviešu dievestības noslēgto loku,

kuram pakļauti tēlotie varoņi. Dienas krustā moderno dzīvi rakst-

nieks savukārt atkal izjūt kā likteņa varai pakārtotu, lai lielajā ro-

mānu ciklā nojauktu pēdējās robežas, kas vēl liedz pasauli pilnīgi

izprast un nākt saskaņā ar to. Šādā lielā vienībā ieslēgti Veseļa

darbi un mūžīgā trauksmē — viņa varoņi.

Māksla ir īstenība pati par sevi, kam pašai sava iekšēja li-

kumība. Ja arī kāds mākslas darbs reālo dzīvi tēlo, tad šī tēlotā

dzīve nav nekad pilnīgi salīdzināma ar patieso. Māksla sākas tur,

kur beidzas fotogrāfija. Katrs rakstnieks ir radītājs, kurš savā ra-

dīšanas darbā var izlietot patiesās dzīves elementus, pieredzi un no-

tikumus, bet darba iekšējo un ārējo izveidu galīgā veidā noteic viņa

radošā iztēle. Kuram šī radošā iztēle spilgtāka un daudzpusīgāka,

tas lielāks mākslinieks. Veseļa radošā iztēle ir tāda. Tā dzīve, ko

Veselis tēlo, nav patiesās dzīves atspulgs, tā ir rakstnieka radošajā

iztēlē kāpināta dzīves skatīšana un izjušana. Veseļa tēlotajiem cil-

vēkiem visas viņu īpašības ir spilgtākas par parasti dzīvē vēroja-

mām, jo rakstnieks viņas kāpinājis, tvēris pašu esenci. Daba viņa

skatījumā ir tieša, bet pilna krāsu un smaršu, puķu ziedēšanas un

putnu dziedāšanas. Tieši te meklējams Veseļa talanta lielais spēks,

ka viņa radošā iztēle spēj radīt jaunu pasauli, kas ir krāšņāka un

spilgtāka par parasto.

Rakstnieka radošā iztēle noteic viņa tēlu dažādību, kas Vese-

lim piemīt lielā mērā. Viņa tēloto cilvēku pasaule visai liela.

Lai atceramies tikai viena darba — Tīrumu ļaužu cilvēkus, kuriem

katram sava seja. Bet vēl lielāka ir atstarpe, ja salīdzina Veseļa da-

žādo pakāpju cilvēkus, piem.: Krišu Daineru, Valdu Lailoku, Viktoru,

Meikli un inženieri Rudāju romānā Cilvēku sacelšanās. Tāpat ar

darbu saturu un satvaru — Veselis devis ne tikai pirmatnīgu kaislību

varas notēlojumus, bet arī zinātnisko romānu ar mūžības, telpas pār-

varēšanas v. c. problēmu risinājumiem, Veselis tēlojis kā reālo dzī-

vi, tā fantastisko un pārlaicīgo, rādīdams sava talanta plašo apjomu.

Veseļa tēlotie cilvēki nav tik daudz tipi, cik raksturi, pie tam

vienreizīgi un neatkārtojami raksturi. Vispirmā kārtā šie raksturi

ir cilvēki, ar visām cilvēciskajām īpašībām, kas tiem allaž ir stipri
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izceltas un uzsvērtas, un tad tikai jaunu ideju nesēji un savu nodo-

mu piepildītāji. Uzskatamākie no tiem ir Tīrumu laužu pārstāvji —

Andrejs, Alberts un Izīda. Pēc savas dabas un īpašībām tie ir pil-

nīgi dažādi cilvēki, bet katrs no viņiem, 1010 sevī arī kādu nodomu,

ko grib piepildīt dzīvē. Nākuši pie zināmiem apsvērumiem, viņi no

daudz kā spēj atteikties. Andrejs un Izīda pienākumu vārdā atsa-

kās paklausīt jūtu varai. Viņi zina, ka nav vairs bērni, kas ar ķirš-

ogām svaidās, bet ir pieauguši cilvēki, kuriem dzīvē pildāms katram

savs pienākums un uzdevums. īpaši pienākuma apziņa izcelta An-

drejā. Kad augstskola nobeigta, viņš labprāt vēlētos palikt pilsētā,

bet tēvs miris, un pienākums sauc atgriezties tēva mājās, uzņemties

to vadīšanu. Andrejs savas virspusējās vēlēšanās pakārto pienā-

kumam. Pieredze tak māca, ka pilnvērtīgu un pilnskanīgu dzīvi var

skaisti dzīvot kā laukos, tā pilsētā. Tikai vai šī dzīve tāda būs, tas

atkarājas no paša cilvēka. Andrejs spēj ārējos apstākļus pakļaut

saviem nodomiem, spēj būt radītājs, kas prot darbus darīt un dzīvi

skaisti nodzīvot, kļūdams par derīgu locekli lielajā attīstības plūsmē.

Vesela tēlu pasaule ir plaša un daudzpusīga. Bet rakstniekam

ir iemīļoti tēli, kurus viņš atkārto vairākos darbos. Viņu vārdi un

virspusējais notēlojums nemainās, bet mainījusies un augusi gan ir

viņu iekšējā — garīgā pasaule. Katrā nākošajā darbā tie ir nostā-

dīti jaunos apstākļos, jaunu parādību un problēmu priekšā. Katrā

ziņā tā ir pilnīgi mērķtiecīga rīcība, jo savus darbus, to varoņus un

viņu idejiskos meklējumus rakstnieks grib iesaistīt zināmā saka-

rībā un rādīt, cik tālas cilvēka garīgās augšanas iespējas. Jo spilg-

tāka un pirmatnīgāka kāda viņa dabas daļa, jo tālāki viņa meklē-

jumi garīgajā pasaulē.

Latviešu literātūrā Veselis ir rakstniecības satura un satvara

paplašinātājs un romāna formas izkopējs jaunos kompozicijas paņē-

mienos. Viņa radītie darbi tik dažādi savā saturā un attieksmē pret

pasauli, ka rakstnieku pašu nevar pilnīgi pieskaitīt kādam vienam

tipiskam novirzienam literātūrā. Veselis tēlo pats savu īpato pa-

sauli, kurai latviešu literātūrā paraugu vai vismaz līdzīgu noskaņu
darbus nevar sameklēt. Ir gan Veselis kādreiz nosaukts par vītā-

listu, bet tas tikai izcel viņa mākslas vienu pusi, lai gan ļoti nozī-

mīgu. Katrā ziņā Vesela talants ir par lielu, lai to varētu iesprostot
šaurās robežās.
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SESTĀ NODAĻA

1. Edgars Ardenss, Jūlijs Sīlis, Vilma Delle

Pēteris Ērmanis

a) Edgars Ardenss (īstā vārdā Edvards Gulbis) dzimis

1887. g. 25. (13.) novembrī Jaunmoku Rotkaļos. Apmeklējis Niko-

laja ģimnāziju Rīgā, 1908.—13. g. studējis Tērbatā klasisko filolo-

ģiju. Bijis par skolotāju Jelgavas ģimnāzijā, Pēterpilī, Igaunijā, no

1918. gada Rīgā.

Ardenss rakstījis episko prozu un mūsu rakstniecībā redzams

no 1908. gada. Darbības pirmajā laikā (līdz 1913. g.) viņš parakstī-

jās ar īsto vārdu, bet no 1920. g. pieņēmis pseudonimu Edg. Ardenss.

Izņemot romānus Svētās Angelikas mats un Ap liesmu auļojošie, pā-

rējie darbi Ardensam izkaisīti periodikā. — Pirmais viņa iespiestais

prozas tēlojums (Rīgas Apskata lit. pielikumā, 1908) nosaukts Zie-

doņa dziesma, un tur ir reakcijas laiku atskaņas; jauni ļaudis iet su-

lās pie bērza, kur priekš gada vai diviem soda ekspedīcija apšāvusi

cilvēkus; ir sēras par kritušiem, ir arī jauna ziedoņa prieks. Tēlo-

jums nebija slikts, bet sevišķu autora īpatību vēl nerādīja. Tāda

pamazām kļuva redzama Ardensa nākošos stāstos: rūgta, smeldzī-

ga skepse un ironija par dzīvi vispār, bet īpaši par sievieti. Bet

Ardensa rūgtums nav skaļš, nav sevišķi dzēlīgs, bet īpati kluss.

Viņa skepsē ir sāpju smeldze, gaiši saskatāms dzīves ievainots ide-

ālisms. Tādēļ var teikt, ka viņam nav mazāk rūgtuma pret sievieti

kā Strindbergam, bet viņa rūgtums nav tik skaļš un ass kā dižajam

zviedrim. Prestatā maigam, uzticīgam mīlētājam vīrietim sieviete

Ardensa darbos rādīta kā šī vīrieša postītājs un iznīcinātājs spēks,

rādīta sīki velnišķīga. Tādai vienpusīgai sievietes uztverei, pro-

tams, grūti piekrist, bet Ardenss pratis tomēr šādu zemu sievieti tē-

lot psīcholoģiski diezgan dziļi un mākslinieciski pārliecināt, bez lie-

kiem morāles sprediķiem". Te jāatzīmē viena no viņa pirmā pe-

rioda vērtīgākām novelēm Vergs (Druva, 1913). Romas patricieša

Numas Saturnina vergs ieguvis labvēlību savas kundzes Stichijas

acīs. Viņš tiek paaugstināts par artistu un viņam jāspēlē Numas
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mājas teātrī paša saimnieka sacerētās traģēdijās. Reiz viņš aiz-

mieg un pamodies redz sevi pavēlnieces skāvienos viņas gultā;

bet izrādās, ka tas tikai skats Numas traģēdijā, un viņam jāspēlē

loma. Un savā traģēdijā arī lomu spēlēdams, Numa iegrūž vergam

šķēpu krūtīs. — Citas Ardensa tēlotās sievietes padodas rupjai, ju-

tekliski noteiktai iekarotājai vīrietībai. Stāstā Cilvēks (Ritums,

1922) tēlota Annija, intelliģenta meitene, turklāt dzejniece, kurai divi

kavalieri vasarā kara apdraudētā jūrmalā: neuzņēmīgi biklais sirds

cilvēks, mēchaniķis Leja, un students Zaļais, vienkāršs instinktu cil-

vēks, kas tic savai vīrietībai. Viņš iemīlina sevī Anniju un kaut arī

pēc ilgāka laika — iegūst viņu; vēlāk, kad viņa tam apnikusi, tas to

panicina citu vīriešu klātbūtnē un neteic nekā, kad cits aizkar An-

niju vēl rupjāk. Bet tad viņu aizstāvēt metas donkichotiskais ne-

ievērotais Leja; un kad visi jūrmalnieki pānikā bēg no vāciešiem,

Zaļais uzdod Lejam nest Annijas čemodānu. Tā tad: ideālais pie-

lūdzējs ir sievietes kalps, bet pašpaļāvīgais jutekļu cilvēks — viņas

kungs. Bet arī šai atziņā ir autora smeldze un ievainotais ide-

ālisms. Jo par sirsnīgajiem, nelaimīgajiem mīlētājiem, kādi ir Nu-

mas Saturnina vergs, Leja v. c, autors gan reizēm it kā pasmejas,

bet dziļi saprot tos un skumst tiem līdz. Tie visi sievietes upuri,

cits lielākā, cits mazākā mērā. Apmēram tādā pat veidā dzimumu

attiecības tēlotas stāstā Kā tas varēja būt? (Latv. Kareivja pielik.,

1920), Aiz dzīves loga (Jaun. Ziņas, 1921) v. c. — Bet arī vīriešu

tieksmēs Ardenss reizēm tēlo kaut ko atbaidīgu, zirneklīgi izsūcēju.

Tāds sieviešu izsūcējs un, var teikt, hipnotizētājs ir kuprainais pie-

stātnes priekšnieks stāstā Apburtais loks (Dzimt. Vēstneša pieli-

kumā, 1910); trīs sievas viņš piespiedis sevi mīlēt un, pamazām

„izsūkdams", iedzinis nāvē; beidzot dabū savā varā ceturto, jaunu,

fiziski un garīgi daiļu meiteni. Tāds pats arī saimnieks Sāmlauga

stāstā Brūnais zirneklis (Jaun. Ziņas, 1922). Tā tad: erotika pa lie-

lai daļai tikai tumšs lietuvēns kā sievietei, tā vīrietim. Mīlestības

laimi Ardenss netēlo. Rūgtās atziņas top interesantas autora intel-

liģentajā stāstījumā, kur daudz smalkjūtības, daudz patiesas mākslas.

Ardensa individuālitāte visspilgtāk izpaužas viņa trijos lielā-

kos episkos darbos. Romāns Svētās Angelikas mats (1924) ir ļoti

savdabīgs fantastiski satirisks, simbolisks darbs. Te ir klusi smiekli

par dzīves sīkulību un tukšību vispār, kā tas noskārstams arī no

motto: „Ne tu, ne es, ne viņš; — mēs visi". Autors te stāsta par

simbolisku mazpilsētiņu Zilzaļkalni, kurā tikai divas ielas — Zilā un

Zaļā, un divas savstarpīgi visai naidīgas ļaužu šķiras: turīgākie, ba-

gātākie Zilie un nabadzīgie Zaļie. Tēloti dažādi tipi, no kuriem rak-

sturīgākie: izmanīgais reālpolītiķis un visādu pasākumu ierosinātājs
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Talce, varas kārais demagogs un kūdītājs Puniņš, bet sevišķi izde-

vies ir žurnālists Kamparu Jēkabs un pašapzinīgais pilsētas galva

Iķis. Uz Talces iniciātīvi abu ielu ļaudis apvienojas „sabiedriska

karuseļa" celšanas idejā, bet šis pats karuselis vēlāk par iemeslu

jaunam naidam un beidzot pilsoņu karam, ko Ardenss apraksta kon-

centrēti, vienkārši, bet spēcīgi. — Galvenie tēli romānā tomēr dzej-

nieks Jānis Saltēns un Ilva, un tie ir Ardensa pamattēli — ideālais

mīlētājs un viltīgi saltā baudītāja. Saltēnā autors ielicis daļu pats

sava ideālisma, kas Ardensam visai raksturīgs. Simbolisko ele-

mentu romānā vēl pastiprina un ieved mistikā svētās Angelikas

mats, kura ieguvējs paliek labs, redzīgs un gudrs; mirstot Saltēnam

parādās svētā Angelika ar mirdzošajiem matiem.

Turpinājums šim romānam ir Zvaigznes vējos (Latvī 1928—

29), apjomā līdz šim plašākais Ardensa darbs. Notikumus stāsta

students un mājskolotājs Grods, un tie norisinās Zilzaļkalnē apm.

pāris paaudzes vēlāk, kad šī pilsēta izvērtusies lielāka. Arī te stās-

tīts par dzīves nejēdzībām, par cilvēku zemsirdību, varas kāri v. t. t.

Bet romānā galvenā sievietes figūra, „Zilo" ļaužu lielvīra Skaras

sieva Elga, ir cildena, miesā un dvēselē jauka sieviete, kas velti tik

skaisti mīl savu neuzticīgo vīru t'Elgu, savukārt, velti mīl stāstītājs

students); beidzot vīra sirds sāk meklēt sievu, bet tad Elgu saval-

dzinājis liekulīgs priesteris, svētuma un atsacīšanās cildinātājs. Arī

šai romānā daudz tiešām labi zīmētu tipu, piem., Groda skolnieks,

lielais sliņķis un ēdējs zeņķis, tad vēl „Zaļo" laikraksta redaktors

v. c. Bet simboliskais un mistiskais elements te vēl vairāk izcelts

nekā iepriekšējā romānā. Simboliska figūra ir vājprātīgā, nelaimīgā

meitene Kurpīte, kura prot tikai divus vārdus: skumjo „šodien" un

priecīgo „būs". Simboliska figūra ir visu nicinātais gleznotājs un

savādnieks, lielais cilvēku pazinējs Anima (ari vārds simbolisks, jo

nozīmē dvēseli), kuram, beigās no Zilzaļkalnes aizbraucot, stāstītājs

redz galvā dievišķīgo Angelikas mata spožumu. — Ardensa īpatā as-

prātība, klusi rūgtais smiekls un smeldze, kā arī dzīvais intelliģen-

tais tēlojums neatvairāmi valdzina, tikai atsevišķās vietās romāna

stils kļūst pasmags un it kā sapinas sevī.

Trešais Ardensa romāns Ap liesmu auļojošie (Latvī 1925, grā-

matā 1926) ir pirmais latvju romāns, kam viela no vispārīgās vēstures,

viela, kas visvairāk ņemta no Romas vēsturnieka Tacīta Annālēm.

Romāna varonis ir Romas imperātors Kaligula, pazīstamais asiņainais

valdnieks, un „auļotāji ap liesmu" ir Romas galma ļaudis, kas dejo un

auļo ap spožo varas uguni, intriģēdami, uz dzīvību un nāvi cīnīda-

mies. Romāna nenoliedzamo vērtību vietām mazina tas, ka autors

šad tad parāda sevi vairāk kā vēstures pazinēju, mazāk kā māksli-
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nieku, tāpat arī valodā traucē dažas neveiklības. Romāna kompo-

.zicijai nenāk par labu tas, ka īsto varoni Kaligulu autors ieved dar-

bībā diezgan vēlu; visa pirmā dala stāsta tikai par Kaligulas krietnā

lēva Germānika, viņa citu dēlu un imperatora Tiberija likteni. Bet,

vispār, Ardenss parāda īsti māksliniecisku iedziļināšanos senajā dzī-

vē un seno ļaužu psīchē. Romānā daudz spilgti tēlotu ainu, piem.,

■Germānika triumfa gājiens, Tiberija nāve, sacīkstes cirkā v. c. Labi

tēlota arī Kaligulas mīlestība uz Drūzillu; te jau Ardenss rāda sie-

vieti kā vīrieša „labo zvaigzni"; tikai maigā Drūzilla spēj virzīt Ka-

ligulu uz labu; kad viņa mirusi, Kaligulam vairs nav neviena, kas

viņa slimās asinis nomierinātu, un viņš ļauj pilnu vaļu saviem bries-

moņa instinktiem.

Ardenss nevien Romas senatnes, bet arī Latvijas veclaiku labs

pazinējs. To liecina stāsts Svelgaiša nāve (Burtnieks, 1930), viens

no labākiem vēsturiskiem stāstiem mūsu rakstniecībā. Tā ir viena

epizode Rīgas senatnē par leišu „sirotāju" barveža Svelgaiša un

viņa bandas gājienu gar Rīgu uz igauņiem; atpakaļ nākot Svelgaitim

•stājas pretī zobenbrāļi un palīgā ataicinātie zemgaļi Viestura (Vie-

starta) vadībā; izceļas kauja, kurā Svelgai.tis krīt. Šie notikumi

izstāstīti ļoti labi. Var manīt: vēsturiskais kolorīts stingri patiess,

"bez liekiem romantizējumiem. Loti dzīvi, plastiski notēloti Rīgas

tirgoņi, mūki un zobenbrāļi, lēnīgais latviešu jauneklis Indriķis (nā-

košais chronists), brutāli pašapzinīgais sirotāju barvedis Svelgaitis,

viltīgais kūdītājs zobenbrālis Volkvīns, drošais zemgaļu vadonis

Viestarts un viņa ļaudis. Vispār, atdzīvināts laikmets, kad „Rīgas

pilsētiņa vēl tikko saskatāmi dīga no zemes ārā". — Vēl atzīmē-

jami daži Ardensa mazāki stāsti, labi noskaņoti, glītā apdarē, piem.,

Dīvains atgadījums (Latvijas lit. p., 1912), kur atstāstīts okults pie-

dzīvojums, kas stāstītājam uznāk kā sods par aušīgā vieglprātā iz-

darītu nedarbu (paņēmis ceļmalā atrasta miroņa cepuri). īpatu in-

teresantu grotesku Ardenss devis stāstiņā Rati uz lielceļa (Dau-

gava, 1930). Turklāt Ardenss sastādījis dažas latīņu valodas mā-

cības grāmatas un jau pirms A. Ģiezēna sācis atdzejot Homēra

Iliadu (skat. fragmentus L. Kareivja pielik., 1921).

Ardenss ir savdabīgs rakstnieks. Viņš var gan veidot tipus,

var arī plastiski, skatāmi tēlot, bet galvenā kārtā ir problēmu rakst-

nieks, kas tiecas īpatā fantastikā un simbolikā. Ardensa personība

klusa, ļoti savrupa, latvju literārām cīņām viņš allaž stāvējis tālu.

Varbūt pa daļai tādēļ viņš palicis maz ievērots, lai gan mākslā pā-

rāks nekā dažs, kas daudzināts daudz vairāk.

b) Jūlijs Sīlis dzimis 1891. gada, beidzis Valmieras

skolotāju semināru, darbojies par skolotāju dažādās mācības iestā-
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des, tagad — Rīgas pils. V. Olava komercskola; piedalījies pasaules

karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Sīļa pirmie klajā laistie darbi ir lugas. Viņš drāmatizējis skol-

nieku izrādēm Poruka Romas atjaunotājus (1921) un Pērļu zvej-

nieku (1922). Bet pilnam patstāvīgi darbi jau ir jaunatnes luga

Kalpa zēns (1931) un Zelta jaunība (1923). Te Sīlis rāda raksturī-

gus sarūgtinātus taisnības meklētājus, cilvēkus, pret kuriem dzīve

bijusi skarba. Tāds ir kalpa zēns Andris, tāds saimnieks Arvis

(Zelta jaunība), kas, palīdzēdams izskoloties brālim, pats palicis bez

kārotās izglītības. Kalpa zēns Andris beidz īso mūžu traģiski, bet

lugā Zelta jaunība noslēgums izskan gaiši. — Solis uz priekšu Sila

talanta attīstībā ir nelielā jaunatnes stāstu grāmatiņa Saulainā pēc-

pusdienā (1924). Lai gan virsraksts it kā sola prieku, tomēr grā-

matiņā ievietotiem gabaliem traģisks noskaņojums, tās ir nopietnas,

drūmas ainas: pārcēlāja dēls pie Ventas 1919. g. rudenī redz, ka

bermontieši aizved nošaušanai sagūstītu latvju kareivi, pavecu sim-

pātiska rakstura vīru; mājās, frontes tuvumā, no vācu aeroplāna

mesta bumba nonāvē meiteni, mātes vienīgo prieku; rudenī, mācību

sākumā, skolnieces iet uz tuvējām lauku mājām raudzīt, kādēļ drau-

dzene vēl nenāk skolā, bet aizgājušas, atrod viņu jau mirušu. īpaši

drūms un vienkāršā stāstījumā spēj aizkustināt Meitenes stāsts (par

jaunsaimniecības rentnieka bērniem, kam slimībā īsā laikā mirst

tēvs un māte); šis gabaliņš radniecīgs Birznieka-Upīša mazajiem,

skumjajiem stāstiņiem. Smalku psīcholoģisku izpratni rāda lielākais

stāstiņš par nebēdīgu, rezgalīgu, sirdī tomēr krietnu bēgļu zēnu La-

katu. Maz vilcieniem, bet skaidri zīmētas četras dažādās meitenes,

kas iet raudzīt draudzeni. Visus sešus stāstiņus Sīlis izstāstījis

vienkārši, atturīgi, bet tomēr silti un dzīvi, vietām pamirdz pa in-

teresantam, mākslinieciskam epitetam, piem., „sienalaika st ā s to-

š i c un mierīgie rieti". — Sīļa simpātiskai grāmatiņai sava vieta mū-

su jaunatnes literātūrā.

Sīļa gatavākais darbs daiļprozā ir „vienas meitenes mīlas

stāsts" Āra (1933). Saturs diezgan vienkāršs: jaunava Āra pama-

zām iedegas mīlestībā pret māsas līgavaini, šī mīlestība atrod at-

balsi; līgava tikai kāzu vakarā noprot visu, viņas trauslā dvēsele

nevar izturēt, salūzt ārprātā; šī klusā traģēdija pazūd citā, lielā:

sācies pasaules karš, kas aizrauj arī jauno vīru, ko mīlējušas abas

māsas. Stāsta varone ir viena no tā dēvējamām
„
velna skuķēm",

dažā ziņā rada Jaunsudrabiņa Vēja ziedu Rasmai. Autors varonei

tuvojies smalkjūtībā un labā izpratnē, un zinājis atklāt visus tos

konfliktus, visu to ņirbīgo, vizmaino izjūtu kustību, kas šādas šķie-

tami aušīgas un „gaisīgas" meitenes dvēselē. Stāsta sākumā Sīlis
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rāda gaišus, jaukus cilvēkus (Āras brāli, māti, māsu) un lasot apņem

brīnišķīga spožuma pilna lauku sētas atmosfaira, ko autors uzbūris

bez uzmācīgas tendences un blakus nolūkiem. Stāstā izdevīgi ie-

komponēts četru jauno ļaužu ceļojums pa Daugavas apkārtni, un šo

«lirisko ģeogrāfiju" Sīlis pratis labi uzrakstīt, izvairīdamies gan garu

nogurdinātāju aprakstu, gan pārāk lirisku jūsmojumu. Līdztekus

dabas tēlojumiem autors neaizmirst rādīt Āras mīlestības pakāpe-

nisko mošanos, nekur nepārraudams sāktā pavediena. Sievietes

šai stāstā veidotas noteiktākos vilcienos nekā vīrieši, sevišķi pats

galvenais varonis skolotājs, abu māsu mīlas objekts, iznācis diezgan

neskaidrs.
—

Ar visiem šiem pieminētiem darbiem Sīlis apliecinājis

sava talanta raksturības: Sīlis ir reālisks tēlotājs un psīchologs ar

romantisku ievirzi.

levērojams darbs ir Sīļa Latviešu rakstniecības vēsture trijās

daļās (1931—32), kas plaši lietota mūsu vidusskolās. Darbs darīts

lielā mīlestībā un rūpībā, apcerē ir patstāvīgs, spriedumos parādīta

ievērojama apdomība un takts. Valodai viegls plūdums, izteiksme

koncentrēta un skaidra. Katra rakstnieka un arī atsevišķu viņa

darbu apcere ievadīta raksturīgiem, lietpratīgi izvēlētiem citātiem,

kas ņemti no šiem darbiem. īpaši teicami Sīlis uzrakstījis par Man-

celi, Mērnieku laikiem, Apsīšu Jēkabu, Poruku, Niedras Līduma dū-

miem, Plūdoni. Vēstures jaunākie izdevumi piemēroti tagadējā

laika skolu programmai. — Lietpratīgi sastādīta arī Pasaules lite-

rātūrā vidusskolām (1933).

c) Vilma (Vilhelmīne) Dc 11 c (vecāku vārdā Jansone)

■dzimusi 1892. gada 15. (3.) martā Rīgā. Bērnībā dzīvojusi

Ozolnieku pag. pie Jelgavas. Apmeklējusi Odiņa tirdzniecības skolu

Rīgā un ieguvusi mājskolotājas tiesības. Par skolotāju strādājusi

Rīgā Krotovas ģimnāzijā un Skolot, sabiedrības tirdzn. skolā, kara

laikā Maskavā. 1910. g. apprecējusies ar savu bijušo skolotāju J

Delli. 1921.—24. studējusi mākslas akadēmijā Rīgā. Vīram sa-

slimstot, 1926. g. pārgājusi dzīvot Lielrendas pagastā, kur darbojas

lauksaimniecībā un rakstniecībā.

Vilmas Delles pirmie iespiestie darbi ir pāris dzejoļu, ko T.

Zeiferts uzņēma 1913. g. Druvā. Jaunības Tekās 1914. g. Dellei ie-

spiests kādas latvju pasakas pārdzējojums pantos. Pēckara gados

Delle laidusi klajā pāris ludziņas jaunatnei (Varis, Daris un Māris,

1934, Laimona kāposti, 1935), kā arī raidlugas radiofonam. Bet

vērtīgākie sniegumi Dellei stāstā un novelē. Viņas stāsti un noveles

iespiesti visvairāk Daugavā un Piesaulē un 1936. g. savākti krā-

jumā Negantais nieks.
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Savai grāmatai Vilma Delle likusi par motto raksturīgu Eze-

riņa izteicienu: „Kaut kur, lūk, iekšā guļ tāda nagla, tāda ierūsējusi

nagla, ka tev ir Dievam kauns atzīties." Un tiešām — par šo „nag-

lu", t. i. par dažādiem dzīves un cilvēku dābas sašķiebumiem, kas

rada visādus konfliktus, stāstīts visā grāmatā. Bet autores skats

un sirds pilni gaismas, un daudzām novelēm beigas ir kā mierinātājas

un izlīdzinātājas. Delle nevien savai grāmatai likusi Ezeriņa vār-

dus par motto, bet Ezeriņš viņai arī vispār īsts gara tuvinieks, un

Delli varētu nosaukt par sievišķīgo Jāni Ezeriņu, kas, protams, ne-

nozīmē, ka šī īpatā un patstāvīgā rakstniece kādu atdarinātu. Ar

Ezeriņu Dellei radniecīgs valodas svaigums (nav frāžu), dzidrums

stāstījumā un interesanti situāciju samezglojumi un raksturi. Kā

Ezeriņš un Blaumanis, arī Delle īsta noveliste; labi noveļu paraugi

ir, piem., Dižais buciņš, Vaina un viņa draugs, Čorēnu Zvaigzne, arī

Pašu kalējs; Delles stāsti, piem., Kritiens, mazāk izdevušies. Kā

Ezeriņš un Blaumanis, arī Delle visvairāk stāsta par lauku dzīvi, kur

arī mājkustoņiem tik svarīga, pat liktenīga loma; tāda ir gan aunam

(Dižais buciņš), gan govij (Čorēnu Zvaigzne). Delle, kā jau sieviete,

varbūt, maigāk mīl savus varoņus un varones nekā Ezeriņš, bet

subjektīvisma tomēr viņai pārmest nevar; ētiskais moments gan

Dellei spilgtāk izcelts nekā Ezeriņam; šai ziņā Dellei tuvāks Blau-

manis un īpaši Anna Brigadere.

No atsevišķiem Delles darbiem vispirms jāmin Dižais buciņš

(1928), raitas darbības pilnum pilna novele, kurai laba kompozicija,

notikumi izriet cits no cita, un visiem cilvēkiem dzīvas sejas. Tā-

pat kā Blaumaņa lugās Ļaunais gars vai Trīnes grēki, arī šai Delles

novelē darbība norisinās vienā dienā. Daudz kas notiek šai svarī-

gajā tirgus dienā, kad padzīvojušas, brašas un lepnas kalpones jau

pieaugušais ārlaulības dēls ved uz tirgu pārdot mātes „dižo bučiņu".

Novelē Pašu kalējs (1931) dzīvi tēlota kāda ezermalas ciema sa-

biedrība agrākos laikos. Kā baideklis ciemā iebrāžas lepns un var-

mācīgs kalējs un trako dzeršanas kaislībā, būdams aplinkus vainīgs

arī pirmās sievas nāvē un bērnu postā. Bet šo nevaldāmo savalda

un ved labākā dzīvē pati maigākā, vairāk lutinātā ciema meitene,

kas no kalēja tā pārbijušies, ka jāguļ slimai. Te ir jauna interesanta

uztvere sievietes atpestītājas motīvam. Tādā pat īpatā uztverē pa-

rādīti brīnum labi tēlotie veclaiku sirdsskaidrie cilvēki novelē Vaina

un viņa draugs (1933); tāds ir vecais mežsargs Vaina, kas

krīt izmisumā tādēļ, ka viņam uzticētā gabalā varējusi notikt meža

zādzība, un viņa draugs, saimnieka tēvs, kas aiz apstākļu sagadī-

šanās bijis spiests neizdot medinieku un nošauto stirnu; sirdsapzi-

ņas dzīts, vecais saimnieks iet pie drauga un atzīstas, bet mežsargs
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netic, domādams, ka draugs tikai to izdomājis, viņu mierinādams.

— No psīcholoģiskā viedokļa dziļa interese ir mazāka apjoma nove-

lei Draudzenes. Tāda pat interese arī Spokiem, kur pretstatā no-

stādīti neikdienišķi cilvēki: aktivitātes un dzīves spara pilnā sie-

viete Mulce un viņas lēnais nevīrišķīgais savādnieks brālis. Bet te

ievērptā problēma jau vērts, lai to risinātu plašākā darbā.

Vilma Delle ir sirsnīga stāstītajā, dzīva noveliste ar īpatiem

cilvēkiem, īpatām situācijām un psīcholoģiskām problēmām.

2. Aīda Niedra

Alfonss Francis

Aīda Niedra starp pēckara gados darbību sākušām rakstnie-

cēm izceļas ar savu daudzpusību dažādās literārā darba nozarēs

un ar idejisko un mākslisko spēku un pārliecinātību. Apmēram piec-

padsmit gadus ilgā tapšanas laikā Niedra ir izaugusi par īpatnēju

rakstnieci. Arvien vairāk noskaidrodama sava darba raksturīgā-

kās īpašības un sasniegdama lielāku mākslisku gatavību, viņa izvir-

zījusies redzamā vietā latviešu jaunākā rakstniecībā.

1. Dzīve. Aīda (kristītā vārdā Ida) Niedra dzimusi 1899. g.

23. (11.) martā Tirzas pagasta Āžu krogā. Viņas tēvs Jānis Niedra

cēlies no vecas zemnieku cilts, kas dzīvojusi Lielbrantos. Jānim

ar vidējo brāli Ansi jāatrod darbs ārpus tēva mājām, jo tajās paliek

saimniekot vecākais brālis Voldemārs. Kamēr Ansis tūdaļ piestājas

pie sava mātes brāļa Indrāna, pagasta pirmā tirgotāja, par mācek-

li, Jānis Niedra sākumā domā palikt par galdnieku, bet tad arī pār-

nāk pie Indrāna viņa norentētā Tirzas baznīckrogā, līdz drīz vien

pats kļūst par Tirzas Āžu kroga rentnieku. Te dzīvodams, viņš ap-

precas ar Almu Lazdiņu, muižas dārznieka meitu, kuras māte bijusi

liela dziedātāja, un viņas dziesmas nākamā dzejniece mīlējusi klau-

sīties bez apnikas.

Kad barons kādas sadursmes dēļ Jānim Niedram vairs kroga

neizrentē, viņš uzcel uz Lielbrantu zemes gabala māju un atver pa-

gastā otru tirgotavu. Veikalā allaž pulcējas cilvēki, skan valodas,

dzirdami dažādi stāsti, kas pamudina novērot cilvēkus un novērtēt

notikumus. Tādējādi pati dzīve jaunajai meitenei ierosina novēroša-

nas tieksmes. Viņai patīk būt kopā ar ļaudīm, klīst pa svešām sē-

tām, meklēt vecas dziesmas, nostāstus, grāmatas, kaut ari dažreiz

atgriežoties mājup, iznāk vakaros novēloties, par ko no mātes jā-
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saņem sods, jo tā augusi muižā un tādēļ atsvešinājusies no zem-

nieku dzīves. Bet garīgo atbalstu, ko viņai nedod māte, bagātīgi

sniedz tēvs. Jaunībā bijis rosīgs sabiedrisks darbinieks, teātra iz-

rāžu organizētājs un mākslas draugs, viņš arī vēlāk ir liels grāmatu

lasītājs un sapņotājs, kura piezīmēs dzejniece sakās vēlāk arvien

atradusi dažu labu atziņu. No pašas agras bērnības tēvs runājis ar

meitu par dienā lasīto, par senāk piedzīvoto, par Francijas kara-

ļiem, pagājušām revolūcijām un daudzām citām valdzinošām lie-

tām, kas liecina, ka sarunu un domu biedru, kuru, acīmredzot, nav

laimējies atrast sabiedrībā, tēvs atradis meitā. Visu mūžu strādā-

dams kā tirgotājs, viņš tā iemīlējis savu darbu, ka to nedara vairs

pelņas dēļ, bet tikai paša prieka labad, kādēļ ar sievu, kas ir

praktiska sieviete, bet nepazīst tādu vājumu, bieži izceļas nesapra-

šanās. Tāpat viņai grāmatu lasīšana šķiet laika tērēšana, bet tēva

ievestā stingrā likumība valda mājā, un grāmatas neaizkārtas stāv

savā skapī. Pretēji sētu ļaužu darba audzināšanas parašām, māti*

meitu audzina lepnībai un iznesībai, kas tai pretīgi, jo viņai jau ie-

patikušies ļaudis, kas diendienā ierodas veikalā un ir darbīgā un

taisnīgā tēva draugi. Un kā tēvs stāsta par pasaules literātūru un

vēsturi, tā mātes māte par senām tautas gaitām un likteņiem, sk. dze-

jolī Mātes māte (Dziesminiece, 58. lp. p.). Šī garīgā ierosinātāja un

bagātā vide gan būs pamudinājusi dzejot, ko N. darījusi jau sešu

gadu vecumā, un septiņus gadus veca pat aizsūtījusi dzejoļus kādai

Rīgas redakcijai.

Deviņus gadus veca Aīda Niedra sāk iet skolā. Mājā tēvs

jau iemācījies krievu un vācu valodu. Mācības krievu mēlē viņai ne-

patīk, bet par to viņu savaldzina grāmatas, un tā nu kāri lasa sko-

las pārzinim piederošos Gogoļa, Ļermontova, Puškina un daudzu

citu darbus. Pēc krievu grāmatu izlasīšanas viņa lasa vācu auto-

rus, kas gan neesot pieminēšanas vērti. Bet tēvam mājā glabāju-

šies Tolstoja, Gētes un Heines raksti, kas arī neesot palikuši neiz-

lasīti. Pēc pagasta skolas —• draudzes skola, kur viņa atkal mēģinā-

jusies dzejošanā, bet bez tālākas nozīmes.

1913. g. Aīda Niedra pāriet uz Madonas vidusskolas 111 klasi,

kur sākas jauns augšanas un attīstības posms, kas varēja labvēlīgi

ietekmēt dzejnieces dvēseli. Viņa vairāk par visu mīl lasīt Dos-

tojevski, Tolstoju, Čechovu, Dimā, Balzāku, Verlēnu un Bodlēru,

vēsturiska satura grāmatas, bieži vien aizmirsdama mācības. Pēc

dažiem gadiem no Madonas viņa pāriet uz Cēsu Neijas vidusskolu,

kur par rakstīšanu sāk jau domāt nopietni. Šajā pat laikā viņa iepa-

zīstas ar Teodoru Zeifertu un Jāni Grīnu, ar kuriem dažkārt sa-

rakstās.
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Te jau arī mostas pārdomas par latviešu likteņiem, — par

karavīriem viņa raksta skolas domrakstos, bet mājā kādu sacerē-

jumu par nacionālo Latviju.

Skolu beigusi, Aīda Niedra 1919. gada rudenī pāriet dzīvot

Rīgā. Vecāki no mājām viņu negrib gan atlaist pasaulē, kas pat-

reiz vēl tik nemierīga, tālab dzejniecei drusku jāpamānās, stāstot,

ka brālis, kas atrodas armijā, pirms lielajām kaujām vēl gribot viņu

sastapt. Nonākusi galvas pilsētā, atrod darbu Rīgas miertiesā un

nostrādā tur no 1919. g. līdz 1932. gadam. Šajā laikā, blakus mai-

zes darbam, nemitīgi rakstot, izveidojas Aīdas Niedras rakstnieces

seja, jo pēc tam, kad 1920. g. 22. jūnijā Latvijas Kareivī iespiests

viņas pirmais dzejolis, apstāšanās vairs nav. 1932. g. Aīda Niedra

apprecas ar miertiesnesi, vēlāko Rīgas apgabaltiesas locekli V. Sal-

miņu un atstāj valsts dienestu, lai pilnīgi un netraucēti nodotos ti-

kai literāram darbam un savai ģimenei. Šajā laikā viņas rakstnie-

ces daba ir pilnīgi noskaidrojusies un nogatavojusies.

2. Literārā darbība. Aīda Niedra savu literāro dar-

bību iesākusi loti agri, bet tā bijusi veltīta tikai rakstnieces talanta

izkopšanai un izveidošanai, jo savus darbus iespiest viņa sāk tikai

pieaugusi. Vispirms tā ir dzeja, kurai viņa pievērsusi savu uzma-

nību, bet tad vēlāk darbība paplašinās, sākot rakstīt arī stāstus un

romānus, pēdīgi pievēršoties pat drāmai.

a) Dzeja. Pirmais Aīdas Niedras dzejoļu krājums Erosa

elēģijas iznāca 1924. g. un rāda viņas tapšanas jaunības laikmetu.

Lielā pārsvarā te dzejoli ar erotisku noskaņu par iemīlējušos pilsēt-

nieci, kuru vajā splīns, kura tālab maldās pa pilsētas ielām un ka-

fejnīcām. Pilsētas dažādo iestādījumu apdzejošana savlaik bija mo-

des lieta un no tās neizbēg arī Niedra. Taču jāsaka, ka dzejoļi,

kuros viņa pieskaras pilsētai, ir vājākie viņas darbu skaitā. Blakus

šiem, kuru mākslotība viegli saskatāma, jau izceļas citi, kuros viņa

ir tikai sieviete, nesaistīdamās ne ar kādiem priekšnosacījumiem.

Šie reizē kaislie un elēģiskie panti ir savdabīgi un līdzīgu tiem ne

pēc gara, ne veida mūsu literātūrā vēl nav. Erots piesaukts ne tikai

virsrakstā, bet runā gandrīz no ikkatra dzejoļa, un aiz viņa parā-

dās daudzi citi klasiskās pasaules tēli. Izjūtas un pārdzīvojuma

ziņā visā krājumā valda dziļš subjektīvisms un patoss. Labākie

dzejoļi tie, kuru garās un pasmagās rindās aiz skaļās ārējās izlik-

šanās izskan klusa smeldze un šaubas par šīs mīlestības vērtību un

pastāvību.

Nodaļā Mozaīka daži pārdomu un apceres dzejoļi, bet Dabā

Niedra jau pieskaras tai tematikai, kas pilnīgi un gandrīz vienīgā

valda otrā dzejoļu grāmatā Dziesminiece.
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Rakstītas Erosa elēģijas — dala sešpēdu jambiskās kvartās,

daļa sešpēdu daktiļos, -ar cēzūru vidū. Dzeja tēlaina, kaut citādi

izteiksmes līdzekļi vēl neizkopti. Sarakstot savu pirmo grāmatu,

kā izturētam ritmam, tā pareizām atskaņām dzejniece lielu vērību

nav piegriezusi. Tā nozīme galvenokārt ietveras tiešā, straujā un

kaislā pārdzīvojuma attēlojumā un nesadragājama dzīves prieka slu-

dināšanā.

Otrā krājumā Dziesminiece, kas iznāca 1935. g. sākumā, vē-

rojam daudz lielāku briedumu un gatavību. Desmit gados dzej-

niece ir atsvabinājusies kā no visa ārišķīgā un mākslotā, tā arī no

neapvaldītā skaļuma, kļūdama viengabalaināka, patiesāka, dziļāka

un būtiskāka. Šie dzejoļi saaužas poēmā par dzīvi, tās priekiem

un skumjām, dzimtās zemes krāšņumu un mieru. Zudis trauksmai-

nais seklums, kas agrāk saistījis pilsētai. Jaunajā grāmatā pilsētai

un tās bohēmai vairs neatskan neviens dzejolis, un ja dzejniece vēl

piemin pilsētu, tad kā aizgājušu godību, piem.. dzejolī Vec-Vīndedzes

pils (37. lp.):

Te pilsētas senos laikos, kur tagad tik meži šalc,

Ak, krasti ir tuvu šim mežam un viņos krāčaina šalts.

Vēl ielu akmeņi veci zem sūnām slēpušies snauž,

Par Vīndedzes pilsētas pili daudz retu pasaku auž.

Tā pāri pilsētai arī visās Aīdas Niedras izjūtās pārauguši meži

un no tās viņa paturējusi tikai tur gūtās kultūras atziņas. Tagad

viņas pasaule ir visa Latvija, tās Vadonis, ļaudis, daba un dzīve,

ar kuriem savijas dzejnieces pašas likteņi, kā apīnis ar kokiem,

tīdamies ap tiem Tirzas upes līčos. Latvijas likteņu apcerei vel-

tīti grāmatas pirmās nodaļas dzejoli, kaut gan šī doma ieskanas arī

daudzās citās tālākās grāmatas lappusēs. Lielais vairums dzejoļu

veltīti dzejnieces dvēseles sarunām ar dabu, jo ar visām tās parā-

dībām viņa sajutusi dziļas saistības. Viņa sarunājas ar kokiem

ziemā, puķēm, avotu, ūdeņiem upēs, magonēm dārzā, vakara sauli,

apsēm, gan koku, ūdeņu vai dabas parādību likteņos atrazdama

līdzību ar savu mūžu, vai arī tajos atrodot svarīgu atziņu pamatus.

Tāpat vēl ievērojamu vietu dzejnieces darbos ieņem mīla, taču ta-

gad tās izjūta kļuvusi pavisam citāda, kā tas bija pirmā krājumā.

No mirkļa kaisles uzliesmojuma tā pārvērtusies par mūža liesmu,

no izklaidīgas aizraušanās par augstāko dzīves uzdevumu. Blakus

erotiskai mīlai radusies mīla pret savu ģimeni, tās dzīvajiem un aiz-

gājušiem locekļiem. Te izpaužas smeldze par to, cik tukša kļūst

visa pasaule, kad zūd tie, kurus sirds iemīlējusi.

Vai dzīve nav Jauna, ja tā nolaupa visu, kas kļuvis tik dārgs?

Aīda Niedra tā nekur nesaka. Daudzos viņas dzejoļos gan ieskā-
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nas elēģiskā jutoņa par dzīvi, bet tā nekur nekļūst zūdīšanās par

likteni, jo viss jāpanes ar rāmumu un mieru. Arī te izpaužas viņas

labā dzīves skola un dzīves izprašana; pakļaujoties tās lielajai liku-

mībai, pie tēva kapa teic —

Dūc bites ziedbikeros maigos., un zeme ir tēvtēvu smilts.

Un vakara lūgšana piemin: še dus viens no arāju cilts.

Tā Aīdai Niedrai dzejā starp dzejniecēm un arī vispār starp

latviešu rakstniekiem nav līdzinieka ne pēc satura, ne pēc pārlie-

cības, izjūtas un dzejas veida. Arī dzejas forma viņai izveidojusies

savdabīga, lielo tiesu garās četrrindas vai sešrindas ar cēzūru vidū

sastāda visu dzejoli. Ritmā un atskaņās pieļaudama diezgan lielu

brīvību, Niedra tomēr loti stingri raudzījušies, lai viņas dzejai ne-

būtu nesaprotamu vai neskaidru vietu, lai tā būtu izteiksmīga, uz-

skatāmu tēlu bagāta. Te nav nolietotu salīdzinājumu, dzejas kli-

šeju. Pat rakstot par tik bieži apdzejotām lietām, kā pavasaris vai

rudens, mīla vai prieks, viņa allaž atrod jaunu izteiksmi, tā padarī-

dama savu dzejoli svaigu un baudāmu. Šī paša iemesla dēļ tīk arī

Niedras dzejoli par vispārpazīstamiem dzejas tēliem — Salomi,

Izoldi vai Kleopatru, kas atdzīvināti ar viņas pašas asinīm un pār-

liecību.

Tāds ir Niedras dzejnieces attīstības ceļš piecpadsmit gadus

ilgā mums pārskatāmā darbības laikā, kurā viņa no neapvaldītas

bohēmiskās dzīves apdzejotājas kļuvusi par īpatnāko latvju sievieti

— dziesminieci, kuras pasaules uzskatos un dzīves izjūtā atspogu-

ļojies daudz kas no senās latviešu dzejnieces, kas, pie ratiņa sēdot

un vērpjot bezgalgaru pavedienu, reizē savērpa dzejā arī lielo sa-

vas tautas gudrības un dzīves izpratnes kodeļu.

b) Romāni. Vēl labāk kā dzejā Niedras pāraugšanu no

pilsētas dzīves attēlotājas par lielā arāju celtnieciskā darba rādī-

tāju redzam viņas prozas darbos, īpaši romānos. No tiem pirmais

Sarkanā vāze iznāca 1927. g. Tanī rādīta kādas sievietes vētrainā

dzīve.

Stipri līdzīgs šim ir arī nākošais romāns Cilvēks ar zelta acīm

(1928). Tā varone Sniedze Liepa iemīlas architektā Avotā, tad

komponistā Švābā un šās mīlestības dēļ izputina kā savu uzņē-

mumu Rīgā, tā laukos no vecākiem mantotās mājas. Jāsaka, ka

abi minētie romāni vēl loti negatavi kā kompozicijā, tā stāstī-

jumā. Tāpat pašu romānu varoņi nav dzīvē noskatītas, bet autores

izdomātas personības, pie kam tās nav tipi, bet individi, tālab ari

tik mākslotas savā dzīvē un darbos. Tāpat pārspīlēti negātīvi

tēlota arī pilsētas saimniecisko aprindu laužu darbība, starp kuriem

it visos laikos bijuši arī godīgi latvieši. Dzīvākas ir tikai tās per-
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sonas, kuras autore redzējusi dzīvojam, piem., leva Druvaskalne, pir-

matnējā lauku meitene .romānā Sarkanā vāze. Bet jau šajos abos

romānos parādās iezīme, kas liecina, kādā virzienā būs meklējami

Niedras prozaiķes un vispār rakstnieces sasniegumi. Tā, piem., ro-

māna Sarkanā vāze 111 daļā atrodam vairākus gaišus lauku dzī-

ves aprakstus, un tie autorei izdevušies daudz svaigāki un pārlieci-

nošāki, kā pārējās vietas romānā.

Un tūdaļ arī vērojam Niedras darbībā pārmaiņu. Pēc iedo-

mātu pilsētas pusizvirtušu, pusintelliģentu dzīves rādīšanas viņa sāk

attēlot lauku ļaudis un viņu dzīvi. Tādi saturā ir romāni Grēka

ābols un Piektais bauslis (1931). Abās grāmatās rādīta lauku sētas

dzīve, taču sevišķā nostādījumā. Pirmajā attēlota Rijaskalnu māju

vēsture. Rijaskalnu saimnieks ir zaglis, bet apprecēdams godīgu

meitu, solās laboties. Grāmatā aizkārtas vairākas problēmas —

vai zagļa vīra sieva var būt godājama sieviete, vai dēkai-

nība iedzimst, vai iespējama atgriešanās no maldu ceļiem un jauna

dzīve? Jautājumus Niedra apskata nevis no sabiedrības tiesātājas

intelliģentes viedokļa, bet rāda dzīvē un pēc cilvēku darbiem ļauj

lasītājam brīvi spriest. Katrā ziņā šis romāns ir jau liels solis uz

priekšu literārā attīstībā, jo te tiešām skatāmi rjzīvi cilvēki, sevišķi

brašā kalpone Mieža Dārta, kas kļūst Rijaskalnu saimniece un nes

lepni, bet pacietīgi savu likteni, Rijaskalna māte, iedomīga vecene,

Rijaskalnu vecākā meita Berta. Tāpat romāna valodā jau vietām

iedzirkstas dailskanība. Vājāka ir kompozīcija, jo atsevišķām

daļām pietrūkst īsta samēra. īpaši duras acīs divu romānu (Grēka
ābols un Sarkanā vāze) sakarība, kas tomēr rādīta nekonsekventi.

Krimināla fābula ir arī romānam Piektais bauslis; tam pa-

matā dažus gadus atpakaļ noticis noziegums Vidienā. Meišu sētā

ierodas kāds amatnieks un fotogrāfs Pēteris Dūms, kurš ārēji izlie-

kas loti lēnprātīgs, saticīgs un izpalīdzīgs, bet patiesībā ir rūdīts no-

ziedznieks, kas salaiž līdz tam saticīgos Zvirgzdu ģimenes lo-

cekļus naidā, un pats, pielabinādamies saimnieka māsai, padzīvoju-

šai vecmeitai Kristīnei un ar vecā Zvirgzda atbalstu, noindē visus

pārējos Zvirgzdu ļaudis, pieaugušos un bērnus. — Romānā labi

zīmēti zemisku kaislību aizrauti ļaudis, kas savu iegribu panākša-

nai ziedo visu. Raksturīgi te vecais Zvirgzds, Zvirgzdu Kristīne,

Vītoliene, bet it sevišķi Pēteris Dūms. Arī romāna izveidojums

viengabalains, bez citiem Niedras darbiem raksturīgiem izrāvumiem

un pārtraukumiem

Niedras romānos Salna (1935) un Anna Dzilna (1936) galvenās

varones ir sievietes, kas ar savu nesalaužamo darba prieku un apņē-
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mību, kā arī ar gaišu ticību un mīlestību veido nevien dzīvi uz labo,

bet pārveido arī pašus cilvēkus. Tāda romānā Salna ir Kalnezeru

Made, kas agrāk dzeršanā palaidušos Kalnezeru saimnieku padara

par krietnu vīru, to pašu panāk viņas meita leva. Divu ģimeņu

iepriekšējā paaudzē radies konflikts turpinās arī nākamajā, kad jā-

zaudē tai pusei, kas attālinājusies no īstās dzīves, no zemnieku sē-

tas, no kuras tā cēlusies. Romāna izveidojums nav visai viengaba-

lains, rakstīts aprautiem notikumiem, neievērojot viņu vienmērīgu

secību un plūdumu. Pārāks par Salnu stāsts par jaunu meiteni,

Annu Dzilnu, Azandiņas jaunsaimnieka meitu, kurā atdzimis seno

zemnieku paaudžu gars. Kad viņu aizprecē no tās jaunsaimniecības

bagātajos Rijaskalnos (nesajaukt ar romānā Grēka ābols aprakstī-

tajiem), tad viņa tur, neraugoties uz savu jaunumu, ierodas kā sava

gara ienesēja, jo zeme, dzīve un darbs bijusi viņas asiņu balss skola.

Raksturīgi arī Rijaskalnu, īpaši Rijaskalnietes, tēli. Šis darbs ir

slavas dziesma zemnieka mūžīgajam uzdevumam un viņa izpildī-

tājiem.

Pēdējā laikā Aīda Niedra sevišķi iemīlējusi kā dzejā, tā stās-

tos un romānos attēlot savu dzimto pagastu gar Tirzas un Azandas

upi, sevišķi ap pēdējo, kas ir prāva Tirzas pieteka. Niedras pē-

dējo romānu un stāstu māju vārdi ir atrodami viņas dzimtenes ap-

kārtnē, attēlotie ļaudis dzīvojuši un par viņiem rakstniece uzklausī-

jusi neskaitāmus nostāstus savā pusē, līdz tagad tos pārvērtusi dzī-

vos mākslas darbos. Savu dzimto novadu aprakstīdama, Niedra arī

ieguvusi labākos prozas sasniegumus, īpaši aizsāktajā romānu virk-

nē, kuras pirmās divas grāmatas Pie Azandas upes (1933) un Ciema

spīgana (1935) jau iznākušas. Tajos notēloti loti daudzi ļaudis un

notikumi, kuru plūdums sākas ar pag. gadsimta vidu, tā ka pirma-

jās divās dalās nav iespējams izlobīt tikai vienu romāna fābulu.

Patiesībā tādu ir vairākas, kas savijas viena ar otru.

Šais romānos sevišķi uzskatāmi parādīta zemnieku dzīve,

tā ir sava laikmeta un novada monogrāfija. Niedras spēcīgā ta-

lanta atdzīvināti, tajos atdzīvojas pagājušā gadsimta otrās puses

ļaudis ar viņu priekiem un bēdām, centieniem, neveiksmēm un pa-

nākumiem. Rādīdama kāda pagasta dzīvi ilgākā laikā, paaudzi pēc

paaudzes, Niedra būs devusi savā romānu virknē labi pārskatāmu

kultūrvēsturisku laikmeta ainu. Tajā redzama zemniecības saim-

nieciskās, sabiedriskās un garīgās dzīves izveidošanās un cī-

ņas ar muižu un tai kalpojošiem institūtiem, kas šo attīstību kavē

visiem spēkiem. Vēl rādītas pašu saimnieku savstarpējās, kā arī

viņu attiecības ar gājējiem, rādot arī sociālo attiecību izveidošanos.
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Bet visu vielu atdzīvina bagātīgais etnogrāfiskais materiāls. Te

Niedra parādās kā īsta prozaiķe un šajos romānos redzam visas

viņas stāstītājas dotības. Ja agrākos darbos cilvēku raksturojumi vēl

bija zīmēti nepilnīgiem, aprautiem vilcieniem, tad šeit tie ikviens pa-

rādīts loti sīki un skaidri, pie tam netēlojot tos aprakstoši, bet liekot

lasītājiem spriest par viņu dabu pēc to darbības un valodas. Tā ir

raiba raksturu un īpatņu galerija, kas atklājas šais romānos. Ja

kultūrvēsturiskā un etnogrāfiskā plāksne apzinīgi domāta šo laužu

sadzīves un dvēseļu konfliktu attēlošanai, jo visus viņus vajā dažā-

das cilvēciskas vājības un kaislības, tad ar šiem darbiem Niedra

panākusi divas labas lietas: devusi literārus darbus, kas ievērojami

kā ar savu vēsturisko un etnogrāfisko, tā arī ar dvēseles pārdzīvo-

jumu pareizu izpratni un teicamu attēlojumu, kas reizē iespējams

tikai apdāvinātiem stāstītājiem.

īpats un spēcīgs ir pats Niedras vēstījums. Niedra visbiežāk

raksta aprautiem teikumiem, kas raksturīgi attēlo kādu darbību vai

stāvokli. Niedras romānos viscauri, bet it sevišķi šeit loti dar.dz

dialogu, kas rāda visskaidrāko Austrumvidzemes valodu ar tās pro-

vinciālismiem, īpatnējo vārdu sastādījumu un citām lokālām atšķirī-

bām, atskaitot vienīgi tiešās Malienas izloksnes savādības. Niedra

ievedusi rakstos arī loti daudz sava novada vārdu, kas līdz šim vēl

nebija atrodami pat plašākās vārdnīcās un tā mūsu valodu darījusi

bagātāku ar daiļskanīgiem vārdiem. Liekas, ka nekas no tā, ko

pirms divdesmit un vairāk gadiem veikalā no sētu ļaudīm dzirdējusi

mazā meitene, nav aizmirsts, pa šo laiku uzklausītais tikai nobrie-

dis, lai tad atkal atgrieztos pie tautas.

Aīda Niedra līdzīgi Jēkabam Janševskim atradusi saviem dar-

biem labāko vielu tautas dzīvē. Protams, šī līdzība atrodama tikai

paša darba būtībā, ne kādās kopējās ārējās pazīmēs. Niedra savus

nodomus veic pārliecinoši un māksliski: viņai bagāti izteiksmes lī-

dzekli, modernā romāna kompozicija, liela tipu un raksturu bagā-

tība un dažādība, vijīga valoda un spraigs notikumu risinājums.

Niedra nekad neaizvirzās garos tēlojumos, nepiemin gadījienīgus

notikumus, bet to secībā piesaista tikai tādus, kuriem nozīme pašu

cilvēku raksturošanai un glavenā nodoma sasniegšanai. Pietiekoša

stingruma trūkst tikai plašās vielas izkārtai, jo daudzo cilvēku un

notikumu raibajā jūklī dažbrīd gandrīz nozūd fābulas galvenais pa-

vediens, vai vismaz tā izliekas, kamēr nav nobeigta visas romānu

virknes darbība, un visi tēlot aizsāktie cilvēku likteņi nav noslē-

gušies.
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c) Noveles un stāsti. Reizē ar romāniem Niedra sāka

rakstīt arī stāstus un noveles, kas izkaisīti periodikā. Grāmatā Svē-

tais vīns (1928) iespiesti tikai divi stāsti — Svētais vīns un Dzērvju

dziesma, kas raksturīgi Niedras pirmajam sevis pārveidošanas lai-

kam, un šo stāstu varoņi ir nenosvērti, par savu dzīvi un pienā-

kumiem nepārliecināti intelliģenti. Vēlāk arī stāstiem viņa vielu rod

no zemnieku dzīves, tēlodama tos spēcīgām krāsām. No garākiem

stāstiem atzīmējami Karašu gals (Piesaule), legātņos (Piesaule), bet

it sevišķi Krimu Krims, Raudu priedes un Ūdens smēlēja (visi žur-

nālā Daugava). Šos trijos pēdējos tēlotas teiksmainu nostāstu ap-

vītas laužu dzīves un likteņi, kas risinājušies Azandas krastos jau

pirms simts gadiem. Arī šos stāstos blakus labi izprastai un attēlo-

tai viņu varoņu dvēseles dzīvei un raksturojumam vērojams loti in-

teresants un bagāts etnogrāfiskais materiāls, tāpat savdabīga valo-

da. Bez tam, kamēr romānu vēstījumam mierīgs plūdums ar at-

sevišķiem cīņas uzliesmojumiem, šiem stāstiem spēcīgs drāmatisks

raksturs, tie dotu bagātu vielu arī skatuves darbiem. Teiktais it

īpaši attiecināms uz stāstiem Raudu priedes un Ūdens smēlēja. —

Pagaidām Niedra pārstrādājusi lugā tikai romānu Pie Azandas upes

(Dailes teātrī, 1935. g.).

Ar pieminēto darbu aprakstu raksturojama Niedras pirmo piec-

padsmit gadu literārā darbība. Tā ir pietiekoši ievērojama, jo ne-

vien parāda viņas kā rakstnieces augšanas un tapšanas gaitu, bet

arī mūsu rakstniecībai pievieno jaunas vērtības. Rakstīdama par

lauku laužu priekiem un bēdām īpatnējā sulīgā, dažviet pat mazliet

provinciālā valodā, viņa kļuvusi tautas rakstniece šī vārda labākā

nozīmē. Kā dzejniece viņa pavērusi iespēju ar viņas dzejas palī-

dzību ieskatīties skaistā un patiesā latviešu sievietes dvēselē, kas

nekurnēdama palīdzējusi celt latviešu tautas dzīvi daudzos grūtos

gadusimteņos. Tā nemaldīgi ticēdama savas tautas dižākai nākot-

nei, cik vien tas viņai kā rakstniecei un sievietei bijis iespējams, sa-

vus spēkus un spējas veltījusi tās celšanas un veidošanas darbam.

3. Valdis Grēviņš, Jānis Grots, Herberts Dorbe

Jānis Rudzītis

1. Valdis Grēviņš dzimis 1895. gada 26. (14.) septembrī

Zaļenieku Mazbaņos. Vecāki — zemkopji. Mācījies Abgunstes pa-

gasta skolā (1905—1906), Jelgavas reālskolā (1906—1913) un Maska-
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vas komercinstitūtā oikonomijas nodaļā (1914—1918). Bijis Maskavas

latviešu kultūras biroja sekretārs (Z. Meierovica vadības laikā),

Tautas padomes un Satversmes sapulces loceklis. Vēlāk strādājis

žurnālistikā un bankā. Grēviņa pirmie dzejoļi, parakstīti ar V. Gait-

nieka vārdu, iespiesti Jelgavas Jaunās Latviešu Avīzēs 1909. gadā.

Grēviņa literāro darbu nozīmīgākā daļa ir lirika. Tā sakopota

krājumos Pirmā dzeju grāmata (1923) un Otrā dzeju grāmata (1933).

Kā liriķis Grēviņš pieskaitāms depresīvā jūtu tipa dzejniekiem.

Pesimisms, skumja rezignācija, dažādas romantiskas vīzijas rada

īpatu noskaņu viņa lirikā. Pirmā dzeju grāmatā gan vēl jūtama

maza ekspresioniska trauksme uz labāku nākotni. Vēl šur tur pavīd

ticība, ka sapņi var piepildīties. Otrās dzeju grāmatas saturu zīmīgi

raksturo ieskaņas dzejolis: „Guļ kalns uz manām krūtīm, liels kalns

ar klintīm un oļiem — un jūs pār viņu ejat tik viegliem, priecīgiem

soļiem." Te vairs nav dzejoļu, kas atzītu, ka dzīvei kāds augstāks-

mērķis un jēga, ka ir īsta laime, ka rītdiena būs labāka par šodienu.

Līdzīgi itālietim Leopardi arī Grēviņš izsaucas: „Šī dzīve visa ir

tikai sapnis kļūms!" Ja arī gadās kādi dzejoļi, kuros uzliesmo ne-

bēdīgs prieks, tad tas ir „carpe diem" motīvs. Grēviņš te pielīdzi-

nāms cilvēkam, kas uzzinājis, ka rīt mirs, un tādēļ jātver viss, ko

dzīves pēdējie mirkļi var sniegt. — Arī viņa mīlestības lirika pilna

sāpīgu atmiņu un moku. Grēviņš viens no nedaudziem, kas mīlestī-

bu nolād: „Un es nolādu to stundu, kurā laiks man mīlu devis." —

Dažādas drāmatiskas situācijas — kuģa vai lidmašīnas avārija, paš-

nāvība, bērna nāve, noziedznieka sodīšana v. tml. gadījumi dod Grē-

viņa lirikai noderīgu vielu. — Viņš mīl dzejot par pasaules literātūrā

pazīstamiem tēliem un vēsturiski leģendārām personām. Dzejoļi

Apakšzemē, Glāns, Paganini, Donkichota gals iedalāmi Grēviņa liri-

kas labākajā daļā, bet tiem līdzīgais Gesta Berlings, ko autors iepi-

nis Lagerlefas romāna dramatizējumā, tagad jau pārgājis tautā. Arī

šais dzejoļos izvēlētas drāmatiskas situācijas vai vispār dzīves tra-

ģika. Un Grēviņa dzejoļi to parāda ar suģestīvu spēku, piem., Don-

kichota nāves tēlojumā: „Zvaigznes, zvaigznes, lepnās zvaigznes!

Lepnam viegli bojā iet. Stājiet, vecās vēja dzirnas, slēdziet melnās

rokas ciet!" — Savā laikā Grēviņu kā cilvēku skārusi polītika vien-

pusīgas sociālas teorijas veidā. No šī viedokļa viņš raudzījies uz,

dažām sabiedriskām parādībām un dzīves pabērņiem. Taču sabied-

riskais elements Grēviņa lirikā maznozīmīgs. „Šķiru mākslai" viņš-

devis pavisam maz, bet allaž tiecies izteikt savus subjektīvos pār-

dzīvojumus, kam sociālas problēmas var dot tikai ierosinājumu, un

arī to visai reti.

Pesimiskai dzejai draud sentimentālitāte. Jābūt īstam māksli-
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niekam, lai no tās izvairītos. Grēviņa lirika nav sentimentāla. Līdz

ar to jāsecina, ka viņa mākslinieciskais nodoms — izteikt dzejā dzī-

ves traģiku — reālizējies atzīstamā formā. Vispirms jāmin pesi-

misko jūtu apvaldījums. Savus subjektīvos pārdzīvojumus Grēviņš

izteic koncentrētā izteiksmē, kas neļauj tiem izplūst sentimentālās

vaimanās. Viņa stils gleznains. Te ir spilgtas metaforas, salīdzi-

nājumi un krāsu epiteti. Visraksturīgākā stila pazīme Grēviņa li-

rikā ir atkārtojums, kas vairāk gadījumos noderējis nevien par no-

zīmīgu valodas figūru, bet ieguvis arī konstruktīvu nozīmi. Ed.

Virza ir pareizi uztvēris, aprādīdams, ka Grēviņam vairāki dzejoli

„uzbūvēti uz vienas izdevīgas frāzes nemitīgu atkārtojumu, caur

kuru viņš panāk kādu fatālu noskaņu" (Zem karoga, 385). Un taisnī-

ba arī tam, „ka viņš pārāk bieži ir izlietojis šo paņēmienu, padarī-

dams to galu galā mazāk vērtīgu" (turpat, 386). Vairākos gadīju-

mos Grēviņa dzejoļiem ir balādisks raksturs ar drāmatisku sprie-

gumu, piem., Gailis nodzied, Paganini v. c. — Panta technikā Grē-

viņš neuzrāda kādus ievērojamākus meklējumus. Dominē parastā

kvarta. Atskaņas bez pretenzijām. Bet valoda brīnumlabi iekļāvu-

šies pantmērā.

Grēviņš vēl pazīstams kā drāmatiķis, feļetonists un tulkotājs.

Viņa drāmatiskos darbos ietelp komēdija Gaisa grābekli (1932),
bērnu luga Pļevnas zaldāts (1934) un vairāki romānu dramatizē-

jumi: Grāfs Montekristo, Princis un übaga zēns, Pāvilielas zēni,

Dundurs un Gesta Berlings. No oriģināldarbiem pirmā vietā mi-

nams Pļevnas zaldāts, kam par vielu noderējusi kāda krievu pasaka.

Atsevišķās vietās šis darbs, diemžēl, tendenciozs, bet valoda gra-

cioza, darbība raita. Asprātībām pilnie dialogi un jautrās dziesmas

piešķir lugai operetisku vieglumu. — No drāmatizējumiem vislielāko

ievērību ieguvis Gesta Berlings. — Par Grēviņa drāmatisko darbu

techniku visumā jāsaka, ka tā ne vienmēr seko klasiskās drāmas

konstrukcijas likumiem, bet skatuves apstākļi un vajadzības viņam

zināmas. Dialogi veikli, darbība virzās uz priekšu, galvenās perso-

nas zīmētas skaidrām līnijām.

Ar pseudonimu Dr. Orientācijs Grēviņš rakstījis feļetonus.

Viņa humoram un satirai stila ziņā attāla radniecība ar Sudrabkalna

—■ Olivereto humoru. Bet citādi atšķirības ievērojamas. Olivereto

•savos humoriskos darbos arvien patur prātā tīri aistētisko momentu,

izlietodams virtuozu techniku satura iekļaušanai formā. Dr. Orien-

tācija darbi, turpretim, ir tikai greizais spogulis — feļetons, kurā

parādās dienas notikumu komiskā puse.

Grēviņš tulkojis lielāku skaitu lugu, Tolstoja Karu un mieru,

Puškina Pīķa dāmu, Čirikova Jaunību, Trimdā un Atgriešanos,



283

Džeka Londona rakstus un citus krievu un angļu rakstnieku darbus.

Pēdējā laika tulkojumos viņš atkal parakstās par V. Gaitnieku.

Latviešu literātūrā Grēvinam nozīme kā liriķim. Viņš ir pil-

nīgi subjektīvs dzejnieks, viens no lielākiem pesimistiem visā mūsu

jaunākā literātūrā. Kaut arī Grēviņa lirikas saturs vairs neiederas

mūsu dienu dzīves uzskatos, kā zināma virziena pārstāvis viņš savu

vārdu nevar laika gaitā zaudēt.

2. Jānis Grots dzimis 1901. gada 1. februārī Ērgļu

pagasta Silamuižā. Vecāki — zemkopji. Mācījies Ērgļu pagasta

skolā, Ērgļu un Jaunpils draudzes skolā un Rīgas kultūrtechnikas vi-

dusskolā Tverā. Piedalījies Latvijas atbrīvošanas cīņās. Pēc kara

studējis tieslietas Latvijas universitātē. Bijis dzelzceļnieks, žurnā-

lists, teātra darbinieks. Literāro darbību sācis 1921. gadā.

Ari Grota literāros darbos pirmā vietā stāv lirika, kas sakopota

krājumos Pavasara ūdeņi (1925). Vējš no jūras (1927) un Vakara

mākoņi (1930). Grots kā liriķis ir romantiķis ar jūtamām ekspre-

sionista pazīmēm. Pavasara ūdeņos teikts: „Es neskaitāmās cīņās

spēkā briedis par brīvas cilvēces un dailes republiku." Vēl vairāk

ekspresioniskā ideoloģija redzama krājumā Vējš no jūras. Šai grā-

matai par motto likts zīmīgs Voltēra citāts: „Vējš, kas pūš no cen-

trālās Āfrikas un dienvidjūrām, atnes daļu Āfrikas atmosfairas, kas

nolīst Alpu ielejās. Šis lietus veldzē mūsu zemes. Tāpat mūsu zie-

meļvējš sūta mūsu izgarojumus nēģeriem. Mēs darām labu Gvine-

jai, Gvineja mums. Saistību virkne velkas no vienas pasaules malas

uz otru." Ekspresionisms manāms arī Vakara mākoņos. Grota ne-

miers ar veco dzīvi, trauksme uz jaunās cilvēces laimes valsti stipri

atgādina Sudrabkalna ekspresionisko liriku. Bet Grots ir daudz

agresīvāks, skaļāks. Viņa dzejā ievērojamu vietu ieņem tīri revolū-

cionārais motīvs. Grota ekspresionisms tuvs šī virziena pārstāvjiem

Vācijā, kas neatzina tautu un valšķu robežas. „Nēģeri un marokāņi,

zirieši un arabieši, indiāņi, āfrikāņi, ķīnieši un austrālieši — visi

jaunās dzīves slāņi. Vēl man jūsu dvēsļu šalkas atnes vējš no

krastiem tāliem, vējš no jūras, vējš, kā alkās tapt par vienas zemes

brāļiem." Ja Sudrabkalnu, Ērmani vai R. Rudzīti interesē visu

tautu cēlākie gari, tad Grota dzejā sūtīti sirsnīgi sveicieni visu tautu

zemākiem slāņiem, apspiestiem, trimdiniekiem un cietumniekiem.

Grotam ir līdzjūtīga sirds pret dzīves pabērņiem un melnā darba

strādniekiem. Cildinādams viņus kā visas dzīves cēlējus, viņš ra-

dījis dažus brīnumskanīgus darba dziesmu pantus, piem.: „Sitiet

skaļi, akmeņkaļi, lai tās klintis dzirkstīs zied! Tālu, tālu lauki zaļi,

— kas tur zvana, kas tur dzied? — Mūsu atbalss, — akmeņkali,

sitiet droši, sitiet skaļi." Diemžēl, pēc tam seko revolūcionārais
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motīvs — cirst robu vecai pasaulei. Bet revolūcionārais romanti-

ķis nespēj skaidrām līnijām kontūrēt jauno pasauli. Viņš sniedz ti-

kai nenoteiktus apzīmējumus — republika, dēmokratija! Tie atra-

duši Grota dzejā vairākkārtīgu cildinājumu. Vakara mākoņos Grots

jau savu aktivitāti sāk zaudēt. Revolūcionārais sapņotājs pama-

zām kļūst par individuālu sapņotāju, pat vientuli, kas redz jaunās

cilvēces idejas sabrukumu. „Dzied vējš. Tu zini: dienu bijis kopā

ar draugiem, paziņām, kas vienā gultnē plūst. Bet naktī viens; sirds

tā kā bulta stopā skrej atpakaļ un tavās krūtīs lūst." Vecās roman-

tikas vietā stājas jauna, kas stāsta par Grota individuālajiem pār-

dzīvojumiem. Un šīs jaunās romantikas lirika ir tā, kas Grota vārdu

likusi minēt daudziem, darījusi to mīlu visiem sapņu dievinātājiem.

Vientulība, mīlestība, mūža skumjas, kas remdējamas kādā fantas-

tiskā kalnu sanātorijā, nāves nojausma, dažādas vīzijas Grota dzejā

atrod izteiksmi, kas nevar nesaistīt. — Bet Grota lirikas ideoloģiskā

līnija ir visai līkumota. Bez tīri revolūcionārā motīva, cilvēcības

sludināšanas un individuālo pārdzīvojumu paušanas te vēl ir viens

moments — idilliskās lauku dzīves tēlošana. Pavasara ūdeņos ir

nodaļa, ko ievada pants: „Pa gadu reiz man provincē tīk būt, kur

savi likumi un tradiciju svētums." Krājumā Vējš no jūras lauku dzī-

ves motīvs pazudis, bet Vakara mākoņos ieskanas no jauna. Jauna

nekā gan Grots lauku dzīves apdzejošanā nav devis. Citi dzejnieki

te var vairāk ko teikt. Bet viens otrs dzejolis ar savu sirsnīgo no-

skaņu ir īsti labs, piem., Vakara mākoņos dzejolis par māti — Ru-

dens vēja ziņa. Svarīgs vēl tas apstāklis, ka šis prieks, gadā

reizi paviesoties provincē, laikam gan būs īsti labi palīdzējis Grotam

pieskaņoties arī autoritārās Latvijas idejām.

Grota lirikas forma dažāda. Šai ziņā vājākais krājums ir Pa-

vasara ūdeņi. Nākamos krājumos jūtams jau krietni labāks stils un

panta technika. Bet zīmīgi, ka visos trīs krājumos atrodamas citu

dzejnieku, sevišķi Sudrabkalna un Raiņa stila asociācijas. Neap-

šaubāmi Sudrabkalns ir stipri vien Grotu ietekmējis, pat tik stipri,

ka dažos gadījumos neatvairāmi nāk prātā gluži līdzīgas vietas Spār-

notajā Armādā vai Pārvērtībās. Piem., dzejoļa Sapnis par Maroku

sākums sauc atmiņā Sudrabkalna Patētiskās tercīnas, tāpat dzejoja

Mūža skumjas pirmais pants ir Sudrabkalna stila ietekmēts. — Rai-

ņa Ave sol! atgādina dzejolis Zeme un saule. Un tā vēl vairākās

vietās Grota stilu var saukt par citu latviešu un krievu dzejnieku

ietekmētu. Bet Grotam ir arī savs stils, kas iezīmīgs ar cēlu patē-

tiku un daudziem aforismu veidā konstruētiem izteicieniem. Viņš

var būt arī intīms, it sevišķi mīlestības lirikā. Dažos gadījumos

Grots grib būt revolūcionārs arī izteiksmē, stipri tuvodamies krievu
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modernistiem. Bet jāatzīst, ka tas Grotam nepiestāv. Piem., dzejo-

lis Vakara aina uz tilta (Vakara mākoņos) var interesēt tikai kā vul-

gāra stila paraugs. — Nedaudzos gadījumos Grots, līdzīgi citiem

ekspresionistiem, mēģinājis rakstīt brīvā pantā un brīvā pantmērā.

Parasti tomēr viņš cienī stingru formu. Pavasara ūdeņos ar valo-

das iekļaušanu pantmērā un atskaņu techniku dzejniekam vēl ne

vienmēr veicies. Vakara mākoņos redzams, ka viņš nostaigājis

garu attīstības ceļu. Atskaitot atsevišķus gadījumus, Grota techniku

te jau īsti respektējama, dažās vietās pat virtuoza.

Grots ir arī drāmatiķis. Te var atzīmēt satirisko komēdiju

Sveiki, brīvā Latvijā! (1930), traģēdiju Steņka Razins (1931), skatu

lugu Zelta atslēga (1936) un dziesmu spēli Puškins (1937). Drāmas

stilam visvairāk tuvojas Steņka Razins. Zelta atslēga ievērojama

ar savu idejisko saturu, kas saskaņots ar autoritārās Latvijas cen-

tieniem. Lugas konstrukcijā dažas nemotivētas vietas.

Mūsu romantiku saimē Grotam sava neatņemama vieta. Arī

viņa revolūcionāri ekspresioniskā lirika nav bez vērtības, jo Grots

mūsu bijušās kreisās lirikas pārstāvju starpā izceļas ar zināmu mēra

sajūtu.

3. Herberts Dorbe (dz. 1894. gadā Zlēku pagastā, dar-

bojas par skolotāju Ventspilī) laidis klajā divus dzejoļu krājumus

Pasaules gājējs (1924) un Splīns (1925). Pirmajā no tiem viņš ir

galvenokārt intims romantiķis, lai gan arī te, blakus mīlestības un

•citu individuālo pārdzīvojumu motīviem, ieskanas jau sabiedriskais

elements. Splīnā turpretim šis sabiedriskais elements ir pārsvarā.

Sevišķi tuva Dorbem jūrmalas zvejnieku dzīve. Viņš izjūt ilgas pēc

cilvēcības un sociālas taisnības. Bet Dorbes dzejai diezgan jūtami

trūkumi un tālab mūsu bagātajā lirikā tā neizceļas. It sevišķi

viņš neprot īsti labi nošķirt dzejas stilu no sarunu valodas stila. Tā-

dēļ blakus dažiem jaukiem pantiem ir daudz prozisku vietu, piem.:

„Es biezus romānus lasu, viņš brošūras augsti stāda un cerē uz lie-

lām lietām... Kā visas zīmes rāda — varbūt viņam taisnība vie-

tām." Dorbe mīl sonetas formu, bet tā viņam pavisam nepadodas.

Jau daudz vairāk Dorbem veicas bērnu lirikā. Divi krājumi

Izas dziesmiņas (1929) un Sirsniņa (1933) loti tuvu pieiet bērnu pa-

saulei. Te ir bērnu vecumam piemērota dzejas izteiksme, humors

un saulains prieks. Tikai atsevišķās vietās jūtama neīsta naīvitāte,

piem.: „Dieviņš piespiež podziņu — mēness spīd pa lodziņu."

Dorbe sarakstījis vairākus īsus drāmatiskus darbus, īpaši sko-

lēnu izrādēm: Laimona nelaime (1927), Burtnieku saime (1928),

Gudram gudra nelaime (1929), Leiputrija (1929), Zemgales dēls

{1930). Viņš tulkojis Puškina Jevgeņiju Oņeginu (1929).
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4. Rakstnieki un rakstnieces

Līgotņu Jēkabs

īsā pārskatā še atzīmēsim rindu rakstnieku un rakstnieču, kas

savas literārās gaitas sākuši dažādos laikmetos, dala pat labi sen

priekš kara, kaut gan lielais vairums uz sevi vērību vērsuši tikai

jaunākā laikā.

Savā dvēselē smalkjūtīgs mākslinieks un psīchisku pārdzīvo-

jumu labs analizētājs ir Augusts Mežsēts (dz. 1890. g. 5. no-

vembri Odzienas Mežsētās), kam par liecību ir viņa daudzie peri-

odikā izkaisītie un arī grāmatās iznākušie prozas darbi. Vai tā būtu

sievietes, bērna, vai pasīva novērotāja dvēsele, katrai viņš pieiet

uzmanīgi, redz viņas savdabību, sakustinājumus un pārdzīvojumus.

Ja Mežsēts līdz šim mazāk palicis ievērots nekā to viņa talants pel-

nījis, izskaidrosies nevien ar mūsu stāstu un tēlojumu bagātību, bet

arī ar to, ka autors izredz par saviem varoņiem mīļāk pasīvus cie-

tējus, ne aktīvus cīnītājus, kas vairāk aizrauj un pārliecina. Viņa stāstu

krājumi un romāni zināmā mērā jau ar saviem virsrakstiem norāda,

kāda autora problēmatika. Bieži vien liktenība kā vadmotīvs

izmanāma viņa sacerējumos. Mākslinieciski augstvērtīgākais Mcž-

sēta romāns ir Baltā kvēle (1936), kas liecina par autoru jau kā

izveidojušos un izkoptu māksliniecisku personību. Grāmatās iznā-

kuši vēl sekojoši viņa darbi: dzejas Jūnijs (1920), Maija zvaigznes

(1925), stāsti un romāni Aizejošie (1927), Dvēseļu parāde (1928),

Apburtā pilsēta (1929), Dāma rožainā plīvurā (1931), Savādi likteņi

(1935) v. c.

Dažus mistiski filozofiska noskaņojuma daiļdarbus (dzejas

Svētnīca, Dzīvība, Pērles, drāma Chaosa derība v. c.) devis Edu-

ards Mēklers (dz. 1884. g. Nītaures pagastā, studējis Tērbatas

un Maskavas universitātē filoloģiju). Tomēr lielāka vērtība viņa

apcerējumiem par literātūru un reliģiju, no kuriem sevišķi atzīmē-

jams Reliģija un māksla (1931) un A. S. Puškins (1935).

Valts Dāvids (īstā vārdā Dāvids Vecaukums, dz. 1890. g.

Rīgā, darbojas tepat Valsts Mākslas mūzejā par darbvedi), savu li-

terāro darbību sācis priekš kara ar tulkojumiem un dzejoļiem, kuros

jūtamas daiļuma ilgas, vēlāk ekspresioniskā trauksme, sabiedriski

motīvi. Kā viņa tulkojumi, tā oriģināli, kas parādās tikai paretam,
izkaisīti periodikā.

Reinholds Sotaks (dz. 1890. g. Vecpiebalgā) laidis klajā

stāstus un tēlojumus, kas sakopoti krājumā Kūpošie lauki (1924), kurā
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diezgan svaigiem vilcieniem notēloti vērojumi no dzīves. Mazāka,

literāra vērtība viņa lugām Pagānu zemē (1924), Dunduru laikā

(1928), Dzīves rītā svaigā (1930) v. c, kas skatuviski diezgan veikli

uzrakstītas.

Alija Baumane (dz. 1899. g. 14. jūnijā, Talsu pagastā)

rakstījusi daudz dzejoļu, stāstu un tēlojumu, bet viņas vārdam

trūkst vēl attiecīgas populāras skaņas. Baumane ir stipri īpatna,

viņa attēlo vairāk illūzijas, nekā reālu lietu vai parādību skatījumus,

un bieži vien viņas darbos izteiksme tumša, neskaidra, grūti sapro-

tama. Kur dzejniece spēj šo neskaidrību pārvarēt, tur viņas dzejoli

un stāsti kļūst aistētiski baudāmi un pievilcīgi. Parādīdama sevi kā

modernās dzīves, īpaši pilsētnieku, vērotāju, viņa visvairāk iztei-

kusies prozā. Labi viņai padodas notēlot mūsu laikmeta cilvēku

pārsmalcinātību, modernās dzīves baudu reibuli. Alijas Baumanes

stāstu krājumi ir: Auļojošā pilsēta (1924), Zemes medus (1925) un

Lietaviete (1935).

Jēkabs Jansons (pieņemtā vārdā Saiva, dz. 1890. g.

29. jūnijā Pūres Birzniekos) ar saviem pirmiem dzejoļiem nāk pa-

zīstams ap 1911. g. Dzimtenes Vēstnesī. Zināmu orīģinālitāti uz-

rāda viņa liriskā poēma Grizildis (1922). Viņa kopoti dzejoļi

iznākuši krājumā Harlekīna vēstules (1926). Lielu ievērību literā-

rās aprindās Jansons guvis taisni pēdējos gados ar klasiskās Ro-

landa dziesmas tulkojumu (1934), kuras trūkumu asi sajuta mūsu

literātūrā, tāpat ar sekmīgo Ditleba Alnpekes Atskaņu chronikas

tulkojumu (1936).

Ar saviem klasiskās dzejas tulkojumiem jo sevišķi pa-

zīstams ticis Augusts Ģiezēns (dz. 1888. g. 15. decembrī

Jaunpiebalgas Murdēnos, beidzis skolotāju semināru Kuldīgā un

Latvijas universitāti, darbojies par skolotāju Rīgā). Tulkošanai viņš

izraudzījies grieķu un latīņu autorus, sniegdams viņu darbus skaistā

latviskā atdzejojumā no oriģinālvalodas, ko labi pārvalda. Oiezēna

tulkojumi izceļas īpaši ar savu dzejiskumu un rūpīgo apdari. It

īpaši daudz viņš strādājis pie Homēra Iliadas (1936), kas ieguvusi

Kultūras fonda atzinību. No viņa tulkojumiem vēl atzīmējami:

Sofokla Antigona (1920), Grieķu lirika (K. Strauberga krājumā,

1922), Apuleja Amors un Psīchē (1922), Aristoteļa Poētika (1924).

Viņa sarakstītas arī vairākas mācības grāmatas.

Antīkās dzejas tulkošanā un apcerē daudz darījis tāpat X ā r-

lis Straubergs (dz. 1890. g. 2. jūnijā Džūkstē, studējis Maska-

vas universitātē klasisko filoloģiju, darbojas Latvijas universitātē

par profesoru), kas arī pats pazīstams ar nedaudziem periodikā iz-

kaisītiem dzejoļiem kā īpats un smalkjūtīgs liriķis. Viņa spalvai
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•pieder vairāki pētnieciski apcerējumi par klasisko literātūru:

Horāci, Eurīpida traģēdiju, Sapfo un Katullu v. c. Sakopoti tie iz-

nākuši grāmatā Antīkā pasaule (1924). Viņa sarakstīta Vispārējās

literātūras vēsture (1925) un Romiešu literātūrā (1936). Viņa tul-

kojumā vai sakopojumā iznākusi vesela virkne grieķu un romiešu

ievērojamu dzejas darbu: Aischila Saistītais prometējs (1920), Grieķu

lirika (1922), fiorāča Dzejas (I—II 1924, 1930), Joh. Nik. Sekunda

Skūpsti. Tāpat viņa rediģēts J. Māsēna Dantes Dievišķās komē-

dijas tulkojums un Dantes piemiņas krājums. Darbodamies Latviešu

Folkloras krātuvē par vadītāju, K. Straubergs daudz interesējies

par mūsu folkloras un mitoloģijas jautājumiem. Arī te viņam vai-

rāki patstāvīgi pētījumi par mīlestības maģiju, par viņu sauli latviešu

tradicijās (1922), par latviešu burvju grāmatām (1923) v. c.

Jūlijs Lācis (dz. 1892. g. 25. decembrī Lēdurgas Lodes-

muižā) sāk savu literāro darbību 1922. g. Latvijas Vēstnesī ar dze-

joli Čia Li. Viņa dzejoļi iznākuši krājumā Saules zemē (1923). Savā

vairākumā, ja tā varētu teikt, tā ir tīri etnogrāfiskas dabas dzeja, jo

autors te notēlo diezgan konkrēti austrumnieku dzīves kolorītu, pa-

rašas. Jūlijs Lācis rakstījis arī bērnu lugas un dažus prozas dar-

bus. Pie viņa populārākām bērnu lugām pieder Mazā meitiņa Daga

un mīļais sunītis Zigi-Zigi (1923). Bet lielāku ievērību guvis viņa

romāns Mūža meža maldi (I—II 1935, 1936), kurā spēcīgās līnijās zī-

mēta sektantu dzīve Latvijā un vēlāk Brazilijā, ieceļotāju apstākļos

Šis romāns, kā lielāka apjoma episks daiļdarbs, ar savdabīgi tēloto

sektantu un izceļotāju dzīves raksturojumiem un labi zīmētiem in-

dividuāliem raksturiem, paturēs savu vietu mūsu rakstniecībā. Ar

to ievērojami paplašināta mūsu romānu literātūras tematika.

Richards Valdess (īstā vārdā Bērziņš, dz. 1888. g

.26. decembri Kubuļciemā pie Ainažiem, igauņu daļā) jau no bērnības

pazīst jūru un jūrnieku dzīvi, tādēļ visi viņa labākie darbi arī gro-

zās ap šo vareno dabas stichiju. Pretim šiem vienkāršiem dabas

un darba cilvēku tēlojumiem stāv modernās lielpilsētas baudu dzīve,

kas atspoguļojas īpaši tēlojumu grāmatā Skumjā kafejnīca (1929)

Jūrnieku pasauli, pievilcīgu un raksturīgu, R. Bērziņš-Valdess se-

višķi plaši rāda romānos Devītais vilnis (1930) un Jūras vilki (1930.

tulkots arī vāciski). Bērziņa ceļojuma apraksti iznākuši grāmatā

Raibā pasaule (1934). Bērziņa tēlošanas paņēmieni impresioniskā

garā.

Kārlis Dziļleja (īstā vārdā Tīfentāls, jaunākā laikā pa-

rakstās arī par K. Lejnieku v. c, dz. 1892. g. Talsu novadā) devis

divas daiļdarbu grāmatas: dzejoļu krājumu Sejas (1925) un stāstus
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Seklais laiks (1925). Bet tie visumā uzrāda maz patstāvības un

īpatnības. Vairāk pazīstams viņš ticis ar saviem rakstiem literā-

tūrvēstures un teorijas jautājumos, lai gan bieži tie ir bijuši stipri

vienpusīgi, tendenciozi. Kur autors ieturējies daudzmaz objek-

tivitātes robežās, tur radušās faktu bagātas, atzīstamas apceres, pie-

mēram: Andrejs Upītis (1923), Jānis Asars (1925), Pa Raiņa senču

pēdām (1929), Garlibs Merkelis (1935), Jānis Rozentāls (1936) v. c.

Arī Kārlis Dzelzs (īstā vārdā Dzelzītis, dz. 1892. g.

Nurmuižas pag.) dailrakstniecībā panākumu nav guvis, jo viņš, lai

gan iesācis kā intims romantiķis, visvairāk pieskardamies mīlestī-

bas motīvam,, vēlāk piegriezies politikai, kam tad centies pakārtot

un pieskaņot arī savu dzeju un prozu, kas mākslinieciski viņam necik

nav izdevies.

Lūcija Zamaiča (dz. 1893. g. Vecsaulē, Zemgalē) devusi

vairāk negātīva, nekā pozitīva, īpaši ar saviem prozas darbiem.

Vairāk nozīmes viņas sākuma laika dzejoļiem, kas sakopoti krājumā

Mana dvēsele (1917), L'interiuer (1920), Ziemeļu saule (1921).

Minna Dišlere (dz. 1888. g. 27. augustā, Kokneses pag.

Lielūzēnos) pieskaitāma tautas lugu rakstniecēm, kas sniedz skatu-

ves darbus, kuri parādās gan lielajos Rīgas, gan mazajos lauku te-

ātros, plašos Latvijas novados. Savām lugām viņa izraugās aktu-

ālus tematus. Dišleres luga legātnis (1930) ieguva Nacionālā Te-

ātra sacensības balvu. Viņas labākā drāma — skatu luga Ozolnieka

meita (1929) atzīstama ar savu atjautīgo dialogu un latvisko valodu.

Galvenā varonē Mildā tēlota ētiski stipra jaunlaiku sieviete, kas ne-

atlaidīgi cenšas sasniegt mērķi. Populāra arī viņas luga Studentes

vasara (1931).

Austra Ozoliņa-Krauze (dz. 1891), kas kā publiciste

kara un pirmajos Latvijas tapšanas gados daudz darījusi Latvijas

propagandas laukā ārzemēs, jaunākā laikā devusi dažus daiļprozas

darbus. No tiem atzīmējams romāns Virpuļu durvis (1928, tulkots

arī krieviski), groteska Ķīra grib spēlēt karu (1932), komēdija Ma-

rija Vaļevska (kopā ar Mariju Leiko sarakstīta, 1934).

Kārlis Freinbergs (dz. 1888. g. 30. jūlijā Engures pa-

gastā) daudz darbojies drāmatiskās literātūras laukā gan kā teātra

žurnāla Skatuve un Dzīve (1913—1915), Teātra Vēstnesis

(1920—1935), Rakstniecības un Teātra Avīze (1930) vadītājs un

līdzstrādnieks, gan kā daudzu lugu tulkotājs un Nacionālā teātra

drāmaturgs. Freinbergs labi pazīst mūsu skatuvi un teātra publiku,

tāpēc tulkojumus pratis izmeklēt mūsu apstākļiem piemērotus. Viņš

devis arī daudzus vērtīgus apcerējumus par dažādiem mūsu drā-
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maturģijas jautājumiem. K. Freinberga orīģinallugai Tumsa un

salā (1920) pamatā sociālās dzīves motīvi.

Edvins Mednis (dz. 1897. g. 4. augustā Raunas Marij-

kalnā) darbojies par Latvijas Kareivja (1922—1932) un Militārā Ap-

skata (sākot no 1932) redaktoru un ir vairāku modernā garā sarakstī-

tu lugu un tēlojumu autors. No viņa lugām ievērojamākās: Par Lat-

viju (1925), Masku deja (1926). Varoņdziesma (1928). Kā brī-

vības cīņu dalībnieks, autors labi pazīst šī laikmeta noskaņojuma

un pārliecinoši to attēlo savos labākos darbos, no otras puses tikpat
asi likdams ieskanēties modernā cilvēka mīlas pārdzīvojumiem un

sentencēm savās skicēs un stāstos, kas apvienoti krājumā Mīlas

stāsti (1930), Jūtu dārzos (1936). Viņš sakārtojis un ar mazu apceri

ievadījis arī speciāli tikai Latvijas armijai nolemtu Andreja Pum-

pura Rakstu izlasi (1935).
No aktīvo karavīru vidus nāk arī Raimonds Beb r i s

(dz. 1891. g.), kas ievērību izpelnījies īpaši ar savām patriotiskām

dziesmām par brīvības cīņu varoņu gaitām v. c. Viņa dzejoji iznākuši

krājumā Mirkli (1928). Kopā ar dzejnieku J. Medeni viņš sastādījis

antoloģiju Varoņu laiks (1935).
Arī V. Skaistlauks (īstā vārdā Šenfelds, dz. 1892. g.)

devis dažus jaukus patriotiska, tāpat intima noskaņojuma dzejoļus,

kas sakopoti krājumā Tālas ugunis (1924).
Alfrēds Andersons, rakstniecībā darbojies ar pieņemtu

vārdu A n d r a s s (dz. 1879. g. 7. aprīlī Duntes muižā, mir. 1937. g.

13. februārī Rīgā), neraugoties uz daudziem sabiedriskiem amatiem,

dzīvē allaž tuvu stāvējis mākslai un literātūrai. Daži viņa dzejoļi,

kas uzrāda smalku lirisku izjūtu, iespiesti periodikā. Populārs viņa

Trejmeitiņu tulkojums ar tur iepītām romancēm. Pats viņš sa-

rakstījis divas drāmas: Ķēniņš Dāvids (1922) par pazīstamo bībeles

sižetu, un Baltezeru dzimtas asinis (1933), pēdējai ņemdams vielu

no paša dzimtas pagātnes. Viņš tulkojis arī Vāgnera operas Tristāns

un Izolde, Tannheizers v. c. libretus.

Bagātu fantāziju, bagātu pieredzi un ražīgs savā literārā darbā

ir Kārlis Lapiņš (dz. 1895. g. 21. janvārī Cēsu apr. Gatartas

pag. Lībiešos), kas 10 gadu laikā publicējis kādus 17 lielākus un

mazākus sacerējumus: romānus, noveles, nacionāli politisku rakstu

un ceļojuma piezīmju sakopojumus, kas vairāk vai mazāk ielokās

Latvijas brīvības cīņu un Latvijas noorganizēšanās laikmetā. Kār-

lim Lapiņām ir ļoti spilgtas lappuses, asi drāmatiskas situācijas,

tikai bagāto vielu neikreiz viņam padodas mākslinieciski pietiekoši

izveidot un apstrādāt. Bieži daiļdarbos iezogas publicistika, kurā

autors jūtas stiprāks un brīvāks, kura viņu sasaistījusi arī vien-
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kāršā ikdienas darbā. Taču viņa stāsti un romāni valdzina lasītāju

ar savu spraigumu, ar savu daudz un dažādo notikumu veidiem.

Un citādi tas arī nevar nemaz būt, jo viņa darbu tematika izaugusi

no kara un pēckara pirmo gadu raibās dzīves vērojumiem, no no-

tikumiem, kam liecinieks un daudzreiz pat līdzi dzīvotājs bijis au-

tors. Vairāk vai mazāk šī laikmeta notikumos sakņojas viņa ro-

māni, stāstu un vienkāršu atmiņu kopojumi — chronikas: Revolū-

cijas mutuļos (1927), Nemiera paaudze (1929), Nemiers un mīla

{1930), Čekas gūstā (1930), Republika gaisā (1932), Atplūdu laikā

{1933), Studenti fermā (1934), Sirds bankrots (1934), Tajos trakos

laikos (1936) v. c. Nenoliedzami, ka Kārlis Lapiņš slēpj sevī māksli-

nieka talantu, to sevišķi liecina viņa jaunākā grāmata, atmiņu uz-

zīmējumi Jaunības laiki (1936), kur autors, raksturodams laikmetu

ap gadusimteņu maiņu, kādos 30 tēlojumos dod latviešu lauku sētas

nokārtošanas raksturīgas ainavas, kas nestāv aiz Doku Ata tēloju-

miem. Lapiņš te ielicis daudz sirsnības, patiesīguma un īpatnības.

levērību pelnī arī K. Lapiņa publicistika, kur viņš mēdz izteikties

par aktuāliem dienas jautājumiem. Šai laukā viņa plašākais darbs

ir jaunākā grāmata Dzimtenes ideja (1936), kurā autors iztirzā mūsu

nacionālisma ideoloģiju.

Vilis Les i ņ š (dz. 1903. g. 19. novembrī Beļavas pagasta

Oārseniekos kā rokpeļņa dēls) sevišķu vērību starp mūsu jaunā-

kiem stāstniekiem guvis ar Kultūras fonda godalgoto krājumu Vīri

un varoņi (1935). Viņš pazīstams kā stāstu virknes autors, kuros

raibi piedzīvojumi vijas ar bagātiem novērojumiem un asi zīmētiem

raksturiem dažādos sadzīves slāņos. No viņa darbiem, kas iznā-

kuši grāmatās, atzīmējami stāsti un romāni: Laimes untumi (1930),

Likteņa rotaļa (1931), Dragātie kuģi (1936), Uzvara (1936), Karoga

spēks, Eņģelis (1936). Visi šie darbi rāda, ka autorā vienota liela

censība ar stāstītāja talantu. Blakus dēkainībai viņa darbos redzamā

vietā nostādīti patriotiskie motīvi, īpaši karavīru varonība.

Atis Freināts (dz. 1882. g. 26. novembrī, Tukumā) pa-

zīstams nevien kā grāmatu izdevējs un tirgotājs, bet arī pats vingri-

nājies rakstniecībā, attēlodams savus gūstekņa piedzīvojumus grā-

matā Vāczemē (1925) un vēsturiskos revolūcijas notikumus grāmatā

Tukums 1905. gadā (1926). Kur autors spēj atraisīties no tendences,

viņš sniedz raksturīgus piedzīvojumu un personu tēlojumus, kas ne-

zaudē sava vēsturiskā kolorīta attiecīga laikmeta literātūrā.

Edvarts Jansons (dz. 1884. g.) devis dažus daiļprozas

un sabiedrisku rakstu tulkojumus (daļu kopīgi ar Antonu Austriņu,

piem., Hamsuna rom. Bads, L. N. Tolstoja Augšāmcelšanās), tāpat

apceres par rakstniecību un mākslu (Mūzika, 1924 v. c). Vēlāk
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viņš piegriezies tikai dabas zinātnēm, kur arī viņam vesela virkne

interesantu publikāciju.

Vai nu interesēdamies par tautas pagātni, īpaši par nacionā-

lām tradicijām, vai citu iemeslu dēļ, sabiedrība labprāt lasa vēstu-

riskus romānus. Jaunākā laikā tad ir radušies daži autori, kas de-

vuši darbus gandrīz tikai šinī žanrā.

īsti ražīgs vēsturisku romānu un stāstu ziņā bijis Rutku

Tēvs (Arveds Michelsons, dz. 1886. g. 23. oktobrī Strazdumuižā,

pie Juglas). Viņš iedziļinās mūsu pagātnes apstākļos un cenšas rā-

dīt raibas, zīmīgas ainas un notikumus, valdzinot ar tiem mazāk iz-

lutinātu lasītāju. Saviem romāniem lielu dalu vielas viņš smēlis no

Rīgas pagātnes (Bendes meitiņa, Mūksalas brāli, Klibā Skrodera

iela v. c). Lai gan Rutku Tēvs devis veselu virkni grāmatu, kur

starp romāniem ir arī īsāku stāstu kopojumi (Degošas sirdis v. c.),

tomēr literāra vērtība tiem nav sevišķi liela.

Literāri pieņemamāk, arī vēsturiskus notikumus risināt prot

un spēj Jānis 0 š s (dz. 1890), kura divi jaunākie romāni — Juris

Mežmalis karaļa dienestā (1935) un Jura Mežmala atgriešanās (1935),.

norisinājās Kurzemes hercoga Jēkaba laikā. Šo romānu pozitīvā

puse jau tā, ka nemanot tie saista lasītāju pie mūsu zemes vēstu-

res, kur nešaubāmi ieausts arī latviešu darbs un latviešu upuri. Bez

tiem Jānis Ošs devis vēl prozas darbus Mans talismans (1929), Zelta

drudzī (1931) un apceri Mūsdienu Polija (1929).

Tai pašai mūsu zemes un tautas pagātnei piegriežas arī R i-

chards Ērglis (dz. 1881. g. 27. jūnijā Mazzalves Rocēnos) sa-

vos vēsturiskos stāstos Pelēko baronu vectēvi (1929) un Pelēko ba-

ronu tēvi (1929) un c. Jo vairāk autors attiet pagātnē, jo viņa tē-

lojumam mazāk pārliecinātāja spēka, tā vien liekas, ka vēsturnieks

ņem virsroku par stāstnieku. Toties interesantus pētījumu kop-

savilkumus sniedz Richarda Ērgļa Zemgales neatkarības vēsture

(1936).



293

SEPTĪTĀ NODAĻA

Reliģiskās un ētiskās noskaņas latviešu

rakstniecībā

Vec. doc. Dr. Eduards Zicāns

Reliģiski-ētiskaja dzīve konstatējami trejādi faktori, kas ka

koordinātas nosaka reliģiski-ētiskās dzīves pamatlīniju.

Pirmais no šiem faktoriem ir subjektīvā reliģiskā pieredze. Tā

ir neizsmeļamais avots, no kura verd kā atsevišķa cilvēka, tā arī

sociālo organizāciju, piem., draudzes vai tautas, reliģiozitātes uztu-

rētāji un atjaunotāji spēki. Ja piegriežamies reliģisko pārdzīvojumu

psīcholoģiskajai pusei, tad ieejam reliģisko izjūtu un noskaņu pa-

saulē. Mūsu priekšā atrisinās jūtu gamma, sākot ar klusām ilgām,

ar tikko apjaustām dvēseles trīsām un beidzot ar izmisuma pilno

cīņu ar grēku un atpestīšanas gavilēm. Ja turpretim ievērojam sub-

jektīvajā pieredzē dotās reliģiskās atklāsmes objektīvo saturu, tad

mūsu priekšā paceļas transcendentā pasaule, kuras degpunktā stāv

dievība, ko daži uzskata par īsto reliģijas subjektu.

Otrā koordināta reliģiskajā dzīvē ir vēsturiskais faktors. At-

sevišķie subjektīvās reliģiozitātes strautiņi saplūst kopā lielās strau-

mēs, kuras plūst vēsturiski nodibinātos dogmatiski-konfesionālos

baznīcas dzīves krastos. Šie krasti ne tikai izlīdzina un saskaņo,

bet arī kāpina un vada reliģisko dzīvi, nosakot viņas vietu cilvēces

gara kultūrā.

Trešais faktors ir ētiskā koordināta. Kaut gan ētika pēc bū-

tības atšķiras no reliģijas, tomēr viņa pastāvīgi iet pēdējai blakus,

saturēdama reliģiskajā dzīvē nepieciešamo sociālo momentu. Sav-

starpēji ietekmēdamas un atbalstīdamas viena otru, reliģija un ētika

darbojas kopā personības veidošanā, dzīves prasību, mērķu un ide-

ālu noteikšanā un praktisko jautājumu kārtošanā.

Vērojumi rāda, ka visi nosauktie faktori arvienu pastāv, bet

nevienādā mērā: atkarībā no dzīves apstākļiem, te viens, te otrs fak-

tors var dominēt par pārējiem. Šīs dominantes nosaka empīriskās
dzīves reliģiski-ētisko raksturu un noskaņu zināmā laikmetā; viņu
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maiņa nozīme formu maiņu ka atsevišķa cilvēka, tā veselas tautas

gara dzīves attīstības gaitā.

Latviešu literatūra rada, kādas reliģiski-etiskas dzīves attīstī-

bas fāzes pārdzīvojusi mūsu tauta.

Latviešiem ir bijis tāds liktenis, ka viņu literātūrā ir ievadīta

ar stipru dogmatiski-konfesionālo dominanti. Šī dominante pastāv

ar maz izņēmumiem līdz tautiskās atmodas laikmetam. Arī pirmie

šīs atmodas vēstneši, tā sauktie veclatvieši, savā dzīvē un rakstos

pauž to pašu reliģiski-ētisko noskaņu, kuru bija radījuši viņu priekš-

gājēji, kas gandrīz bez izņēmuma bija mācītāji.

Tautiskais laikmets nāca ar straujām un dziļām pārmaiņām.

Prātus pārvaldīja emancipācijas doma. Vajadzēja atbrīvot latviešu

gara kultūru no svešas aizbildnības. Baznīcas un viņas darbinieku

viedoklis nacionālos jautājumos un attiecības pret uzliesmojušo tau-

tisko kustību noveda pie tā, ka arī „kungu" baznīca tika uzskatīta

par latviešu kultūrai naidīgu svešu varu. Dogmatiski-konfesionāla-

jai dominantei tautiskā laikmeta rakstos vajadzēja krist. Tas arī

notika.

Zīmīga parādība latviešu literātūrā tautiskā laikmeta sākumā

ir latviešu stāstu rakstniecības nodibinātājs Juris Neikens. Bū-

dams pārliecināts baznīcas darbinieks pēc izglītības un amata,

atturīgs pret tautisko kustību, viņš tomēr ar visu sirdi no-

dodas latviešu dzīves celšanai. Neikena liriskajos dzejoļos izskan

dziļa personāla reliģiozitāte. Transcendentās pasaules ielaušanās

cilvēka dzīvē ar vienkāršu jautājumu no bērna mutes un tam seko-

jošā cilvēka dzīves pārveidošanās reliģiski-ētiskā virzienā labi zī-

mēta stāstā Vai tu Dievu mīļo? Šie darbi tomēr nepieder pie lite-

rāriskā ziņā vērtīgākajiem Neikena darbiem. Darbos, kas Neikenu

padarījuši nemirstīgu kā rakstnieku, noteikti uzsvērta ētiskā domi-

nante: pareiza bērnu audzināšana (Bāris), ģimenes laime (Vai pa-

mātei nav grūti?), darba tikums (Vai devītais bauslis vēl spēkā?).

Ētiskā dominante pārvalda reliģiskās noskaņas ari turpmākā

tautiskā laikmeta literātūrā un pat vēlāk (brāli Kaudzīši, Apsīšu Jē-

kabs, Saulietis, Brigadere). Sakarā ar to iesākas diezgan asa baz-

nīcas dzīves formu kritika no ētiski racionālā viedokļa.

Šai virzienā atzīmējami brāli Kaudzīši. Jaunākais brālis Ma-

tīss vēl varējis iekļauties baznīcas dzīves normās, bet vecākais —

Reinis līdz mūža beigām neesot varējis saskaņoties ar baznīcas uz-

skatiem (J. A. Jansona Brāļi Kaudzīši, cf. II 314 sek.). Labākais

literārais darbs, kas rāda brāļu Kaudzīšu rel.-ētiskos uzskatus, ir

viņu romāns Mērnieku laiki.

Savu reliģiski-etiskas dzīves vērtējumu Kaudzīši Mērnieku
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laikos liek izteikt jaunajam mērniekam ar vārdiem: „Labāk cilvēks

bez ticības, nekā necilvēks ar ticību, un labāk arī necilvēks bez ti-

cības, nekā ar ticību" (Mērnieku laiki, 4. izd. 402). Tam atbilst Kas-

para līdzība, kurā viņš cilvēkus pielīdzina kokiem. Kaspars saka:

„Tā tad varētu šķirt visus kokus un stādus četrās šķirās: pirmā tos,

kuri krāšņi zied, bet augļu nenes, otrā — kas krāšņi zied un nes

krāšņus augļus; trešā — kuriem vientiesīgi ziediņi, bet brangi augļi,

un ceturtā — kuri nedz krāšņi zied, nedz nes krāšņus, derīgus aug-

ļus, īsti tāpat tas ir pie mums, cilvēkiem, kad līdzina ticību pie zie-

diem un kristīgus jeb zamaritiešu darbus pie augļiem" (turp. 65).

Ar to ir dots arī Mērnieku laiku tipu iedalījums pēc viņu rel.-

ētiskā noskaņojuma: še ir dzīvos tēlos rādīti cilvēki ar ticību un ar

darbiem (Ilze), cilvēki ar ticību bez darbiem (Oliņiete, Oliņš), cil-

vēki bez ticības ar darbiem (Kaspars), cilvēki bez ticības un bez

darbiem (Kencis, Pāvuls etc). Jāatzīmē, ka vārds „ticība" še lie-

tots tādā nozīmē, kādā to parasti saprot tautā, kā baznīcas, sevišķi

brāļu draudzes, kas Kaudzīšiem stāv tuvāk, ticības dzīves normu

un kulta formu akceptēšana. Še tad arī parādās Kaudzīšu kritika

visasākā veidā. Oliņiete gan par sevi saka: „Kura svētdiena ir pa-

gājusi, kad neesam turējuši Dieva vārdu mājā vai klausījušies baz-

nīcā, vai arī, kur tu pats (Oliņš) nebūtu sludinājis viņu citā vietā.

Dažu svētdienas vakaru acis gandrīz sūrkst no raudāšanas, īsti kad

ir bijuši jādzird vairāk bēru dievvārdi. Es nezinu, cik dziesmas

vien netiek par nedēļu izdziedātas? — Man tā Dieva mīlēšana ir vai

iedzimta: — lai iemu kurp iedama, lai daru, ko darīdama, bet Dieva

vārdu man vajaga mutē. Ziņģes es neesmu nezinu par cik gadu ie-

ņēmusi mutē, kamēr, varbūt,_tai jaunības trakumā, kad Pestītāja vēl

nepazinu." Tomēr Kaudzīši nepārprotami rāda, ka Oliņietes dedzī-

ba ticības lietās ir tikai liekulība un Dieva zaimošana. Oliņiete ir

īsts „necilvēks ar ticību", un viņas tēls briesmīgs un biedinošs paceļas

mūsu priekšā. Kaudzīši nekritizē konfesionāli dogmatisko kulta reli-

ģiju, lai no tās atraisītos, bet lai to skaidrotu, pieliekot tai ētikas mēr-

auklu. Tādēļ blakus Oliņietei, Oliņām un citiem negātīviem tēliem

nostādīti Ilzes, Kaspara, Lienes v. c. reliģiski-ētiskā ziņā cēlie ap-

garotie tēli. Viss romāns rāda, ka reliģiskais jautājums nav nolikts

pie malas, bet tikai aktuālizēts sakarā ar dzīves apstākļu maiņu.

Kaudzīšu uzsāktajā virzienā tālāk iet Apsīšu Jēkabs. Veselā

virknē tēlojumu savos labākajos stāstos viņš rāda, ka cilvēka vēr-

tība ir atkarīga no viņa ētiskajām īpašībām, bet visa sociālā iekārta

var nākt vispārībai par labu tikai tik lielā mērā, cik vērtīgi ir cil-

vēki, kuriem uzticēts sabiedriskais darbs (sal. stāstus Pie pagasta

tiesas, Bagāti radi, tēlojumus No tautas bilžu galerijas). Tradicionā-
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lajai reliģiskā kulta dzīvei Apsitis pieskaras stāstā Svešos ļaudīs.

Stāstā attēlots Grīvgaļu saimnieka ģimenes liktenis. Pār saimnieka

istabas durvīm karājas tāfclīte ar uzrakstu: „Kristus vārds lai mīt

bagāti jūsu starpā." Ar šiem vārdiem apzīmēta Grīvgaļu mājas se-

ja, kuru Apsītis starp citu raksturo tā: „Vai rīts, vai vakars —

Kristus vārds atskanēja šai namā, un svētdienās un svētkos saim-

nieks ar savējiem un saimi allaž nostaigāja uz tuvējo saiešanas māju,

kur noturēja dievvārdus. Katrs darbs, katrs ceļš tika sākts un

beigts ar šo vārdu, tā ka par visu. kas vien šai namā tika darīts, ru-

nāts, domāts, Kristus vārds izlēja savu gaismu, dodams visam tam

augstāku, svētāku nozīmi. īsti sakot, bībele bija tā māja, kurā dzī-

voja Grīvgaļu tēvs, te viņš arī tiešām bija kā mājā un pazina katru

kaktiņu, katru vietiņu. Un būdams šai mājā tik pazīstams un iedzī-

vojies, viņš tās ierašas, dzīves kārtību un mācības ieveda arī sava

paša mājā, iegrozīdams viņu pilnīgi pēc šīs priekšzīmes" (Svešos

ļaudīs, R. L. b. D. gr. nod. izdev 19). Atkārtodams teikumu: „Kristus

vārds lai mīt bagātīgi jūsu starpā!" Apsītis jautā: „Bet vai ar to

līdz Grīvgaļos mita arī Kristus mīlestība?" (23. 1. p.). Izrādās, ka

Kristus mīlestības Grīvgaļos nav. Ģimenes locekļi izklīst un tikai

pēc smagiem pārdzīvojumiem atgriežas atkal tēva mājās. Dzīves

likstas ir mācījušas vecajam Grīvim atzīt: „Domādams tevi, Kungs,

mīlējot, — esmu tavu mīlestību aizliedzis, — domādams pie tevis

turoties, esmu no tevis atkāpies" (47. 1. p.). Izlīdzināšanās ģimenes

locekļu starpā notiek vecajā saiešanu namā, kur atkalredzēšanās

dievkalpojuma noskaņojums izvēršas par pilnskanīgu reliģisku

akordu. Reliģiski-ētiskās dzīves sarežģījumu Svešos ļaudīs Apsītis

atrisina pozitīvi: ar senā cēlā kristiānisma satura atjaunošanu arī

tradicionālā kulta forma top vērtīga un nozīmīga. Pie šādas atziņas

Apsītis paliek arī savos vēlākajos darbos.

Aplūkotie piemēri rāda, ka labāko tautiskā laikmeta stāstu

rakstnieku darbos ētiskā dominante reliģiski-ētiskajās noskaņās ir

vispārīga parādība. Ja jautājam pēc šīs dominantes satura, tad at-

rodam, ka tas pilnā mērā atbilst kristiānisma ētikai. Aplūkoto rakst-

nieku centienu ideāls ir un paliek vēl kristīgais cilvēks, ne cilvēks

vispār, kā domā Jansons (cf. II 323). Tādēļ arī minēto rakst-

nieku darbos nekur neatrodam nekādu opoziciju pret tradicionālo

kristiānisma kultu vispār, bet tikai protestu pret šī kulta laikmetī-

gām peļamām parādībām, kā: formālismu, liekulību, paštaisnību etc.

Citādā plāksnē nostājas tautiskās atmodas laikmeta dzejnieki

Pumpurs un Auseklis. Pumpurs grib palikt vēl pie Kristus mācības,

bet Dieva atklāsmi meklē vai vienīgi dabā (Mans Dievs). Ceļš ved

uz baznīcu, bet dzejnieks apstājas „starp priedulēm" un piedzīvo tur
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svētu brīdi, apzīmēdams mežu par lielu baznīcu (Svēts brīdis). Au-

seklis ir vēl radikālāks. Latviešu garīgās dzīves ideālu viņš saskata

tautas pagātnē. Tur atrodas „gaismas pils" (Gaismas pils), tur dzi-

ļumu brīnumi (Noslēpums), tur īsta dievkalpošana (Dievozolu tri-

jotne, Zilais kalns). Dzejnieka sirds iesilst sajūsmā par seno „go-

dību". Šinī sajūsmā dzirdamas reliģiskās svētbijības noskaņas.

Rodas vēlēšanās atjaunot senās reliģiski-ētiskās tradicijas. Par sa-

va stāsta Līdumnieks varoni Sirdvaldi Auseklis saka: „Veco lat-

viešu ticību un ierašas tas smalki pazina un ar tām viņš līdz šim bija

cauri kūlies. Kristus mācībā pamatīgi nebija varējis iesakņoties."

—
Baznīcā Sirdvaldis neiet, bet viņa dzīve noder visai apkārtnei

par paraugu. Sirdvaldis mirst ar vārdiem: „Tikumība ir tautas

stipruma serde!"

Aplūkojamo dzejnieku uzskati rāda, ka tautiskās atmodas laik-

metā ir radusies ideja nostādīt latviešu reliģiski-ētisko dzīvi uz na-

cionāliem pamatiem. Savās praktiskajās konsekvencēs šī ideja

būtu novedusi pie opozicijas pret kristīgo baznīcu. Tomēr doma

par senlatviešu reliģijas atjaunošanu tautiskās atmodas laikmetā pa-

lika tikai dzejnieku sapnis.

Tautiskās atmodas laikmetam sekoja dziļi saviļņojumi latviešu

gara dzīvē. To galvenais iemesls bija ciešu garīgu sakaru nodibinā-

šana ar citām Eiropas tautām. Latviešiem atvērās šo tautu bagātās

kultūras vērtību krātuves. Jaunas idejas un uzskati dažādos virzie-

nos stipri ietekmēja latviešu dzīvi. Vispārcilvēcīgais asimilējās ar

atmodušos nacionālo apziņu, un tā latviešu gara dzīve padziļinājās

un paplašinājās. No vienas puses, latviešu nacionālās kultūras vēr-

tības šinī laikā tika izkoptas dzīvē, dzejā un zinātnē, un tā tika radīta

droša bāze tautas vienībai; no otras puses, dažādu uzskatu un dzī-

ves prasību ietekmē radās arī neizbēgama gara dzīves diferenci-

ācija, kas ir raksturīga šim laikmetam. Pasaules uzskatu mijkrēslis,

kuru pārdzīvoja latvieši, atbalsojās arī reliģiskajās noskaņās dzīvē

un dzejā. Vispirms jāatzīmē, ka agrākais reliģiski-ētiskās dzīves vir-

ziens ar kristīgi ētisko dominanti pastāvēja arī tālāk, tikai ne vairs

kā galvenais un citā modulācijā. Raksturīgākie šī virziena pārstāvji

aplūkojamā laikmetā ir Saulietis un Brigadere.

Saulieša ētiskajos uzskatos sakausēti divi elementi: kristīgais

un latviskais. (Par Saulieša ētiku jau plašāki rakstījis P. Ermanis,

cf. IV 55 sek.; sk. arī A. Freijs, Saulieša ētika, krāj. Par svēto

un labo, 153 sek.). Sirdsapziņas jautājumos un cīņā ar ļaunumu

Saulietis nepazīst nekādus kompromisus ne individuālā, ne sabied-

riskā dzīvē. Viņš ir bargs tiesnesis, bet arī dziļi līdzjūtīgs cilvēks,

sevišķi pret cietējiem. Viņa dvēselē ietrīcas dziļas stīgas, kad vi-
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ņam izdodas sastapt „siltas sirdis pasaules ledū". Še varam saska-

tīt tiešu kristiānisma principu ietekmi Saulietī. Bet Saulietim ir arī

organiski tuva Latvijas daba, latviešu zemnieka sēta un darba ti-

kums, latviešu māte, latviešu tautas tradiciju gaišie tēli, vispār, sen-

senie, gaišie latviešu dzīves pamatprincipi. Tā Saulietis ir apvieno-

jis tos principus, kas iezīmējās jau tautiskās atmodas laikmetā. No

šādas sintezēs viedokļa saprotama arī reliģiskā noskaņa Saulieša

rakstos. Latvijas dabas klusums un kristīgās svētdienas miers, kad

darbi nolikti pie malas, paceļ Saulieša dvēseli svētās jūsmās (Aiz

sniega un tumsas, Ticīgais cilvēks etc). No Jaunās Derības pazīs-

tamais Kristus tēls, skatīts īsta latvieša acīm, atplaiksnās viņa dze-

jas darbos (Dzejolis Ziemas svētkos, Getzemanes dārzā, Golgāta,

Mums Barabu v. c). Tomēr šīs un šīm līdzīgas reliģiskas noskaņas,

būdamas pašas par sevi intimi dziļas un trauslas, nepārsniedz

ētisko izjūtu skaļos akordus.

Gandrīz tas pats, kas par Saulieti, jāsaka arī par Brigaderi,

tikai Brigaderes reliģiski-ētisko noskaņu pamatā nav principu sin-

tezē, bet ētoss. Savos bērnu dzīves tēlojumos Brigadere rāda bērnu

ētosu. Tēlojumā Ganu diena mazā Annele izrādās vienlīdz atsau-

cīga uz dažādiem iespaidiem. Saulainajā vasaras rītā viņas dvē-

sele pilnīgi iekļaujas dabas simfonijā, bet turpat māsas Līziņas

dziesmu grāmata ar Pestītāja bildi ievada viņu citā izjūtu pasaulē.

Brigadere raksta: „Annelc saliek rokas un ilgi viņā (bildē) skatās.

Skatās un jūt, ka kāpj viņā kā dedzinoši ūdeņi acīs, līdz kaklam, līdz

pirkstu galiem." Tad Annele dzied: Ak kaut man tūkstoš mēles

būtu. Tālāk teikts: „Anneles balss iesāk viegli trīcēdama, gavilēs

augdama, skrej pāri krācei zaļajā kalnā, pāri galotnēm zilajā debesī.

Kā koklīte trīc Annele pati, līdz pirkstu galiem pieaugusi tūkstots

balsīm, sirmais sils un papuves puķes un dzirkstošais debess pla-

šums klausās viņas dziesmā, acis tai pieplūdušas karstu valgmi,

viņa nedrīkst ne kustēt, ne atskatīties, viņa zina: Dievs stāv tai aiz

muguras un skatās pāri plecam grāmatā ar zeltītajām lapām." Pēc

šādas reliģiskas ekstāzes Annele pusdienas laikā atrodas „Iršu

dārza" noslēpumaino burvību varā, kuras radījusi tautas fantāzija,

bet pēcpusdienas saules tveicē nogrimst dziļās pārdomās par cil-

vēku attiecībām. Bet kad darba diena izbeidzas ar negaisu, kas iz-

biedē Anneles ganāmo pulku, un pati viņa, krusas sasista, vakarā

guļ savā gultiņā, tad no viņas krūtīm izlaužas sāpju kliedziens:

„Nenoganīju, nenoganīju!" Tā pienākuma apziņa, latviešu darba

tikums, kas jau no mazām dienām iepotēts arī bērniem, triumfē pār

visiem dienas pārdzīvojumiem.

Cits etoss Brigaderes rakstos ir sievietes etoss. Kad Mare,
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mīlestībā visu ziedodama, grūtākos uzdevumus veikdama, beidzot

uzvar, tad viņa tam visam atrod tik vienu izskaidrojumu: „Es esmu

sieviete!" Līdzīgā kārtā, sava ētosa vadītas, vairāk instinktīvi, kā

apzinīgi darbojas ari citas Brigaderes tēlotās sievietes, un no šāda

viedokļa atrisināmas dažādas ētiskas noskaņas un problēmas, kas

atrodamas Brigaderes rakstos. Gandrīz lieki būtu aizrādīt, ka Bri-

gaderes ētosam ir nacionāls kolorīts. Tas ir ne tikai tautas dzīves

pazīšanas, bet arī tautas tradiciju pētīšanas rezultāts (sal. Sprīdī-

tis, Maija un Paija etc). Šis kolorīts Brigaderes reliģiski-ētiskajam

noskaņojumam, kas visumā paliek kristiānisma robežās, vēl vairāk

uzspiež latvietības zīmogu, kā tas ir noticis Saulieša rakstos.

Kristīgi ētiskā dominante, kas saskatāma vēl Saulieša un Bri-

gaderes rakstos, nepārvalda vairs visu latviešu literātūru aplūko-

jamā laikmetā. Tā sāk zaudēt savu nozīmi gan dzīvē, gan rakstos.

Līdz ar to paceļas asāki iebildumi arī pret viņas komponenti, dog-

matiski-konfesionālo reliģiskās dzīves pamatlīniju.

Kā viens no pirmajiem asā opozicijā nostājas E. Veidenbaums.

Še, piemēram, daži panti, kas raksturo šo opoziciju: „„Tauta, tauta,

gaišā latvju tauta, slavas lauriem vaiņagota tu! Brīvība no augšie-

nes tev ļauta, centies izlietot šo brīvību!" Tā pa laikrakstiem un

ballēm klaigā; resni blēži tautai laimes sauc; tauki baznīckungi, liš-

ķu vaigā, manās klāt un vēl jo vairāk kauc: „Latvji, latvji, dievbi-

jīgu garu Dievs lai uztura ir turpmāk jums! Tad mums miers būs,

tad vēl mūžu garu skaistā krēslībā būs zvejojums"" (kop. raksti

1907. g. izd., II 22). Citā vietā par mācītājiem Veidenbaums saka:

~Un notiek, ka zaglis teic sprediķus: Tik pacieties, debesīs labāki

būs!" (24. 1. p.). Par draudzes locekļiem teikts: „Bet ticīgo muļķu

visvairāk ir radīts: tie galviņas nokar un pasakām tic. Uz ceļiem

krīt tāds, kas sists top un badīts, un Dieviņam pateic, kad piekrāpj

to cits" (23. 1. p.).

Mēs varētu atstāt šīs sarkastiskās tirādes bez ievērības, ja

tāds objektīvs tautas dzīves vērotājs un psīchologs kā Blauma-

nis neliecinātu, ka tautā ap šo laiku (90. gadi) tradicionālie reliģiski-

ētiskie balsti sāk šķobīties.

Novelē Aizvien lillā tēlotais Tiltiņš dzērumā zaimo Dievu.

Viņa biedrs Miets nedara to atklāti tikai tādēļ, ka ir bailīgāks un

māņticīgāks par Tiltiņu. Pērkona negaisā (resp. Pazudušajā dēlā)

tēlotais Krustiņš iet bojā tādēļ, ka nav vairs līdzsvara starp viņa

fiziskajiem un garīgajiem spēkiem. Vecie tikumiskie balsti ir zau-

dēti: veclaiku puisis Ādams viņa acīs ir cilvēks, „pie kura Dievs

pārskatījies, viņu par vīrieti radīdams", tēva pamudinājums paņemt

kādreiz dziesmu grāmatu vai bībeli rokā izliekas viņam par mēģinā-
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jumu «pataisīt viņu par vecu bābu"; cita garīga atbalsta Krustiņam

tomēr nav: viņa prāts, griba un morāliskās jūtas palikušas neattīs-

tītas. Raudupietei jāizvēlas starp bērnu un mīļāko. Mātes pie-

nākuma apziņa ir par vāju, lai apslāpētu ilgas pēc personīgās laimes:

viņa atļauj bērnam noslīkt akā, lai iegūtu Kārli, un tā sagatavo savu

bojā eju. Drāmā Indrāni Blaumanis rāda, ka visa veco laiku zem-

nieku sētas dzīve ar savu naturālo saimniecības veidu, patriarchālo

kārtību, kristiānisma ietekmē izaudzinātiem tikumības principiem

.aiziet pagātnē, bet tās vietā nāk jauni laiki, kur ētiskie principi nav

vairs stipri. Tieši reliģiskajiem jautājumiem Blaumanis piegriežas

nepabeigtajā drāmā Dzīvais ūdens. Drāmas darbība gan pārcelta

pagātnē, bet idejiskais saturs pieder tagadnei. Spriedums par svēt-

nīcu un tās augstākajiem vadītājiem še ir ļoti bargs: svētnīcā notiek

netaisnība, nežēlīga varmācība un ļaužu krāpšana.

Nav jādomā, ka Blaumanis pats būtu nostājies opozicijā pret

kristīgo baznīcu. Viņam, kā vēlāk redzēsim, bija pārāk smalka no-

jauta par cilvēku reliģiskajām dvēseles kustībām, viņš apzinājās

likteņa nenovēršamo varu, kas viņu noveda pie determinisma (sal.

Aizvien lillā, dzejoli Nevar v. c), viņš prata transcendences vietā,

kad tā draudēja sabrukt, nostādīt immanenci (Mana ticība), viņš

prata padoties arī Dieva prātam (nov. Viņa ceļi), viņš pazina ilgas

pēc mūžīgās skaidrības un svētlaimes (Sestdienas vakars, Andara

lūgšana, dzejolis Mana lūgšana). Arī ētikā Blaumaņa ideāli paliek

.arvienu šķīsti un cēli. Viņš pateicas Dievam, kas viņa dvēseles dzi-

ļākajos pamatos licis «nepārvaramu riebumu pret visu netaisnu,

greizu, netīru, pret darbu un darītāju, kas krēslu un tumsu meklē par

segu" (Mana lūgšana), viņš uzstāda sauli par savas cenšanās vie-

nīgo paraugu (Renatus). Trūkumi, kurus Blaumanis uzrāda reli-

ģiski-ētiskajā dzīvē, tad arī kvalificējami vienīgi kā dzīves doku-

menti, kas rāda, kā senākā reliģiski-ētiskā noskaņa tautā zūd.

Noteikti pret reliģiju ir uzstājusies latviešu rakstniecībā vie-

nīgi tā rakstnieku grupa, kas nostājās uz dialektiskā materiālisma

viedokļa. Pēc šīs grupas uzskatiem reliģija ir viens no tiem ideolo-

ģijas veidiem, kas pieder jau pārdzīvotam saimnieciskās un sabied-

riskās iekārtas laikmetam. Pie reliģijas turas vēl tikai tumšie, ne-

izglītotie cilvēki, vai arī reliģiju savā labā izmanto gan atsevišķas

personas, gan arī veselas aprindas un šķiras, lai aizkavētu progresu,

paturētu, cik ilgi iespējams, novecojušās dzīves formas, vai vienkārši

krāptu vientiesīgos ļaudis, iegūstot no tam kādu materiālu labumu.

Lai visu to novērstu, reliģija ir izskaužama. Šādi uzskati noveda

ne tikai pie ateisma, bet arī pie cīņas pret reliģiju. Visasākā šī cīņa

l)ija lielo revolūciju laikmetos. Bet arī citos laikos minētā literātu



301

grupa ir centusies gan runās, gan rakstos diskreditēt baznīcu, mā-

cītājus, reliģijas mācību etc. Tas noticis lielāko tiesu dažādos pe-

riodiskos izdevumos un atsevišķās brošūrās, bet arī daiļliteratūrā

šis virziens nav svešs (sal., piem., A. Upīša Stāsti par mācītājiem).

Šādas reliģijas graušanas sekas bija tās, ka daļa latviešu tautas pa-

lika bez svētnīcas un iestiga seklā racionālismā un materiālismā.

Kristīgo ētiku jaunākajā latviešu rakstniecībā lielā mērā at-

vieto filozofiskā ētika. Še intereses centrā nav vairs kristīgais cil-

vēks, bet cilvēks vispār. To redzam jau pie Veidenbauma. Vēstulē

brālim viņš raksta: „Vai pastāv kāda augstāka vara, kas mūs pār-

rauga un kas mums pavēl savus pienākumus izpildīt, tas ir veltīgs-

un nevajadzīgs jautājums, jo arī bez tādas augstākas varas mūsu

pašu jūtas, mūsu pašu prāts mūs piespiež darīt savus pienākumus

(op. cit. I 55). Par dzīves vērtību viņš saka: „Tss gan izrādās dzī-

vības sprīdis, tuvu ir kopā — šūpulis, kaps; tomēr no svara ir katrs

brīdis, dzīve ir laba, ja mērķis ir labs" (turp. II 31). Veidenbauma

studiju biedrs A. Dauge saka par Veidenbaumu: „Ko Veidenbaums

darīja, runāja, rakstīja — viss tas plūda iz viena avota, viss bija

vienu domu un jūtu izpaudums, visā mājoja viena liela ideja: Cilvēka

individuālitātei ir absolūta, mūžīga vērtība un viņai jādod pilnīga

brīvība, lai tā varētu augt un attīstīties pēc saviem pašu likumiem"

(turp. I 76). Arī daži citi rakstnieki iet šinī virzienā. E. Treumanis

saka: „Ir tikai vienas debesis: tās, ko tu pats sev uzcēlis caur cī-

ņām, šaubām, sāpēm" (Vientulībā 8). Šī sāpju un līdzjūtības dzej-

nieka reliģiski-ētiskos uzskatus vislabāk raksturo sekošais pantiņš:

„Jūsu Dievs mīt baznīcā, mīl viņš pūļa miera ostu. Man viņš šķie-

tas asarā, kura plūst par ļaužu postu kaut kur klusā kaktiņā" (Jau-

nas dzejas). Arī Aspazija savās drāmās sniedz ētiskā individuā-

lisma paraugus. Šis virziens, Nīcšes un skandināviešu rakstnieku

atbalstīts, diezgan dziļi iesakņojies jaunākajā latviešu literātūrā.

Krustojoties ar reliģiskās immanences jēdzienu, viņš ir veidojis

antropocentrisko reliģijas izpratni. Bet tā ka viņš atrodas vairāk

filozofiskā nekā reliģiskā plāksnē, tad par reliģiski-ētisko noskaņu

dominanti jaunāko laiku literātūrā nav uzskatāms.

Attīstības gaita ir novedusi pie tā, ka mūsu literātūras jaunā-

kajā laikmetā par reliģiski-ētisko noskaņu dominanti ir kļuvusi sub-

jektīvā reliģiskā pieredze. Pēc atbrīvošanās no dogmatiski-konfe-

sionālajiem spaidiem mūsu rakstnieki nav kavējušies parādīt savos

darbos dziļus un skaistus reliģisko noskaņu momentus. Pēc satura

še atrodam gan subjektīvi psīcholoģiskos, gan objektīvi transcen-

dentālos elementus.

Skaistus subjektīvas reliģiozitātes piemērus atrodam musu
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jaunākas literatūras vecākas rakstnieku paaudzes darbos gan per-

sonīgu pārdzīvojumu, gan objektīvu tēlojumu veidā.

Tas pats Veidenbaums, kas, kā redzējām, naidīgi uzstājās pret

kristīgo baznīcu, pie Ziemas svētku eglītes izsaucas: „Rau, svētku

eglīte tik koši, tik mīlīgi, tik gaiši spīd, un debešķīgais prieks un

spožums ikviena sirdī lejup slīd" (turp., II 29).

Blaumanis liek dažiem saviem varoņiem pārdzīvot reliģiskās

izjūtas. Andriksons (nov. Andriksons) aizdedzina kunga mežu.

Mežā noklīduši Andrikšona bērni, un Andriksons ir pārliecināts, ka

viņš sadedzinājis pats savus bērnus. Kad kungs viņam atrastos

bērnus atdod, tad viņš atklāj savu noziegumu. Blaumanis raksta:

„Bet svētlaimīgāko jūtu pārmērs necieta nekāda ierobežojuma caur

prātu; ne pie kā vairs saistīta, gluži brīva gribēja būt viņa dvēsele,

brīva, tīra, pestīta no nedarbu grūtā noslēpuma! Sodu par savu

vainu Andriksons šai acumirklī būtu saņēmis kā baudījumu." Šīs

atzīšanās motivācija skaidrāki kā teorētiskie definējumi rāda, kas

ir grēka apziņa un atpestīšanas nepieciešamība.

Atpestīšanas ilgas Blaumanis rādījis Bungatiņa personā (Sest-

dienas vakars). Bungatiņš stāv uz dzīvības un nāves robežas. Še

ilgas pēc tīrības, pēc sestdienas vakara pirts viņa apziņā pāriet il-

gās pēc svētuma. Kaut gan nav neviena, kas pamesto pagasta na-

bagu aizvestu uz pirti, tomēr viņš šķīstīts un apskaidrots ieiet mū-

žībā pie pasaku vecīša skaidrā tēla sāniem, kas bijis viņa «labākais

draugs no jaunības dienām". Atpestīšanas gaviles dzirdamas Bun-

gatiņa pēdējos vārdos:
„...

pie labākā drauga... tīrs... tīrs.."

īstu sirds ticību viņas skaidrībā un ekstatiskā strāvojumā re-

dzam Kalvja personā (Dzīvais ūdens). Nav Kalvja vaina, ka viņa

ticība tiek saduļķota. Toties drāmatiski spēcīgs ir nepabeigtās drā-

mas pēdējais skats, kur Kalvis, atklādams ļaužu krāpšanu, grib cirst

zemē svētā ūdens trauku, miroņa galvas kausu. Tas ir ticības va-

roņu un reformātu ētoss, kas prasa absolūtu skaidrību un patiesību

bez kompromisiem, kas gatavi sadragāt reliģijas čaulu, ja saturs

nav īsts.

Tuvu Blaumanim, bet vairāk objektīvi transcendentā plāksnē

stāv L. Bērziņš. Kā Blaumanim, arī Bērziņam ir ass vērotāja skats,

kas atrod reliģiskos dziļumus dzīves ikdienišķajās parādībās. Viņš

liek arājam pārdzīvot reliģiskās atklāsmes brīnumu pirmo vagu

dzenot (Tu Dievu zeme skaistākā, krāj. Pie Svētavota, 15) un vis-

pār savās darba gaitās (Arājs, turp. 17). Viņš saskata Dieva go-

dību visā radībā, pat mazajā spīduļa tārpiņā (Tārpiņa godība, turp.

43). Vērojot dzīves plašo straumi, dzejnieka dvēsele atplaukst dziļā

reliģiskā paļāvībā un apskaidrībā: „Tu nebēdā, vai saule lec vai
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riet, nav dzīves straumei sākuma, nav gala; kad gaismas Dievs pār

tavu galvu iet, ar mieru ņem tos starus, ko viņš dala" (Vakars,

turp. 33). Bērziņa reliģiskajam skatījumam ir kristīgi-latviska no-

skaņa. Viņa dziesmas pēc satura un stila tik lielā mērā tuvojas baz-

nīcas dziesmām, ka liela dala no tām ir uzņemta baznīcas dziesmu

grāmatā (sal. krāj. Svētrīta skaņas, 1928).

Ar dziļu reliģisku intuiciju kristīgā garā raksta savas dziesmas

Aug. Briedis (kr. Dvēseles noskaņas). Arī tās domātas kulta vaja-

dzībām, kas redzams no tam, ka tām pieliktas baznīcas dziesmu mel-

dijas.

Bagātu subjektīvās reliģiozitātes materiālu atrodam Poruka

darbos. Vispirms atzīmējamas reliģiskās noskaņas Poruka lirikā.

Bezgala maigas un trauslas ir bērna reliģiskās izjūtas, kas izpaužas

dažos dzejoļos (Balts sniedziņš snieg uz skujiņām, Karmenītes lūg-

šana). Še nav vēl nekādas refleksijas, ir tikai skaidra un viegla

bērna ticība, kas mirdz kā rasas pērle saules staros. Pie šādām ne-

reflektējošām noskaņām pieskaitāms arī Poruka ticības apliecinā-

jums Es ticu, ka ir debesis. No svētajiem stāstiem Poruku ir saistī-

juši Ziemassvētku notikumi (cikls Ziemassvētkos) un Golgāta

(Brītiņš uz Golgatas). Arī še Poruks atskatās uz bērnu dienām, bet

bērna ticības nereflektējošā viegluma še vairs nav, — tā vietā

smagas pārdomas, nemiers ar dzīvi, sirdsdedze. Tā pāršalc reli-

ģisko noskaņu tādā mērā, ka šo darbu pamattonis kļūst vairāk

ētisks kā reliģisks. Turpretim, kur smagums, kas sakrājies dzej-

nieka dvēselē, saistās ar paša dzejnieka reliģiskajām ilgām, dzirdam

atkal pilnskanīgu reliģisku akordu. Tādi dzejoli ir Krusts, Ar māti

pie baznīcas. Tradicionālā kristiānisma reliģiskās vērtības —krusts,

baznīca — še top par sāpēs izmocītās dvēseles patvērumu. Poruks

pazīst aso kontrastu starp pasauli, kur dvēsele nīkst, un debess tel-

pām, kur atviz jauna dzīve (Es zinu, cik tam debess dārga, Uz aug-

šu). Dvēsele ilgojas jaunas dzīves, mīlestība ir tā vara, kas dvēseli

ceļ uz augšu.

Arī Poruka stāstos un tēlojumos daudz reliģiski-ētisku motīvu

un noskaņu. Cik brīnišķīgi tēlots lūgšanas brīdis brāļu draudzes

■saiešanu namā! — «Vējš šalc pa tuvējo birzi, un balti, cēli padebeši

plūst pa gaisiem. Dārziņa žogi dreb saules spīdumā. Un žēla

dziesma, it kā tā paceltos iz asaru jūras, trīcoši, lēni izplūst brīvajās

ziedoņa ārēs. Te piepeši viņa apklus. Savāds brīnišķīgs klusums

iestājas. Es zinu: tā ir lūgšana: „Piedod mums mūsu parādus...""

•(Iz maniem bērnības laikiem). Līdzīga noskaņa ir Zalkšņu tēva va-

kara lūgšanā, kur Firekera dziesmā: Jau zvaigznes spīd kā zelts! Es

ar' tāds Skaidris būšu, kad es no zemes kļūšu pie Dieva debess godā
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celts, — paceļ visus klātesošos garīgas apskaidrības pasaule (Sirds-

šķīsti ļaudis). Mistiski dziļas ir svētvakara zvana skaņas. Tās ie-

vada cilvēku tanī klusumā, kur aprimst visi dienas trokšņi un at-

slēdzas mūžības vārti (Pērļu zvejnieks). Mēs dzirdam arī, kā Bēt-

hovena dziesma Svētā nakts, ak izlej tu... paceļ stāsta Pērļu zvej-

nieks varoni Vairogu pāri pasaulīgajiem mīlestības priekiem un

māca mīlēt mūžīgo, kā ērģelnieks Lamberts savā Cecīlijas slavas-

dziesmā daiļā saskaņā atslēdz un glorificē «kontrastu un pretekļu"

pasauli un, ielikdams šai saskaņā visu savu dvēseli, ieiet mūžībā,

kā vienkāršais darba vīrs Krišjānis, glabādams sevī skaidrības il-

gas, visu mūžu tiecas pacelties pāri par savu pelēko apkārtni un

nāves brīdī izsaka savu pēdējo vēlēšanos, lai viņu pēc nāves tērptu

baltajās drānās. No kādiem kontrastiem un kādām dziļām cīņām

paša dzejnieka dzīvē izaugušas šādas reliģiski-ētiskās noskaņas, re-

dzam tēlojumā Dzimtenē, kur stāsta, kādā izmisumā un savas vai-

nas apziņā autors izstiepj rokas pret savas dzimtenes balto baznīcas

torni un pēc ilgas maldīšanās pa svešatni še atrod mieru. Šādi un

līdzīgi tēlojumi, kādus Poruka rakstos sastopam diezgan bieži, at-

klāj mums reliģisko izjūtu vibrāciju visdažādākās niansēs.

Arī reliģiskās pieredzes transcendentajam saturam Poruka

rakstos liela nozīme. Raksturīgs ir dzejas darbs Nebijušais un divi

vientuļi. Poruks raksta: „Kas visu var aptvert, tas visu mīl; kas

visu mīl — tas ir Dievs! Kas visu var postīt, tas visu ienīd, kas-

visu ienīd, tas ir Sātāns! Šie divi vientuļi ir mani ideāli, un trešais,

mans augstākais ideāls, ir Nebijušais." Šis Nebijušais kā augstākā

sintezē apvieno pretstatus, Dieva un Sātāna valstību. — „Kā zibens

viņš mēroja mūžīgās telpas un, izplezdams bezgalībā savus spār-

nus, viņš centās atšķirt savu dzidro skaidrību no abu vientuļu pa-

saules drūmajām telpām, kur pār visu smok soda un nīcības dva-

ša." — Tālāk Poruks saka: „Pēc šīs parādības mana dvēsele slavē

Nebijušo. Viņa atspirgst skaidrībā, kurai tā piekļūst tik domām."

Rodas ticība, ka Nebijušais kļūs par patiesību. No šīs ticības izrai-

sās himniskais dziesmas noslēgums: „Topi, ronies, īstā dzīvība,

Celies, austi, svētais miera rīts! Miers un dzīvība ir brālis — mā-

sa! Nebijušais parādās savā godībā! Brīnums, jā — brīnums lai

nāk pār mums visiem!"

Poruka Nebijušais pieder tai pasaulei, kurai, kā viņš pats saka,

var «piekļūt tik domām". Poruka rakstos šai pasaulei ir vēl dažādi

tēlojoši un paskaidrojoši apzīmējumi. Tā ir „garu valsts, kura vairs

necenšas un nemaldās, bet savu mērķi sasniegusi, cilvēkam nepa-

zīstamā baudīšanā dzīvo" (Pērļu zvejnieks), tā ir «augstāka pa-
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saule", kur valda īsta mīlestība, kur „ir miesas nāve vai šķiršanās

no visa kas cilvēku saista pie ļaunuma", tā ir „cita pasaule", kur „viss

saskan, it kā viss būtu milzīga simfonija, kur katrs līdzi spēlē", tā ir

~dievības mītne, nirvāna — nebūtības dzelme!" (turp.), tā ir „svētie

lauki", kuri cilvēkam atdarās lūgšanā (Gulētāja), tā ir „gara aug-

stumi" pie Dieva Tēva, kur „valda mūžīgs miers, patiesība un dzī-

vība" (Viesis). Šādus apzīmējumus Poruka rakstos varētu sameklēt

vēl vairāk, bet visi tie izsaka to pašu. Teorētiski šo Poruka ideālo

pasauli varētu apzīmēt par īpatnēju sakausējumu no platoniskā un

kristīgā ideālisma, kā to dara P. Dāle (Poruks kā domātājs, krāj.

Garīgo vērtību problēmas, 1936). Bet Poruks nebija teorētiķis: vi-

ņam svarīgāka ir praktiskā puse. Kādā pielikumā pie dzejoļa Ne-

bijušais un divi vientuļi viņš saka:
„...

tikai no idejas par Nebi-

jušo var celties kaislīgas tirzās par esošo." Šī praktiskā konsek-

vence jāņem vērā tam, kas grib pareizi saprast un novērtēt Po-

ruka reliģiski-ētiskos uzskatus un viņa tēlotos varoņus. Cilvēkam,

pēc Poruka domām, ir tikai tikdaudz vērtības, cik lielā mērā viņš

pieder augstākai pārempīriskai gara pasaulei, kas nosaka arī cil-

vēka raksturu un darbību. Tā Poruka ideālie varoņi top par gara

varoņiem, tā Poruks interpretē un attaisno ap. Pāvila uzskatu, ka

„vājībā ir spēks" (Hernhūtieši v. c). Ideālam pretim nostādītā em-

pīriskā pasaule ir nevērtīga, tai jāiet bojā. Poruks attaisno Napo-

leonu, tādēļ ka tas «vicinājis savu zobenu pret mierā snaudošo cil-

vēci" (Napoleona nāve); viņš Nīcši ieved debesīs nemirstīgo pulkā,

tādēļ ka viņš ir bijis karotājs, ka viņš kā pērkons „iesper stiprajos

ozolos, viņš sadedzina staltos melu namus, pārvērzdams tos pelnos

un dūmos" (Nemirstīgie, Viesis). Par visu augstāk stāv patiesība.

Poruks liek Baironam mutē vārdus: „Kurš Cilvēka dēlam pretojas

patiesības pēc, tas tomēr tiek apskaidrots" (Nemirstīgie). Viņš at-

taisno Aleksandras personā (Hernhūtieši) arī Vakareiropas kultūras

trauksmi materiālās un techniskās kultūras laukā (sal. Gētes Faus-

tu). Tai blakus nostādīta austrumnieciskā mistika Hernhūtiešos

tēlotās Anniņas personā. Bet augstu pāri par visām diferencēm kā

sintezētāja vienība paceļas ideāls. Poruks raksta: „Tālumā uz

augstas klints, jums grēcīgiem nepieejama, atrodas pils Monsalvāta.

Kas dzenas mūžīgi pēc patiesības, tas tur beidzot nokļūst un bauda

neizsakāmu laimi, atpestīts no kaislībām, ja tas nav zvērējis pasau-

līgiem daiļumiem mūžīgu uzticību" (Parsifals). Ir skaidri, ka Po-

ruka uzskatos šis ideāls identificējas ar kristīgo debesu valstību.

Poruks ir tipiskākais no tiem latviešu rakstniekiem, kas tanī

laikā, kad latvieši atradās dažādu pasaules uzskatu mijkrēslī, ir tie-

kušies pēc reliģiski-ētisko atziņu sintezēs. Blakus Porukam stāv
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Rainis, kas, gan pa citiem ceļiem iedams, tomēr nonāk gandrīz pie

tiem pašiem sintezēs rezultātiem, pie kuriem nonācis Poruks.

Rainis atšķiras no Poruka ar to, ka viņš pēc saviem ētiskajiem

uzskatiem ir evolūcionists. Šo savu poziciju Rainis izsaka gleznā:

~Lokos atpakal rit laiki, bet ik loks uz augšu aizved" (Ave sol- X).

Rainim nav tik svarīgs šīs spirālveidīgās attīstības līnijas absolūtais

sākums un beigas, bet gan pati kustība „uz augšu", kas domāta pēc

Hēgeļa dialektiskās attīstības schēmas (teze, antiteze, sintezē). Rai-

nis tad arī uzsver pašas kustības nepieciešamību un nepārtrauktību

(Gals un sākums). Vai „loks vedīs uz augšu", tas atkarājas no kus-

tības satura skaidrības un cilvēku ētiskajām īpašībām. Še parādās

Raiņa ētiskās prasības, kas izraisās gan no senajām latviešu tradi-

cijām, gan no vispārcilvēcīgās ētikas principiem. Seno tradiciju

spēku mēs izjūtam tēva Lielvārda novēlējumā dēlam Lāčplēsim

(Uguns un nakts I cēL): „Esi tikls, dēls, un klausi manus padomus,

tie labi. No liktens lemts, — tā teica vaidelots, kas tevi mežā ras-

tu atnesa, — tev karot būs pret visu ļaunumu, vai naidnieks rietu-

mos, vai austrumos. Mums dzimtu kungu nav, mēs paši vēlam sev

mierā soģus, karā vadoņus, bet pārāks nav neviens par otru; tas

mūsu spēks. — Ej, sargi Latviju un pacel viņu citu zemju starpā.

Bet cieti turies tēvu ierašā, mēs — arāji, tas arī mūsu spēks." Aug-

stas ētiskas prasības ar vispārcilvēcīgu raksturu tiek uzstādītas

tam, kas grib uzjāt stikla kalnā un novest princesīti, „ļaužu laimīti"

(Zelta zirgs). Kad Antiņš prasa nabagam — Baltajam tēvam, kurš

darbu izdarīs, tad dabū atbildi: „Kurš tik skaidrs būs kā saule, kurš

tik mīlīgs būs kā saule, kurš tik stiprs būs kā saule." Kad Antiņš

jautā, kurš līdzīgs būtu saulei, tad nabags saka: „Kurš spēj atdot

sevi visu." Antiņam tas vēlāk jāievēro: arī viņš spēj uzjāt stikla

kalnā tik tad, kad viņa personīgās laimes ilgas apklus, kad viņš

„domā tik par augsto tāli". Ziedošanās ideja, kas še iezīmēta, arī

citos darbos stipri uzsvērta (Indulis un Ārija, Jāzeps un viņa brāli

v. c).

Izšķīrējs Raiņa uzskatos tomēr ir tas, ka visi Raiņa ideālie va-

roņi pēc būtības ir saules varoņi, kas pieder augstākai pārempīriskai

pasaulei. Pretstats starp tagadni un nākotni Raiņa darbos ir tas

pats, kas Poruka darbos starp empīrisko un ideālo pasauli. Raiņa

augstākā pasaule tāpat ir gara pasaule. Mintauts (Indulis un Ārija)
saka Indulim: „Par mani lielāks, Indul, tev ir gars, tik nav tavs

gars šīs saules un šī laika. Mans spēks no naida nāk un tavs no mī-

las; tavs tevi nāvē ved, mans mani dzīvē." Vadītājs spēks šai aug-

stākajā pasaulē ir mīlestība. Indulis mirdams pravieto: „Vēl sim-

tus gadus būs starp jums tik naži. Tik mīla vieno: vēl i tā tik nāvē."
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Naids šķir tagadnē, mīla vienos nākotnē. Vēl soli tālāk: Jāzepam,

kas savas neskaidrās rīcības dēļ pret brāļiem ir aptraipījies, ir jāiet

meklēt „lielo taisnību", visu vienotāju taisnību, „kas salauž pasaul's

balstus". Šie pasaules balsti ir empīriskās dzīves pretstati, gaišais-

tumšais, labais-ļaunais, naids-mīlestība etc. Jāzepa „lielā taisnība"

vairs neieder šinīs rāmjos, tā „atjauno mūžību". Jāzeps saka: „Tur

nebūs sienas vairs starp es un cits, starp — taisns, netaisns, starp

— būt un nebūt. —Un tad es atnākšu jums atdot sauli." Pasaule,

kurā ieiet Raiņa Jāzeps, ir tā pati, kurā mīt Poruka Nebijušais. No

šejienes nāk cilvēces atpestīšana. Tā šī pasaule nav vienkāršs iz-

domājums, bet intuitīvi nojausts, katēgorisks cilvēcīgas dzīves ie-

priekšnoteikums. Ticība šādai pasaulei ir reliģiski apgarota, tā mo-

dina cilvēkā visas reliģisko jūtu noskaņas, viņa labākos spēkus,

viņa varonību cīņā par atjaunotu dzīvi.

Trešais lielais dzejnieks, kura darbos atrodam daudz reliģiski-

ētisku noskaņu, ir Fricis Bārda. Par Bārdas reliģiski-ētiskajiem uz-

skatiem diezgan daudz rakstīts. Arī Bārda pats savus reliģiskos

uzskatus izteicis rakstā Domas par reliģiju (Izgl. Min. Mēnešr., 1920

II). Bārdu mēdz saukt par panteistu vai, noteiktāki apzīmējot, par

panenteistu. Bārdas darbos tiešām atrodam daudz vietu, kas to ap-

liecina. Viņš atradis brīnišķīgu Dieva apzīmējumu: Dzīvības Koks

(Dziesmas un lūgšanas Dzīvības Kokam). Izmantojot šo gleznaino

priekšstatu, viņam viegli rādīt, ka viss, kas ir, ir Dievā un caur

Dievu (dz. Dzīvības Kokam). Tālākā šī uzskata konsekvence ir

universāla dievatklāsme: „Es ilgi meklēju un minēju, kur esi tu?

kur esi apslēpies, mans Dievs? Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,

mans Dievs, kur tevis nav." Galīgā atziņa:
„...

nav lietas, kurā

tevis nebūtu." Šāda atziņa rada ārkārtīgi smalkjūtīgu pieeju visām

lietām dabā. Še viss top svarīgs un nozīmīgs (Mana dziesma, Iz-

iruši dvēsele, Lūgšana v. c). Bārda pazīst arī cilvēka dvēseles dzi-

ļākās, intimākās reliģiskās kustības. Distances apziņa starp Dievu

un cilvēku, kā arī kreātūras izjūtas pret radītāju attēlotas visma-

zākā Dzīvības Koka pumpurīša attiecībās pret visu Dzīvības Koku,

tāpat arī mūžīgās gaismas fascinētājs spēks. Bārda zina skumju

un sāpju nozīmi (Gars un sāpes, Atgriešanās), dzīvi tēlo cilvēka dvē-

seles trīsas mūžības priekšā (Skaidu spilvens v. c.) un citas reliģis-

kas noskaņas. Šinīs noskaņās reliģiskais vienmēr dominē pār

ētisko. Bārdas reliģisko uzskatu dinamika slēpjas laicīgā un mūžīgā

sintezē. Cilvēks atrodas uz robežas starp laicīgo un mūžīgo, piede-

rēdams tiklab vienam kā otram (Zemes dēls). Bet Bārda, kā re-

dzējām, nenicina laicīgo, tādēļ ka arī tur atklājas Dievs. Tādēļ viņa

sintezē aprobežojas ar visa esošā saskaņošanu vienā lielā dzīvības
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simfonijā. Te reālais izgaist sapnī, bet sapnis top par „tiešu tēlu
1*

un atpestītāju no nāves (Sapņotājs pāžs). Nosvēršanās uz laicīgā

vai mūžīgā pusi ir tikai plūdi un atplūdi lielajā dzīvības okeānā.

Šādas maiņas tikpat dabīgas kā dienas un nakts secība: dienai pie-

der zemes ziedi, kas „brīžam šķiet pēdējs un viss", naktij mūžības

ilgas (Zemes dēls); zvaigznē iemīloties, dvēsele kļūst „slima", un

cilvēks rokām izstieptām, „kā tverot kaut ko tuvu", kāpj «bezgalības

svešās brīnumsfairās", bet rokas slīd lejup, un karstā piere kļaujas

pie mitrās zemes (Elēģija). Mūžības „zilā dzidre" top gan par ap-

skaidrības vietu, kur cilvēks nonāk „kluss un šķīsts", kur „paradīzes

ziedi birst uz seju" (Liela vientulība), bet viņa neiegūst tādu katēgo-

riska imperātīva nozīmi, kādu atrodam pie Poruka un Raiņa, un tā-

dēļ neprasa laicīgā pārveidošanu pēc mūžības prasībām. Bārda tad

arī kvalificējams kā reliģiskās saskaņas dzejnieks, kas pretstatos iz-

mocītai cilvēka dvēselei nes mieru. Bārdas reliģijā izcilā vietā

stāv reliģiskais pārdzīvojums, ētika paliek otrā vietā, bet dogma-

tiski-konfesionālā līnija pavisam ignorēta.

Fr. Bārda ievada visjaunāko reliģiski-ētisko noskaņu laikmetu

latviešu literātūrā. Še vienā otrā gadījumā atrodam dziļas reliģiskās

izjūtas, bet arī lielu neskaidrību reliģiskās atziņas jautājumos. Šāda

neskaidrība, trūkstot rēgulētājām kulta formām, vada reliģiozitāti

nereti mistikas virzienā.

Rosīgākais no jaunākiem dzejniekiem reliģijas laukā ir Ri-

chards Rudzītis. Rudzīša reliģiski-filozofisko atziņu kvintesenci,

šķiet, varētu apzīmēt par aistētisko dinamismu. Savus uzskatus,

kas atplaiksnās viņa dzejā (sal. krāj. Cilvēka dziesmas, 1912, Daiļa-

jai dvēselei, 1933), viņš precizējis apcerējumā Daiļuma apziņa

pestīs (1936). Rudzītis atzīst tikai vienu principu dabā: matērija un

gars pēc būtības ir viens un tas pats, un viņu «kvintesence ir Ab-

solūtais, kā vienīgā realitāte". Dabas pamatprincips ir domājams

kā enerģija, kura „atvedināma no prātiem neaptveramās garīgi-ma-

teriālās Pirmsākotnes, Lielā Noslēpumu Noslēpuma, kura izpauduma

lauks ir Bezrobežība". Nezināmās pirmsākotnes aktīvais, radošais,

domājošais izpaudums visumā ir „gara uguns", kas „ved visu esošo

pa evolūcijas ceļu". Tālāk Rudzītis raksta: „Skaistums ir Dieviš-

ķās Gara Uguns izpaušanās matērijas parādībās, un vienīgi Augstā-
kās sākotnes immanences pakāpes parādībās dod tām daiļumu. Mū-

žīgā Uguns ir tas brīnums, kas chaosa kaudzes pārvērš harmoniskās

celtnēs, kas atomus apvieno dzīvā organismā, kas blāvi plēnējošām

apziņām liek galu galā izplaukt apskaidrotības sudrabainajos loto-

sos" (Daiļuma apziņa pestīs 19). Tālāk atzīmējami vēl sekošie tei-

kumi: «Apskaidrotā apziņa tiecas apjaust un izprast šo Bezrobežī-
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bas daili kā absolūtās harmonijas Likumu, ya'\, labāk sakot, kā ne-

aptveramu harmonisku Dievišķīgu plānu, ko Bezrobežīgais Saprāts

iezīmējis jau no aizmūžiem un pakāpeniski reālizē un izveido, izpau-

žot sevi laikā un telpā" (20. 1. p.). „Tā ka absolūtā pilnība un

ļums ir visu mikrokosmu un makrokosmu gala mērķis, tad, reālizē-

jot šo plānu, Mūžīgā Sākotne immanenti ved visas būtnes Pasaules

Visumā pretim arvienu lielākai un ideālākai daiļuma pilnībai, kā

evolūcijas pēdējai robežai. Citiem vārdiem — liek pakāpeniski iz-

pausties Dievišķīgā Gara Ugunij katrā individā samērā ar vina ap-

zinās atvēršanos un tiekšanās uzliesmojumu vinā" (21. I. p.). Ru-

dzīša pasaules uzskata elementi jau dzirdēti citur reliģijas filozofijā.

Šo elementu sakausējums arī nav izdevies.. Jēdzienu neskaidrības

dēļ nevaram noteikt, vai gara un matērijas «kvintesence", Abso-

lūtais, jeb «vienīgā realitāte" ir identiska ar «Pirmsākotni, Lielo No-

slēpumu Noslēpumu", tāpat vai šī pirmsākotne domājama kā bez-

personiska enerģija vai kā apzinīga griba, kas rada «Dievišķīgos

plānus"; nav arī novilkta noteikta robeža starp monismu un du-

ālismu, jo Rudzītis, atzīdams matēriju un garu par vienu principu,

tomēr runā par «gara uguni" un matērijas parādībām jeb «chaosa

kaudzēm". Šādā jēdzienu jūklī paliek neskaidrs arī dievības jē-

dziens. Savos dzejoļos Rudzītis rotaļājas ar šādiem izteicieniem:

~Dievs mans ir vētra un ritms un nemiers un bezgala slāpē, grū-

tums ik brīdi, kas lauž mani un jaunotu ceļ. Dievs mans ir visums"

{Nemiers virs zemes), Pirmveids, Visdaile (Visuma šūpolī), Mūžī-

gais (Darbs) v. c. Par reliģiju Rudzītis izsakās, ka reliģija esot mīļa

sieviete, moceklis, kas saules slāpēs ziedojies uz brīves sāpju al-

tāra, cilvēks, kas sniedz palīdzību, bērna skats, daile, viss, kas alkst

daiļuma (Mana reliģija). Šinīs neveiklos definējumos Rudzītis gan

laikam būs domājis teikt, kur reliģiskais atklājas. Cik var vērot, Ru-

dzīti visvairāk saista chaotiskā visuma (sal. teik.: «Visums kā vul-

kāna katls dzīvībā virmo un verd", dzej. Darbs) izveidošana harmo-

niskā svētuma apstarotā kosmiskās dailes vienībā, ko izdara «gara

uguns" ritmiskā kustībā (Būtības slāpēs). Slāpes pēc šī ideāla ir

Rudzīša reliģiskās ilgas, un viņu piepildījums — iekļaušanās kos-

miskajos ritmos, sakušana «ar sauli un daili dievišķi nejaustā viz-

mā" (Visuma šūpolī). Šī sakušana dod svētlaimi un ekstatisku

baudu (sal. Virsotnēs, Izplešoties, Mans spēks v. c). Tā ir mistika.

Rudzītis ir tipisks misticisma pārstāvis latviešu literātūrā.

No mistikas tumšajām tekām saulainos klajumos mūs izved

vairāku jaunāko rakstnieku reliģiski-ētiskās noskaņas. Starp tiem

minams P. Ermanis. Arī P. Ermanis ir sintezēs meklētājs. Viņš

saka: «Nav bēdu un prieka, bet Prieks-Bēdas, nav dzīvības un nā-



310

ves, bet Nāve-Dzīvība, nav maija un oktobra, bet Maijs-Oktobrs'

(Sintezē). Šī sintezē aptver dzīvības noslēpumu viņa mirdzošā sta-

rojumā. No šejienes dzejniekam pretī «raugās kāda skumīgi-mīļa

nepielūgta Dieva acs", «stiepjas kāda visglāstoša Roka", «plūst kā-

das mūžīgas lēnīgi-gudras Taisnības elpa", un viņš saprot «Balsi

nedzirdamo, tomēr allaž runājošo: visi ir viens, un viens ir visi."

Ērmaņa uztverē Dievs ir Baltais Dievs, kas nenāk skaļumā, bet

klusā apskaidrībā: «Ir apskaidrības brīdis lēnīgs, dziļi-kluss, kad

izjūtam mēs Baltā Dieva tuvumu, kā vieglu, spožu, atpestošu brī-

numu" (Baltais Dievs). Svētums ir tur, kur «lielā Visdvēsele atve-

ras", kur labs un ļauns salējas vienā mirdzumā (Svētums). Mai-

gums cilvēcei vajadzīgs «kā ūdens, kas spirdzinot veldzē" (Mai-

gums). Miers «iedegas kā zvaigzne pār slaidi klusām eglēm, viņš-

aust kā ziemas saule pār balti-skumju zemi, viņš vasarīgs ir sil-

tums, kas apņem zaļu noru, viņš — salda zvana mēle, dūc rīta sta-

riem pretī, viņš dveš kā miega elpa pār smagām gurdām sirdīm,

viņš aug kā balta puķe uz dziļa, tumša kapa" (Miers). Pravietis ai-

cina pie sevis i tos, «kas priekā noreibuši", i tos, «kas tikai sāpes at-

raduši", skūpsta un glauda kā savu mācekli to, kas sirdī sauli nes,

vieno visus «zem skaidras gaismas spārniem", tādēļ ka viņa uzde-

vums nav neko atmest, bet «visu piepildīt" (Gaišais pravietis). Dze-

jolī Kosmiska prieka grāmata Ermanis stāsta par grāmatu, kur katrs

prieks, visi «prieka miljardi" tiek pierakstīti. Beidzot viņš saka:

„Un kad nu šķirsta šo grāmatu tas Mūžīgais, tas Viens, tad viņam

reizēm šķirstot apžilbst acis; viņš redz tik varavīksnes krāšņi-spul-

gas, kas rotā lielai grāmatai pa lapām." Šie piemēri rāda, ka Ēr-

maņa reliģiskais patoss ir himna dzīvībai. Še mazāk refleksijas,

vairāk tīras jūsmas. Kur rodas pārdomas, tur atspoguļojas cilvēka

attiecības pret Dievu, no kura cilvēks nekur nevar aiziet, vai arī cil-

vēka liktenis (Tikšanās ar Dieviņu, Cilvēks Dievam, «1483", Nāve

un mūžība, Rudens lūgšana, Es šaubos, lai ticētu v. c). Ētiskos jau-

tājumos Ermanis ir augstākās cilvēcības sludinātājs: «Līdzjūtīgs

skats vienvienīgs, smaids siltglāstošs vienvienīgs, vārds gaiš-

priecinošs vienvienīgs, brīdī sniegts lietainskumjā vairāk kā vēstu-

res gadsimti vērts ir, vairāk kā Hanibala kargaitas visas!" etc. (Es

apsūdzu). Tā arī top saprotams, ka Ermanis liek Kristum kā La-

bajam ganam raidīt jauno mūku projām no klostera mūriem dzīvē,

kur var «sevi dot un ziedoties", kur daiļākais ceļš iet uz Golgātu.

Maigas un trauslas ir reliģiskās noskaņas Ziemeļnieka dzejā.

Ziemas svētkos «mīļā arī debess liecas apkampt zemi baltām ro-

kām"; cilvēks var atraisīties no savām sāpēm, jo svētku naktī tas,

«kas pasaulei dzīvību devis", nāk cilvēku mīlēt «kā Cilvēka dēls"
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(Ziemas svētkos). Šinī naktī dzejniekam tīkas domāt par Gaišo Mū-

žīgo (Svētku vakarā). Citā vietā par Mūžīgo Ziemeļnieks saka:

„Tā — zemes daile, kas tev acīs spīd, tā — zemes uguns, ko tu sirdī

glabā, bet zinu es, kas citād' mīl un nīd, kas citād' cieš un nomirst

citu labā. Tas — mūžīgais, kas debess elpā dvašo, jo jaunas tāles

saredz viņa skats, tas mīlā aptver visu zemi plašo, bet vienu mī-

lot — sadeg sevī pats" (Mūžīgais). Pūpolu svētdienā dzejnieku aiz-

grābj mirdzošais pūpolzars, bet Lielajā piektdienā viņš skata Kristus

tēlu pie krusta. Ētiskos vērtējumos Ziemeļnieks nesaudzīgāks kā

Ermanis. Viņš dziļāki izjūt starpību starp grēcīgo zemi un apskaid-

roto debesi, apsūdzēdams gan sevi, gan cilvēci dzīves tukšībā un ne-

jēdzībā (Mea memoria, Lielajā piektdienā, Tu, lielais Dievs... etc).

Reliģiskās apercepcijas objekts visjaunākajā latviešu literā-

tūrā parasti ir dzīvība vai dzīvības noslēpumainie spēki. To dar-

bību var izjust gan visā kosmā, gan dzīvajā dabā, gan cilvēkā, gan

arī zemē, uz kuras cilvēks dzīvo, pie kuras viņš ir saistīts. Pēdējā

gadījumā par svarīgu faktoru reliģijā top tauta kā reliģiskās atklās-

mes un tradiciju glabātāja.

Šinī virzienā ir gājis Plūdons, likdams vairākās balādēs iz-

just noslēpumaino, daimonisko spēku darbību (Jumis atriebējs, Tī-

reļa noslēpums, Zalgales Mada loms v. c). Ticība šādiem spēkiem

ir uzglabājusies tautā.

Vairāki jaunie rakstnieki rāda, kā tautā reliģijas nacionālie

elementi saistījušies ar kristīgajiem elementiem. Nacionāli kolorēta

ir tautas reliģiozitāte Vecozola romānos (Lai nāk Tava valstība

v. c). Vēl tālāk par Vecozolu gājis E. Virza savos Straumēnos. Še

tēlota latviešu sētas reliģiskā noskaņa, kur blakus atrodami gan

kristīgie, gan nacionālie elementi (sk. Straumēni, 22—27).

Zemes spēks kā reliģisks faktors konstatējams vairāku

jaunāko rakstnieku darbos. Kārlis Jēkabsons dzejolī Vārpu

Dievs raksta: „Kas vēl tik mīlīgs ir kā vārpu dievs, kad

klusiem soļiem viņš pa druvām staigā ar laipnību un lab-

vēlību vaigā, zeltrogu mētelīti apvilcies." Šis vārpu dievs

vēro jauno arāju „caur ziedu dūmiem", bet kad gans tuvojas, tad

„mūk vārpu dievs no ziņkārīgā skata" (antol. Zemes dziesmas, 292).

Ermanis izjūt druvas šķīstījošo smaržu: „Tu, mīļā rudzu druva,

tava smarža tik spirdzinoši labsirdīga, jauka. Nevienā smaržā nav

tāda miera un tāda klusa spēka. Cik tā tīra! Man šķiet, es nomaz-

gāties viņā spētu kā skaidrā ūdenī" (turp., 295). Noslēpumainos dzī-

vības spēkus zemes dziļumos meklē arī Zinaīda Lazda. Raksturīgs

ir dzejolis Dzīvības spēks: „Es ierokos zemē dziļi pie saknēm, es

gribu augt. Es piesliedzos cieši, tveros un turos, un ietiecos visa —
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iai top. Es nezinu — miesa, smiltis vai straume — viss viens. Es

kūstu un kvēloju, dziestu un plūstu kā vējš. Šalc šalkas pāri, un

strāvo strāvas, milzt dzīvības spēks... Es gribu celties un at-

mosties visa reiz asnos kā klājs. Es ierokos zemē dziļi pie saknēm

— es gribu augt." Dzīvības spēku briedumā paviz kosmiskās bez-

galības un mūžības nojaudas: «Pasaule kā atvērušies vārti šķiet.

Dziļums caurspīdīgs un tālums it kā klātu, domas nedomātas pār-

ņem pēkšņi prātu — viss, kas bija, būs, kas ir — nu vienuviet" (Da-

bā). lerosinātā fantāzija atdzīvina tautas teikās pazīstamās pir-

matnīgo dabas spēku personifikācijas: «Izlec velns no egļu loka

tumša, lūk!" un tālāk: «Tad no bērziem zaļiem klajā iznāk balts

Dievs ar smilgām rokā lēnu gaitu!" Dievs «velnam labu dienu pa-

dod cēli stalts", bet «velns met kūleņus un smejas kļuvis maigs"

(turp.). Zemes mātes dzīvības spēki briest gan dabā, gan cilvēkā, tā-

dēļ dzejniece saka: «Ar augsmes prieku savas dienas klied, kas vien

še dīgst un zied, viss, viss tev saknē dziļi asinsrada (Spēks). Še jau

sagatavots ceļš dabas mistikai: «Dzīvības sula dzen asnus un lapas

no zemes ar līksmi, ar līksmi! Es ieklausos kosmiskos pulsos un

ritmos un ietveros visa — ar līksmi" (Vasaras diena).

Geocentrismu reliģijā ar lielu pārliecības spēku aizstāv arī J.

Medenis. Savu viedokli viņš noteikti apzīmē savā jaunākajā dze-

joļu krājumā Varenība. Dzejolī ar to pašu virsrakstu viņš saka:

«Pāršalc laiki, pāršalc mūži ašu lidu. Pulkā stāvu. Sajūt kājas ze-

mes vidu. Lejā tumsa, augšā liesma, viducī pasaules, Dievs, tava

dziesma. Dieva dziesmas varenību klintī kaļu, ņemdams mirkli

Viņa dzīves sev par daļu, — metu tiltu laikiem pāri, iedams uz Aiz-

saules mierīgo āri." Zeme paceļas starp makrokosmu un mikro-

kosmu kā dievišķas akcijas vidus ceļš: «Atdara zvaigznāji nedzīvās

acis, mana Zemes uzlēkšanu. Dzīvības nesēja trauc pāri Saulei,

meklē augsta debess vida. Atlaižas tuvāku bezgala telpa, atgrūžas

tālāku bezmēra mazums. Meklē dvēsle noreibuši sava Dieva vi-

dusceļa; rūk, sevī augdama, milzt — rietēdama" (Zvaigznes un

Dievs). Medeņa reliģiskais patoss apzīmējams ar vārdu majestāte.
Tā viss, ko viņš raksta, dabū himnisku, valdonīgu noskaņu. Me-

deņa paustā majestāte tomēr nav Dieva majestāte, bet zemes, it se-

višķi savas zemes majestāte, un arī viņa himnas ir tikai zemes dzī-

vības spēku, kur pieder arī cilvēks, cildinātājas. Epika Medenim

ir tuvāka kā lirika, tādēļ viņš savām himnām par vielu labprāt

izlieto folkloras materiālus. Tā viņš veselā savas grāmatas nodaļā

apdzied seno latviešu gadskārtējos svētkus, nešķirdams vēsturisko

no nevēsturiskā, ļaudams pilnu vaļu savai mītus radītājai fantāzijai.

No kristiānisma Medeņa dzejā nekā vairs nav. Ar to viņš tiek ātri
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galā, apzīmēdams Luteru un Marksu vienlīdz par tautas ienaidnie-

kiem, kas nokāvuši tautas radītāja garu (Mana tauta). Medeņa

simpātijas pieder dievturiem, ko redzam no dievturu cildināšanas

viņa dziesmās (Svētku dziesma). Fantastiskā senlatviešu ticējumu

iztēlošanā blakus Medenim stāv J. Veselis ar savām Latvju teik-

smām (Daugava 1936). Jaunākie latviešu rakstnieki, kas, cildinā-

dami latviešu senās pagātnes reliģiju, naidīgi nostājas pret kristi-

ānismu, uzskatāmi par tā virziena turpinātājiem, kuru savā laikā

ievadīja Auseklis. Šinī virzienā dominē nacionālais patoss, kura

atbalstīšanai tiek pielāgota reliģija.

Metot vispārīgu skatu uz reliģiski-ētiskām noskaņām latviešu

literātūrā, varam teikt, ka galvenie etapi latviešu reliģiski-ētiskās

dzīves attīstības ceļā ir: dogmatiski-konfesionālā baznīcas dzīve

līdz tautiskās atmodas laikmetam, kristīgās ētikas pārsvars tau-

tiskās atmodas laikmetā, stipra filozofisko doktrīnu ietekme ar

tieksmi uz vispārcilvēcīgo ētiku individuālā un sabiedriskā plāksnē

pasaules uzskatu mijkrēšļa laikmetā XIX g. simt. beigās un XX ga-

du simt. sākumā un, beidzot, subjektīvās reliģiozitātes atmoda ar

tieksmi uz mistiku un nacionālo reliģiju visjaunākajos laikos. Mūsu

literātūrā rāda, ka jo dziļākas pārmaiņas notikušas tautas kultūras

dzīvē, jo aktuālākas kļuvušas reliģiski-ētiskās problēmas. Cits jau-

tājums ir, vai latviešu reliģiski-ētiskās dzīves straume arvienu te-

cējusi pa normālo gultni. To noskaidrot nav še vietā.

Cīņas un šaubas, kas atbalsojas literātūrā, rāda nevien, cik

dedzīga ir bijusi interese par reliģiski-ētiskajiem jautājumiem, bet

arī, kādas grūtības jāpārvar reliģiskai apziņai modernās dzīves

rāmjos. Visnelaimīgākais šinī ziņā, šķiet, ir visjaunākais laikmets,

kad, kā redzējām, spēcīgi reliģiski impulsi izplūst kā upe bez

krastiem dažādos virzienos, tā zaudēdami savu spēku un nedodami

to, ko reliģija tautai var dot: augstāko gara spēku koncentrāciju un

garīgās kultūras uzplaukumu.
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ASTOTĀ NODAĻA

Orīģinālrepertuārs un mūsu teātŗa attīstība

Kārlis Strauts

Teātra vēsturi var rakstīt, raugoties no dažādiem viedokļiem

— skatuves mākslas, drāmas, sabiedriskā, saimnieciski-administrā-

tīvā. Vistuvāk literātūras vēsturei atrodas drāma, kuru varētu ap-

lūkot gan no specifiski drāmatiskās uzbūves, gan no tīrās mākslas,

gan no satura, gan arī no idejiskā viedokļa. Taču drāmu visumā

iztirzāt nav mūsu uzdevums. Tas ir jau darīts šajā izdevumā, ap-

skatot atsevišķus autorus. Mūsu uzdevums būs vienīgi vērot, par

cik orīģināldrāma ir spējusi ietekmēt mūsu skatuves mākslu formas

ziņā. No šā viedokļa raugoties, novilksim chronoloģiskā veidā

parallēles starp mūsu lielākos teātros uzvestām lugām, t. i. repertu-

āru un skatuves mākslas attīstību. Līdz ar to tiksim arī pie

orīģinālrepertuāra īsa vēsturiska pārskata Rīgas lielākos teātros.

Vienīgi Rīgas teātri jāpatura acīs aiz tā iemesla, ka Rīgā aiz-

vien ir koncentrējusies visa garīgā dzīve. Ja arī būtu tāds gadījums,

kur province ātrāk atvērtu priekškaru kādam drāmas jaundarbam,

tomēr lielajā mākslā darbs ieies tikai tad, kad tas parādījies uz Rīgas

skatuvēm.

Gandrīz lielākā mūsu rakstnieku dala rakstījusi teātrim, bet

sistēmatiski iedarbojušies uz teātri un ar redzamiem panākumiem

cēluši tā līmeni tikai nedaudzi. Daudz vairāk nekā pašu rakstnieku

mūsu skatuves mākslu ietekmējušas tulkotās lugas, kuras uz mūsu

skatuvēm izrādītas nospiedošā vairākumā, tak mūsu uzdevumā ie-

tilpst izsekot vienīgi latviešu lugu ietekmei uz mūsu teātru attīstī-

bas gaitu.

Izsekojot orīģināllugu uzvedumiem Rīgas teātros no pašiem

latviešu profesionālā teātra sākumiem, dabūjam pārskatu par mūsu

drāmu un tās sakaru ar skatuves mākslu.

Šie profesionālie teātri ir: 1) Rīgas Latviešu b-bas (Māmuļas)
Rīgas Latviešu teā t r i s (1868—1919). Pēc biedrības nama
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nodegšanas (1908) to sauca arī par Interimteātri, kad tas

pāriet uz Puškina (tag. -Kronvalda) bulvāri cirka telpās tikai pagai-

dām, līdz jaunā biedrības nama uzcelšanai. 2) Jaunais Rīgas

latviešu teātris (1902—1905), kas rodas kā dēmokratiskās

intelliģences opozicija Rīgas Latviešu teātrim. 3) Jaunais Rī-

gas teātris (1908—1915). 4) Nacionālais teātris (dib.

1919) un 5) Da i 1 c s teātris (dib. 1920).

Teātri izveido trīs galvenie faktori: autors, režisors un pub-

lika. Pirmie divi veido tā māksliniecisko seju, bet skatītājs ar sa-

vām simpātijām un antipātijām atbalsta vai gremdē atsevišķus māk-

slas virzienus un atsevišķus māksliniekus.

To teātri, kur valdošais elements ir autors un kurš tikai illūstrē

drāmatisko darbu tādā veidā un uztverē, kā to domājis autors (kaut

gan grūti to izdibināt, jo autors bieži pats nevar dot par to paskaid-

rojumu), — apzīmēju šeit par autora teātri. Šai teātrī režisors ir

vairāk ansambļa izkārtotājs nekā mākslinieks ar patstāvīgi radošu

fantāziju.

Turpretim teātri, kur autora tekstu iztulko novēršoties no au-

tora norādījumiem par labu mākslinieciskai teātra formai, un kur an-

samblis darba izpratnes ziņā ir padots vienīgi režisora norādīju-

miem, nosaucu par režisora teātri.

I Autora teātri

A. RĪGAS LATVIEŠU TEĀTRIS (1868—1918)

a) Alunana laiks — diletantu ansamblis.

Mūsu tagadējais teātris nav nacionāls tajā nozīmē, kā tas bija

ar sengrieķu, kur teātris attīstījās no tautas svētkiem — dionīsijām.

Tāpat kā senie romieši ir pārņēmuši grieķu teātra mākslu, tā arī

profesionālā latviešu teātra sākumos ir vācu tradicijas, kas gan ari

nav vācu pašu atradums.

Tak laikam teātra attīstības gaitā valda kāda stingra likumība.

Turpinot salīdzinājumu ar grieķiem, kuru pirmie drāmatiķi bija reizē

aktieri un izrāžu organizētāji, arī mums ir tāda sintētiska persona,

kas sevī ietvērusi visas teātra nozares. Tas ir mūsu teātra tēvs

Ādolfs Alunāns, kas rakstīja lugas, uzstājās kā aktieris, vadīja reži-

jas, organizēja izrādes un arī audzināja tēlotājus.

Kad Rīgas Latviešu b-ba 1869. g. atklāja savu namu, par te-

ātra direktoru piesaistīja Ādolfu Alunānu, kas šajā amatā sabija līdz

1885. gadam. Šajā laikā Alunāns bija vienīgais algotais teātra cii-
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vēks, kas pārējos tēlotājus vāca no apdāvinātiem diletantiem. Šis

provizoriskais ansamblis vēlāk sagādāja iespēju izveidoties īstam

profesionālam teātrim.

Repertuārs sastāvēja galvenokārt no tulkojumiem un lokāli-

zējumiem. Katru gadu tika izrādītas apm. 15 lugas, no kurām ori-

ģināldarbi bija tikai 3—4.

Kā labākie no šī laika uzvedumiem jāatzīmē: A. Alunāna Iciks

Mozes, 1881; Paša audzināts, 1869; Priekos un bēdās, 1871; Džons Neilands,

1884; Mucinieks un Muciniece, 1885; J. Berga Markus, 1884; pirmās latviešu

drāmatiskas rakstnieces Marijas Pēkšenas 1870*. g. godalgotā drāma Ģertrūde.

b) Ro d c s-E belinga laiks — profesionāla teātra

sākums (1885—93).

No Alunāna provizoriskā diletantu teātra viņa pēcnācējs vā-

cietis Rode-Ebelings, bij. Rīgas pilsētas vācu teātra raksturtēlotājs

un režisors, varēja izveidot pastāvīgu ansambli. Rodes-Ebelinga

panākumus šajā ziņā veicināja vēl pilsētas piešķirtā subvencija, kas

deva iespēju pārbūvēt skatuvi un teātra telpas un vēlāk arī algot

aktierus.

Lai gan Rode-Ebelings nemaz neprata latviski un, galvenokārt,

uzveda vācu tulkojumus, „kalniešu lugas", tomēr viņš bija ener-

ģisks režisors un talantīgs paidagogs, kas no diletantiem ar savu

neatlaidību nedaudz gados izaudzināja rutinētus aktierus, piem.,
Daci Akmentiņu, Maiju Brigaderi, Bertu Rūmnieci, Jūliju Skaidrīti,
J. Brigaderi, K. Brīvnieku, Duburu, AI. Freimani, A. Mierlauku, A.

Mikelsonu, T. Valdšmitu, Olgu Ezerlauku, Lizeti lesmiņu v. c. Mi-

nēto mākslinieku lielā dala darbojās vēl Nacionālā teātrī. Viņš

strādāja ne tikai ar aktieriem, bet piegrieza jau vērību inscēnēju-

mam un apgaismošanas efektiem. Šī aktieru audzināšanas un ska-

tuves technikas izkopšana bija nepieciešama arī tādēļ, lai teātris

spētu uzvest vērtīgu literāru vielu, kā to arī vēlas R. L. B. teātra ko-

misija (sk. 1887. g. pārskatu), uzskatīdama teātri „par īstu tautas

attīstības un izglītības institūtu" un atzīdama par vajadzīgu „cieši rū-

pēties par krietnām lugām, gādāt, lai aktieri savā mākslā kļūst pilnī-

gāki, lūkot viņus saistīt pie teātra" v. c. Sakarā ar šo atzinumu ko-

misija izsola godalgas par orīģināllugām un „lika teātra direktoram

par sevišķu maksu dot aktieriem kārtīgu pamācību viņu mākslā".

Šis komisijas vēlējums pamazām sāka piepildīties. Lai gan ne pā-

rāk bieži, tomēr uz skatuves parādās jau nopietni gabali. Ibsena

Sabiedrības pīlāriem (1886), Šekspīra Sapnim vasaras naktī, Venē-

cijas tirgonim un Ričardam 111 sekoja beidzot mūsu tagadējā klasiķa

Rūdolfa Blaumaņa joku luga Zagļi (1890) un skatu luga Ļaunais gars
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(1891). Šī Blaumaņa raksturu luga bija pēkšņs izrāviens uz augšu,,

lai gan, varbūt, ne tā laika aktieri, ne arī publika nespēja viņu pil-

nam izsmelt. Taču ar savu pareizo drāmas techniku un īstu tautas

dzīves uztveri Ļaunais gars varēja nostāties latviska repertuāra pa-

matā, ierosinot līdz ar to ne tikai publiku, bet arī rakstniekus.

No šī laika (1885—1893) vērtīgākiem orīģināluzvedumiem atzīmējami: R.

Blaumaņa Zagļi, 1890.; Ļaunais gars, 1891. — K. Brīvnieka Vecais

Mārtiņš. — Dub v r a Pilsētas tēvi, un Jelgavas Latv. b-bas godalgotais Ērglis-

un Šperbers, 1891. — T. Hāna Staburaga meitiņa, Turaidas Roze, 1891/92. —

Purinu Klāva Zviedris, 1890. — Rozentāla-Krūmiņa Sarkanais kungs,

1888/89. Kā lugu tulkotājs un arī dažu orīģināillugu iesniedzējs atzīmējams vēl

Esenberģu Jānis.

c) Nacionāla izveido š a n a s (1893—1918)

Tas, kas Ebelinga laikā repertuāra jautājumā tikai kautri tika

aizkārts, nākošos teātra darbības gados (1893—1913), kad teātra

vadība pārmijus atradās Pētera Ozoliņa un Dubura (1902—1905)

rokās, dabūja jau noteiktu tendenci. Šai laikā Rīgas Latv. teātris-

sāka cīņas par atsvabināšanos no svešām ietekmēm, lai kļūtu par

īstu latviešu teātri. Tā 1901. gadā Rīgas Latv. b-bas pārskatā la-

sām pilnas biedru sapulces lēmumu: „Uzdot Teātra komisijai mazi-

nāt klasisko repertuāru un vairāk ievērot tautas drāmu un pēc ie-

spējas orīģināllugas". Šeit nu teātrim nāca palīgā jeb, labāki sakot,

saņēma to savā audzināšanā latvju autors-drāmatiķis. Vislielākie

nopelni Rīgas Latv. teātra skatuves mākslas izveidošanā ir Aspazi-

jai, Rūdolfam Blaumanim un Annai Brigaderei.

Aspazija. Visspilgtāk savu seju skatuve var parādīt, pirm-

kārt, ar ārējo inscēnējumu — dekorātīvo elementu un, otrkārt — ak-

tieru spēles veidu. Izsekojot literātūru un noklausoties aculiecinie-

kus, jānāk pie slēdziena, ka Rīgas Latv. teātrī aktiera spēles veids

režisorus un aktierus ir interesējis tikai par tik, par cik tas ir aistē-

tisks un pietiekoši izteiksmīgs. Lomas iestudējot, par psīcholoģiju

tolaik nemaz nedomāja. Ebelinga režijas metode pastāvēja nevis

lomas izskaidrošanā, bet gan parādīšanā. Katru atsevišķu lomu E.

nospēlēja aktieriem priekšā un tad atlika tikai viņa tēlu atdarināt.

Šī metode atgādina režisora teātri, jo iestudējumā izpaudās tikai

viena griba un nodoms. Gan ar to zināmā mērā nivelēja aktieru in-

dividuālitāti, taču citādi tolaik būtu grūti lugas iestudēt, jo aktieriem

nebija teorētisku pamatu. Bet ka panākumi tomēr ir bijuši lieli, re-

dzējām no E. ansambļa, kura dalībnieki arī vēl mūslaikos ieņem pir-

mās vietas aktieru mākslā.

Drusku citādi tas bija ar dekorātīvo ietērpu. Pirmā lielākā

problēma šajā ziņā — Aspazijas Vaidelote. Līdz tam teātris iztika
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ar amatnieku gatavotām standartdekorācijām. Lugas darbības

laiks — teiksmainā pagātne — prasīja īpašas, neparastas dekorā-

cijas un kostīmus. Šādai reformai Teātra komisija nebija uz reizi

piedabūjama. Tā Rīgas Latv. b-bas 23. gada pārskatā lasām Te-

ātra komisijas atzinumu, ka „Vaidelote ir ļoti krietns darbs, bet uz

mūsu skatuves nav izrādāma". Tomēr 1894. gadā vajadzīgā skatu-

ves iekārta tiek iegādāta un luga uzvesta. Tā Aspazijas darbs bija

ierosinājis inscēnēšanas problēmu, kaut arī nekādu krasu lūzumu

dekorātīvā zinā neradīja un vajadzēja paiet ilgam laikam, kamēr

Latviešu teātris piegriezās mākslas inscēnējuma problēmai. Tomēr

pirmo mēģinājumu varēja skaitīt par izdevušos, jo lugai bija lieli pa-

nākumi un to atzina kā presē, tā publikā. Tai pašā gadā tiek izrā-

dīta arī drāma Zaudētās tiesības un nākamā — 1895. g., Ragana.

Aspazijas loma Latviešu teātra izveidošanā ir liela. Viņas lugu krā-

sainais romantisms, neparastie personāži, jaunās, aktuālās idejas pa-

darīja teātri par svarīgu kultūras vērtību izmaiņas vietu, pievelkot
teātrim arī tos, kuriem pats teātris kā tāds bija vienaldzīgāks par

idejām un literāro vielu, ko tur rādīja. Jaunās, svaigās domas ne

tikai ieinteresēja publiku, bet deva iedvesmi arī aktieriem viņu to-

laik loti grūto darba apstākļu pārvarēšanai. Aspazija ir tik daudz

veicinājusi mūsu teātra sākumu populāritātes augšanu intelliģencē

un arī plašākās aprindās kā neviens cits latviešu dzejnieks.

Blaumanis. Rūdolfa Blaumaņa ietekme uz teātra gaitām

ir cita veida. Viņa lugām nav tās aktuāli sabiedriskās nokrāsas, tā-

dēļ arī viņa panākumi sabiedrībā neizvēršas ātrā un plašā populā-
ritātē. Tās pašas sociālās tendences trūkuma dēļ arī kritikā viņš

neatrod tāda novērtējuma, kādu būtu pelnījis. Tas padara sapro-

tamu, kādēļ šos drāmas šedevrus savā laikā tik vēsi un nosodoši uz-

ņēma un atrada tur tādas „kļūdas", kuras mēs tagad uzskatām par

grūti pārspējamiem sasniegumiem. Ar saviem latviešu zemnieku

tēliem un viņu apkārtnes rūpīgi reālisko izveidošanu viņš ietekmē

un arī izkopj latvisko formu mūsu teātrī. Bez tam Blaumanis ir pir-

mais no drāmatikiem, kas tik lielu vērību piegriezis psīcholoģiskās

drāmas formai un valodas kopšanai, cīnoties ar katru nelatvisku

sadzīves attēlošanas manieri. Vēl neizveidotam Latviešu teātrim

viņa aistētiskais reālisms bija no liela svara. Pie jau nodilušā, no

Vācijas nākušā konvencionālā reālisma pieradušos skatuves darbi-

niekus viņa latviskie drāmu tēli piespieda iekļauties ciešā latviskā

formā. Un ja vispār varam runāt par kādiem nacionāliem elemen-

tiem mūsu skatuves mākslā, tad tas lielā mērā ir Blaumaņa nopelns.

Krietni pārvaldīdams drāmas techniku un labi izprazdams ska-

tītāja psīchi, viņš uzrakstījis tādas lugas, kas izdodas pat tad, ja iž-
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rāde nav labi sagatavota un aktieri nav pirmšķirīgi. To varētu iz-

skaidrot ar Blaumaņa dziļo saprašanos ar teātri, kas nākusi viņam

aktīvi līdzdarbojoties uz skatuves kā aktierim un režisoram. Neru-

nājot jau nemaz par lauku skatuvēm, arī uz Rīgas Latv. teātra ska-

tuves viņš tēlojis Roplaini. Turpat (1907) viņš debitējis kā režisors,

iestudēdams Šekspīra Ričardu 111. Kā laika biedri stāsta (aktieris

Rudzītis), bez režijas viņš pieskāries arī inscēnējuma problēmai,

pats kombinēdams pat butaforiju. Blaumanis piedalījies arī visos

savu lugu mēģinājumos, dodams aktieriem paskaidrojumus, nekad

gan neuzspiežot savu gribu. Tā viņš ļoti sekmējis savu tēlu vien-

gabalainu izveidošanu. Literātūrā ir šur tur minēts, ka Blaumaņa

personāži tik labi izdevušies tādēļ, ka viņš, lomas rakstīdams, tās

jau «pielaikojis" zināmiem aktieriem. Tomēr kompetenti laika biedri

(B. Rūmniece un prof. A. Būmanis) nav tajos ieskatos, ka šāds rak-

stīšanas veids Blaumanim būtu parasts. Vismaz tas neesot noticis

ar nopietnām lugām, kurās viņš pilnam izveidojis tēlu un dzīvojis

tam līdz, it kā tas būtu reāls cilvēks. Šādu ieskatu var atzīt par pa-

reizu, jo tā rakstot un skatoties tik uz līdz šim parādītiem izteiksmes

līdzekļiem, autors tēlu varētu tikai paseklināt. Nav jāaizmirst, ka

lieli skatuves tēli padziļina un audzina arī aktieri, atraisot pavisam

jaunus spēles paņēmienus. Tā tas būs bijis arī ar Krustiņa lomu Pa-

zudušā dēlā (ka šī loma nav rakstīta noteiktam aktierim, pierāda tas

apstāklis, ka Blaumanis Pazudušo dēlu ir pārstrādājis no noveles

Pērkona negaiss), kuru daudzi uzskata par tā laika Rīgas Latv. te-

ātra direktora Pētera Ozoliņa labāko tēlu.

Taču komēdijās, kuras Blaumanis pats sakās rakstījis — «vien-

kārši, lai cilvēks pasmietos", — šādi pielaikojumi ir notikuši, jo te

viņš vairāk domājis par to, kā viss tas izskatīsies uz skatuves. Tā

tas bijis arī ar Dūdara tēlu Skroderdienās Silmačos. Blaumanis ļoti

vēlējies, lai šo lomu tēlotu režisors Aleksis Mierlauks, kurš tai laikā

uz skatuves sagandējis kāju un staigājis klibodams. Lai tomēr dotu

iespēju Mierlaukam lomu spēlēt, Blaumanis lugā replikas uzrakstījis

tā, it kā Dūdars jau sen klibotu. Līdzīgs gadījums ir pasaules teātra

vēsturē ar slaveno drāmatiķi Moljēru, kura trupā arī bijis klibs ak-

tieris Bežārs. Lai padarītu šo aktiera kaiti pašu par sevi saprotamu,

Moljērs savā Skopulī ir Garpagonam uzrakstījis attiecīgu repliku.

Maz domājams, ka Blaumanis šo sīkumu būtu zinājis, bet ir zīmīgi,

ka lieli drāmatiķi, lugas rakstot, lai gan verdziski nepakļaujas teātra

apstākļiem, tomēr neaizmirst arī faktisko lugas izrādīšanas iespēju

un tēlu ticamību. Pie savu tēlu izveidošanas strādājot, Blaumanis

nav pazinis ietiepības. Lai tēls labi skanētu no skatuves, viņš ļoti

bieži izlabojis pat pabeigtu darbu. Tā stāsta, ka Pazudušā dēlā ll-
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zei bijusi ļoti gara replika, lai pārliecinātu Krustiņu lūgties no tēva

piedošanu, bet Krustiņa tēlotājs, atrazdams šo situāciju par neskatu-

visku, licis priekšā īso, bet spēcīgo teicienu: «Lūdzies, Krustiņ," ko

Blaumanis bez ierunām pieņēmis.

Otrs raksturīgs piemērs redzams no Blaumaņa vēstules Aku-

rateram, kurā viņš par savas lugas Ugunī neveiksmi raksta, ka „tur

ir kāda techniska kļūda, bet es nezinu, kāda īsti", pretēji tiem auto-

riem, kas vainu uzkrauj skatītāju bezgaumībai, vai aktieru nemāku-

lībai. Šāds izteiciens spilgti raksturo Blaumaņa nopietno pieeju sa-

viem darbiem. Un bez visiem citiem iemesliem laikam arī šī lielā

un nemitīgā paškontrole būs viens no tiem faktoriem, kas viņu un

viņa darbus padarījis nemirstamus.

Brigadere. Zīmīgi, ka ap to pašu laiku, kad Blaumanis ar

saviem Indrāniem (1904) sasniedza drāmatisku briedumu, parādās
Anna Brigadere ar Sprīdīti (1903. g. beigās). Nesalīdzinot un ne-

vērtējot šos abus autorus no literārā viedokļa, jāatzīst, ka Brigaderē

ir potencē visas tās pašas teātra audzinātājas vērtības, kas piemita

Blaumanim. Ar pilnu tiesību tā tad varam uzskatīt Blaumaņa-Bri-

gaderes līniju par vienu nepārtrauktu taisni, kas sākot no Rodes-

Ebelinga laikiem (Blaumaņa Zagļi, 1890) līdz pat mūsu dienām (Ka-

raliene Jāna, 1932) izveido garīgi veselīgo latviskā teātra ceļu. Taču

Anna Brigadere nav Blaumaņa epigone, lai gan arī viņas pirmie

personāži nāk no latviešu laukiem. Jaunas problēmas priekšā no-

stājas teātris, uzvedot Sprīdīti. Arī te nācās tēlot lauku apstākļus,

bet tie vairs nebija reāli kā Blaumaņa lugās. Šeit nacionālam kolo-

rītam bija jāpiesātinas ar pasaku valsts teiksmainību. Šāds jauns

pasākums, kur tēlošanai jāpārceļas citā pasaulē, pie tam neaizmirstot

divus noteikumus: pirmo, ka jārāda tautas pasaka, un otro, ka jā-

liek pamats bērnu teātrim, varēja beigties vai nu ar neveiksmi, vai

arī ar pusieguvumu. Panākumiem daudz palīdzēja retā apstākļu

sakrišana, kur pirmšķirīgam drāmatiskam darbam pretī atradās tā-

das pašas kvalitātes aktieri. Pret tādiem tēlotājiem kā Dace Ak-

mentiņa (Sprīdītis), Berta Rūmniece (Pamāte), Aleksandrs Michel-

sons (Milzis), Mierlauks (Sīkstulis), Valdšmits (Ķēniņš), Pēteris Ru-

dzītis (Vēja māte) ar Duburu (pats tēloja Nelabo) kā režisoru laikam

neceltu iebildumus arī mūsdienu augsti attīstītais teātra apmeklētājs.

Tā nu Brigadere jau gandrīz pašos teātra sākumos lika dro-

šus, laika nesatricināmus pamatus mūsu bērnu drāmai, kuras kvali-

tāti varētu apskaust jebkura Eiropas tauta. Ar Sprīdīti, Maiju un

Paiju un Lolitas brīnumputnu ir nodibināts augsti vērtējams bērnu

drāmas fonds kā drāmatiskā, tā arī skatuviskā ziņā.
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Brigadere Blaumaņa drāmaturģiju papildināja arī citādā ziņā.

Uz skatuves uznāca īsts latviešu pilsētnieks — strādnieks, sīkpilso-

nis, latviešu miljonārs, intelliģents, intellektuālis, mākslinieks. Bez

tiem viņa dzīvi un komplicēti izstrādātam vīrieša raksturam nostāda

pretim tā paša (bieži vien augstāka) garīga līmeņa sievieti. Ja ari

līdz šim mūsu aktrises dabūja tēlot patstāvīgas, garīgi rosīgas sie-

vietes-cīnītājas, kā, piem., Aspazijas lugās, tad Brigaderes drāma ir

nākošais etaps. Sieviete no abstraktu ideju paudējas pārvēršas in-

dividuālā savas dzīves veidotājā un apsvērējā. Šī garīgi augstvēr-

tīgā sieviete nemeklē dzīves problēmu izšķiršanu vienpusīgā eman-

cipācijā. „Lugu varones bieži cīnās ar vīrieti, bet ne vienīgi par per-

sonīgu laimi, ne par to, lai vīrietis viņas mīlētu, bet lai viņš veidotos

cildens, augtu uz pilnību" (P. Ērmaņa A. Br., 214).

Tāpat kā Blaumanis, arī Brigadere neapmierinājās tikai ar ka-

bineta darbu — lugu rakstīšanu. Gan viņa aktīvi nedarbojās līdz

uz skatuves, taču artistiska iejūta viņai bijusi. Svarīgs teātra iz-

pratnes cēlonis bija viņas teātrālā dzimta. Ar brāli Jāni Brigaderu

viņa par teātra problēmu, pēc Jāņa Rapas izteiciena, runājusi tik

bieži, nopietni un bažīgi, kā zemnieks par lauksaimniecību. Brāļa

tuvums teātra pasaulei viņai deva iespēju arī tuvāk pašā teātrī novē-

rot režijas paņēmienus un tā dziļāki izprast prasības, ko skatuve uz-

stāda labi skanošam drāmatiskam darbam. Un te viņai pirmā kārtā

ir veikls, atjautīgs dialogs, kas ne tikai iepriecina skatītāju, bet arī

izveido aktiera spēles vieglumu.

Sistēmatiska izrāžu apmeklēšana un piedalīšanās visos mēģi-

nājumos Brigaderei bija pati par sevi saprotama lieta. Bet viņa ne-

aprobežojās vienīgi ar paskaidrojumiem režisoram un aktieriem.

Redzot savā fantāzijā lugu personāžus, Brigadere atsevišķas lielā-

kās lomas izstrādāja visos sīkumos divatā ar aktieri savās viesmīlī-

gajās mājās. Tā, piem., ir radies šuvējas Māliņas un arī Sniedzes

tēls. Par pēdējo P. Jēger-Freimane raksta, ka
„..

šo lomu abas

mākslinieces ir izstrādājušas kopā un viņas žilbinošie panākumi ir

abu kopīgā ģēnija darba rezultāts. Neskaitāmas reizes, nepiekusuši

Dace Akmentiņa nākusi pie Annas Brigaderes, katrs teikums iz-

strādāts cauri, katram teikumam, katram vārdam viņa devusi ideālo

toni; kopīgi pārdomājušas kustības. Viss šai iepriekšējā sagatavo-

šanas darbā ticis memorēts, un tomēr — uz skatuves, izrādē viss

tas dabūjis savu īpašo, galīgo, pilnīgo apgaismojumu" (monogr. Dace

Akmentiņa).

Līdzīgi Blaumanim, kas parasti pārbaudījis savus skatuves ga-

balus vispirms uz Ērgļu lauku skatuves, arī Brigadere katru savu

jauno lugu pirms iespiešanas un uzvešanas pārbaudījusi intimas au-
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dītorijas priekšā. Bet ja viņa šeit arī ievērojusi klausītāju kritiku,

tad aktieriem viņa nekad savas lomas nav pielaikojusi. Viņa ne tikai

nav ļāvusi aktieriem atkāpties no teksta, bet ir devusi tiem pat vis-

sīkākos tēlošanas norādījumus. Tā aktieri stāsta, ka Brigadere vē-

lējusies, lai aktieris pieklautos viņas fantāzijā redzētā tēla vissīkā-

kām detaļām (piem., pat roku kustībās). Par šādu autora uzdevumu

izpratni var būt dažādās domas, jo aktierim kā māksliniekam ir pa-

šam sava radoša fantāzija, kura uz autora teksta pamata uzceļ su-

verēnu skatuves tēlu. Ja nu šis tēls skatītājam ir pilnam ticams un

nav nekur pretrunīgs, tad pret šādu māksliniecisku tēlojumu neva-

rētu iebilst, lai tas arī gluži nesaskanētu ar autora iedomāto. Taču,

no otras puses, šajā atsevišķā gadījumā, kur autore tik dziļi izprot

skatuvi un viņas prasības, Annas Brigaderes darbība latviešu teāt-

rim ir jāatzīst par auglīgu. Katrā ziņā Brigaderes komplicēto tēlu

iemiesošana ir tēlotājiem tapusi par grūtu, bet vērtīgu skolu un iz-

skaudusi dažu labu nodeldētu spēles paņēmienu, atvietojot tos ar

īstiem, īpatniem, tikai latvietim piemītošiem scēniskās izteiksmes

veidiem.

Citi rakstnieki. Lai gan Rīgas Latviešu teātris daudz

ir darījis orīģinālrepertuāra labā, tomēr salīdzinot ar tulkojumiem,

pašu lugu skaits nav liels. Pēc Dubura izteiciena, tie neieņem pat

piekto dalu. Bez Blaumaņa un Brigaderes Rīgas Latv. teātra reper-

tuārā jāatzīmē arī citi drāmatiski rakstnieki, kuru ietekme gan nav

bijusi tik ilgstoša un nav atstājusi tik dziļas pēdas, bet kuri tomēr ir

vai nu uzturējuši labo līmeni, vai arī atsevišķos gadījumos devuši

aktieriem jaunas nebijušas lomas. Izskatot Rīgas Latv. teātra orī-

ģinālrepertuāru sākot no 1893.—1918. gadam, varam atzīmēt šādas

lugas:

J. Akuratera Lāča bērni, 1909., Ķēniņa meita, 1911., Kaupo, 1913., Kur-

zeme, 1917. — A. Alunāna Kas tie tādi, kas dziedāja, 1893., Mūsu senči, 1909.,

Visi mani radi raud, 1910., Draudzes bazārs, 1911., Lielpils pagasta vecākie, Paša

audzināts, Mūsu Pokāls, 1912. — Aspazijas Vaidelote, Zaudētās tiesības, 1894.,

Ragana, 1895. — Fr. Bārdas Nu ar dievu, Vidzemīte, 1914. — V. Berg-

m ao a (Latviešu b-bas godalgotā luga) Kalnu gaiss 1908. — R. Blaumaņa
Pazudušais dēls, 1893., Zelta kupris, 1895., Trīnes grēki, 1896., Potivāra nams,

1897., No saldenās pudeles, 1901., Skroderdienas Silmačos, 1902., Indrāni, 1904.,

Ugunī, 1905., Sestdienas vakars un bērnu luga Pamāte, 1908. — A. Briga-

deres Aiz līdzcietības, 1898., Izredzētais, 1901., Sprīdītis, 1903., Ceļa jūtīs,

1906., Atkalredzēšanās, 1908., Pie latviešu miljonāra, 1909., Zvanīgs zvārgu-

lītis, Princese Gundega, 1912., Raudupiete, 1914. — Deglava Vecais

pilskungs, 1893. — Dubura un Deglava Precības, 1894. — Failija Laura,

1906. — J. Jaunsudrabiņa Traģēdija, 1907., Viena diena, 1909., Ansis

Auns, 1912., Latvieši, 1917. — M. un R. Kaudzīšu (rom. drāmat. Zelt-

matis) Mērnieku laiki, 1918. — Lindula Dižūdru Māle, 1917. — Andrieva
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Niedras Zeme, 1903. — J. Paleviča Purvā, 1906. — J. Pētersona Cē-

lie mērķi, 1918. —
J. Por.uk a Hernhūtieši, 1896. — E. Privkas Dora,

1909. — Pūriņu Klāva — Nauda, 1895. — Raiņa Pūt, vējiņi,

Zelta zirgs, 1916. — Rozentāla-Krūmiņa Lauvas dūša, 1908. —

A. Saulieša Pret ziemeļiem 1911., Jēkabs Saltups 1913., Pašam sava saim-

niecība, 1918. — D. Šveņķa Smalki ļaudis, 1894. — K. Štrāla Sāpju teika.

1909. — Ed. Vulfa Rožainās dienas, Thea Moreni, 1907., Klusuma bērni, 1909.,

Izabella, Pielūdzēji, 1912., Faustiņš, Atriebšanās, Tāpiņa atgriešanās, 1913.,

Greizsirdība, 1914., Vaļsirdīgās, Svešas krāsas, Grūts uzdevums, Līnis murdā,

Sasistais spogulis, Pusseptiņos, 1918. — J. Zeib011 a Mājas naids, 1897, Trīs

soļi uz laimi 1899.

B. JAUNAIS RĪGAS LATVIEŠU TEĀTRIS (1902—1905)

Šis teātris, kas radies kā opozicija Rīgas Latv. teātrim, arī

pieskaitāms autora teātra tipam. Opozicija bija vairāk sociālas,

ne mākslinieciskas dabas, un tādēļ atšķirībā no Jaunā Rīgas teātra

(1908—1915), lielas vietas teātra vēsturē šai skatuvei nav. Par

pirmo teātra direktoru izvēlēts operdziedātājs Fridrichs Podnieks,

kura iespaidā teātris uzved vairāk operas un dziedāšanas lugas. Re-

pertuārā atrodamas arī orīģināllugas. Tā 1902. g. jāmin Alunāna

Kas tie tādi, kas dziedāja un Aspazijas Zaudētās tiesības, 1904.

gadā — Raiņa Pusideālists (par šī uzveduma iestudējumu preses

atsauksmes ir nelabvēlīgas) un Alunāna Mūsu senči. Tad 1905.

gadā jāatzīmē kā teātra izcilākais ieguvums Aspazijas drāmas

Sidraba šķidrauta uzvedums. Luga guvusi milzīgus panākumus un

nostiprinājusi teātra saimniecisko stāvokli, kas bijis diezgan ap-

draudēts. Bet tūliņ pēc tam krievu valdība šo namu (tag. Lāčplēša

ielā Nr. 25) sekvestrē, un teātris izbeidz savu darbību.

C. NACIONĀLAIS TEĀTRIS

Ar Izglītības ministrijas rīkojumu 1919. gada 23. septembrī no-

dibinātais Nacionālais teātris gandrīz par dāvinājuma cenu, itkā man-

tinieks, pārņēma no Rīgas Latviešu b-bas teātra viņa inventāru.

Nacionālo teātri var uzskatīt par Rīgas Latv. teātra mantinieku ne

tikai šajā nozīmē vien. Arī skatuves mākslas ziņā tiek turpinātas

Rīgas Latv. teātra tradicijas. Reāli psīcholoģiskais virziens un «kla-

siskā līnija", pie kā Nacionālā teātra dibinātāji ir domājuši pietu-

rēties, patiesībā nebija tāda māksliniecisku mērķu spraušana, pēc

kuriem teātrim vajadzētu tiekties kā pēc nesasniedzama ideāla. Tas

bija tikai patreizējā stāvokļa fiksējums, stāvokļa, kuru veidojuši Rī-

gas Latv. teātra izcilākie aktieri jau pirmskara laikos. No šīm ve-

cajām, pa daļai savu laiku pārdzīvojušām tradicijām jaundibinātais

teātris nav daudz atkāpies. Tā arī šī skatuve, tāpat kā viņas priekš-
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gajejs Rīgas Latviešu teātris, ir palikusi joprojām vairāk tikai autora

ietekmē.

Latviešu autora teātris. Bet Nacionālam teātrim,

salīdzinot ar priekšgājēju, nāk klāt jaunas pozitīvas īpašības. Un

proti, tas no autora teātra vispār ir tapis par lat-

viešu autora teātri. Kur priekškara laikā uz skatuves orī-

ģinālluga parādījās tikai kā nenozīmīga repertuāra daļa, tur tagad

Nacionālā teātrī orīģināllugu ir jau pāri par 50 %.

Pirmskara teātrim mēs viegli varējām saskatīt latviskās ma-

ģistrāles, tādēļ ka skatuves māksla bija vienveidīga — tā nāca gal-

venokārt no Vācijas un latviešu autoru darbu bija maz. Pēc patstā-

vīgās Latvijas nodibināšanās iestājas pavisam citi apstākļi. Vis-

pirms, nozudusi bija vācu ietekme, jo pa garajiem kara gadiem ar

pašu Vāciju sakari ceļojumu un izglītošanās veidā vairs netika uztu-

rēti kā agrāk. Aktieri izklīda pa Krieviju un tur ietekmējās no tem-

peramentīgās, sulīgās krievu galvas pilsētu teātru mākslas, gan tikai

novērojot, gan arī spēlējot līdzi un apmeklējot dažādus kursus.

Agrāk nacionālo repertuāru uzskatīja zināmā mērā par teātra

labdarību, tagad latviešu autoram jau bija pilnas tiesības uz skatuvi,

kā jau vispār visam latviskam. Šī nacionālā pašapziņa izpaudās ne

tikai repertuārā vien. Arī aktieris uz skatuves top tuvāks, patstāvī-

gāks latvisko iezīmju izveidošanā.

Uz jautājumu, kādi rakstnieki un lugas veidojuši Nacionālā te-

ātra skatuvisko seju, dot noteiktu atbildi nav iespējams. Pirmkārt, ne

tikai orīģināllugas vien ietekmē aktieri, bet arī pati valsts dzīve un

nacionālās patstāvības atmosfaira neredzēti spēcīgi iedarbojas uz

viņu. Otrkārt, latviešu repertuārs ar savām vairāk par pusotra

simta lugām, kur lomas sniedzas tūkstošos, jau tapis par tik ikdie-

nišķu lietu, ka atsevišķi autori vairs nespēj atstāt jūtamas latviskas

iezīmes mūsu skatuves mākslā.

Skaidru, latvisku seju varētu izkopt tikai radošs režisors, kas

lielo teātra organismu kaut pamazām spētu ievirzīt blakus mūsu

plaukstošās dzīves gaitām. Jo tas nu ir neapšaubāmi, ka tikai ra-

doša režisora roka, nevis aktieris vien, spēs izlasīt vērtīgās, palie-

košās iezīmes no mūsu sazarojušās, daudzsejainās ikdienas dzīves.

Arī autora teātris ir tāds pats kollektīvs kā visi citi, un sasniegumi

var tikai rasties vienas gribas vadītā virzienā.

Bet tā ka autora teātra galvenā sastāvdaļa ir rakstnieks, tad

teātrim ir pilnas tiesības norādīt uz to kā uz sastrēguma līdzvainīgo.

Par to, ka nerodas lieli drāmatiski talanti, būtu veltīgi gausties, jo

tas neatkarājas no labas gribas vien. Taču to mūsu drāmatikiem,

kas lugas joprojām vēl raksta, var gan pārmest, ka viņi gandrīz bez



325

izņēmuma ieslīguši rutīnā un mūsu cilvēku un dzīves attiecības tēlo

nevis laikmetīgi, šodienīgi, bet gan tā, kā Blaumanis vai Vulfs to da-

rījuši. Tā nu vērojot pavisam reālisku šīsdienas lugu, viņa liekas kā

sapnī skatīta, kur patiesi iespējamais saraustītā veidā pinas ar sen

aizgājušo un arī neiespējamo. Protams, ka šāds retrospektīvs teātris

ir nevien garlaicīgs, bet arī nevajadzīgs, jo patreizējo dzīvi ne-

spēj nemaz ietekmēt. To teātris pilnam spētu tikai tad, ja arī autors

prastu mums parādīt šodienas laukus un pilsētu ar visām viņu la-

bām un Jaunām pusēm. Tas vien, ka rakstnieks zem virsraksta at-

zīmē „notiek mūsu dienās" un ieliek patriarchālam saimniekam mu-

tē „traktora" un „kredita" vārdus, nevar personāžus padarīt aktu-

ālus, ja visa viņa gara dzīve, raksturs un pasaules uzskats atvasināts

no literātūras vēstures.

Nacionālā teātra drāmatiķi- Nacionālā teātra re-

pertuārs nav veidots pēc kāda noteikta plāna un tādēļ nevaram ru-

nāt par kādiem nobeigtiem darbības posmiem. Pašu autoru darbus

uzveda apmēram tādā kārtībā, kādā tie rakstīti. Reižu reizēm deva

arī mūsu klasiķus, gan vairāk to komēdijas. Ar Raiņa vārdu ir

cieši saistīts teātra sākums. 1919. g. 18. novembrī uzveda viņa sēr-

dieņu dziesmu Daugava un jau nākošā gadā Jāzepu un viņa brāļus,

kas tika izrādīti 125 reizes. Šāds izrāžu skaits tik nopietna rakstura

gabalam vēl līdz pēdējam laikam nav sasniegts. Tajā pašā sezonā

uzveda arī viņa tautas dziesmu drāmu Krauklīti. Tālākās pirmiz-

rādes: Spēlēju, dancoju (1921), Mušu ķēniņš (1923), lija Muromietis

un Rīgas ragana, Suns un kaķe (1928). Brigadere, kas savu

darbību jau sāka Rīgas Latviešu teātrī, rosīgi turpināja lugu rakstī-

šanu arī Nacionālam teātrim un ar savām 17 lugām ir pašā repertu-

āra priekšgalā. Arī Aspazija ir joprojām rakstījusi Nacionālam

teātrim. Te ir notikušas viņas lugu Aspazijas (1923), Boasa un Rutes

(1925), Zalša līgavas (1928) un Velna naudas (1933) pirmizrādes.

Pie pastāvīgiem drāmu rakstniekiem pieskaitāms arī Ak v r a te rs,

kura lugām piemīt samērā laba drāmas technika. Aktieriem

viņa vieglā sarunu valoda ir labi izrunājama.

īpatnu vietu Nacionālā teātrī ieņem Jūlijs Pētersons.

Ne tādēļ vien, ka viņš gadu gadā dod savas lugas, bet arī tāpēc, ka

viņš ir viens no retajiem, kas apmeklē visus savu lugu mēģinājumus.

Pats jau no bērnības interesēdamies par teātri, viņš arī tālākā dzīvē

aktīvi darbojas kā aktieris, pat režisors. Savas labās skatuves zi-

nāšanas viņš ielicis salonkomēdijās. Ar saviem dzīvajiem, at-

jautīgiem, vieglā valodā izveidotiem viesistabas dialogiem Pēter-

sons uzskatāms par mūsu labāko šāda veida lugu rakstnieku. Viņa

ietekme uz Nacionālo teātri jo lielāka tādēļ, ka viņš ne tikai vēro
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mēģinājumus, bet darbojas līdzi arī ar padomiem. Labi pazīdams

aktierus, Pētersons prot lomas uzrakstīt tā, ka tās tēlotājiem labi

piegul. Līdz ar to aktieris dabū izkopt tos izteiksmes līdzekļus, kas

viņa talantam vistuvāki.

Pie tikpat uzticīgiem Nacionālā teātra rakstniekiem piederējis

Augusts Saulietis. Tas ir tipisks poēts, kas teātrim iet pre-

tim tikai par tik, par cik tas nepieciešams. Gan reizēm būdams

darbībā pagauss, viņš tomēr nepaliek nedrāmatiski episks. Ar savu

apzinīgi izveidoto darbu uzbūvi un glezno, izkopto valoda viņš te-

ātrim ir sniedzis daudz klusas, bet nezūdamas latviskas vērtības.

Tāpat Ed. Vul f s, kura lugas bieži uzņemtas repertuārā, ir

labs skatuves pazinējs. Šīs zināšanas viņš ieguvis Rīgas Latviešu

teātrī, būdams tur par drāmaturgu, kur ari viņš sācis savas drāma-

tiskā rakstnieka gaitas. Vulfs pieder pie tiem nedaudziem, kas uz

skatuves ir devis dzīvus, patiesus, gan nopietnus, gan arī komiskus

pilsētnieku tipus, kas uz visiem laikiem tapuši par neaizmirstamiem.

Aktieriem Vulfs ar savām pateicīgām lomām ir sagādājis daudz tri-

umfu. — Izņemot savu vēsturisko drāmu Žanu D'Ark, par kuru An-

drejs Upītis ar pilnu tiesību ir saņēmis Nacionālā teātra kon-

kursā godalgu, viņš teātrim rakstījis labi spēlējamas komēdijas no

aktuālās pilsētas dzīves, kurās pilsonība tiek attēlota no satīriskā vie-

dokļa. — J. Jaunsudrabiņa lugu spēks ir viņu vienkāršā, la-

koniska valoda, kas pie tam ir atjautību pilna un labi palīdz aktierim

noraidīt to skatītāju zālē. — Ar savu konservātīvo pieeju drāmas vei-

došanā Kārlis Zariņš krietni iederas šī teātra rakstniekos. Viņa

lugas ir koncentrētas darbīgā dialogā un tādēļ bez pūlēm uzveda-

mas, ja režisors arī nav radošs, bet tikai kārtojošs elements. Ne-

varam sevišķi neizcelt viņa drāmu Zemes spēks, kura psīcholoģiskā

izveidojuma un intrigas ziņā stādāma mūsu orīģināldrāmu pirmajās

rindās. Ar šo lugu Zariņš parāda sevi kā tipisku „autora teātra"

rakstnieku.

Valdemārs Dambergs, kura vārds arī minams kopā ar

Nacionālo teātri, uzskatāms vairāk par dzejnieku, mazāk par drā-

matiķi, jo ar savām lugām rosina nevis skatītāju pārdzīvojumu, bet

gan ļauj tiem vairāk dzirdēt daiļu valodu. — Šepat minams ari

Edvins Mednis, kas reizēm meklē jaunu pieeju lugu rakstīšanā

ar savu patētismu, taču līdz šim pilnā mērā ar skatuvi viņš nav sa-

praties. — M. D i š 1 c re, kas par savu lugu legātnis saņēmusi Na-

cionālā teātra godalgu, ir teātrim ar savām skaidri un nopietni uz-

celtām drāmām parādījusi lauku dzīvi jaunās attiecībās. — Pāvils

G r v z n a no seniem laikiem saistījies pie skatuves un prot dot scē-

niski dzīvus darbus.
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No jaunākiem drāmatiķiem izcilus vietu ieguvis Mārtiņš

Zīve rt s. Kā īsts drāmatiķis, viņš raugās uz to, lai literārais

darbs būtu skatuvisks. Viņa ieroči: smalki izstrādāta psīcholoģiska

līnija, interesanta intriga, spriegs, labi izrunājams dialogs.

Nacionālā teātra orīģinālrepertuārs līdz 1937. g. 21. martam ir bijis šāds:

J. Akuratera Viesturs 1919/20 g. sezonā, Šis un tas, itnekas 20/21, Lāča

bērni 21/22, Pieci vēji 22/23, Tautas darbinieki 24/25, Apvienosimies 26/27,

Priecīgais saimnieks 28/29, Mīlestības zeme 30/31, Amora talons 31/32, Va-

dātājs 33/34, Vecie un jaunie 34/35, Kronvaids 35/36. — P. Aldres

Līdumnieki 30/31. — A. Alunāna Lielpils pagasta vecākie 27/28, Seši mazi

bundzinieki 32/33, Kas tie tādi, kas dziedāja 22123, Visi mani radi raud 24/25.

— A. Andras a (A. Andersona) Ķēniņš Dāvids 22/23, Baltezeru dzimtas

asinis 33/34. — Aspazijas Vaidelote 22/23, Aspazija 23/24, Ragana 24/25,

Boass un Rute 25/26, Zalša līgava 27/28, Velna nauda 33/34. — R. Blau-

maņa Ugunī 19/20, Pazudušais dēls 19/20, Indrāni 20/21, Skroderdienas Sil-

mačos 20/21, Potivāra nams 24/25, Trīnes grēki 25/26, No saldenās pudeles

27/28, Ļaunais gars 29/30, Sestdienas vakars 33/34, Zelta kupris 33/34, Pēc

pirmā mītiņa 33/34. — I. Bračas Velni 29/30. — A. Brigaderes Sprī-

dītis 19/20, Pie latviešu miljonāra 20/21, Ilga 20/21, Ausma, Mazā māja

21/22, Maija un Paija 22/23, Raudupiete 23/24, Hetēras mantojums 23/24, Sievu

kari ar Belcebulu 24/25, Lielais loms 25/26, Dievišķā seja 26/27, Lolitas brī-

numputns 26/27, Izredzētais 27/28, Ceļa jūtīs 28/29, Kad sievas spēkojas 29/30,

Šuvējas sapnis 30/31, Pastari 31/32, Karaliene Jāna 32/33.
— V. Damberga

Ziedu viesulī 21/22, Mēs viņus gūstīsim 22/23, Neticīgā Kolombīne 25/26. — A.

Deglava Vienpadsmitā stunda 22/23. — M. Dišl cre s Ozolnieka meita

28/29, legātnis 29/30, Traks laiks 31/32. — Doku Ata (drāmat. V. Zonbergs)

Krišus Laksts 34/35. — V. Egl ī š a Ministra sievas 25/26, Nesaraujamās saites

33/34. —H. Eldgasta Agarta 22123. —Fa 11 ij a Selgā 20/21. -K. Fre in-

b c r g a Tumsā un salā 21/22. — V. Grēviņa Gaisa grābekli 31/32. — A. G rī-

n a (drāmat. V. Zonbergs) Dvēseļu Putenis 34/35, Jānītis debesīs 36/37. —
J. G r ī-

na Kaļostro Jelgavā 32/33. — P. Gruznas Vecpuišu nodoklis 26/27, Zemes rūķu

kollektīvs 32/33. —A.Gv 1 b ja Kaspars un Biruta 23/24, Ērika Jonass 25/26, Avan-

tūriste 26/27, Skolmeistari 32/33. — K. leviņa Putras Dauķa precības 26/27,
Māte un meitas 27/28. — J. Janševska Precību viesulī 27/28, Pirmā nakts

28/29. — J. un K. Janševska (drāmat. Zeltmatis) Laimes bērns 32/33. —

J. Jaunsudrabiņa Dzīvās un nedzīvās puķes, Viena diena 21/22, Zvēru

dīdītājas 23/24, Jo pliks, jo traks 25/26. — K. Jēkabsona Sirdsapziņa 22/23,

Draudāru vedekla 35/36. — Kaudzītes Matīsa un Reiņa (drāmat. Zelt-

matis) Mērnieku laiki Slātavā 21/22, Viltus mērnieki Čangalē 26/27. — K1 iti ja s

Zulamite 20/21. — E. Kociņas Lidotājs 32/33. — J. Kosas Ceļi un dūkstis

23/24. — A. Krauzes-Ozoliņas Katrīna 29/30. — V. Lāča (drāmat. V.

Zonbergs) Zvejnieka dēls I 33/34, Zvejnieka dēls II 34/35, Senču aici-

nājums 35/36, Kristaps Kaugurs 36/37. — A. Laiviņa Zvaigžņu pulki 33/34. —

M. Leiko un A. Krauzes Marija Vaļevska 33/34. — J. Lej iņ a Pie dzim-

tenes krasta 22/23, Nebrauc tik dikti 23/24, Saulei līdzi 33/34. — Līgotņu

Jēkaba Bierantos 35/36, Skolotāja meita 36/37. — J. Lindu 1 a Gaigalu

dzimta 26/27. — E. Medņa Masku' deja 25/26, Mīlas teika 28/29,- Tu... brī-

nišķā! 30/31, Latvju (leģenda 32/33, Lielā liesma 34/35. — J. Pētersona
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Prāta cilvēki 24/25, Diplomāti 25/26, Sieviete ar sešiem prātiem 27/28, Cil-

vēki, kas bēg paši no sevis 28/29, Jauneklis ar sapņainām acīm 29/30, Tagad

pasaulei jāpārveidojas 30/31, Pieklīdušais kaķēns 31/32, Sievietes sirds la-

birints 32/33, Mīlas karuselis 34/35, Plaisas parketā 35/36, Burvju atslēga

36/37. — J. Poruka Hernhūtieši 21/22. — Em. P rūsas Gaisa dārzi 22/23,

Godīguma pārbaude 34/35. — Pūriņu Klāva Zviedris 30/31. — Rai-

ņa Daugava 19/20, Pūt, vējiņi 19/20, Zelta zirgs 19/20, Jāzeps un viņa brāli

20/21, Krauklītis 20/21, Spēlēju, dancoju 21/22, Mušu ķēniņš 23/24, *Ilja

Muromietis 27/28, Rīgas ragana 28/29, Suns un kaķe 28/29. — Rozentāla-

Krūmiņa Sarkanais kungs 26/27.
— P. Rozīša (drām. ZonbergsJ Valmie-

ras puikas 36/37. — K. Rudzītes Maliena 30/31. — A. Saulieša Pret

ziemeļiem 19/20, Jēkabs Saltups 19/20, Līgo 21/22, Sirdskaite 23/24, Intelliģenti

25/26, Nepilnīgais 26/27, Audžu bērni 29/30, Ķēniņš Zauls 30/31. — E. Šķipsnas

Ciānas bērni 26/27. — A. Upīša Peldētāja Suzanna 22/23, Laimes lācis 23/24,

Atraitnes vīrs 25/26, Kaijas lidojums 26/27, Vesela miesa 27/28, Zanna D'Arka

29/30. — J. Vainovska-Sukubura Dzīvie miljoni 27/28.
—

Dr. M. Val-

tera Kristus atriebšanās 27/28. — J. Vesela Jumis 30/31. — Ed. Vul f a

Svētki Skangalē 19/20, Meli 20/21, Sensācija 21/22, Pasaka par nāvi 26/27.—
E. Zālītes Bīstamais vecums 27/28, Svešas asinis 34/35. — K. Zariņa

Gulbja dziesma 28/29, Zemes spēks 31/32, Negudrā Gertrūde 33/34, Žagatu

ligzda 33/34, Randenes Barbāra 34/35. — J. Zeibolta Mājas naids 25/26 (drām.

V. Zonbergs) Dullais barons Bundulis 35/36. — Zc 11 ma t a Arājdēls 23/24, In-

dulis 23/24, Antiņa galms 31/32. — M. Zī vērta Nafta 31/32, Zelta zeme 32/33, —

V. Zonberga Kurzemes lielais hercogs 30/31, Mākslīgais zīds 32/33, Zēns ar

suni 33/34, Ziedošais jaunības laiks 35/36, Jauno siržu tilts 36/37.

D. MAZĀS SKATUVES

Ap gadsimta mainu Rīgā ir bijušas arī dažādas mazākas ska-

tuves un trupas, piem., Arkadijas, Jonatāna, Rotas, Ausekļa, Cerī-

bas v. c., bet tām orlģinālrepertuāra izkopšanas ziņā nav lielas no-

zīmes, jo mākslinieciskais līmenis tām nav bijis augsts, un reper-

tuārs gandrīz sastāvējis no tulkotām lugām.

Interesanta parādība no literātūras viedokļa bija Apo 11 o te-

ātrī 1906. g. izrādītā Fallija komēdija Selgā. Šis uzvedums, kura

režisors bija Erichs Lauberts, tika sevišķi rūpīgi iestudēts „autora

klātbūtnē", kā tas ir atzīmēts programmas lapiņā, kurā vēl ir ie-

spiesti dekadentiskā garā aprakstītie lugas aktieru raksturojumi. Au-

tora līdzdalība iestudēšanā izpaudās psīcholoģiskos iztirzājumos un

paskaidrojumos no literātūras, sadzīves, vēstures. Šim Fallija pa-

sākumam idejiski piekļaujas Viļumā Vēvera 1906. gadā rīkotās vies-

izrādes, kurās parādījās Ed. Vulfa — Thea Moreni (R. L. T.) un

Jaunsudrabiņa Traģēdijas (Uļejā) pirmizrāde. Šī Fallija un Vē-

vera darbība uzskatāma par mēģinājumu ievest mūsu teātrī kamer-

spēles stilu, tāpat simbolisko drāmas un tēlošanas virzienu — „sa-
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jūsmu gleznas". Birutas Skujenieces Intimo teātri (1923—25),

varētu uzskatīt par šī priekškara pasākuma vēlīno un pārveidoto pēc-

teci. Vismaz visiem šiem māksliniekiem ir kopīga tieksme uz jaunra-

dīšanu un izvairīšanos no rutīnas. — Pa kara laiku Rīgā darbojās

Komēdija (vēlāk pārdēvēta par Komēdijas teātri), kurā no jaun-

darbiem uzveda J. Pētersona Ideālo sabiedrību un Ed. Vulfa Sensā-

ciju.

Pēc Latvijas nodibināšanas, blakus Nacionālam un Dailes te-

ātrim Rīgā pastāvēja vairākas skatuves, no kurām dažas likvidē-

jušās, piem., Strādnieku teātris, kura repertuārs (1926—34) bija ar

šķiru mākslas tendenci, un tādēļ latviešu drāma tam bija maz de-

rīga. Tulkojumi ieņēma galveno vietu.

Zemnieku drāma (dib. 1929) ir ceļojošs lauku teātris,

kura pirmizrādes notiek Rīgā. Galveno vietu tā repertuārā ieņem

orīģināllugas, kaut gan izrādīti tiek arī tulkojumi. Savā ziņā ceļojo-

šais teātris ir arī Rīgas Mazais teātris (dib. 1926), kas izrā-

des notur Rīgas priekšpilsētu dažādās vietās (ap 18 punktu). Šī

skatuve ir ievērojama no repertuāra viedokļa ar to, ka te uzved

tikai orīģināllugas (sākot ar 1930. g.). Repertuārā ir kā mūsu drā-

mas klasiķi, tā arī jauni rakstnieki, kuri šeit tiek pie vārda.

E. KOPSAVILKUMS PAR AUTORA TEĀTRI

Literātūras vēsturnieks klasificē rakstniekus dažādos literā-

ros virzienos, skolās un žanros. Tāpat to dara teātra vēsturnieks.

Tādēļ it dabīgi var rasties jautājums, kādās savstarpējās attiecībās

bija mūsu drāmas un teātra virzieni. Vai jaunajai strāvai, roman-

tismam, reālismam v. c. virzieniem drāmā atbilda arī līdzīgi tēloša-

nas un inscēnēšanas paņēmieni skatuvē? Šādas parallēles sameklēt

gan liekas it kārdinoši, jo visās mākslas nozarēs, piem., arī gleznie-

cībā un mūzikā, mēdz runāt par parallēliem virzieniem. Taču, pa-

liekot īstenības robežās, ir jāatzīst, ka šādas parallēles autora teātrī

tomēr nav saskatāmas (Dailes teātris gan rada virzienus, bet tic

nav literātūras ietekmēti).

lemesls šādai nesaskaņai starp teātra un literātūras virzieniem

meklējams tajā apstāklī, ka teātra mākslu rada kollektīvs, kas sastāv

no atsevišķiem īpatņiem, kuriem jau vispār grūti pieskaņoties indi-

viduāli radītam autora darbam un literāram virzienam. Pie tam te-

ātris ir pastāvīgs mākslas iestādījums, kam jāuzved ne tikai viens,

bet gan daudzi autori. Saprotams, ka tik komplicēts organisms, lai

viņš būtu cik elastīgs, nevar ar katru jaunu lugu pārorientēties. Ar
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to nav teikts, ka arī teātrim nebūtu iespējams izkopt kādu konsek-

ventu stilu, paklausot vienas personas gribai un radošam virzienam.

Bet šai stila gribai ir jānāk vispirms no teātra vadītāja, ne no autora,

jo arī vadītājs var veidot tikai tādu teātra virzienu un stilu, kura

izteikšanai viņam ir pie rokas aktieri un inscēnēšanas līdzekļi.

Neielaižoties sīkumos, par teātra formu varam sacīt, ka Rīgas

Latv. b-bas teātris sākot ar Rodes-Ebelinga laikiem iet vienu ne-

pārtrauktu virzienu cauri Interimteātrim līdz pat pēdējam Nacionālā

teātra laikam. Protams, ka šeit teātra māksla nav apstājusies. Tā

ir gandrīz pastāvīgi veidojusies. Tomēr jaunradījumi nenāca tik-

daudz ar mērķtiecīgu māksliniecisku nodomu, cik automātiski pašas

dzīves tecējumā. Aktieris arī bez režisora tiešiem norādījumiem

ietekmējās gan no savas ikdienas apkārtnes, gan mākslas vispār un

sevišķi jau no autora-drāmatiķa. Pēdējais, kā redzējām, ir ietekmē-

jis mūsu skatuves mākslu, rakstot pēc drāmas un skatuves liku-

miem, paceļot aktuālus jautājumus, radot jaunus tipus, rakstot pa-

kāpeniski sarežģītākus darbus un arī piedaloties mēģinājumos ar

saviem paskaidrojumiem režisoram un aktieriem. Taču pats par

sevi saprotams, ka šāda neizkārtota, nesistēmatiska veidošanās

nevar dot tik spilgtus un teicamus nacionālās mākslas rezultātus, kā

to varētu panākt vispusīgi izglītots režisors. Mēs nedomājam, ka

autora teātris tādēļ ir jāpārvērš tā pretstatā — režisora-inscēnētāja

teātrī. Tas arī nemaz ar labu gribu vien nav iespējams, jo šādi ta-

lanti parādās reti. Bet teātra mākslinieciskais vadītājs, arī palik-

dams autora teātra robežās, ar vispārīgu māksliniecisku darba plā-

nu, aktieru apzinīgu audzināšanu un iejūtīgu pieeju katram atseviš-

ķam rakstniekam, varētu daudz vairāk panākt mūsu drāmas un te-

ātra kultūrā nekā atstājot vadību tikai autoram un gadījumam.

II Teātris starp autoru un režisoru

JAUNAIS RĪGAS TEĀTRIS (1908—1915)

Šī teātra dibinātājai — Latvijas Skatuves b-bai — jau no paša

sākuma blakus sociālo reformu propagandas nolūkam ir nopietni

mākslinieciski nodomi, ko nevarēja teikt par Jauno Rīgas Latv. te-

ātri (no 1902—05). Šis teātris par savu uzdevumu stāda krietnu

darbu uzvešanu. Nabadzīgā pašu drāmatiskā literātūrā spiež to

piegriezties vairāk tulkojumiem. Bet neskatoties uz nelatvisko lugu

lielo pārsvaru repertuārā, Jaunais Rīgas teātris savu mākslinieciski

radošo nozīmību ieguva ar dzejnieka Raiņa darbu uzvedumiem.
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Pirmās ierosmes jaunā virzienā teātris gūst ar Aspazijas Vai-

delotes uzvedumu (1909), kam dekorātīvo ietērpu pagatavo plašu de-

korātīvās mākslas izglītību baudījušais Jānis Kuģa. Šis ietērpums

rada sabiedrībā nepieredzētu interesi par teātri un divu gadu laikā,

piedaloties visplašākām aprindām, tiek savākti 4500 rubļi Raiņa

Uguns un nakts inscēnējumam.

Šī Raiņa simboliskā luga tika iespiesta jau 1907. gadā, bet se-

višķu saviļņojumu netika izsaukusi. Rainis to it kā domājis operas

tekstam, un teātra ļaudis gabalu atzinuši par neskatuvisku un neiz-

rādāmu. Par Raiņa lugām vispār pastāv uzskats, ka tās jāpieskaita

tā saucamai lasāmai drāmai. Pie šī ieskata sevišķi turas teātra ap-

rindas. Tā, piem., par Induli un Āriju viens no mūsu izcilākiem te-

ātra vadītājiem — Duburs, izsakās, ka šī luga neatbilstot drāmas

technikas prasībām.

Neiztirzājot šeit jautājumu, par cik Raiņa lugas ir skatuvei pie-

mērotas, jo tas lielā mērā atkarājas arī no inscēnētāja spējām un

pieejas, var tomēr norādīt, ka Rainis, savas lugas rakstot, pretēji,

piem., Blaumanim un Brigaderei, esot maz par skatuvi domājis. To

arī var saprast, jo līdz 1920. gadam viņš pats nav pat ne-

vienu savu lugu redzējis izrādītu. Esot pat bijis

projekts organizēt sevišķu teātra braucienu uz Kastaņolu, lai auto-

ram viņa lugas parādītu teātra ietērpā.

Uguns un nakts inscēnējums (1911) Jaunā Rīgas teātrī ir pār-

ejas stadija starp režisora un autora teātri. Šis ir it kā līdzsvara stā-

voklis abos teātra uzskatos. Šeit dzejnieks un teātris viens otru ne

tikdaudz ietekmēja, kā savstarpīgi papildināja. Rainis deva savu

lielo vārdu un simbolisko dzeju, bet teātris Jāņa Kugas personā dod

tādu ietērpu, bez kura šos dzejnieka simbolus pilnam nevar uzņemt.

Tikai tad, kad Kuģa pārņēma dekorātīvo dalu savās rokās, Raiņa li-

riskais teksts un grūti saprotamie simboli atmirdzēja krāsās un at-

dzīvojās tēlos. Līdz ar to latvietis pirmo reizi dabūja reālu nojē-

gumu, kāda varētu izskatīties latviešu senatne ar viņas pilīm un

karavīriem. Vai nu dekorātīvi attēlotā pagātne tiešām bija patie-

sīga, tas te ir cits jautājums, tomēr Kugas koku konstrukciju pētī-

jumi un plašais vēriens radīja pārliecinošu latviešu senatnes stilu,

kas ar savu bajāriskumu publikai loti patika, līdz ar to paceļot arī

nacionālo pašapziņu. Tālākas inscēnējuma izdošanās sekas bija loti

atsaucīga atbalss presē, kas diendienā iztirzāja un tādā veidā popu-

lārizēja Raiņa darbu plašākās aprindās. Šie inscēnējuma panākumi

iezīmēja progresu nevien pašā Jaunā teātrī, bet pamudināja
arī Interimteātri un provinces skatuves pagatavot mākslinieciskus

ietērpus.



332

Ja dekorāciju ziņā bija liels progress, tad par režiju to nevarēja

sacīt. Šeit, tāpat kā Rīgas Latv. teātrī, bija labi atsevišķi tēlotāji,

bet kopspēle vēl nebija līdzsvarota. Tomēr jau arī šajā ziņā tujuši

mēģinājumi. Tā, piem., Duburs un Teodors Amtmanis sākuši pie-

griezt vērību masu skatiem. Taču režijas problēmu sistēmatiski

jau tāpēc vien nevarēja rosināt, ka daudziem režisoriem pastāvot,

nebija vienotas vadības. Tomēr Jaunais Rīgas teātris pie mums

jāuzskata par pirmo celmlauzi skatuves mākslas līmeņa pacelšanā.

No oriģināldarbiem, ko Jaunais Rīgas teātris uzveda, minami: Alunāna

Lielpils pagasta vecākie, Mūsu senči 1908/09. — Aspazijas Naizsniegts mēr-

ķis 08/09, Guna (Sidraba šķidrauts), Vaidelote, Ragana 09/10, Zaudētās tiesības

12/13. — A. Benjamiņa Miglā 08/09. — R. Blaumaņa Indrāni, Trīnes grēki,

Ugunī 08/09, Pazudušais dēls 12/13. — A. Brigaderes Ceļa jutīs 08/09, Sprī-

dītis 10/11. — Ed. Cālīša Gundabs 09/10. — P. Gr v z n a s Par vēlu 10/11. —

Jaunsudrabiņa Pirmais sniegs 08/09, Dzīvas un nedzīvas puķes 14/15. —

M. un R. Kaudzīšu (drāmat. P. Gruzna) Mērnieku laiki 10/11. — Lindula

Dižūdru Māle 12/13.
— Mierkalna Līdzsvarā 08/09. — J. Paleviča Purvā,

Preilenīte 08/09. — J. Pētersona Sastingušās dvēseles 09/10, Seklā, pelēkā ik-

dienība 11/12, Cēlie mērķi 12/13, Redaktors Podiņš 13/14. — Raiņa Zelta zirgs

09/10, Uguns un nakts 10/11, Indulis un Ārija 11/12, Pusideālists 12/13, Pūt, vējiņi!

13/14. —
Ed. Treumaņa Svešinieki 08/09. — A. U p ī š a Reinis un Jūla, Homo

Sapiens, Ragana 09/10, Balss un atbalss 11/12, Amacones 12/13. — Visvaldis

Bēragaliešos 14/15. — Ed. Vulfa Pasaka par nāvi 14/15. — J. Zeibolta Mā-

jas naids 08/09. —

IIIRežisora teātris

DAILES TEĀTRIS (DIB. 1920)

a) Suverēna skatuve

Suverēnā teātra rašanās iemesli. Šāda tipa te-

ātri rodas pēc tam, kad parastais teātris apnicis un skatītāji, jau ie -

priekš zinādami katras lugas scēnisko izvedumu un aktieru spēli,

var lugu, kura grāmatā pērkot iznāk lētāka par biļeti, lasīt mierīgi

savās mājās. Otrs suverēnā teātra rašanās iemesls ir repertuāra

vaina. Gan pasaules literātūras vēsturē ir daudz labu lugu, taču tā-

du, ko plašākas aprindas (lai arī intelliģentas) varētu bez pārveido-
šanas skatīties, būs tikai daži simti. Orīģināllugu, pats par sevi sa-

protams, ir nesalīdzināmi mazāk. Tā nu autora teātris var izsmelt

labo lugu fondu nedaudzos gados un ja tas vēlas tālāk eksistēt, tad

gribot negribot jārāda nepiemērotas vai arī zemas kvalitātes lugas.

Un tā ka autora teātrī aktiera vienīgais dzinējspēks ir dziļš drāma-

tisks darbs, tad seklas lugas izrādot, vistalantīgākais aktieris no-

lietojas, zaudēdams savu fascinējošo spēku.
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Suverēnā teātra mākslinieciskais vadītājs tad nu mēģina no-

vērst abus šos trūkumus ar skatuves mākslas pacelšanu pāri vien-

kāršai illūstrācijai, uzsverot galvenokārt inscēnējuma pusi. Ar to

suverēnais teātris panāk teātra atsvaidzināšanu šādā kārtā: pirmkārt,

novēršot aktieru rutīnu ar pastāvīgiem eksperimentiem un vingrinā-

jumiem; otrkārt, «pavairojot repertuāru", t. i. dodot vienas un tās

pašas lugas vairākus inscēnējumus, katrreiz citā uztverē, un treškārt,

uzlabojot mazvērtīgas lugas interesantā,- mākslinieciskā ietērpā.

Pēdējais ir sevišķi svarīgs orīģinālrepertuāra populāritātes veicinā-

šanai, kas ne vienmēr ir augstas kvalitātes.

Saprotams, ka mūsu Blaumanim un Brigaderei (tai gan ne vi-

sās lugās) inscēnētāja teātris nav vajadzīgs, jo viņi, kā redzējām, ar

savu specifiski drāmatisko talantu ne tikai dod vērtīgu repertuāru,

bet arī audzina aktieri. Turpretim Aspazijai un Rainim jau inscēnē-

jums ievērojamā kārtā palīdzēja. Viduvējam autoram (arī tādu ir

maz) un vēl par to zemākam (to ir visvairāk) lugu rakstītājam jau

radošais režisors ir nepieciešams, ja teātra mākslu gribam ierindot

blakus citiem mākslas novadiem.

Dailes teātra rašanās. Dailes teātris mums nav

radies tādā secībā, kā tas notiek ar šāda tipa teātriem vecās kultū-

ras valstīs, kur tie rodas pēc tam. kad parastais atdarinošais teātris

jau ir apnicis. Rīgas plašākā publika un arī intelliģence ap to laiku,

kad Dailes teātris dibinājās, vēl pilnā mērā bija apmierināta ar au-

tora teātri un ar aizrautību apmeklēja pat loti smagus un nopietnus

gabalus, kā tas, piemēram, bija ar Raiņa Jāzepu un viņa brāļiem.

Bet Smijģis bija Krievijā uzmanīgi pētījis Pēterpils un Maskavas

augstvērtīgo teātru meklējumus, un tas viņā atmodināja to talantu,

ar kuru nevar tik pārāk daudzi lepoties arī Vakareiropā. Un tā nu

atraisītā veidošanas griba radīja mūsu zemē jaunu teātri.

Dailes teātra principi. Ja Rīgas Latviešu, vēlāk Na-

cionālais teātris radās pamazām un tā vadītāji nezināja, kurp viņa

attīstības gaitas virzīs dažādie autori, tad „vienas gribas" Dailes te-

ātra aptuvens izveidošanās plāns pie tā dibināšanas Eduardam

S m i 1 ģ i m (dz. 1885) bija puslīdz apzināms. Lai gan Smilģim vēl ne-

bija ne materiālo, ne mākslas līdzekļu savas jaunās teātra idejas re-

ālizēšanai, taču jau no paša sākuma (1920) viņš ir pieturējies pie tē-

zes, ka „teātris ir suverēna māksla", kas ir vērtība par sevi, neat-

karīgi no lugas tekstā atrodamās drāmatiskās un literārās nozīmības.

Par suverēno teātri tad nu Smilģis uzskatīja ne tikai aktieri

vien, bet ari citus skatuves mākslas elementus — „ritumu, telpu,

skaņu, krāsu, gaismu, plastiku", kuriem ar inscēnētāja pamatdomu

organiski jāsaug vienā veselā — izrādē. Bet lai teātris tiešām būtu
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sintētisks šī vārda patiesā nozīmē, kur katra inscēnējuma sastāv-

daļa būtu pilnvērtīga, tad tika nodibināta centrālizēta konsultantu

kopa, kas pēc mākslinieciskā vadītāja norādījumiem rūpējas par

katra inscēnējuma detaļu izstrādāšanu saskaņā ar Dailes teātra pa-

matidejām. Konsultanti ir pieaicinātie lietpratēji, kuri katrs darbo-

jas savā nozarē. Kustību konsultante Felicita Ertnere (dz.

1891) rūpējas par aktiera mīmiku, žestu, dialogu mizanscēnām, de-

jiskiem momentiem, masu skatiem. Viņai piekrīt arī aktieru tālāk-

audzināšanas darbs vispār, rīkojot kopīgus plastikas vingrinājumus

v. c. Izrunas konsultants seko aktieru vārda aistētikai, scēniskas

telpas veidotājs līdz 1926. g. Jānis Muncis (dz. 1886), tagad

Oto S k v 1 m c (dz. 1889), gādā par katra atsevišķa inscēnējuma ar-

chitektonisko un glezniecības daļu un kostīmiem, kā arī izveido

visu, kas atrodams uz skatuves — sākot ar istablietām un beidzot

ar niekli uz kamīna, lai izrādē nebūtu neviena sīkuma, kas nenāktu

no mākslinieka rokas. Arī mūzikā, ko katram uzvedumam speciāli

komponē Burchards Sosars (dz. 1890), tiek ieturēts tas pats

inscēnētāja pasūtījuma princips. Atšķirībā no līdzšinējā teātra, māk-

slinieki, ieiedami Dailes teātra sastāvā, vairs netiek uzskatīti kā at-

sevišķi indivīdi, bet gan apvienoti inscēnētāja gribā veido vienotu

kollektīvu. Par ilgiem gadiem konsultanti ir tā saauguši ar šī teātra

virzienu un būtību, ka nenorobežojas tikai savā speciālā kompetencē,
bet var palīdzēt un dot idejas cits cita darbības laukā. Ar to Dailes

teātris ir panācis arī praktiski sintētiskā principa piepildīšanu.

b) Autora stāvoklis

Rīgas Latviešu, vēlāk Nacionālam teātrim autora darbs ir viss,

Dailes teātrim tas tikai sastāvdaļa. Autora teātris meklē labu lugu,

kas viegli izrādāma un pati ar savu vērtību pievelk skatītāju, bet re-

žisors saviem skatuves mākslas nodomiem piemērotu gabalu, kas

bieži tiek izvēlēts ar lielu izrādīšanas pretestību, lai rosinātu savu

teātra organismu un arī publikai parādītu teātrālās izteiksmes spē-

jas. Izturot sintetiskuma konsekvenci, Dailes teātris darbības sā-

kumā arī autoram savā teātrī negribēja ļaut vairāk vaļas, kā pārē-

jiem konsultantiem, bet tā ka Latvijai savs Goldoni neradās, kam

varētu piemērotas lugas pasūtīt, un kas varētu rakstīt tās duci gadā,

un ražīgā Ādolfa Alunāna arī vairs nebija, tad bija jāņem jau uzrakstī-

tās lugas. Kā cittautu, tā arī orīģināllugas tad tika sameklētas paš-

reizējai vajadzībai un arī attiecīgi pielaikotas, izdarot svītrojumus vai

arī mazākus pārkārtojumus. Tā, piem., Raiņa Indulis un Ārija ir vai

par trešu dalu sasvītrota jau tādēļ vien, ka Rainis šo darbu ir rakstī-

jis divu lugu apjomā, nepiedomājot par izrādīšanas iespējām. Tā-
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pat Raiņa Spēlēju, dancoju ir pārkārtotas ainas. Par vienu ainu ir

palielināts arī pēdējā laika uzvedums Blaumaņa Pazudušais dēls. Te

gan teksta grozījumu nav, bet pēdējā aina pārdalīta divās daļās, kā

tas ir novelē Pērkona negaiss, no kuras ņemts Pazudušā dēla sižets.

Pret pēdējo pārkārtojumu nevarētu celt iebildumus, jo autors bieži

vien savelk dažādus notikumus vienā vietā, lai tikai varētu tech-

niski izrādīt. Dailes teātris ar savu techniku šādā veidā ir «atrai-

sījis" daudzas lugas. Taisnība, reizēm ir notikusi darba sadrumsta-

lošana arī bez drāmas technikas vajadzībām, lai tikai dabūtu lielā-

kus teātrālus efektus.

Rakstnieka klātbūtnei mēģinājumos nav tādas nozīmes, kā

tas ir autora teātrī, kur viņš var dot padomu pat par režijas jautāju-

miem. Dailes teātra mēģinājumos autors vai nu nemaz netiek ai-

cināts vai arī aizgājis klusē. Gandrīz vienmēr viss, kas notiek uz

skatuves, vai nu pagalam nesakrīt ar autora iedomāto, vai arī pār-

sniedz autora fantāziju. Šī «nesaprašanās" ar autoru notiek tādēļ,

ka te visu noteic inscēnētājs, šai gadījumā Smilģis ar saviem kon-

sultantiem. Tāpat kā komponistam ir mūzikālā fantāzija, gleznotā-

jam gleznieciskā, drāmatiķim drāmatiskā, Smilģim ir specifiski te-

ātrālā fantāzija, kas viņam ir visproduktīvākā inscēnējuma nozarē.

Šī teātrālā fantāzija katru parādību dzīvē vai arī mākslā spēj iztul-

kot negaidītā teātra valodā. Un autora teksts šeit nav izņēmums.

Inscēnētājs arvien to redz citādāki, nekā parastais lasītājs vai arī

pats rakstnieks to būtu gaidījis.

c) Repertuārs

Kad nepazīstamais Dailes teātris atklāja pirmo sezonu ar Raiņa

un Aspazijas inscēnējumiem, publika, atcerēdamās Rīgas Jauno te-

ātri, domāja, ka Dailes teātris turpinās šīs tradicijas. Tomēr tas ne-

notika, jo šis teātris bija spraudis tikai mākslas uzdevumus. Taču

Raiņa un Aspazijas populārie vārdi pievilka skatītājus, un teātris, no-

slēdzis pirmo sezonu ar orīģināllugu aktīvu, varēja sākt savu pakā-

penisko veidošanos. Turpmākā gaitā gan orīģināllugas nebija pār-

svarā, tomēr tās sastāda caurmērā vienu trešdaļu no visa reper-

tuāra.

Apskatot šī teātra principus, mēs jau redzējām, ka lugas lite-

rārā vērtība Dailes teātrim ne vienmēr ir galvenā prasība. Tomēr

nav neviena ievērojama latviešu vai sveštautiešu autora, kura lu-

gas nebūtu rādītas šīs skatuves prožektoru gaismā. Neskatoties uz

suverēnā teātra principiem, arī Dailes teātrim repertuāra vēsture ir

raksturīga, taču ne tādā veidā, kā tas ir autora teātrim. Šeit mums

lugu nosaukumi vien daudz nekā nesacīs, jo viss te atkarājas nevis
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ko, bet kā uzved. Tā nu aplūkojot repertuāru, varam to iedalīt

trijās lielās grupās.

Pirmā Dailes teātra posmā, lai apžilbinātu, pievilktu skatītā-

jus, ņēma lugas ar bagātu teātrālu elementu, kas ļāva daudz kustī-

bas, spēles prieka un rosināja inscēnēšanu. Viss te bija vērsts tikai

uz skatamību, bet kas kavēja lugas dinamiku, piem., garāki dia-

logi vai monologi, tika svītrots.

Šai posmā ir izrādītas: K. Ābeles Ligātūra 1925/26, Gleichenes grāis

26/27. — J. Akuratera Aptumšošanās 22/23. — A. Alunāna Seši mazi

budzinieki 23/24. — Aspazijas Atriebēja, Sidraba šķidrauts 20/21. — R.

Blaumaņa Skroderdienas Silmačos 22123, Trīnes grēki 24/25, Ļaunais gars

25/26. — A. Brigaderes Princese Gundega 23/24, Sprīdītis 24/25. — M.

C i c 1 ē n a s Sarkanais ners 23/24. — Kaudzītes Reiņa un Matīsa (drā-

mat. P. Gruzna) Mērnieku laiki 24/25. — Raiņa Indulis un Ārija, Uguns un

nakts 20/21. —

P. Gruznas Kad jūra krāc, Sila balodītis 20/21, Ziedu grava 21/22. —

Viktora Eglīša Lauku miljonārs 22/23 tika izrādīti ārpus stila meklēju-

miem.

Pielaušanās psīcholoģijai. Vidējā posmā no drā-

mas joprojām vēl tiek prasītas labas izspēlēšanās iespējas, bet psī-

choloģiskais moments arī netiek noraidīts, jo Dailes teātra aktieris

jau ir izaudzis, lai psīcholoģiju parādītu sevišķā, dailiskā veidā.

Šī pieeja vērojama šādiem gabaliem:

K. Ābeles Tautas darbinieki un mīla 31/32. — A. Alunāna Džons

Neilands 26/27, Mucinieks un Muciniece 31/32. — Aspazijas Madlienas baz-

nīcas torņa cēlējs 26/27, Pūcesspieģelis 31/32. — R. Blaumaņa Zagli

31/32. — M. Cielēnas Mitānija 30/31. — A. Čaka un E. Adamsona

Nagla, Tomāts un Plūmīte 32133. — \. Deglava (drāmat. P. Gruzna) Rīga

25/26. — H. Dorbes Leiputrija 29/30. — V. Grēviņa PJevnas zaldāts

30/31.
— P. Gruznas Rautenfelda mīlas traģēdija 28/29. — J. Grota

Steņka Razins 30/31, Puškins (dziesmu luga ar Sosara mūziku) 36/37. —

A. Gulbja Pēc simts gadiem 30/31. — Fr. Jansona Drošais Dainis

28/29. — K. Jēkabsona Sultāna harēms 27/28. — J. Lāča Mazā Daga

28/29.
— J. Lejiņa Nebrauc tik dikti 29/30, Traki sirsnīgi 30/31. —

Lercha-Puškaiša (drām. K. Dziļleja) Ojārs 30/31. — A. Michel-

sona Dumpīgā Rīga 30/31. — L. Paegles Runga iz maisa 29/30. —

J. Paleviča Preilenīte 26/27. — Raiņa Spēlēju, dancoju 26/27,
Zelta zirgs 31/32. — E. Šķipsnas Pauks un Šmauks 35/36. — A.

Švābes Piebaldzēni-vēverīši 2930. — A. Upīša Mirabo 25/26, Cēloņi un

sekas 26/27, Apburtais loks 28/29. — Dr. M. Valtera Dievs un cilvēks

29/30. — Ed. Vulfa Greizsirdība 25/26, Svētki Skangalē 28/29.

Atrastais teksts. Pēdējais posms jau noteikti rāda

pievēršanos lugas tekstā slēptām vērtībām. Arī šeit meklē drāma-

tismu, bet šis drāmatisms nav tikai agrākais dekorātīvais, izskatī-

gais, ārējais teātrālisms, bet gan cilvēka iekšējā dzīve, kuru nu ak-

tieris jau prot pārcelt svaigā teātrālā valodā. Inscēnētājs te neap-
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žilbina ar ārējiem efektiem, bet gan dod noskanu, atmosfairu. Šai

posmā nu vairs nevairās no teksta, jo Dailes teātris te nebaidās zau-

dēt savu stilu un pieeju, bet gan mēģina to interpretēt.

Lugu otrreizējos inscenējumus sākot ar 10 gadu

darbību parāda pavisam jaunā iztulkojumā. Galvenā pazīme te, ka

lugas vairs netiek sasvītrotas, bet tās rāda ar pilnu tekstu. Ar

šiem pārinscēnējumiem Dailes teātris uzskatāmā veidā rāda savu

progresu un sasniegumus.

Pārinscēnējumu ciklu ievada 10 gadu jubilejā Raiņa Indulis un Ārija

-30/31, tad seko A. Brigaderes Princese Gundega 32/33, Blaumaņa Skroder-

dienas Silmačos 33/34, Alunāna Seši mazi bundzinieki 34/35, A. Deglava

(drām. E. Zālīte) Rīga 35/36.

Arī citu lugu inscēnējumi sākot ar 1930./31. gadu jūtami pārnes

inscēnējuma smaguma punktu uz dzīvo cilvēku.

Šī posma repretuārs sekojošs:

A. Alunāna Kas tie tādi, kas dziedāja 29/30. — R. Blaumaņa Pa-

audušais dēls 36/37. — A. Deglava (drāmat. E. Zālīte) Vecais pilskungs

35/36. — M. Dišleres Studentes vasara 31/32, Bagātā līgava 33/34. — A.

Grīna (drāmat. V. Zonbergs) Nameja gredzens 34/35, Tobago 34/35, Karo-

ga meklētāji 36/37. — J. Grota Zelta atslēga 36/37. — K. leviņa Mežābe-

les koka kastīte 27/28, Zilās salas 29/30. — J. Janševska (drāmat. M. Lie-

piņa) Dzimtene 32/33, Mežvidus ļaudis 36/37. — J. Jaunsudrabiņa In-

valids un Ralla 33/34. — Iv. Kaijas (drāmat. M. Liepiņa) ledzimtais grēks

33/34. — K. Kraujiņa Mīlas taika 32/33. — J. Lāča Baltā dūja 34/35. —

V. Lāča Tālais ceļš 35/36. — J. Lejiņa Bij man vienas rozes dēļ 32/33. —

J. Munča Diktātors (paša inscēnējuma) 32/33. — A. Niedras Pie Azan-

das upes 34/35. — E. Prūsas Baltais jātnieks 35/36. — Raiņa Mīla stip-

rāka par nāvi 27/28, Pūt, vējiņi 29/30, Jāzeps un viņa brāļi 33/34. — J. Sārta

Viss pa gaisu 35/36. — J. Vainovska Kalnu saule 31/32. — Valda (drāmat. E.

■Šķipsna) Staburaga bērni 34/35. — R. Valdesa (drāmat. E. Zālīte) Jūras vil-

ki 33/34. — E. Zālītes Maldu Mildas sapņojums 30/31, Pirktā laime 32/33.

Kā redzam, diezgan ievērojamu vietu šai repertuāra pārskatā

ieņem drāmatizējumi, kas izvērtušies gandrīz vai par mūsu skatuves

postu, jo konkurē ar orīģināllugām un notrulina aktierus. Teātris

gan aizbildinās, ka tos sācis uzvest piemērotu lugu trūkuma dēļ.

Tam pa dajai var piekrist, jo drāmatizējumā aktierim nav daudz ko

darīt, — uzvelk krāšņu kostīmu, izveido interesantu, raksturīgu

masku (jo spēles, kur varētu pamazām izpausties raksturs, drāmati-

zējums nedod) un darbīga dialoga vietā gluži mierīgā episkā veidā

izstāsta savu lomu. Toties inscēnētājs šeit uz aktiera rēķina var

sevi spoži parādīt. Bet lai arī reizēm ar šiem drāmatizējumiem var

loti daudz panākt, kā tas, piemēram, bija ar pēdējo lielisko folkloras

parādi Janševska Mežvidus laužu drāmatizējumā, tomēr, ja teātris

negrib panīkt un joprojām attīstīties dzīvā cilvēka — aktiera spēles
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virzienā, kas ir vienīgi pareizā attīstības gaita, tad no dramatizēju-

miem būtu jāatturas. Bet cīņa pret šo „nedrāmu" tomēr grūta tā-

dēļ, ka tā ir arī kases lieta, jo populārus lasāmus gabalus publika

labprāt apskata teātrī.

d) Meklējumi.

lepriekšējā nodaļā runājām par principiem, pēc kuriem Dailes

teātris ir izvēlējies savu repertuāru. Bet ja gribam dabūt ieskatu

par literātūras un skatuves mākslas savstarpējo ietekmi, tad ir ne-

pieciešami aplūkot ne tikai autora teātrālās īpašības, kā to darījām,

apskatot autora teātri (cf. 317—322, par Aspaziju, Blaumani un Bri-

gaderi), bet parallēli rakstnieka darbam vērot arī režisora panā-

kumus. Lai nu šīs savstarpējās skatuves un poēta attiecības reži-

sora teātrī uztaustītu, būtu nepieciešami iztirzāt visus raksturīgākos,

inscēnējumus. Mēs tomēr to nedarīsim, jo tas nozīmētu par daudz

attālināties no literātūras vēstures uzdevumiem. Tādēļ izvēlējā-

mies no apmēram simts izrādītām latviešu autoru lugām tikai devi-

ņas, mēģinot tur atrast galvenos inscēnējuma momentus, kas kaut

cik varētu norādīt, ko drāmatiskā rakstniecība devusi šim teātrim,,

un kā teātris cēlis mūsu literātūru.

Teātrālizēšana. Šo inscēnēšanas pieeju visspilgtāk va-

ram novērot pie Blaumaņa Trīnes grēkiem —
trešās sezonas inscē-

nējuma. Gan arī Raiņa un Aspazijas lugas jau agrāk tika tādā kārtā

apstrādātas, tomēr tās bija rakstītas uz nereālitātes fona un tādēļ,

teātrālizēšana šeit tik redzami neizcēlās. Bet Dailes teātris negri-

bēja iet nekādos kompromisos arī ar reālistu Blaumani. Arī šī ko-

mēdija, kas ir tik cieši saistīta ar mūsu lauku dzīves īstenību, tika

inscēnēta abstraktā veidā, pilnīgi ignorējot pat nacionālo elementu.

Dekorātīvais ietērps tika veidots vadoties tikai no teātra aistētiskā

viedokļa, ne raksturojot apstākļus, bet dodot tiem dīvainas formas

un spilgtas krāsas. Tādi paši bija kostīmi, kuru forma un krāsa pat

iztālēm neatgādināja mūsu zemniekus.

Ari aktieru spēle nebija virzīta uz to, lai kustībām būtu kāda

jēga, bet tie žestikulēja, pārvietojās un dejoja tikai paša spēles

prieka labad un lai skatītāju izbrīnētu ar jo vairāk neredzētām,

grūti iedomājamām un pārgalvīgām situācijām. leguvumi no šī

eksperimenta nav lieli. Tas sniedza ansamblim vingrināšanās ie-

spēju un arī atziņas iegūšanu, ka Blaumaņa komēdijā ir daudz dellar-

tisku momentu.

Renovēšana. Ja scēniskais reālists Blaumanis nevienam

teātrim nedara grūtības, tad ir loti daudz lugu, kas savu laiku pār-

dzīvojušas, vairs nevar skatītājam sniegt mākslas baudījumu.
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Šai problēmai — novecojušo, nelaikmetīgo lugu atjaunošanai svaigā,

aktuālā veidā, — Dailes teātris pievērsās ceturtā sezonā ar Alunāna

Sešiem maziem bundziniekiem.

Ja Skroderdienas Silmačos Dailes teātris netika izsmēlis, bet

pagāja tām tikai gar vieniem sāniem, tad Bundziniekus tas no sekla

joku gabala ar sen aizgājušu laiku dienas jautājumiem pārvērta par

vērtīgu, rosinošu un dzīves priecīgu izrādi. Tas tika sasniegts ar ak-

tieru grotesko spēli, atjautīgām rotājām, mūziku. Arī šeit bija liela

žestu un kustību bagātība, taču šie žesti un grupējumi, lai arī nereāli,

tomēr bija motivēti un mākslinieciski loģiski. Dekorātīvā ziņā te-

ātris bija pievērsies notikuma vietas raksturošanai, un apsvērtiem,

tīkama veida kostīmiem jau bija kaut arī vājas, tomēr nacionālas ie-

zīmes. Par šo izrādi jau varēja sacīt, ka te autors ir daudz ieguvis,

un ka viņa lugas nozīme bija vairākkārtīgi pavairojusies. 1935. ga-

dā, kad Bundzinieki nāca atkal jaunā inscenējumā, izrāde bija vēl

vērtīgāka. Dailes teātris, nemitīgi virzījies attīstības gaitā, jau

spēja šo gabalu atdzīvināt ne vairs to teātrālizējot commedia delF-

arte stilā, bet gan parādot to kāpinātā reālismā, kur groteskais un,

improvizācijas moments ir loti dzīvs. Alunāna «bundzinieces" bija

par iemeslu tautiskiem kostīmiem, kuri ne tikai nesa visas mūsu na-

cionālās iezīmes, bet gan vēl tās parādīja kāpinātā veidā. Izceļot

un apvienojot dažādu novadu rotājumus, tika panākts tāds mūsu

etnogrāfijas krāšņums un daiļums, kādu ikdienas dzīvē atsevišķos

kostīmos nebijām vērojuši.

letērpšanas meistarība. Piecu gadu jubilejā Dailes

teātrī bija izcils gadījums ar to, ka šeit tika noslēgts tas posms, ko

pats teātris sauca par «ziedošanos formas kultam", lai ar iegūto

meistarību turpmākā darbā «drīkstētu pieskarties dziļai un lielai

ideju valstij. Jo ar vienu pirkstu mēs nedrīkstam plinkšķināt ne

Mocartu, ne Bēthovenu, lai viņi liktos mums cik tuvi un mīli likda-

mies". Šajā jubilejas uzvedumā tika uzvesta K. Ābeles īpaši Dai-

les teātrim rakstīta drāmatiskā balāde Ligātūra, kurā teātris cerēja

reālizēt visus savus scēniskos ieguvumus. Un tiešām, daudzās (38)
ainās teātris lieliski parādīja savu inscēnējuma mākslu. Tomēr šai

teātrālās technikas virtuozitātes demonstrācijā dzīvam aktierim vēl

nebija ierādīta lielāka vieta par jebkuru citu nedzīvu inscēnējuma

elementu. Tāpat tikai inscēnējuma elements bija arī pats autora

darbs, kas nevarēja uzrādīt ne drāmatiskas, ne literāras vērtības

tādā nozīmē, kā mēs to gaidām no drāmas. Tas bija tikai scenārijs

dzīvas teātra sasniegumu izstādes katalogs.

Aktieru inscenējums. Sasniedzis meistarību skatu-

ves izveidošanā, Dailes teātris neapstājās savā attīstībā, bet pama-
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zām pievērsās pašam galvenajam — aktierim. Taču arī aktieris šai

teātrī gāja jaunus neparastus ceļus. Viņš nepieslējās ikdienas reali-

tātei un rutīnētam psīcholoģisrnam, bet rādīja raksturus un tēlus

pasvītrotā mākslinieciski pārspīlētā veidā. Un arī te vispirms viņš

saņēma atbalstu no inscēnētāja puses, kuru varētu nosaukt telpas

inscēnējuma pretstatā par aktiera inscēnējumu (šis termins nav vis-

pārpazīstams). Tie ir konsultanta — scēnas izveidotāja meti, kuros

paredzēts katra personāža ārējais izskats. Sejas maskā, kas radīta

vienreizēji mākslinieciski, izcelts viss raksturīgais neaizmirsta-

mā, groteskā veidā. Kostīma formai un krāsai jāstāsta par sava val-

kātāja garīgo pasauli. Arī rekvizītei (nūjas, somas v. t. t.) ar savu

neparasto izveidojumu ir Jānodod" tās īpašnieks.

Tā nu personāžs ar ārējo veidu vien, nemaz vēl nerunājot un

nekustoties, jau loti daudz parādīja. Tomēr grūti bija pēkšņi atrai-

sīt aktiera spēli. Un tā dažiem šis aktiera inscēnējums arī bija vie-

nīgais, ko viņš varēja parādīt, jo tēlot, t. i. izrādīt personāža jūtas un

raksturu darbībā izrādes gaitā visi vēl pilnam nespēja. Bet arī tas

bija daudz, jo padarīja izteiksmīgas pat niecīgās lomiņas, kas autora

tekstā pavisam pazuda.

Labu vielu īsti „dailiskam" spēles veidam sniedza (1926) Ed.

Vulfa jocīgā spēle Greizsirdība, kuras saturs ir četru dažādu literā-

tūras un teātra mākslas novirzienu parodija. Šeit nu ārējais inscē-

nējums, teātra technika bija otrā plānā. Pirmā vietā bija aktiera in-

scēnējums. Šī komēdija ar saviem pārspīlētiem šaržiem, kur vienā

vakarā jāparāda četri pavisam pretēji mākslas stili, bija Dailes te-

ātrim sevišķi atbilstoša. Minētais aktiera inscēnējums ļāva vie-

niem un tiem pašiem aktieriem daudzkārtēji pārveidoties. Ar veca-

jiem parastiem skatuves līdzekļiem būtu grūti tik pārliecinoši vei-

dot tēlu raksturu un apkārtni.

Fantastiskās formas. Par aktieru inscēnējuma un

teātra technikas apvienojuma meistardarbu ir uzskatāms Dr. M.

Valtera mistērijas Dievs un cilvēks uzvedums (1930). Literārais

teksts, kas gan ir atziņu piesātināts, bet darbības ziņā pārāk ab-

strakts teātrim, tika tomēr tik spilgti un savdabīgi atdzīvināts, ka

paliek skatītāja atmiņā uz visiem laikiem. Galveno vērtību šim in-

scenējumam piešķir tas, ka maskas, kostīmi un skatuves telpas vei-

dojumi nebija ne ņemti no reālas dzīves, ne arī patapināti no iepriek-

šējām formām, bet gan veidoti brīvā fantāzijā un tikai šai mistērijai

viscilvēcīgā, piedienīgā veidā. Šajā inscēnējumā rēgonīgā veidā

gan baismīgos, gan arī pievilcīgos tēlos — simbolos, bija parādīta

visa dzīve, sākot ar pasaules radīšanu un Kaina noziegumu, ar vi-
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ņas šaubām, cīņas drosmi, izmisumu, augstākiem garīgiem spēkiem

un zemām kaislībām. Gandrīz pastāvīgi inscēnētājs gāja ārā no lu-

gas teksta, veidodams virs tā varenas iztēles virsbūves. Teksts

šeit teātrim bija it kā tramplīns lēcienam tajās gara sfairās, kas ko-

pīgas visas cilvēces gara vēsturei. Inscēnējuma pašvērtība bija tik

liela, ka varēja apmierināt visaugstākās mākslas prasības.

Starp divām pasaulēm — reālo un nereālo, ir

nostādīta Jaunsudrabiņa traģikomēdija Invalids un Ralla (1934). Šeit

personāži nav fantastiski, bet gan ņemti no reālās dzīves. Arī de-

korātīvā elementā nebija nekā nereāla. Tomēr ar mākslinieciskiem

skatu sakārtojumiem inscēnētājs prata darbību tik nemanot pārvir-

zīt no ikdienas dzīves uz fantastiku, kaut ko sapnim līdzīgu, pie kam

robežu pārejas skatītājam nebija notveramas. Lasot lugas tekstu

vien, tas izliekas tik jūklīgs, ka, šķiet, to autora teātrī nemaz nebūtu

iespējams uzvest. Interesanti, ka uz šī inscēnējuma paņēmienu

Smilģi ir pašam nezinot uzvedinājis autors. Tā savādā maniere,

kādā Jaunsudrabiņš lasījis viņam savu lugu priekšā, pusnopietni,

pussmīnot, ierosinājusi režisorā arī domu par lugas ietērpšanu īste-

nības un reizē neīstenības formā. Tā varbūt ir arī vienīgā reize, kur

autors spējis ietekmēt šo tipisko režisora teātri.

Latviskā problēma. Kā redzējām, jau pirmos sešos

gados Dailes teātris bija sasniedzis skatuviskās ietērpšanas meista-

rību. Bet šī inscēnēšanas māksla tika virzīta uz abstrakto, viscil-

vēcisko, pārnacionālo. Kaut arī līdz tam laikam repertuārā jau bija

21 orīģinālluga, no kurām lielākā puse varētu ierosināt īsti nacionālo

inscēnēšanas problēmu, Dailes teātris to kaut kā apgāja. Pirmais

nopietnais solis, kur teātris tieši piegāja latviskajam inscēnēšanas

veidam, bija Raiņa Spēlēju, dancoju (1926). Lai gan Raiņa simbo-

liskās pārmērības šeit ne viscaur ir latviskas, tomēr jaunais scē-

niskās telpas veidotājs 0. Skulme veidoja šai lugai dekorātīvo ie-

tērpu, kas bija piesātināts ar nacionālo garu (izņemot elles skatu,

kas tika iztulkots kā internacionālais džesa netikums). Tāpat arī

kostīmus. Kā dekorātīvais izveidojums, tā arī aktieru tērpi, bez

latviskiem krāsu sakopojumiem un ornāmentiem, dabū arī svarīgu,

masīvu veidu. No šīs lugas sākot, nacionālais elements iegūst ne

tikai pilnas tiesības, bet arī sāk mākslinieciski kuplot. Tā Dailes te-

ātra skatuve top ne tikai par mūsu etnogrāfisko vērtību izcēlēju,

bet arī par tālākveidotāju, kā to jau norādījām sakarā ar Sešu mazu

bundzinieku otro inscēnējumu. Šī tālākveidošana ir svarīga tādēļ, ka

etnogrāfiskas vērtības mūsu laikos vairs pati tauta nevairo. Tagad

to spēj darīt tikai māksla. Un nevis atdarinošā, kas ņem no pūra
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lādes, bet gan radoša, kura bijušo papildina, neatraujoties no īstas

latvietības pamatiem.

Pievēršanās etnogrāfijai uz pretstatu pa-

matiem notika A. Švābes vēsturiskā spēlē Piebaldzēnos-vēverīšos

(1929). Tas bija Dailes teātra svarīgs etaps kā no repertuāra, tā arī

no skatuves mākslas viedokļa. Ar Švābes darbu Dailes teātrim gadī-

jās luga, kura atbilda visām tā prasībām un tomēr saturēja lielu lite-

rāru vērtību, jo lugas valoda, neraugoties uz tās drāmatismu, bija po-

ēzijas piesātināta. Pirmo reizi uz mūsu skatuves bija rādīta latviešu

pagātne neparastā aspektā. Tur neredzējām, kā tas parasts, vis mūsu

zemniekus, bet gan ceļojošus amatniekus. Tā pilnīgi spontāni ra-

dās spriega darbība ar Dailes teātrim tik nepieciešamiem roman-

tiskiem sarežģījumiem un notikuma vietas maiņām. Šeit arī inscē-

nētājs dabūja nostādīt mūsu etnogrāfiskām vērtībām pretim igauņu

tautas tērpus un dzīvi. Par šo uzvedumu tiešām var sacīt, ka te au-

tors un režisors ir pilnam sapratušies un nevienam nav vajadzējis

ar savu mākslas darbu piekāpties otra priekšā.

Lugas noskaņa, scēniskā atmosfaira, kura daudzās tālā-

kās lugās ieiet kā sastāvdaļa, visspilgtāk parādījās K. leviņa Mež-

ābeles koka kastītē. Šo varētu saukt par lirisku inscēnējumu, kur

visa uzmanība vērsta uz cilvēka iekšieni — viņa izjūtām. Lai gan

darbā ir visa scēniskā aparatūra, taču tā ir stingri tušēta, neduras

acīs. Tāds, piem., ir skats lauku istabā vēlā nakts stundā, kur klusu

noskaņu dod apslāpētā mazās „petrolejas" spuldzītes gaisma, kas

apstaro galdu un grāmatas lasītāju. Suņa ierējiens (aizskatuves

troksnis) vēl vairāk pasvītro lauku mājas atstātību, vientulību un it

kā āra tumsas baigumu. Šie inscēnējuma efekti neiedarbojas tieši

ar kādu sevišķu neparastību, bet gan ar izmeklētiem paņēmieniem

modina skatītājā asociācijas — līdzīgu pārdzīvojumu atceres viņa

paša dzīvē.

c) Sasniegumi

Atjaunotais reālisms. Kā jau redzējām, Dailes

jeb režisora teātris ir sācis no abstraktās teātra idejas un ne-

mitīgi virzījies uz priekšu, līdz ar to plaši izzarojot savos for-

mas meklējumos. Tie ir bijuši gan visādi mākslas virzieni, gan

dažādu tautu etnogrāfiskie, gan arī visādi sadzīves stili. Des-

mit pastāvēšanas gados gandrīz visi iespējamie izzarojumi un

„ismi" jau bija izmēģināti, un tā nu uz šīs skatuves ekstensīvā ra-

dīšana pārgāja intensīvā, no plašuma sāka iet uz dziļumu, no techni-

kas pārgāja uz cilvēku. Šī pārorientēšanās uz aktieri, kas pamazī-

tēm sākās jau gadus desmit atpakaļ, vislabāk saredzama 1936/37.
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■gada atklāšanas uzvedumā — Blaumaņa Pazudušā dēlā. Šis inscē-

nējums ir noslēdzis lielo tīrā teātra formu meklēšanas ciklu un rāda

.atgriešanos reālisma sfairā. Vērojot šo atgriešanos pie dzīves īste-

nības un psīcholoģijas, pret ko Dailes teātris pašā sākumā un arī vēl

ilgi pēc tam nesaudzīgi uzstājās, var rasties jautājums, vai visa šī

cīņa un eksperimenti nebija lieki, un vai līdz ar to nav velti zaudēts

laiks, jo, acīmredzot, iegūtā inscēnēšanas māka vairs netiek tā pie-

lietota, kā agrāk. Vienīgā iespēja, kā dabūt skaidrību šai jautājumā,

ir salīdzinājums ar agrāko pirmsdailisko spēles veidu. To izdarīt

mums te ir sevišķi ērti, jo Blaumanis ir mūsu teātra dzelzsrepertuārā,

to pazīst katrs kā literāri, tā arī skatuviski.

Apģērbtais daiļums. Dailes teātra sākumos inscē-

nēšanas galvenais princips bija aistētisms. Ja gribētu katrai

izrādei likt tikai vienu un to pašu motto, tad pārfrāzējot Ver-

lēnu, varētu sacīt: „Tik daiļumu par visām lietām!" Ar to

ir teikts, ka teātris šeit atsakās aistētikas labā no visa — no

idejām, loģikas, dzīves patiesības. Nu būtu jāsecina, ka atgrie-

žoties pie • dzīves īstenības principa, ir jāzaudē daiļums, citiem

vārdiem, jāatsakās no iegūtās formas meistarības. Tomēr izanali-

zējot šīs pilnīgi reāliskās lugas skatuvisko izveidojumu, jānāk pie

slēdziena, ka nekas no iegūtā nav lieks, un ka visus ietērpšanas pa-

ņēmienus var pielietot arī Blaumanim, nemaz neaizskarot viņa au-

tora nodomus un nesvītrojot lugas tekstu.

Loģiskā gaisma. Vispirms jau skatuves gaisma.

Liktos, ka no tās jau pirmā kārtā Dailes teātrim reālisma vārdā būtu

jāatkāpjas. Tomēr izrādās, ka prožektorus, dažādas krāsainas gais-

mas un citus daiļus, bet neloģiskus apgaismošanas efektus var ar ne

mazākiem panākumiem pielietot arī reālā skatuvē un veicināt skatī-

tājā bez aistētiskām jūtām vēl arī drāmatisko pārdzīvojumu. To

panāk ne acīs krītoši, bet tomēr ekspresīvi, mainot gaismas intensi-

tāti, krāsu un apstarojamos laukumus. Ka paliekot īstenības pasaulē

var lietot pat loti neparastas un interesantas gaismas, pierādīja lu-

gas priekšpēdējās ainas inscēnējums, kur Ažai un Krustiņam, kāpjot

pa logu, par apgaismojumu izlietoja ar sevišķu aparātu radītus bar-

gās nakts zibeņu liesmojumus, ar ko tika panākts stiprs ir drāma-

tiskās, ir aistētiskās izjūtas kāpinājums.

Ģeometrijas beigas. Abstraktos paaugstinājumus —

daudzlīmeniskās grīdas, ģeometriskos izveidojumus, kas bija nepie-

ciešami aktieru kustību atraisīšanai un interesantam nevienmuļīgam

telpu veidojumam, izrādās, varēja atvietot ar dzīves īstenības attē-

liem. Tā nu pirmā cēlienā, Roplaiņu pagalma skatā, konstruktīvo

kāpņu vietā ir kāpnes uz klēts augšas, cilindru sistēmas vietā varena
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izskata butaforiski baļķu gali, kas bija mākslinieciski sakārtoti, bet

izskatījās pavisam reāli. Cita veida podestu vietā — durvju sliekšņi

un pakāpieni, sevišķi pagatavoti krēsli un ķeblīši, kas ar tālredzīgu

scēnisku aprēķinu ir iekomponēti spēles laukumā v. t. t.

Saprotamais aktieris. Šai inscēnējuma principu;

pārorientēšanai uz reālisma pusi atbilda arī režija — aktieru

izteiksmes līdzekļu izkārtošana. Agrāk kustības, tāpat kā ska-

tuves ietērpi, netika virzītas uz īstenību, bet gan tikai uz

īpatnu, nebijušu formu. Kāpšana, iešana, dejošana nebija tādēļ,,

lai izteiktu personāžu jūtas, gribu, nodomus un mērķtiecīgu dar-

bību, bet gan lai radītu daiļus neparastus veidolus. Tāda ten-

dence bija gan atsevišķu aktieru spēlei, gan dialogiem, gan gru-

pām. Turpretim tagad mēs redzējām, ka aktieru lokanība, vin-

grums, izteiksmība nebūt nebija mazinājusies, bet gan no neīstenības

pārveidojusies uz īstenību. Konstruktīvo rekvizītu vietā aktieri pa-

visam reālā kārtā apspēlē reālus priekšmetus, kāpj uz klētsaugšas,

staigā pa sētu, kāpelē pa baļķu galiem un izdara citas loģiskas, sa-

protamas kustības, kas neļauj ne mirkli iestāties kūtrībai lugas gaitā.

Svarīgie sīkumi. Ja nu par reālisma teātra uzdevumu

uzskata pārdzīvojumu un atziņu iegūšanu, tad var rasties šaubas,

vai autora teātra reālisma un režisora teātra atjaunotā reālisma star-

pība nav tikai sīkumos vien. Vienkārši skatoties, protams, lielas

starpības nebūs. Kā autora teātris, tā arī režisora teātris noraida

Blaumaņa lugu līdz skatītāja apziņai. Tomēr, kas izjūt mākslu, tam

formas jautājums ne mazāk svarīgs par saturu. Lai gan arī agrākā

reālisma teātris nebija bez savas mākslinieciskas formas, taču tā ir

tik aprasta un tapusi ikdienišķa, ka tajā jūtam maz jaunradoša.

Izlīdzināšanās ar autoru. Dailes teātris ir tā

konstituējies, ka atrodas vienmēr veidošanas stāvoklī. Pastāvīgā

aktieru uzraudzība (kopējie plastikas vingrinājumi, priekšlasījumi

v. c), sirojumi dažādos mākslas virzienos ir ne tikai tos mākslinie-

ciski norūdījuši, bet arī pieradinājuši uzmanīgi vērot mūsu orīģināl-

drāmu un atrast tai jaunus, neredzētus interpretēšanas veidus. Ar

to Dailes teātris ir uz tā ceļa, kuram jāaizved tur, kur nav ne au-

tora, ne arī režisora patvaļas, bet tikai vienots lielas mākslas teātris.

Bet arī rakstniekam drāmatiķim jācērt jaunas stigas
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Devitā Nodaļa

Ideju un stila parallēles latviešu mūzikā un

dzejā

(Latvijas patstāvības laikā)

Knuts Lesiņš

Ar Latvijas valsts nodibināšanos mūsu mūzikas radošai domai

pavērās viena otra iespējamība, kuru agrāk kavēja tīri materiālas

un techniskas dabas šķēršļi. Pavērās tādi mūzikas novadi, kuru uz-

plaukums kādā tautā iespējams tikai tad, ja tā suverēni bauda sa-

vas kultūrālās pašnoteikšanās tiesības un var tiem veltīt nevien

savu garīgo spēku iemiesojumu atsevišķu spilgtu talantu personās,

bet sniegt tiem atbalstu ar institūtiem un organizācijām, kas sakņo-

jas plašā sabiedriskā bazē. Šinī sakarībā jāmin visas tās mūzikas

iestādes, kas tapa līdzi mūsu valstij un kurām milzīga kārtojoša un

disciplinējoša loma visā latviešu mūzikas dzīvē, proti — Latvijas

Konservātorija, Nacionālā opera un Radiofons. Tā ka šī raksta no-

lūks ir izsekot latviešu mūzikas gaitām galvenā kārtā tikai tajos

etapos, kur tām ciešāks sakars ar problēmām, kas atspoguļojas li-

terātūrā, tad pie Latvijas Konservātorijas un Radiofona (kas pie tam

nav tieši mūzikas iestāde) darbības sīkāki nepakavēsimies, bet apstā-

simies pie tā pilnīgi jaunā elementa mūsu mūzikas dzīvē, kam ievēro-

jamu impulsu devusi mūsu literātūrā, t. i. operas.

Šim mūzikas žanram gan tieši no mūzikālā viedokļa raidīts

daudz pārmetumu, apšaubītas pat vispār tā eksistences tiesības, jo

tam nav noteiktas mākslinieciskas formas (par cik tādas nemēģina

rast atsevišķas operas skolas), nav arī tādu neapšaubāmu principu,

uz kuriem balstoties mēs varētu beidzot pateikt, kas tad īsti ir opera

un kādi tās uzdevumi, kādās attiecībās te jāsadzīvo vokālai un in-

strumentālai mūzikai, literārai un mūzikālai domai, skatuviskai no-

risei ar visiem tās gluži teātrāliem elementiem — aktiera tēlojumu,

dekorācijām un gaismas efektiem. Savā vēsturiskajā attīstības gaitā

opera uzrāda daudzas fāzes, kurās pārmaiņus guvis virsroku gan
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viens, gan otrs princips: itāliešu opera ar dziedātāju un dziedāju-

miem visas norises centrā, Vāgnera muzikālā drāma, vēristiskā

opera (reālisms) un d. c. vairāk vai mazāk pretēju novirzienu

vienam vai otram operas uzbūves principam par labu. Lai nu šā

vai tā, tomēr opera ar savu grandiozo izteiksmes līdzekļu kopību

allaž saistījusi visievērojamāko komponistu domas un bieži nostā-

jusies pat atsevišķu tautu mūzikas kultūras pašā degpunktā. Gluži

dabiski, ka tik ievērojamam mūzikālam faktoram nevarēja paiet ga-

rām arī mūsu komponisti, īpaši pēc tam, kad citos novados — vo-

"kālā un instrumentālā mūzikā, vioi bija paguvuši sevi jo spilgti iz-

teikt un apliecināt arī nacionālā, latviskā elementa pastāvēšanas

iespējamības mūzikā. Jo kaut gan operai tīri mūzikālā zinā mūsu

mūzikas dzīvē nebija paredzama un līdz šim arī nav izveidojusies

kāda noteicoša vērtība, taču tai ar viņas lieliskumu, iespēju runāt

uz plašām (kaut ne vienmēr mūzikālām) publikas masām it kā pie-

mīt zināma mūzikas kultūras vainagojuma, reprezentācijas loma.

Komponistus kārdināja iespēja dot konkrētu, grandiozu ietērpu kā

savām mūzikālām domām, tā arī lielām patriotiskām idejām, kuras

bija paguvuši izteikt mūsu drāmatiskie rakstnieki un kurām arī vioi

dzīvoja līdzi. lepriekšējā apcerējumā (cf. IV 363) minēju, ka paral-

lēles starp latviešu mūziku un dzeju ir slīpas, atpakaļejošas, ka mū-

zika, kur ir cieša sakarība ar dzeju, pēdējai sekojusi. Šādā nozīmē

tas vienādi zīmējās kā uz mūsu solo un kora dziesmu, tā arī operu.

Un vēl raksturīgi tas, ka mūsu komponistus iedvesmējuši operas

laukā tieši tie skatuves darbi, kur patriotiskās idejas izpaudās plašā,

visas tautas likteņus aptverošā, simboliskā veidā, kā tas ir Raiņa un

Aspazijas darbos, kur arī komponistam gribējās savukārt mūzikā

izliet spontāni, it kā ar reizi viņu saviļņojušās idejas. Tādu spilgtu,

visaptverošas izteiksmes tieksmi mazāk varēja valdzināt, piemēram,

Blaumaņa reāliskās lugas, kur latviskais elements slēpjas raksturu

un situāciju smalkdarbā. Šķiet, tādēļ mūsu labākais drāmatiķis

Blaumanis nokļuvis uz operas skatuves pats pēdējais.

Par operu jau pirms kara apmēram vienā laikā sākuši domāt

Alfrēds Kalniņš, Emīlis Dārziņš, Jāzeps un Jānis Mediņš. Alfrēds

Kalniņš (cf. IV 374) bija sācis komponēt J. Raiņa Induli un Āriju,
bet kara laikā nevarēdams vairs sazināties ar Raini par nepiecieša-

miem pārkārtojumiem tekstā, viņš šo darbu atmet un komponē Ba-

ņutu, uz ko viņu uzmudināja A. Frīdenbergs, kas 1918. g. organizēja

Latvju operu un gribēja tās repertuārā pēc iespējas ātri parādīt

kādu latviešu orīģināloperu. Libretu šai operai bija sacerējis doc. A.

Krūmiņš, un to godalgoja Rīgas Latv. b-bas mūzikas komisijas sa-

censībā. Sacensība gan nedeva nekādus spožus rezultātus, mūsu
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labākos rakstniekus toreiz neizdevās šim darbam ieinteresēt, un arī

par labāko atzītai Baņutai daudz trūkumu: libretā maz dzejiskas vēr-

tības, pats sižets (no teiksmainas latviešu-leišu pagātnes) drāmatiskā

ziņā pavāji izkārtots, ar gausu, smagnēju norisi. Taču opera bija

sakomponēta, 1920. g. 20. maijā parādījās uz skatuves kā pirmā

latviešu orīģinālopera, kas attaisnoja mūsu baltajam mūzikas temp-

lim doto Latvijas Nacionālās operas nosaukumu. Ar dziesmām A.

Kalniņš bija līdz tam pazīstams kā komponists liriķis. Šī viņa ta-

lanta īpašība, no kuras izriet spilgts, iejūtīgs melodisms, nav izpa-

likusi arī Baņutā. Un arī te vērojama viņa paša radītā latviskā stila

izpausme. Taču blakus tam komponists nav gluži neveikls bijis

dramatisku momentu zīmēšanā, kas rod atbalstu vienkārši, bet in-

teresanti, atjautīgi instrumentētā orķestra partijā. Pateicoties lie-

lām mūzikālām vērtībām, neraugoties uz dažiem skatuviskiem trū-

kumiem, šis darbs uzskatāms kā neatņemams ieguvums mūsu operli-

terātūrā. Baņutas pirmuzvedumā galvenās lomas tēloja Dagmāra

Rozenberga, A. Kaktiņš, R. Bērziņš, J. Niedra un Brechmane-Šten-

gele. Dekorātīvo ietērpu pagatavoja J. Kuģa, diriģēja pats autors.

— Ne tik izdevusies ir A. Kalniņa otrā opera Salinieki (vēlāk pār-

strādātā veidā parādījās uz Nac. operas skatuves ar nosaukumu

Dzimtenes atmoda). Arī šoreiz A. Krūmiņa librets ar teiksmaini

simbolisku sižetu nav par sevišķi izdevušos uzskatāms. Mūzikā kom-

ponists te izvēlējies sev kā liriķim un melodiķim nepateicīgāku ceļu

— drāmatisku rečitātīvu; gan tāpat kā Baņutā te sastopamas inte-

resantas orķestra epizodes; instrumentācija raibāka, oriģināla

kolorīta bagāta.

Otrs komponists, kas teicis paliekošu vārdu mūsu operā —

Jānis Mediņš (dz. 1890, jaunākais no trim brāļiem), kas sāka

savas komponista gaitas pāris gadus pirms kara ar dažām kora un

solo dziesmām un simfoniju e-mollā, kuras atskaņojumu 1914. gadā

kritika dēvē par izcilu notikumu latviešu mūzikas dzīvē, norādot uz

veiklo instrumentāciju. Šinī laikā viņš arī iecerē savu pirmo operu

Uguns un nakts (J. Raiņa), kuras komponēšanu pabeidz kara laikā

Krievijā, strādādams visneiespējamākos apstākļos un gandrīz aiz-

iedams pats bojā revolūcijas jukās. Revolūcijas sākumā viņš tika

iecelts par V. Sibīrijas dzelzceļnieku bataljona kapelmeistaru. Tve-

ras guberņā, Toržokā uzturoties, Uguns un nakts otrās daļas divi cē-

lieni pabeigti preču vagonā, kur viņš nodzīvoja kopā ar dzīves bied-

reni piecus mēnešus, pārciezdams aukstumu, badu un citādas grūtī-

bas. Beidzot, Sibirijā nokļuvis, viņš saslimst ar bakām un, tikko iz-

veseļojies, spiests bēgt kājām 40 grādu salā no lieliniekiem. Uguns

un nakts partitūru iešuva brezentā un šo divi pudi smago nastu
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stiepa viņa ceļa biedri — viņa kundze un Dr. K. Ziediņš, jo pats kom-

ponists tikko jaudājis paiet. Par šo epizodi viņa dzīves biedre presē

iespiestās komponista atmiņas papildina vēl sekojoši: „Mediņš vairs

nevarēja noturēties kājās, tāpēc ar Dr. Ziediņu likām viņam priekšā

pamest operu un nest viņu pašu. Mediņš par to negribēja ne dzir-

dēt: „Ejiet jūs divi vien un atstājiet mani ar operu te", viņš neatlai-

dīgi atkārtoja. Pirmo reizi pret operu manī sacēlās naids, un es gri-

bēju mest viņu grāvī. Ar draudiem piespiedām pretimbraucošo zem-

nieku mūs kādu gabalu pavest." Šai ar tik lielām mokām kompo-
nētai un izglābtai operai bija lemts 1921. gadā pirmuzvedumā Nac.

operā izvērsties par lielu latviešu mūzikas triumfu. Operā izkom-

ponēts gandrīz viss Raiņa teksts un tā pildīja divus vakarus (II daļa

uzvesta 1925). Vēlāk komponists to pārstrādājis viena vakara uz-

vedumam. No drāmaturģiskā viedokļa arī šai operai raidīti daudzi

pārmetumi. Raiņa tekstu būtu vajadzējis īsināt, operas prasībām

vairāk piemērojot. Bez tam filozofija nav pateicīga viela mūzikālai

izteiksmei, tās īstā sfaira ir jūtas. Par cik Raiņa idejas šinī sfairā

ietiecas un iemiesojas konkrētām īpašībām apveltītos skatuves tē-

los, par tik arī Mediņa mūza nepaliek Rainim iepakaļ. Viņa mūzika

ir melodiski bagāta, nozīmīga, tāda paša augsta gara lidojuma ie-

dvesmēta. Formālā nozīmē J. Mediņš te izvēlējies zināmu kompro-

misu starp Vāgnera mūzikālo drāmu un parasto melodiskās operas

stilu. Taču mūzikāli-drāmatiskais ir pārsvarā; mūzikā dominē

masīvais, nozīmīgais orķestris, sava loma arī tā sauktajiem vad-

motīviem, kurus sāka pielietot konsekventi Vāgners, bet kuru

pārņēmuši daudzi vēlākie operkomponisti, — pat Vāgneram tik ļoti

pretējais itāliešu vērists Pučini. Nedzīvāks, skatuviskā un mūzi-

kālā norisē gausāks ir Jāņa Mediņa otrais darbs — Dievi un cil-

vēki — opera, kurai izmantota Leona Paegles tā paša nosaukuma

drāma. Tāpat kā pirmajā operā, te tomēr daudz interesantu vietu

orķestra partijā. Kā redzam, tad libretu izvēles ziņā ne Alfrēdu

Kalniņu, ne Jāni Mediņu nevar saukt par sevišķi laimīgiem. Toties

jaunu, savdabīgu žanru mūsu operliterātūrā rada Jāņa Mediņa trešā

opera Sprīdītis (Annas Brigaderes teksts). Pasaku fantastika allaž

bijusi pateicīga viela operai; atcerēsimies, ka ar tautas pasaku

(Burvju strēlnieks) nodibināja tā saukto romantisko operu vācie-

tis Vebers. Mediņš gan savā darbā gājis mazliet citādus ceļus. Te

viņš galveno vērību veltījis mūzikālai illūstrācijai, notikumu un

raksturu zīmēšanai un pasvītrošanai orķestrī, kas viņam kā ar pirm-

klasīgu techniku apbalvotam orķestra komponistam ir pateicīgs pa-

ņēmiens. Vokālās partijas pa lielākai daļai aprobežojas ar mūzikālu

deklamāciju. Mediņam pieder arī pirmā latviešu baleta partitūra
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Mīlas uzvara, ar V. Komisāra libretu tautiski-fantastiskas pasakas

garā.

Vispār Jānis Mediņš ir ievērojamākais no mūsu vidējās paau-

dzes komponistiem, kas pašos spēka gados atrazdamies, vēl daudz

var latviešu mūzikai dot, tādēļ nebūs lieki pie viņa mūzikas īpatnī-

bām pakavēties. Tāpat kā Alfrēds Kalniņš, viņš ir kompozicijā gal-

venā kārtā autodidakts, jo nevar par sevišķi nopietnu atzīt to teorē-

tisko zināšanu krājumu, ko viņš ieguva, apmeklēdams Zīgerta

mūzikas institūtu. Ar tikpat lielu intuiciju kā darba spēju ap-

balvots, no lielu komponistu darbiem mācīdamies, J. Mediņš iegu-

vis izcilu techniku un izstrādājis pats savu stilu, kuram piemīt

.ari latviski, folklorai radniecīgi elementi, kaut gan viņš nedarina

savu mūziku kā E. Melngailis tieši no folkloras avotiem smeldamies,

nav arī principiāls diatoniķis; viņš neatsakās no jauno mūsdienu mū-

zikā pazīstamo mūzikālās izteiksmes līdzekļu pielietošanas savai

iecerei un fantāzijai piemērotā veidā. Spilgts, spontāns melodiķis

būdams, Mediņš meistarīgi pārvalda arī orķestri, kura krāsās gan

varam brīžiem saklausīt Vāgnera, Pučini, Štrausa, Zibeliusa un fran-

ču impresionistu ietekmes, taču bez ieslīdēšanas eklektismā. Zi-

nāmu pārmetumu Mediņam var izteikt no mūzikālās formas vie-

dokļa: viņa mūzika celta drusku improvizātoriskā garā, dažkārt tai

pietrūkst konsekventāka izstrādājuma, bet toties tai arī ir nemeklē-

tības, brīva, droša gara lidojuma pievilcība. No viņa orķestra dar-

biem vēl atzīmējamas trīs svītas; vērtīga ir viņa deva klavierēm:

klavieru koncerts — krāšņs, rūpīgi izstrādāts darbs, un 10 dainas,

kur latviskais nosaukums atjautīgi atvieto parasto prelīdi. Me-

diņš komponējis arī tuvu pie 100 dziesmām, kurās izteicas galvenā

kārtā kā skumjš liriķis. Viņam tuvs dzejā Fricis Bārda, Elīna Zā-

līte, Akuraters, arī Rainis savos liriskos un erotiskos dzeju momen-

tos. Dažas mīlestības dziesmas rakstītas ar lielu melodisku iejūtu

un spēku. Pavadījumi dziesmām interesanti darināti, taču bez tiek-

smēm izvērsties patstāvīgās epizodēs, kā tas ir A. Kalniņa dziesmām

levērojamu vietu latviešu komponistu saimē ar savu operu

Vaidelote un simfoniskiem darbiem ieņem arī Jāzeps Mediņš

(dz. 1877), kas gan pieder pie vecākās paaudzes, bet vairāk dabūjis

izteikties pēckara laikmetā. Pats sākdams savas mūzikālās gaitas

kā orķestra mūziķis un vēlāk darbodamies Krievijā par diriģentu,

viņš arī ieguvis ievērojamu orķestra izteiksmes līdzekļu pārvaldīša-

nas techniku. Krievijā dzīvodams, viņš jau agri iecerē Aspazijas

drāmu Vaideloti operai. Tālu no dzimtenes atrazdamies, viņš nelolo

sevišķas cerības to uz skatuves iemiesot un ar komponēšanu ne-

steidzas. Latvijā viņš atgriežas pēc dažādām pārciestām grūtībām,



350

ar sabojātu veselību 1922. gadā. Neraugoties uz to, cītīgi ķe-

ras pie savu nodomu reālizēšanas. 1927. gadā opera piedzīvo savu

pirmuzvedumu. Arī Jāzeps Mediņš savā operā vairāk nosveras uz

Vāgnera mūzikālās drāmas pusi, tomēr netrūkst te dažu atsevišķu

skaistu dziedājumu. Savā būtībā viņš īsts romantiķis, Aspazijas

dzeja viņa garam tuva. Bet tāpat kā Aspazijas darbam arī viņa

mūzikai diezgan maz īsta drāmatisma. Latviska īpatnība šinī Jā-

zepa Mediņa darbā neiezīmējas; viņš tuvs krievu romantiķim Čai-

kovskim. Bez operas viņš devis ievērojamus simfoniskus darbus:

vienu simfoniju, simfonisko skici Rudens noskaņas, simfonisku tē-

lojumu Latvju zeme un c. Komponējis bez tam koncertu čellam,

diezgan daudz kora un solo dziesmu. levērību pelnī divas balādes

korim orķestra pavadījumā, Zvana ezers un Jagaila gals. Viņa me-

lodijām plaša dabiska elpa, harmonijā viņš vairas „modernisma",

taču tā ir allaž izmeklēta, zīmīga.

Jauns, savdabīgs talants ir Jānis Kalniņš (Alfrēds Kal-

niņa dēls, dz. 1904. g., mācījies kompoziciju Latvijas konservātorijā

pie prof. J. Vītola). Ar viņu mūsu operkomponistu saimē ienāk visjau-

nākā paaudze. Vairākus gadus viņš darbojies Nac. teātrī par or-

ķestra vadītāju un skatuves mūzikas komponistu. Pēc tam pāriet

par diriģentu uz Nacionālo operu un apmēram triju gadu laikā sa-

raksta trīs operas: Lolitas brīnumputnu (A. Bragderes), Hamletu

(Šekspīra) un Ugunī (R. Blaumaņa teksts). Pēdējā laikā viņš jāuz-

skata par mūsu ražīgāko operkomponistu. Partitūru skaitam un

darba ātrumam operas laukā ir sava nozīme. Gandrīz visi ievēro-

jamākie operu komponisti ir komponējuši daudz, pat loti daudz, bet

piedzīvojumi rāda, ka tikai dala šīs produkcijas kļūst par „ejošām"

operām. lemesls tam laikam būs meklējams tanī apstāklī, ka operu

komponējot, komponistam jāietilpina savā darbā faktori, kas atrodas

ārpus mūzikas sfairas, — tīri skatuviski elementi, kuros nepiecie-

šami zināmi piedzīvojumi, kas var nepaveikties pat nobriedušam

komponistam, kam galvā mūzikālu ideju pārbagātība. Jāņa Kalniņa

līdzšinējās operas ir bijušas „ejošas", katra piedzīvojusi vairāk kā

25 izrādes. Vairākus gadus par teātra orķestra vadītāju un teātra

mūzikas komponistu darbodamies, Jānis Kalniņš ieguvis smalku ska-

tuves darbības norises izjūtu, īstu skatuves nervu, kā arī iz-

vairījies no daudzu operkomponistu kļūdām, padarījis operas par

aktuāliem skatuves darbiem. Un jāsaka vēl vairāk: Jānis Kalniņš

operas problēmai pieiet tikai no skatuviskā viedokļa, viņš domā, ka

mūzikai pašai par sevi ir citi uzdevumi, bet skatuves, -resp. operas

mūzikas uzdevums, kalpot vārdam un darbibas norisei, izvairoties

no novirzīšanās abstraktās mūzikālās idejās. Pret šo uzskatu var,
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zināms, strīdēties, jo, kā jau sākumā minēju, operas attīstība pa-

zīst vairākas fāzes un radīšanas principus un daudz skaistu darbu,

kas radušies dažādiem komponistiem operas problēmai dažādi pie-

ejot. Bet galu galā mākslas darbu baudītāju interesē tikai māk-

slas darbs pats par sevi, t. i. darba rezultāts, nevis šī darba principi.

Ja aplūkojam Jāna Kalniņa visu triju operu sižetus — Lolitas

brīnumputns, Hamlets un, beidzot, Ugunī, — tad redzam te ārkār-

tīgu tematikas dažādību, pārlēcienus uz tādām tēmām, kas var dažu

labu novest nesaprašanā, no kā tad komponists vadās savu sižetu

izvēlē, kāds ir vioa garīgais „credo" operas laukā. Tam atkal ra-

dīsim atbildi, ja ievērosim, ka visu augšminēto operu idejas kompo-

nistam radušās jau viņa darbības laikā teātrī, tā tad skatoties un ie-

dziļinoties to skatuviskā norisē. Drāmatiskais nervs, raksturu zī-

mējums un to cīņas — bijis tas elements, kas valdzinājis komponistu

un kas arī atrodams pieminētos dramatiskos sacerējumos, jo tie visi

ir iecienīti skatuves darbi. Šķiet, tādēļ komponists arī varējis nākt

pie slēdziena, ka mūzikai operā nav jārisina patstāvīgas problēmas;

patiesi — Brigadere, Šekspīrs, Blaumanis — visi savā nozīmē lieli

dramatiski rakstnieki — pratuši iecerēto vielu tā apstrādāt, izveidot

un izsmelt, ka te komponistam atliek tikai sekot rakstnieka domu

pavedienam, reducēt tekstu, pārnest reducēto mūzikas prizmā, dot

rakstnieka nodomiem attiecīgu mūzikāli-drāmatisku ietērpu. Lai-

kam būtu citādi, ja komponistam būtu iznākušas darīšanas ar ope-

ras libretiem parastā nozīmē, kas bieži vien tikai pavirši apzīmē

komponista iemīļotā un iecerētā sižeta kontūras, atstājot visu to, ko>

lugā sauc par „zemtekstu", paša komponista ziņā — izteikšanai-

mūzikā. Savām operām libretus komponists darinājis pats, vien-

kārši nostrīpodams tekstā visu, kas viņam šķitis intrigas risi-

nājumam operā apgrūtinošs, paturēdams tikai zīmīgāko, detaļu

raksturojumu atstādams mūzikai. Šinī ziņā viņš rīkojas ar lielu

atjautību, zīmīgi prot izmantot atsevišķas personas raksturīgus

vadmotīvus, kas, atkarībā no to garīgās noskaņas, attiecīgajā

momentā pārveidodamies, ieskanas orķestrī raksturojamai personai

uznākot vai darbojoties, ievijas pavadījuma figūrācijās un tml. Or-

ķestri viņš pārvalda pietiekoši, lai iemiesotu savus nodomus, sevišķi

illūstrātīvā nozīmē. Maz viņa operās ir melodikas, vispār tādu

posmu, kurus varētu uzskatīt par baudāmu mūzikālu vērtību ārpus

skatuves darbības norises. Harmoniskā ziņā viņš mēdz būt diezgan-

radikāls, mīlē gadījuma saskaņas, pārsteidzošus akordus, taču prot

zināmas noskaņas panākšanai rīkoties arī ar tīrām orķestra krāsām.

Viņa pēdējā opera Ugunī, šķiet, vislabāk raksturo viņa gara ievirzi

— reālismu. Ugunī ir pirmā vēristiskā opera latviešu mūzikā.



352

Jauns, līdz šim latviešu mūzikā maz sajusts elements, ko ienesis Jā-

nis Kalniņš — ir humors, drastiskas imitācijas, kas uzskatāmi iz-

paužas arī viņa orķestra kompozicijā Suitu danči. Bez tam viņš kom-

ponējis orķestrim simfonisku skici Brāļu kapos, Lietains vakars. Lat-

vju rapsodiju. Interesantas ir viņa trīs kora dziesmas ar Sudrabkalna

tekstiem: Pētera Gailis, Apsniegošā pilsēta, Pasaka par Piķamici.

Ar to mūzikā guvis atspoguļojumu modernajā dzejā kādu laiku do-

minējušais ekspresionisms.

Visumā varam secināt, ka mūsu drāmatiskā. patriotiskā lite-

rātūrā idejiskā ziņā operu komponistus krietni ietekmējusi, taču

praksē ceļš, pa kādu līdz šim gājuši mūsu komponisti libretu darinā-

šanā, nav atzīstams par gluži pareizu: operas tekstam ir savas spe-

cifiskas prasības, to ievērošanai nepieciešama komponista cieša sa-

darbība ar speciālistu libretistu. Šāda apdāvināta libretista trūkums

mūsu operkomponisticm loti jūtams. Ar to būtu īsumā izsmeltas

mūsu orīģināloperas tapšanas gaitas, kurās, ja arī vēl nevaram at-

rast īstus meistardarbus un vērojam zināmu svārstīšanos operas ra-

dīšanas principos, taču varam saskatīt dažu labu paliekamu vērtību.

Ja esmu tagad vispirmā kārtā pakavējies pie operas, tad ne tādēļ,

kas šis novads iezīmētu vērtīgāko, ko mums pēckara laikmetā lat-

viešu mūzika devusi, bet tādēļ, ka tas ir jauns novads, kas izrietējis

kā dabiska konsekvence no mūsu vokālās un instrumentālās mūzikas

attīstības, kurai noteikti virzieni iezīmējušies jau agrākā laikmetā

un kurā nekādu pārsteidzošu lūzumu vai novirzienu patlaban nevar

konstatēt.

Mūsu kora dziesmā jo auglīgs, sekotājiem bagāts izrādījies E.

Melngaiļa darbs tautas dziesmas, folkloras laukā. Šis virziens, kaut

arī ar dažām niansēm un jaunām nokrāsām kuplots, jāatzīst kora

dziesmā par dominējošo. Gandrīz lielākā daļa mūsu jauno kompo-

nistu izkopusi savu techniku tiktāl, ka jaunu, skaistu un īsti lat-

viski skanošu kora dziesmu rašanos varam jau uzskatīt par „ikdie-

nišku" parādību. E. Melngaiļa virzienā viskonsekventāk, cītīgāk

strādā Jēkabs Graubiņš (dz. 1886). Taču viņš nav vienīgi

Melngaiļa sekotājs. Savas atziņas viņš papildinājis ar patstāvīgiem

latviešu folkloras pētījumiem, par kuriem sarakstījis arī dažus apce-

rējumus, padziļinājis un sintezējis agrāko pētījumu rezultātus kā zī-

mējoties uz tautas dziesmu tonālajām īpašībām, tā arī uz to takts-

mēru, sakarībām ar tautas dziesmu metriku. Viņa tautas dziesmu

apstrādājumi atšķiras no A. Jurjāna un Melngaiļa ar plašāku formu,

kas rasta dažādi apstrādājot atsevišķus pantus, un interesantām illūs-

trācijām. Graubiņa orīģināldziesmas arī galvenā kārtā rakstītas

korim. Izceļama faktūras stingrība, formas noapaļotība, kaut drusku
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jūtama sausa, pārak intellektuala pieeja. Sarakstījis arī dažus ne-

lielas formas simfoniskus darbus.

Viens no atjautīgākiem tautas dziesmu apstrādātājiem ir arī

Ādolfs Ābele (dz. 1889), kas šinī nozarē ievedis dažus tīri

oersonīgus, lielu muzikālu izsmalcinātību izteicošus momentus. Viņš

ir arī viens no mūsu īpatnākiem orķestra komponistiem: izjūtā

smalks romantiķis, drusku rada Čaikovskim, mīlē izstrādāt parti-

tūras ar īstu mozaīķa rūpību un krāsu izjūtu. No izcilākiem simfo-

niskiem darbiem minami: Leģenda, Vīzija, Vientulība, Lāčplēša

kaps.

No redzamākiem mūsu komponistu pēckara paaudzē jāatzīmē

vēl Paula Līcī te (dz. 1889), romantiķe ar impresionisma

iezīmēm, komponējusi dažus nelielus darbus orķestrim, klavie-

rēm, čellam, stīgu kvartetam, daudz dziesmu, no kurām liela dala

par Fr. Bārdas tekstiem. Jēkabs Poruks (dz. 1895), — īpatnu,

izsmalcinātu izjūtu komponists, harmonijā moderns, formālā ziņā

tīru smalkdarbu mīlētājs. Pazīstamas galvenā kārtā solo dzies-

mas, kurās dominē rezignācija. Dzejā tuvākie viņam Skalbe, Grē-

viņš, Austriņš, Rainis, Plūdons. Labi pārvalda arī tautas dziesmu

harmonizāciju, to skaits viņam diezgan prāvs. —Lūcija Garuta

(dz. 1902) pievērsusēs galvenā kārtā dziesmu komponēšanai. Tām

pati sacerē arī tekstus. Viņas mūzika trausla, skumja, harmonijā

mtama Skrjabina ietekme. Pazīstamas arī dažas orķestra kompo-

zicijas un klavieru darbi. — Vidvuds Jurevičs (dz. 1892) arī

galvenā kārtā dziesmu komponists, krietni rados ar Čaikovski, ii*

arī dažas orķestra kompozīcijas. — Volfgangs Dārziņš

(Emīla Dārziņa dēls, dz. 1906) savā harmonijā viens no visizsmalci-

nātākiem jaunās paaudzes komponistiem, komponē maz, bet rūpīgi.

Sarakstījis orķestrim spāniešu deju svītu, latvju deju svītu, vairākas

kora dziesmas, tautdziesmu harmonizācijas. Izcilākais darbs — ar

lielu mūzikālu iedvesmi, romantiskā gaumē uzrakstīts klavieru kon-

certs. — Tīrs romantiķis arī Jān i s Cīrulis (dz. 1897), pazīsta -

mas viņa kora dziesmas, tautdziesmu harmonizējumi uz Melngaila

principiem. Dzejā viņam rada Skalbe, Antons Bārda, Austriņš, Plū-

c'ons, Medenis. — Moderna, izjūtās un formā vēl ne gluži līdzsva-

rota romantiķe ir Lauma Reinholde (dz. 1906). Tautiskā

-.'ara ar lirisku nokrāsu raksta J. No rvi 1i s (dz. 1906), — kora un

solo dziesmas, faktūra ne gluži korrekta. — Mērens modernists ir

Jānis Kepītis (dz. 1908), komponējis dažus skaņdarbus or-

' cstrim, trio, kantāti, solo dziesmas un c. — Tīro romantiķu katēgo-

-1ijā vēl jāieskaita Valdemārs Ozoliņš, Pēteris Bari-

sons, Leonīds Vīgners, Helmers Pavasars, Ar-
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vī d s 2ilin sk i s v. c. Savam solo dziesmu kompozīcijām daudzi

no viņiem izvēlējušies mūsu jaunāko dzejnieku tekstus.

Mūsu solo dziesmas attīstība rit apmēram tajās sliedēs, kā to

ievadījis J. Vītols, A. Kalniņš, E. Dārziņš, J. Zālītis, J. Mediņš.

Jaunā dziesmu komponistu paaudzē pārsvarā liriķi. Tematika —

skumjas, mīlestība, daba, pa reizei reliģiozi motīvi. Negatīva šķiet

pie dažiem jauniem komponistiem pārliecīga nodošanās skumju kul-

tam. Mūziku, protams, nevar darināt vienīgi no priecīgām izjūtām,

bet traģiskajam, skumjajam elementam jābalstās drusku dziļāk cil-

vēka dvēseles būtībā, tam jāizraisa tās lielākie, dziļi gruzdošie no-

slēpumi, bet gluži vienkārši „satumst", kā satumst vakars, ir jau

tāda slimīga manierība. Bet tādas noskaņas šur tur vērojamas

arī jaunākā dzejā. Tādā kārtā varam teikt, ka mūzika dziesmas

laukā diezgan uzticīgi gājusi vienu ceļu ar dzeju līdz pat pēdējam

laikam.
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DESMITĀ NODAĻA

Latviešu humānitārā zinātne

1.Valodniecība

Alvils Augstkalns

Literatūra ar savu izteiksmes līdzekli — vārdu, valodu, rakstu

— ir atkarīga no valodas izpētījuma stāvokļa, no sava laika grama-

tiku darbiem, kritiķu un rakstnieku pašu uzskatiem, centieniem un

izpratnes. Pašu vienkāršāko atkarības veidu illūstrē viss ilgais

svešinieku laikmets mūsu literātūrā. Katram sveštautietim, kas ko

devis mūsu rakstniecībai, papriekšu bija jāiemācās latviski, un va-

loda viņa rakstos ir tāda, kādu tam mācījuši viņa skolotāji — gra-

matiķi un vārdnīcnieki, jeb kādu tas patstāvīgos pētījumos atzinis

par pareizu. Bet literātūras atkarība no valodas pētījumiem neiz-

beidzas ar tās pāriešanu latviešu pašu rokās.

1. Pāra sīkas vēsturiskas ziņas ļauj nojaust, ka sākumā vācu

satiksme ar šejienes tautām balstījusies uz lībiešiem un latviešiem,

kas iemācījušies vāciski. Tādā stāvoklī ir mazāk ierosinājuma valod-

nieciskām studijām nekā tad, kad jāsastopas ar tautu, kas nespēj

pienācīgi piesavināties „kultūras nesēju" valodu. Latviski iemācī-

jās tie vācieši, kam bija sevišķa patika un talants, bet kaut arī daži,

varbūt, mācēja loti labi, no šās valodas mācēšanas nekāda valod-

niecība neradās. Eksakti vēsturisku datu par valodas mācīšanos

vācu pusē ir kāds pāris no XV g. s. Ciktāl var būt bijusi kāda pries-

teru apmācīšana latviešu valodā, tā gan dibinājās uz garīgiem tek-

stiem, ne uz gramatikas; bet par pašiem tekstiem nezinām nekā.

kādi varētu būt bijuši tulkoti (neskaitot pašus īsākos un nepiecieša-

mākos: tēvareizi un Marijas suminājumu). Nekas nav arī zināms

par kādiem varbūtējiem vokābulāriem Latvijā, kas būtu līdzīgi,

piem., prūšu t. s. Elbingas vārdnīcai (800 vārdu vāciski-prūsiski,

apm. XIV g. s. sāk.).

Uzplaukst un arī pētīšanai kļūst pieejama (uzglabājas teksti)

garīgā literātūrā kopš reformācijas, un dažos no šiem rakstiem va-

loda tik labi gramatiski organizēta, ka taisni prasās domāt tam bla-
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kus attiecīgu gramatiku (piem., Kurzemes 1586./7. g. rokas grāmata);

tomēr nav nekādu valodniecisku rakstu, ne piezīmju līdz 1631. gada

Manceja Vademecum'a priekšvārdiem.

2 Gramatikas vācu laikmetā. Pirmā latviešu

gramatika — Rehehuzena Manuductio („Viegls un drošs va-

donis uz latviešu valodu", cf. II 36), sarakstīta pirms Manceja grā-

matām, iznākusi iespiesta pēc Vademecum'a 2. izd., bet neattēlo ne

to valodu, kas bija parasta pirms Mancela, ne arī saskan ar Manceli,

nedz var to pārspēt. Tai nevarēja būt lielākas nozīmes ne rakstu

valodas attīstības gaitā, ne valodniecībā. Nebūdams mierā ar iznā-

kušo gramatiku, Kurzemes superintendents Pauls Einhorns

tūliņ publicēja traktātu pret to, kur, neapmierinādamies ar kritiku

vien, skaidri un pareizi attēlojis substantīvu deklināciju.

* Jaunu sākumu latviešu gramatikai dod Kr. Fire k c r s un

kļūst par izeju visai turpmākai attīstībai. Viņa darbība gan neno-

risinās vēstures gaismā, un tās augļi tikai pa daļai uzglabājušies

(1669. gada norakstā laikam viens no viņa agrākiem neizstrādātiem

gramatiskiem uzmetinājumiem), bet labi zinām, ka nevien H. A d o I-

fi ja gramatika (1685), bet arī otra mazāka tā paša laika grāmatiņa

(G. Dreseļa Gantz Kurtze Anleitung, 1685) īsti ir Firekera sakopota

materiāla izstrādājums. Pēc tam Vecais Stenders pārstrādā

— „Adolfija nopelnus" cienīdams un slavēdams — „pirmo mēģinā-

jumu" par „pilnīgu gramatiku" (1761, 1783
2

). Kad šī bija izpārdota,

tad Tērbatas universitāte gādāja par lektora Rozenbergera

darba izdošanu (Formenlehre 1830, 18482

,
Syntax 1852), Latviešu li-

terāriskā b-ba godalgoja un izdeva fleselberga valodas mācību

(1841). Un Bīlenšteina gramatiskie darbi izauga no skubinā-

jumiem apstrādāt jaunam izdevumam izpārdoto Heselbergu. Jaunu

atziņu un jaunu viedokļu klajā nestu darbu nesastopam. Nav tiek-

smju pēc dziļas un apzinātas reformas, bet, taisnība, vienumēr atro-

das persona, kas gādā vidēju kursu katrreiz, kad tiek sajusta vaja-

dzība pēc tāda, un, piem., pie apzināti novecojušās grāmatas pārdru-

kāšanas nepieciešamības dēļ nav bijis ne reizi jāķeras. Mierīgs, mē-

rens progress turpinājās un izpaudās arī pa daļai piezīmju un mono-

grāfisku darbu publicējumos: Hardera Anmerkungen und Zu-

sātze (1790), Velliga (pirmais latvietis!) Beitrāge z. lett. Sprach-

kunde (1828) un Latv. lit. b-bas Magazīnās (kopš 1828).
3. Vārdnīcas. Lielāka dzīvība tomēr vārdnīcu darba

laukā. Jau Man celis izdod pirmo vārdnīcu Lettus (1638), vā-

ciski-latviski alfabēta kārtā ar otru daļu (Phraseologia lettica), kur

vārdi un izteicieni sakopoti nodaļās pec satura. Jaunu materiālu

vārdnīcai vāc un gatavo Firek cr s. Ap 1685. gadu tiek gatava
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J oh. Lang iv s, Bārtas un Nīcas mācītāja, vārdnīca, kur latviski-

vāciskā sakārtojumā pārveidots Lettus un pievienoti autora paša

novērojumi. Ap šo pašu laiku mirst Firekers; viņa vārdnīcas rok-

rakstu iegūst L. Kanenbergs, kas sastāda pēc tam pats latviski-

vācisku vārdnīcu, izlietodams ir Firekera, ir Langius rokrakstus.

Viņa rokrakstu laikam lieto vēl neizzināts autors, kas sastādījis vēl

plašāku Manuale lettico-germanicum. Tik daudz rokrakstā paliku-

šas vārdnīcas, tik rūpīgi pārrakstītas, ka katra no tām varētu tikt

drukāta, tik neatlaidīgi arvien no jauna pārstrādātas un paplašinātas,
— tās rāda centību un darbību, kas nav nekādā samērā ar naudas

līdzekļiem, ko tos laikos var atvēlēt latviešu vārdnīcu iespiešanai.

Publicētas tiek daudz niecīgākas vārdu grāmatiņas ar daudz valo-

dām un maz vārdiem: zviedriski-poliski-vāciski-latviski v. tml. Ka-

nenberga draugs L. Dep k i n s 1704. g. mēģina izdot „sengaidīto

latviešu vārdnīcu", bet pēc paraugloksnes pārtrauc darbu. Par kā-

das neatlaidības cenu rezultātu panācis lielākas izdotas vārdnīcas

(1772—1779) autors Jē k. Lange, rāda jau tas vien, ka uzglabā-

jušies divi pilnīgi lielās vārdnīcas (iespiestas 1000 slejas) orīģināl-

manuskripti, bet faktiski iespiedums varbūt noticis vēl pēc cita rok-

raksta. Vienīgi Vecā Stendera vārdnīca (1789) iznāca kā vispār

atzītas autoritātes darbs, atzītas vajadzības apmierināšanai un tad

arī kalpoja gandrīz līdz pašam beidzamam laikam. Neesam minē-

juši ne visas iespiestās, ne (vēl mazāk) visas rokraksta vārdnīcas, kas

vispārējās ainas negroza. Tāpat kā gramatikai, vārdnīcai (Stende-

ra) atsevišķas piezīmes ir devuši fiarders, Velligs un daudz Literā-

riskās biedrības Magazīnu līdzstrādnieki, bet šai laukā jauna darba

saveicināšanai un saskubināšanai ierosinājumi un jaunas vārdnīcas

nepieciešamības apziņa izrādījās mazāk efektīvi kā gramatikā.

Daudzi, kas jau lika rokas pie darba, solīdamies un apņemdamies

gādāt jaunu vārdnīcu, no tā ir atkal atstājušies nevaļas un citu darbu

dēļ, nesastrādādami ne tik kā 17./18. g. s. vārdnīcnieki; arī Juris

Bārs bija tai starpā. Tāpat J. Neik cn s, nomirdams, laikam

atstāja tikai loti mazu iestrādātu darba tiesu, ko tad pabeidza bīs-

kaps K. Kr. Ulmanis (1793—1871), izlaizdams vienu jaunu lat-

viešu vārdnīcu (1872). Bet no tīri lietišķās puses raugoties, grūti

sameklēt, ar kādām vērtīgām īpašībām lai atsveram šī darba lielos

Trūkumus. Kamēr nebija K. Mīlenbacha Latviešu valodas vārd-

nīcas (rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endze līn s, 1922—

1932), latviešu tautības valodniekam bija jāstrādā tā, it kā vārdnīcas

nebūtu, visas vecās vārdnīcas lietojot tikai kā nepilnīgu materiālu.

4. Ortogrāfija un vecākie izrunas pētījumi.

Katrs vārds, ko cittautietis izsauc, prasīdams vai rādīdams zināmu
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lietu, jau ir zināms leksikoloģisks sasniegums; katra vārdu rinda,

ko viņš savieno teikuma jēgā, ir gramatisks darbs; bet kaut kas pa-

liekošs, kas tai pašā acumirklī neizgaist, ir tikai raksts. Katrs uz-

rakstīts vārds ir ortogrāfiskas, fonētiskas un drīz vien arī grama-

tiskas problēmas atrisinājums, un katra pārmaiņa rakstības veidā ir

valodniecisks darbs. Ortogrāfijas izveidošanai, domu izmaiņai par

labāku rakstības veidu un pareizu izrunu visderīgāk sekot, lai ie-

gūtu kādu ieskatu par valodas pētīšanas saturu un tendencēm.

Pirmais ortogrāfijas sākums un sagatavošanās sākt kādu va-

lodu rakstīt latīņu burtiem daudzām tautām ir bijuši īpašvārdi, kas.

pieminami svešas valodas — parastās dokumentu valodas tekstā.

Latvijā gan nekādas ievērojamākas ortogrāfijas normas tādā ceļā

nav izveidojušās, un vēl pirmie sakarīgie teksti iespiesti ortogrāfijā,,

kas mazāk precīzi tēlo latviešu skaņas, nekā vienai otrai citai tautai

īpašvārdi rakstīti pirms tekstiem. Viduslejasvācu rakstība nepie-

der pie adekvātajām, raugoties no tās pašas valodas viedokļa, kurai

tā radīta, un pavisam nevar dot labas sekmes, pārnesot to uz pavi-

sam svešu valodu. Un taisni šai neprecīzai ortogrāfijai pieslējās-

pirmie latviešu vārdu rakstījumi 16. (un varbūt jau 15.) g. s. Pirma-

jās latviešu grāmatās un sīkākos rakstos ir daudz tādu burtu kom-

bināciju, kas noder par tā laika rakstīšanas parašu zīmi, bet ļoti maz

domāts par to, cik valodā skaņu, kas noteikti atšķir vārdus un ku-

rām katrai vajadzētu pastāvīgi tikt attēlotām ar to pašu burtu jeb

burtu kopu. Sabojātā lapā viegli varam atjaunot trūkstošos pus-

vārdus tai pašā rakstībā, kāda bijusi pirmrakstā; nebūtu grūti viltot

16. g. s. latviešu rakstus; bet skaļi lasīt tos gan varam tikai tādēļ, ka

tā laika valoda nav būtiski atšķīrusies no tās pašas, ko šodien ru-

nājam. Arvien vairāk atradinādamies (16./17. g. s. mijā) no lejas-

vācu valodas un piesavinādamies Lutera augšvācu rakstu valodu,

arī latviešu rakstos vācieši arvien vairāk ļauj ieslīdēt relātīvi labā-

kiem augšvācu rakstības paņēmieniem (piem., šņāceņu čupu bur-

tiem). Bet zinot, pie kāda rezultāta vēd tāda pamazītēja attīstība,

nešaubāmies, ka visi jaunās vācu ortogrāfijas paradumi uz latviešu

valodu nepārietu, ja Man cel is uz reizi ar skaidru teorētisku pār-

liecību neparādītu un necīnītos par to, ka latvieši saka „murjf(i)iga

bfifjrDofcfjcma", nevis cgitoofcrjen". Šī skaidrība un konsek-

venta prasība pēc pareizas latviešu izrunas, kā zemnieks runā, no-

ejot līdz jaunu burtu griešanai (pārsvītrotie burti), kur nebūtu nemaz

grūti izlīdzēties ar burtu kopām, tā ir tāda pareiza rīcība īstā brīdī,

kas nebūt nav pati par sevi saprotama, un to, varbūt, neviens cits

nebūtu varējis izdarīt. Manceļa rakstībā sastopamos, no vācu rak-

stības neatkarīgos elementus pavairoja Fi r ek c rs, radīdams lie-
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lāku konstruktīvu vienību pašā latviešu ortogrāfijā, kas pēc tam ti-

kai pa maziem sīkumiņiem ilgos laikos pārveidota. Šis vecās orto-

grāfijas pārveidošanas darbs (no Mancela līdz 1685. gada stāvok-

lim) Firekera nopelnos nemaz nav mazāk jāuzsver kā otra viņa iz-

veidotā, teiksim, zinātniskā ortogrāfija. Firekers pirmais latviešu

valodniecībā illūstrē tādu stāvokli, kā vērtīgas zinātniskas ortogrā-

fijas autors padodas sava laika kavēkļiem un ar labām sekmēm

gādā arī par trūcīgākas, no prakses neizspiežamas „vecās ortogrā-

fijas" labošanu. (Firekera jaunā ortogrāfija principā identiska ar

Latvijas valsts ortogrāfiju, tikai šņāceņu zīme un garumzīme viņam

citāda — pārsvītrojums. Cits radikāli jaunas ortogrāfijas autors ir

bībeles tulkotājs Jānis Reuters — latvietis —,
no kura zinām drošāk

tikai to, ka patskaņu garumu viņš apzīmējis ar divkāršu burtu).

Stenders, piemēram, pēc tādas zinātniskas ortogrāfijas nejuta va-

jadzības.

No ortogrāfijas nu vairāk griežoties uz izrunu, jāsaka, ka, at-

skaitot rakstības motivējumu Mancela priekšvārdos, speciāli par iz-

runu netiek rakstīts (nezinām, piem., vai Firekers atmetis Mancela

ā burtu teorētisku iemeslu dēl, ieb arī izrunā viņš bijis pret to indi-

ferents). Vēl Stendera gramatikā piezīmes par izrunu vairāk lie-

cina par daudzu mācītāju loti slikto izrunu, nekā par gramatikas au-

tora latviešu izrunas izpratni. Velliga piezīmēs ir nodaliņa par plato

un šauro c, kur atziņu mazāk nekā Mancelim savā laikā. Hugen-

bergeram (apcerējums par latv. izrunu Magazīnā 1) uzdevums ir ne-

pārspējami grūts, jo tāmiskā izloksne, ko viņš dzird, ir cits kas, nekā

vidēniešu rakstu valoda, ko un par ko viņš raksta, bet šās starpības

viņš neapzinās un piedevām vēl platā un šaurā c kvalitāti kombinē

ar īsumu un garumu un ar vēl neskaidrāk nojaustām intonāciju iz-

škirībām. Citi autori, kas pirmajās Magazīnās dod piezīmes vai

rakstiņus par izrunu, izmet pa nenoteiktai piezīmei par plato c, par

vai pret intonāciju izšķiršanu, pa nenoteiktam izteicienam, kā tad

īsti izrunājams cc (tag. ie) un o, oh, bet katrā ziņā Rozenbergera

gramatikas noteikto konstatējumu par divām intonācijām garos vo-

kāļos (1830) saņēma ar plašu recenziju, kur šai atziņai ļoti enerģiski

pretojās (Girgensons jun.). Loti skaidri vēl, piem., vēlākais vārdnī-

cas autors Ulmanis apraksta, kā viņš nesadzird starpības vārdos

ruoze un ruoza, par lielu brīnumu latviešu krimuldietim, kas

viņam to demonstrējis. Plašu iespēju izteikties par izrunu sagādā

arī Ulmaņa ierosinātā aptauja par ortogrāfijas pārveidošanu, kaut

gan še, kur runa par praksi, jaunās balsis skan vēl nedrošāk (pret

dubultniekiem bez paša Ulmaņa noteikti izsakās vēl vienīgi Velligs);

tomēr Ulmanis beigās publicē pārlabotas ortogrāfijas projektu —
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vienkāršojot čupu burtus (sch vietā sh = š v. t. t.), atmetot dubult-

niekus un ievedot jumtiņu par vispārējo garumzīmi (daži bija iztei-

kušies arī par labu vienkāršai garuma svītriņai). Pēc gadiem desmit

tikai nāk jauni apcerējumi par izrunu, un abi autori, Bitners un Bārs.

izšķir divus c un divas intonācijas tiklab garos patskaņos, kā div-

skaņos un diftongiskos savienojumos. Abi autori arī proponē jau-

nas ortogrāfijas, un Bitnera projekts tiek reālizēts vēl pirms apcerē-

juma klajā nākšanas viņa paša tautas dziesmu krājumā (1844). No

Bāra projekta visvērtīgākais mantojums ir atraisīšanās no vācu pa-

raugiem svelpeņu un šņāceņu burtos (s, z, c, š, ž, č), un no viņa

varam arī skaitīt ortogrāfijas reformas iniciātīvas pāriešanu latviešu

rokās. 1856. g. parādās pirmās Bīlenšteina tēzes par ortogrāfiju,

kas noraida jebkādu radikālāku soli (aizstāv h un dubultniekus) un

citādi ir diezgan plašs izrunas un praktiskās ortogrāfijas traktāts.

Nākošais reformātors, ko ielaiž Magazīnās, ir Doles draudzes sko-

lotājs M. Vilumsons (1859), kura rakstam ar kritisku atsauksmi līdz-

nākdams, Bīlenšteins sacer arī pats divus jaunus ortogrāfijas piemē-

rus, kurus tomēr neizlieto pat ne tīri zinātniskos nolūkos savās gra-

matikās (1863). (Vēlākos laikos, tautas dziesmas un mīklas izdo-

dams, Bīlenšteins rada vēl citu ortogrāfiju). Pēc tam drīz Biezbār-

dis (Mājas Viesī), Pasītis (Pēterburgas Avīzēs) sāk rādīt reformētu

rakstību visu latviešu priekšā, un zinātniskas diskusijas vietā rodas

īstas cīņas, kur vācu puse jau daudz gadījumos kādu trūkstošu h vai

jaunievestu pusjumtiņu galotnē uztvēra par politiskas pārliecības

zīmi.

Magazīnās vēl atrodas vērtīgi latviešu darbi par intonācijām:

1873. un 1881. g. P. Krumberga īpatnēji uztvertais un neskaidri ap-

gaismotais materiāls, ko tikai pēc ilgāka laika iztulkoja Endzelīns;

1874. un 1897. g. J. Neilanda un 1874.—1881. g. K. Lindes atklājumi

par trim intonācijām; un neko neatstājot neminētu šais jautājumos

Magazīnās vairāk neatrodam kā māc. Millera rakstu, kur viņš cīnās

pret b-bas prezidentu dubultnieku lietā, jo 1873. g. tēzēs Bīlenšteins

vismaz šai ziņā savu 1856. g. viedokli grozījis. Šie paši raksti var

raksturot vispārējo valodniecības pētījumu veidu līdz pirmo lielo

latviešu valodnieku darba sākumam: katrs autors sāk visu no gala,

nav nekādas skaidrības par iepriekšējo autoru atziņām tai pašā te-

matā, un gandrīz vai katram autoram divi soli uz priekšu saistās ar

vienu soli atpakaļ jeb otrādi.

Vai nu praktiskā, vai tīri teorētiskā, vai abējādā nolūkā iz-

gudrotie ortogrāfijas projekti vācu aizbildnības laikā palika bez re-

ālākām sekām; kad šīs pašas problēmas sāka nodarbināt latviešus,

lieta kļuva pavisam citāda un radās arī reālas sekas. Reālizējās ne-



361

vien pārveidojumi, kas vecās ortogrāfijas būtību nemaz negroza un

tomēr to stipri uzlabo, bet pēc daudziem vienreizējiem priekšliku-

miem radās arī jaunas ortogrāfijas projekts ar Rīgas Latviešu b-bas

~zinību komisijas" autoritāti. Vecākos rakstos par h burta lomu

atrodama piezīme, ka paši latvieši (toreiz bija neparasts, ka latvietis

i āksta) h burta nelietojot, bet, zināms, arī nekādu jaunu garumzīmi

neievedot. Un tas ir taisnība —ja latvieši paši būtu nodibinājuši

savu rakstniecību un ortogrāfiju, visdabiskākais pirmais atrisinā-

jums būtu bijusi rudimentāra ortogrāfija bez patskaņu garumzīmes,

kuru rakstniecībai attīstoties un savas valodas izpratnei padziļino-

ties pārlabotu, ievedot konsekventu garumzīmi. Tas pats norisinā-

jās ar Jauno ortogrāfiju". Visvairāk uz A. Vebera (1848—1910)

pētījumu (1884) un uz visu iepriekšējo izmēģinājumu pamata tā tika

pieņemta tādā veidā, ka patskaņu garumu atzīmēja tikai retos izņē-

mumos un līdzskaņiem izvēlējās — kā jau X Bārs un Fr. Brīvzem-

nieks folkloras izdevumos bija darījis — pēc būtības tos pašus ap-

zīmējumus, ko tagad lietojam*.

Šķietami ērtākās bezgarumu ortogrāfijas ļaunās sekas gan vēl

nav pilnīgi pārciestas, bet tās nevar mūs aizkavēt atziņu, ka zinību

komisijas ortogrāfija sagatavoja ceļu vēlākai zinātnieku izstrādātai

ortogrāfijai (1908), kas dzīvē tika ievesta ar 1920. g. ministru pre-

zidenta K. Ulmaņa rīkojumu un īsti pienācīgo vietu ieguva ar 1936.

gada 15. maiju, kad izbeidzās vāciskā vecā ortogrāfija dienas laik-

rakstos.

5. lepriekšējās nodalās devām illūstrācijas par gramatikas un

vārdnīcas attīstības vecāko posmu pirms latviešu patstāvīgiem so-

ļiem. Tas ir arī latviešu valodas pētīšanas priekšzinātniskais posms

ar nolūku: mācīties un mācīt latviešu valodu, nevis — iegūt teorē-

tiskas atziņas. Viena otra zinātniskas valodniecības vēsturē patu-

rama ideja jeb atziņas aizmats ir gramatikās, Hardera, Rozenber-

gera (kas tiecas pieskaņoties jaundzimušai salīdzināmai gramatikai,

kāda tā izpaužas Fr. Bopa sanskrita gramatikās) v. c. darbos. Pilnā

mērā zinātnei gribas pieskaitāma tikai Bīlenšteina darbība — vācu

laikmeta lepnums, augstākais sasniegums un arī noslēgums. Pēc

viņa šejienes vāciešiem vairs nav neviena letologa, kaut gan tagad

tādam būtu daudz vieglāk strādāt — kopā ar latviešu zinātniekiem

un mācoties no latviešu meistariem.

Augusts Bīlenšteins (1826—1907) bija Jaunauces mā-

cītāja dēls, bija arī sava tēva pēcnācējs (1852—1867), bet ilgāku

laiku tomēr Dobeles vācu draudzes mācītājs. Blakus paša zināt-

niskai darbībai viņš veicināja latviešu filoloģiju, uzturēdams zināt-

nisku garu Latviešu literāriskā biedrībā. Ka parasti Bīlenšteinu
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vispirmā kārtā tur par valodnieku, jau tas vien rāda. ka viņa darbība

vairāk slavena nekā izprasta. Gramatika ir pats pirmais viņa darbs,

pie kura vēlāk nav atgriezies; folkloras izdevumos (dziesmas, mīk-

las) uzsvērti valodnieciski kritēriji, bet valodnieciskā daļa nekad

vairs nav tik centīgi un relātīvi sekmīgi izstrādāta kā gramatikas,

kaut gan spriedumam nu vajadzētu būt vairāk nobriedušam. Liela-

jos etnogrāfiskajos (Die fiolzbauten und Holzgerāte der Letten

1907—1918) un vēsturiskajos (Die Grenzen des lettischen Volks-

stammes 1892) darbos valodniecībai tikai palīga loma un valodnie-

ciskie atrisinājumi bieži diletantiski. Rakstu valodas attīstības jautā-

jumos Bīlenšteins nav bijis ne aktīvs, ne sevišķi laimīgs. (Nebūt nav

pārspīlēts tas priekšstats par viņa nepastāvību ortogrāfijas lietās, kas

var rasties no tā, ko esmu pieminējis nodaļā par ortogrāfiju.). Daudz

lielāka loma nekā viņam pašam tur bija viņa gramatikām, no kurām

citi mācījās: Die Lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen,

erklārend und vergleichend dargestellt (I—11, 1863—4), kuras plašajos

apmēros diezgan liela loma ir liekvārdībai, tā ka zinātniskā satura

tur nav neko vairāk kā īsākajā Lettische Grammatik (1863), kas satur

arī plašākajā izdevumā trūkstošo sintaksi. Mazajai grāmatiņai

„Elemente der lett. Spr." nav sevišķas nozīmes, un ar pārējiem Bī-

lenšteina darbiem iepazīstoties, nevar nebrīnīties, kā tik krietnu ie-

sācēja darbu autors varēja vēlāk pilnīgi atturēties no nopietnākiem

gramatiskiem pētījumiem.

Bīlenšteins ir padarījis lielu darbu, bet darbu bez nākotnes.

Kur viņa aiztiktais darba lauks pēc tam ir atradis jaunāka laika pra-

sībām atbilstošu darbinieku, tur Bīlenšteina sasniegums nobāl —

kas ir viņa tautas dziesmu burtnīcas pret Baronu, kas pat viņa gra-

matika pret Endzelīnu! Bet kur aizēnotāja pēcnācēja nav, tur viņš

vēl šodien liels diezgan.

6. Nacionāli apzinīgā latviešu darbība valodniecības laukā ne-

iesākas ar gramatikām vai to priekšdarbiem. Tai bija jāiesākas ar

cīņām par latviešu valodas eksistences tiesībām, par vietu, kas tai

pienākas, ar valodas kuplināšanu, atjaunošanu, tīrīšanu, lai atņemtu

iespēju mūsu valodas drīzā gala sludināšanu motīvēt ar tās trūku-

miem. Atdzimstošas tautas valoda bija jāatdzemdē. Tikai pēc tam

varēja nākt tās pētīšana.

Jurim Alunānam un Kron vaidam katrs raksts bija

arī valodas kuplināšanas un tīrīšanas akts; nekādu beigu un noslē-

guma šim darbam nepiedzīvoja ne viņi paši īsā mūžā, ne mēs, pēc-

nāči, paļaudami tam ātri atslābt un izbeigties vēl ilgi pirms mērķa

sasniegšanas. Jura Alunāna darbībā izpaudās ilgas, plašas — tikai



363

nezinām, cik sistemātiskas un noapaļotas, — valodnieciskas studi-

jas. Kronvalds bija mazāk patstāvīgs un vairāk stāvēja uz iegūtu

gramatisku zināšanu nekā uz savu paša pētījumu pamata; viņš bija

izstudējis Bīlenšteina gramatikas un dažus leišu, prūšu un vispārējās

valodniecības darbus; daudzreiz kļūdījās viņš pats, daudzreiz man-

toja kļūdainus uzskatus no savām autoritātēm, — ir radījis aizmirstus

vārdus, ir radījis loti nepareizus ieviesušos vārdus, bet nebūtu ne-

kādas nozīmes svērt šos pret labi radītājiem jeb atdzīvinātājiem, jo

vienīgais īstais Kronvalda mantojums ir viņa ģeniālais valodas at-

jaunotāja gars, un ja šodien to aizmirstam un no tā atsakāmies, tad'

nav nekādas nozīmes, vai viņš radījis pārdesmit vārdus, bez kuriem

nevaram iztikt, vai kur tie radušies. Kronvalds neatzītu pašreizējo

latviešu valodu par sasniegtu ideālu; kas tā šodien domā, tas ir pret

Kronvalda garu.

Mūsu valodas tīrība, latviskais gars un kuplums turpmākā

laikā ir daudz mazāk gājis uz priekšu kā valodnieciskā atziņa. Šo-

dien skan no latviešu pašu vidus tie paši kaujas saucieni, kas Kron-

valdam skanēja pretī no Latviešu Avīzēm un Mājas Viesa; šodien

jācīnās ar „argumentiem", kuru atspēkojums ir Kronvalda rakstos,,

bet Mīlenbacha vārdnīca un Endzelīna gramatika stāv tādā augstu-

mā, ka ar tām lepojamies pret visu pasauli.

7. Divu lielo latviešu valodas modinātāju agrā nāve padarīja

iespējamu lielo disharmoniju un apjukumu vēl mūsu dienu sabiedrības

uzskatos par savu valodu. Diviem lieliem valodas pētītājiem jāpa-

teicas par to, ka atziņa par mūsu valodu ir loti pilnīga un uz tik dro-

šiem pamatiem, kas panesīs vismilzīgākās nākotnes ēkas.

Kārlis Mīlenbachsir kandavnieks, mežsarga dēls, dzi-

mis 1853. g. 18. janvārī. Viņš studēja klasisko filoloģiju Tērbatā, iz-

pelnoties atzinību studentu sacensībās un saistot profesoru uzmanī-

bu. Sākt akadēmisku karjēru viņam neatļauj materiālie apstākli, un

viņš nodzīvo savu mūžu skolotāja darbā Talsos, Jelgavā un Rīgā.

Bēgļu laiku grūtībās slimība viņa dienām atnes nelaika galu 1916. g.

27. martā Veravā. Modinātās zinātniskās intereses, kas nevar pie-

pildīties skolas darbā, meklē izeju literārā darbībā, un Mīlenbachs

nāk klajā ar plašiem populāriem rakstiem valodniecības pamatjau-

tājumos (Par valodas dabu un sākumu, 1891) un atsevišķu latviešu

valodas parādību pētījumiem. Spilgts ierosinājums tiklab Mīlenba-

cham kā viņa pretiniekam šķiet bijusi polemika ar Jāni Sirmo (ap
1893. g.) un vēl lielāks svars kopdarbībai ar J. Endzelīnu (sākot no

gadusimteņu maiņas). Līdz tam rakstījis tikai latviešu laikrakstos,

kas pieņem vienīgi vairāk vai mazāk populārus rakstus, Mīlenbachs
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kļūst par pasaules valodnieku žurnālu līdzstrādnieku ar rakstiem par

ģenitīva formu akuzātīva lomā slavu valodās, par latviešu akuzā-

tīva formām, ko daži valodnieki bija nepareizi iztulkojuši par īpa-

šām ģenitīva formām, par latviešu divskaitli, piedēkli -urna-, debi-

tīvu v c. 1900. g. vasarā Mīlenbachs kopā ar J. Endzelīnu dodas

pirmajā izlokšņu pētīšanas ceļojumā, ko turpmākos gados turpina

katrs par sevi, lai iegūtu vairāk materiāla. Latviešu pašu tautas

vajadzību pēc autoritātīvas zinātniski foncjētas gramatikas apmieri-

nāja 1907. g. Endzelīna un Mīlenbacha kopā izdotā Latviešu grama-

tika (līdz ar īsāko Latviešu valodas mācību), kur M. apstrādāja ārēji

plašāko sintakses dalu. Par savu mūža lielāko mērķi M. uzskatīja,

sastādīt latviešu vārdnīcu, neatlaidīgi vākdams materiālu un beidza-

mos gados jau arī pastāvīgi izstrādādams vārdnīcas tekstu: nāve

viņu pārtrauca pusdarbā, pie vārda „patumšs". Tā viegli varētu

Mīlenbacha mūža darbs palikt bez noslēguma un viņa atstātais ma-

teriāls gulēt noputējis, kamēr zaudētu lielu dalu vērtības, ja prof. J.

Endzelīna lietpratība un darba spēja nebūtu tam devusi noapaļojumu.

Jānis Endzelīns dzimis. 1873. g. 22. februārī Kauguros

pie Valmieras, kur runā izloksnē ar vecajām trim intonācijām. Šai

ziņā dzimtene tam deva līdz atziņas ieroci, kāda priekštečiem bija

trūcis. Jauna laikmeta nodibinātāja un vadoņa lomu latviešu valo-

das pētījumos un ievērojamu vietu pasaules zinātnieku starpā indo-

eiropiešu valodniecības uzplaukuma laikmetā viņam deva viņa ģēnijs

un lielais cietais darbs. Tērbatā Endzelīns studēja klasisko filolo-

ģiju, bet pēc šā kursa beigšanas — slavu filoloģiju, un vēl šo studiju

laikā publicēja zinātniskus darbus, kam ir sava nozīme pie tam, ka

tagad varam studēt universitātēs arī baltu filoloģiju. lesācēja pir-

majos rakstos bija milzīga atšķirība no visiem citiem rakstiem par

toreiz tik brīnišķīgajām trim intonācijām tai ziņā, ka Endzelīns kon-

statēja latviešu intonācijas sistēmas attiecības ar leišu intonāciju un

akcenta sistēmu un atrada faktus, kuros latviešu valoda nav vien-

kārši leišu valodas Jaunākā māsa", bet dod salīdzināmai gramatikai

vērtīgas ziņas, kādas nevienas citas valodas fakti nevar dot — pie-

rādīja tā tad, ka latviešu valoda pētījama nevien tā, ka viņu apgaismo

ar salīdzināmās metodes gaismu, bet arī ar latviešu valodas faktiem

ienesot gaismu visās citās indoeiropiešu valodās. Nevaram minēt

daudzos Endzelīna rakstus valodniecības žurnālos, kur katrs nes vai

nu jaunu asprātīgu atklājumu, vai sistēmatisku iztirzājumu, vai rū-

pīgu izdibinājumu par sīku speciāljautājumu. Pēc studiju beigšanas

E. paliek par ģimnāzijas skolotāju un privātdocentu Tērbatā. Ar

grāmatu par latviešu prepozicijām (Latvšskije predlogi, 1905—6)

viņš iegūst maģistra grādu, tiek aicināts par profesoru uz Charkovas
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universitāti, kur ministra pretestības dēļ pirmā laikā darbojas kā pri-

vātdocents; 1911. g. iegūst doktora grādu ar disertāciju Slavu-baltu

studijas (Slavjano-baltijskije etjudv); 1920. g. atgriežas no Charkovas

dzimtenē un strādā Latvijas universitātē. Lielā zinātniskā grama-

tika (Lettische Grammatik, 1922) noapaļo kopainā agrākos pētīju-

mus, cik tie zīmējas uz latviešu valodu un arī pāri šām šaurākām

robežām, bet ar to nebūt nav izsmelta ne autora ideju bagātība, ne

atziņas tieksme, ne darba čaklība. Endzelīna darbu straume plūst,

padarīdama bagātu latviešu valodniecības zinātni un — Dievs dos

— plūdīs neapsīkstot vēl ilgus gadus; un nezinām, par ko vairāk brī-

nīties — vai par to, ka tā neaizrauj sev līdz daudz daudzus, vai par

pašu šo lielo garīgo bagātību.

Nevaram šeit apgaismot nedaudzos priekšteču solus uz valod-

nieciskas pētīšanas pusi — dzejnieka Lautenbacha, latviešu va-

lodas lektora Tērbatas universitātē, J. Velmēs, J. Sirmā un citu; ne-

varam rakstīt baltu valodniecības vēsturi un izmeklēt citu tautu va-

lodnieku tiešos vai netiešos nopelnus sasniegtajās atziņās par lat-

viešu valodu; un tādas pašas plašāk nostādītas valodniecības vēstu-

res uzdevums paliek — pareizi reģistrēt un izvērtēt pēdējā posma va-

lodnieku laika biedru darbus — J. Kauliņa (dz. 1863. g. Sausnējā),

P. Šmita (dz. 1869. g. Raunā), J. Plāka (dz. 1869. g. Kabilē),

A. Ābeles (dz. 1881. g. valmieriešos), kam ir gan arī agrāki ie-

sākuma darbi, bet īstā loma Latvijā iegūta tikai beidzamajos gados

mūsu pašu universitātē.

Latviešu pašu kultūras dzīvē nav vairs nekādas nozīmes vien-

kāršai valodas zināšanu devējai valodas mācībai, bet loti daudzas

latviskās gara kultūras nozares — literātūrā pati pirmā — var at-

tīstīties tikai pareizi izprotot un iekopjot valodu. Tīri zinātniskā lat-

viešu valodniecība ir uzkrājusi lielu atziņu pūru, kas arvienu vēl ir

tikai nelielas speciālistu grupas īpašums. Jācer, ka nākotnē šīs at-

ziņas izplatīsies un iesakņosies, nodrošinot latviešu gara kultūras

uzplaukumu un tās latvisko patstāvību.

2. Vēsture

Priv.-doc. M. Stepermanis

Nacionālā vēsture pieskaitāma pie katras tautas svētākajām

mantām, tā ir katras tautas neatņemama sastāvdaļa, kas vēstī par

tautas kopējām likteņgaitām, varoņdarbiem un brīvības cīņām, par
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■tautas politiskiem un garīgiem vadoņiem, par nacionālo valsti un tās

kultūras uzdevumiem. Vēsture māca pazīt un izprast tautas patieso

dvēseli, pazīt īstos draugus un vēsturisko naidnieku. Pilnīga taisnī-

ba ir Kronvaldu Atim, kurš kādā savā runā pielīdzināja tautu, kas

piemirsusi savu vēsturi, nelaimīgam cilvēkam, kas ļaunā dienā kļu-

vis kurls un akls.

Vēsture ir nacionāla zinātne, jo notikumu attīstības un norises

gaita jāvērtē no katras tautas dzīvības un kultūras interešu viedokļa.

Tādēļ svešnieku sarakstīta vēsture nekad nebūs pilnīga un no na-

cionālā viedokļa atzīstama. Svešnieks nespēj un arī nevēlas ie-

justies aprakstāmās tautas dvēselē un vajadzībās un no šī viedokļa

attēlot tautas vēstures gaitas. Tā ka vēsturei piemīt liela nacionālas

audzinātājas un iedvesmētājas loma, tad nereti gadās, ka svešnieki,

sevišķi viņu politiskās virskundzības laikmetā, apzinīgi cenšas ap-

tumšot tautas vēstures pareizo izpratni un attēlojumu; šāda patva-

rīgi uzspiestā garīgā nebrīvība un aizbildnība var noteikti sekmēt

saimniecisko un politisko atkarību.

Ja latviešu vēstures zinātne ir vēl samērā jauna, tad par cē-

loni tam ir mūsu tautas īpatnējie politiskie likteni. Nokļūstot poli-

tiskās nebrīvības un atkarības laikmetā, latvieši apzinīgi tika trau-

cēti savas nacionālās kultūras izkopšanā. Tādēļ arī novārtā palika

latviešu vēstures historiogrāfija, jo tādam darbam ir nepieciešama

ne tikvien dedzīga patriota sirds, bet arī plašas un vispusīgas zinā-

šanas, kas iegūstamas ilgu un sistēmatisku studiju ceļā. Nebrīvības

laikmetā latviešiem šāda izglītība bija grūti sasniedzama. Tie ne-

daudzie akadēmiski izglītotie latvieši, kuriem izdevās izkļūt no dzimt-

būšanas valgiem un muižnieku šaursirdīgās nenovīdības, nevarēja do-

māt par savas tautas vēstures rakstīšanu, jo šai zinā tiem būtu jā-

pārvar ārkārtīga pretestība. Par latviešu vēsturi un latviešiem kā

vēsturisku tautu, kurai ir sava liela un vērtīga pagātne, ilgus gad-

simteņus neviens nedrīkstēja ne runāt, ne rakstīt. Tādēļ arī nav jā-

brīnās, ka par mūsu tautas pat samērā neseno pagātni, — piemē-

ram, 14., 15., 16. gadsimteni, — ir tik maz laika biedru ziņu un ap-

rakstu. Kādas grūtības un iebildumi bija jāpārvar autoram, kas pēc

savas tautības, sabiedriskā stāvokļa, amata un viedokļa atradās ār-

pus katrām šaubām par jebkādām nacionālām simpātijām pret lat-

viešiem, liecina Kurzemes hercogistes ģenerālsuperintendenta Paula

Einhorna 1648. gadā Jelgavā sarakstītais darbs Historia Lettica.

Das ist Beschreibung der lettischen Nation. In welcher von der

Letten als alten Einwohner und Besitzer des Lieflandes, Curlandes

und Semgallen... griindlich und ūmstāndig Meldung geschicht.
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Einhorns nebija latvietis un tādēļ nevarēja un arī nevēlējās

izprast latvju tautas patieso raksturu, dzīves un tiesību apziņas

dziļākos principus un dzinējspēkus. Einhorns skatījās uz latviešu

tautu ar tā laika studēta vācu teologa acīm. Nepietiekoši iedziļinā-

jies latviešu vēstures avotos, viņš savus zināšanu robus centās aiz-

pildīt ar atsaukšanos uz klasiskiem autoriem un svētiem rakstiem.

Einhorns rakstīja nevis latviešiem, bet gan „vācu nācijai" un visiem

tiem svešniekiem un ārzemniekiem, kuri par latviešu tautu nekā

nezināja, bet kuri labprāt interesējās un gribēja uzzināt un izdibināt,

kas latvieši par tautu, un uz kāda kultūras stāvokļa tā pašreiz atro-

das. Darbs bija veltīts Kurzemes hercogam Jēkabam un viņa sievai

hercogienei Luīzei Šarlotei, lai tie redzētu, kas īsti „latvieši ir par

ļaudīm, kuri caur Dieva žēlastību kļuvuši par hercoga pavalstnie-

kiem".

Interesanti atzīmēt, ka Einhornam, publicējot vācu uzskatu

garā un virzienā sacerēto vienpusīgo un šauro latviešu vēsturi, nā-

cās pārvarēt zināmas grūtības un iebildumus: „Es nešaubos",

rakstīja Einhorns šī darba ievadā, „ka atradīsies tomēr daži, kas

iestāsies par to, ka nav nepieciešams kaut ko rakstīt par šo nāciju,

jo tā ir obscura et ignobilis gens, vai nicināta un aizmirsta nācija jeb

tauta, par kuru neko daudz nezin teikt un par kuru vēsturē arī nekas

sevišķs nav atrodams." Pret šādu iebildumu Einhorns neatrada citu

atbildi, kā vienīgi atsaucās uz to, ka šeit ir tomēr daudz svešnieku.

kas labprāt gribētu ko zināt par latviešu vēsturi un tādēļ arī viņš

šo darbu ir sacerējis.

Kādā turpmākajā Einhorna latviešu vēstures vietā ir vēl ne-

pārprotamāk izteikti iemesli, kādēļ nebūtu jāraksta par latviešu

vēsturi. Runājot par latviešu stāvokli, Einhorns no kristietības un

garīdznieka viedokļa ierosina jautājumu: „Vai nebūtu īsti kristīgi,

ja tos visus laistu skolās, lai tie iemācītos lasīt un rakstīt un lai tad

tos varētu likt visādos amatos, tāpat kā vāciešus?" Un uz šo lat-

viešiem tik svarīgo jautājumu Einhorns arī dod tūlīt atbildi: „Kas

uz to attiecas, tad ir daudzi, kas to neuzskata par ieteicamu, jo tie

domā, ka nav taisnīgi un patiesi, ja tos atbrīvo un attiecībā uz viņu

stāvokli tiem kaut ko atlaiž, jo vācieši tos pamatoti ir uzveikuši un

jau tik ilgi tie ir bijuši viņu mancipia un dzimtļaudis. Tie ir jātu r

bardzībā, jo tāds ir viņu Conditio un stāvoklis, un tie nav cienīgi ne-

kādas žēlastības vai līdzjūtības: „jā, tos pat nevar turēt tik stingri

cik tas nepieciešams; patiešām vajaga viņu stāvokli padarīt vēl

nepatīkamāku..." Beidzot citi uzskata to par neieteicamu nevis

tādēļ, ka to nevēlētu, vai uzskatītu par neiespējamu, bet tādēļ, ka tie

baidās no lielām briesmām. Jo, saka tie, ja latvieši ies skolās un
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kļūs brīvi ļaudis un nonāks tik tālu, ka varēs lasīt un saprast šīs ze-

mes chronikas un vēsturi un atradīs, ka latvieši jau no senatnes ir

apdzīvojuši šo zemi un bijuši tās kungi, bet vācieši viņiem to noņē-

muši, pašus nomākuši verdzībā un kalpībā un apgājušies ar tiem ar

lielu nežēlību (Grudelitet), tad tie ar visu dedzību lūkos atbrīvoties

no šādas kalpības un atgūt savu zemi un savu iepriekšējo stāvokli.

Tad latvieši, bez šaubām, visā zemē slepeni pulcēsies kopā, rīkos

sacelšanos un briesmīgi slepkavojot un nogalinot iznīcinās šai zemē

vāciešus."

Tāds bija šejienes vācu viedoklis par latviešu vēsturi. Liekī

atzīmēt, ka to diktēja šauri politiski motīvi un savtīgi materiāli ap-

rēķini. No latviešiem bija jānoslēpj viņu patiesā vēsture, izcelšanās

un senais neatkarības un patstāvības laikmets. Pretējā gadījumā

vācieši baidījās par savu stāvokli, jo apzinājās, ka vēstures taisnība

nav ar viņiem, un ka tie latviešiem nodarījuši lielu vēsturisku pā-

restību. Tādēļ bija nepieciešams aizplīvurot latviešu vēsturi un dē-

vēt latviešus par tautu bez vēstures, izvirzīt leģendu par vācu kul-

tūras misiju v. t. t. Pie šīs taktikas tad šejienes baltvācu vēsturnieki

turējās ilgus gadsimteņus, līdz pat mūsu dienām. Tādēļ 18. gadsim-

teņa vidū, kad Rīgas brīvie latvieši izcīnīja dedzīgās cīņas par savu

tautību un gribēja sarakstīt savu vēsturi no latviešu viedokļa — iz-

cēlās liels uztraukums šejienes vācu aprindās. Rīgas bagātnieki,

latvieši brāļi Šteinhaueri bija uzdevuši maģistram J. A. Maskovam

sarakstīt uz avotiem pamatotu darbu par latviešu vēsturi, lai šo pē-

tījumu varētu iesniegt ķeizarienei Katrīnai II un informēt valdnieci

par latviešu vēsturi no pareiza viedokļa. Pazīstamais chronists

Arnds (Arndt) par to 1764. gadā rakstīja Gādebušam: „Mag. Mas-

kova kungs jau % Rada algo divus rakstītājus. Viņa darbs būs plašs;

viņš to grib pasniegt ķeizarienei, vai pats doties uz Pēterburgu...
Es jau toreiz izteicu savas domas, ka mācītājs Eižens ar savu pro-

jektu iznīcinās Vidzemes (muižnieku) brīvības, ja zemniekus atbrī-

vos. Maskovam arī tas ir padomā, un Šteinhaueri dod naudu viņa

vajadzībām. Šis vīrs būs bīstams." Maskovs tādā ziņā kļuva

bīstams ar savu'nodomu sarakstīt latviešu vēsturi. Viņam apgrūti-

nāja pieeju Vidzemes bruņniecības arehīva dokumentiem, visādi

traucēja viņa darbu un beidzot izjauca nodomu pasniegt sarakstīto

latviešu vēsturi ķeizarienei: attiecīgās personas bija parūpējušās

par ceļa aizsprostošanu: „Pieeja bija pārāk aizņemta," par to priecīgi

atzīmēja pieminētais chronists Arnds. Kur mūsdienās atrodas šis

latviešu vēstures mēģinājums, ko J. Šteinhauera uzdevumā sarakstī-

;a Maskovs, —> nav skaidri zināms.

Kad pienāca dzimtbūšanas atcelšana un līdz ar to latviešu tau-
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tas lielākā dala sāka atbrīvoties no tās atkarības, kurā ilgu laiku ne-

kautrīgi bija turēta, šejienes vācu aprindās par jaunu izvirzījās doma

par latviešu vēsturi. Mācītājs A. Vilperts 1822. gadā par šo tematu

rakstīja: „Tādēļ tagadējam latvietim nevar dāvāt nekā cēla skats

atpakaļ uz viņa senčiem. Tam būs labāk, ja viņa vēsturi aizklās

bieza migla, lai tādēji tā krūtīs neatrod barību dusmas, ka viņa tau-

ta no mūsējās ir pārspēta, attīstībā aizkavēta un vēl tagad par to ir

zemāka."

Saprotams, ka šādi baltvācu vēlējumi latviešiem nebija pie-

ņemami. Un jau līdz ar atbrīvošanos no dzimtbūšanas tie paši stā-

jās pie savas vēstures rakstīšanas.

Zināmu ierosinājumu latviešu vēsturnieku vecākajai paaudzei
deva Garlība Merkeļa apgaismotāju garā sacerētie darbi: Vidzemes

senatne (1798) un romantiskā teika Vanems Imanta (1802). Šīs pa-

audzes vēsturnieki ne katrreiz bija attiecīgā jautājuma speciālisti, un

tādēļ tie visumā palika atstāstītāju un kompilātoru pakāpē, neizvir-

zīdami paši jaunus uz avotiem pamatotus viedokļus un apsvērumus.

Tomēr visus viņus apvienoja laba griba strādāt savas tautas vēstu-

res druvā, un visi tie*bija dedzīgi un apgaroti latvju patrioti.

Indriķis Valdemārs (1819—1880) bija viens no pirma-

jiem latvju vēsturniekiem ar samērā plašu erudīciju un iedziļināšanos

dokumentos. Būdams archīvārs Jelgavā, viņš pievērsās dzimtenes

vēstures pētīšanai:
„ ... manas dzimtenes vēstures pētīšanu es vien-

mēr esmu uzskatījis par savu vismīļāko nodarbošanos, pie tās vien-

mēr turēšos un šinī laukā darbošos, cik to man atļaus maniem nodo-

miem ne visai atbilstošie apstākļi un spēki" (1844). Pie šī uzskata Val-

demārs turējās visu savu mūžu un atstājis bagātīgu mantojumu. Ja

par latviešu zemnieku vēsturi viņš daudz nav rakstījis, tad tādēļ, ka

to traucēja toreizējie apstākli: „Par zemnieku jautājumu vispārīgi ne-

drīkst neko iespiest," atzīmēja redaktors Beize 1842. gadā savā

vēstulē I. Valdemāram. Tādēļ arī šis latvju vēsturnieks, Inlandes un

Vinkelmaņa bibliogrāfiskā rādītāja līdzstrādnieks, visumā ir palicis
šauri speciālu apcerējumu, ģeneāloģijas izziņu v. c. robežās.

Izveidojoties latviešu laikrakstiem un žurnāliem, radās iespēja

tur ievietot dažādus apcerējumus par vēsturi. Tādēļ arī mūsu pirmo

vēsturnieku apcerējumu liela dala iespiesta šinī periodikā. Tradī-

ciju, ievietot savās slejās arī apcerējumus par vēsturi, iesāka Mājas

Viesis, iespiežot veselu rindu apcerējumu: īsas ziņas par to, kur lat-

vieši cēlušies, Vēl kas par vecu latviešu ieradumiem (1856); Ko tas

vārds „latvietis" apzīmē (1857); Leiši, Dievi un gari, kādus vecie

latvieši citkārt cienījuši (1858); Herodota skutti (1860); Par badu

Vidzemē 1695/97 (1866) v. c. Mājas Viesa ietekmētas, arī Latviešu
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Avīzes atvēra savas slejas rakstiņiem par vēsturi, atzīmējot, ka

„Jo vairāk tauta pie mācības un gaismas nāk, jo vairāk tā arī rūpē-

jas savas tautas vecos ieradumus un stāstus kā dārgu mantu pašiem

un pēcnākamiem rakstos sakrāt" (1865). Latviešu Avīzēs atrodam

apcerējumus par tautas dažādām parašām v. c. Jau daudz plašākus

un satura zinā patstāvīgākus rakstus iespieda Baltijas Vēstnesis:

Latviešu atnākšana uz Baltiju, Dzintara zeme, P. Einhorns par lat-

viešiem (1869), Latvji 12. gadsimtenī, Senie kūri un viņu zeme

(1870) v. c.

Ne vienmēr ir iespējams noteikt, kas sacerējis šādus laikrakstu

apcerējumus. Jāpieņem, ka tie ir mūsu tautiskā atmodas laikmeta

darbinieki, no kuriem daudzi, piem., Kr. Barons, Krišjānis Valde-

mārs, E. Dinsberģis, K. Biezbārdis, Kažoku Dāvis v. c. nodarbojās

arī ar vēstures rakstu sacerēšanu.

Sākot ar 1880. gadu latvju vēstures rakstīšana jau ievirzās

daudz plašākā un zinātniski nopietnākā gultnē. Ja vēl vēsturnie-

kiem ne katrreiz ir attiecīgā speciālā izglītība, tad tomēr avotu jau-

tājumam tie pievērš arvien lielāku ievērību. Kr. Barons jau 1869.

gadā iespieda samērā plašu mūsu vēstures ievērojamāko iespiesto

avotu sarakstu, kuru iesāk ar Vulfstāna ceļojuma aprakstu un Lat-

viešu Indriķa chroniku. Šis saraksts aptver 564 numurus un ir visai

zīmīga liecība par Kr. Barona nopietno iedziļināšanos vēstures

avotos.

Jānis Reinberģis, Maskavas universitātes tieslietu stu-

dents, 1883. gadā sarakstīja atsevišķā grāmatiņā plašāku apcerējumu

par Kurzemes hercogisti: Kurzemes pirmais lielskungs Gothards Ket-

lers (Liepājā, 1883). Reinberģis priekšvārdā arī paskaidro, kādēļ

stājies pie vēstures darbu rakstīšanas: „Katrai tautai paliek dārgā

piemiņā tēvu tēvu darbi un centieni; tauta netaupa nekādus pūliņus,
lai izdibinātu, kā priekšgājēji dzīvojuši, ko tie panākuši... par Bal-

tiju ir gan rakstījuši diez cik vēsturnieku, bet runā vienīgi par vācie-

šiem un reti kur piemin latviešus." Kad J. Reinberģis 1884. gada

rudenī nomira, tad Maskavas latvieši viņa vārdā nodibināja „Rein-

berģa prēmiju", — „lai pamudinātu gaismotus tautiešus, īpaši mūsu

jauno paaudzi, uz darbiem, kādus nelaiķa Reinberģu Jānim Dievs

nebija vēlējis turpināt un lieliski galā vest." Tā ir pirmā latviešu

nodibinātā vēstures prēmija par darbiem latviešu vēsturē. Šīs prē-

mijas ierosinātājs ir Fr. Treilands-Brīvzemnieks, kura spalvai arī

pieder vairāki raksti par latviešu vēstures jautājumiem, kas iespiesti

krievu periodikā.

Pirmais latviešu speciāli izglītotais vēsturnieks ir Jānis

Krodznieks (īstā vārdā Krīgers, 1851—1924), kas gan mūža lie-
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lāko dalu pavadīja par skolotāju ārpus Latvijas, tomēr pieredzēja Lat-

vijas valsts nodibināšanu, kļuva par valsts archīva direktoru un Lat-

vijas vēstures privātdocentu mūsu universitātē. Krodznieks sacerējis

vairāk par 60 apcerējumu, no kuriem lielākā dala ir avotu pētījumi.

Pirmais ievērojamākais Kr. darbs, ar kuru viņš vērsa uz sevi lat-

viešu sabiedrības ievērību, ir apcerējums Kā muižnieku kārta Baltijā

cēlusies (Austrums, 1885). Neskatoties uz Kr. lielo erudīciju, līdz

vispārējai latviešu vēstures sarakstīšanai viņš netika, jo vajadzīgie

priekšdarbi tādam darbam vēl nebija veikti.

J. Krodznieks 1892. gadā zīmīgi izteica latviešu vēstures uzde-

vumus: „Jau no paša mūsu senču, t. i. zemnieku kārtas stāvokļa citu

kārtu starpā tūliņ redzams, ka mūsu vēsturei jābūt aprakstam, kāda

bijusi zemnieku dzīve visu to laiku, kamēr muižnieki viņus valdīja."

Zemkopju tautas raksturs latviešiem piemīt līdz pat mūsu dienām,

tādēļ latviešu vēsturnieki zemnieku vēstures pētīšanai pievērsa un

vēl tagad pievērš izcilu vērību. Latviešu zemnieku vēsturi mēģināja

raksturot brāli Kaudzīši, apskatot dzimtbūšanas laikmetu (1904),

tāpat Roberts Klaustiņš, kura pētījumi par latvju zemturību

ordeņa laikmetā (1910) nav zaudējuši interesi arī vēl mūsdienās.

Pēckara gados Klaustiņš ir pievērsies 17. gadsimteņa, sevišķi zviedru

laikmeta Vidzemes agrārvēstures avotiem un uzskatāms par šī jau-

tājuma ievērojamu lietpratēju.

Sakarā ar jauno strāvu un vēsturiskā materiālisma teoriju, šī

virziena pārstāvji latviešu vēstures historiogrāfijā izvirzīja jaunu,

šim pasaules uzskatam pieskaņotu viedokli. Fr. Roziņš šinī virzienā

sarakstīja apcerējumu Latviešu zemnieks (1906
2

), kurā mēģināja no-

skaidrot Latvijas agrārjautājumu. Tā ka šis darbs ir tikai studija

un nav rakstīts uz plašāku avotu pamata, tad tas ir stipri teorētisks;

interesanti, ka daži Roziņa minējumi tiešām atrod pierādījumu avo-

tos. Līdzīgs, tikai daudz plašāks irK. Landera darbs Baltijas

vēsture (I—111 d., 1908—09), kur starp teorētiskām konstrukcijām

var atrast arī diezgan plašu faktu materiālu un latvisku viedokli.

Nodibinoties neatkarīgai Latvijas valstij un universitātei, arī

latvju vēstures zinātne ieguva jaunus mērķus un ierosmi. Radās

neatliekama vajadzība pēc plašākas un visus laikmetus aptverošas

latviešu vēstures. Bet tas nebija tik viegli izdarāms, jo trūka šā-

dam plašākam attēlojumam nepieciešamo priekšdarbu, speciālo mo-

nogrāfiju par atsevišķiem laikmetiem. Tādēļ latvju vēsturnieki, kuru

skaits šinī laikā ievērojami pieauga, ar lielu pašaizliedzību un no-

pietnību stājās pie savas vēstures izpētīšanas.

Viens no svarīgākiem latvju vēstures posmiem ir senvesture,

kas aptver latvju tautas brīvības un pirmās neatkarības laikmetu.
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Par latvju senvestures jautājumiem jau priekš kara bija interesēju-

šies vairāki senvestures pētnieki: P. Abuls (1860—1926), V.

Balodis (1848—1918), Matīss Šiliņš (dz. 1861), J. Zie-

melis, V. 01av sv. c. Nodibinot 1922. gadā archaioloģijas ka-

tedru pie Latvijas universitātes, mūsu senvēstures pētīšana ieguva

jaunu ierosmi, sevišķi, kad pie šīs katedras 1924. gadā uzaicināja

pazīstamo latviešu senvēsturnieku prof. Dr. Franci Balodi

(dz. 1882). Prof. Dr. Fr. Balodis 1925.—26. g. izdarīja senvēstures

pētījumus Latgalē, 1927. g. — lielus izrakumus Raunas Taniskalnā,

bet pēdējā laikā, 1936. g. — Talsu pilskalnā. Prof. Dr. Fr. Balodis,

kas ir arī Pieminekļu valdes priekšsēdētājs, žurnāla Senatne un

Māksla redaktors un 1936. g. nodibinātā Vēstures institūta vicedi-

rektors, publicējis veselu rindu ievērojamu pētījumu par mūsu sen-

vēsturi gan latviešu, gan svešvalodās, Vina tuvākie līdzstrādnieki

— Valsts vēsturiskā muzeja direktors Dr. V. oin te r s (dz. 1899),

Dr. E. Šturms (dz. 1895), Fr. Jākobsons (1896—1930) un

skolnieki R. Šņore (dz. 1901), E. Šņore (dz. 1905), A. Ka m-

n v p s (dz. 1904), H. R i c k s t i ņ š v. c, arī paveikuši daudzus rakša-

nas un pētīšanas darbus, tāpat iespieduši veselu rindu ievērojamu

publikāciju. Visi šie senvēsturnieki ar prof. Dr. Fr. Balodi priekš-

galā kādu desmit gadu laikā Latvijas senvēstures pētīšanu ir nostā-

dījuši uz tik zinātniski pilnvērtīgiem pamatiem, ka ar gandarījumu

var atzīmēt, ka šinī nozarē mēs esam priekšā veselai rindai tuvāko

kaimiņvalstu.

Prof. Dr. Augusts Tentelis (dz. 1876), kas pārnāca 1921.

g. pie Latvijas universitātes, ir viens no mūsu ievērojamākajiem un

populārākajiem vēsturniekiem. 1923. g. viņš publicēja rakstu par Lat-

vijas vēsturnieku tuvākiem uzdevumiem. Šeit viņš konstatē: „Mums

latviešiem gandrīz nav vēsturnieku, Latvijas vēsturnieku, un man

dažkārt uzmācas bažas par Latvijas vēstures nākotni..." Lai liktu

drošus pamatus jaunas latvju vēsturnieku paaudzes audzināšanai,

tad prof. Dr. A. Tentelis dedzīgi nodevās vēsturnieku sagatavošanas

un audzināšanas darbam. Līdz ar to viņš ir publicējis daudzus pētī-

jumus dziļa nacionālisma un patiesības garā par latviešu vēsturi or-

deņa, polu un zviedru laikmetā (viņa darbu bibliogrāfiju skat. Ra-

maves 1936. g. izdotajā prof. Dr. A. Tentelim 60. g. jubilejā veltītajā

krājumā).

Prof. Dr. Roberts Vippers (dz. 1859) ar saviem pētīju-

miem par latviešu zemnieku vēsturi sniedz veselu rindu jaunu atklā-

jumu, kas ievērojami atšķiras no baltvācu vēsturnieku attēlojuma.

Šinī ziņā var teikt, ka viņš radījis veselu skolu, pie kuras piederēt

uzskata par godu arī šo rindiņu rakstītājs.
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Prof. Dr. Arveds svabe (cf. V 327) ar saviem plašajiem

darbiem: Latvju kultūras vēsture (I—II d., 1921—23), Pagasta vēstu-

re (I d., 1926), Grundriss der Agrargeschichte Lettlands (1929), Ze-

mes attiecību un reformu vēsture (1930), Kuršu koniņi (1933), pētī-

jumi par Jersikas un Tālavas latviskajām ķēniņvalstīm (1936) v. c, ir

viens no plašāka vēriena latvju vēsturniekiem, kura pētījumi aptver

gandrīz visu latvju vēsturi un uzrakstīti uz avotu pamata, patiesa,

dziļa latvju nacionālisma apgaroti.

levērojams zinātnieks ir prof. Dr. A. Spe k k c (dz. 1887),

kura pētījumi par seno Rīgu (Alt-Riga, 1927), Livonijas kultūru pēc

ārzemju chroniku ceļojumu aprakstu un dzejas darbu liecībām (1930),

Livonijas apstākļiem polu laikos (1930), ķēniņa Stefana ienākšanu

Rīgā (1932), vecākiem latvju tautas apģērba zīmējumiem (1934),

latviešiem un Livoniju 16. g. s. (1935), Brēmenes Ādamu — skatītu

ar latvju vēsturnieka acīm (1937), v. c. — atsedz pavisam jaunas un

nepazīstamas lapas puses mūsu vēstures historiogrāfijā.

Latvijas baznīcas vēstures pētnieks ir prof. Dr. L. Adāmo-

v i č s (dz. 1884). Vina pētījumi par latviešu un katoļu baznīcu, lat-

viešiem un evaņģēlisko baznīcu (1930), senlatviešu reliģiskām tradī-

cijām Vidzemē 18. gadsimtenī (1930), Vidzemes baznīcu un latviešu

zemnieku 1710.—1740. g. (1933) v. c. sniedz interesantu ainu par lat-

viešu reliģisko dzīvi un ticējumiem.

Valsts archīva direktors doc. J. Bērziņš (dz. 1883), tāpat

Rīgas pilsētas archīva pārzinis V. B i 1 ķ i n s (dz. 1887) ir labi mūsu

vēstures avotu pazinēji un ir publicējuši vairākus interesantus apce-

rējumus. J. Vīgrabs (dz. 1881) ar saviem pētījumiem par Rozena

deklarācijas izcelšanās vēsturi (1925, 1937), avotu izdevumiem par

18. g. s. Vidzemes zemnieku tiesisko stāvokli (I—II d., 1927—30) *v. c.

sniedz daudz jaunu materiālu, kā arī apgāž baltvācu vēsturnieku le-

ģendas. J. Juškevičs sarakstījis plašāku darbu par Kurzemes

hercoga Jēkaba laikmetu (1932), kā arī vairākus citus apcerējumus.

Jānis Straubergs (dz. 1886) ar savu pētījumu par Rīgas lat-

viešu pirmajām nacionālajām cīnām 18. g. s. (1936) atsedz līdz šim

pilnīgi nepazīstamu, bet slavenu lapas pusi Rīgas latviešu vēsturē;

viņš uzsācis arī plašākas Rīgas vēstures sarakstīšanu (1937). Dr. N.

Vīks ni ņ š (dz. 1893) sarakstījis disertāciju Die Aufklārung und

die Agrarfrage m Livland (1933), kā arī vēl dažus citus apcerēju-

mus. Fr. Zālīti s, P. Dreimanis un A. Pommers

sarakstījuši Latvijas vēstures mācības grāmatas un arī vairākus

apcerējumus vēstures jautājumos. Latvijas saimniecības vēsturē
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laimīgus pamatus ir licis E. Dunsdorfs (dz. 1904) ar saviem

interesantajiem pētījumiem par Rīgas kuģniecību zviedru lai-

kos (1935), Rīgas labības tirdzniecību 17. g. s. (1936), Uksenšer-

nas Vidzemes muižu saimniecības grāmatām (1935), Vidzemes

zviedru laiku financēm (1936) v. c. A.Vi č s ir izdevis plašāku darbu

par Latvijas skolu vēsturi (I—111, 1923—1928) v. c. B. Ā ber s (dz.

1909) ar savu ievērojamo pētījumu Vidzemes zemnieku stāvoklis"

19. g. s. pirmā pusē (1936) labi ievada 19. g. s. vēstures pētīšanu.

Par Latvijas jaunāko vēsturi vēl rakstījis A. Kāpostiņš, V. Lamsters,

Ž. Unams, Kr. Bachmanis, P. Bērziņš, ģen. M. Peniķis, ģen. P. Ra-

dziņš, pulkv. A. Plensners, Āronu Matīss, prof. L. Bērziņš v. c. No

jaunākās paaudzes zinātniski izglītotiem un jau ar labiem pētījumiem

sevi zīmīgi atestējušiem vēsturniekiem pieminami: N. Ķaune (dz.

1903), Ž. Karl so n s (dz, 1899), R. Malv es s (dz. 1905), A. All e-

ments (dz. 1902), J. Bračs, V. Grīnbergs, M. Āboltiņa

v. c. Visi šie un vēl daudzi citi vārdi liecina, ka latvju vēsturnieku

saime un līdz ar to pētījumu skaits sekmīgi turpina pieaugt un

vērsties dziļumā un plašumā.

Jaunu laimīgu posmu Latvijas vēstures pētīšanā iezīmē Latvi-

jas Vēstures institūta nodibināšana 1936. g. sākumā. Latvju tautas

lielais un apgarotais Vadonis, Valsts un Ministru Prezidents Dr. K.

Ulmanis ir liels latviešu nacionālās vēstures pazinējs un entūziasts.

Latvijas vēstures pētīšanai viņš pievērš sevišķu vērību un uzma-

nību. Tautas nacionālajā vēsturē tas redz neizsmeļamu nācijas ga-

rīgo spēku avotu un tādēļ visus aicina veldzēties pie mūsu tautas

vēstures dzidrajiem ūdeņiem un klausīties nacionālās vēstures solos.

Uz viņa ierosmi ir arī nodibināts Latvijas Vēstures institūts, kuram

jāpēta latviešu vēsture nacionālisma un patiesības garā. Jaunnodi-

binātā institūta direktors ir prof. Dr. A. Tentelis, kura vārds ir la-

bākā garantija par šī zinātniskā institūta darbības labiem rezultā-

tiem. Jau savā īsajā pastāvēšanas laikā institūts ir noturējis vairā-

kas publiskas sēdes un sagatavojis publicēšanai veselu sēriju Lat-

vijas vēstures avotu, pie kuru iespiešanas stāsies visā drīzumā. Tā-

pat sākot ar 1937. gada pavasari institūts izdod speciālu zinātnisku

vēstures žurnālu, kurā piedalās mūsu labākie vēstures pētnieki un

speciālisti. Materiālos līdzekļus institūts saņem budžeta kārtībā, kā

ari tam ienāk plaši ziedojumi gan no bankām, sabiedriskām organi-

zācijām un privātām personām. Plašā sabiedrības atsaucība, kā ari

tautas Vadoņa Dr. K. Ulmaņa nenogurstošā interese un gādība par

institūtu ir liecība, ka Latvijas vēstures pētīšana tiek ievadīta jaunos,

sistemātiskos un plašos ūdeņos. Apvienojot un kopojot latviešu
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vēsturniekus nacionālās vēstures pētīšanas darbā, rūpīgi krājot mū-

su tautas vēstures avotus, tos izdodot un apstrādājot, beidzot izvei-

dosies tā lielā un mūsu tautas cienīgā vēstures ēka, kuras pamatus

ar savu līdz šim paveikto darbu ir likuši visi līdzšinējie latvju vēstu-

res pētnieki.

3. Teoloģija

Doc. Dr. Alb. Freijs

Latviešu teoloģiskā zinātniskā rakstniecība īsteni iesākas ar

teoloģijas fakultātes nodibināšanu pie Latvijas universitātes 1920.

gadā. No teoloģisko problēmu sistēmatiskas pētīšanas pamazām

radās pirmie zinātniskie publicējumi. Tikai dažās nozarēs, kā lat-

viešu mitoloģijas un dažu baznīcvēsturisku parādību un personu

pētīšanā, tāpat par dažiem gara dzīves jautājumiem, parādījās raksti

ar zinātnisku raksturu jau 19. g. s. beigās un 20. g. s. sākumā. Šī

rakstniecība vēl ir pašos sākumos. Tomēr ir jau vērojami sasnie-

gumi, kuriem še izsekosim pa atsevišķām teoloģijas zinātnes dis-

ciplīnām, beigās aplūkojot arī jaunākās praktiskās garīgās rakstnie-

cības parādības, paejot vienīgi garām garīgai periodikai.

1. Vispārējā salīdzināmās reliģiju vēstu-

res zinātne. Šinī teoloģiskā disciplīnā vispirms minami pētī-

jumi par latviešu mitoloģiju. Vecākais latviešu mitoloģijas pētnieks

latvietis, kas ar apzinu stājies pie latviešu mitoloģijas izpētīšanas

un sarakstījis savus apcerējumus latviešu valodā, ir J. Lautenbachs

(cf. 111 21). Viņš publicējis rakstus par Jupi, likteņa dievībām

jeb trim Laimiņām, latviešu pavasara dievībām (Zinību Kom. r.

krāj. IV, VII, IX un XII) un pētījumu par latviešu reliģiju (Latviešu

literātūras vēsture I, 1922). Viņš apraksta latviešu dievības un dod

tām izskaidrojumu, bet atzīstot tikai augstāko mitoloģiju par īstu

mitoloģiju, neatrod vēl zinātnisku pieeju senajiem ticējumiem. Viņš

vairāk ir attēlotājs un seno ticējumu sludinātājs, mazāk pētītājs, ko

vadītu zinātniskās pētniecības gars. Vecāks latviešu mitoloģijas

pētnieks vēl ir teologs K. R. Auniņš (1834—1914), kas ar salīdzinā-

mās dabas mitoloģijas metodi pētī ticējumus par Ūsiņu un Pūki, bet

savus apcerējumus raksta vācu valodā (Magasin, X11,2 un XIX).

Dažus apcerējumus 19. g. s. vidū un otrā pusē par latviešu ticēju-

miem publicējis J. Alunāns, F. Mālbergs, K. Kundziņš.

Tālāk kopā minami K. Kasparsons (dz. 1865) un M. Bruņe-
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nieks (dz. 1866), kas aizstāv reliģiju vēstures zinātnē pazīstamo

animisma teoriju un ar tās palīdzību izskaidro dažus latviešu ticē-

jumus. Pirmais publicē Pūrā apcerējumus: Mūsu senču dvēseles

(I, 1891), Mežs un lauks (11, 1892); otrais apcerējumā Veco lat-

viešu māņticība (Mājas Viesa Mēnešraksts, 1899) cenšas latviešu

māņticības pamatos atrast dvēseļu ticību, reizē apkarojot natu-

rālismu un citus uzskatus. Viņš publicē vēl apcerējumu par Māru

— Laimiņu (1926), Jāņiem — auglības svētkiem (1928), Senlatviešu

reliģisko pasaules uzskatu (Daugava, 1930). Arī šinīs rakstos viņš

atzīst, ka reliģijas sākumi saistīti ar uzskatiem par nāvi, ka Teilora

un Spensera uzskati par animismu nav atmetami. Kritizē dievturu

latviešu reliģijas atjaunošanas mēģinājumus.

Divus vērtīgus pētījumus par seno latviešu Dievu dod prof.

L. Bērziņš. Austrumā (1900) viņš iespiež rakstu Dievs latviešu

mitoloģijā, un Latviešu literātūras vēsturē (I, 1935) Dievs latviešu

tautas dziesmās. Plašāku pētījumu par Dievu latviešu tautas tra-

dicijās vācu valodā publicē V. Maldonis (Studia theologica I, 1935).
Šie raksti noskaidro latviešu tautas tradiciju Dieva tēlu, ļauj ieska-

tīties viņa konkrētā būtībā, lai ari daži spriedumi rada vēl neatrisi-

nātas problēmas. Viņi izsargājas no teoriju vienpusībām un ļauj

savu atziņu vadīt pašai pētījamai vielai.

A. Švābe pētī latviešu Dievu sakarībā ar velnu (Domas,

1915), tad ticējumus par latvju sauli (1920), ozolu un liepu

(Raksti par latviešu folkloru I, 1923). Viņš senlatviešu reliģiskos

uzskatos par ozolu un liepu atrod totemismu, kas reizē ir īpatnējs

reliģiskās un sabiedriskās dzīves veids. Ozols ir vīriešu totēms, un

liepa ir sieviešu totēms. Šāds socioloģisks ticējumu izskaidrojums

vēl ir nepietiekoši pamatots. Par saules kāzām ar mēnesi latviešu

mitoloģijā raksta (vācu valodā) E. Zicāns (Studia theologica I, 1935).
atrodot šinī mitoloģiskā ticējumā debess simboliku. levērojams

viņa pētījums Latviešu tradicija par garo pupu un ar to saistītie mi-

toloģiskie priekšstati (I. M. M., 1936), kurā viņš ar salīdzināmās re-

liģijas metodes palīdzību atrod latviešu saules mīta fragmentus, no

kuriem rekonstruē šo mītu un dod tā nozīmes izskaidrojumu. Lat-

viešu dievību Laimu morfoloģiski un fainomenoloģiski pētī E.

Rumba (I. M. M., 1936).

Latviešu mītoloģijas svarīgākās parādības aplūko P. Šmits

savā grāmatā Latviešu mitoloģija (1918, 1926
2

), arī rakstā ar

līdzīgu nosaukumu (Latvieši I, 1930). Viņš, savācot daudzus

latviešu mītoloģijas faktus, kārto tos pēc satura un dod tiem iz-

skaidrojumus, nepieslejoties vienpusīgi nevienai reliģijas vēstures

zinātnes teorijai. Izskaidrojumos rīkojas ar filoloģisko metodi, kā-
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dēl bieži neievēro to reliģisko pārdzīvojumu plūsmu, kas stāv aiz

pētāmiem faktiem un kas palīdzētu tos pilnīgāki saprast. Viņš vai-

rāk ir etnogrāfs un mītologs kā latviešu reliģijas vēsturnieks, kas

reliģiskās parādībās meklētu un izskaidrotu to reliģisko jēgu. Lat-

viešu mitoloģiju viņš uzlūko par zemāku reliģijas veidu, kas nav

pielīdzināma kristīgai reliģijai. Latviešu mīti ir pa lielākai daļai

kristīgo laiku mantojums. Latviešu konv. vārdnīcā K. Straubergs

raksta par latvju mitoloģiju vispār (XI sējums) un atseviš-

ķiem ticējumiem, dievībām un kultiskām parašām, ko galvenā

kārtā viņš pētī pēc Folkloras krātuves materiāliem. Šie raksti dod

latviešu mītoloģijas pētniecībai daudz vērtīga materiāla un ievērī-

bas cienīgu atziņu. Reliģijas izpratne, ko viņš liek savu pētījumu

pamatos, tomēr nav bez principiāliem iebildumiem.

Pārskatu par ievērojamākām pasaules reliģijām dod V. Mal-

doņa un J. Ozoliņa grāmata Reliģiju vēsture (1927) un L. Adamo-

viča Ceļā uz pilnību (1928, 1934
2

). Abas grāmatas lietpratīgā iz-

klāstījumā par atsevišķām reliģiskām parādībām sniedz daudzas

vēsturiskas ziņas un raksturīgāko elementu iztirzājumu. L. Ada-

movičs bez tam pētījis arī latviešu pagāniskās tradicijas turpināša-

nas un pārveidošanas problēmu pēc kristīgās ticības ievešanas Lat-

vijā, piem., rakstā Senlatviešu reliģijas tradicijas Vidzemē 18. g. s.

pirmajā pusē (Fil. b-bas Raksti X, 1930). Rokrakstā viņam plašs

pētījums par Jumi.

No tulkojumiem minami 0. Pfleiderera Reliģija un reliģijas

P. Kinkera tulkojumā un K. Kundziņa redakcijā (1922) un G. Men-

šinga Vispārīgā salīdzināmā reliģiju vēsture, tulk. H. Butuls (1934).
Šīs nozares rakstniecības novērtējumā varam teikt, ka ir

veikti gan ievērojami priekšdarbi latviešu mītoloģijas pētniecībā,

bet maz izpētīta vēl palikusi senā latviešu reliģija.

2. Vecās Derības zinātne. Vecās Derības problē-

mām latviešu teologi tikpat kā nemaz nav piegriezušies. Praktis-

kajiem teologiem ir trūcis intereses un tie par tām nav rakstījuši.

Vecās Derības problēmām zinātniski piegājis teoloģijas fakultātes

Vecās Derības katedras pārstāvis Eduards Zicāns. Viņš dzimis

1884. g. 10. oktobrī Līgatnes pag. Jaunžīguros. Apmeklējis Paltma-

les pagasta skolu, 1900. g., iestājies Valkas (vēlāk Valmieras) skolo-

tāju seminārā. 1904. ir skolotājs Trikātas draudzes skolā. No

1905.—1919. darbojies Valmieras skolotāju seminārā. Šo laiku bi-

jis par semināra paraugskolas skolotāju, bez tam no 1908. par lat-

viešu valodas un no 1917. arī par reliģijas skolotāju. 1919./20. m. g.

vadījis paraugskolu Sizraņā. No 1921. skolotājs un vēlāk inspektors
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N. Draudziņas ģimnāzijā Rīgā. Vēlāk darbojies arī par skolotāju

Rīgas pilsētas 3. ģimnāzijā un Rīgas skolotāju institūtā. 1921. iestā-

jies L. v. teoloģijas fakultātē, kuras kursu beidz 1926. g. 1927. papil-

dinājies Berlīnes un 1929. Leipcigas universitātē. 1929. ievēlēts te-

oloģijas fakultātē par hebrēju valodas lektoru. 1930. ievēlēts par

Vecās Derības reliģijas vēstures katedras privātdocentu. 1934. ie-

gūst teoloģijas doktora grādu. No 1934. docents, no 1935. vecākais

docents.

E. Zicāns publicējis rakstu Pasaules radīšanas teorija izraē-

liešu kosmogonijā (Rel.-filoz. raksti 111, 1930), disertāciju Arabieši

Vecajā Derībā un viņu attiecības pret izraēliešiem (1934), un dažus

psalmu tulkojumus (Ceļš, 1935).

Zicāna teoloģisko rakstniecību raksturo literāra un vēsturiski

kritiska pieeja Vecās Derības rakstiem, sekošana jaunākiem Vecās

Derības zinātnes atzinumiem, drosmīga un uzmanīga spriešana, kurā

viņš atzīst un pieņem vienīgi to, kas no zinātniskā aspekta patiess.

Disertācijā viņš apstrādā datus, kas ir svarīgi, lai atrisinātu dažas

problēmas kā arābu, tā izraēliešu vēsturē. Psalmu tulkojumos viņš

ar sekmēm cenšas iejusties psalmu būtiskā saturā un izteikt to re-

liģisko garu skaidrā, nevainojamā latviešu valodā.

Pret Veco Derību rakstījis J. Sanders grāmatā Cīņa ar Veco

Derību (1932, 19342 ), un to aizstāv A. Pipirs grāmatā Vai tiešām

Vecā Derība būtu atmetama? (1933). Pirmo autoru nomāc teolo-

ģiskās domāšanas vienpusība, kas pieļauj izteikt zinātniski nepama-

totus spriedumus un neļauj parādības saprast to īstenībā. Otro au-

toru vada apologētiski nolūki, un viņš dibināti noraida J. Sandera

un citu Vecās Derības pretinieku spriedumus.

Ar Vecās Derības zinātnes jaunākiem atzinumiem rīkojas arī

L. Adamovičs savā mācības grāmatā Ceļā uz pilnību (1928, 19342

),

kuras otrā dala sniedz Izraēla reliģijas vēsturi galvenos notikumos

un personās. Krietnu un sīku pārskatu par Izraēla tautas dzīvi,

vēsturi un reliģiju sniedz V. Maldoņa mācības grāmata levadījums

Vecā Derībā (1930). Tās, kā jau mācības grāmatas, nerāda tās

problēmas, kas rodas Vecās Derības zinātniskā pētniecībā, bet ie-

tver gan šīs pētniecības drošākos atzinumus.

Visa Vecās Derības teksta latviskošanas darbs vēl nav pa-

sākts. Tulkoti vienīgi atsevišķi raksti. L. Adamovičs mācības grā-
matas vajadzībām latviskojis daudzus Vecās Derības, īpaši praviešu

tekstus, un G. Šaurums grāmatā Pravietis Hozeja — Jaunās De-

rības skaņas Vecajā (1932) sniedz vēsturisku ievadu fiozejas

laikmetā un grāmatā un arī šī pravieša grāmatas tulkojumu ar pie-
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zīmēm. E. Zicans tulkojis pravieša Amosa, fiozejas un Jesaja

grāmatas (rokrakstā).

3. Jaunās Derības zinātne. Jaunās Derības zināt-

niskā rakstniecībā redzamāko vietu ieņem teoloģijas fakultātes pirm-

kristīgās reliģijas vēstures katedras pārstāvis Kārlis Kundziņš.

Viņš dzimis 1883. g. 12. aprīlī Smiltenē, 1902. g. beidzis Tērbatas kla-

sisko ģimnāziju, 1903.—07. studējis Tērbatā teoloģiju, 1907. izturē-

jis konsistorijas eksāmenus pie Vidzemes konsistorijas un pēc tam

ordinēts par Valmieras iecirkņa vikāru. 1908.—16. Valmieras sko-

lotāju semināra skolotājs, 1918.—19. Latviešu izglīt. b-bas vidus-

skolas direktors Rīgā, tad skolotājs Rīgas pils. 2. ģimnāzijā. 1916.

rudenī Kundziņu ievēlēja par praktiskās teoloģijas docentu Tērba-

tas universitātes teoloģijas fakultātē, bet 1917.—18. apstiprināja par

Jaunās Derības eksēgēzes docentu. 1919.—20. viņš bija L. v. pai-

dagoģijas docents un pagaidu dekāns filoloģijas un filozofijas fa-

kultātē, no 1921. teoloģijas fakultātes profesors Jaunās Derības ek-

sēgēzē un pirmkristīgās reliģijas vēsturē. 1925. ieguvis teoloģijas

doktora grādu. Vairākkārt bijis teoloģijas fakultātes dekāns, no

1924. Latvijas Bērnu palīdzības sav-bas priekšnieks.

K. Kundziņa literārais darbs ir ļoti daudzpusīgs. Viņš raksta

par reliģiskiem, ētiskiem, paidagoģiskiem, psīcholoģiskiem un kul-

tūras dzīves jautājumiem. īpaši ievērojama nozīme viņam pieder

rakstniecībā par Jaunās Derības zinātnes problēmām. levērojama

ir viņa disertācija Topoloģiskā viela Jāņa evaņģēlijā (L. U. raksti,

1924), tad raksti: Zinātniskie pētījumi par Jēzus personu un Kris-

tus kults (Reliģ. filoz. raksti 11, 1928), Sabiedrība un gara kopība

(turpat 111, 1930), Garīgā dziesma kristiānisma sākumos (turpat IV,

1933). Grāmatā Kristus personība, dzīve un mācība (1931) Kun-

dziņš ieliek jaunākās atziņas par Jēzus'personu un mācību. Ar

savu disertāciju, kas ari vācu valodā, ar rakstu Eine wenig beach-

tete Oberlieferungsschicht im vierten Evangelium (Zeitschr. fūr

neutest. Wissenschaft, 1923)" un ar brošūru Das Urchristentum

im Lichte der Evangelienforschung (1929) viņš guvis ievērību ār-

zemju Jaunās Derības zinātnieku aprindās. Citās nozarēs minami

šādi viņa raksti: Dziņu psīcholoģija (I. M. M., 1920), Reliģijas no-

zīme audzināšanā (krāj. Tautas audzināšana I, 1923), Dokumenti

par pretreformāciju Latvijā (L. U. R., 1924), Latvijas universitātes

pirmie pieci gadi (1929), Erots un agape (Ceļš, 1935), Helēna Kel-

lere (1936). Reliģijas metodikā sarakstījis grāmatu Reliģijas mā-

cība un ētika jaunatnes audzināšanā (1927). Savus rakstus, kas

iespiesti periodikā, sakopojis krājumā Ap lielo dzīves mīklu (1936).
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K. Kundziņu kā jaunderībnieku raksturo piesliešanās kritiski

vēsturiskam virzienam un vēlēšanās iespiesties kā Jēzus personas

un dzīves, tā pirmdraudzes mācības un dzīves noslēpumos, īpaši

cenšoties noskaidrot pirmdraudzes priekšliterārā laikmeta mutes

tradiciju. Viņš labi prot analizēt evaņģēliju un citu avotu sniegtās

ziņas, krietni pārzin savu zinātni un meklē jaunus ceļus uz īstenības

atziņu. Viņš radījis metodi un atziņas, kas ieguvušas ievērību arī

ārzemju zinātnieku aprindās. Reliģijas metodikā viņš nostājas pret

novecojušo ticības mācības veidu un izpratni, kā arī pret laikmeta

materiāliskām, reliģijai naidīgām tendencēm un iestājas par to, lai

šī priekšmeta saturs veidotos aizvien skaistāks un bagātāks un tā

sakari ar jaunatnes dzīvi un viņas ideālām tieksmēm kļūtu cieši.

Ētiskos rakstos Kundziņš sludina sirsnīgu ideālismu, aiz kura stāv

Kristus mācības gaišums. Sirdsskaidrība, patiesība un mīlestība ir

viņa ideāli. Reliģiskā pārliecībā viņš brīvs no dogmatisma; augstu

vērtē dzīvu reliģiozitāti.

Jaunās Derības zinātniskā rakstniecībā pēdējos gados izvir-

zījies arī Jānis Rezevskis. Viņš dzimis 1872. g. 1. maijā Degoles

pag. Jauninkās. 1885.-89. mācījies Jelgavas ģimnāzijā, 1892.—96.

studējis teoloģiju Tērbatā, 1899. skolotājs Talsos, 1901. ordinēts par

mācītāja adjunktu Jelgavas pils. latviešu draudzē, 1902.—07. vācu

valodas skolotājs Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, 1907.—26. Priekules

mācītājs, bēgļu gados (1915—18) skolotājs Tērbatā. 1924. ievēlēts

teoloģijas fakultātē par grieķu valodas ārštāta lektoru, 1925. arī par

ebrēju valodas ārštāta lektoru. 1926. privātdocents pie pirmkris-

tīgās reliģijas vēstures katedras, 1933. — vecākais docents. 1933. g.

ieguvis teoloģijas doktora grādu, 1936. — profesors.

Publicējis disertāciju Pirmkristietības un Jēzus attiecības pret

īpašumu (1933) un rakstus: Jēkaba vēstules problēmas (Reliģ.

filoz. raksti 111, 1930), Radikālākās Jēzus ētikas prasības sakarā ar

viņa sludināšanu par Dieva valstības nākšanu (Ceļš, 1935), Jaunākie

jūdu zinātnieku uzskati par Jēzu (Reliģ. filoz. raksti V, 1936). Vi-

ņam raksturīga ir liela rūpība problēmu aplūkojumos. Izmantojot

plašu literātūru, viņš sniedz skaidru pārskatu par attiecīgām prob-

lēmām un ar lietišķu apdomu vada lasītāju pie izšķiršanās par vienu

vai otru atrisinājumu.

Pētījumu par Jēzus tautību publicējis J. Sanders grāmatā Vai

Jēzus bija Jūds? (1927). Pierādīt, ka Jēzus bijis ārietis, viņam ne-

izdodas, jo vispār vēsturisko datu trūkuma dēļ tas ir neiespējami.

K. Freudenfelds (dz. 1867) publicējis rakstu Apustuļa Pāvila otrā

gūstniecība un nāve (1930), ar kuru viņš ieguvis Varšavā teoloģijas
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doktora grādu. A. Mačulans (dz. 1864) publicējis disertāciju Poro-

zis jeb sirds apcietināšanas problēma Jēzus līdzībās (1933).

Jaunās Derības teksta latviskošana vēl ir darbā. Profesors

K. Kundziņš ir pirmais, kas ar zinātnisku precizitāti labā latviešu

valodā pārtulkojis Lūkas evaņģēliju (1925). 1932. izdoti J. Endze-

līna redakcijā A. Mačulāna (Mateja), J. Ērmaņa (Marka), T. Grīn-

berga (Lūkas) un K. Kundziņa (Jāņa) tulkotie evaņģēliji.

4. Baznīcas vēstures zinātne. Latviešu baznī-

cas vēstures sistēmatisku pētīšanu iesāk Ludvigs Adamovičs.

Uz to viņu pamudina kopš 1923. g. dabūtais uzdevums lasīt teo-

loģijas fakultātē Latvijas baznīcas vēstures kursu. Viņš dzi-

mis 1884. g. 23. septembrī Dundagas Kublas skolā. Mācījies

sākumā turpat Kublas pagastskolā, tad Dundagas ministrijas

skolā, vēlāk F. Cirkeļa privātskolā Talsos. 1900. iestājies

Rīgas Aleksandra ģimnāzijā, 1909. beidzis Tērbatas universitā-

tes teoloģijas fakultāti, pēc tam strādājis par skolotāju vairākās

Rīgas vidusskolās. 1915.—18. veic kareivju garīgā apkopēja

pienākumus Tērbatas hospitāļos un latviešu strēlnieku rezerves ba-

taljonā. 1917. atstāts pie Tērbatas universitātes teoloģijas fakultā-

tes sagatavoties akadēmiskai darbībai, 1918. vasarā ordinēts par

palīgmācītāju Mazsalacā, bet tā paša gada rudenī aicināts uz Val-

mieru par turienes Latv. izglītības b-bas zēnu reālskolas organizē-

tāju un direktoru. 1920. janvārī apstiprināts par L. v. teoloģijas fa-

kultātes docentu pie baznīcas vēstures katedras. Bijis fakultātes

sekretārs, dekāns un universitātes prorektors studentu lietās. Ilg-

gadīgs L. U. rakstu galvenais redaktors. 1929. ieguvis teoloģijas

doktora grādu un ievēlēts par profesoru. leņēmis redzamus ama-

tus daudzās sabiedriskās organizācijās, darbojies vidusskolu sko-

lotāju starptautiskā organizācijā. 1934.—35. bijis izglītības mi-

nistrs.

Viņa rakstu skaits, kas iespiesti dažādos mēnešrakstos, zināt-

niskos izdevumos un laikrakstos, ir ļoti liels. Latviešu presē viņa

raksti par dažādiem vēsturiskiem, teoloģiskiem un paidagoģiskiem

jautājumiem sāk parādīties kopš 1906. gada. Viņa ievērojamākais zi-

nātniskais pētījums Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710.—

1740. (1933), kas ieguvis Kultūras fonda un Krišjāņa Barona prē-

miju. Minami vēl šādi viņa ievērojamākie raksti: Reliģiskā dzīve

Latvijas evaņģēliskā baznīcā valsts pirmajos pastāvēšanas gados

(Reliģ. ētisku rakstu krāj. Ausma, 1926), Studijas latviešu brāļu

draudzes vēsturē (Reliģ. fil. raksti 11, 1928), Latviešu brāļu draudze

dzimtbūšanas laikā (Latvieši 11, 1931), G. F. Stendera Mazā Bībele

etc. (R. L. B. Zinību Kom. XIX rakstu krāj., 1929), Pasaku motīvi
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vēsturiskos dokumentos (Filol. Biedr. raksti IX, 1929), Senlatviešu

reliģiskās tradicijas Vidzemē 18. g. s. pirmajā pusē (turpat X, 1930),

Kundziņu Kārlis savā dzīvē, darbos un laikmeta attiecībās (Reliģ.

fil. raksti 111, 1930), daži raksturīgi vaibsti mūsu senču garīgajā

sejā (I. M. M., 1934). Viņam pieder nopelns, ka, laužot vācu vēstur-

nieku uzskatus, dod pirmo kopskatu par Latvijas baznīcas vēsturi,

attēlojot un novērtējot to no latviešu viedokļa, vispirms mācību

grāmatās Kristīgās baznīcas vēsture (1927) un Dzimtenes baznīcas

vēsture (1927), tad rakstos: Latvieši un katoļu baznīca un — Latvieši

un evaņģēliskā baznīca (Latvieši I un 11, 1930) un pēdīgi arī Lat-

viešu Konversācijas vārdnīcas artikulos: Latvijas reliģiskā dzīve

(izņemot daļu par katoļu baznīcu) un Latvju baznīcas vēsture (XI).

Sarakstījis skolas grāmatas: pamatskolas vajadzībām No dzīvības

avota (1925—1927), vidusskolas vajadzībām Kristīgās baznīcas

vēsture (1927), Ceļā uz pilnību (1928, 1934
2

) un Pilnības ideāls

(1932).

L. Adamovičs savos pētījumos galveno vērību piegriež latviešu

ieaugšanai kristietībā un sakarā ar to brāļu draudzes un racionā-

lisma darbībai Latvijā; bez tam viņš pētī latviešu pagāniskās tradi-

cijas turpināšanu un pārveidošanu pēc kristīgās ticības ievešanas

Latvijā. Viņu kā baznīcvēsturnieku raksturo pietāte pret vēstu-

risko faktu īstenību, rūpīga precizitāte un spraigs nacionāls viedok-

lis. Baznīcas cīņas jautājumos viņš aizstāv baznīcas dzīves latvis-

košanu, šai problēmai pieejot ar sirdsdedzību un tomēr ar apdomu.

Skolu mācības grāmatu sarakstīšanā viņu vada teoloģijas zinātnes

jaunākie atzinumi un noteikti, vispāratzīti paidagoģiski principi.

Prāvests Kārlis Kundziņš ir viens no pirmajiem latviešu te-

ologiem, kas apcerējis dažas baznīcvēsturiskas parādības un dar-

biniekus. (Par viņa dzīvi un literāro darbību sk. šī izd. IV 82). Viņa

ievērojamākie baznīcvēsturiskie raksti ir šādi: Tēvu tēvu ticība

tautas dziesmās (Balt. Vēstn., 1872), Ernsta Glika nopelni (Sēta,

Daba, Pasaule 4, 1873), Vecais Stenders savā dzīvē un darbā (1879),

Kārlis Hugenbergers (Rīgas L. B. Zinību kom. r. k. IV, 1888), Ko

mums stāsta vecās baznīcas grāmatas (Svētdienas Rīts, 1924).

Svarīga kultūras un baznīcvēsturiska nozīme pieder viņa atmiņu

grāmatai Mana mūža gājiens (1935). K. Kundziņam pieder lieli no-

pelni daudzās latviešu tautas dzīves nozarēs. Teoloģiskā rakstnie-

cībā viņš stāv tuvu vēsturiski kritiskam virzienam, ir brīvs no aiz-

spriedumiem un stāv par latviešu lietu taisnību un kristīgās mācī-

bas patiesībām.

Baznīcas vēstures jautājumus pētījis vel mācītājs P. Bc re nt s

(186(5—1935), kas, gan vācietis būdams, rakstījis daudzus rakstus lat-
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viešu valodā. Še pieminami: Pirmie latviešu tautības luterāņu mā-

cītāji (I. M. M., 1923), Kāda lapa no Vidzemes kultūras vēstures

XVII g. s. (I. M. M., 1929), Pirmais zviedru valdīšanas laiks Vidze-

mē (Burtnieks, 1930).

Rakstus par pirmiem latviešu teologiem. publicējis Edgars

Ķiploks (dz. 1907), par garīgiem rakstniekiem Firekeru un Gliku

rakstījis Ludis Bērziņš (1928 un 1935), par Juri Neikenu un Latviešu

bībeles vēsturi rakstījis Gustavs Šaurums (1926 un 1935). Draudzes

vēsturi rakstījis K. Skujiņš (Krustpils, 1924), 0. Sakārnis un c.

(Tirza, 1926), P. Bērents (Āraiši, 1927), A. Kundziņš (Rīgas Sv.

Pāvila baznīca, 1927), E. Stange (Rīgas Mārtiņa baznīca, 1927), A.

Vītols (Cesvaine, 1929), J. Ermanis (Krimulda, 1930), P. Zāns (Lim-

baži, 1930), A. Grosbachs v. c. (Ventspils, 1935), J. Lūsis (lecava,

1936). Par Talsu novada draudzēm rakstījis A. Freijs (krāj. Talsu

novads 11, 1935). Arī H. Endzelīns grāmatā par Valmieras un Tri-

kātas novadu aizkar baznīcas lietas. Par dažādiem baznīcvēstu-

riskiem tematiem rakstus iespieduši: J. Meisters (dz. 1909), A r-

mi n s Tre i j s (dz. 1901), Ādolfs Klepers (dz. 1887), Alek-

sandrs Veinbergs (dz. 1905). Dažas Latvijas baznīcas vēs-

tures parādības aplūko arī prof. A. Tentelis (cf. 372) rakstā Latvieši

ordeņa laikā (Latvieši I, 1930) un Aronu Matīss rakstā Latviešu

Liter. Biedrība savā simts gadu darbā (1929). Pēdējā laikā vērību

gūst Jāņa Strauberga (cf. 373) pētījumi par garīgās rakstniecības

sākumiem un pirmām dziesmu grāmatām.

5. Sistēmatiskās teoloģijas zinātne. Tā pētī

reliģijas psīcholoģiskās un filozofiskās, dogmatiskās un ētiskās

problēmas. Par tām šī gadu simteņa pirmos piecpadsmit gados

laisti klajā vairāki rakstu tulkojumi, kuros galvenā kārtā vācu au-

tori ir nostājušies pret dabas zinātņu materiālismu, ateismu un fi-

lozofisko pozitīvismu. Zinātniskā vērtība tiem nav liela.

Par pirmo latviešu rakstnieku šīs zinātnes laukā jāuzlūko Vi-

lis Olavs (cf. 111 124), kas sarakstījis grāmatu Galvenie virzieni

ētikā (I 1910, II 1919). Viņš kritizē no kristīgās ētikas viedokļa tā-

dus ētikas virzienus kā hēdonismu, evolūcionismu, morālismu, pe-

simismu, nicšeānismu un sociālismu, mācot iedziļināties kristīgās

tikumības pamatos un mērķos.

Pirmais ievērojamākais šīs zinātnes nozares pārstāvis latviešu

teoloģiskā rakstniecībā ir Voldemārs Maldonis. Viņš dzimis

1870. g. 18. jūlijā Tirzas Daudziņos. Mācījies Tirzas pag. skolā, tad

Tirzas, Vecpiebalgas, Liezeres draudzes skolā. 1889. g. beidzis Cēsu

pilsētas skolu un nolicis elementārskolotāja eksāmenu, 1889.—92. g.

bijis par skolotāju Blomē un 1892.—95. Torņkalnā. 1895. Rīgas Alek-
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sandra ģimnāzijā kā eksterns nolicis abitūriju. No 1895.—1900.

studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1901. viņš nodibināja Rīgā

privātu sieviešu ģimnāziju un bija tās direktors līdz 1909. g. No 1909.

—1912. mācītājs un skolotājs Lubānā, no 1912.—1919. mācītājs Cēsu

pilsētas draudzē. 1917. bijis Vidzemes pagaidu zemes padomes lo-

ceklis un kādu laiku arī priekšsēdis. lebrūkot lieliniekiem, Maldo-

nis aizbraucis uz Mārburgu, kur studējis filozofiju un teoloģiju un

1921. ieguvis Dr. phil. grādu. No 1919. viņš bijis skolotājs Rīgas

pils. 2. ģimnāzijā, 1919.—23. Vidzemes, vēlāk Latvijas ev.-lut. konsis-

torijas viceprezidents (pirmais latviešu ģenerālsuperintendents).

1919. viņš kļuva arī par L. U. organizācijas komisijas locekli un teo-

loģijas fakultātes kodola priekšsēdētāju, no 1920. sistēmatiskās teo-

loģijas docents un no 1923. g. profesors. Vairākas reizes bijis fakul-

tātes dekāns. Prāgas Husa teoloģijas fakultāte 1924. g. piešķīra viņam

teoloģijas goda doktora grādu. Viņš bijis teoloģijas fakultātes pār-

stāvis Baznīcas virsvaldē, no 1934. arī virsvaldes prezidija loceklis.

V. Maldoņa rakstniecība ir plaša un daudzpusīga. Savu lite-

rāro darbību viņš iesāk 1893. g. Austrumā. No 1903.—10. raksta R.

L. B. Konversācijas vārdnīcā par paidagoģiskiem un skolas jautā-

jumiem. Rakstījis daudz recenziju un celsmes apcerējumu perio-

diskā presē, īpaši Jaunākās Ziņās. No viņa zinātniskiem rakstiem

minami: Poruka reliģija (L. U. Raksti 11, 1922), Poruka ētikas prob-

lēmas (1923), Poruka aistētiskā audzināšana (I. M. M., 1924), Kanta

reliģijas filozofija (I. M. M., 1924), Natorpa dzīve un filozofija (I. M.

M., 1924), Vai modernais cilvēks var Dievu lūgt? (Rel.-fil. raksti

I, 1925), Bērnu audzināšana pēc latv. tautas dziesmām (Latviešu

tautas dainas I, 1928), Vai id ejas var pavēlēt? (Rel.-fil. raksti 111,

1930), Kādēļ latvietis dzied? (Rel.-fil. raksti IV, 1933), Masariks

kā filozofs (Ceļš, 1935), Reliģijas fainomenoloģija (Ceļš, 1935),
Grēks (Ceļš, 1936). Sarakstījis šādas mācības grāmatas: Reliģiju

vēsture (1927), Ētika (kopdarbībā ar V. Frostu). Psīcholoģija, lo-

ģika, ētika (1928), levadījums Vecā Derībā (1930). Vācu valodā pub-

licējis: Die philos. Grundlagen der Socialpādagogie Schleierma-

chers (1923), Dievs, der Gott der lettischen Volkstraditionen (Studia

theologica I, 1935).

V. Maldoni kā reliģijas un ētikas filozofu raksturo plaša prob-

lēmu meklēšana un domu elastīgums. Viņš savos domājumos gan

turas pie Šleiermachera un Trelča reliģijas filozofiskām un Drīša

organiskās filozofijas domu līnijām, tomēr bieži ļaujas arī visjau-

nāko ideju ietekmei. Problēmu risinājumos mīl komplicētību, kon-

struktīvus domu režģus. Viņam piemīt krietna intuitīva iejušanās

spēja, kas noved viņa skatu pie negaidītiem problēmu dziļumiem un
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ļauj spontāni skatīt īstenību, kas citiem būtu palikuši paslēpta,

īpašu vērību viņš piegriež latviešu rakstnieku reliģiozai un ētiskai

tematikai, meklējot vadlīnijas modernā cilvēka dvēseles kustību un

dogmatisko ticējumu sasaistīšanai.

Reliģijas psīcholoģiskā un filozofiskā rakstniecībā redzamu

vietu ieņem arī filozofs Pauls Dāle (cf. 409). Viņš ir viens no pir-

miem latviešu filozofiem, kas publicē plašākus patstāvīgus filozofis-

kus apcerējumus. No viņa reliģijas filozofijas rakstiem minami: Vla-

dimirs Solovjovs (1910), Dostojevskis un „Brālu Karamazovu" reli-

ģiski filozofiskā pamatdoma (1911), Reliģija un intelliģence (1913),

J. G. Fichte (1914), Poruka problēmu un izjūtu pasaule (1921), No-

jēgumi par Dievu un Jaunuma problēma (1926), Reliģiozo jūtu iz-

starojumu parādības (1930), Par dvēseles nemirstību (1932), Pasau-

līgā un dievišķā gudrība (1934), Fr. Bārdas dzejas reliģiskie un filo-

zofiskie motīvi (1935). Šie un vēl citi raksti sakopoti rakstu krā-

jumā Gara problēmas (1935).

P. Dāles domāšanas vadlīnijas ir ideālisms, optimisms un kris-

tīgums. Viņš prasa noteiktu iestāšanos par tādu dzīves un pasau-

les uzskatu, kura pamatā ir aktīvs ideālisms un gara prioritātes at-

zīšana ar kristietības idejisko kodolu un kas ir optimiska dzīves

apstiprināšana, individuālā, nacionālā un kosmiskā radīšanas darba

nešaubīgs apliecinājums. Viņa raksti apliecina gara cildenību, domu

skaidrību, reliģiozitātes dziļumu un sirds ideālisma spēku.

No jaunākās paaudzes vairāk šinī nozarē darbojas šo rindu

autors. Dzimis 1903. g. 21. aprīlī Talsos, 1922. beidzis Talsu valsts

ģimnāziju, 1922.—27. studējis L. v. teoloģijas fakultātē. 1928.--29.

papildinājies Getingas, Leipcigas un Berlīnes universitātē. 1932.

ieguvis teoloģijas doktora grādu, No 1927.—36. Allažu dr. mācī-

tājs, no 1933. privātdocents pie sistēmatiskās teoloģijas katedras,

no 1935. docents.

Lielākie darbi: Augsburgas konfesija (1930), Dostojevska reli-

ģiskā attīstība (1931), Reliģijas būtība (1934), Saulieša reliģija

(1935), Saulieša ētika (1935), Tikums un pienākums (1935), Tautas

vienības ētiskie pamati (1935), Aurēlijs Augustīns (1931), Frīdrichs

Šleiermachers (1934), Hanss Drīšs un parapsīcholoģija (1933), Diev-

turības mācību kritisks apskats (1934). Šie un vēl citi plašāki

raksti sakopoti krājumā Par svēto un labo (1936). Grāmatā iznā-

kusi tāpat disertācija Dostojevska reliģijas problēmas (1932). Sa-

kopojis 19 reliģijas skolotāju skolas lūgšanas krājumā Rīta svētbrī-

dis (1935) un rakstus mātes dienai Māte (1933). Daudz rakstu un

recenziju par grāmatām izkaisīts periodikā, īpaši Brīvā Zemē.
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Savos rakstos noskaidroju dažas reliģiskas un ētiskas problē-

mas, no vienas puses kritizējot nepieņemamos uzskatus, bet no

otras puses izceļot svarīgākās un jaunākās teoloģijas zinātnes at-

ziņas tagadnes reliģiskā problēmatikā. Mans mērķis ir pētīt kris-

tīgo un latvisko reliģisko elementu sintezēs iespējamību un vaja-

dzību. Neesmu draudzīgs dialektiskai teoloģijai, mani interesē vai-

rāk reliģijas psīcholoģiskās un metafiziskās dabas pētījumi.

Sistēmatiskā teoloģijā doktora disertāciju par Trijvienību un

kristīgo dievticību (1926) aizstāvējis Jānis Sanders. Šis raksts sa-

cēla plašu un asu polemiku, kas lika autoram pārdomāt: vai viņš

var savus reliģiskus un filozofiskus uzskatus savienot ar savu reli-

ģisko pārliecību un ev.-lut. baznīcas mācītāja pienākumiem. San-

ders nepiegriež vajadzīgo vērību irracionāliem momentiem reliģijā

un ar to novirzās nepareizā virzienā. Viņa racionālisms izvirza

atziņas, kas nav pieņemamas tagadnes teoloģiskai pētniecībai.

No teologu aprindām aplūkojamā nozarē vērtīgus rakstus pub-

licējis Alberts Vītols (dz. 1888): Mūsu reliģiskā lirika (Reliģ. fiļ.
raksti I, 1925), Reliģiskā dzeja Teodora Saulrietos (Ausma, 1926),
Latviešu ētikas vēstures materiāli D. K. Lenča sprediķu grāmatā

(Ceļš, 1935). Vēl rakstījis Arnolds Lūsis (dz. 1908) — Sirdsšķīstie

un viņu traģēdija (Ceļš, 1935), Haralds Biezais (dz. 1909) — Reli-

ģiskais kultūras pesimisms (Ceļš. 1935).

Arī daži neteologi laiduši klajā rakstus par reliģijas un ētikas

problēmām. V. Reiznieks grāmatā Reliģijas problēmas filozofiskā

uztverē (1934) vēlas atjaunot vispārējo reliģiju un kritizē kristīgo

reliģiju. Grāmatai nav lielas nozīmes, jo auglīgi var spriest par

reliģijas problēmām tikai tad, kad ir skaidrība par pašas reliģijas

būtību, kuras autoram tomēr trūkst. Viņu raksturo domāšanas ne-

loģiskums, pretrunība, jēdzienu sajaukšana, neauglīga oriģinalitātes

konstruēšana. — Bruno Jirgensons (dz. 1904) grāmatā Nemirstības

problēmas (1935) no zinātniskā empīrisma viedokļa aplūko iznīcī-

bas un neiznīcības jautājumus, ar krietnu dabas zinātnieka erudīciju

noskaidrojot to, kas sakāms dabas zinātnēm nemirstības problē-

matikā. Filozofijas un reliģijas jautājumos viņa spriedumi nepareizi.

Vel rakstus publicējuši: Edmunds Šmits, Richards Rudzītis,

Kārlis Ducmanis, Longins Ausējs, Lotārs Šulcs, Fricis Zālītis.

6. Praktiskās teoloģijas zinātne. Še ietilpst

homilētiski, katechētiski un kibernētiski pētījumi, tāpat iekšmisijas un

ārmisijas darbības teorētiskā pētniecība. Šīs nozares rakstniecība ir

maz attīstījusies. Plašāki zinātniski darbi nav sarakstīti. Sistēmatiski
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pētījumi šinī nozarē nav izdarīti. Publicēti vienīgi mazāki raksti, kas

aplūko kādu atsevišķu parādību vai problēmu. Edgars Rumba

(dz. 1904) sarakstījis grāmatiņu Archibīskaps Nātans Sēderblūms

(1936), kurā sniedz šī ievērojamā zviedru zinātnieka un baznīcas

darbinieka dzīves aprakstu. Bez tam Jaunatnes Ceļa pielikumā

Ārmisijā viņš ievietojis mazākus rakstus par ārmisijas jautājumiem.

Par kulta jautājumiem rakstījis Jānis Sanders un viņa dels

Visvaldis Sanders.

Jānis Sanders dzimis 1858. g. 8. janvārī Cēres Sumbru-Kīru

mājās. Mācījies Kuldīgas un Jelgavas ģimnāzijā, 1879.—93. studē-

jis teoloģiju Tērbatā. Bijis palīgmācītājs Krimuldā (1884), pēc tam

1885.—1920. Pēterpils latviešu draudzes mācītājs. 1920—1935. Jē-

zus draudzes mācītājs Rīgā. No 1921. privātdocents L. U. teoloģi-

jas fakultātē. 1926. ieguvis teoloģijas doktora grādu.

Bez še augstāk jau minētiem rakstiem šinī nozarē viņš publi-

cējis rakstu Mūsu kulta reforma (1923). Šinī rakstā viņš aplūko

jautājumu: kā izveidot mūsu dievkalpošanas un garīgos aktus evaņ-

ģēliskā un nacionālā garā. Viņš sniedz vērtīgu līdzšinējās diev-

kalpošanas kārtības kritiku un dod jaunu tās veidu, kas gan nav

guvusi piekrišanu pašu teologu aprindās.

V. Sanders (dz. 1885) rakstījis īsākus apcerējumus paraģen-
das trūkumiem, par liturģijas reformēšanas jautājumu (Ceļš, 1935)
un bez tam citās nozarēs par Jēzus augšāmcelšanos (1935), Jāņa

parādīšanās grāmatu (1935), reliģijas būtību (1936). Viņš pieslejas

jaunākiem zinātnes atzinumiem un aizstāv liberālus uzskatus.

īpašu vietu baznīcas latviskošanas jautājumu iztirzājumos

ieņem Alfrēds Indriksons (dz. 1903) ar savām brošūrām: Do-

mas par latvisku tautas baznīcu (1934), Mūsu baznīcas reformu ne-

pieciešamība un iespējamība (1935), Svinēsim Mātes dienas vietā ģi-

menes dienu (1936). Viņš vēlas kristīgām patiesībām dot kopsatu*

rētāju ierāmējumu, kas izaug no paša latvieša dvēseles reliģiozām

kustībām. Jautājumu aplūkojumos viņu vada skats jautājumu bū-

tiskos dziļumos un personīgā pārliecība, kurā viņš sakausē kristī-

gos un latviskos elementus. Par nacionālās baznīcas problēmām

rakstījis vēl L. Adamovičs, V. Maldonis, A. Freijs, A. Lūsis.

7. Jaunākā praktiskā literātūrā. Praktiskām va-

jadzībām ir laistas klajā svētrunu un lūgšanu grāmatas, izdota baz-

nīcas dziesmu grāmata un atsevišķo autoru dziesmu sakopojumi.

Latviešu svētrunu un dziesmu grāmatu vēsture ir plaša. Še minē-

sim tikai pēckara izdevumus.
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Pirmā pēckara svētrunu grāmata bija kollektīvs darbs, kurā

Edg. Berga un A. Klepera redakcijā sakopotas 39 autoru svētrunas,

kas izdotas ar virsrakstu Tuvāk pie tevis, Dievs (1922). Tad mi-

nams: A. Plamšs ar Dodi man svētību, Jēzu (1925) un papildinā-

jumu Zvaigzne, kurā veros (1928), K. Beldavs
—

Dodies uz augšu

(1928), A. Skrodelis — Dvēseles klusie brīži (I—IV 1929—30), J.

Ermanis — Mājas altāris (1933).

Lūgšanu grāmatu laidis klajā Apsīšu Jēkabs ar virsrakstu Lūg-

šanas visām gada dienām (1924), V. Maldonis sakopojis vairāku jau-

nāko autoru lūgšanas jaunatnes (skautu) vajadzībām krājumā Esiet

modri (1932). J. Birģelis laidis klajā grāmatu Svētas skanas darba

rītos (I 1934 un II 1935) un šo rindu autors sakopojis lūgšanas Rīta

svētbrīdis (1935).

Garīgas dzejas un prozas antoloģiju Pie svētavota (1926) un

Dieva kalnā (1927) sakopojis A. Vītols. K. Beldavs un J. Ermanis

antoloģiju Dvēseles dzimtene (1927). Viens no vecākiem pirms

un pēckara ievērojamākiem garīgo rakstu sacerētājiem ir Jā-

nis Ermanis. Viņš dzimis 1862. g. 22. oktobrī Valmieras pag.,

apmeklējis Valmieras draudzes skolu, beidzis Valmieras apr. skolu,

pēc tam Tērbatas skolotāju semināru. 1887.—91. studējis Tērbatā

teoloģiju, 1892.—93. nokalpojis kandidāta gadu Smiltenē, 1893.—07.

Lazdonas dr. mācītājs, 1907.—31. Krimuldas dr. mācītājs. Miris

1931. g. Ē. garīgie raksti iespiesti Pūrā, Austrumā, Evaņģeliuma

Gaismā, Svētdienas Rītā. No viņa rakstiem minami: Vai kristīgā

ticība ir vienīgi patiesā reliģija? (1907), Kristīgā ticība un kultūra

(1912), Dvēseles ilgas (1922). Lielākie nopelni viņam Vidzemes

dziesmu grāmatas izlabošanas un jaunas kopējas dziesmu grāmatas

sastādīšanas darbā. Tagadējā dziesmu grāmatā ir 54 Ērmaņa dzies-

mas. Pēc nāves izdota viņa svētrunu grāmata. Viņu iezīmē stingrs

konfesionālisms.

Ražīgi garīgo rakstu sacerētāji ir Kārlis Beldavs un Al-

frēds Skrodelis. K. Beldavs dzimis 1868. g. 14. oktobrī Ro-

zulas pag., apmeklējis Limbažu apr. skolu, 1888. beidzis Rīgas gub.

ģimnāziju, 1888—92. studējis Tērbatā teoloģiju, 1895.-97. mācī-

tājs Apukalnā, 1897.—02. Valmieras apr. vikārs, 1902.—07. adjunkts

pie Mikela baznīcas Pēterpilī, 1907.—15. Lielauces mācītājs. 1915.—

17. bēgļu mācītājs Maskavā, no 1917.—35. mācītājs Valmierā.

1929. L. Ū. viņam piešķīra teoloģijas goda doktora grādu. Bijis

Saeimas deputāts un 1934. izglītības ministrs. Miris 1936. gadā. Viņa

ievērojamākie raksti bez augstāk minētās svētrunu grāmatas: Kur

izeja (1919), Es nekaunos (1924), Bēgļu mācītāja piedzīvojumi

(1926), Kad dauzās vējš un viļņi (1927), Pie Bābeles upēm (1929),
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Mācītāji, kas nāvē gāja (1929), Esiet stipri (1932), Ainavas no se-

natnes un tagadnes (1933), Jānis Neilands (1934), Kā tas Kungs

mūs savā darbā sauc (1935), Mani kandidāta gadi (1935). K. Bel-

dava rakstus iezīmē liels ticības pārliecības spēks un vēlēšanās

kalpot latviešu tautai. Vina raksti spraigi, lai gan valodas iz-

teiksme ne sevišķi augsti kvalificējama.

A. Skrodelis (dz. 1894) laidis klajā bez augstāk minētās svētrunu

grāmatas vairākus savu runu un apcerējumu krājumus: Svētvakara

zvani (I un 11, 1933), Audzināsim sevi (1933), Mana mīļā māmuliņa

(1934), Mēs šeitan esam viesi (1934), Ceļā uz augšu (1934), Sirds-

skaidrības ilgās (1935), Kopējā ceļā (1935), Dzīves rītā (1935); ari

reliģiski ētisku rakstu un dažādu autoru dziesmu un dzeju sako-

pojumu Dzīves ceļā (1930). Viņš galvenā kārtā raksta par ētiskiem

jautājumiem, daudz rīkojoties ar dzīves un literātūras piemēriem.

Viņu iezīmē cenšanās piekļūt cilvēku dvēselēm un dot tām garīgu

barību.

Atsevišķi minams vēl Arvīds Treicis (dz. 1902), kas laidis

klajā tikumiskā ideālisma pilnu grāmatu Augsim lieli (1935), un

Alberts Virbulis (dz. 1890), kas aprakstījis savu Palestīnas ceļojumu

grāmatā Svētā zeme (1931). Pirmais latvietis, kas plaši aprakstī-

jis savu ceļojumu uz Jeruzālemi ir Ilzes draudzes skolotājs A. Sker-

bergs (1871. gadā).

Labus celsmes rakstus devuši un par dažādiem praktiskiem jau-

tājumiem rakstījuši: Kārlis Avots (dz. 1859), Alberts Birnbaums (dz.

1903), Arnolds Birznieks (dz. 1903), Pauls Detlavs (dz. 1907), Pauls

Gailītis (dz. 1869), Teodors Grīnbergs (dz. 1870), Atis Jaunzems

(dz. 1893), Pēteris Klepers (dz. 1904), Jānis Lapiņš (dz. 1898), Jā-

nis Luksis (dz. 1904), Ādams Mačulāns (dz. 1864), Aleksandrs Mi-

tulis (dz. 1893), Arvīds Perlbachs (dz. 1897), Pauls Rozenbergs

(dz. 1906), Oskars Sakārnis (dz. 1902), Kristaps Valters (dz. 1904),

Romāns Vanags (dz. 1902).

Ar apologētiskiem jautājumiem nodarbojies Alfrēds Pipirs

(dz. 1864), publicējot vairākus rakstus pret marksistiem un sek-

tantiem.

levērojama nozīme pieder 1922. g. izdotai kopējai Dziesmu

grāmatai ar 690 dziesmām, starp kurām ir pāri pai 200 jaunu

dziesmu, lielāko tiesu tulkojumi, bet arī vairāki oriģināli. Jaunas

dziesmas galvenā kārtā devis Ludis Bērziņš, Roberts Bērziņš,

K. Beldavs, J. Ermanis, A. Niedra, E. Pavasars. Vecās dziesmās

izdarīti labojumi, par kuriem L. Adamovičs spriež, ka tie pa lielai

daļai gan paceļ dziesmu teksta skaidrību un valodas pareizību, taču

labu tiesu neatbilst dzejas un literātūras valodas prasībām.
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Pēc dziesmu grāmatu izdošanas nākuši klāt vairāki atsevišķu

autoru orīģināldziesmu sakopojumi. Roberts Bērziņš saviem agrā-

kiem garīgo dziesmu krājumiem pēc kara pievienojis šādus krāju-

mus: Uz gaismas kalniem (1921), Jauna dziesma (1926), Dieva mek-

lētāja dziesmas (1931). Ludis Bērziņš savas garīgās dziesmas sa-

kopojis krājumā Svētrīta skaņas (1928). Vēl minams A. Niedras

garīgo dziesmu kopojums viņa Nemiera ceļu I sējumā (1928), A. Vī-

tola Garīgās dziesmas (1933), Aug. Brieža Dvēseles noskaņas

(1935). Pašreiz komisija prof. K. Kundziņa vadībā strādā pie

dziesmu grāmatas pielikuma sagatavošanas.

4. Filozofija

Prof. P. Jurevičs

Ja filozofiskās domas vēsturi Latvijā aplūkotu tikai tiktāl,

cik tā izpaudusies šīs disciplīnas oficiālo pārstāvju darbos, tad šī

vēsture būtu diezgan īsa. Bet ja grib raksturot kādas tautas filo-

zofisko attiecību pret pasauli, tad šāds filozofijas jēdziena sašaurinā-

jums nebūtu gluži pareizs. Filozofija jau nav tikai skolas lieta,

bet ir ari dzīvības maize katram domājošam cilvēkam, jo plašākā

nozīmē par filozofiju var saukt katru mēģinājumu ar prātu izskaidrot

kaut ko, izejot no kādiem pēdējiem principiem, vai vērtēt lietas no

zināmu vispārīgu ideju viedokļa, vispāri, katru pacelšanos pāri prak-

tiskās dzīves un tās nepieciešamību ierobežotam redzes apvārsnim.

No šī viedokļa tad ir skaidrs, ka filozofiskās domas vēsture mūsu

tautā ir jau diezgan plaša un galvenā grūtība ir noteikt, ko ietilpināt

un ko izslēgt no tās. Stingras mērauklas te nevar būt, jo vadījušies no

zināmām idejām jau ir daudzi rakstnieki, un ne vienmēr būs viegli iz-

šķirt, vai šīs idejas jau ir tik plašas un principiālas, ka tās var uz-

lūkot par filozofiskām, jeb tās ir vairāk tikai, tā sakot, „darba ide-

jas", kas pieņemtas bez sevišķa mēģinājuma balstīt tās kādos dzi-

ļākos pamatos, bet gan tikai, lai dotu vienību un sakarību zināmiem

dzīves uzdotiem centieniem. Bez tam vēl jāievēro, ka vienam otram

rakstniekam vai sabiedriskam darbiniekam dažreiz būs kādas visai

noteiktas filozofiskas idejas, bet viņš tās nemēģinās formulēt

teorijās vai tēzēs, bet liks tām vai nu iemiesoties daiļdarbos, vai arī

mēģinās reālizēt tās dzīvē.

Par šada veida netiešu zināmu filozofisku pārliecību paudēju

un līdz arī par pirmo filozofisko domātāju pie mums uzlūkojams jau
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Vecais Stenders (cf. II 83). Kaut gan jaunībā liktenis viņu iemeta

kā audzinātāju pašā pietisma citadelē — Frankes dibinātās mācības

iestādēs Hallē, viņš no šejienes laužas ārā, jo pietisma virziens neat-

bilst vina garam, ko raksturo dabīga uzticība prātam un dzīva tiek-

sme pēc skaidras atzinās. Volfa filozofijas studijas vēl vairāk stip-

rina viņā šo tieksmi, un tā viņš kļūst par īstu sava laikmeta bērnu,

— par racionālistu, par apgaismības laikmeta cilvēku, — gan ne

franču, bet vācu tipa, jo kamēr franči savā radikālismā bija asā

veidā antiklērikāli, tikmēr vācu „apgaismotāji" tiecās saprasties ar

luterisko baznīcu. Tomēr tieksme izprast un izskaidrot ar prātu

visu, ko vien iespējams, palika, un palika it sevišķi pārliecība un ti-

cība, ka prāta attīstība veicinās arī cilvēces morālisko un pat reli-

ģisko progresu, un ka šīs attīstības nepilnība ir vienīgais šķērslis, kas

kavē pilnīgas labklājības un laimes laikmeta iestāšanos cilvēces

vēsturē. Šos apgaismības laikmeta principus, ideālus un ticību, cik

mēs varam spriest pēc viņa darbiem, pilnīgi pārņēma arī Stenders.

Savā Augstās gudrības grāmatā (1774) viņš pirmo reiz populārizē

latviešos Ņūtona un citus sava ievērojamā laikmeta lielo zinātnieku

jaunās atziņas un atklājumus; savos stāstos viņš dod saprātā dibi-

nātas morāliskas pamācības, cīnās pret māņticībām, — pat dziesmu

grāmatā viņš grib ievest racionālismu, labodams un darīdams prā-

tam pieņemamāku tās saturu. Tomēr šāda veida aktivitāte — se-

višķi tajos laikos — nebija kaut kas pats par sevi saprotams, bet

bija visciešākā atkarībā ho zināmām filozofiskām pārliecībām. Ja

mēs tagad līdzīgai aktivitātei šādu pārliecību vajadzību nejūtam,

tad it sevišķi tāpēc, ka latviešu tautā tagad šie Stendera uzskati,

kuru ietekmē tā atradās veselu gadu simteni, zināmā mērā jau pār-

gājuši asinīs: var pieņemt, ka vismaz daļu no mums raksturīgām ra-

cionālisma, censonības un izglītības tieksmēm mēs esam ieguvuši

ilgajā Stendera grāmatu skolā.

Ka šai racionālisma skolai pie mums gluži tāpat kā Rietum-

eiropā varēja būt arī gluži citas sekas nekā sagaidīja, par to liecina

Kaspara Biezbārža (cf. II152) simts gadus vēlāk noritējušā filo-

zofiskā aktivitāte. Biezbārdis, kaut gan sparīgs cīnītājs pret reakcio-

nāro vācietību, tomēr no otras puses jūtās spiests karot arī pret pa-

seklinātā racionālisma konsekvencēm — materiālismu un ateismu,

piem., rakstā Materiālisms un spīrituālisms (Pasaule un Daba, 1875).

Pats viņš gan arī stāv uz racionālisma viedokļa, bet jau tāda, kas

padziļināts, ejot cauri Kanta un Hēgela mācībām, kuras viņš tad arī

pirmais latviešos populārizē.

Stendera latvju tauta iedēstītais, vel zināma mera abstraktais

racionālisma gars, kura svarīgākais elements bija censties saprāu"-
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giem līdzekļiem pēc dzīves pacelšanas un uzlabošanas, vienu no sa-

viem vissvarīgākiem konkrētiem saturiem dabūja nacionālas atmo-

das ideju veidā, kas jau arī īsti bija tikai loģiskas konsekvences lat-

vju tautas racionāli attaisnojamiem centieniem pēc lielākas dzīves

pilnības. Nacionālās kustības priekšgalā, kā jau zināms, pie mums

stāvēja it sevišķi Krišjānis Valdemārs un Kronvaldu Atis. Vecākais

no viņiem un pirmais, kas pacēla nacionālisma karogu, —Krišjānis

Valdemārs (cf. II 163), bija ģeniāls oikonomists un organizātors,

viscauri praktiski noskaņots, kas par savu galveno uzdevumu uz-

lūkoja palīdzēt nabadzīgai un novārgušai latvju tautai radīt savas

nacionālās kultūras materiālo pamatu. Tomēr tuvāk aplūkojot, at-

klājas, ka arī viņu ir vadījuši daži svarīgi vispārīgi principi. Tas

labi saskan arī ar to, ka viņš, kā zināms, bijis G. Merkeļa ietekmēts,

kas savukārt bija Ruso un citu franču apgaismotāju skolēns. Vis-

pirms, jau pie viņa izpaužas latviešu domāšanai tik raksturīgā cil-

vēka personīgās cieņas un vērtības katēgorija. Viņa izdotās Pē-

terburgas Avīzes savā 2. numurā raksta: „Tas nav tiesa, ka Dievs

šo pasauli cilvēkam par vergu ieleju radījis. Viņš grib, tas ir viņa

nolikts prāts, ka visiem cilvēkiem ir še pasaulē būs labi klāties."

Otrkārt, viņam ir arī noteikta apziņa par ikvienas tautas īpatnējo

pašvērtību. Kā to atzīmē J. Velmē un citi, sarunās ar domu bied-

riem un tuviniekiem Valdemārs vienmēr uzsvēris, ka materiālā lab-

klājība ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu augstāku garīgu kultūru. Katra

tauta, lai tā būtu cik maza būdama, ja tai ir savas sevišķas dā-

vanas un sava kultūra, līdz ar to ienes vispārējā cilvēces kultūrā jau-

nas vērtības, kamēr citas tautas, kas vienkārši piesavinājās svešas

tautas kultūru, tikai palielina šīs svešās tautas skaitu, bet nepavairo
visas cilvēces kultūras vērtības. Ka tāda tiešām arī bijusi viņa pār-

liecība, to starp citu atklāj arī tas, ka, kā to norāda J. Kreicbergs,

viņš īsti ir bijis arī pirmais ierosinātājs latviešu tautas gara mantu

krāšanai.

Citas dabas cilvēks bija KronvalduAtis (cf. II 232). Tas

sāka darboties mazliet vēlāk un bija īstais tautiskās kustības ideologs,

viņas romantiķis, tāpat kā Valdemārs bija tās reālpolītikis. Viņu

mazāk interesēja tautiskās kustības sociāloikonomiskā puse, bet visu

svaru viņš lika uz tautiskās pašapziņas modināšanu, uz nacionālā

gara un nacionālo vērtību izkopšanu un uz šo prasību ētisko moti-

vāciju. Te tad nu atkal var konstatēt, ka vēl noteiktāki kā Valde-

mārs Kronvaldu Atis savu darbību pamatoja dažos vispārējas da-

bas principos, kam jau ir noteikti filozofisks raksturs, — proti, it se-

višķi principā, ka katrai tautai ir tiesības pastāvēt kā īpatnim un

pašai veidot savu seju. Šīs idejas viņš izsvieda tautā, un tās tur
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guva plašu atbalsi. Vēl 1888. gadā mēs lasām Dienas Lapā (73-nrā),
ka «Deviņpadsmitais gadu simtenis atzīst, ka katrai tautai ir tiesība

dzīvot un attīstīties tanīs robežās, kurās tā neaizkar otras tautas

dzīvības intereses. Pie šī principa mēs piemetināsim vēl sekošo:

katras tautas pienākums ir tā dzīvot un attīstīties, ka tā neaizkar un

nevājina savas pašas dzīvības intereses." Ir iespējams pieņemt,

ka Kronvaldu Ati uz viņa nacionālo aktivitāti pamudināja šāda vei-

da principiāli uzskati, balstīti zināmās filozofiskās tēzēs. Tiešām,

viņš kaut gan pēc dzimuma latvietis, bija uzaudzis apkārtnē, kurai

stāvēja visai tālu intereses par latviešu nacionālām īpatnībām un to

izkopšanu. Viņa aktivitāti tā tad nav ierosinājusi tuvākā vide, kurā

viņš dzīvoja, bet drīzāk gan teorētisks ideālisms. Nav šaubu, ka

visai svarīgu lomu šai ziņā būs spēlējis tas laiks, ko viņš kā students

pavadīja Vācijā, kur akadēmiskās aprindās tad valdīja liberāls gars

un jo spēji atbalsojās tā laika nacionālās cīņas, kas norisinājās Va-

kareiropā. Te tagad atcerējās Herdera mācību par ikvienas tautas

pašvērtību un īpatnējo misiju, un nebija vēl pārāk tālu arī tie laiki,

kad Frichte bija mācījis par nacionālo cieņu, par ikvienas nācijas tie-

sībām un arī pienākumiem, — idejas, kas balstījās Kanta mācībā,

kurš atkal savukārt bija ticis Ruso ierosināts. Tiešām, Kronvalda

entuziasma pilnās runas, kas pēc visu atzinuma atstāja tik neizdzē-

šamas pēdas klausītāju sirdīs, vismaz savā nozīmē ir kaut kas ana-

loģisks Fichtes runām vācu tautai. Katrā ziņā ideālistīgās filozofijas

tieša vai, drīzāk, netieša ietekme Kronvaldā šķiet diezgan labi

saskatāma: tas bija šis filozofiskais virziens, kas deva dziļāko mo-

tivāciju Kronvalda darbībai, tāpat kā savā laikā apgaismības laik-

meta filozofi bija ierosinājuši Stendera darbību.

No Krišjāņa Valdemāra un Kronvaldu Ata ievadītās tautiskās

kustības pagājušā gadsimteņa astoņdesmito gadu otrā pusē un de-

viņdesmito gadu sākumā atdalījās tā saucamā Jaunā strāva". Bet

starp šiem diviem novirzieniem bija pārejas laikmets — kad tau-

tiskā kustībā bija jau jūtams it kā zināms pagurums, bet arī Jaunā

strāva" vēl nebija pilnīgi izveidojusies. Te tad atkal izveidojas savs

īpatnējs domāšanas veids, kas raksturīgs no ciešākas kopības ar

kādu plašāku sabiedrību atraisītam individam, individam, kas cīnās

viens uz savu roku un kas tāpēc arī netiek tālu un allaž krīt izmi-

sumā. Raksturīgs domātājs šim pārejas laikmetam ir Eduards Vei-

denbaums (cf. 111 129). Viņa dzejās daudz vispārēja rakstura sprie-

dumu par dzīvi, bet kā jau pie dzejnieka, tie šķiet vairāk pamatoti

tikai tiešā izjūtā un nevis kādos abstraktos prātojumos. Pretrunīgs

un stūrains savā dzīvē un dabā, viņš tāds ir arī savā dzejā: viņš

tiecas pēc pilnas dzīves, pēc laimes, pēc atziņas un, ciktāl viņš jūt
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sevī spēkus un drosmi cīnīties, tam arī ir apzināta vai neapzināta

cerība sasniegt to, ko viņš vēlas, un tas ir optimists. Bet smagās,

inertās, netaisnības, nelaimes, kūtrības un pašapmierinātības pilnās

pasaules priekšā vairums viņa pārdzīvojumu ir pretēja rakstura:

sasniegt laimi viņam liekas principiāli neiespējami, jo visas vērtī-

bas ir tukšas, visi ideāli nevien nepiepildāmi, bet tos galu galā arī ne-

maz nav vērts piepildīt, tāpat arī patiesību nevar sasniegt. Un tā

savu dzejoļu vairumā Veidenbaums atklājas mums kā principiāls

pesimisma un skepticisma izteicējs, un pie tam viņš pie tā nonāk ne-

vis atkarībā no kādām literārām ietekmēm, bet tieši paša iekšējo

pārdzīvojumu ceļā, kas savukārt atkarīgi no viņa īpatnējās dzīves

situācijas un viņa attiecībām pret sabiedrību. Ar šo pesimismu labi

saskan arī viņa refleksiju reizēm pārtraucošie skaļie epikūrejiskie

uzaicinājumi uz dzīves baudīšanu, jo, ja zudusi cerība atrast dzīvē

kādu dziļāku jēgu un piepildīt kādus augstākus uzdevumus, — un

sevišķi, ja ir šaubas vispāri par šādas jēgas vai šādu uzdevumu ie-

spējamību, — tad uzaicinājums gremdēties ikviena ātri garām slī-

došā dzīves mirkļa baudīšanā ir tikai šī pesimisma gluži saprotama

loģiska konsekvence.

No nacionālās kustības Jaunās strāvas" vēlāk izveidojas Lat-

vijas sociāldēmokratu partija. Šī virziena pamatā teorētiskās do-

mas loma ir sevišķi liela. Tas redzams jau no tam, ka tas pieņēma

visas Marksa teorijas par šķiru cīņu, par sīko uzņēmumu izkausēšanu

lielrūpniecībā, tāpat arī par lielgruntniecības priekšrocībām salīdzi-

not ar mazgruntniecību v. t. t, kaut gan pastāvošā tautas kustība un

tās centieni pavisam nesaskanēja ar šo programmu, bet bieži bija

taisni pretēji. Tāpēc ilgu laiku tā masām arī palika sveša. Līdz ar

Marksa sociālpolitisko mācību šis virziens pieņēma vēl to pasaules

uzskatu, uz kura šī mācība dibinājās, proti — vēsturisko jeb dialek-

tisko materiālismu, kas savukārt nebija nekas cits kā ačgārni ap-

griezta Hēgela mācība. To propagandēja marksisma publicisti,

starp kuriem pirmā vietā stāvēja Jansons-Brauns (cf. IV, 96), pa da-

ļai Jānis Asars (cf. IV 99), Jānis Jankavs (līdz 1910) un citi. Nekādu

orīģinālitāti tā izpratnē viņi gan neizrādīja, bet vairāk tikai atstās-

tīja (visbiežāk pat tieši tulkoja) ne tikdaudz paša Marksa, kā viņa

populārizētāju uzskatus. Sekodami šiem populārizētājiem, minētie

publicisti tad arī mācīja, ka vienīgais, kas nosaka cilvēka uzskatus

par pasauli un viņa pārliecības pat visai abstraktās lietās, ir vispā-

rējie saimnieciskie apstākļi un loma, kādu tajos spēlē šķira, pie ku-

ras cilvēks pieder. Vienīgi arī tikai šie saimnieciskie apstākļi, bet

nevis kādas individuālas personas, lai arī cik spēcīgas un spilgtas

tās būtu, veido kā kāda laikmeta ideoloģiju, tā arī politisko un soci-
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ālo evolūciju. Šis vēsturiskais materiālisms bez tam gandrīz vien-

mēr savienojās arī ar metafizisko materiālismu, proti, ar mācību, ka

vienīgi matērija, viņas atomi, ir īstais visa esošā pamats, bet apzina,
domas un jūtas — tikai šīs matērijas produkti vai izpausmes veidi.

Nekādas substanciālas dvēseles tā tad nav un liekas tādēļ arī rūpes

par to: cilvēkam visa vērība jāpievērš tikai acumirklīgai dzīvei un

cīņai par tās iekārtu saskaņā ar ražojošo, bet nemantīgo šķiru pra-

sībām v. t. t. Kādu laiku, sevišķi ap 1905. g. šiem uzskatiem vienā

sabiedrības daļā, sevišķi revolūcionāri noskaņotā jaunatnē, tad arī

bija diezgan liela piekrišana.

Bet pat šinī laikmetā tas tomēr tālu nebija valdošais gara dzī-

ves virziens latviešu sabiedrībā. Ja tas bija izaudzis no Valdemāra

ievadītās tautiskās emancipācijas kustības kreisā novirziena, tad

otrs šīs kustības virziens savā evolūcijā gāja citu gaitu. Tas, seko-

dams vairāk Kronvalda noskaņojumam, vērsās ne tikdaudz uz

latviešu tautas — vai nu visas jeb kādas viņas šķiras — oikono-

misko un polītisko emancipāciju, cik uz individa garīgās dzīves at-

brīvošanu no tradicijas valgiem un uz viņa domu un jūtu pasaules

paplašināšanu un izkopšanu. Šinī individuālistīgā virzienā mēs tad

arī atrodam daudz dziļākas filozofiskas domas, izteiktas ar lielāku

smalkumu un daudzpusību.

Par visredzamāko šī virziena pārstāvi var uzlūkot dzejnieku

Jā niPo r v k v (cf. IV 7). Visa viņa dzeja nav nekas cits kā refleksi-

jas par dzīves un pasaules dziļākām problēmām un par pretrunām,

pie kādām šķiet novedām šo problēmu atrisinājuma mēģinājums.

Uzaudzis ģimenē, kurā pastāvēja senas hernhūtisma tradicijas, viņš

jau no bērnu dienām bija uzņēmis sevī apziņu, ka redzamā, materiālā

pasaule vēl nav viss, ka ir vēl kāda pilnīgāka, pārāka pasaule, kas

ir pretstatā ar šo pirmo. Šo jau no ģimenes mantoto duālistīgo pa-

saules uzskatu viņā stiprināja vēl grūtības un vilšanās, ko tam nā-

cās pieredzēt savā dzīvē, bet noskaidrot to viņam palīdzēja iedzi-

ļināšanās lielo domātāju (Šopenhauera, Nīcšes, Tolstoja, Vāgnera

v. c.) mācībās. Tādā kārtā tad izveidojas viens no Poruka pasaules

uzskata elementiem, ko varētu apzīmēt, kā to dara P. Dāle, kā īpat-

nēju platoniskā un kristīgā ideālisma sakausējumu. Sekojot šai sa-

vai tendencei, viņš mīl tēlot varoņus, kas nicina parastās vulgārās

vērtības, ko tik ļoti cienī plašās masas, varoņus, kas par visu augstāk

stāda garīgu pilnību, iekšēju skaidrību un mīlestības apgarotu attie-

cību pret pasauli. Šim savam ideālam tie seko, kaut gan jūt un zin,

ka tas tos vedīs prom no dzīves, ka tie taps dzīvei nespējīgi un ka

tiem, varbūt, būs jāiet bojā. Tāds ir Poruka slavenais pērļu zvej-

nieks Ansis Vairogs, kas negrib pasaulē nekā cita, kā tikai atrast
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tanī garīgas vērtības — peries, kas lai izpirktu viņa vainas un kļū-

dīšanās un dotu cerības uz kādu skaidrāku un pilnīgāku dzīvi.

Tiešām, no otras puses, jāievēro, ka Poruka varoņi, kaut gan

tiem krūtīs deg neizdzēšama pilnības ilgu uguns, paši tomēr nekādā

ziņā nav pilnības iemiesojumi. Visi tie ir cilvēki un pie tam vēl

vāji cilvēki, kas nevar paiet pa ceļu virzienā uz savu ideālu, lai jau

drīz nepakristu un tad tikai vēl asāki un sāpīgāki neizjustu, cik ide-

āls ir augsts un grūti sasniedzams, un cik vājš ir cilvēks. Viņi šai

ziņā atspoguļo tikai pašu Poruku, kurš kā tipisks romantiķis bija

pilns pretēju spēku, kas viņu vilka uz dažādām pusēm.

Šī pretējo spēku cīņa izpaudās arī viņa domāšanā. Pielūg-

dams, no vienas puses, Kristu un Platonu, — no otras puses, viņš

upurēja Nīcšem, viņa pārcilvēka ideālam, viņa viduvējās cilvēcības

nicināšanai un kungu morāles sludināšanai. Jāsaka gan, ka Poruka

izpratnē šī pretruna nebija tik asa, kā pirmā brīdī varētu likties. Tas,

ko viņš, sekojot Nīcšem, nicināja, nebija vispār dziļākās kristīgās

ticības vērtības, bet tas liekulības un paštaisnības gars, kas bieži ap

to savijās, un tās neīstās vērtības, kas kavēja cenšanos pēc īstākām.

Tāpat, ja viņš līdzīgi Nīcšem pielūdza spēku un varenību un varo-

nību — tad tas nebija aklais fiziskais spēks, bet gribas spēks un

augstākā morāliskā izturība — spēks ziedot visu ideālam.

Viegli saprotams, ka šāda dzīves izpratne veda pie daudzām

ciešanām, un nav tādēļ nekāds brīnums, ja Poruka lirā, kurā jau no

paša sākuma bieži ieskanējās pesimiskas skaņas, tās pamazām

kļūst vienmēr biežākas, līdz, beidzot, paliek gandrīz par vienīgajām*

Sekojot nevis Šopenhaueram vai kādam citam literāram paraugam,

bet tieši savai intimai personīgajai dzīves pieredzei, viņš padara cie-

šanas par dziļāko dzīves likumu, — kas jo briesmīgāks tādēļ, ka Po-

ruks, šeit sekodams Nīcšes mācībai, pieņem visa mūžīgo atgriešanos

un atkārtošanos. Ciešanas un nelaime Porukam ir pašos dzīves

pamatos, un viņa panteisms te nekā negroza, jo pats Dievs rada pa-

sauli aiz sāpēm un nepiepildāmām ilgām, nevis radīšanas priekā.

Dievs viņam nav visspēcīgs, jo ir viņam pretēji spēki, kas bojā viņa

darbu: Poruka Dievs ir traģiskais Dievs, nelaimīgāks vēl par cil-

vēku, jo cilvēks spēj nomirt un gūt atpūtu — vismaz nāvē. Reizēm

gan viņā pamostas arī cerība uz augstāko pestīšanu, kurai kā Cecī-

lijas slavas dziesmai (Ērģelnieks) jāpārskan un jāsamierina visas

dzīves pretešķības. Bet ne Poruka dzīve, ne viņa doma, kas no-

grima gara tumsā, netika līdz šiem visu izlīdzinātājiem pēdējiem

akordiem.

Otrs rakstnieks, kura darba refleksīvā doma spēlēja ļoti lielu

lomu, ir dzejnieks Rainis (cf. IV 153). Refleksīvai domai jau tādēļ
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vien piekrīt viņa darbā izcila loma, ka viņš raksta galvenā kārtā

simbolos, un šie simboli bieži slēpj aiz sevis gluži abstraktas idejas.

Līdzīgi kā Porukam, arī viņa doma kustas starp antitezēm, — tikai

viņam šīs antitezes ir šaurākas un speciālākas nekā Porukam. Bez

šaubām, sakarā ar to, ka viņš bija arī aktīvs politisks cīnītājs, viņa

domu centrā stāv sabiedrības un individa antiteze. Šai antitezei

subordinēta vesela rinda citu: personīgās laimes un ciešanu, labā

un ļaunā un citas. Atrisina šīs antitezes Rainis vienmēr par labu sa-

biedrībai. Individs ir tikai lapiņa cilvēces kokā, no kura sulas tas

pārtiek. Viss, kas viņam ir —ir no sabiedrības, un viņam tai arī

jāupurē visi savi spēki un visas savas domas. Viņam jārūpējas par sa-

biedrības, par tautas labklājību un laimi, sevišķi par tiem viņas locek-

ļiem, kas ir vāji un apspiesti, kas cieš netaisnību. Par tiem viņam

jāiej; cīņā, kaut arī tas viņam prasītu dzīvību. Tā mēs redzam, ka

viņa drāmās Lāčplēsis, Indulis, Jāzeps vienmēr upurē savas intereses

tautas interesēm un tā top par tautas varoņiem. Tomēr, kā to

literātūrvēsturnieki jau atzīmējuši, vēlākās drāmās, it sevišķi drā-

mā Jāzeps un viņa brāļi šis atrisinājums nav tik katēgorisks, kā,

piem., Ugunī un naktī, kur individs bez pretrunas pilnīgi it kā pats

izgaist tautas interešu prasību priekšā. Jāzepā un viņa brāļos Jā-

zeps gan arī izšķiras atdot visu savai tautai, bet vienu viņš tomēr

patur sev — savu dvēseli, savu iekšējo brīvību, un pēc tam, kad viņš

visu, ko spējis, atdevis tautai, un kad tas viņai vairs nav vajadzīgs,

viņš aiziet prom no tās, vai, pareizāki, aiznes prom no tās savu aug-

stāko vērtību — savu dvēseli, jo tauta to nespēj cienīt. Dzīves beigu

cēlienā Rainis tā tad mīkstina savu pirmo atrisinājumu, varbūt va-

rētu teikt, pat ienes tanī zināmu disonanci par labu individuālismam.

Tas jo vairāk saprotams, ja ievērojam, ka par spīti savai piederībai

pie anti-individuālistīgās partijas, individuālistīgās tieksmes Rainī

vienmēr ir bijušas visai stipras: ilgas, sapņi, tāles, laime un mīles-

tība pieder jau no sākta gala pie viņa dzejas iemīļotākiem tema-

tiem. Jāievēro arī, ka galu galā tas, ko viņš cildina, ir varoņi, t. i.

izcili individi (tauta pati viņam vienmēr ir nevarīga cietēja un gļēva),

kas upurējas vispārīgam labumam aiz gluži personīgas iekšējas

augstsirdības. Viņš tā tad vairāk ir spēcīgo individu nevis zemās

tautas cildinātājs. Tauta viņa individiem ir tikai objekts sevis pie-

pildīšanai: tie upurējas tautai, lai sasniegtu augstāko varonību un

līdz ar to lepnā un pašapzinīgā individa augstāko laimi. Vienīgi ar

šo augstsirdības prasību — upurēties tautas labā, viņš izteica do-

mas, kas vismaz deva ārēju pieskaršanās vietu marksisma idejām.

Bet daudz tuvāk* šai prasībai stāv nacionālisma ideja.

No marksisma doktrīnas Rainis atkāpjas arī ar savu vispārējo
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pasaules uzskatu. Raini nekādā ziņā nevar saukt par materiālistu.

Ja vispār kāds latviešu dzejnieks to dara, tad tas ir viņš, kas it se-

višķi visur pasvītro dvēseles un matērijas nesalīdzināmo, nesamērī-

jamo dabu. Atcerēsimies tikai viņa pazīstamo dzejoli par Dabu un

pasauli (Gals un sākums). Daba ir varena un plaša un brīnumu

pilna, — bet tā ir akla un nekā nezin par tiem: viss top par to, kas

tas ir, viss piedzimst īstai esamībai tikai tad, kad rodas trauslā dvē-

sele — „sīkais stādiņš ziliem ziediem". Bet vai izteiciens, ka tā iz-

aug no aklās dabas, un vēl citā vietā analoģisks izteiciens, ka „viela

top gars", nenozīmē, ka Rainis domā, ka dvēsele ir tikai matērijas

produkts? Šādam slēdzienam šie izteicieni par daudz nenoteikti, par

daudz gleznaini, un tos var iztulkot arī pavisam citādā veidā. Gal-

venais tomēr, ka materiālisms ir nesamierinājams ar to neapšau-

bāmo prioritāti, ko Rainis visur piešķir garam. Rainis arī skaidri

pasaka, ka „Gars vielā dzimis netaps vairs par vielu", un uzstāda

jautājumu: „Vai šaurās važas, kuras garā graužas, Reiz nevar rist

no īpatņa, kas tā laužas" (Čūsku vārdi, 50). Un šķiet, ka viņš

uz šo jautājumu atbild pozitīvi: viņš tic nemirstībai: „Gara nemie-

ram dots — izcelt, ka gala nav ...
Nāve dzīvei tik veids — sastrē-

gu sārņus kliest." Kāda veida ir nemirstība, par kuru Rainis runā,
— vai tā ir personīgā, jeb tikai bezpersoniskā „idejas" nemirstība,

kādu savā laikā mācīja jaunplatoniķi un arī dažas kristietības sektes,

— par to ir diezgan grūti spriest. Daži teksti it kā liecinātu par labu

Raiņa ticībai bezpersoniskajam nemirstības veidam, bet nav neie-

spējams, ka viņš domājis arī personīgo nemirstību, bet izteicies ne-

noteiktāk tikai, lai mazāk aizkārtu savu partijas biedru par dogma-

tiem pieņemtās pārliecības. Katrā ziņā, ja Aristotelim taisnība, ka

filozofijas sākumā ir izbrīna par nesaprotamo, tad Rainis ir īsts fi-

lozofs, jo viens vismaz ir drošs, ka pasaule ar savu bezgalību telpā

un laikā, ar savu nerimstošo plūsmu, un tapšanu, un dzīvību, un

trauksmi uz priekšu — bija Raiņa visdziļāko, gribētos teikt, mistisko

izbrīnu priekšmets (par to liecina viss krājums Gals un sākums),

un no tā, kas reiz ir spējis izjust šo mūžības problēmu dziļumu, ir

pilnīga tiesība sagaidīt arī atrisinājumus, kas nav gluži pēc popu-

lārizācijas brošūru „pēdējiem atzinumiem".

Starp dzejniekiem, kuru darbā lielu lomu spēlējusi filozofiskā

doma, ierindojas vēl ari it sevišķi Fricisßārda (cf. V 190). Lite-

rāri iespaidi (Platons, Kants, Bergsons), jūtīgā daba un intimie dvēse-

les pārdzīvojumi liek viņam piegriezties duālistīgam pasaules uz-

skatam
— redzēt opoziciju starp pilnīgo ideju pasauli un nepilnīgo

reālitāti. Visa cilvēka dzīve nav nekas cits, kā ilgošanās un tiek-

šanās prom no šīs nepilnības uz lielāku pilnību un, cauri nemieram
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un cīņām, ilgām un skumjām, dvēsele tuvojas tai mīlestībā, kas īsti

nav nekas cits, kā kvēloša dziņa pēc pilnīgākas dzīves. Pilnīgi pie

sava pirmavota dvēsele — šī mūžības viešņa — atgriežas tikai šķi-

roties no miesas, un nāves brīdis tāpēc Bārdām nav vis baiļu,

bet brīnišķīgu pārvērtību, visu mīklu atminējumu brīdis. Atzīdams

pasaulē duālismu, Bārda tomēr uzlūko dvēseli par augstvērtīgāko

un arī galveno īstenības elementu. Savā universālā veidā, kā Dieva

gars, tā iet cauri visai pasaulei un apgaro to un no šī viedokļa Bār-

das pasaules uzskatu var saukt par panteismu, bet ja ievēro pēdējos

viņa domu izteikumus, kuros viņš Dievu atzīst esam nevien tikai da-

bā, bet arī vēl pāri tai, tad, kā P. Dāle to dara, viņa pasaules uzskatu

var saukt arī par panenteismu. Pats Bārda savu pasaules attiecību

raksturo kā romantismu, īpatnējā veidā izprotot to kā sintēzi starp

ideālismu un reālismu, kā arī starp individuālismu un naturālismu.

Šai sakarībā tālāk var vēl minēt mācītāju Andrie vuNiedru

(cf. 111 344), kas teorētiskos un kritiskos apcerējumos, gan it sevišķi

savos beletriskos darbos nostājas pretī racionālismam un revolū-

cionārismam. Visu cerību uz tautas garīgās dzīves pacelšanu viņš

liek uz irracionāliem faktoriem un instinktīvām patiesības nojautām,

kas snauž tautas apziņā un kas var pamosties, kad tam rada labvē-

līgus apstākļus. Savā noskaidrotā veidā šīs tumši apzinātās no-

jautas ved pie reliģijas, kas vienīgā var garantēt garīgu mieru, iek-

šēju skaidrību un stabilitāti kā atsevišķam cilvēkam, tā arī visai tau-

tai. Jaunromantisma ievadītājs — viņš to dibina mazāk uz atse-

višķā individa spējām, cik cer, ka individu aizraus sev līdz tas po-

zitīvais spēks, kas modīsies no tautas apziņas dziļākiem slāņiem.

Bez šiem rakstniekiem, kuros filozofiskā doma un dzeja un pat

dzīve ir sakusuši vienā vienībā, minami vēl citi, kuros filozofiskā

refleksija vairāk izpaužas patstāvīgos apcerējumos. Te vispirms

minams Dr. Miķelis Valters (cf. V 35). Savā laikā pats pieslie-

damies sociālismam, viņš tajā tomēr radīja īpatnēju novirzienu. Viņš

stingri kritizēja vienpusīgo vēsturisko materiālismu, aizrādīdams, ka

tas ir tikai viens no daudzajiem faktoriem, kas noteic, piemēram,

mākslas attīstību. Mākslas darba izskaidrošanā jāievēro it sevišķi

mākslinieka paša individuālitāte un arī pašas mākslas attīstības li-

kumi. Viņš aizrāda arī uz lielo lomu, ko spēlē kā mākslā, tā dzīvē

mūsu neapzinīgā dvēsele, no kuras mūsu skaidrā apziņa ir tikai viena

dala. Savā laikā M. Valters uz daudziem atstāja lielu orientējošu

iespaidu ar saviem politiska rakstura rakstiem, Viņš starp citu bija

viens no pirmiem, kas vēl priekš pasaules kara izteica patstāvīgās

Latvijas prasību. Piegriezdamies nacionālisma jautājumiem, viņš

kritizē dažu mācību pārmērīgi vienkāršo, schēmatisko un dogmatisko
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nacionālo uzdevumu izpratni, brīdinādams no šaura filoloģiska ideā-

lisma un atgādinādams, ka vienmēr esam tikai daļa no visas cilvē-

ces garīgās pasaules un ka mums jāņem vērtīgais visur, kur vien to

saskatām, neaizmirstot, ka tautas esamība īsti pastāv tikai nemi-

tīgā tapšanā un šīs tapšanas uzdevums ir veidot jauno latviešu cil-

vēku, kas harmoniski apvienotu seno un jauno kultūru.

Daudz pozitīvu ideju sēklu ir izsējis Dr. Kārlis Ulmanis

(cf. 36). Kā liela vēriena politiskam darbiniekam, viņa domas ir

vērstas galvenā kārtā uz valsti, uz tautu, uz kultūru un uz atsevišķā

individa attiecībām ar šīm vērtībām. Būdams praktisku uzdevumu ri-

sinātājs, domāšanu viņš neuzlūko par pašmērķi, bet tās uzdevums ir

atrast ceļus un līdzekļus tautas fizisko, materiālo un it sevišķi garīgo

spēku kāpināšanai: tautas, kā vienas cilvēces daļas, labklājība, t. i.

ne sekla apmierinātība un bauda, bet augstākā dzīves pilnība —

spirgtuma, radīšanas spēku un prieka pilna dzīve — ir viņa augstā-

kais princips. Bet tauta pastāv no atsevišķiem cilvēkiem un tāpēc

— ja arī jāveicina visiem līdzekļiem šie atsevišķos cilvēkus apvie-

nojošie institūti — galvenām rūpēm jābūt pievērstām šim atseviš-

ķam cilvēkam, jo vienīgi tas ir dzīva būtne un ir visa pamatā. Bet

šajos atsevišķos cilvēkos galvenais atkal viņu gars, viņu morāliskā

attīstība un vērtība, kas vienīgā rada īsto cilvēka cieņu. Valsts tad

arī nav pašmērķis, bet arī ir galvenā kārtā tikai līdzeklis atsevišķā

cilvēka celšanai — gan tieši no ārienes, ar to, ka tā pārveido uz

augšu tā dzīves apstākļus, gan it sevišķi no iekšienes ar to, ka tā

rada apstākļus un nosacījumus viņa garīgai augšanai. Valstij jādod

cilvēkam darbības mērķi un jāierosina tas uz līdzdarbību tautas mi-

sijas piepildīšanā, pie kam šis uzdevums nav ietverams kādā vien-

kāršā formulā, bet tas ik brīdi jāatjauno un jāpārveido tieši atkarībā

no tā, kas ikbrīdi tiek sasniegts, — bet visumā var teikt, ka mūsu

misija pastāv pēc iespējas pilnīgākā mūsu latviskās īpatnības iz-

teiksmē visās dzīves nozarēs. Šim uzdevumam tad arī jānododas

un jātic ar lielu nešaubību, ar ticību, ko, ja grib, var saukt arī par

fanātisku, jo tikai tādai ticībai ir vislielākie panākumi. Šīs misijas

un tās uzdevumu vārdā K. Ulmanis, principā vienmēr aizstāvēdams

tautvaldību, tad arī prasa, lai valsts būtu tā organizēta, ka tā atļauj

tos pildīt, un te kā pirmā prasība izvirzās pilsoņu vienības un vien-

prātības reālizācija, jo tas ir pirmais nosacījums visiem panāku-

miem. Tālāk tad vēl tiek prasīta nevien tikai pasīva sapņošana un

prātošana, bet arī izdarības spēja, tālāk vēl pašapziņa un lepnuma

sajūta, bet par visām lietām vairāk — ētisks ideālisms, spēja uz

pašuzupurēšanos un garīgu noblesi. Skepse lielo uzdevumu priekšā

ir neauglīga, tās vietā jāstājas atbildības apziņai, apziņai, ka
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mums ir neatvairāms pienākums darīt visu, ko mēs spējam — un te

neviens darbs nav par niecīgu — lai celtu savu zemi, savu tautu un

līdz ar to sevi pašu. It sevišķi K. Ulmanis pūlas izskaust aplamo

aizspriedumu pret zemnieka darbu, uzsvērdams, ka zemniecība ir

tieši tā šķira, uz kuras visvairāk dibinās visas tautas pastāvēšana.

Zemniekiem jāsaprot savas dzīves vērtība, jācienī savs darbs, jā-

uzlabo un jāizdaiļo sava dzīve, bet it sevišķi — pareizi jāaudzina

savi bērni, jāmāca tie iemīlēt lauku dzīvi, lai viņi vēlāk neaizietu no

zemes. Tāpēc tiem it sevišķi jāiepotē arī atziņa par pareizām vēr-

tībām, jāmāca redzēt ārējās greznības tukšums un mazvērtība,

jāatklāj, cik pilsētu kārdinājumi ir sekli, un ka cilvēka īstā laime me-

klējama gara attīstībā, ticībā saviem spēkiem, godīgumā, kalpošanā

savai tautai. Tādā kārtā K. Ulmaņa prasības iziet uz tautas pāraudzi-

nāšanu, uz jauna cilvēka tipa izveidošanu, kas būtu dzīves sprie-

guma un enerģijas pilns, kas nebaidītos cīņas un, cienot varu, liktu

visu sevi augstāko ideālu kalpībā, vienmēr būdams gatavs ziedot

sevi tautai. Šīs dzīves gudrības un cildenuma mācības, izteiktas ar

aizraujošu dedzību loti vienkāršos, tautas sirdij tuvos vārdos un

salīdzinājumos, ir tad arī kļuvušas mūsu dienās kā par galveniem

mūsu tautas audzināšanas un pāraudzināšanas uzdevumu formulēju-

miem, tā arī tieši par uzdevuma veikšanas līdzekļiem.

Jānis Lapiņš (cf. 77) ir devis domām bagātus, sprieguma

un ierosmes pilnus, loti daudzpusīgus latvju psīches pētījumus. Viņš

atrod šajā psīchē dažāda veida noslāņojumus, atkarībā no īpatnējās

dzīves situācijas dažādos vēsturiskos momentos no ārējām ietek-

mēm, no dažādu iekšējo potenču atraisīšanas. Viņš interesantā kār-

tā ir mēģinājis izšķirt īpatnēju zemgaliešu (bajārība, brammanība)

un vidzemnieku (garīgie meklētāji) psīcholoģiju, izvairīdamies to-

mēr no vienpusīga un dogmatiska latviešu dabas raksturojuma un

atzīdams arī šī rakstura nemitīgu evolūciju. Viņš uzstājas pret vien-

pusīgu dzīves negātīvo īpašību izcelšanu un prasa vairāk koncen-

trēties uz pozitīvo un konstruktīvo. Dzīve jāpieņem tāda, kādu da-

ba to gribējusi — ar viņā valdošo cīņu, ar ciešanu iespējamībām,

bet arī ar visur dzirkstošo prieku un dzīves gribu. Vajaga cienīt

reizē gan bruņniecisku cīņu, saprātīgas dziņas un skepsi, bet līdz

ar to arī apollonisko skaidrību, savus un nācijas sasniegumus. Par

kritēriju jābūt atziņai, vai kaut kas veicina dzīves procesu jeb maitā

to. Tāpēc trauksmes uz priekšu vien nepietiek, bet vajaga arī stabi-

litātes, un tautā jāapkaro klaidonības, dēku un individuālās baudas

dzīves meklēšanas gars. Lapiņš māca arī pārāk neuzticēties in-

tellektam, jo, ja to iecel par vienīgo dzīves noteicēju, tas noved dzīvi

strupceļā. Tam jātiek vēl korriģētam no dabisko instinktu puses,
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kuri, starp citu, ir pretī tautu valdīšanai pēc parlamentārisma meto-

dēm, bet prasa vadonību. Gudrajam intelliģentam jābūt vadonim,

tam jābūt kā saulei, kas vienmērīgi izstaro savu gaismu un neprasa

to atpakaļ.

Edvarts Virza (cf. V 297) sulīgiem epitetiem un salīdzinā-

jumiem bagātā, iekšējā spriegumā un pacilātībā līdz liimnismam kāpi-

nātā valodā sludina, nebaidīdamies reizēm arī no paradoksiem un

stipra subjektīvisma, kā atsevišķā cilvēka, tā visas tautas garīgās

dzīves pārorientāciju, kas būtu pielāgota jaunajam laikam. Viņš

gribētu redzēt tautu varenu un spēka pilnu, iekšēji saskanīgu un visu

tās dzīvi kā kādu grandiozu patētisku liela stila drāmu vai

mistēriju, nospēlētu viena liela vadītāja vadībā, kur katra darbīgā per-

sona bez liekas domāšanas, sekodama reizē kā režisora aicināju-

mam, tā pati saviem dziļākiem instinktiem, dara to, ko prasa darbība.

Šī ideāla vārdā viņš tad uzaicina atsacīties no līdzšinējā intellektu-

ālisma, no nedabīgiem prāta sadomājumiem, no aplamas visu vienlī-

dzības sludināšanas un ņemt par paraugu zemnieku šķiru, kas viņam

reprezentē vispilnīgāko cilvēka tipu. Jāatgriežas pie dabas likuma,

jāseko zemes balsij, jāmācās paklausīt cilvēku un tautu dzīves ne-

noraidāmām prasībām, pieņemot ar prieku visu, ko tās uzliek. Virza

grib, lai individs atkal tūkstoš saitēm saaugtu ar savu tautu, lai

tas nevienu brīdi neizlaistu no prāta kā augstāko ideālu tās dzīves

pilnību, saskaņodams ar šo ideālu katru savu soli. Šo iekšējo dis-

pozīciju, šo nacionālā ideāla pastāvīgo jušanu un reālizāciju katrā

darbībā Virza sauc par garīgo stāju un grib, lai tā tieši kļūtu par re-

liģiju. Šī prasība var kļūt saprotama, ja ievēro, ka pēc E. Virzas

domām nācijā un tās dzīvē izteicas pasaules dziļākā mistiskā būtība.

Sakarā ar visu to Virzas pasaules uzskats ir stipri skarbs un tajā

(tāpat kā vispār visā viņa dzejā) maz laipnības, humora un arī līdz-

jūtības pret cilvēku (un te ir viņa uzskatu atšķirība no Dr. K. Ulmaņa

mācības), un tā kļūst saprotams, kā viņš pats atzīstas, ka viņa slu-

dinātā attiecība pret dzīvi ietver sevī arī zināma veida pesimismu.

To tomēr pilnīgi pārvar visur sevi izteicošā lielā vitālā enerģija.

Atkarībā no tās noteicējas lomas arī Virzas doma ir ļoti viengaba-

laina un skaidra, un taisni zināmas tās vienpusības, kā arī stila krāš-

ņuma dēļ tai ir liels suģestējošs spēks. Virza, liekas, apzināti negrib

būt pilnīgi objektīvs: viņš grib likt nevien saprast, bet tieši izjust un

pārdzīvot tās vērtības, ko viņš visspilgtāki redz un kas mūsu ak-

tuālai dzīvei kļuvušas svešas. Vai viņa sludinātās vērtības nenāk

konfliktā ar kādām citām, ko arī nevar neatzīt, — to noskaidrot viņš

neuzlūko par savu uzdevumu, un, varbūt, neuzskata arī par svarīgu,
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jo galvenais viņam ir, ierosināt domu un it sevišķi gribu uz darbību

.zi rāmā virzienā.

Ernests Brastiņš (dz. 1892) meklē īsti latvisko latvieti

un, atrazdams, ka tāda vēl nav, aicina veidot to. Viņa ideāls ir nacio-

kratija — visās dzīves nozarēs absolūti īpatnējs tautas dzīves izveido-

jums, it sevišķi reliģijā, kur viņš prasa seno latvisko ticējumu at-

jaunošanu, resp. dievturību. Bez grāmatām par dievturību, par Lat-

viju, viņas dzīvi un kultūru un Latviskās Latvijas labad, viņš 1936.

publicējis Tautības mācību, kurā mēģina noskaidrot nacionālisma

idejas vēsturi, psīcholoģiju un attiecību ar filozofiju un zinātnēm, kā

arī ar dažādām dzīves nozarēm. Filozofiski apmierinošu pamato-

jumu un attaisnojumu savām idejām Brastiņam tomēr nav izdevies

dot.

Pretēji līdz šim aplūkotiem domātājiem, kas reflektējuši galveriā

kārtā par praktiskiem dzīves uzdevumiem, Kārlis Veinbergs

■(dz. 1881) ir savā laikā pievērsies fundāmentālajiem vispārīgiem filo-

zofijas jautājumiem, mēģinādams savā ar lielu rūpību kaldinātā grā-

matiņā Četrējādas pasaules (1906) noskaidrot pasaules izzināmības

nosacījumus. Ar lielu asprātību un urbdamies dziļāk, nekā to dara

.parastā populārā filozofijā, viņš mēģina rādīt meklētāja atziņu evo-

lūciju: kā viņš sāk ar ticību jutekliskai pasaulei, kā pārdomā un zi-

nātne satricina ticību šīs pasaules absolūtai esamībai, kā viņš grie-

ias pie iedomas spējas un tad pie prāta, kuri arī galu galā meklētāju

neapmierina, tā ka tas paliek šaubās. Analizēdams šaubas, tas

-atrod, ka tās vēršas ne pret to, kas maņās, vai iedomā, vai prātā tieši

apjausts, bet pret apjautu saturu spēju attēlot kādu īsto pasauli, ko

mēs pieņēmām kā pastāvošu aiz visa apjaustā. Nenoliegdams šīs

īstās pasaules (blakus sajūtu, iedomas un prāta pasaulēm) pa-

stāvēšanu, viņš tomēr atzīst, ka tā no atziņas viedokļa ir tikpat kā

nekas un ar to nevar rēķināties, — ar to stipri tuvodamies modernā

pozitīvisma skolām (Veinbergs, šķiet, arī izgājis no Macha studijām),
tomēr palikdams plašāks un patiesīgāks par tām, jo uzsver, ka —

kā tagad saka
— atziņas intencionālais objekts ir īstenā pasaule.

Savā Nokrāsu kritikā, kas nav tik labi izstrādāta, kā pirmā grāma-

tiņa, viņš mēģina dot reizē dažādu gan objektīvu kvalifikāciju, gan

subjektīvu izjūtu, gan vērtību spriedumu noskaidrojumu. Visumā

viņš atzīst, ka nokrāsa ir personas, ne lietas atslēga, tā tad pieņem

nokrāsu subjektīvitāti, urt māca kā dzīves gudrību pareizu nokrāsu

izvēli un novērtējumu. Uz subjektīvo nokrāsu viņš galu galā noved

kā patiesību, tā esamību, tā arī īsteno pasauli: tā nav nekas cits,

3cā pasaule ar paraduma nokrāsu. Atkarībā no visai dažādu jēdzie-

nu apvienojuma zem viena vārda un no analizēs nepilnīguma, No-
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krāsu kritikas rezultāti no zinātniska viedokļa nav apmierinošu

kaut gan arī tajā ir atsevišķas vērtīgas un asprātīgas, īsi koncentrē-

tas domas.

Vēl vairāk pozitīvisma ietekmē atrodas Ernests Arn.is

(cf. V271). Savā laikā M. Valtera domu biedrs, arī viņš savos filozo-

fiskos apcerējumos pievēršas jau speciālākām un abstraktākām prob-

lēmām. Viņš raksta par sajūtām, par ideju likteni, par loģismu un

psīcholoģismu atziņas teorijā, visai bieži izlietodams savu uzskam

izteikšanai recenzijas par filozofiskām grāmatām. Enerģiski aiz-

stāvēdams L. Feierbacha uzskatus, viņš (Jaunā laikmeta rītausmā,

Daugavā, 1932) kopā ar to zobojas par filozofiem, kas domā, ka ju-

tekliski dotās parādības neizsmel vēl visu reālitāti un ka bez maņām

ir vēl arī kādi citi izziņas avoti. Viņš domā, ka Feierbachs, nolieg-

dams substanciālitāti visos tās veidos un pasludinādams sajūtas par

vienīgiem atziņas avotiem, ir jau pilnīgi mūsdienu filozofijas aug-

stumos. Svarīgus iebildumus, ko var vērst pret šo un tāpat pret

vācu filozofa Pecolda mācību, kurai arī Arnis ir tuvs tas tomēr

nav paredzējis, un viņa pozitīvismu tāpēc nevar uzskatīt par pietie-

koši nostiprinātu.

Ar pretenzijām uz savdabību, uz visas filozofijas atjaunošanu

un īpatnējas latviskas filozofijas nodibināšanu loti rosīgu filozofisku

aktivitāti ir attīstījis Valdemārs Reiznieks (dz. 1873). Seko-

dams galvenā kārtā dzejiskai fantāzijai un tikai pa daļai loģiskai ar-

gumentācijai, viņš uzmet plašas sintezēs. Pasaulē viņš saredz kādu

centru, kas ir labais, un no otras puses, perifēriju, ko tas identificē ar

ļauno. Virziens uz vienu vai otru pusi tam top arī par vērtēšanas

kritēriju Visam labam ir noteikta organizācija ap kādu centru,

ļaunais, turpretim, tiecas visu nivelēt, iznīcinādams organisko vie-

nību un daļu subordināciju viņai. Plašāk ļaunā un labā problēmu

Reiznieks aplūko savās Reliģijas problēmās (1934), kurās viņš grib

kā profēts „restaurēt dievišķīgo un velnišķīgo pasauli" un, sekodams

metodei, ko viņš sauc par ideoloģisku, sniedz starp citu it sevišķi

mācību par Laimu-ledvesmētāju un Pārveidotāju, kuras misija esot

atbrīvot cilvēci no Likteņa grūtībām un varas. Grāmatā Sievietes

loma pasaulē (1935) Reiznieks, tuvinādams seksuālitāti elek-

trībai, māca, ka sieviete ir cilvēces vairotāja-māte, bet vīrietis — tās

bruņinieks un cīnītājs pret ļauno. Visu pasaules struktūru Reiznieks

aplūko savā pēdējā grāmatā Saimnieks, darbs un vērtība, nonāk-

dams beigās pie rezultāta, ka cilvēces misija — radīt tālāk topošo

pasauli. Reiznieks bez tam vēl rakstījis par mākslas un nā-

cijas problēmām, visur pretendēdams pateikt kaut ko savdabīgu un

revolūcionāru, vienmēr karodams pret kaut ko (dažreiz gan aiz pār-
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pratuma un, kā saka, lauzdamies vaļējās durvīs), kaut gan beigu

beigās vienmēr nonāk tikai pie visai labi pazīstamām lietām. At-

stāstīdams tieši kādus novērojumus dzīvē, Reiznieks dažreiz izsaka

■diezgan asprātīgas un vērtīgas domas, bet citādi ir, kad viņš mēģina,

kā pats saka, tipizēt. letverdams zināmu parādību vai lietu sugu

kādā simbolā, vai schēmā, viņš tālāk nespriež vairs par pašām lie-

tām, bet par simboliem un elementārām schēmām, kurās tās ietver-

tas. Tas, kā arī nemitīga citu filozofu mācību pārprašana, atņem

viņa darbiem zinātnisku vērtību un kaut cik disciplinētai loģiskai do-

mai tie nav pieņemami.

Miķelis Bružis (dz. 1868) sarakstījis plašu darbu Pasaules

uzskats jeb cilvēks dabā, sabiedrībā un mūžībā (1936). Šis darbs grib

būt kaut kas līdzīgs enciklopēdijai un grib attēlot kā zemes vēsturi,

tā organiskās dabas evolūciju, sākot ar pirmšūniņu līdz cilvēkam, un

tāpat arī visas cilvēces kā ārējo, tā garīgo vēsturi, lai noslēgtu ar

dažām filozofiska rakstura refleksijām par dzīves īsto būtību, tās

jēgu un cilvēka uzdevumiem. B. darbs interesants kā mūsu laik-

meta intelliģentā cilvēka nespeciālista mēģinājums sintezēt vispār-

pazīstamākos dažādu zinātņu atzinumus, lai uz to pamata radītu sev

vispārēju pasaules ainu. B. savu uzdevumu veic visai intelliģenti,

un viņa vispārējos vilcienos ieturētie schēmatiskie skicējumi vien-

mēr ir vairāk vai mazāk pamatoti. Speciālisti gan, bez šaubām, at-

radīs, ka daži jautājumi attēloti un atrisināti par daudz vienkārši un

gluži nesaskan ar jaunākiem atzinumiem. B. arī nepretendē visu

atrisināt: dzīvības izcelšanās un tās fundāmentālie raksturojumi

tam nav izskaidrojami, bet ir kaut kas mistisks. Dzīvības faino-

menus viņam diriģē kāds augstāks spēks, ko var saukt arī par

Dievu. Vietām viņam tieksme pielīdzināt to dabai. Vispār, viņa

pamattendence ir stipri naturālistīga: dabas mērķis — vairoties bez-

galībā un izveidot arī dziļumā „dzīvības fainomenu". B. atzīst ne-

mirstību, bet, liekas, saprot ar to tikai individa sevis pārdzīvo-

šanu pēcnācējos. Tāpat arī dzīves jēga viņam, šķiet, ir pati dzīve,

it sevišķi mīlestības prieka pilna dzīve. Vispār B. atrisinājumi ir

visai vienkārši un lai gan arī visai saprātīgi, tomēr atstāj neaizkār-

tas daudzas filozofam vissvarīgākās problēmas — proti, visus prin-

cipiālos jautājumus, ar kuriem nodarbojas gnoseoloģija, ontoloģija

un vērtību mācība. Sakarā ar to arī B. darbs pārāk lielos dziļumos

mūs neved un viscauri paliek populārās filozofijas, resp. zinātnes

robežās.

Richards Rudzītis (cf., 156) aicina meklēt visur lietu bū-

tību un dziļāku jēgu. Pasaule viņam nav tikai matērijas kopums, bet

tajā ir arī kāds veidojošs pirmspēks. To pa daļai jau atklāj māksli-
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nieki, bet jāiet vēl dziļāk. Visur jāmeklē dvēsele, bet vispirms tā

pati jāizprot. Rudzītis, sekodams teozofu mācībām, izprot to pēc

analoģijas ar vielas struktūru, — kā bezgala smalku vibrāciju, pie

tam dažādās pakāpēs. Cilvēka uzdevums ir izsmalcināt savu garu.

un pacelties līdz augstākai pasaulei, kas sakrīt ar dzīvošanu pilnīgā

skaistumā. Rudzītis līdz ar savu garīgo skolotāju, mākslinieku un

filozofu Rērichu, tic, ka cilvēci no posta glābs skaistuma apziņa, kas:

viņam nozīmē dzīvošanu saskaņā ar dziļāko pasaules būtību un līdz.

ar to arī pilnīgā ētiskumā. Kultūra, pretēji civilizācijai — materi-

ālo ērtības vērtību radīšanai — viņam arī ir tikai šī skaistuma un

labuma ideāla apskaidrotā dzīve, ko raksturo entūziasms, opti-

misms, cilvēcība, tolerance, cilvēcība, draudzība. Rudzītis ir pilns,

dzīves apstiprinājuma tieksmes, ir pretinieks negācijai, noliegšanas

garam. Par visu vairāk viņš gribētu redzēt no pasaules izskaustas

rupjās kaislības, brutālitāti un naidu, un viņš domā, ka nākošās,,

pilnīgākās pasaules nodibināšanā liela loma piekritīs sievietei, kas.

viņam ir pozitīvākais, radošais, dzīvību nesošais pasaules elements.

Rudzīša metafizika nav atzīstama par nodrošinātu pret daudziem

svarīgiem iebildumiem, bet viņa pozitīvie cilvēcības ideāli pelna ie-

vērību, kaut arī tie, ja tos gribētu tuvināt reālizācijai, prasa vēl da-

žādus papildinājumus un ierobežojumus.

No rakstniekiem, kuru darbos varētu atrast filozofiskus motī-

vus, vēl varētu minēt Viktoru Eglīti (cf. IV 226) ar viņa idejām

par latvju renesansi un pilnīgo kultūras cilvēku, Kārli Skalbi

(cf. V 51) ar viņa dabai tuvās, vienkāršās dzīves apoloģiju, Jānī

Akurateru (cf. V 91) ar viņa mūžīgās traukšanās un neatkarības

garu, Annu Brigaderi (cf. IV 255) ar viņas dzejā ietvertiem

augstiem ētiskiem un nacionāliem ideāliem, Augustu Saulieti

(cf. IV 47) ar viņa grūtsirdīgām, bet dziļām un smalkām ētiskām

refleksijām, Jāni Veseli (cf. 243), kas mēģina noskaidrot garī-

gās radīšanas aktu un būtības tveršanu mākslas darbos, un vēl

daudzus citus.

Līdz šim kā filozofiskas domas paudējus mēs esam minējuši

tikai rakstniekus un sabiedriskus darbiniekus. Viņi tomēr, kā re-

dzējām, tai nodevušies mazāk viņas pašas dēļ, kā to aistētisko,

emocionālo, nacionālo vai politisko vērtību dēļ, kuras tā saturēja

sevī kā konsekvences. Ar pāris izņēmumiem, ko tūliņ atzīmēsim,

var teikt, ka sistēmatiski, viņas pašas dēļ, ar filozofiju kā zinātni

Latvijā sāka nodarboties tikai līdz ar Latvijas universitātes nodi-

bināšanos, kad filozofiskās iniciācijas uzdevumu uzņēmās Univer-

sitātes filoloģijas un filozofijas fakultātes filozofijas nodaļa.

Par šis nodaļas idejisko pamatlicēju uzskatams bij. Tērbatas

uni-tātes profesors Jēkabs Osis (1860—1920), kuru tikai nāve
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pašā pēdējā brīdī aizkavēja būt arī par viņas faktisko organizētāju,

j. Oša filozofiskās pārliecības raksturo viedoklis, ko viņš pats no-

saucis par kritisko personālismu. Vispilnīgāk dotā un visdrošākā

realitāte, par kuru varam runāt, ir mūsu „es". Viss, kas mums at-

klājas kā materiālā pasaule, ir tikai atspoguļojums šinī mūsu „cs
v

,

ir vismaz pa daļai viņa veidota parādība — fainomens. Absolūts

fainomenālisms tomēr nav pieņemams. Vismaz par dažiem faino-

meniem, proti tiem, ko mēs saucam par citiem cilvēkiem, ir jāpie-

ņem, ka tie ir vairāk kā fainomeni un izteic kādu substanciāla rak-

stura reālitāti. Bet no šī viedokļa starp cilvēku un dzīvnieku nav

principiālas izšķirības un, tuvāk lietu aplūkojot, izrādās, ka vispār

nav iespējams norādīt absolūtu robežu, kas šķirtu ar apziņu apbal-
votu būtni no pilnīgi nedzīvās matērijas. Ir tādēļ jāpieņem, ka pa-

stāv vesela transsubjektīva un transcendenta pasaule, kas vairs nav

parādība, bet ir visu parādību subjekts. Atsevišķi locekli, kas sa-

stāda šo pasauli, jāiedomājas, skatoties pēc gadījuma, kā analoģijas

mūsu personībai (monādes, reāli). Pieredzē dotai konkrētai pasau-

lei attiecībā pret šo substanciālo īstenību ir tikai sēmeiotiska nozī-

me, t. i. viņa tikai it kā ar zīmēm norāda mums uz šo īstenību, bet

neatklāj to. Katrā ziņā jāizvairās no projektīvisma kļūdām, kas uz

materiālās pasaules fainomenāliem kompleksiem pārnes mūsu ap-

ziņas datus un sāk meklēt matērijas substrātu. Vēl vairāk jāizvai-

rās no tālākās kļūdas, kas pastāv šādi izveidotā substrāta jēdziena

atpakalpārnešanā mūsu apziņā, kurā tad meklē īpašu kodolu, kas

būtu it kā visu psīchisko parādību nesējs. Mūsu apziņas substance

ir tikai faktiski apzinātā visu apziņas aktu un funkciju vienība. Fai-

nomeni ietilpst šinī apziņā kā tās saturi. Tādēļ, piemēram, starp

fainomeniem nav reālas iedarbības, tāda iespējama tikai starp sub-

stancēm. Idejiski-fainomenālās pasaules izziņa tāpēc vienmēr ir

immanents akts, kas pastāv mūsu prāta funkciju vēršanā'uz apziņā

faktiski doto saturu. Transsubjektīvā īstenība, turpretim, izzināma

tikai, kā jau teikts, slēdzot pēc analoģijas ar mūsu pašu apziņu.

Šī ar lielu kritisku apdomu izvestā, domu un ierosinājumu ba-

gātā filozofija, kas uzskatāma par atvasi no Leibnica celma, cauri

Locem un Teichmilleram, ir spēlējusi lomu latviešu garīgā dzīvē tai

ziņā, ka par Oša skolēniem, bez daudziem latviešu filologiem un

vēsturniekiem, ir bijusi visa Latvijas luteriešu mācītāju vidējā pa-

audze, gluži tāpat kā vecākā ir atkarībā no Teichmillera. Bez tam

Osis bijis skolotājs arī tagadējiem Filozofijas nodaļas mācības spē-

kiem — prof. P. Dālem un P. Jurevičam, uz kuru domu orientāciju

tas ir atstājis iespaidu. Savus uzskatus J. Osis izteicis savos vā-

ciski un krieviski sarakstītos darbos par Platonu, Leibnicu un Loci
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(Lotze), kā arī savos kursos. Viņa sistemātiskais darbs, kaut gan

gandrīz nobeigts, ir palicis neizdots.

Pirms Latvijas nodibināšanās savu filozofisko darbību uzsā-

cis ari profesors Pēteris Zālītis (cf. 111 112), galvenā kārtā kā

žurnālists un kara laikā arī kā augstskolas mācības spēks Pēterpil'.

Viņš ir Latvijā galvenais Kanta skolas pārstāvis, kas aizstāv lielā

karaļaucieša domu viņas vismazāk modificētā veidā. Savas inte-

reses Zālītis piegriezis galvenā kārtā Kauta mācības praktiskai da-

ļai. Savā doktora disertācijā viņš pētījis Kanta gribas brīvības iz-

pratni, bet pēdējā laikā viņš sevišķu vērību ir piegriezis līdz tam sa-

mērā maz ievērotām Kanta politiskām mācībām, it sevišķi par mū-

žīgā miera ideju un tautu pašnoteikšanas tiesībām, mēģinādams at-

tiecināt šos Kanta principus uz mūsu laikmeta politiskiem apstāk-

ļiem. Sevišķu vērību Zālītis ir piegriezis taisnības un vispārēja la-

buma idejām, kuru ievērošanu viņš ir it sevišķi licis pie sirds saviem

klausītājiem. Par šiem augstieni ētiskiem ideāliem viņš runā arī

savā visjaunākā darbā Ētiskais ideāls (1936), likdams sevišķu uz-

svaru uz Jatvju dainu skaidro ētiku, korriģēdams uzskatu par vācie-

šiem kā par kultūras nesējiem mūsu zemē, vēl reiz (jo viņš jau to

darījis arī agrāk) atklādams vāciešu egoistīgos nodomus pret mūsu

zemi okupācijas laikā. Zālītis bez tam ir sarakstījis vairākas filo-

zofiski-vēsturiskas monogrāfijas — par Platonu, Nīcši, Bēkonu, R.

Blaumani v. c, mazāk piegriezdams vērību aplūkoto filozofu ideju

analizei un koordinācijai, cik viņu mācību ar citējumiem bagātiem sa-

turu atstāstījumiem.

Profesors Valters Frosts (1874—1936) ir rakstījis lie-

lāko tiesu vāciski, bet kā Latvijas universitātes mācības spēks arī

latviski, un viņa prāta un jūtu smalkuma iezīmogotie raksti un kursi

ir daudzus valdzinājuši. Būdams pēc pirmās izglītības inženieris,

viņš vispirms ir pievērsies atziņas teorijai un dabas filozofijai (Natur-

philosophie, 1910). Domājot par pasauli, prāts parasti ienes tajā

mēchanistiskas schēmas, bet tas nenozīmē, ka pati pasaules struk-

tūra arī ir tāda. Vērīgāka atziņas teorija arī atklāj, ka mēchanis-

tiskās katēgorijas nekādā ziņā nav vienīgās, ar kurām mēs domā-

jam un esam spiesti domāt pasauli. Atziņas teorijas īstais uzdevums

būtu reģistrēt un pacelt apzinātībā visus tos neizveidotos komplek-

sus un neizveidotos jēdzienus, resp. domāšanas līdzekļus, kas spon-

tāni veidojas mūsu apziņā. Bet šai darbībā jāizvairās no pārmērī-

gas subtilizēšanas, jo tad rodas dažādas viltus problēmas, kas padara

teorētizēšanu nevērtīgu. Reālitātes izjūtas un takta pilns Frosts ir

arī savos apcerējumos par ētiskas un vispāri normatīvas dabas jau-

tājumiem (Kanta ētikas būtība, I. M. M. 1921; īstā un neīstā prob-
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lēma, turp., 1922; Labā ideja, Reliģiski-filozof. raksti 11, 1928; Sa-

prāta saknes raksturā, LUR, 1935). Frosts māca, ka labā idejas sa-

turs nav noteikts reiz uz visiem laikiem, bet cilvēkam ir uzdots cen-

sties šo saturu vienmēr vairāk noskaidrot no dažādām pusēm un

iedziļināties tajā. Bet tam nevajaga kavēt praktiskās darbības no-

teiktību: būtu gļēvi un šauri domāt, ka nevar nemaz nopietni no-

doties kādai darbībai, iekams tās rezultāts nebūtu pierādīts kā ab-

solūti vērtīgs. Viņš atrod arī par neiespējamu šķirt labā idejā for-

mu no satura, jo vairāk it sevišķi tāpēc, ka cilvēka griba nav pilnīgi

vienota sevī. Kā ētiskus ideālus Frosts starp citu izcel it sevišķi

pašdisciplīnas, lietišķas nodošanās un dedzības, iekšēja lepnuma un

nobleses vērtības. Visai īpatnējs Frostam arī ir uzsvars, ko viņš

licis uz cilvēka īstenumu, paceldams to par īstu ētisku ideālu, ko

konstituē šādi elementi: sirsnīga atklātība, t. i. godīga un taisnīga

domāšana un godbijība pret faktiem, atbildības sajūta par visu, ko

dara un runā, neiedomība, vienkāršība, kaunība, humors (svinīgums
allaž mēdz būt neists), bet reizē arī personīga drosme un veselīga

pašapziņa. Vispār, Frosts uzsver (tas viņa pēdējā raksta temats),

ka ieskati un pārliecības, ja tie ir īsti, nekad nav kaut kas, kas ir

tikai „galvā", bet tiem jābūt ieaugušiem vai izaugušiem no visa rak-

stura. Frosta rakstu populāritāti zināmā mērā traucē tas, ka tiem

bieži aforistīgs raksturs, tā ka ne vienmēr doti visi iekšējas sakarī-

bas locekli, un bez tam viņš neizstrādā savas domas arī pilnīgi līdz

galam, bet vairāk dod tikai interesantus tematus un ierosinājumus.

Bez minētiem darbiem Frostam ir vēl vairāki lielāki darbi par Kan-

tu. Simmeli, Bēkonu, fīēgeli v. c, ganL. U. Rakstos, gan ārpus tiem.

Profesors Pauls Dāle (dz. 1889) noraida antropoloģisko

subjektīvismu un relātīvismu kā atziņas mācībā, tā arī ētikā,

un iestājas par objektīvi absolūtiem principiem. Gnoseoloģijā

viņš aizstāv transcendentāli-kritisko reālismu, pieņemdams, ka

īstenības struktūra noteiktā veidā atbilst prāta apriorām for-

mām, ir konforma ar tām. Empīriskā un neempīriskā intuicija

ir katras atziņas izejas punkts un pamatojuma avots. Trans-

cendento reālitāti mēs varam izzināt hipotētiski, ciktāl iespē-

jams domāt to pēc analoģijas ar mūsu iekšējo būtību, kas garīgā pie-

redzē atklājas kā radošā spēka vienība ar vairāk vai mazāk skaid-

ru apziņas gaismu. Metafizikai savā galvenā saturā jābūt induktīvi

orientētai uz p-eredzes tiešiem datiem. Šo metafizisko koncepciju

var apzīmēt kā enerģētisku ideālismu, jo visu lietu pamatos Dāle

saskata divus principus: enerģiju un ideju, spēku un logošu, dina-

misko vielu kā veidojamo elementu kompleksu un organizējošo for-

mu, pie kam abi šie esošā elementi un aspekti uz katras esamības
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pakāpes saistīti nešķiramā konkrētā vienībā, tā ka atsevišķi aptve-

rami tie ir tikai loģiskā analizē. Sevišķu vērību Dāle piegriež radī-

šanas un rašanās idejām, kas implicē sevī svarīgo formas un sa-

tura problēmu. Forma ir visu lietu vērtības, struktūras, dzīvības

un jēgas princips. Matērija ir psīchofiziskā ziņā neutrāla, bet vien-

mēr reāla. Radīšana ir ideju reālizācija laikā vai laikā un telpā ie-

kārtotā matērijā. Nedzīvā matērijā piepildās radīšanas minimums,.

Dieva jpēkā — radīšanas maksimums, pie kam šī radīšana domājama

kā creatio continua, t. i. vienmēr notiekoša, nepārtraukta radīšana.

Dievs ir visu lietu radītājs pirmspēks un absolūtā intelliģence (pa-

saules logoss savā vienībā). Ar savu radošo spēku Dievs ir pasau-

lei immanents, bet kā viņas logoss un ideju nesējs — viņai trans-

cendents. Radītās būtnes darbojas ne vienmēr un visur virzienā r.z

Dievu kā savas eksistences un dzīvības pirmavotu. Cilvēkam dar-

bības iespējamība ir no Dieva, bet virziena izvēle pieder viņam

šam. Tādā kārtā cilvēks var gan meklēt ētiski-reliģisku brīvību,

var meklēt dzīvības pilnību vienībā ar Dievu, bet var arī novērsties

no viņa, iet uz pašnoslēgšanos, egoismu, disharmoniju, chaosu un

nebūtību. Dzīves jēga meklējama darbīgā radošā mīlestībā uz

Dievu un cilvēkiem; mīlēdams Dievu, cilvēks kļūst par pasaules

kosma līdzradītāju un Dieva valstības veidotāju. Precīzāki to, kas

cilvēkam jādara, noteic pienākuma apziņa. Pienākums nav nepie-

ciešamā pretstatā laimei. Uzticīgi pildot pienākumus, cilvēks izjūt

iekšēju apmierinājumu, sirdsapziņas mieru un saskaņu, kas ir īstas

laimes pamats. Šī laime nemaz neizslēdz fiziskas kā arī citāda vei-

da ciešanas, jo ciest un būt nelaimīgam ir dažādi jēdzieni. Var no-

likt par vispārīgu likumu: jo vairāk cilvēks domās par savu pienā-

kumu pildīšanu, bet mazāk par laimi, jo laimīgāks un pilnīgāks tas

būs. Par nacionālās un individuālās audzināšanas augstāko uzde-

vumu Dāle uzlūko nevien prātā, bet arī sirdī un it sevišķi raksturā

izkoptu un augsti attīstītu personību veidošanu, personību, kuras

varētu pilnā mērā saukt par intelliģentām. Šādu personību dau-

dzums kādā valstī būtu arī visdrošākā tās labklājības garantija, jo

arī Latvijas patstāvību un brīvību izcīnīja un radīja varoņi, tālre-

dzīgas un stipras personības, pilnas entūziasma un rakstura spēka,

gatavas ikbrīdi uz pašuzupurēšanos un pienākuma pildīšanu.

No vēsturiskā viedokļa P. Dāle savos uzskatos vistuvāk pieskaras

Platonam, Leibnicam, VI. Solovjovam un A. Bergsonam. Par se-

višķi auglīgu viņš uzskata mēģinājumu sintezēt Leibnica aktīvās sub-

stances un Bergsona „radošās ilgšanas" jēdzienus. Dāles darbus rak-

sturo liela apdomība, zinātniska precizitāte un distinkciju bagātība.

Viņa apvaldīto stilu, kas precizitātes nolūkos ievestās determināciju
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bagātības dēl dažreiz var kļūt arī mazliet pasmags, raksturol idejiskr

noskaņotas personības pacilātība un liela pietāte pret visiem izciliem

gara darbiniekiem un viņu lielajiem sasniegumiem. Savus uzska-

tus Dāle izteicis grāmatās: Cilvēka dvēsele un centrālā nervu sis-

tēma (1921; vāciski ar nosaukumu R. Avevarius psvehologisch-

philosophische Auschauungen, L. U. Rakstos, XVII un XVIII); Im-

manuels Kants (krāj. Lielas personības, II 1935); levads filozofijā

(1928). Savus apcerējumus P. Dāle sakopojis grāmatā Gara prob-
lēmas (1935).

Profesors Pauls Jurevičs (dz. 1891) par raksturīgu zi-

nātniskai filozofijai uzskata cenšanos atrast visiem izteicamiem ap-

galvojumiem pēdējos pamatus, kas vienmēr ir viena vai otra veida

tieši saskatījumi — intuicija (matēmatiskas, loģiskas, jutekliskas,

iekšējā pārdzīvojuma). Šīs intuicijas tomēr tikai vienkāršākos ga-

dījumos ir absolūti drošas, bet tieši svarīgākos un sarežģītākos tās ga-

rantē tikai paticamību un daudzkārt spiež atzīt pasaules struk-

tūras nepilnīgo racionālitāti. Meklējot ar šo metodi relātīvi vissa-

karīgākā pasaules izskaidrojuma nosacījumus, Jurevičs domā, ka

tādus dod pieņēmums, ka īstais visas reālitātes pamats ir psīchiska

rakstura. Tā ka psīchiskai reālitātei vienmēr piemīt zināmas brīvī-

bas un jaunradīšanas spējas, tad mūsu ar stingriem jēdzieniem ope-

rējošā atziņa, ciktāl tā vērsta uz konkrēto pasauli un tās gaitas

paredzēšanu, nekad nebūs absolūti droša, bet vienmēr saturēs arī

minējuma un hipotēzes momentus, kas — kā to apstiprina pieredze

— kļūst vienmēr svarīgāks un izšķirošāks, jo augstāk mēs paceļa-

mies reālitāšu hierarehijā. Tas tā ir jo vairāk tādēļ, ka atziņa, kad

tā ir vērsta uz konkrētām lietām, vienmēr operē tikai ar nepilnīgām-

abstrakcijām, kas nekad neaptver un neizsmel lietu īpašību visumu,

bet bieži izsaka tikai mūsu gluži speciālo pieeju lietām, nejaušu izgrie-

zumu no viņu bezgalīgi sarežģītās kopsakarības, nereti izdarītu ti-

kai viņu praktiskās izmantošanas nolūkos. Maldīgs tāpēc ir mēcha-

nistiskais pasaules uzskats, jo tas domā, ka lietas sakrīt ar mūsir

jēdzieniem par tām, un šī paša iemesla dēļ maldās arī pozitīvisms,

kas grib, lai aiz jēdzieniem un vārdiem vairs nekā nemeklē. Pasau-

les reālitāte, kas nesakrīt ar mūsu priekšstatiem par to, ir nenolie-

dzama, un tāpat nenoliedzama tajā ir arī vienādā vai otrādā veidā

izprasta konstruējoša aktivitāte, kurā ietilpst arī zināma finālitāte.

Praktiskas konsekvences šiem uzskatiem ir tās, ka tiek uzstā-

dīta prasība griezt galveno vērību uz pieredzi, bet nevis uz abstrak-

cijām, respektējot lietu lielo komplikāciju un ņemot vērā īstenības

daudzsejaino izskatu. Tas jāievēro arī aplūkojot cilvēku, kur jāiz-

iet no atzinuma, ka tas ir tieksmju būtne, ka šo tieksmju viņā ir daudz
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un ka ceļā uz sevis piepildīšanu tās ved pie pretrunām. Ir lietas,

ko mēs dabiski gribam, kā puķes grib sauli, bet šīm lietām nāk līdz

citas, ko mēs negribam. Visa kultūras problēma tagad ir, kā reali-

zēt augstos ideālus, pēc kuriem mēs nevaram netiekties, izvairo-

ties no viņus pavadošiem ļaunumiem. Tāpēc mēs tad arī nedrīk-

stam atteikties no prāta mūsos (izprotot to kā dzīvei pilnīgi atbil-

stošu spēju redzēt, spēju izprast dzīvi visā viņas organiskās struk-

tūras bagātībā un īpatnībā) kā no augstākā šķīrējtiesneša, kam, kā

jau mācīja Platons un Aristotelis, jānoteic visās lietās īstais mērs

un samērs.

Ejot šī prāta ceļu, tiks atklāts arī tas vissvarīgākais fakts, ka

cilvēks ir nesaraujamās, liktenīgās saistībās ar savu tautu un ka sa-

vas dzīves jēgu un tās dziļākas ilgas tas nevar cerēt piepildīt viens

pats uz savu roku, bet tikai kopā ar to vidi, ar kuru tas saaudzis.

Bet ja mēs tādā kārtā varam būt pilnīgi cilvēki tikai kopdzīvē ar ci-

tiem, tad arī jāizkopj un jāizveido sevi šai kopdzīvei, bet tas vien-

mēr nozīmē sevis ierobežošanu, vienas savu tieksmju daļas upurē-

šanu, bet liktenīgos brīžos tas nozīmē spēt ar varonīgu izšķiršanos

atteikties pat no visdārgākā un spēt darīt to, ko vajaga, ko stunda

prasa. Mūsu cilvēcīgās dabas nepilnība tā var kļūt arī par pilnības

avotu. Bet cilvēka pilnība nevar piepildīties bez apkārtējās vides

pilnības, un tā rodas pozitīvais uzdevums — strādāt šīs vides pacel-

šanai, kas tad atkal cels savu cēlēju. Kā tauta atsevišķam cilvēkam,

tā atsevišķais cilvēks nepieciešams tautai — tie ir visciešākās kop-

darbības attiecībās un, kas ceļ vienu, tas ceļ arī otru. Savus uzska-

tus par atziņas un esamības dabu Jurevičs izteicis darbos: Berg-

sona atziņas teorija (L. U. Raksti, 1926): Le problērae dc la connais-

•sance dans la philosophie dc Bergson (Paris, 1930; arī L. U. R);

Anrijs Bergsons (Lielas personības, II 1935); Gijo aistētika (L. U.

R. XVI, 1927); Divi apziņas filozofi: Teichmillers un Bergsons

(Ceļi, VII 1936); Platons (1930); Kas ir dvēsele? (Burtnieks, 1936),

v. c. Par kultūras un tautas dzīves jautājumiem J. izteicies grāmatā

Nacionālās dzīves problēmas (1936). J. ir arī vairuma filozofisko

rakstu autors latv. Konversācijas vārdnīcā sākot ar VI sējumu.

Profesors Teodors Celms (dz. 1893) līdz šim visvairāk

vērības piegriezis loģikai, atziņas teorijai un kultūrfilozofijai. Pats

•speciāli strādādams atziņas teorijā, viņš tomēr uzstājas pret tā sau-

camo gnoseoloģismu, t. i. pret uzskatu, kas filozofiju identificē ar

atziņas teoriju. Nerunājot nemaz par ētiku, aistētiku un reliģijas fi-

lozofiju, pat teorētiskā filozofijā atziņas teorija iztaisa tikai vienu

daļu. Par otru viņas daļu, un pie tam par svarīgāko, T. Celms uz-

skata esamības mācību (ontoloģiju jeb metafiziku), kas gan tikai tik-
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tai uzskatama par kritisku, ciktāl ta var attaisnot savus atzinumus

atziņas teorijas priekšā.

Pret divām tagadnes filozofijas pamatstrāvām — tā sauc. „zi-

nātnisko" un „dzīves filozofiju" — viņš nostājas tā, ka viņu pārspī-

lētā prestatā vispirms redz vispārējās Vakareiropas kultūrkrizes-

speciālu gadījumu filozofijas novadā. Principā aizstāvēdams stingri

zinātniskās filozofijas ideju, viņš līdzšinējos zinātniskos filozofijas

virzienos kā lielāko trūkumu redz nepietiekošu irracionālās intuīci-

jas datu ievērošanu, kas dažos gadījumos, piem., Mārburgas skolā,

novedis pie galēja loģiska formālisma. Dzīves filozofija savukārt

nereti krīt pretējā galējībā — vienpusīgā irracionālismā, kas drai d

padarīt filozofiju nekritisku, dodot vaļu dogmatismam un nepama-

totām fantāzijām. Tādēļ T. Celms, uzskatīdams, no vienas puses,

dzīves filozofiju par veselīgu reakciju pret zinātniskās filozofijas

vienpusību, no otras puses, redz tanī pa daļai modes un pārejošas

kultūrkrizes parādību. Nākotnes filozofijai jādzimst kā organiskai,

tagadējo zinātnisko un dzīves filozofiju vienpusību sintēzei līdzīgi

tam, kā Kanta kriticisms kādreiz dzimis kā viņa laikmeta pārspīlētā

racionālisma un empīrisma sintezē.

Aplūkojot cilvēces kultūras dzīvi, T. Celms iziet no konstatē-

juma, ka to pārvalda divi pretstati: no vienas puses, cilvēks ar savu

mūžam aktīvo dabu un trauksmi uz priekšu, no otras puses — viņa

aktivitātes produkti — materiālās un garīgās kultūras formas. Ra-

dīdams vienmēr vairāk izveidotu kultūras apvārsni, cilvēks nonāk

bīstamā attālumā no dabas, ar to apdraudēdams savus veselīgos in-

stinktus un dziņas un arvien vairāk organiskas augšanas vietā lik-

dams mēchanisko darinājumu. Viss tas dara laiku pa laikam nepie-

ciešamas tā saucamās kultūras krizes: tās īsti ir dzīves sacelšanās

pret nedabīgu kļuvušo kultūras formu, kas žņaudz šo dzīvi. Krizes

tāpēc vienmēr izbeidzas ar atpakaļ krišanu prīmitīvitātē. Kultūras

dzīve tādā kārtā it kā svārstās starp pretstatiem, acīm redzot tā-

pēc, ka cilvēka vītālie spēki ir aprobežoti, un kaut cik lielāks patē-

riņš vienā virzienā nosūc spēkus pārējiem. Virzienā, kur spēki

visvairāk iztērēti, tad arī rodas visstiprākā reakcija, un pēc attiecī-

gās krizes dzimušais jaunais kultūras laikmets izbīda centrā citu,

mazāk izsmeltu dzīves pusi. T. Celms nepiekrīt Špengleram, ka Ei-

ropas kultūrai jau nepieciešami jāiet bojā. Par paticamāku viņš pie-

ņem, ka pašlaik notiek mocoša pāreja uz jaunu kultūras laikmetu,

— pāreja, kas var vilkties ļoti ilgi, jo tik sarežģītā, sabangotā, mil-

zīgas cilvēku masas aptverošā un ar visu pārējo pasauli nesarau-

jami saistītā Vakareiropas dzīve nekādā ziņā nevar ātri nomieri-

nāties. Ar to mūsu laikmeta cilvēkiem jāsamierinās, jo tas ir viru
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neizbēgamais liktenis. Dot izsmeļošas atbildes uz visiem moder-

nās kultūras krizes jautājumiem, vai, vēl vairāk, dot noteiktas iz-

turēšanās direktīvas Celms neuzskata par iespējamu problēmas pā-

rāk sarežģītā rakstura dēl. Viņš grib apmierināties ar to, ka ir mo-

dinājis lielāku godbijību dzīves priekšā, kas ir augstāka par visu

cilvēka saprašanu.

Celms savus uzskatus izteic iekšēja sprieguma un intellektu-

ālas intereses un pacilātības pilnā valodā, kas tikai reizēm kļūst

mazliet techniska. Viņš ir liels gaiši un skaidri pārskatāmu loģis-

ku celtņu meistars. Viņa darbi un lekcijas vienmēr paver kādus

plašākus apvāršņus, ļauj apvienot līdz tam izkaisītos materiālus un

tā, apmierinādami lasītāju vai klausītāju intellektuālās intereses,

daudzus loti valdzina. Savus uzskatus T. Celms izteicis darbos:

Der phānomenologische Idealismus tiusserls (L. U. Rakstos, XIX

1928); Edmunds Huserls (Daugava, 1931); Pretrunas zinātnē un

filozofijā (turpat, 1936). Vairumu savu apcerējumu T. Celms ap-

vienojis grāmatā Tagadnes problēmas (1934). Vairākas recenzijas

un apcerējumi T. Celmam iespiesti arī dažādos ārzemju izdevumos

un viņa darbs par fiuserlu tulkots spāniešu valodā.

Privātdocents Jānis Šiliņš (dz. 1896) līdz šim izteicies

par psīcholoģijas un loģikas, bet it sevišķi par aistētikas un mākslas

filozofijas jautājumiem, metodoloģiski pēdējos cieši saistīdams ar

vispārējām teorētiskās filozofijas problēmām. J. Šiliņš nostājas pret

aistētiskās pieredzes vienpusīgu iešaurinājumu, kā tas notiek dažā-

dos aistētiskā subjektīvisma un objektīvisma veidos. Viņa izpratnē

aistētiskie un mākslinieciskie fainomeni gan nesakrīt, tomēr kādā

joslā būtiski saskaras. Mākslinieciskā vērtībā īpatnējā dialektiskā

spriegumā saistās tīri aistētiskais moments — izteiksmīgu formu

architektonika — ar ārpusaistētiskiem faktoriem (materiāls, tema-

tiskais un tīro nozīmju saturs). Mākslas darbu satversme tāpēc

izprotama dinamiski. Mākslinieciskās formas kā savā uzbūvē, tā

savās izteiksmes vērtībās atsedz būtisko dzīves pamatu kā atse-

višķā māksliniekā, tā tautā un laikmetā, ar kuriem mākslinieks sais-

tīts. Savus uzskatus J. Šiliņš izteicis grāmatā Psīcholoģija un lo-

ģika (1936
2

), Reliģiskās mākslas problēma (krāj. Reliģ.-filoz. raksti

V, 1936) v. c.

Bez filozofijas nodaļas mācības spēkiem filozofijas jautāju-

miem visai tuvu ir piegājuši arī citu fakultāšu un nodalu mācības

spēki, it sevišķi paidagogi. Paidagoģijas profesors Aleksandrs

D a v g c (cf. 431) māca loti augstu pilnvērtīgas personības ideālu, kurā

harmoniskā sintezē vajadzētu būt apvienotiem šķietami visai pre-

tējiem elementiem. Tā, augstvērtīgai personībai vajaga daudz gud-
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ribas un zināšanu, bet zināšanu vien vēl daudz par maz, it sevišķi

nepietiekoša šaura speciālizēšanās un ieslēgšanās kādā vienā no-

vadā. Cilvēki, kas ir tikai filologi, vai tikai paidagogi, vai tikai po-

litiķi, mēdz būt neauglīgi nevien vispārīgā garīgā dzīvē, bet arī

tai speciālā lietā, kurai tie kalpo. Bet tāpat, no otras puses, vēl

mazāk atzīstama ir tendence būt „vispārīgam", ņemt no visa tikai

.pa druskai. īsto atrisinājumu Dauge meklē savā dziļākā kodolā, sa-

vas īstās būtības atrašanā un tad visas savas garīgās pasaules orga-

nizēšanā ap šo kodolu kā ap organisku centru, izvēloties no bez-

galīgā daudzuma iespējamo garīgo sakaru skaita tos, kas atbilst

paša dabai un var ar to saaugt. Vispār, organiskās saaugšanas mo-

ments ieņem Dauges domā svarīgu vietu. Atsevišķais nevar pats

par sevi pastāvēt, visa tā dzīves vērtība īsti ir dzīvā sakarā ar pa-

sauli, it sevišķi ar citiem cilvēkiem vai to grupām. Bet šie sakari

nevar būt tikai ar prātu izdomāti un atzīti, — cilvēkiem un pat vi-

sām parādībām jātuvojas ar visu dvēseli, ar jūtām, ar intuiciju un

— galvenais — ar mīlestību, kas ir vispilnīgāko, dziļāko un dzīvāko

saišu radītāja un spēj kā darīt cilvēku visvairāk laimīgu, tā arī ie-

rosināt uz vissekmīgāko darbību. Pilnvērtīgam cilvēkam tāpēc jā-

būt arī spējīgam uz sajūsmu, spējīgam ticēt, un aizrauties ar aug-

stiem ideāliem. Tam jāspēj orientēties uz absolūto, uz mūžīgo,

tam jāmērī viss pēc lielā, tam jāspēj būt zināmos gadījumos pat pār-

mērīgam un fantastam. Bet viss tas neizslēdz, ka tajā valda arī

samērs un mērs, kas nav jāsajauc ar mērenību un remdenību. Visur

tomēr cilvēkam jābūt īstam, nav jārada mākslīgi fetiši, bet jāatsa-

kās no tukšas politiskas frazeoloģijas — un tas jādara tieši pašas

darbības sekmju vārdā, jo spēcīgs un ilgstoši sekmīgs var būt tikai

īstais, dziļais, patiesais cilvēks. Lielu vērību Dauge piegriež so-

ciālai audzināšanai un īsta politiska, t. i. valstiska gara izkopšanai.

Tas no viņa viedokļa jo svarīgāk tāpēc, ka tikai stingrā valstiskā

iekārtā, kas vienīgā spēj cilvēku atbrīvot no rupjas cīņas par kailu

•eksistenci, iespējams radīt un celt kultūru. Līdzīgi kā atsevišķs

cilvēks, tā arī tauta var radīt kaut ko vērtīgu tikai tad, ja tā ir lielā

vienībā, kad visi tās locekļi un šķiras ir cieši saaugušas. Valstij

tāpēc jāaudzina tauta, jāmāca tā apvaldīt un ierobežot savas iegri-

bas, cienīt autoritātes un just bijību pret pašaizliedzīgiem vadoņiem.

Tomēr valsts nedrīkst aizmirst, ka tā nav pati par sevi visa mēr-

ķis, bet ka tās misija ir organizēt tautas dzīvi un vadīt to pretī vi-

ņas pašas nojaustam ideālam. Dauge savus uzskatus ir izteicis gan

rakstos, gan runās ar tik lielu sirsnību, dedzību -un pārliecību, ka ir

kļuvis izcils jaunatnes audzinātājs un ir ideālistīgi orientējis veselas

skolotāju paaudzes.
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Lielu vērību filozofijai piegriež otrs paidagoģijas profesors

Jānis Kauliņš (dz. 1863), kas, pieturēdamies pie personālisma

filozofijas (Personālisms, Taut. Audzin. III), iztirzā, starp citu, izšķi-

rību starp izskaidrošanas, saprašanas un iztulkošanas jēdzieniem, m

prasa īpatnēju pieeju gara zinātņu disciplīnām (Filoloģiskās metodes

nozīme paidagoģijā, Ļ M. M., 1931).

Vec. docents Rūdolfs Jirgens (dz. 1869) ir sarakstījis

apcerējumu par valodas filozofiju (Kasirera valodas filozofija, I. M.

M., 1928), bet sevišķu vērību ir pievērsis gan vispārējai psīcholoģi-

jai (Eidētiķi, I. M. M., 1926 v. c), gan it sevišķi jaunatnes psīcholo-

ģijai (Garīgās personības veidošanās jaunībā, I. M. M., 1927, Jau-

natnes psīcholoģija, turp. 1932), mācīdams izturēties kritiski

pret dažiem moderno teoriju pārspīlējumiem un ievērot psīcholo-

ģiskos pētījumos stingru zinātnisku metodi. Pētījumos Par ārējo-

novērošanu (Burtnieks, 1934) un Novērošanas formu daudzveidību

(I. M. M., 1935) R. Jirgens aizrāda, ka pareiza novērošana nav tik

pati par sevi saprotama lieta, uz ko visi vienādi spējīgi, bet ka te

bieži konstatējamas neticamas kļūdas, kas kļūst saprotamas, ja

ievēro, ka novērošana nav pasīva apkārtnes iespaida pretimņem-

šana, bet zināma mērķtiecīga garīga aktivitāte, kurā cilvēks, pats

sevi vadīdams, domu balstītos jutekliskās atziņas procesos gūst

faktu konstatējumus par apkārtējo, apjaušanai pieejamo īstenību.

Augstākā novērošanas forma ir tā, ko piekopj zinātnē, it īpaši ek-

saktajā dabas pētniecībā. Tā ir metodiska, plānveidīga un raciona-

lizēta māksla, kas panāk visvērtīgāko šai cilvēka aktivitātes nozarē,

kaut arī nevar tikt pilnīgi brīva no cilvēciskās nepilnības. Meto-

diskas strādāšanas raksturu tai piešķir noteikti, skaidri apzināti

eksaktas faktu konstatēšanas mērķi zināmā norobežotā pieredzes

laukā, iepriekš izstrādāts plāns, no zinātnes sasniegumiem ņemto-

viedokļu sistemātiska izlietošana,' disciplinētā novērošanas technika

un konstatējumu tikpat rūpīga, cik piesardzīga protokolēšana zināt-

niskās domāšanas katēgorijās un valodā. Sakarā ar pētījumiem par

novērošanu R. Jirgens pētī arī izsacījumus (I. M. M., 1935). Viņš at-

rod, ka izsacījumos izpaužas dažādi cilvēku tipi, un ka visumā cil-

vēku izteikšanās spēja ir aprobežota, padota funkcionēšanas kļū-

dām un nepilnībai. Jautājums par izsacījumu pilnīgumu un patiesī-

bas vērtību sarežģījas jo vairāk, ja tie nav brīvas vaļsirdības aug-

lis, bet rodas kā klaušināšanas produkts, piem., tiesās. Lai gan ties-

neši rekonstruē izspriežamās lietas pilnīgāk un pareizāk, nekā tās

attēlojas liecinieku vārdos, tomēr tie vēl par maz ievēro tradicionā-

lās pratināšanas paņēmienu deformējošo ietekmi uz pratināmo iz-

teicieniem.
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Asistente Milda Liepiņa (dz. 1892) ir nodarbojusies un

sakarā ar to arī rakstījusi it sevišķi par intelliģences pārbaudīju-

miem (Intelliģences pētījumi, I. M. M., 1925; Rīgas pils. skolu sko-

lēnu intelliģences pārbaudījumi, Mūsu nākotne, 1929; Intelliģences

pārbaudes, turp. 1935), kā arī par citiem eksperimentālās un paida-

goģiskās psīcholoģijas jautājumiem (Eksperimentālās psīcholoģijas

virzieni, L M. M. 1930—31; Vienīgais bērns skolas darbā, turp.

1930; Sievietes celi un audzināšana, turp. 1931). Viņa ir tulkojusi

arī Ed. Šprangera Jaunatnes psīcholoģiju (1929).

Tuvu pieskārušies filozofijai ir arī teoloģijas profesori (tuvāk

cf. 383 v. c). Prof. ValdemārsMaldonis, kas studējis arī filo-

zofiju Mārburgā, ir publicējis rakstus' par Kantu un jaunkantismu

{Kanta reliģijas filozofija, I. M. M., 1924; Natorpa dzīve un filozofija,

turp. 1924), bez tam it sevišķi par reliģijas filozofijas un ētikas jautā-

jumiem, mēģinādams noskaidrot īpatnējo latvisko attiecību pret šinīs

disciplīnās aizkārtām problēmām. Profesors Kārlis Kundziņš,

kurš savā rakstu krājumā Ap lielo dzīves mīklu (1936) ir publicējis

rakstus arī psīcholoģijā un ētikā, izvirza it sevišķi kristietiskā humā-

nisma morālisko kodolu un ar lielu optimismu tic labā pārsvaram

cilvēkā un cilvēkmīlestības visu uzvarošam spēkam, bet līdz ar to

aizstāv uzskatu, ka ētika nav konstruējama, ja to nepamato reliģijā.

Pie līdzīga uzskata turas arī docents Alberts Freijs savā

rakstu krājumā Par svēto un labo (1936), kurā ir sakopoti daudzi

kodolīgi raksti, kas ar atzīstamu lietpratību un precizitāti iztirzā gan

svarīgās vērtību un sirdsapziņas problēmas (it sevišķi N. Hartmaņa

viedokli), gan interesantās parapsīcholoģijas parādības (sakarā ar

attiecīgo H. Drīša grāmatu) v. c. A. Freijs bez tam ir sarakstījis

daudz rūpīgi izstrādātu recenziju, kā arī pārskatu par pēdējā laika

reliģiski-filozofisko rakstniecību (Reliģ. filoz. r. V).

Vēsturnieks profesors Roberts Vippers (dz. 1859) bro-

šūrā Nākošās zemnieku valsts politika un filozofija (1925), reflektē-

dams par Krievijas tradicionālo politiku, atrod, ka tā aplamā kārtā

ir bijusi pārāk orientēta uz Rietumiem un atkarībā no tam, starp

citu, pārāk tiekusies uz pieejas dabūšanu pie jūrām. Šī Rietumnie-

ciskā orientācija Krievijai ir nesusi daudzus lielus zaudējumus un

klizmas sākot jau ar Jāņa Briesmīgā laikiem. Starp šīm klizmām

vislielākā tā, ka krievu intelliģence pārņēmusi no Rietumeiropas

dažādas teorijas — sākot ar klasiskajām oikonomiskām doktrīnām

un beidzot ar marksismu. Kā vienu no rietumnieciskās orientācijas

sekām Vippers izskaidro arī dzimtbūšanas izcelšanos Krievijā (salīdz,

viņa Morāliskās katastrofas un morāliskās slimības Eiropas sab.
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•dzīvē L. U. R. 1933); to veicināja vēlēšanās palielināt labības eks-

portu uz ārzemēm. Vispār, Vippers, kā viņš to izteic savā rakstā

Intelliģences vēsturiskā loma (Burtnieks, 1927), tautu atdzimšanu

dara atkarīgu no intelliģences gara dzīves veselīguma, jo intelli-

ģence ir īstā zemes sāls un pasaules gaišums. Intelliģences darbībā

uz tautām ir četri posmi: tie vispirms organizē tautas un rada au-

toritātes, tad nākošais intelliģences tips izved reformas, kuras pēc

tam cits tips atkal pārvērš iznīcinošās un graujošās mācībās, līdz,

beidzot, kad tautas dzīvei iekšējas un ārējas dezorganizācijas dēl

draud bojā eja, — nāk atkal restaurētāji. Vippers atrod, ka mūsu laik-

mets alkst pēc šādiem atjaunotājiem. Vispār, katram laikmetam savi

uzdevumi, un tagadne nav tikdaudz jāinterpretē pēc pagātnes, cik

pagātne pēc tagadnes (Jaunas problēmas vēstures filozofijā, Dau-

gava, 1936). Tāpēc jaunām zemnieku valstīm, kādas ir visas jau-

nas valstis, kurās arī īsti balstās viss Eiropas miers, nav jāpieņem

senie vēstures interpretējumi, ko noteikušas lielvalstu speciālās in-

tereses, bet jārada savi, kuru gaismā daudz kas izrādīsies citādi,

nekā līdz šim to pieņēma. Zemnieks būs nākotnē noteicējs, — bet

viņam 1) vēl sevi jāizkopj, jo viņa gars nebrīvībā līdz šim daudz

cietis, 2) viņam būtu jāizsargājas no pārspīlējumiem, neaizmirstot,

ka, piemēram, arī zemniecības apstākļu uzlabošanās bija atkarīga

no domu brīvības, kā arī to, ka pāri visām nācijām stāv vēl cilvēce,,

kas nav gluži tukšs vārds, bet ar kuru saistās dažas visai augstas

un nenoliedzamas vērtības.

Medicīnas profesors Mārtiņš Zīle (dz. 1863) ir nemierā

ar mēchanisko dabas izpratni un tāpat arī ar medicīnu, kas rīkojas

vienīgi pēc analitiskās metodes. Viņš prasa, lai analitiskā metode

tiktu papildināta ar sintētisku, t. i. lai neizskaidrotu dzīvības un sli-

mības parādības vienīgi izejot no atsevišķām parādībām un ņemot

vērā tikai kauzālās attiecības, bet ņemtu vērā arī visu organisma

kopumu, kā arī it sevišķi finālitātes, mērķtiecības principu, vārdu

sakot, — pētītu dzīvības fainomenu visā viņa kompleksitātē, kurā

bez materiāliem faktoriem ietilpst arī garīgi. It sevišķi viņš prasa,

lai atzītu to, ko viņš sauc par dzīvības pirmfainomenu. Šī pirmfai-

nomena raksturojumā M. Zīle iziet no atzinuma, ka dzīve un dzī-

vība ir nemitīga tapšana un norise, bet ikvienas norises priekšno-

sacījums ir, lai būtu dots kāds spriegums, kas tādējādi kļūst, kā M.

Zīle saka, par reālās norises potenciālu. Kā absolūti visu dzīvi un

dzīvību raksturojošo spriegumu viņš to nosauc par prēpotenciālu.

Lai šis potenciālais spriegums izraisītu kādu norisi, vajaga, lai tas

pieņemtu reizē antagonisku (pretī darbīgu) un sinerģisku (kopā

darbīgu) sprieguma veidu. Bet vēl bez tam jāatzīst arī kāds diri-
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ģējošs faktors, kas noteic dzīvo parādību „kārtības dinamiku". Dzī-

ves un dzīvības pirmfainomens, kas tiek nosaukts arī par dzīvās tap-

šanas loģiku (filozofi te, varbūt, lietotu klasisko jēdzienu „logoss",

resp. runātu par kaut ko līdzīgu platoniskai idejai), tā tad būtu:

antagoniski garīgu un elektrodinamisku enerģiju spriegumi poten-

ciālā joslā, bet bez tiem vēl sinerģiskas sprieguma norises produk-

tīvās tapšanas, resp. reālā joslā un, beidzot, visam pamatā vēl kā

iniciāli momenti — virzienu noteicēji faktori. M. Zīle domā, ka viņa

schēma dod loti ērtu un auglīgu līdzekli daudzu slimību izskaidroša-

nai: gandrīz visas tās atkarīgas no kādiem traucējumiem antago-

nisko vai sinerģisko spriegumu attiecībās. Savās grāmatās Ober

das Weltbild des Arztes (1934) un Das Urphaenomen des Lebens

(1935), kas sacēlušas ievērību, M. Zīle savus uzskatus paskaidro un

ar loti dzīviem salīdzinājumiem un arī piemēriem no ārsta

prakses. Viņa opozicija vienpusīgai mēchanistiskai pieejai dzīves

parādībām un garīgo faktoru līdzdalības atzīšana, tāpat arī zināma

logosa pieņemšana pasaules struktūrā, vārdu sakot, viņa medicīnis-

kās reformkustības vispārējās tēzes pilnīgi sakrīt ar vītālistīgi ie-

virzītās modernās dabas filozofijas atzinumiem. Turpretim veids,

kā viņš savu mācību pamato un ieved jaunus jēdzienus, gluži neap-

mierina to ideālu, ko sev izveidojusi zinātniskās filozofijas meto-

doloģija.

Ķīmijas profesors Jūlijs Auškāps (dz. 1884) aplūko it

sevišķi materiālās un garīgās kultūras attiecību problēmu un mē-

ģina abus kultūras veidus izskaidrot, kā mēģinājumu aizkavēt vai

vismaz palēnināt enerģijas degradāciju, tās pārvēršanos no augstā-

ka veida zemākā. Viņš norāda, ka īsti nav radikālas izšķirības

starp materiālo un garīgo kultūru, jo arī augstā modernā materiālā

kultūra īstenībā ir tikai loti kāpinātas garīgās kultūras produkts un,

no otras puses, tās rezultāti arī tiecas pārvērsties garīgās vērtībās.

Materiālās kultūras nav un nevar būt par daudz; kultūras krizi

nerada tieši viņa pati, bet gan tikai tās nepareizā izlietošana.

Bez tam arī tieši no metafiziskā viedokļa nevar runāt par opozīciju

starp garu un matēriju, jo modernā zinātne ja arī nav psīcholoģizē-

jusi matēriju, tad tomēr ir lielā mērā to „demateriālizējusi". Pa-

tiesība tomēr paliek, ka apziņa, ka gars ir svarīgākais pasaules ele-

ments un no tā izkopšanas atkarāsies kā visas cilvēces, tā arī ik-

vienas atsevišķas tautas liktenis. Tāpēc vislielākā vērība pievēr-

dama tautas, it sevišķi tās jaunatnes psīehes veidošanai: tai jāiepotē

pareiza atziņa par lauku dzīves nozīmi un tās priekšrocībām pilnī-

gas cilvēka dzīves izveidošanā, jāmāca atzīt patiesība, ka vislielā-

ko apmierinājumu dod radošs darbs, it sevišķi, ja tas strādāts ar
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apziņu, ka tas nāk par labu visai tautai. Dedzīgas un dziļas mīlestī-

bas pilns pret savu tautu, Auškāps domā, ka tās kā mazas tautas

misija ir sevišķi augsti izkopt savu garu un veltīt sevi garīgu vēr-

tību jaunradīšanai, kas neizbēgami tad vestu arī pie lielām materi-

ālām vērtībām. Uzlūkodams daiļumu par vienu no augstākām dzī-

ves vērtībām, kas tai piešķir tās jēgu, viņš domā, ka taisni aistē-

tiskā sfaira varētu būt vienmēr pēc daiļuma alkušiem latviešiem

visīstākā viņu jaunradīšanas spēju pielietošanas vieta. Raksti: Ma-

tērijas vērtības augšana un zušana (I. M. M., 1933), Latviešu nākot-

nes celi, Kultūras pretrunas, Radīšanas prieks, Par gara cīņu (Sē-

jējs, 1936), Materiālā un garīgā kultūra (Jaunais nacionālisms, 1936)

v. c.

Ķīmijas profesors Aleksandrs Janeks (dz. 1891) ir

pieskāries reliģijas filozofijai, populārizēdams budisma mācību (Bū-

das mācības pamati, 1925), bet atziņas teorijā, piesliedamies Puan-

karē, Bergsona un citu mācībām par zinātnisko teoriju un atziņu

konvencionālo raksturu un paasinādams šo domu līdz illūzionis-

mam, ir pienācis visai tuvu modernajam jaunpozitīvismam.

Savos apcerējumos Das Sein, das "VVerden und die Deutung

der "VVirklichkeit (1933) un Die Realitāt vom Standpunkte des Epal-

lelismus (Ltv. Farmaceitu žurnāls, 1935) J. izteic uzskatu, ka kā pa-

rastā, tā zinātniskā uztvere stipri pārveido īsto pasaules ainu tādā

ziņā, ka tas, kas patiesībā mums dots tikai vairāk vai mazāk

ilgstošā laika secībā, šinīs uztvērumos izrādās sabiezināts, resp.

kondensēts un dots uz reizi vienā momentā. Šīs kondensācijas (t.

i. visa konkrētā pasaule) A. Janekam tā tad nav īstā reālitāte, bet

tikai šķitums, jo viņam reāls ir tikai tas, kas mums tieši dots, un

pie tam tik ilgi, cik tas mums kā tāds ir dots. Pretim šim šķitumam

Janeks nostāda īstenību, kas atklājas no viedokļa, ko viņš sauc par

epallēlisku. īstenība atklājas, kad aplūkojam realitātes elementus

nevis apvienotus, bet tā, kā tie mums atklājas — vienu pēc otra

(grieķiski ep'allēlon), un tāpēc A. Janeks dziļāko un patiesāko pasau-

les izpratni apzīmē par epallēlismu. Matērija, elektroni, atomi, tā-

pat dvēsele — viss tas ir tikai „kondensācijas", izskaidrošanas fik-

cijas, bet nekas reāls, jo vispār īstas esamības pasaules nemaz nav,

bet absolūtais ir — dotību nepārredzamā laiciskā secība, nerimstošā

visa plūsma. A. Janeka uzskati, kuriem jau daudz vēsturisku pre-

cedentu sākot ar sengrieķu filozofu Flerakleitu, uzlūkojami par as-

prātīgu mēģinājumu vienkāršot un ūnificēt zinātnisko pasaules uz-

skatu, un kā metodoloģisks paņēmiens, kā darba hipotēze, materiālo

norisu pētīšanai tie visai atzīstami un atbilst dažām modernās zinātnes

tendencēm. Nepieņemami šie uzskati kļūtu tikai tad, ja tos no
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darba hipotēzes gribētu pārvērst metafizikā, ontoloģiskā izskaidro-

jumā, attiecinot tos uz pasaules visumu un, starp citu, arī uz per-

sonām: kā tiešā intuicija, tā arī loģiskā nepieciešamība izskaidrot

pasaules vienību liek atzīt, ka pasaulē bez plūsmas ir arī vēl kaut

kas stabils un negrozīgs.

Tautsaimnieks unmatēmatiķis vec.docents Longins Ausējs

(cf. 433) starp citu sarakstījis grāmatu Ceļi uz laimi (1935), kas grib būt

filozofiskās refleksijās pamatota dzīves gudrības mācība. Viņš te jau

pašā sākumā atgādina un illūstrē spilgtiem, izdevīgi izvēlētiem pie-

mēriem, ka īstais laimes avots cilvēkam ir viņa paša dvēselē, tās

izkoptībā, tās disciplīnā, tās intimākos pārdzīvojumos. Viņš tad arī

tālāk rāda, ka nevajaga pārvērtēt ne bagātības, ne spožu sabiedrisku

stāvokli, ne slavas, ne varas, ne vispār izpriecu nozīmi — jo visas

šīs lietas pašas par sevi laimei vēl nedod nekā, ja tās neatbalsojas

pilnvērtīgā dvēsēlē. Šī viscauri pozitīvā un interesantiem piemē-

riem bagātā grāmata, sarakstīta vieglā valodā ar koncentrētiem

galveno domu rezumējumiem katras nodaļas galā, labi atspoguļo

tūkstošgadīgās filozofiskās refleksijas par dzīvi un labi parāda, kā-

dus arī praktiskā ziņā visai pozitīvus augļus tā spēj dot. Rakstā

Taisnības princips saimnieciskā dzīvē (Burtnieks, 1934) L. Ausējs

aplūko grūtības, kādas jāpārvār, ja grib šo principu piepildīt dzīvē.

Tiesībnieks privātdocents Lotars Šulcs (dz. 1904) visos

savos publicējumos (Dabisko tiesību evolūcija, 1934; Autonomijas-

heteronomijas problēma tiesībās, 1935; italiski 1936; Legālitātes

jautājums tiesību teorijā, 1936; Tiesības kā ētikas minimums, 1936)

kā centrālo problēmu dažādās variācijās un aspektos aplūko tiesību

un ētikas attiecības, visplašāk iztirzādams to pēdējā vietā minētā

darbā. Šajā darbā L. Šulcs noliek sev par uzdevumu tipoloģizēt

teorijas par to, kā izprotama ētiskā elementa līdzdalība tiesiskās

normās. Viņš izšķir četrus šādu teoriju tipus: 1) ētiskais mini-

mums tiesībās tiek izprasts tīri negātīvi, tas izteicoties tikai aizlie-

gumā aizkārt otra tiesības (Tomasijs, Šopenhauers); 2) tiesības

tiek uzlūkotas kā tas ētikas minimums, kas vajadzīgs, lai sabiedrī-

ba vispār varētu pastāvēt (Jellineks, VI. Solovjovs); 3) ētisku ele-

mentu uzlūko kā nepieciešamu, lai tiesībām būtu jēga un reāls spēks

(Petražickis, Petrašeks, Kroners): 4) emocionālo pārdzīvojumu, ko

ierosina tiesību normas, atzīst par seklu un virspusīgu, salīdzinot ar

ētisko pārdzīvojumu (Aleksejevs, Nik. Hartmans). Iztirzādams šīs

dažādās teorijas, L. Šulcs noraida pirmo, atrod derīgus elementus

otrā, visvairāk piekrīt trešajai un kā papildinājumu atzīst par de-

rīgu arī ceturto. Erudīcija un iedziļināšanās speciālā jautājumā,
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kuram nevien liela vispārfilozofiska, bet arī vispārcilvēciska nozī-

me, un tāpat arī vienkāršais un skaidrais izteiksmes veids liek atzīt

L. Šulca pētījumus par visai vērtīgiem.

Konservatorijas lektrise Dr. Milda Pa'eviča (dz. 1886)

ir populārizējusi un aizstāvējusi A. Bergsona filozofiju (Anri Berg-

sona revolucionārā nozīmē filozofijā, I. M. M., 1923; Bergsona

neuro-bioloģiskie uzstādījumi tagadnes zinātnes gaismā, turp. 1924),

bet galveno vērību tomēr piegriezusi aistētikai, kur visai sīki ir ap-

lūkojusi un kritiski izanalizējusi visus modernos virzienus, pati pil-

nīgi nepievērzdamās nevienam, bet ieturēdama zināmu vidusceļu.

Viņa jau 1926. g. sarakstījusi darbu Essai sur les tendences critiques

et scientifiques dc i'esthētique allemande contemporaine, kas izpel-

nījies atzinīgas ārzemju kritikas atsauksmes, bet 1935. g. sakopo-

jusi savus apcerējumus ar nosaukumu Aistētikas problēmas (1936).

Šeit, kā viņa pati izsakās, viņu vadījusi galvenā vēlēšanās — ik-

vienā sakarībā izcelt, apgaismot aistētiskās vērtības nozīmi; atklāt

un nostiprināt mākslas aistētiskās pieredzes būtību un tās attiecību

pret īstenību visumā. Uz to viņu esot pamudinājis konstatējums, ka

nevienam populāri zinātniskam jēdzienam nav nodarīta tik liela pā-

restība kā aistētiskā jēdzienam, jo neviens nav ticis tik satriecoši pa-

virši un ačgārni saprasts un lietots, kā tas. Līdz šim ar jēdzienu

aistētisks saprasts galvenā kārtā tikai ārējais skaistums, glītums,

kas slīd it kā pa virsu, bez sakara ar dvēseli un garu. Šādu uzskatu

M. Paļeviča uzlūko par aplamu, jo jau Kants ir mācījis, ka aistētis-

kais ir subjektīvais akts, kas brīvi un spontāni izriet no cilvēka, no

viņa dvēseles un izseko visai viņa būtnei, viņa īpatnībai un indivi-

duālitātei. Tikai spriedums, kas iegūts personīgas iekšējas piere-

dzes ceļā, kas ir patstāvīgs un autonoms, tikai tāds ir aistētisks. Tā

tad aistētiskais lauks ir garīgi brīvo aktu un radīšanas lauks, un pat

ētiskiem un reliģioziem pārdzīvojumiem jāsasniedz aistētiskā pa-

kāpe, lai iegūtu augstāko piepildījumu. Šī augstā uzdevuma izprat-

nes vadīta, autore tad sniedz dažādus speciālus pētījumus — par

aistētiskās attiecības būtību, par tīro mākslu, par radīšanu un intui-

ciju, par mūzikas aistētiku un, beidzot, par teātri. M. Pa'eviča vi-

sur izrāda labu iedziļināšanos savā priekšmetā un viņas vienmēr

kritiska gara apdvestās domas ja arī ne visur ir absolūti caurspīdī-

gas, tad katrā ziņā vienmēr ir ierosinājumu bagātas.

No filozofiskiem rakstniekiem, kas jau veidojušies Latvijas
universitātē, bez jau minētiem — R. Rudzīša un J. Šiliņa, sevišķi ro-

sīgs ir bijis privātā Komerczinātņu institūta docents Jūlijs Stu-

dents (dz. 1898), kas periodiskos izdevumos sarakstījis lielāku

skaitu ideālistīgā garā ieturētu nacionālpaidagoģiska un cita rakstu-
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ra rakstus, izdevis filozofiskās propaideutikas grāmatas, starp tām

visai plašus kompilātīva rakstura darbus levads filozofijā (1931)

un Bērnu un pusaudžu psīcholoģija (1935). Šie darbi apliecina au-

tora spējas un darba izturību plašu materiālu vākšanā, bet jau ma-

zāku veiksmi šo materiālu apstrādāšanā, jo darbos maz iekšējas

vienības, no dažādiem avotiem nākuši uzskati ne vienmēr savā

starpā saskaņoti, un vispār darbi nav bez pārpratumiem. Tas pats

sakāms ari par apcerējumu Atziņas teorija grieķu filozofijā (L. U.

R. XVI).

Gustavs Jurevičs (dz. 1902) ir rakstījis recenzi-

jas par filozofiskām grāmatām, dažus informātīvus apcerēju-

mus par jaunākām filozofijas un psīcholoģijas parādībām, lielāku

skaitu filozofu biogrāfiju (Lielas personības 11, 1935) un pārtulkojis

stoiķa Epiktēta Rokas grāmatu, pievienodams tulkojumam arī apce-

rējumu par autoru (Grieķu gudrais Epiktēts, viņa dzīve un stoiskā

mācība, 1936).

Kārlis Krauliņš (dz. 1904) kopā ar prof. P. Dāli un A.

Stūrīti ir sarakstījis dalu no monogrāfijas Immanuels Kants (1930),

apcerējumu par Platonu (Lielas personības, II 1935), eseju Atbrīvo-

tais cilvēks (Daugava, 1933) v. c.

Eduards Šmits (dz. 1902) rakstījis par Augustīna atgrie-

šanās problēmu (Rel.-filoz. raksti 111 1930) un Tikumisko vērtību

filozofiju un reliģiju (turp. V 1936).

Andrejs Stūrītis (dz. 1905) piedalījies kā līdzstrādnieks

jau minētā monogrāfijā par I. Kantu un bez tam laidis klajā rakstu

Intelliģences problēma (Daugava, 1933).

Teoloģijas kandidāts Haralds Biezais (dz. 1909) rakstī-

jis par Nacionālās un universālās ētikas problēmu (Rel.-filoz. raksti,

V 1936).

Cītīgs filozofisko grāmatu tulkotājs ir bijis Atis Rolavs

<dz. 1897). Viņš ir pārtulkojis Mesera Filozofijas vēsturi (1932—35),

R. Millera-Freienfelsa Tagadnes psīcholoģijas galvenos virzienus

\1934) v. c. Sevišķi atzīmējams viņa modernās filozofijas monu-

mentālā darba I. Kanta Tīrā prāta kritikas tulkojums (1931 —34).

Zināms skaits darbinieku pielietotā psīcholoģijā pulcējas ap Rī-

gas pilsētas jaunatnes pētīšanas institūtu. Institūta dibinātājs Dr.

mcd. Maksimilians Mellers (dz. 1890) ir rakstījis par sko-

lēnu garīgo attīstību un grūti audzināmiem bērniem Rīgas skolās

(I. M. M., 1927—28), par padomdošanu aroda izvēlē (Rīgas jaun.

inst. ziņ., 1930) v. c.

Dr. Rūdo 1f s Dri 11 i s (dz. 1893) nodarbojas ar psīchotech-

tiiku un darba pētīšanu un ir rakstījis Darba racionālizācija un Tei-
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lora sistēma (1918), Eignugs Prūfungen fiir die kommunale Feuer-

wehr (Industr. Psvchotechnik, 1927) v. c.

Latviešu filozofiskai domai nav svešas arī freudisma problēmas.

Par tām rakstījis starp citiem Kārlis Upatnieks (dz. 1892)

žurnālā Daugava (1929), kas jau agrāk bija izteicies arī par skatuves,

mākslas problēmām (Ritums, 1924 un 1925).

Elvīra Pūriņa (dz. 1890) rakstījusi par aroda izvēli un

skolēnu garīgo attīstību (I. M. M., 1927; ari atsevišķās brošūrās),

par bērnu iedomāto un ieteikto arodu (Institūta ziņojumos, 1930) un

par dažādiem citiem normālās un anormālās psīcholoģijas jautāju-

miem.

Eleonora Upatniece (dz. 1893) izteikusies par bērnu

psīcholoģiju un paidagoģiskiem jautājumiem (žurn. Mūsu Nākotne,

1927, 1929, Nākotnes spēkā 1930, 1933, Audzinātājā, 1933) v. c.

Elfrīda Lauva (dz. 1896) rakstījusi sākot ar 1933. g. par

grūti audzināmo bērnu jautājumu un vispār par praktisko psīcholo-

ģiju (žur. Žēlsirdīgā māsa, Audzinātājs v. c).

Noslēdzot šo īso latviskās filozofiskās domas aspektu aplūko-

jumu, kas, bez šaubām, nav vēl gluži pilnīgs, un kur būs, varbūt, arī

vēl izlaista viena otra ievērības cienīga parādība) var jautāt, vai

mums jau ir kāda nacionāla filozofija. Atbilde atkarāsies no tam,

kā šo filozofijas nacionālismu gribēs izprast. Ja tas nozīmētu, ka

nacionālā filozofija ir tāda, kas izteic patiesības, ko izgudrojusi tikai

kāda viena tauta un kas derīgas tikai tai, tad jāatbild, ka šādas na-

cionālas filozofijas mums nav, tāpat kā nav latviskas matēmatikas

un loģikas (un nav arī ne vāciskas, ne krieviskas v. t. t). Ja daži

pret to protestētu un teiktu, ka viņi šādu nacionālu filozofiju tomēr

izgudrojuši, — tad tie to var teikt tikai tāpēc, ka tie ar vārdu filo-

zofija saprot gluži kaut ko citu nekā vispār pieņemts. Tā disciplīna,

ko sauc par filozofiju, negrib būt derīga tikai iekšējai lietošanai kā-

dai vienai laužu grupai, resp. tautai, bet tai ir pretenzijas būt univer-

sālai, attiecīgos apstākļos derīgai visur un vienmēr. Šīs pretenzijas,

varbūt, nav vienmēr — varbūt pat nekad — pilnīgi pamatotas, bet

pastāvēt tās pastāv, un kā nodoma izteiksme tās filozofijai rakstu-

rīgas.

Tas nenozīmē, ka no kāda cita viedokļa filozofija nevarētu būt

arī nacionāla. Tā pat nepieciešami un neizbēgami ir tāda, no vai-

rāk viedokļiem: gan tematu izvēlē, gan dažādu pasaules un dvē-

seles pušu dažādā akcentuācijā, gan arī it sevišķi savos izteiksmes

veidos. Daudzos gadījumos nacionālas iezīmes varēs izpausties arī
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problēmu atrisinājumos, proti tur — kur šie atrisinājumi nav matē-

matiski droši un nepieciešami un kur var izvēlēties starp da-

žādām iespējamībām. Sevišķi dzīves uzdevumu un mērķu veido-

šanā nacionālais raksturs un nācijas dzīves apstākļi varēs jau spēlēt

it sevišķi svarīgu lomu, jo te vairs nav tik cieši jāpieskaņojas tam,

kas dots, bet var izteikt arī vēl neesošo,—■ to, ko gribētu, lai tas būtu.

No šiem pēdējiem viedokļiem, bez šaubām, arī mūsu filozo-

fiskai domai būs savas īpatnības, kaut arī mums pašiem tās, var-

būt, nav tik viegli saskatāmas. Tas atkarājas vispirms no tam, ka

mūsu filozofiskajā domā krustojas un satiekas gandrīz visas rietumu

un pat austrumu filozofiju domas, ieskaitot arī vismodernākās parā-

dības. Tā ir pozitīva parādība, jo īsti vērtīga, saturā bagāta un ne-

diletantiska doma nekad nav radusies citādi, kā tikai balstoties uz

iepriekšējiem sasniegumiem, kā balstoties tradīcijā — kaut vai tikai

tādēļ, lai pāraugtu to un nostātos pret to. Pat tāds nemitīgās jaun-

radīšanas un orīģinālitātes pravietis kā Anrijs Bergsons saka, ka

ikviena doma par tik spiežas tālāk nākotnē, par cik lielākas pa-

gātnes atzinumu masas tā koncentrē sevī. Ja visā daudzu tūkstošu

gadu ilgā cilvēces kultūras dzīvē ir vairāk kā skaidri pierādījies, ka

nekad viens pats atsevišķs cilvēks un pat neviena atsevišķa tauta.

nevar reālizēt visas iespējamās vērtības un pat, vienkārši, panākt lie-

lāku dzīves pilnību, tad līdz ar to vienīgā cilvēces cerība paliek visu

paaudžu un visas cilvēces kopdarbība, kad katra tauta un katra pa-

audze rada tik, cik viņu spēki atļauj, lai tad panākto sniegtu kā man-

tojumu nākamām paaudzēm, kas to veidotu atkal tālāk. Tā ir augusi

visa cilvēces kultūra, tā ir augusi it sevišķi zinātne, kas vairs nav ne-

vienas atsevišķas tautas veidojums, un tā grib augt arī filozofija. Cik

tālu latviešu filozofija, izņemot retus orīģinālizējošus savādniekus,

kādi vienmēr visur bijuši, arī stāv uz šī viedokļa, var teikt, ka tā ir uz

pareiza ceļa.

Mūsu gars tomēr ir tik patstāvīgs, ka tā īpatnība izpaužas jau

no ārienes uzņemamā materiāla izvēlē. Mums visumā, šķiet, ir

tieksme uz racionālu un skaidru pasaules uztveršanu un izskaidro-

šanu: tumšs un murgains misticisms nav mūsu dabā — mēs, liekas,

drīzāk esam saules nekā nakts cilvēki. Bet tas nenozīmē, ka līdz

ar .to mūsu prāts nepieciešami būtu seklais, pie zemes pieplakušais

prāts. Gluži otrādi —un te ir mūsu īpatnība: mēs, salīdzinot ar

rietumu tautām, esam vēl dzīves sprieguma un optimisma pilni, un

tāds ir arī mūsu prāts. Kamēr rietumos filozofiskā doma nereti jau

it kā izsīkusi un pagurusi, pie mums tā vēl spirgta un, kā tas re-

dzams jau no šī pārskata, tā nebaidās par jaunu uzstādīt visus fun-

dāmentālos jautājumus un nebaidās būt arī konstruktīva un dot po-
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zitīvas atbildes. Mums tā tad nav jābaidās no mūsu racionālisma:

ja ievēro, ka filozofija grib būt — atšķirībā no dzejas un arī no re-

liģijas — skaidros prāta jēdzienos risināts pasaules uztvērums, tad

prāta primāts nekādā ziņā nav nefilozofiska īpašība, bet gluži ot-

rādi.

Tālāk interesanti vērot, ka šī visumā racionālā attiecība pret

pasauli nesaistās mums ar materiālismu: izņemot tagad apklusušos

marksisma domas pārstāvjus (un arī no tiem ne visus!), mums nav

neviena, kas atklāti aizstāvētu materiālisma doktrīnu: acīmredzot,

gan tādēļ, ka tā neiztur mūsu pasaulei vērīgi atvērtā prāta kritiku,

kā arī tāpēc, ka tā neatbilst mūsu emocionālai dabai.

Tiešām, ja, no vienas puses, mēs nenoliedzami esam racionā-

listi, tad, no otras puses, mūsu īpatnība ir tā, ka šis racionālisms pie

mums saistās arī ar diezgan spilgti izteiktu un viegli ierosināmu

emocionālitāti. Par to liecina gan mūsu visās jūtu niansēs zvīļojo-

šās tautas dziesmas, gan arī mūsu lirisko dzejnieku bagātais skaits.

Mūsu dabā, tā šķiet, ir vēl diezgan daudz kas no sapņotājiem, kaut

gan arī, varbūt, no racionāliem sapņotājiem: sakarā ar to, varbūt,

stāv mūsu spēja aizrauties ar dažādām teorijām, idejām, ūtopijām,

— pat mūsu spēja ar nesalīdzināmu furoru, izturību un vienpusību

nodoties tieši visu sapņošanu noliedzošai praktiskai aktivitātei. Kas

pazīst cilvēka dvēseles paradoksālo struktūru, to tas arī sevišķi ne-

pārsteigs.

Katrā ziņā atziņa par cilvēka subjektivitātes, resp. viņa dvē-

seles lielo un izšķirošo nozīmi visos mūsos ir dzīva. Varbūt tas at-

karājas no tautas grūtajiem likteņiem, kas ierobežoja tās ārējās

•dzīves iespējas un lika tai koncentrēties sevī, varbūt te ir spēlējusi

lomu arī evaņģēliskā baznīca, it sevišķi hernhūtisms, bet, var-

būt, te ir kaut kas, kas mums ir iedzimts. Katrā ziņā šī mūsu ak-

tuālās dabas tendence izpaužas arī mūsu filozofiskajā domā: kā

mūsu par dzīvi un pasauli reflektējošie dzejnieki, tā filozofi šaurākā

nozīmē, tāpat plašākas sintezēs veidojošie eksakto zinātņu pārstāvji
— visi atzīst gara primātu, redz tajā asi, ap kuru ja negriežas, var-

būt, visa pasaule, tad vismaz cilvēka dzīve, jo galu galā tas ir pirmā

kārtā gars un nekas cits, kas izšķir par šīs dzīves laimi vai nelaimi,

par tās gavilēm un tās katastrofām.

Ja mēs būtu vācieši, tad šī gara dispozicija novestu mūs pie

teorētiskā ideālisma, pie mēģinājuma atzīt subjektu un viņa dvēseles

saturus par vienīgo reālitāti, —
kā tas tiešām ir noticis vācu filozo-

fijā. Mums tiešām ir mēģinājumi šai virzienā (piem., A. Janeka

un K. Veinberga koncepcijas), bet arī tie neiet līdz galam, — vese-

lais prāts un spilgtā reālitātes apziņa mums neļauj ieslīgt pārmērīgā
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vienpusībā, bet liek mums paturēt acīs esamības daudzveidību. To-

mēr nenoliedzami, ka vismaz līdz šim noietā tautas dzīves periodā

šī spilgtā cilvēka subjektīvisma apziņa tuvināja mūs tam gara vir-

zienam, ko sauc par romantismu, it sevišķi taisni tāpēc, ka blakus

subjektīvismam pastāvošā pārējās reālitātes izjūta radīja dvēselē īpat-

nēju spriegumu, disonanci, nemieru — svārstīšanos starp divi po-

liem. Kā spilgti subjektivitātes apzinātāji mēs esam bijuši indivi-

duālisti, bet individuālisms nekad nav pilnīgi mūs apmierinājis. Ne-

runājot par seniem laikiem, par kuriem mums maz datu — uz apzi-

nīgu dzīvi pamodies latvietis allaž ir bijis orientēts uz piedalīša-

nos kollektīvajā dzīvē, — vai tas būtu nacionālās atmodas tautiskajā

kustībā, jeb vēlākajā cīņā par apspiestām šķirām, jeb tagadējā valsts

dzīvē.

\rī šī mūsu dvēseles īpatnība izpaužas mūsu filozofiskajā do-

mā. Visu citu aizmirstošais, vienīgi paša personai visu vērību pie-

vēršošais individuālisms, vismaz savos radikālākos veidos, līdz šim

tai bijis svešs. Gandrīz visi mūsu domātāji vienā vai otrā veidā ir

reflektējuši par kollektīvo dzīvi un tieši vai netieši ir gribējuši kopt

to un virzīt to uz augšu. Mūsu filozofija — cik tā līdz šim pagu-

vusi izveidoties pie mums — ir nacionāla gan tai ziņā, ka tajā labi

izteicas mūsu nacionālais raksturs, tā arī tai ziņā, ka tai ir apziņa

par savu misiju kalpot cilvēces garīgai attīstībai ar to, ka tā vis-

pirms kalpo tai tuvākai laužu grupai, to laužu garīgai pilnībai, kas

ikvienam mūsu domātājam ir vistuvākā, proti: latviešu tautai. Tas

nekādā ziņā nenozīmē, ka tai būtu jāizdomā un jāizdod par īstu

tāda pasaules vai cilvēces vai sabiedrības struktūra, kas būtu mums

vispatīkamākā, vai visvairāk glaimotu mūsu jūtām. Šāda filozofi-

jas nacionālo uzdevumu izpratne būtu gluži aplama, jo panākumi,

ko tādā kārtā mēs gūtu, būtu vienas dienas panākumi, jo patiesību

uz ilgu laiku sagrozīt nevar, nedz arī to vajaga. Šāda taktika būtu

arī pretēja mūsu nacionālajam garam, kā mēs to izprotam, proti:

mūsu tendencei, redzēt pasauli skaidri un atzīt visu, ko prāts un vē-

rīga novērošana atklāj. Kā jau allaž ir teikts — vislabākā politika

ir tā, kas ir vispatiesākā, un tā arī filozofijā vislabākais veids kal-

pot tautai ir tas, ka tā māca to atzīt patiesību un tad, kas sevišķi sva-

rīgi, māca to arī panest šo patiesību un saskaņot savu dzīvi ar to.

Tā filozofija jau arī allaž kopš seniem laikiem ir izpratusi savu uz-

devumu: tā vispirms šķietami chaotiskajā notikumu norisē meklē

kādu jēgu; šo jēgu tā mēģina ietvert zināmos jēdzienos un, katrā

ziņā, atrast kāda veida saskaņu starp prātu un pasaules norisi; tad,

trešā pakāpē, tā mēdz rādīt, ka pilnīgākā un laimīgākā dzīve ir tā,

kas saskan ar kosma dzīvi un kas pārvērš cilvēku par līdzdarbi-
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nieku šī kosma tapšanas gaitā. Bet tad atkal drīz atklājas, ka mums

tuvākais kosma izgriezums ir mūsu tauta un ka nav mums tuvāku

būtņu kā citi cilvēki, tautas locekļi. Tā filozofija var vest un ari

ved pie apzinās par vajadzību kalpot savai tautai un tās garīgai

labklājībai, kurai tad sekos arī citi labklājības veidi.

5. Paidagōģija

Arvīds Dravnieks

Paidagoģija un rakstniecība vispār ir diezgan tuvas radu mā-

sas, bet mūsu literātūras vidus laikos tās abas kalpo pat vienam

uzdevumam — mācīšanas un pamācīšanas nolūkam. Tāpat jauno

laiku sākumos, kad literātūrā pamazām pāriet latviešu pašu kop-

šanā, didaktiskais elements tajā joprojām vēl stipri uzsvērts. Lat-

viešu īpatos apstākļos paidagogu profesija ir tā, kas devusi vis-

vairāk darbinieku latviešu literātūras laukā, īpaši jauno laiku sā-

kumā. Nebūs tādēļ ko brīnīties, ka paidagoģiskais elements literā-

tūrā tik izcelts. Analogi var minēt mūsu literātūras vidus laikus,

kad tā atradās vācu mācītāju kopšanā un tādēļ ieguva konfesionālu

nokrāsu.

Tautiskā laikmetā Kronvaldu Atis un Fricis Brīvzemnieks labi

iederas kā literātūras, tā paidagoģijas vēsturē, bet Ausekļa un brāļu

Kaudzīšu galvenais svars un nozīme jau meklējama tīrajā literātūrā.

Skolām pamazām izkopjoties un to uzdevumiem paplašinoties, ro-

das vajadzība arī rakstos apcerēt skolas vispārējos un speciālos uz-

devumus. Pārkrievošanas laikā savukārt aktuāli kļuva skolu poli-

tikas jautājumi, vajadzēja aizstāvēt presē latviešu tautas dabīgās tie-

sības. Fr. Brīvzemnieka darbības slavas laikā un vēl vairāk pēc

viņa nāves skolu lietās atklātībā redzami izceļas Jānis Kri š-

kān s. Dzimis viņš 1863. g. 6. nov. Aknīstes pagasta kalpa vīra

istabā. Pēc Subates skolas beigšanas Kriškāns strādā par rakstvedi

dažādās vietās. Ar Fr. Brīvzemnieka gādību viņš dabū rakstveža

vietu skolas kancelejā Maskavā, nāk sakaros ar turienes latviešu

tautībniekiem, iegūst skolotāja tiesības un — atkal ar Fr. Brīvzem-

nieka gādību - - pāriet par skolotāju un skolas pārzini jaunnodibinā-

tajā Zvārdes ministrijas skolā Kurzemē. Kad 1889. g. Fr. Brīvzem-

nieku pārcel no Liepājas rajona par tautskolu inspektoru Rīgā, tā

paša gada rudenī arī Kriškāns pārnāk par skolotāju Rīgā un nostrā-
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da te līdz 1914. g., kad saslimst. Tuberkulozes mocīts, Kriškāns il-

gāku laiku ārstējās un mira 1916. g. 18. aug. Elvā, Igaunijā.

Kriškāna darba mūža labākie un ražīgākie gadi paiet Rīgas

posmā. Visu savu brīvo laiku viņš veltījis latviešu izglītības lie-

tām. Kriškāns stipri aktīvizēja Derīgu Grām. Nodaļas darbību un

daudz rakstīja presē par latviešu skolu lietām: par tautas augstsko-

lām (Izgl. biedr. g. grāmatā 111, IV); par ārpusskolas izglītību (Dru-

va, 1912); mazo tautu kultūru (Dzimt. Vēstn., 1911); par latviešu

skolu vēsturi (R. L. B. Konv. Vārdn., Dz. Vēstn., 1912) v. c. Daudzi

Kriškāna cīnās raksti pret pārkrievinātājiem iespiesti sveštautiešu

presē bez paraksta; plašus materiālus skolu lietās viņš sniedzis tiem

cīņas biedriem, kas latviešu skolu lietas aizstāvēja pie krievu valdī-

bas, bet paši tās tuvāk nepazina. Piem., H. Visendorfam Kriškāns

sastādīja plašu memorandu (16—20 burtn.) kā polemiku pret Rižsk.

Vestņiku par valdības politiku latv. tautskolu lietās kurātora Lav-

rovska laikā v. c. Dzimt. Vēstn. Kriškāns pārzināja skolu jautājumu

dalu un daudz tajā pats rakstījis par audzināšanas un skolu politikas

jautājumiem. Ar lielu cītību Kriškāns krāja ziņas un materiālus par

latviešu skolu attīstību, cerēdams kādreiz uzrakstīt latviešu skolu

vēsturi. Agrais dzīves noslēgums pārvilka strīpu šiem plašajiem

nodomiem. Plašas ziņas par Kriškāna dzīvi un darbu sniedzis A.

Vičs grāmatā Jānis Kriškāns (Latv. skolu darbin. 11, 1926).

Skolotājs Edvards Mednis (dz. 1863. g., beidzis Pēter-

pils skolotāju institūtu) savos rakstos pievērsās speciāli paidagoģi-

jas un psīcholoģijas jautājumiem un rakstīja par jaunības un skolu

literātūru vispār. No viņa rakstiem atsevišķi pieminami: Amoss

Komenijs (Austr., 1892), Gribas audzināšana (M. V. Mēnešraksts,

1895) v. c.

J. Kriškāna mūža pēdējās puses tuvs cīņu līdzgaitnieks latviešu

skolu lietās bija Andrejs Vič s, dz. 1872. g. 22. martā Kraukļu

pag. Mazjukānos. Beidzis Cesvaines draudzes un Adlienas ministr,

skolu, viņš iestājas Pliskavas skolotāju seminārā, kuru beidz 1900.

g un strādā par skolotāju dažādās vietās: Cesvaines pag. skolā.

Olainē pie T. Zeiferta (1902—04), tad ir pārzinis Pēternieku pag. un

Bukaišu ministr, skolā. 1912. g. viņš pāriet par skolotāju Rīgas elc-

mentārskolās, no 1919. g. Rīgas pils. 9. p.-sk. pārzinis. 1931. g. A.

Viču ievēlēja par Rīgas pilsētas valdes locekli un izglītības un skolu

valdes pr-ku, kādā amatā viņš sabija līdz aiziešanai pensijā 1936. g.

beigās. Papildinādams izglītību, A. Vičs studēja L. v. paid. nodaļā

un 1930. g. pie Izgl. ministr, izturēja vajadzīgos pārbaudījumus un

ieguva latv. vai. skolotāja tiesības ģimnāzijā. Jau pirms skolotāja

-darba uzsākšanas A. Vičs ir Balss līdzstrādniekos, vēlāk raksta Pē-
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terburgas Avīzēs, Balt. Vēstnesī, Latvijā un žurnālā Druva. Sākot

ar 1908. g. viņš kopā ar J. Kriškānu uzsāk cīņu pret pārkrievinā-

šanas politiku Baltijā. Šis kopējais darbs viņu tuvināja ar J. Kriš-

kānu, Indr. Cīruli un rakstn. J. Janševski. Kopēji apspriesta taktika,

kā vislabāk cīnīties pret rusifikātoriem — inspektoriem, direktoru

Rucki, un vēlāk arī pret kurātoru Ščerbakovu. Šī posma Vica cī-

ņas raksti iespiesti krievu avīzēs (Rus, Rec, Birževija Vedomostji

v. c). Plašāki raksti par latv. skolu stāvokli ievietoti paid. žurnālā

Vestņik Vospitaņija. Protams, krievu presē ievietotie raksti ir bez

paraksta (bija jāsargās no represijām!). Tāpat Balt. Vēstn. Āronu

Matīss ievietojis daudzus Viča rakstus par latv. skolu lietām (1912

—14). Pēc Kriškāna nāves Viča rokās pārgāja skolu vēstures ma-

teriāli, kuru krāšanā viņš Kriškāuam bija piepalīdzējis, bet papildi-

nājis un sakārtojis šos materiālus, viņš sāka tos apstrādāt un pub-

licēja apcerējumus Skolotāju konferenču vēsture (I. M. M., 1920),

Ministrijas skolu dibināšana (turp., 1920) v. c. 1923. g. iznāca viņa

Latviešu skolu vēstures pirmā dala — Vidzeme no 1700.—1800. g.,

1926. g. otrā dala — Kurzeme no 1800.—1885. g. un 1928. g. trešā

dala — Vidzeme no 1800.—1885. g. Pētījumi un plašie apcerējumi

latviešu skolu vēsturē ir pamatīgākais A. Viča darbs. Atzinību par

šo lielo darbu izteikusi Izglītības ministrija ar to, ka piešķīrusi vi-

ņam Kr. Barona prēmiju par vēstures otro un trešo dalu. Latvijas

patstāvības laikā sociālisma uzplūdos A. Vičs nostājas Rīgas na-

cionālo skolotāju aprindu priekšgalā — 1925. g. nodibina pie Latv.

nacion. skolot, sav-bas paid. sabiedr. mēnešrakstu Audzinātājs, kura

redaktors viņš ir līdz šim, viņš rediģē arī paidagoģiski-sabiedrisku

rakstu virkni Tautas Audzināšana (iznāk. 5 grāmatas), raksta po-

litiskajos dienas laikrakstos nacionāli idejiskus apcerējumus, īpaši

Latvī. No vienas puses A. Vičs ir cīņas cilvēks, kas nelokāmi aiz-

stāv savu ieņemto poziciju un pārliecību, bet no otras — jo uzsvēr-

tas viņā ir vēsturnieka intereses. Bez plašās latviešu skolu vēstu-

res to liecina vēl apcerējumi par Fr. Brīvzemnieku un Jāni Kriškānu

(Latv. skolu darbinieki lun II). Tuvs A. Vičam ir Kr. Valdemārs ar

savām cīņām, par kuru viņš sniedzis vērtīgu un koncentrētu apcerē-

jumu Krišjānis Valdemārs (cf. II 163), kā arī vispusīgi iztirzājis

(IMM, 1930) Valdemāra darbību, nostādamies pret A. Gobas izteik-

tiem vērtējumiem par Valdemāru (Divas leģendas, Daugava, 1930).

A. Vičs ar faktiem un dokumentu citējumiem aprāda A. Gobas vēstu-

riski nepareizo pieeju Valdemāra mūža darbam. Šis apcerējums

(Ne leģenda, bet patiesība par Kr. Valdemāru) pieskaitāms pie la-

bākā un vēsturiski pamatotākā, kas par Kr. Valdemāru līdz šim

rakstīts. Latviešu paidagogu vecākajā paaudzē A. Vičs ir tas vīrs,
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kas dzīvojis līdzi visām cīņām par latviešu skolu jau priekš pasau-

les kara un Latvijas valsts laikā bijis Rīgas pilsētā arī skolu politi-

kas veidotājs un noteicējs.

Paidagogs un rakstnieks prof. Aleksandrs Dauge dz.

1868. g. Saukā kā skolotāja dēls. Izturējis gala eksāme-

nus Tērbatas klasiskā ģimnāzijā, studēja Tērbatā vēsturi un beidza

fakultāti ar cand. hist. grādu. Studiju gados viņš ir tuvs draugs Ed.

Veidenbaumam, pamatīgi iepazīstas ar vēsturisko materiālismu un

raksta par to Pūrā (11, 1892) un Dienas Lapā (1893). Bijis ģimnāzi-

jas skolotājs Tērbatā, Varšavā un Maskavā; Latvijas valsts sākuma

gados (1921—22) ir izglītības ministrs un no 1920. g. docents, vēlāk

profesors L. v. paidagoģijas nodaļā. Par nopelniem paidagoģijā L. u-

piešķīra A. Daugem Dr. paid. h. c. Pēc Kronvalda A. Dauge bija la-

bākais runātājs — ar labo runas stilu un dziļo sirsnību viņš loti val-

dzināja savus klausītājus. No viņa personības vienmēr izstaroja

garīgs modrums, arī neilgajā slimības laikā. Dauge mira 1936. g.

11. martā Rīgā.

Par audzināšanu A. Dauge jau rakstījis priekš kara krie-

vu paidagoģiskos žurnālos, īpaši Vestņik Vospitaņija (šī posma

A. Dauges paidagoģiskie raksti iznākuši krievu valodā atse-

višķā grāmatā). Atgriezies Latvijā, viņš daudz rakstījis die-

nas laikrakstos, bet literārās un audzināšanas problēmas apce-

rējis žurnālos (IMM, Latvju Grāmatā, Burtniekā un Audzinā-

tājā). Dauge rakstījis par skolotāju izglītību (1920), jaunatnes ide-

jisko audzināšanu (1920), svešzemju ievērojamiem paidagogiem —

Ruso, Keršenšteineru v. c, par rakstniekiem un filozofiem — Māter-

linku, Kārlailu v. c. Pēdējos gados galvenokārt Audzinātājā ievie-

toti viņa paidagoģiskie raksti par izglītības problēmām: Ideālais un

reālais, Intellekts un intelliģence, Materiālā un garīgā kultūra, Mo-

rāle un reliģija, Par politisku izglītību, Raksturs (1936). Dala A.

Dauges paidagoģiski filozofisko apcerējumu sakopoti grāmatā Kul-

tūras celi (I 1921, II 1925). Tieši audzināšanas un izglītības problē-

mām veltītas šādas viņa grāmatas: Skolas ideja (1924), Māksla un

audzināšana (1925), Audzināšanas ideāls un īstenība (1928). Bez

tam A. Dauge ir labs klasiskās literātūras pazinējs un interpretētājs,

kur iemīļoti viņam sevišķi divi autori: Šekspīrs un Gēte. Vērtīga

ir Dauges monogrāfija par Gēti (1936) un viņa sastādītā Šekspīra

izlasīto rakstu antoloģija ar ievadu par Šekspīru. No filozofiem

viņu saistījis arī Fr. Nīcše, par kuru viņš, kopā ar J. Zanderu, sa-

rakstījis monogrāfiju. Literāriem un filozofiskiem darbiem Dauge

parasti pieiet ar kultūras vērtētāja un paidagoga skatu, aizvienam

paturot prātā, kas tajos varētu būt noderīgs latviešu jaunatnei.
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Autobiogrāfiska ir viņa grāmata Manā jaunības zemē (1928). Bez

skolu grāmatām viņa redakcijā iznākuši vēl vērtīgu apcerējumu

krājumi Lielas personības (I, 1935, II un 111, 1936). Visi Dauges ap-

cerējumi ir laba stila darbi, rakstīti ar dziļu iejātu un plašās studi-

jās asinātu skatu. Paidagoģiskā darba īsto uzdevumu noskaidro-

šanā un aistētiskās audzināšanas problēmu iztirzāšanā un iesaistī-

šanā audzināšanas darba uzdevumos A. Daugem bijis liels svars kā

augstskolas mācības spēkam un ievērojamam paidagoģiskam

rakstniekam.

No sociāldēmokratu izglītības darbiniekiem skolu lietas labi

pārzināja Kārlis Dēķe n s, dz. 1866. g., beidzis Kuldīgas skolo-

tāju semināru un Maskavā apmeklējis Šaņavska univ. paid. un psī-

choloģiskos kursus. Bijis komercskolas un ģimnāzijas skolotājs,

aktīvs politiķis agrākos gados un arī Latvijas patstāvības laikā. K.

Dēķens vadījis paidagoģisko nodaļu žurnālā Izglītība (1909—12), re-

diģējis žurn. Skola un Māja (1920) un rakstījis skolotāju sav-bas pe-

riodiskos izdevumos. 1902. g. Londonā iznāca anonimi K. Dēķena

sarakstītā brošūra Mūsu tautskola, kas vērsta pret rusifikāciju mū-

su skolās. Bez mācības grāmatām viņš laidis klajā vēl šādus dar-

bus: Rokas grāmata paidagoģijā (1919), Latviešu valodas mācības

metodika pamatskolām (1922), Skola, tās veidi un iekārta (1924),

Likums par izglītību (1926) v. c.

Vairāku rūpīgi sastādītu latviešu vai. māc. grāmatu autors ir

Jānis Broka, dz. 1880. g., beidzis Valkas skolotāju semināru

1900. g., bijis p.-skolas skolotājs, Valkas apr. p.-skolu inspektors (1919

—20), Skolu dep. sev. uzd. ierēdnis (1920—22) un no 1934. g. Rīgas

pils. izgl. valdes skolu daļas vadītājs. 1936. g. beigās J. Broka aizgāja

pensijā. Plašākie J. Brokas apcerējumi: Darba skola (IMM, 1920).

Mūsu pamatskolas (1922), Par skolēnu īpatnību novērošanu (1924),
Kādu audzināšanu prasa Latvijas valsts (Tautas audzināšana 11,

1924), Sintētiskā mācība un kompleksu sistēma (1927), Andra tēvs kā

audzināšanas ideāls Apsīšu Jēkaba Bagātos rados (1928) v. c. Ma-

zāka apmēra J. Brokas raksti pēdējos gados iespiesti Audzinātājā,

kur viņš plaši iztirzā dažādas latv. valodas mācības problēmas.

Prof. L. Adamovičs (cf. 381) bija izglītības ministrs Lat-

vijas skolu dzīves ļoti svarīgajā un nozīmīgā pārkārtošanas posmā

uz stingri nacionāliem pamatiem pēc 1934. g. 15. maija. Viņa laikā

iznāca Latvijas izglītības likums, kas Latvijas skolu dzīvē nacionā-

liem centieniem ierādīja pienācīgu vietu un godu. L. Adamovičs,

gan pēc profesijas teologs un baznīcas vēsturnieks, labi pārzina da-

žādo tipu skolu īpatības. Viņa raksti iespiesti paid. žurnālos un die-

nas presē (Audzinātājā, Jaun. Ziņās v. c).
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Doc. Longins Ausējs dzimis 1885. g., mācījies Pliska-

vas reālskolā, beidzis klasisko ģimnāziju Pliskavā ar zelta medaļu

un Pēterpils universitātes fizikas un matēmatikas fakultāti ar I šk-

diplomu. 1910. g. rudenī Ausējs sāk strādāt K. Millera reālskolā

Cēsīs un 1911. g. pārņem šo skolu savā uzturēšanā un vadībā, pa-

likdams par šīs skolas direktoru līdz 1919. g., kad viņu iecel par

Jzgl. ministr, skolu depart. direktoru, kādā amatā sabija līdz 1924. g.

rudenim. No 1921. g. L. Ausējs ir doc. L. v. tautsaimniecības fa-

kultātē. Ausējs piedalījies aktīvi arī sabiedriskajā dzīvē: 1917. g.

viņš ir Pagaidu zemes pad. loceklis, 1918. g. Cēsu pils. galva, 1925. g.

Rīgas pils. domnieks, skolu valdes loceklis un Saeimas deputāts.

L. Ausējs sarakstījis daudzas skolas grāmatas matēmatikā p.-skolai

un ģimnāzijai, sniedzis daudzus apcerējumus par matēmatikas mā-

cīšanu, tulkojis Vedenska Loģiku, Chvolsona Zinātne un reliģija, re-

diģējis Rīta apgādā izdevumus un no 1927.—34. g. mēnešrakstu

Burtnieks. Dzīvi viņš piedalījies skolotāju organizāciju dzīvē un

sniedzis dažādu pārd. problēmu iztirzājumus Audzinātājā, I. M. M.

v. c. īpaši Audzinātājā iespiesti daudzi viņa raksti, piem.: Vecā un

jaunā skola, No kādām kļūdām jāsargājas, meklējot jaunus ceļus

paidagoģijā, Arodizvēle un skola, Eksāmenu problēma, Dr. K. Ul-

maņa paidagoģiskās domas v. c; i. M. Mēnešrakstā: Skola un dzīve,

Doltonas plāns v. c. Aktuālas sabiedriskas un vispārcilvēciskas

problēmas L. Ausējs apcerējis Burtniekā, Aizsargā, Jaun. Ziņās v. c.

Viena dala viņa rakstu dienas presē sakopoti Dzīves dzelzs likums.

Plašāka darba pirmā dala ir viņa grāmata Celi uz laimi (1936).

Krišjānis Mīlgrāvis dz. 1882. g., beidzis skolotāju se-

mināru Kuldīgā 1903. g., studējis Grenobles universit. Francijā,

-strādājis par skolotāju ģimnāzijā Jelgavā un Varakļānos, bijis Rē-

zeknes un Cēsu ģimn. direktors. Latvijā ieguvis pie Izgl. ministr,

ģimnāzijas skolotāja tiesības latviešu valodā. Tagad K. Mīlgrāvis

ir Rīgas pilsētas valdes loceklis, Izglītības un Skolu valdes priekš-

nieks. Jo agri pievērsies žurnālistikai — rakstījis par paid. jautā-

jumiem dienas presē; kara gados Liepājas Atblasī iespiests viņa pla-

šāks apcerējums Mātes valoda un kas ar to sakarā, un par mājmā-

cību. Svarīgus skolu politikas jautājumus Kr. Mīlgrāvis apcerējis

Brīvā Zemē, īpaši 1934.—36. g., žurnālā Nākotnes Spēks ievietoti

viņa apcerējumi: Bēgšana no laukiem un skolotāju audzināšana

(1934), Lauku skolotājs un viņa apkārtne (1934), Bēgšana no laukiem
T

bērnu vecāki un lauku skolotājs (1935), Kārla Ulmaņa paidagoģiskie

uzskati (1935) v. c. Savos rakstos K. Mīlgrāvis īpaši izcel nacionāli

valstiskās un aistētiskās audzināšanas lielo nozīmi.
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Eduards Pētersonsdz. 1882. g., beidzis skolotāju semi-

nāru Valmierā 1903. g. un 1923. g. L. v. paid. nod. baltu valodniec.

nozares kursu ar cand. grādu, kad iecelts par Valkas apr. inspektoru

un 1923. g. rudenī — par valsts Skolotāju institūta direktoru Jelgavā.

No 1924. g. Pētersons ir lektors Latv. universitātē praktiskajā paida-

goģijā un 1927. g. ievēlēts par privātdocentu pie sistēmatiskās pai-

dagoģijas katedras. Pētersona paidagoģiskie apcerējumi un zināt-

niskie raksti iespiesti lielāko tiesu Izglīt. Min. Mēnešrakstā, bet

sastopami arī Filologu b-bas rakstu krājumos, Burtniekā, Daugavā,

Audzinātājā v. c.

Miķelis Štā 1 s dz. 1874. g., bijis tautskolu inspektors, ta-

gad Ārpusskolas izglītības inspektors izglītības ministrijā, sarakstī-

jis vairākas mācības grāmatas un plašākus darbus par audzināšanas

jautājumiem vispār, piem., Audzināšana un mācīšana agrā bērnībā

(1927), Audzināšana ģimenē un skolā (1927), Dēmokratiskas valsts

pilsonis (1931), Mūsu dzīves pabērni (1936) v. c. M. Štāla īsāki ap-

cerējumi par skolu lietām, īpaši ārzemju skolām, iespiesti Izglīt. Min.

Mēnešrakstā, Audzinātājā v. c.

Kārlis Aleksandrs Ozoliņš dzimis 1882. g. Jaunro-

zes pag. skolā kā skolotāja dēls. Beidzis Valmieras skolotāju semi-

nāru 1901. g.; izturējis gala pārbaudījumus Aleksandra 11 kadetu

korpusā Pēterpilī un beidzis Maskavas komercinstitūtu 1915. g. paid.

grupā. Bijis skolotājs Latvijā un Krievijā, 1918. g. Valkas pils. galva,

un 1920. g. tautskolu inspektors un skolotājs Valkas vidusskolā.

Ozoliņš ieņēmis dažādus amatus izgl. ministrijā un no 1928. g. ir

skolu departamenta direktors.

K. Ozoliņš rakstījis paid. žurnālos par skolu dzīves jautāju-

miem (I. M. M., Audzinātājā), sākot ar 1928. g. viņa vadībā izstrā-

dātas un pārkārtotas skolu programmas un daudz darīts pie Izglī-

tības likuma, kas varēja iznākt tikai pēc 1934. g. 15. maija. Infor-

mācija par Latvijas skolu uz ārzemēm vairākus gadus jau koncen-

trējusies vienīgi K. Ozoliņa rokās, — viņš sniedzis daudzus vērtīgus

rakstus par Latvijas skolām vācu, franču un angļu valodā, redi-

ģējis Jaunatnes enciklopēdiju un rakstījis par latviešu lietām Britā-

nijas universitātes enciklopēdijā. Atsevišķi K. Ozoliņa raksti ie-

spiesti Sējējā, Senatnē un Mākslā v. c. 1936. g. iznāca K. Ozoliņa

sarakstītā Valmieras-Valkas semināra vēsture, viņa sastādīts ir Li-

kumu un rīkojumu kopojums divi daļās skolu vajadzībām.

A. Rudītis dzimis 1880. g., beidzis Kuldīgas skolotāju se-

mināru 1901. g. un ilgus gadus ir Jaunpiebalgas II pak. p.-skolas pār-
zinis. Viņš daudz rakstījis par audzināšanu paidagoģiskos žurnā-

los (I. M. M., Mūsu Nākotnē, Audzinātājā, Nākotnes Spēkā, Mājā un



435

Skolā v. c). Skolu vēstures jautājumus Rudītis aplūkojis Izgl. Min.

Mēnr. slejās un sevišķi daudz rakstu veltījis atturības sekmēšanai

skolu jaunatnē. Viņa paidagoģiskie raksti izceļas ar lietišķību un

redzīgo skatu audzināšanas darba dažādos jautājumos. Pēc satura

tie ir tik daudzpusīgi un dažādi, cik dažādas problēmas izraisa tie-

šais darbs klasē un ārpus tās.

Ģimnāzijas skolotājs un Rūdolfa Blaumaņa draugs Jānis

G re s te (dz. 1876. g.) sniedzis vairākus atjautīga stila rakstus Mūsu

Nākotnē, piem., Skolēnu referāts, Pārmijnieks vainīgs, Kristallu au-

dzēšana, Gaišas parādības, Skolotāja darba vērtēšana v. c.

Ar mācības grāmatām skolu vajadzībām un rakstiem par izglī-

tības un audzināšanas jautājumiem pazīstami vēl šādi paidagogi:

skol. Indriķis Cīrulis, insp. R. Kļaviņš, brāļi Sīmanis un Otto Svennes,

R. Ķirkums, 0. Bergs, M. Gaida, J. Ķiberis v. c.





Devītā daļa

Visjaunākais posms
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PIRMĀ NODAĻA

Literārā kritika

Konstantīns Raudive un Arvīds Dravnieks

1. Zenta Mauriņa

Latviešu garīgās dzīves attīstības posmos ir saskatāmi

dažādi novirzieni, bet pāri visam jaužams pirmatnēji spirgts

un spēcīgs gars, kas tiecas pārvērtēt svešas vērtības un tās

padziļināt savas tautas vai atsevišķa individa būtībā. Šī tieksme

mūsu tautā noskaidrojas un paceļas apziņā kā vērtība ti-

kai Latvijas pastāvēšanas gados. Mums bija labi rakstnieki un

dzejnieki, bet mums gandrīz trūka patstāvīgu, radošu un redzīgu

savu un citu vērtību iztulkotāju un sapratēju. Jānis Asars,

Zeiferts un citi mūsu vērtību iztulkotāji bija vispārēja rakstura kri-

tiķi, kas vērtības grupēja, klasificēja vairāk ārēji, nekā iekšēji, pa-

likdami vairāk vai mazāk Tēna vides teorijas robežās un G. Bran-

c'esa ietekmju varā. Mums trūka individuālas kritikas, mums ne-

bija cilvēku, kas dziļāk ielūkotos savas vai citu tautu rakstnieku

darbos, kas tur meklētu kādu retu, vienreizīgu vērtību, un to mā-

cīdami apbrīnot, iemācītu apbrīnot visu lielo darba pasauli. Lai at-

šķetinātu kamolu, tad jāatrod vispirms pavediena gals, tāpat tas ir

arī ar rakstnieku. Lai viņu saprastu un iemīlētu, tad viņā jāiemīl

kāda atsevišķa vērtība, lai pēcāk varētu iemīlēt un aptvert visu

viņa darbu un personību. Šo ceļu apzināti un noteikti jaunākā laikā

iet Zenta Mauriņa. Savās literārās kritikās un esejās viņa

atmetusi konvencionālās literatūrzinātnes sistēmas, konstruktīvās

programmas, izmetusi no sava darba katra veida aprēķināto šablonu

un veidojusi savas kritikas un esejas radošās intuicijas vadīta. Un

tādā veidā izauguši gandrīz visi viņas līdzšinējie darbi. Aplūkojot

tos tuvāk, mums vispirms jāsniedz daži dati par viņas dzīvi.

1. Dzīve. Zenta Mauriņa dzimusi 1897. g. 15. (3.) decembrī

Lejasciemā, kur viņas tēvs darbojās par ārstu. Nākošā gadā jau

visa ģimene pāriet uz Grobiņu, kur viņas tēvs pilda apriņķa ārsta

pienākumus. Šai Kurzemes mazpilsētas klusajā doktorātā, mūzikas
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un grāmatu kultūras piesātinātā atmosfairā paiet bērnība. Izglītību

gūst sava tēva un mājskolotāju vadībā, divus gadus apmeklē Liepājā

Krievu valsts sieviešu ģimnāziju, kuru beidz 1915. g. ar zelta medaļu-

Šai laikā viņa dziļi iemīl krievu klasisko kultūru, kas viņu arī pa-

vada turpmākā dzīvē. Jau toreiz viņas iemīļotākais rakstnieks bija

Dostojevskis, un Gogoli un Puškinu viņa mācās no galvas ne jau tā-

dēļ vien, ka skolotāji to liek, bet ir viņai prieks par ritmisko vārdu

plūdumu un to iekšējo spēku.

1921. g. viņa iestājas Latvijas universitātē, baltu filoloģijas no-

daļā, kuru beidz 1927. g. Doktora eksāmenus mutes vārdiem noliek

1934. g. No 1927.—28. g. strādā par skolotāju Rīgas Skolotāju in-

stitūtā. No 1928. g. — lektore Latvijas Tautas universitātē gan Rīgā,

gan Mūrmuižā. Lasa lekcijas Kr. Barona tautas augstskolā, savā

privātā studijā, kas ir izvērtusies par gadskārtēju tradīciju.

1929. g. Mauriņa aizbrauc uz fieidelbergu un immatrikulējas tu-

rienes universitātē, lai padziļinātu savas zināšanas literatūrzinātnē

pie ievērojamā literātūrfilozofa F. Gundolfa v. c. 1934. g. brauc uz

Varšavu un Vīni, bet viņas lielākais un plašākais ceļojums 1936.—

1937. g. iet uz Itāliju, Šveici, Franciju un Lietuvu. Šais ceļojumos,

saskaroties ar svešzemju kultūru un turienes rakstniekiem, Zenta

Mauriņa pamazām noskaidro savu garīgo seju.

Pirmais viņas iespiestais darbs ir Akuratera stāsta Mana vis-

mīlā tulkojums vācu valodā (Libausche Zeitung, 1919), bet pirmā

kritika — par Akuratera stāstiem Klusums un gaisma (Izgl. M. Mē-

nešraksts, 1922).

2. Latviskais un viscilvēciskais. Ja Zentu

Mauriņu jau kopš bērnības pavada latviešu, krievu, vācu kultūra,

tuvība ar seno Grieķiju un Romu, tad, pieaugot, viņa pamazām sevī

uzņem arī citu tautu kultūras, visur meklēdama cilvēcību un gara

diženumu, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas. Viņas nemierīgais gars

un dzelžainā griba dienu dienā atrodas jaunu vērtību meklēšanā.

Dziļa ir viņas mīlestība uz skandināvu zemēm, kā to liecina apceres

par Sigridu Undseti, par dāņu rakstniecību (sk. Pārdomas un ieceres)

un lekciju cikli par Ibsenu. Tāpat par jaunāko somu literātūru (Pir-

matnējs spēks, Dzīves apliecinātāji). Savu attieksmi pret klasisko

krievu kultūru viņa izteikusi grāmatā par Dostojevski un pret Pa-

domju Krieviju — esejā par Majakovski. No frančiem viņu sevišķi

saista M. Prusts (studija par Prustu), Paskāls, Diamels, R. Rolāns

v. c. (sk. Dzīves apliecinātāji). No vācu kultūras vistuvākā ir vācu

mūzika, sevišķi Bēthovens, Vāgners, bez tam klasiskais roman-

tisms, ko viņa plaši un pamatīgi iztirzājusi grāmatā Jānis Poruks un
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romantisms. Spānijā Z. Mauriņa sev atradusi līdziniekus Ortega y

Gasē un Unamuno personā. Ilgi un lēni ir briedusi viņas mīlestība

uz Itāliju. Botičclli un Mikelandželo ir viņas gara draugi. Savā

ceļojumā viņa daudz ko ierauga, iemīl, pieņem un atkal atmet, bet

visām maiņām pāri aizvien ciešāk viņu saista Dante (Dante — ta-

gadnes cilvēka skatījumā, rokraksts). Kopš jaunības viņai visnepie-

ciešamākās grāmatas ir Jaunā Derība, Dievišķā komēdija, Brāli

Karamazovi, Raiņa Jāzeps un viņa brāli.

Pāri okeānam tiecas viņas garīgais nemiers, tur viņa mīl Valtu

Vitmenu, Emersonu; viņa latviešus arī iepazīstinājusi ar jaunāko

amerikāņu literātūru — Dreizeru, Sinklēru Ljūisu v. c. Ja viņa sa-

vos garīgos meklējumos aiziet uz Ķīnu vai Indiju, tad tur nemeklē

to, kas visraksturīgākais Ķīnai un Indijai, bet kas tuvs viņas ga-

rīgai sfairai: viņa mīl cilvēcīgo lieng-Cengu (Cheng Tscheng) un

visaptvērēju Rāma-Krišnu un Vivekanandu. Minot viņas gara

tuviniekus visās pasaules malās, top saprotama viņas visvairāk ie-

mīļotā metafora „kultūras tilti". Ar šo izteicienu viņa grib teikt, ka

lielas personības (Zenta Mauriņa pati mēdz sacīt „dižgari") vieno

cilvēkus, tautas un laikmetus. Viņas garīgo amplitūdu raksturo

arī viņas daudzie tulkojumi (Sigridas Undsetes Kristīne Lavrāna

meita, 1930—31, Olavs Auduna dēls, 1933, Romēna Rolāna Mi-

kelandželo, 1934. Bēthovens, 1935, Tomasa Hardija Skaidrā sie-

viete, 1935, Tomasa Kārlaila Varoņi, 1935) — no kuriem neviens

nav tikai peļņas darbs, bet arī pārliecības lieta, kur viņa padziļina

un paplašina savu garīgo pasauli.

Zenta Mauriņa tulkojusi arī no latviešu valodas vācu valodā

Akuratera, Ezeriņa, Ermaņa v. c. darbus, kas iespiesti gan atsevišķā

grāmatā (J. Akuraters Novellen, 1921), gan izkaisīti šejienes un ār-

zemju laikrakstos. Tulkojumi no kompetentas puses atzīti par augst-

vērtīgiem. Vēlēdamās ārzemniekiem rādīt, kas vērtīgs un rakstu-

rīgs latviešu gara dzīvē, viņa šos tulkojumus pa daļai veikusi bez

honorāra. Viņa bijusi arī līdzstrādniece vācu žurnālā Die Litera-

tur, kur rakstījusi pārskatus par latviešu literātūru.

Uzņemot sevī svešzemju garīgās vērtības, Zenta Mauriņa

nezaudē savu individuālo un savas tautas īpatnību, viss viņai ir

vienīgi līdzeklis, lai sevi šķīstītu un skaidrāk saskatītu savas un sai-

vas tautas individuālās īpatnības. Atsevišķa individa un tautu kul-

tūra izaug no perspektīvām, jo perspektīva ne tikai padziļina mūsu

domas, bet kāpina mūsu radošo spēku potenci. Tas skaidri jau iz-

paužas vienā no viņas pirmajām apcerēm (Faustiska un apolloniska

dvēsele, Latvju Grāmata, 1923), kur Z. Mauriņa, izejot no Špenglera
faustiskā cilvēka, mums rāda Poruku, piederīgu pie faustisko cilvēku
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saimes: „Zigfrīds, Parsifals, Hamlets, Fausts, Tristans ir visvien-

tulīgākie varoņi. Ja Špenglers būtu pazinis Poruku, tad viņš šiem

pieciem vientuļiem būtu pieskaitījis arī Poruku." — Tāpat grāmatā

Jānis Poruks un romantisms viņa Poruku salīdzina ar Vakareiropas

romantiķiem un, to darot, pareizi aizrāda: „Jo plašākus lokus vel-

kam, jo skaidrāk saredzams top lielais" (J. Por. un rom. 5).

Un tagad jautāsim, kādas latviešu tautas īpatnības viņa ir no-

vedusi līdz mūsu apziņai? Jau savā pirmajā grāmatā viņa latviešu

īpatnējo skaistumu saskata klusumā: „Klusums ir latviešu skais-

tums
...

Katram īstam latvietim mīļākie vārdi ir neizteikti" (Ibid.

152). Bet šī viņas pieeja padziļinās grāmatā Baltais ceļš,

kas nav tikai mīlestībā rakstīta monogrāfija par Annu Brigaderi, bet

smalks latviskās dvēseles daiļuma skicējums, kas Z. Mauriņas ska-

tījumā mirdz septiņās varavīksnes krāsās. „Kur visas šīs septiņas

krāsas — zeme, miers, klusums, savrupība, spīts, darbs, daiļums —

apvienojas, rodas balta krāsa, latvju pilnības priekšstats" (Baltais

ceļš, 175). Pēc viņas domām, latviešu tautu raksturo skaidrības

ilgas. Latvietis labo un skaisto apvieno ar vārdu „baltais", „un lat-

viešu ilgas pēc baltām drānām ir skaidrības ilgas" (ibid. 170). Šīs

ilgas sevi baltināt izpaužas tautas dziesmās un visā mūsu rakstnie-

cībā. ■

Z. Mauriņa latviešu literātūrā parādījās vēlāk nekā Richards

Rudzītis, J. Sudrabkalns, J. Veselis, par kuriem viņa bieži ir

cīnījusies savās apcerēs (Mīlas problēma, Daugavas Gada Grāmata

1926, Ekspresionisms un impresionisms, Pārdomas un ieceres) un

vēl vairāk savās lekcijās, viņiem ierādot pienācīgo vietu; tā tas

bija ap 1922.—1926. g., vēlāk celi šķīrās, bet nenoliedzami vēl līdz

pēdējam laikam R. Rudzītis un J. Sudrabkalns viņai tuvi, kaut gan

viņu celi ir loti dažādi, bet viņus vieno bezgalības un plašuma al-

kas, Rudzīša atziņa: daiļuma apziņa pestīs un J. Sudrabkalna:

„Sii ds pāri man plūsmo, sirds pasauli sauc, Un sirdī man — pasaule

plašā."

3. Runātais un rakstītais vārds. Grūti pateikt,

kur vairāk slēpjas Zentas Mauriņas talanta īpatnība: runātā vai

rakstītā vārdā. Viņa savos daudzajos priekšlasījumos ir izveido-

jusi īpatnēju stilu, un tā katra viņas dailruna ir sevī noslēgts un dzīvs

mākslas darbs. Te varbūt savu spilgtāko izteiksmi ir atradusi vi-

ņas daudzkrāsainā personība. Viņas runātais vārds klausītājā at-

raisa apslēptus spēkus, fascinē viņa domas un pacel apziņā to, ko

viņš pats sevī nes kā neapzinātu iespējamību.

Un jāsaka, ka runātais cilvēka vārds, kas dziļi pārdzīvots un

kļuvis pats sevī patiesība, bieži ir iešķilta uguns jau gatavā mate-
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riālā. Un Mauriņai kā dzīvā patiesības vāida teicējai latviešu kul-

tūrā pieder redzama vieta. Viņas daiļrunas veidu ļoti pareizi rakstu-

rojis mūziķis J. Cīrulis, apzīmēdams Zentu Mauriņu par „smalku do-

mātāju" (Latvis, 1930). Jāņem vērā arī Z. Mauriņas priekšnesuma

veids: tā nav stereotipizēta šablona, erudītīva kompilācija, bet sevī

nobriedis un pabeigts māksliniecisks sniegums, kas sagādā aistētiskā

prieku kā mūzika vai glezna. Viņa prot plašu vielu iespiest viegli

pārskatāmos rāmjos. Šai vielas apdarē vēl vairāk varbūt nekā vie-

las izvēlē izmanāms viņas asais intellekts. Viņa šķietami nenozīmī-

gam jēdzienam vai vārdam piešķir patstāvību, to apdvēselojot ar savu

personību. Un tas, kas vārdam prot piešķirt dzīvību, kas liek tam

citā cilvēkā dzīvot, tam pašam šim vārdam jātic. Un tā tas ir ar Z.

Mauriņas dzīvo vārdu, tas vienmēr ir dziļā ticībā apgarots, un tikai

no dzijas personības pārdzīvojuma izaug domas vai dzīves jēga, kas

klausītāju pārliecina, dedzina un tam liek intensīvi pašdarboties. Un

visu to rezumējot, varētu teikt, ka Z. Mauriņa ir latviešu jūtīgās

dvēseles modinātāja.

Bet kāda ir Z. Mauriņas rakstītā vārda īpatnība? Viņas lite-

rārais žanrs ir eseja. Viņa pieder to esejistu saimei, kas sevi un

savu individuālitāti izsaka, apcerot vienu vai otru rakstnieku, vai arī

kādu kultūras parādību. Mauriņas būtību varētu raksturot ar viņas

pašas vārdiem: „Katrā lielā esejistā apvienojas spēcīga un maiga

iejāta ar dzīvu skaistuma izpratni un smalku garīgu dzirdi, kā arī

stingru kārtības gribu" (Dz. apl. 97). Vārdiem, ar kuriem viņa

raksturo labu eseju, mēs varam raksturot viņas darbus: „Tās nav

kritikas, bet patstāvīgi mākslas darbi ar sevī dusošu pašvērtību"

(turpat). Eseja raksturo vecas, jau nobriedušas kultūras tautas, kas

prot apstāties, pārdzīvoto pace-lt apziņā, salīdzināt ar citu pārdzī-

vojumiem. Eseja sevī ietver paša esejista pārdomas, refleksijas un

pasaules uzskatu — naīva eseja ir „contradictio m adjecto". Ese-

jists allaž ir vistiešākais savas tautas audzinātājs (Kārlails, Emer-

sons), kas uz ilgāku laiku nosaka tautas gaumi, jo bieži gadās, ka mēr-

aukla kļūst ari tautas mēraukla.

Zentas Mauriņas esejas attīstības posmos izmanāma vienga-

balainība, jau 1922. g. viņa ir pirmā, kas Latvijā raksta par Špeng-

leru, un tā tas ir gandrīz līdz šai dienai: viņa ir smalkjūtīga tagadnī-

bas pulsa tvērēja. Viņa ierindojama īstu esejistu saimē, kas pauž

vairāk intimo cilvēku nekā vispārējo. Tāds Anglijā ir Stivensons,

Volters Pēters, Karlails; Spānijā Ortega, Unamuno; Francijā Mon-

tēns, Lamnē.

Mauriņas esejas mes iepazīstamies ar intimo rakstnieku, tur

nav nekā šabloniska un vispārēja, bet vienmēr uz priekšu traucējs
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spēks; sevī degdama, viņa gaismo un padziļina to, kas ar viņu

saskaras. Līgotņu Jēkabs Z. M. raksturo ar sirdsdedzi: «Ne-

kur viņa pati nav vienaldzīga un neļauj tādam palikt arī lasītājam.

Par vai pret viņu —
tikai ne vienaldzīgs!" (Jaunākās Ziņas, 1936).

Jā, tikai tur vēl ir dzīve, domas un māksla, kur cilvēks nav vien-

aldzīgs, kur cilvēks var vēl kaut ko apbrīnot un pielūgt. Zentai

Mauriņai cilvēciskais, gaišais gars ir tas, kas Donkichotam Dulci-

neja, viņa par to cīnās, bieži Sančo Pansa rupjā materiālisma no-

mākta.

Viņa savas domas un pārliecības izsaka skaidrā, gleznainā un

izkoptā valodā, tādēļ viņas grāmatas saprotamas arī plašākām lasī-

tāju aprindām, kauču ne katrs ir spējīgs izsekot viņas domas gājie-

niem. Viņas stils ir iejūtīgi intims kā kamermūzika, viņa mīl izsmal-

cināti un aprauti izteikties. Viņas daiļrunas un raksti vizuļo aforis-

miem. Kā Spinoza, atteicies no visa pasaulīgā goda, slīpēja savus

optiskos stiklus, tāpat Z. Mauriņa slīpē un vīlē savus teikumus, lai

tur nebūtu nekā lieka un nespodra.

Viņas pirmo iespiesto grāmatu Jānis Poruks un romantisms (1929)

prese uzņēma diezgan naidīgi. Viņas otrai grāmatai Dostojevskis

bija jānoguļ divi gadi manuskriptā, jo nebija iespējams atrast izde-

vēju. Bet kad beidzot tāds radās, tad grāmata divos mēnešos bija

izpārdota. Un triju gadu laikā šī grāmata tagad ir piedzīvojusi trīs

izdevumus. Ar Dostojevski Mauriņa, kas savas literārās gaitas sā-

kumā cīnījās neparastā izolācijā, bija ieguvusi plašu draugu saimi,

kaut gan arī šo grāmatu kritika bija uzņēmusi atturīgi.

Z. Mauriņa, kas ir dziļas un apgarotas domas paudēja, kas gadu

no gada studē filozofiju (Platonu, Kantu, Šopenhaueru, Kroči, Solov-

jevu, Spinozu, Unamuno v. c), savos atpūtas brīžos ir sarakstī-

jusi asprātīgas un rotaļīgas bērnu ludziņas ar pseudonimu Amenta

Zīra: Feja, Ragana, Velns (1924), Ziemsvētku zvaigzne (1924), Kur

laime mīt? (1924), tad — Jaunais likums (1928) un Lidotājs Pavasaris

(1935).

4. Zentas Mauriņas pasaules uzskats. Sintē-

tiski skatot Zentas Mauriņas grāmatas: Daži pamata motīvi Raiņa

mākslā (1928), Jānis Poruks un romantisms (1929), Dostojevskis

(1933), Pārdomas un ieceres (1934), Baltais ceļš (1935), Dzīves ap-

liecinātāji (1936) — kā arī periodikā izkaisītos rakstus un viņas daiļ-

runas, mums tēlojas viņas pasaules uzskats: cilvēks ir būtne, kas pie-

der divām pasaulēm un vienmēr izjūt plaisu starp esamību un jābū-

tību. Tādēļ arī cilvēks ir mūžīgs meklētājs, kas sevī vieno sava

niecīguma apziņu ar dievišķīguma izjūtu. Cilvēks zemes virsū
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nekad nevar ne visu piepildīt, ne arī atrast meklēto. No šīs atzinās

izaug Mauriņas traģiskais nostādījums. Spēcīgie protestētāji pret dzī-

ves niecīgumu un iznīcīgumu (Aischils, Rainis, Hardijs, Unamuno)

viņu saista visās meklētājas gaitās. Pēc viņas domām, lie-

lākie dižgari ir traģiski: „Tieksme uz traģēdiju raksturo spēcī-

gus un bagātus cilvēkus, spēcīgas un bagātas tautas un sevī

stiprus laikmetus" (Dzīves apliecinātāji, 167). Viņa domā, ka tie

tikai ir hēroiski gari, „kas arī traģiskā brīdī, lielā nežēlīgumā pret

sevi pieņem un apliecina dzīvi". Mauriņa pati, būdama savā būtībā

dziļi traģiska, gaiši saprot traģiskos varoņus (Prometeju, Ijābu,

Ibsena Brantu, Dostojevska Mitju Karamazovu) un dižgarus (Pas-

kālu, Mikelandželo, Dostojevski, Bēthovenu, Van Gogu, Po-

ruku). Viņas izpratnē: lielums un spēks tikai mērojams ar pretekļu

spēku un lielumu, un tā dvēseles spēka dziļums un intensitāte vis-

pilnīgāk izpaužas ārkārtīgos apstākļos, saplosošās cīņās (Ibid. 168).

Viņas tulkojumā traģiskais ir vienots ar spēcīgām prieka alkām.

,Prieks ir putns, kas lido starp diviem sāpju krastiem... lietas, kas

izraisa prieku, nav derīgas, bet gan vajadzīgas, allaž pat nepiecie-

šamas" (ibid. 170—1). Šis prieks, kas mirdz kā Rembranta gaismas

starojums tumši brūnajā fonā, Mauriņu pievelk un reibina.

Zentas Mauriņas pasaulē problēmu izmocītais cilvēks dzīves

jēgu spēj atrast tikai kaut kam kalpojot, kaut kam sevi atdodot. Vi-

ņas iemīļotais vadmotīvs: lielas domas un liela māksla izaug mīlestī-

bā uz cilvēku. Pašai Mauriņai un viņas apcerēto autoru lielākai daļai

ir raksturīgi Raiņa Dinas vārdi: „Un grūt ir neziedēt, bet vīst ir

viegli, un ciest un krist un mirt, kad ziedējusi." Citiem vārdiem:

dzīves jēga tikai tad ir piepildīta, ja ir, kam kalpot. Viņa

nepazīst skaistumu skaistuma dēļ: JPrieks ir izstarot un iz-

dalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize

vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem" (Dzī-

ves apl., 170). Tas nav tikai teorijā teikts, bet dc facto apliecināts:

viņas allaž sarežģītie braucieni uz provinci, sevišķi uz Mūrmuižas

Tautas universitāti; viņas mērķis: domu skaistumu aizvest visur,

kur tikai ir cilvēks, kas to gaida. Šai ziņā Mauriņas darbs attiecībā

pret cilvēkiem pielīdzināms dārznieka darbam, kas katru asniņu sau-

dzē, par katru pārmaiņu savā dārzā ir nomodā. Te izpaužas arī

viņas dvēseles maigums, kas vienmēr pilns iežēlas un dziļas sapra-

šanas. Pretstatā spēcīgam cilvēkam Mauriņa nostāda maigo cil-

vēku. Viņa tādu saskata Rilkē, Karošā, Fra Andželiko, Richardā

Rudzītī un Bārdā, kura Lūgšana tuva viņas sirdij: „Lai zemei sā-

pes nav, kad manas kājas to min
...

lai nav neviena ... dvēsele,

bez saules stara."
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Viņas pasaules uzskatā redzamu vietu ieņem problēma par

sievieti, sievišķības ideāls tagadnē un pagātnē. Viņa īpatnēji

tulko vīrieša un sievietes saattiecības: „Mūsu laikmetā sa-

prāts mīlestībai piešķir savu dižciltību" (Pārd. v. iec, 39). Viņa

prasa jaunu mīlestību, tādu, kas spēj izvēlēties un vērtēt. Nevar

sirdij pavēlēt, lai tā mīlētu, bet var gan no nevērtīga vai grēcīga at-

teikties. Šai viņas mīlestības izpratnē jūtams 20. g. s. gara cilvēks,

kas akli neatdodas dzīves plūsmai, bet vienmēr tiecas dzīvi un cil-

vēku saattiecības pilnveidot. Viņas izpratnē sievietei jāaug, pa-

kļaujoties nevis vīriešu paraugiem, bet saviem iekšķīgiem likumiem.

Z. Mauriņa blakus citu tautu sieviešu ideālam nostāda latviešu

sievišķības ideālu; lai to noskaidrotu, viņa kavējas pie Raiņa un

Brigaderes sieviešu tēliem, bet beigās patstāvīgi izveido savu uz-

skatu: latviešu sievietes iekšējo maigumu allaž sedz ārīgā skarbā

čaula, latviešu sievietei darba ritms ir tuvāks nekā dejas ritms, lat-

viešu sieviete aizvien ir bijusi un būs ne tikai iedvesmētāja, bet kul-

tūras darba aktīva līdzdarītāja. Latviešu sieviete arī smalkāk iz-

jūt sociālās netaisnības un maldus ētikas laukā. — Z. Mauriņa runā

ne tikai par to, kāda bija un ir latviešu sieviete, bet arī kādai,tai jā-

būt, jo katrs īsts domātājs zīmē sava ideāla tēlu uz nākotnes fona.

Uz Zentu Mauriņu pašu ir attiecināmi vārdi, ko viņa teikusi

par Mikelandželo Madonnu: „Viņa tur klēpī bērnu, bet viņa nav

nogrimusi vienīgi savā bērnā, jo viņa zina, ka pasaulē ir daudz citu

bērnu un visa plašā pasaule ir klēpī ņemams bērns, ko gaida lielas

sāpes un pārbaudījumi" (Ceļojuma piezīmes, rokrakstā).

2. Daži jaunie

No jaunākas paaudzes Zentai Mauriņai tuvi J. Zanders un A.

Dravnieks. Reizē ar viņiem šepat atzīmēsim arī J. Bunduļu.

a) Jānis Zanders (dz. 1911. g.) visam tuvojas bez šau-

riem aizspriedumiem, viņa tvēriens ir plašs un allaž dibināti pār-

domāts. Viņā nav nekādu pretenziju, viņš jau savā pirmajā grā-

matā Rabindranats Tagore (1935) parādās kā pazemīgs lieluma sa-

pratējs un apbrīnotājs. Viņa pieeja objektīva, iejūtīga un daudzstī-

gota, tā ka bez pūlēm viņš lasītāju ieinteresē un aizrauj. Prof. Dāle,

recenzējot viņa Nīcšes biogrāfiju (1936), saka, ka šī grāmata iejūtīga

psīchologa sarakstīta (Sējējs, 1936). Viņa pirmajam iespiestajam

darbam ir virsraksts, kas jau pašā sākumā skaidri norāda viņa lite-

rārās gaitas virzienu: Ticība garam (krāj. Skola un Dzīve, 1932).

b) Arvīds Dravnieks (dz. 1904. g.) ir viens no tiem

latviešu jaunajiem rakstniekiem, kas jau pašā sākumā parādās par
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īstu un dedzīgu latviešu domas paudēju, individuāli neatkarīgu,.,

spriedumā atturīgu, bet noteiktu un konsekventu. Stila tīrība un

domu skaidrība, liekas, ir viņa raksturīgākā īpatnība. Viņa apcerēs

nav nekā klišejiska, tās ir patstāvīgi izveidotas. Šai izdevumā atro-

damas vairākas viņa apceres: par A. Pumpuru, Līgotņu Jēkabu,

Jāni Veseli un dažiem kritiķiem (cf. 11, IV, VI). Garāks literātūr-

vēsturisks raksts viņam ir Latvju novele (Burtnieks, 1929), tāpat Li-

terārā darba saturs (Zaļā Vārna, 1931) v. c. Viņš rediģē rakstu krāju-

mu Jaunības Apcirkņi. Kopā ar prof. L. Bērziņu sarakstījis literātū-

ras vēsturi pamatskolām un sastādījis lasāmu grāmatu skolām.

c) Jānis Bunduls (dz. 1899), kas savu literāro gaitu

uzsāk ar nopietnu, psīcholoģisku studiju par Raini — Mīlas

problēmas ģēnija prizmā (1935), pierindojams šai pašai ideālistu

saimei. Viņš pirmais latviešu literātūrā pielieto psīcholoģisko me-

todi literāru darbu pētīšanā. Ne visur viņam izdodas vērst dzijumā

skatu, tas dažreiz aizslīd perifērijā, bet nenoliedzami, ka viņa psī-

choloģiskā metode mūsu literātūras pētīšanā ienes jaunu ierosinā-

jumu. Savā grāmatā viņš galvenām kārtām balstās uz Ed. Špran-

gera zinātniskiem analizēs principiem, noskaidrodams Jāzepa ga-

rīgās vērtības struktūru. Viņš ar atzīstamu lietišķību un sistēma-

tisku iedalījumu tuvojas Jāzepa iekšējai pasaulei, to kontrastējot ar

viņa apkārtni, izceļot īpatņa būtības galvenos elementus: patību un

mīlu. Šo pašu psīcholoģisko metodi B. pielieto arī citās savās ap-

cerēs: Rakstura pārtapšana (Daugava, 1936) v. c.

3. Vēl kāda jauno grupa

a) Arturs Baumanis dzimis 1905. g. Rīgā, beidzis re-

ālskolu Smiltenē 1922. g., ieguvis skolotāja tiesības un strādājis

turpat par skolotāju līdz 1930. g. rudenim, kad pārnācis uz Rīgu, lai

nodotos vienīgi studijām. 1932. g. beidzis studijas un 1933. g. sā-

kumā par diplomdarbu Organizācija ieguvis tautsaimn. kand. grādu,

darbojies komercskolā Jēkabpilī, rudenī pārnācis uz Rīgu par sko-

lotāju Rīgas pils. Augusta Dombrovska p-skolā Mīlgrāvī.

A. Baumaņa literārā darbība visai daudzpusīga: viņš rakstī-

jis dzejoļus, stāstus, kritikas un plašākus apcerējumus par literārām

parādībām vispār. Dzejā A. Baumanim ir sava uzsvērta īpatība,

bet būdams vairāk intellektuālas dabas, viņš darbošanos lirikā nav

pats uzskatījis par savu īsto uzdevumu. Tas galvenais iemesls,

kādēļ pēdējā laikā viņš no dzejas tikpat kā novērsies. Stāstā A.

Baumaņa talants jau izteicies pilnīgāk. Piemēram, stāsti Grīziņ-

kalns, Marija, Kasierenes romāns v. c. (Piesaulē iesp.) rāda, ka
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viņam labi padodas noraksturot tēlojamos varoņus ar teicamām

stāstītāja spējām. Tomēr par visu vairāk A. Baumani saista lite-

rārā kritika. Sākot ar 1926. g. viņa kritikas un recenzijas sāk parā-

dīties Latvju Grāmatā, bet no 1929. g. viņš ir cītīgs literāro parā-

dību apcerētājs Daugavas slejās, vēlāk arī Piesaulē, Burtniekā un

Sējējā. Daugavā iespiestas labākās A. Baumaņa kritikas — tās

rakstītas rūpīgi, ar pareizu nojautu, kādas prasības var uzstādīt la-

bam mākslas darbam. A. Baumanis pirmais izcēlis un pareizi no-

vērtējis J. Medeņa dzejnieka spējas un īpatību (Daugava, 1934), kad

parādījās viņa dzejoļu grāmata Tecila. Plašāks raksts ir Tradicio-

nālisti (Burtnieks, 1935) un Mīlestības un patriotiskā dzeja (Sējējs,
1937). Arī šai izdevumā viņam vairāki raksti — par Neredzīgo In-

driķi (cf. II 109), Kr. Baronu (cf. II 194) v. c. Studijas par Kr.

Baronu A. Baumani ieinteresēja plašākai apcerei un tā rezultātā ra-

dās viņa monogrāfija Krišjānis Barons, dzīve un darbi (1935). Šī

A. Baumaņa grāmata ir pirmā un pagaidām vēl vienīgā liela stila

monogrāfija par Kr. Baronu. Baumanis rūpīgi savācis archīvu zi-

ņas, caurlūkojis Kr. Barona korespondenci ar tuviniekiem un ra-

diem. Tā šinī darbā savākti visi iespējamie un pieejamie materiāli

par Kr. Barona dzīvi un darbu. Tā plašumā un ziņu precizitātē šī

monogrāfija paliks uz ilgiem laikiem par pamata darbu Kr. Barona

mūža un darba vērtējumiem. ledzīvošanās tautiskā laikmeta ideju

pasaulē A. Baumani pievērsa šī laikmeta garīgajam tēvam Kr. Val-

demāram, pie kura monogrāfijas sarakstīšanas A. Baumanis jau

stājies, publicēdams dažas jaunas vēstures liecības par šo laikmetu

Rītā. Tā viņš savas intereses iesaistījis literātūras un kultūras

vēsturē, tur atrazdams savu īsto darba lauku.

b) Edgars Sūna dzimis 1900. g. Bukaišu pagastā, beidzis

klasisko ģimnāziju Jelgavā 1921. g. un Latvijas universitātes juri-

disko fakultāti 1933. g. Tagad viņš ir Tautas labklājības ministrijas

pilnvarnieks Rīgas Centrālā kopējā slimo kasē. Edg. Sūna darbo-

jies tikai literātūras kritikā un savā laikā bija ļoti aktīvs. Sākot ar

1922. g. viņa kritikas un apceres iespiestas Latvju Grāmatā, tad

Ritumā, Daugavā v. c. leskatus par literātūras kritiku E. Sūna

precizējis plašāk apcerējumā Daži mūsu jaunās kritikas centieni un

raksturības (Latvju Grāmata, 1927), kurā viņš pievienojas R. Egles

ieskatiem mākslas darbu vērtēšanā. Proti:
...

„Egle gluži pareizi

uzsvēris mākslas patstāvības raksturu, kas ikvienam modernam

mākslas teorētiķim, tāpat kritiķim un vēl vairāk arī radošam māksli-

niekam būtu jāpieņem par pamattēzi: Māksla ir nevis pie-
deva dzīvei, bet dzīves sastāvdaļa." Edg. Sūna ar
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R. Egles vārdiem tā vēršas pret tendenciozo mākslu, kas pati no-

liedz savu patstāvības raksturu un labprātīgi pakārtojas blakus no-

lūkiem, caur ko zaudē īstās mākslas spilgtumu. Viņa apceres par

atsevišķiem rakstniekiem iespiestas Ritumā v. c. Edgara Sūnas sa-

rakstīta un Kārla Egles rediģēta pirmā plašākā monogrāfija par

Frici Bārdu (1925). Tas ir biogrāfisku materiālu skicējums, kura

nolūks uzskatāmi parādīt dzejnieka cilvēcīgo un garīgo seju. E.

Sūnas intereses tiecas arī teorētiskā plāksnē, ko rāda viņa labi uz-

rakstītais apcerējums Anekdotiskā novele (Daugava, 1930).

c) Ernests Anševic s-A ist ar s dzimis 1899. g., bei-

dzis Latvijas universitātes filozofijas nodalu, strādājis par ģimnāzi-

jas skolotāju Jelgavā, bet no 1935. g. rudens Rīgas Skolotāju insti-

tūtā. Viņa kritikas un apcerējumi par literārām problēmām ie-

spiesti periodiskos izdevumos, īpaši Latvju Grāmatā, tad Izg. Min.

Mēnešr. un Daugavā. Lietpratīgus apcerējumus Aistars sniedzis šai

izdevumā par Augustu Braču (cf. V 261), A. Ersu un K. leviņu (cf.

V 341). Apcerējumā Pārprastā īstenība (Daugava, 1932) viņš vēr-

šas pret dzīves perifērijas fotografēšanu, uzstādīdams prasību, ka

dzejniekam vajaga būt dzīves dziļāko saturu tulkam un pareizi ap-

rāda:
... „liela dala mūsu rakstniecības ir sekla tikai tāpēc, ka tai

par sava laikmeta pamatproblēmām, par viņa filozofiju un garīgo

saturu vispār nav ne jausmas" (Daugava, 1932). Filozofijas novadā

tiecas Anševica grāmata lejūtas aistētika (1930), kas iztirzā tagad-

nes mākslas filozofijas pamatus, tuvāk apskatot Teodora Lipsa un

Joh. Folkelta ieskatus par iejūtas aistētiku. Aistaram tuvs rakst-

nieks ir A. Erss, par kuru viņš sniedzis atsevišķus apcerējumus un

1936. g. publicējis literāru studiju — Sejas aiz maskām, kurā labi iz-

sekotas A. Ersa līkumotās attīstības gaitas.

d) Jānis Kadilis dzimis 1903. g., beidzis Cesvaines

ģimnāziju 1921. g., ieguvis skolotāja tiesības un divi gadi strādājis

Vecgulbenes 2. pak. p-skolā. Sākot ar 1923. g. viņš strādā franču

licejā Rīgā un 1933. g. nobeidz L. U. tautsaimniecības nodalu. —

J. Kadilis mēģinājies arī dzejā, bet visvairāk darbojies literātūras

kritikā. Dzejoli izkaisīti periodikā. Vērtējot literāros darbus, Ka-

dilis parāda labu literāru gaumi un plašas zināšanas pasaules, īpaši

vācu un franču literātūrā. Dzejas darbā Kadilis mīl uzmeklēt tā

būtiskās iezīmes un iztirzāt dzejas darba formālo pusi. Piem.,

1930. g. Daugavā iespiestais apcerējums par Latvju modernās dze-

jas antoloģiju jau parāda viņa prasības, kādas var uzstādīt īstai dze-

jai. Turpat tālāk Kadilis runā par latvisko skaidrību dzejā un vēr-

šas pret ziņģu kultu, kas tāls latviešu garam. Kā paraugu īstai dze-
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jai viņš min tautas dziesmas ar noslēgto formu un domu skaidrību,

kas mūs vairāk tuvina nevis ģermāņu, bet latīņu kultūrai. Jauna-

jiem dzejniekiem viņš norāda: „Meklējiet vispirms savas tautas

gudrības grāmatās — tautas dziesmās,... meklējiet latīņu, visno-

taļ franču klasiskās dzejas dārzos, neatdariniet akli šos paraugus,

bet mācaities no tiem vienkāršību un lietu pareizo mēru, mā-

caities domas un formas skaidrību." Dzejai viņš

pieiet ar stingrām prasībām un prot īstā vietā teikt motivētu sprie-

dumu par tiem, kas ar savu paviršību un lielo iedomību latviešu

dzejai goda nedara. Kadilis pieder tiem jaunās paaudzes rakstnie-

kiem, kas raksta maz, bet totiesu sevišķi rūpīgi un pamatīgi, iz-

skauzdams no savām apcerēm katru lieku frāzi. Labi viņam pado-

das nevien rakstnieku darbu iztirzājumi un vērtējumi pēc to satura

un formas, pēc mākslas dotībām, bet viņš var un prot nodziļināties

literātūrā arī tīri teorētiski. Vairākas viņa apceres atrodamas arī

šai izdevumā (cf. IV, V un VI).

c) Pārējie. Interesantas apceres par latviešu un cittautu

rakstniecību un folkloru publicējusi Anna Bērzkalne (dz.

1891). Folklora viņai ir sirds lieta, un šai laukā viņa speciālistu ap-

rindās labi pazīstama ar savu rūpību un neatlaidību darbā (1925—29

viņa vadīja arī Latv. folkloras krātuvi). Tāpat viņa uzmanīgi no-

dziļinās rakstniecībā, patstāvīgi un pamatīgi iztirzādama izraudzīto

autoru dzīvi vai darbus. Vairāki raksti te viņai par Apsīšu Jēkaba

un Poruku Jāņa, Rūdolfa Blaumaņa un Annas Brigaderes tipu un

tēlu pasauli. — Elza Grāvīte-Plukše vērsusi uz sevi uz-

manību ar kritikām un literārām apcerēm, no kurām vairākas atro-

damas arī šai izdevumā (cf. V un VI). — No visjaunākiem redzamā

vietā izvirzās Jānis Rudzītis (dz. 1909), kas devis jau vai-

rākus plašākus rakstus gan tīri teorētiskā, gan literātūrvēstures

laukā. Vairāki no tiem atrodami arī šai izdevumā (cf. Vun VI),

citi izkaisīti periodikā. — Labu literāru erudīciju savās apcerēs

parāda Krišjānis Ancītis, Jānis Bičolis, Kārlis

Draviņš un Kārlis Kurcalts, kas visi snieguši rakstus

arī šai izdevumā (cf. 11, IV, V un VI), tāpat Kārlis Strauts,

kas seko tikai drāmatiskai rakstniecībai un skatuves mākslai.
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OTRĀ NODAĻA

1. Jānis Medenis

Jānis Rudzītis

1.

Jānis Medenis dzimis 1903. gada 31. (18.) maijā Praulienas

pagasta Ješkās. Šīs mājas tanī laikā piederēja Lazdonas cv. luL

draudzei, un Medeņa vecāki bija «mācītāja ļaudis", resp. Ješku

nomnieki. —- Ilgas upīte, kas tek gar Ješkām, teiksmainais Ūbānu

pilskalns un Ozolkalns, — šīs dzimtenes gleznainās vietas kļuvu-

šas dzejniekam mīļas jau no bērnu dienām. Pie tām viņš allaž ka-

vējies savā dzejā. Malienas ļaudis ir bramanīgi. Tie zina daudz

nostāstu par pagājušo laiku stipriniekiem, pārgalvīgiem spītniekiem

pret kungu varu, bezbēdīgām dzīrēm v. t. t. Arī šis elements rakstu-

rīgs Medeņa dzejai. Malienas ļaudis Medeņa dzejā kļuvuši par lat-

viešu varonības un varenības reprezentētājiem. Skolas mācības

Medenis sāk Praulienas pagasta skolā (1910—1913). Te rodas pir-

mie dzejas mēģinājumi, un viņa dievinātais paraugs šinī laikā ir

Kārlis Skalbe ar dzejoļu krājumiem Kad ābeles zied un Sapņi un

teikas.

Pēc pagasta skolas Medenis nonāk Madonas proreālskolā

<1913—1915), bet 1915. gada rudenī iestājas Rīgas kultūrtechniskajā

vidusskolā, kas toreiz bija evakuēta uz Tveru. — 1918. g. rudenī

viņš iestājas Madonas vidusskolā. Bet apstākli dzimtenē ir tādi,

ka blakus skolas mācībām Medeni saista arī citas intereses. Viņš

iepazīstas ar tagadējo pulkvedi Ezeriņu, pulkvedi Ozolu un citiem

madoniešiem, kas slepeni gatavojas cīņai pret vācu okupācijas varu

un lieliniekiem. 1918. gada novembrī 15 gadus vecais zēns atstāj

skolu un brīvprātīgi stājas II Cēsu rotā. Līdz 1920. g. Medenis ir Lat-

vijas atbrīvošanas cīņu dalībnieks, piedalīdamies bīstamos izlūka

•gājienos, Bermonta sakaušanā un citās cīņās. Dzejnieks saka:

„Vēl būdams bērns, šautni rokā tvēru, naktīs blāzmainās

ceļu ceļus gāju tēviju sargāt" (Varenība, 11). Šo svarīgo

apstākli nedrīkst aizmirst. Tas bijis viens no izšķirošajiem Medeņa
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dzejas virziena un idejiskā satura veidošanā. Pēc kara beigām Me-

deni arī turpmāk interesē militārā karjēra. No 1920. līdz 1922. g.

viņš ir Kara skolas audzēknis. — 1922. g. Medenis iestājas Latvijas

universitātē un līdz 1924. g. studē baltu filoloģiju. Pēc tam darbo-

jas žurnālistikā. No 1927.—1937. g. strādā A. Gulbja Konversācijas

vārdnīcas redakcijā, ilgāku laiku būdams tās sekretārs. 1930. g

Medenis par jaunu iestājas Latvijas universitātē, šoreiz tiesību zi-

nātņu nodajā. Taču darba apstākli aizņem loti daudz laika, un

1933. g. Medenis atkal studijas pārtrauc.

Par savām pēckara literārām interesēm un simpātijām Mede-

nis stāsta: „Ap šo laiku Skalbe jau bija aizmirsies. Jūsmoju par

Viktoru Eglīti, tad pieķēros Edvartam Virzām, drīz vien frančiem

— Verharnam, Vērienam sevišķi, samācījos tos kā pātarus no gal-

vas. Un visupēc tos visus pametu un tagad jau 5—6 gadi kā bībeli

lasu tikai romniekus, par visām lietām Horāciju. 2 gadi kalu latīņu

valodu, lai tiktu pie tiem klāt. Šī beidzamā mīlestība ari laikam ne-

kad nebeigsies. Zināms, te es neminu dainu, kas ir pati mana dzī-

vība" (autobiogrāfiski dati, Līgotņu Jēkaba Runa etc, 1937).

2.

Jāņa Medeņa pirmais iespiestais dzejolis parādās Latvijas

Vēstnesī 1920. gadā. No 1922.—35. g. viņš vēl rakstās par Jāni

Medni. Ar šo vārdu iznākuši divi dzejoļu krājumi: Torņi pamalē

(1926) un Tecila (1933). 1935. g. viņš to atmet, un trešais dzejoļu

krājums Varenība (1936) iznāk jau ar Jāņa Medeņa vārdu.

Savas dzejnieka gaitas Medenis sāk tanī laikā, kad mūsu lite-

rātūrā vērojams ekspresionisma uzplaukums. Taču jau literārās

darbības sākumā viņš no šī virziena noteikti novēršas. Ekspresio-

nistu vilšanās viņam nav jāpiedzīvo. Atskatīdamies uz pasaules

kara un atbrīvošanas cīņu laikiem, Medenis redz nevien asinis un

šausmas, bet arī latviešu varonīgo karavīru, ko pēc uzvarām pār

milzīgu pārspēku sveic brīvās tēvijas saules lēkts, vīdams spožu

leģendu vainagu ap viņa zobenu un garu. Medenim ir interese un

spējas vērot visas latviešu tautas vēstures gaitas no vistālākās se-

natnes līdz mūsu dienām. Te rodas atziņa, ka mūsu tautai sevišķi

kāpinātā veidā parādās zobena varonība un gara varenība. To pa-

rādīt mākslas darbos, — tāds ir Medeņa mākslinieciskais nodoms.

Viņš kļūst par mūsu dzejas nacionālā virziena pārstāvi.

Medenis nebūt nav vienpusīgs. Latviešu tautas varonību un

varenību viņš redz nevien kaujās, bet arī miera laika raženos dar-

bos, dzīru brīdī, idilliskā lauku sētā, jauno laiku pozitīvās parādībās

visos dzīves novados, pat mīlestībā, ciešanās un citos individuālos
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pārdzīvojumos. Viņš ir iecietīgs pret visiem, kas dzejnieka vārdu

nevalkā velti, kaut arī viņu dzeja skanētu Medenim svešākas ska-

ņas. Še der atzīmēt viņa simpātiskās domas par to, vai literātūrā

pieļaujams traģiskais tonis. Tecilā teikts:

Dzejniek, trulas spalvas necilā —

Karstas dzirkstis šķilas tecilā!

Tu, kas vairāk iznīcības viedi,

Dzīvā gara nedod panernt tai.

Gaviles un drūmu mesi dziedi

Divvienībai svētai, mūžīgai:

Mīlestībai, viņas rožu krāsai,

Nāvei, mīlestības melnai māsai. (125)

Tā tad mīlestība un nāve, resp. gaviles un traģika ir divvie-

nība, kam vieta dzejā. Bet šo divvienību nespēs parādīt tas,

kam „trula spalva". — Varenībā Medenis, nākdams ar autoritārās

Latvijas dzejas deklarāciju, saka:

Tiešām, es saku, ir nācis jauns laikmets, un jauna nāk dzeja,

Nevarīgs skumēju bars, pakritis, necelsies vairs;

Lasītājs ieiet šai līksmē kā latviskā Baznīcā jaunā,

Līksmē, kur traģiskā balss dobji kā ērģeles dun! (32)

Ar to no jauna uzsvērts, ka traģiskā balss drīkst eksistēt arī

autoritārās Latvijas dzejā. Bet tad tai jāskan majestātiski kā ērģe-

lēm, tai jābūt varenai.

3.

Kad iznāk pirmā dzejoļu grāmata Torņi pamalē, Jānim Mede-

nim ir tikai 23 gadi. Bet ik lappuse liecina, ka gados jaunajam auto-

ram ir neapšaubāmi liels talants, ko visvairāk skolojis Ed. Virza.

Ārējā izteiksmē gan palikušas dažas nenogludinātas vietas: paga-

dās kādas neizdevušās stila gleznas, atskaņu dēļ upurēta valodas

pareizība v. tml. Bet citādi Medenis ar drošu techniku prot saturu

iekļaut stingrā formā, rezultātā sniegdams atzīstamas dzejas pa-

raugus.

Torņos pamalē gaiši redzams, kā dzejnieks atrod savu ceļu.

Vilinājums kļūt par individuālu romantiķi ir diezgan liels. Bieži

vien viņš, nirdams savā dvēselē, nokļūst rezignācijā. Var ņemt

kaut šādu pantu:
Tik bezgalīgas mokas mana alga,

Un manas domas — nebriestoša sēja,

Kas kalst un mirst no pirmā asā vēja.

Man saprastam vai nīstam būt — vienalga. (16)

Vai arī:

Man aiziet tīk no zemes tukšā dārda,

Un kur nekas vairs mani nenomāc,

Kāds klusums izplešas, kam nava vārda. (15)
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Te vēlāko Medeni grūti pazīt. Majestātisko ērģelbalsi savu

skumju apdzejošanai viņš vēl nav atradis. Tā ir romantiski noska-

ņota jaunekļa lirika ar attiecīga vecuma psīcholoģijai raksturīgiem

jūtu pārspīlējumiem.

Jau daudz patiesāks Medenis kā individuāls romantiķis parā-

dās erotiskajā lirikā. Te, varbūt, visvairāk jūtama Virzas skola.

Dzejolis Rotaļīga mīla, Frina putu baltā gultā v. c. dzejoļi liekas

kā no Virzas grāmatām izņemti. Bet maldīgi domāt, ka te neparā-

dās arī paša Medeņa individualitāte. Virza Medenim mācījis tikar

to, kā rīkoties, lai daži riskanti temati nepadarītu dzeju piedauzīgu.

Tādēļ šī līdzība. Ja vienādība redzama arī tematu izvēlē, tad tas

gan būs izskaidrojams ar abu dzejnieku rakstura un temperāmenta

radniecību.

Grāmatas pirmajos dzejoļos skan sabiedriski nacionālais mo-

tīvs. Arī te vēl diezgan vāji jūtams nākamais latviešu varonības un

varenības paudējs. Liekas, Medenis pēc paša nesen redzētām un

izcīnītām kaujām atvelk elpu un, atgriezdamies miera dzīvē, apro-

bežojas ar ceļmalā redzamā konstatēšanu, uz brīdi apstādamies pie

kritušā, blindažas Nāves salā, sašautām lidmašīnām un atbrīvotās

dzimtenes skaistuma.

īstā Medeņa literārās sejas noskaidrošanās redzama pēdējā

nodaļā Mūžīga diena. Te vispirms redzam, ka laimīgi sintezējušies

individuālais un nacionālais elements. Tie abi saistās viens ar otru,

nav nemaz atsevišķi iedomājami. Nodaļu ievada tercīnu cikls, kas

visgaišāk rāda abu elementu saskaņu. Medenis ir atmodies no

skumju nespēka. Viņš konstatē: „Šai zemē mūžam lielus.darbus
mīlēs" (64). Skan balsis: „Mēs mostamies uz dzīvi — važas šķelt!'4

(65). Mīlēdams sievieti, viņš mīl visus ļaudis, gaišo dabu, sauli,

dzīves burvību. Bet, lūk, sie panti jau ir vieni no raksturīgākajiem

Medeņa dzejas saturā:

Un pretī saulei dzidros debess klajos,

Un pretī vasarai man ilgas iet!

Es redzu ļaudis darbos mierīgajos,

Kas uzliek roku arkla balstam ciet',

Un mīlas tuvumā un laiku mainās

Kā miljons brāļu turas vienuviet.

Tas daiļums mūžīgais, kas sirmās dainās,

Un cīnās iekarotais slavas rīts,

Kā dzlntaravots valgmi ielej vainās,

Jauns zelta laikmets zemē iezvanīts! (66)

Ar Kultūras fonda godalgoto dzejoļu krājumu Tecila Medenis

kļūst par pirmās šķiras dzejnieku, tā ka prof. A. Švābe var konsta-

tēt: «Mednis ir stiprākā personība tai dzejnieku paaudzē, kas lite-
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rātūrā ieguva dc iure stāvokli līdz ar mūsu valsti" (Daugava, 1934).
Tālāk prof. A. Švābe saka: „Un dc iure viņam pienākas kā

likumīga tiesa taisni par Tecilas pirmo tecējumu, kas glorificē...

latvju strēlnieku leģendārās cīņas" (turpat). Tiešām, te strēlnieku

gaitas pēc traģiskajām Ziemsvētku kaujām apdzejotas ar tādu spēku

kā nekur citur visā latviešu literātūrā. Medeni pavisam neinteresē

vienpusīgais konstatējums: strēlnieki pameta savu dzimteni un aiz-

brauca uz Krieviju „glābt revolūciju". Pēc rūpīgām strēlnieku

vēstures studijām (Medeņa bibliotēkā savākta loti plaša strēlnieku

vēstures literātūrā) viņš grib radīt cienīgu literāru pieminekli strēl-

nieku leģendārajai varonībai, kas ar latviešu vārdu vien iedveš

paniskas bailes visā milzu Krievijā no Baltās līdz Melnajai jūrai, no

Latvijas robežas līdz Klusajam okeānam.

Šo varoņu leģendu, kam nav otra piemēra jaunlaiku vēsturē,

radījis latvietis! Cik liela dažādība temata uztverē starp Me-

deni un citiem strēlnieku dzejniekiem! Lielākā dala šīs gaitas ap-

dzejojuši tikai kā latviešu traģēdiju. Ekspresionists P. Ermanis par

strēlnieku Krievijā saka: „Kareivs vergs ir kā senāk" (Es šaubos,

es ticu). Bet Medenim: „Kareivs mūžam vergs nav bijis, nebūs

liekties mūsu dala" (14). Ar šo apziņu Medeņa strēlnieki, aizbrauk-

dami uz Krieviju, „durkliem šķīra jauna laikmeta lapu" (15). Balā-

des Aizbraucēji, Svijaga, Strēlnieku sapnis pie Svijagas, Kromas

spīgana, Pulkvedis Vācietis Perekopā — tās Medeņa strēlnieku dze-

jas augstākās virsotnes, kas uz laiku laikiem paliks latviešu varoņu

dzejas pirmajā vietā.

Vai Medenis nemaz nepieskaras patiesībai, ka strēlnieku le-

ģendai tomēr ir arī sava traģiskā puse? — Tomēr! Vislabāk šī tra-

ģēdija parādās balādē Pulkvedis Vācietis Perekopā. Pēc traģiskām

kaujām pulkvedis sauc:

Vai jau gaitas galā bija, —

Piecelies, Latdivīzija!

Celies augšā, sarkanā, stājies manu acu priekšā,

Atkal rindās līdzinies, celi šautni smagā riekšā! (32)

Šīs rindas skan kā varens kaujas maršs. Bet balāde beidzas

ar pantu:
Bet ap viņu nebij tur neviena cita,

Tik zem kājām Melnā jūra bangas sita.

Šķeļot rieta vizmu hlāvu,

Ena klintī cirta vioa plato stāvu. (33)

Šī lieliskā glezna parādās kā milzīgs lieliniecisko strēlnieku

traģēdijas rēgs, kas pasaka visu.

Tecilas otrā nodaļā Medenis liek karotājiem atgriezties miera

dzīvē. „Nu kļūsti pazemīgs un kluss par visām lietām. Kā lūdzējs
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dievnamā tu druvu mierā nāc... Un lēnprātīgs kā bērns ej laukus

svētīdams" (49). Te ir ari daži dzejoļi, kas radušies kā rūpīgu

vēstures studiju rezultāti, piem., Baznīckrogs, Pagasta dzīres v. c

Bet ari šinī nodaļā jūtama varonības elpa. Cilvēki, kas te tēloti, ir

gan pazemīgi un svētī laukus, bet viņos slēpjas liels potenciāls spēks,,

kas neļauj izgaist cīņu atmiņas un latviešu vēstures pieminekļu

vērošana.

Trešā nodaļā atkal sastopamies ar Medeni kā tīro liriķi. Me-

deņa sasniegumi liro-episkajās strēlnieku dzejās katrā ziņā liekas

impozantāki par viņa liriskajiem dzejoļiem. Bet būtu nepareizi, ja

Medeņa liriku atstātu neievērotu. Taisni tur parādās viņa literārā

talanta lielā nianšu bagātība. Varenais strēlnieku dzejnieks spējis

sniegt arī tādus dziļi intimus mīlestības dzejoļus kā Rožu smarža,

Balāde par kamenēm, Mikelnīcas zied v. c. Un pareizi saka Alfonss

Francis: „Tanī laikā, kad vairums šļupst par savu mīlestību bezga-

līgi apnikušās vārdu virknes, Medenis runā par pavisam citām lie-

tām, bet vienīgi no tā lielā miera, kvēles un klusuma, kas vērsmo

no šīm dziesmām, mēs vislabāk saprotam, par ko viņš domā. Me-

deņa jūtu lirika ir tieši tik klusa, cik skaļi viņa saprāta radītie va-

renie dzejojumi par vīru darbiem" (Labietis, 1936).
Tecila noslēdzas ar divi patētiskiem dzejojumiem: Ūbānu pils-

kalnā un Tecila. Ūbānu pilskalns ir dzejnieka dzimtenes svētā vieta,,

kurā viņš dod solījumu cirst jaunu pili. Protams, te domāta nevien

materiāla celtne, bet arī jauna latviska kultūra, — tā, ko simbolizē

Ausekļa Gaismas pils. Lai to varētu celt — vajadzīgs darbs, un tā-

dēļ pēdējā dzejolī viņš aicina visus darba darītājus necilāt trulus

darba rīkus.

Vislielāko atzinību, savā ziņā lielāko, kas vispār kādam

rakstniekam parādīta Latvijas valsts laikā, Medenis saņēma

par savu trešo dzejoļu krājumu Varenība. Šis darbs 1937. g. ieguva

pirmo Annas Brigaderes literāro prēmiju, kas pēc dzejnieces testā-

menta noteikumiem piešķirama labākajam nacionāli-ide-

āliskam darbam, kas iznācis pēdējos trīs gados.
Šinī brīdī tā ir lielākā godalga ari materiālā ziņā. Godalgu Medenim

pasniedza svinīgā aktā 1937. g. 10. janvāri, klāt esot izglītības mi-

nistram prof. A. Tentelim un Latv. universitātes rektoram prof. J.

Auškāpam.
Varenība ir dzejoļu krājums, kurā sevišķi labi redzams Me-

deņa sakars ar Horāciju. Medenis nav tikai Horācija skolnieks un

cienītājs vien. Abiem dzejniekiem lemts dzīvot savā ziņā vienādos

laikmetos un iegūt vienādu nozīmi savas tautas literātūras vēsturē.

Abi viņi tieši no skolas sola kļūst par karotājiem. Abi savā valstī
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piedzīvo politisko kaislību uzliesmojumus. Pēc tam Horācijs pie-

dzīvo imperatora Augusta Romas zelta laikmetu. Viņš kļūst par

ievērojamu Augusta laikmeta dzejnieku. Medenis piedzīvo 1934. g.

15. maiju, kad Prezidents Ulmanis izbeidz politiskās kaislības Lat-

vijā un dod tautai iespēju kopt savu nacionālo kultūru. Un Medenis

ar savu Varenību kļūst par jaunā laikmeta, autoritārās Latvijas, dzej-

nieku. No visiem latviešu dzejniekiem, kas tagad darbojas, uz Me-

deni visvairāk attiecināmi Ed. Virzas vārdi: „Tas gars, kas tagad

pārstaigā latviešu mājas, noliecas arī pār rakstnieku, čukstot viņam

pie ausīm atjaunotās tēvijas maģiskās formulas" (Jaunā junda, 114).

Varenība ir dzejoļu krājums, kurā Medenis jau pilnīgi apzinās

savu suverēnitāti dzejas mākslā, savu talanta spēku:

Dieva dziesmas varenību klintī kalu,

Ņemdams mirkli Viņa dzīves sev par dalu, —

Metu tiltu laikiem pāri,

ledams uz Aizsaules mierīgo āri. (137)

Bet visu savu talanta spēku viņš veltī latviešu tautas varonī-

bas un varenības paušanai. Kāpis kalnā, viņš var konstatēt:

Latvju tauta! No šī kalna sevī manu

Tavu domu, tavu spēku kustēšanu. (137)

«Mezdams tiltu laikiem pāri", Medenis ar apskaidrotām acīm

redz mūžības ceļu, pa kuru iet latviešu veļu pulki — «pagātnes pau-

dēji, nākotnes tulki". Nav otra latviešu dzejnieka, kas savā dzejā

tik bieži un ar tādu svinību būtu runājis par veļiem. Bet nākotnē

Medenis redz latviešu un Latvijas apgaroto varenību. Viņš paredz

latviešu gara Eiropas misiju. Veci vīri, Ziemsvētku vakarā zīlē-

dami, saka par Latviju:

Kad saļims Eiropa, skaldītā, vecā, —

Tu jaunu dvēseli nākamai dosi. (191)

Varenībā gandrīz nemaz nav intimās lirikas. Šinī apstāklī

konstatējama sevišķi zīmīga jaunā laikmeta ietekme. Redzēdams

lielos notikumus autoritārās valsts dzīvē, Medenis ir pārņemts ar

domām par Latviju un latvisko. Viņa sirdsapziņa pašlaik neatļauj

dzejot par individuālām jūtām, kam nav sakara ar tautu vai valsti.

Varenība sākas ar ieskaņu, kas slavina jauno laikmetu un tā

devēju. Pēc tam seko nodaļa Sauciens, kas radusies no dzejoļiem,

kuri sacerēti 1934. g. priekš 15. maija. Te Medenis ir viena ceļa

gājējs ar Ed. Virzu. Abi ilgojušies pēc latviskās Latvijas, abi runā

soģa balsī. Var salīdzināt kaut Virzas Dzeju un poēmu 7. lp. ar Me-

deņa Varenības 17. lp. — Un tad nāk brīdis, kam veltīta nodala

Jaunais laiks. Brāļu kapos gulošie

Līdzi dzīvajiem pa debess vējiem sauc:

Jaunu garu atkal saņem, tauta! (21)
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Dzejolī Indrānu oši šalc ļoti kāpinātā izteiksmē tēlotas Pre-

zidenta gaitas savas tautas vidū. Šinī nodaļā ir ari jaunās dzejas

deklarācija. Šai dzejai jābūt ar tik varenu elpu kā zobena skaņai,

ko skandē varoņu laiks. —■ Nodaļā Varoņu laukos ir vairāki episki

dzejoli un epa fragmenti par Latvijas atbrīvošanas cīņām 1918. un

1919. gadā. Reālie notikumi te jaucas ar teiksmainiem nostāstiem,

dzīvos pavada veļu pulki v. tml. Vārdu sakot, Medenis latviešu cī-

ņas leģendārizē.

Pavisam jauna nianse Medeņa talantā parādās nodaļā Labie

kaimiņi. Te sakopotas viņa satiras. Medeņa satiru tiešais paraugs

bijis Horācijs. It sevišķi tas redzams Medeņa satiru stilā. Tāpat kā

Horācija, arī Medeņa satirās blakus strofām, kas var radīt smiek-

lus, ir tādas, kas ļoti nopietnas. Tur sastopams didaktiskais un

filozofiskais elements. Atzīmējams Slotu sējējs, kas savā ziņā at-

gādina Pēra Ģinta sastapšanos ar Pogu lējēju.

Bet Medenis par Horāciju var teikt to pašu, ko pēdējais saka

par savu paraugu Archilochu: esmu viņam sekojis ritmā un garā,

bet ne saturā un vārdos. — Medeņa satirām ir īpati latvisks saturs*

Viņš par to saka: „Pitijambs pirmais un otrais man raisīja snaudu-

šos spēkus — par maztautiskiem darbiem draugiem virsū brukt "

(119). Protams, tādā gadījumā Medeņa satiru sižeti stipri laikme-

tiski. Bet forma garantē šiem sacerējumiem paliekamu nozīmi.

Mākslinieciskā ziņā visaugstākā nodala ir Mājās. Te Medenis

visā spožumā parāda savu nacionālā liriķa talantu, kas lielā

sirsnībā, mierā un tiešām latviskā skatījumā tēlo Latvijas laukus,

mājas un cilvēkus ziemas kupenās, pavasarī, vasarā un rudenī,

darbā un dzīru brīdī, vienkāršā priekā par skaisto Dieva pasauli un

filozofiskās pārdomās.

Bez lirikas un liro-epikas, kas sakopota apskatītos krājumos,

Medenis mēģinājies arī citās dzejas nozarēs: drāmā un stāstu rakst-

niecībā. Te atzīmējama nepabeigtā traģēdija Jūdu ķēniņš, no kuras

daži fragmenti parādījušies periodikā. Kristus personai Medenis

piegājis īpatā veidā. Viņš atstājis neievērotas leģendas par brīnum-

darbiem un sacerējumā rāda vienīgi ētiski augstvērīga cilvēka tra-

ģēdiju, kas pa daļai izaugusi no Kristus laika sabiedriskiem un psī-

choloģiskiem apstākļiem. Darbs sacerēts piecpēdu jambos.

Daži Medeņa stāstiņi tāpat izkaisīti periodikā. Lielākas māk-

slinieciskas vērtības tiem nav. Kā viens no labākiem atzīmējams

Melnais, sarkanais un baltais (Piesaule, 1931).
Medenis tulkojis Dostojevska romānu Brāļi Karamazovi un

kopā ar Raimondu Bebri sastādījis antoloģiju Varoņu laiks.
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4.

Medeņa dzejas stilā ļoti iezīmīga ir patētika un hiperboliska iz-

teiksme. Tā samanāma visos trīs dzejoļu krājumos, sevišķi varoņu

dzejā, piem.: Gar purviem, tīreļiem un mūžu siliem guļ viņu līķi

drausmīgi kā nakts (Torņi pamalē, 5). — Tad mira tikumi, un auga

ienaids sens tik augsts kā debesjums un dziļš kā bezdibens (Te-

cila, 37). —
Jauni laikmeti pār tevi spārnus vēd, milzu šalkā aizdun

sargu soļi (Varenība, 21). Bieži vien šī patētika un hiperbolisms-

saskaras ar bībeles stilu, piem.: Tavs skrējiens augstībā (Tecila,

10). —Tu ilgi paliki ar savu Dievu runā (turpat, 16). Tor-

ņos pamalē un Tecilā vairākkārt sastopamas Ed. Virzas stila aso-

ciācijas, piem.: No kapiem piecēlās ir miruši ir dzīvi (Tec, 38; sal.

Virzas Karogs). — Nu slaidās bērzu galotnes šalc savā vaļā pava-

sarī (Tec, 51; sal. Virzas Bērzi) v. c. —
Bet vistuvāk Medenis ar

savu stilu pieiet tautas dziesmām. Te vispirms jāmin tas fakts, ka

Medenis stāv tālu no pilsētas kultūras pārņemtiem dzejniekiem.

Viņa kāpinātās vai reālās īstenības tēlojums, domu gaita, fantāzijas-

darbība un valoda ir tuva lauku ļaudīm, tautas dziesmu radītāju

īstajiem pēcnāčiem. Tikai viena zīmīga illūstrācija: Modernās gara

kultūras dzejnieks J. Sudrabkalns savas dziesmas apzīmē par kaislu

vanagcilti. Medenis turpretim saka: „Es esmu tāds, kam melodijas

kā zelta bites apkārt vijas" (Torņi pamalē, 78). Tā nav nejaušība.

Bite Medenim ir mīļš priekšstats, ko viņš bieži min gan tiešā, gan

pārnestā izteiksmē. Tas ir zīmīgi: lauku ļaudīm bite tāpat ir mīļš,

savā ziņā pat svēts kukainis, kam var pielīdzināt dažu labu tikumu

cilvēku dzīvē. — Arī citi Medeņa salīdzinājumi un metaforas parasti

ietveras lauku dzīves sfairā.

Tautas dziesmu stilam tuvu stāv sinekdochālā izteiksme, kas

bieži vien atrodama Medeņa dzejā, tāpat pielikuma epiteti, ar gudru

ziņu lietoti deminūtīvi v. t. t. Bieži vien sastopami ļoti zīmīgi tautas

dziesmu strofu pārfrazējumi, kas tad iespiežas atmiņā ar suģestrvu

spēku, piem.: „Uz sauli to,kurp kājas auju, no kauliem nāve tiltu

cel" (Tecila, 45). — Tautas dziesmu stilam Medeņa dzeja tuvojas

arī ar valodas leksikālo sastāvu un sintaksi. Medeņa dzeja vispār

tiecas uz archaismiem. Viņa stils iegūst īpatu cēlumu, ja tur lasām

par kara ratu dārdiem, par to, ka rīta debess malā gaida

p i 1 s ē t s v. tml. — Medenis nelepojas ar jaunvārdu darinājumiem,

bet ļoti bieži lieto apvidus vārdus un formas. — Ja Medeņa dzejā

atrodam tādas vietas kā „Saule kāpj debesu kalnu" (Varenība),

~v id ū krievu", „n ā k viņš pašu ceļa vi d v", „a ts a —

roka — vēzēji s", „es nedošu spīganai jājāj manu kurn e-

-liņ v" (Tecila) v. tml., tad tūliņ atmiņā nāk tautas dzeja. lekļausi-
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jies laucinieku valodas plūduma, Medenis nevairās ari no afekteta

akcenta, piem.: „krūsta nemetis" (Varenība, 181).

No valodas figūrām Medenis visvairāk lieto atkārtojumu. Se-

višķi zīmīgs episkais atkārtojums, piemēram, balādē Komēta (Te-

cila), kur pēc atsevišķiem dzejas posmiem atkārtojas baigās rindas:

„Dievs, miera svētība bij īsu laiku dota!" un „deg naktī komēta kā

asiņaina slota." Atkārtojuma suģestija labi parādās franču balādes

formā, ja vien atkārtojamā rinda ir zīmīgi izvēlēta. Medenis šinī

gadījumā prot rīkoties kā liels mākslinieks. Viņa franču balādes

formā rakstītie dzejoli sevišķi izceļas taisni ar atkārtotās rindas

spilgtumu. Piem., dzejolī Strēlnieki Kremlī — „Ap tevi gaisos

nāves spārni trauc!"; dzejolī Veļu nakts balāde — „No kauliem nā-

ve tiltu cel"; dzejolī Rožu smarža — „Sirds rožu smaržā tevi jūt":

dzejolī Balāde par kamenēm
— „Dūc skumji samta kamenes" v.

tml. (visi piemēri no Tecilas).

Medeņa varoņu balādēs daudzreiz izteiksme pilna drāmatiska

sprieguma. To viņš visvairāk panāk ar elipses palīdzību: „Naid-

nieks ķeras pavadā, — stāt! — un aptur gaitu ašo" (Tecila, 29).

Medenis ir īsts vīzuālists, kas ar ietekmīgām metaforām, krā-

su epitetiem un citiem stila līdzekļiem rada ļoti spilgtas redzes glez-

nas. — Dzirdes gleznu mazāk. Tās ari nav tik spilgtas, pa laikam

darinātas ar onomatopoēzes palīdzību. Bet pati valoda kā skaņa

Medenim nav vienaldzīga. Noskaņas radīšanai viņš vairākkārt lie-

tojis alliterāciju, piem.: „Murgu māktai kara draudzei" (Tecila, 14).-

---„Dārzā rozēm lēnām lāsēm rasa krīt" (turpat, 90) v. tml.

Tomēr taisni ārējā izteiksmē Medenis vēl nav visur sasnie-

dzis pilnību. To, kas tur nevēlams un labojams, zīmīgi raksturo

Virzas vārdi: „Latviešu rases gari ir drāzušies no viņa dvēseles

dziļumiem ārā ar dūmiem un ugunīm, un tāpēc arī da v dz a s Me-

deņa poēmas ir neskaidras, un tikai vairākas reizes pār-

lasot, var izprast, ko viņš grib sacīt. Viņa dzeja ir grūta un nedo-

das tik ātri rokā, veldama vārdus bez sevišķas izvē-

les, kā no augstuma krītošs strauts vel zemes un akmeņus" (Zem

karoga, 337).

5.

Medenis ir saistītās dzejas formu cienītājs ar lielām tieksmēm

uz polimetriju. Te jāievēro, ka arī Medeņa skolotāji, — Ed. Virza,

V. Eglītis, Horācijs, — bijuši formas cienītāji, un polimetrija sevišķi

izceļas Horācija dzejā, ko Medenis apzīmē par savu bībeli. No an-

tīkām formām Medeņa dzejā atrodami heksametri, elēģiskie disti-

chi, Sapfo un Alkaja strofas un pitijambu sistēmas. Pēdējās viņš
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pirmais lieto latviešu orīģināldzejā, sacerēdams tanīs savas satiras.

No romāņu tautu kanoniskām formām Medenis bieži lieto sanētas

un tercīnas, bet sarežģīto franču balādes formu viņš izkopis līdz

pilnībai, pārspēdams pat Sudrabkalnu. Ar atskaņām vairākos ga-

dījumos Medenis rīkojas virtuozi.

Ar Medeņa vārdu saistās ievērojams fakts latviešu dzejas

formu vēsturē. Dzejoļu krājumā Varenība viņš reprezentējas kā

jaunu nacionālu dzejas formu radītājs. Šīs jaunās

dzejas formas ir deviņi Medeņa metri, kas radušies tautas

dziesmu pantmēra pamatelementus (dipodijas) kombinējot jaunās

sistēmās. Pie tam šinīs jaunajās sistēmās saistīgi tautas dziesmu

metrikas pamatlikumi par gala zilbēm un cēzūru. Tāpat kā

tautas dziesmās, Medeņa metros ir tikai krītošie pantmēri:

trochajs un daktils. Ar to sakarā enklitiskie savieno-

jumi, ko arī pazīstam no tautas dziesmām, piem.: Tām auga

miezītis, vīdamies kopā ar rūgto āpim'ti" (168). — Pa daļai pēc

tautas dziesmu parauga, pa daļai Horācija dzejā atrodamo antīko

dzejas formu struktūras ietekmē Medenis savos metros lieto pant-

mēra maiņu. No visiem deviņiem metriem pantmērs nemainās

tikai pirmajā, sestajā un septītajā. Pārējos mainās trochaju un

daktilu rindas, — Te var piezīmēt, ka piektajā metrā pantmērs

mainās vienā rindā.

Ļoti ievērojama parādība Medeņa metros ir ritma modi-

fikācija. Tas nozīmē, ka daktilu pēdu zināmos gadījumos var

aizvietot ar spondaju (.'—) vai prokeleusmatiku (/y .
o)*, piem.:

Kā milža kūkumu Lielie Kangari sacēla priekšā...

Lūza zari, brīkšķēja, aizcirtās krustiski gājēju priekšā. (40)

Kā tautas dziesmas rāda, ritma modifikācija ir latviešu metri-

kas dabā. Tā ievērojami vairo dzejas mūzikālo labskanību.

Krītošie pantmēri, enklitiskie savienojumi, pantmēra maiņa un

ritma modifikācija, tāpat gala zilbju likums ir parādības, kas Medeņa

metriem kopējas ar tautas dziesmu metrisko formu. — Bet tur ir arī

lādas parādības, kas Medeņa metrus radikāli nošķir nevien no in-

ternacionālajām formām, bet arī no tautas dziesmām. — Ja mūsu

■dienu dzejnieki dzejas rindu garumu veido atkarībā no pēdu skaita,

tad Medeņa metros rindu garums atkarīgs no dipodiju skaita.

Tautas dziesmu trochaju rindās vienmēr ir tikai divi dipodijas,

daktilu rindās viena vai divi dipodijas, resp. divas vai četras pēdas,

bet Medeņa metros kā trochaju, tā daktilu rindās ir arī trīs dipodijas,

piem.. Sabrauca pļāvēji, || iekūra uguni || vakara zilgmē;

Odu barus [ļ gainīdami, ļļ dūmus cēla. (129)

*Punkts (.) apzīmē tadu zilbi, kuras garums vai īsums pantmēra nav

svarīgs, svītriņa (") obligātoriski garu un lociņš O obligātoriski īsu zilbi.
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Kā redzams, starp atsevišķām dipodijām obligātoriska cē-

zūra. Pēdējā laikā Medenis otrā, piektā un ceturtā metrā sacerētos

dzejoļos lieto arī atskaņas.

Katra dzejas forma tikai tad attaisno savu eksistenci, ja tanī

.iespējams uzrakstīt labu dzejoli. Medenis pierādījis, ka viņa metros

to var. Minēsim te tikai tādus dzejoļus no Varenības kā Mājās, Vare-

nība, Bērns ar vizbuli, Vakars pie Aiviekstes, Linu ziedā v. c. Var teikt,

ka Medenis ir pirmais, kas tautas dziesmu metrikas pamatprincipus

atzīstamā veidā piemērojis modernās dzejas prasībām, tādā ziņā

paveikdams to, ko nevarēja Pumpurs, Auseklis, Lautenbachs un

citi, kuri domāja, ka nacionālo formu jautājums atrisināms ar dze-

jošanu nepārveidotā tautas dziesmu pantmērā un strofu ie-

kārtā. Pirmais metrs radies ap 1934. g. Ziemsvētkiem, bet visi

līdzšinējie metri izveidoti līdz 1936. g. pavasarim.

Dažus dzejoļus Medeņa metros sacerējuši ari Pēteris At-

spulgs, Zinaīda Lazda un Alfonss Francis.

6.

Pagaidām Medenis vislielāko nozīmi iegūst ar savu liro-episko

dzeju, kaut gan augsta vērtība ir arī viņa tīrajai lirikai. Būdams

•spilgts literātūras nacionālā virziena pārstāvis, Medenis vistuvāk

stāv Ed. Virzām. Bet arī pašam Medenim jau radušies skolnieki,

■no kuriem pirmā vietā minams Vilis Cedriņš. Cildinādams latviešu

varonību un gara varenību, pieskaņodamies autoritārās Latvijas

centieniem, sākdams jaunus ceļus latviešu dzejas formu vēsturē,

"beidzot — to visu darīdams kā suverēns mākslinieks, Medenis lat-

viešu literātūras laukā ātri ieguvis lielu vārdu. Bez tīri aistētiskām

vērtībām viņa dzejā ir arī nacionālās apziņas stiprināšanas avots.

Un šis lielais nacionālais spēks, kas strāvo no Medeņa dzejas, mūsu

laikos vērtējams kā ļoti ievērojams fakts.

2. Kāda jauno rakstnieku grupa

Jānis Lapiņš

Latvijas valsts laikā radusies daudzskaitlīga jauna rakstnieku

paaudze. Daži no jaunajiem rakstniekiem gājuši skolās krievu im-

pērijas laikā, cīnījušies pasaules karā dažādās armijās un bei-

guši ar Latvijas nacionālo armiju. Viņi — kara un revolūcijas jau-
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uekļi, kas izcīnījuši Latvijas valsti. Daži no tiem savas vārsmas

kaluši pasaules kara tranšejās vai lazaretēs, gan vakaru frontē, gan

kā sarkanarmieši, vai kā nacionālās Latvijas cīnītāji. Citi varējuši

iet tikai latviešu skolās. Tā ir grūti augusi paaudze, kas redzējusi

visādus „velnus", bet ari uzvaras gaviles. Viņa dzīvojusi indīgā

gaisā, bet vairumā pati palikusi nesaindēta. Še ir dažādu noskaņo-

jumu ļaudis. Jaunās dzejnieku paaudzes uzstāšanās laiks jāņem' ap-

mēram sākot ap 1925. gadu. Tad dzimst jauns noskaņojums visā

latviešu sabiedrībā — pēc revolūcijas un brīvības cīņu satraukuma,

tad rodas arī jaunatne ar citādu dvēselisko noskaņu.

Ja impērijas laika jaunatne gandrīz bez izņēmuma bija kreisa,

tad Latvijas valsts laikā tikai neliela rakstnieku grupa paliek tur.

Tas ir Linards Laicēns, kas rediģē žurnālu Tribīne, tad Ķikuts, Grots,

Čaks un Plaudis, kas salasās ap žurnālu Trauksme, vēlāk Jauno

Trauksme (1928—31). Bet tautas augstskolas literārās studijas ie-

sācēji izdod žurnālu Signāls (1933). Visi šie žurnālīši ir palikuši

bez nozīmes, jo nav spējuši dot lozungus, kurus uzklausa. Nopiet-

nākais žurnāls kreisajā pusē bija Domas (1924—34).

Pilsoniski noskaņotie rakstnieki 1925. gadā nodibina rakstnieku

un mākslinieku biedrību Zaļā Vārna, kuras dibinātājs un vadītājs

visu laiku ir bijis gleznotājs Kārlis Baltgailis (dz. 1893), bet

literārās sekcijas vadītājs Fr. Gulbis, pēc tam J. Lapiņš. Zaļās

Vārnas nosaukums ņemts pa daļai draiskulīgi, pa daļai tāpēc, ka ar

to ir domāts labu ziņu un skaistuma putns. Mākslu Dievam Apollo-

nam ir bijis ziņnesis balts krauklis. Šī baltā kraukļa vietā kā skaistu-

ma un labu ziņu putnu jaunie rakstnieki un mākslinieki pie mums

paņēma, zaļo vārnu.

Zaļā Vārna līdz šim sarīkojusi 21 gleznu izstādi Rīgā un pro-

vincē, daudzus rakstnieku vakarus un izlaidusi caur savu sietu

milzumdaudz zaļu iesācēju, cenzdamās tos audzināt. Pēc vecu

zellu un jūrnieku likuma šie biedri nav taupījuši jaunus iesācējus un

paši svieduši tos ūdenī ar nesaudzīgām kritikām. Citādi „zalvār-

nieši" bijuši loti toleranti un draudzīgi un apvienojuši visādas poli-

tiskās pārliecības ļaudis gan no pilsoņu, gan sociālistu nometnes.

Pie Zaļās Vārnas piederējuši šādi, visumā jaunās paaudzes

rakstnieki: Ēriks Ādamsons, P. Aigars (Tērmanis), P. Atspulgs (Mi-

ķis), L. Auza, Alb. Birzmalnieks, Leonīds Breikšs, A. Brocis, Fr.

Dziesma (Forstmanis), Aleksandrs Čaks (Čadarainis), Kārlis Eliass,

A. Francis, Fr. Gulbis, J. Kalns (Dreimanis), J. Kelpe, Alfr. Kvālis,

H. Krūmiņš, Jānis Lapiņš, Kārlis Lapiņš, Filarets Lūsis, Ilona Lei-

mane, Jonāss Miesnieks, Valda More Kārlis Rabācis, Ēriks Raisters,
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Jānis Medenis, Ausma Roga, A. Saltupe, Jānis Sārts, J. Strazdiņš,

.Ed. Tūters, Vilis Veldre (Trimda, īsta vārdā Gulbis), Mārtiņš Zī-

verts un daudzi citi.. Šīs biedrības sietā daži tikuši par biedriem

veicinātājiem, citi izslēgti par mazdarbību, bet vēl citi iekarojuši

vrārdu latviešu literātūras vēsturē.

Jauno rakstnieku darbība sakrīt ar laikmetu, kad politika ir tik

biēcoša, ka rakstniekus lāgā neuzklausa. Tāpēc viņi ir cīnījušies

tikt pie vārda, kā vien prazdami. Grupa rakstnieku — Aleksandrs

Čaks, P. Atspulgs, A. Francis, E. Raisters, K. Rabācis un 0. Kučers

— nodibina 1928. g. žurnālu Jauno Lira, ko paraksta un vada Alek-

sandrs Čaks. Katrs dzejnieks maksā 10 latus pie numura klāt, lai

varētu redzēt savus dzejoļus iespiestus. Pie Atspulga tēva Fran-

cis, Rabācis un citi īrē lētu dzīvokli, kur jauno grupa salasās. Te ir

tik auksti, ka rītos ūdens sasalis. Ar ēšanu iztiek kā māk. Otra

apspriežu vieta ir pie Kārla Baltgaila tēva.

Sākot ar 1929. gadu Zaļā Vārna izdod savu žurnālu, bet pēc

vairākiem mēģinājumiem tas nav varējis pastāvēt. Bez tam Zaļā

Vārna izdod arī jauno dzejnieku grāmatas. Par visu to nekāda ho-

norāra nemaksā. Kad izplešas politiskās partijas, viņas ielaiž jau-

nos dzejniekus savos preses orgānos. Tā viņi tiek pie plašākas ie-

vērības. Zaļvārniešus sāk saukt par zemnieku ideoloģijas sludinā-

tājiem.

Zalvārnieši, izdebatēdami visdažādākās problēmas, ir devuši

laika lozungus. Cīņā ar agrāko rakstniecību, 1929. g. Zaļās Vārnas

pirmā burtnīcā dod lozungu, ka dzejai jābūt laikmetī-

gai un jāizsaka sava laika gars. Šis aicinājums atradis dzirdīgas

ausis, un daudzi rakstnieki izteikušies par šo problēmu (skat. J. La-

piņa Laikmetīgais un mūžīgais, 20). Tālāk „zalvārnieši" deva lo-

zungu, ka literātūrai savā ideoloģijā jābūt pozi-
tīvai. Par šo jautājumu rakstījuši K. Rabācis, Fr. Gulbis, J. La-

piņš un M. Grimma. Radošais celtnieciskais prieks ir saskanējis ar

laika garu, un šodien tas ir guvis atbalsi visā latviešu literātūrā.

„Zaļvārnieši" arī ir prasījuši, lai dzejā būtu kustība.

Jaunai paaudzei bijusi grūta jaunība, bet tā pagājusi dzīves

priekā un sīvā cīņā par vārdu un uzvaru literātūrā, tā ir radījusi

daudz bezbēdībā. „Zalvārnieši" pazinuši bohēmas dzīvi, tā stipri

vien saistījusi viņus. Tie rīkojuši jautrus vakarus (jampampus),

kuru „prefekts" arvien bijis Ēriks Raisters. Te izdota arī avīze

Ļembasts. Bez tam jaunekli izdevuši žurnālus vienā eksemplārā

pašu lasīšanai. Jelgavā šo jauno rakstnieku sapulcēšanās vieta ir

bijusi pie Kārla Baltgaiļa un Jāņa Lapiņa klasiskajā ģimnāzijā.
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Apmēram desmit gadus ir ildzis „zaļvārniešu" jaunai paaudzei

sava stāvokļa izcīnīšanas laiks, un šodien daudzi no viņiem jau ieiet

latviešu literātūras vēsturē kā vīri, kas savu svaigu vārdu dzejā vai

prozā teikuši. Zaļā Vārna tagad tiem maz vajadzīga, viņa ir zaļās

jaunības trakulību un cīņu vienotāja. Tos no „zaļvārniešiem", kas

nav šai izdevumā citā vietā apcerēti, apskatīsim še.

1. Fridrichs Gulbis

Fridrichs Gulbis dzimis 18. (6.) janvārī 1894. gadā Durbē, kur

viņa tēvs bija kurpnieks. Klusas dabas cīravnieks, viņa tēvs liels

grāmatnieks, kaut ari drusku iedzēra, bet māte, turpretim, liela dzie-

dātāja, ieprecēta no Ņigrandas. Tā ka vectēvs, muižas vagars, bija

iekrājis naudu, tad vienīgajam Gulbja dēlam deva izglītību. Gulbju

dzimta vispār pazīstama ar savu lepnumu un neapmierināšanos ar

dzīvi. Šis nemiera gars iedzimis arī Fridricham.

Vispirms Fridrichs Gulbis mācījās Durbes pilsētas elementār-

skolā, tad Cīravas skolā, kur uz viņu lielu iespaidu atstāja Cīze, bet

literātūras teoriju viņš mācījās pie Neimaņa. Pēc tam Gulbis gāja

Liepājas pilsētas skolā, kur viņam visvairāk patika ģeogrāfija, vēstu-

re un skatuve. Jau Cīravas skolā Fr. Gulbis sāka dzejot un savu

tieksmi neatmeta arī Liepājā. Viņa pirmais darbs — satirisks dzejolis

ar parakstu Orions — drukāts Dzīvē 1914. gadā.

No 1913. līdz 1915. gadam Gulbis ir aktieris Liepājas teātrī un

strādā foto-ķīmiskā uzņēmumā Liepājā, bet bēgļu gaitas to pārsviež

uz Pēterpili, kur viņš Lebedeva kursos mācās grāmatvedību. Rei-

zēm viņš strādā arī kantorī un daudz sēd publiskā bibliotēkā. Viņš

satiekas ar žurnālistu Fr. Strazdiņu, tēln. K. Zāli, māksi. Struņķi,

V. Laursonu un citiem. Tie bija ļaudis, kas iztika kā varēja; kad

vienam nekā nebija, tad otram aiz nejaušības kas pagadījās.

1915. gada rudenī Fr. Gulbi iesauc armijā un viņam nācās pie-
dalīties arī kaujās. Bet viņš bija tāds kara vīrs, kas klusos brīžos

izlīda no tranšejas, apsēdās uz celma un rakstīja dzejoļus. Vāju acu

dēļ Gulbi iedala par sanitāru, bet visu viņa divīziju aizsūta uz Lož-

metēju kalnu, kur 1917. gada janvārī to izkauj. Drīz vien Gulbi de-

mobilizē sliktas redzes dēļ. 1917. gadā Pēterpilī viņš apmeklē va-

kara ģimnāziju, strādā vara kausētavā par strādnieku, tad par re-

volūcijas milici. Kad vāci okupē visu Latviju, Gulbis dodas mājā;
bet tālāk par Torošinu netiek. Viņam ir gari mati un šaubīgs izskats,

un vāci nelaiž viņu Latvijā. Tad Gulbis dodas uz Jekaterinburgu,

kur strādā metallu lietuvē par strādnieku. Te 1918. gadā viņu mo-

bilizē no jauna un iedala sarkano latviešu strēlnieku 6. pulkā. Nā-
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kas pārdzīvot klaidonīgu dzīvi cīņas ar Kolčaku. 1919. gada Gulbis

nokļūst Latvijā.

Latvijā viņš iestājas nacionālā armijā, kur kalpo līdz 1921. ga-

dam. Pēc tam viņš dabū vietu valsts linu monopolā, kur visu laiku

ir grāmatvedis. 1929. gadā viņš rediģē žurnālu Zaļā Vārna, bet pir-

mais nopietnais dzejolis iespiests 1920. gadā Baltijas Vēstnesī. Līdz

šim iznākuši viņa dzejoļu trīs krājumi: Vīziju varā (1929), Nakts tri-

umfs (1931) un Baltās strēles (1935). Fr. Gulbis rakstījis arī stāstus.

Še atzīmējami: Stradivarija vijole (Piesaule, 1934), Seja rudzu puķu

vainagā un citi. Gulbis rakstījis loti daudz apcerējumu un recen-

ziju gan Zaļā Vārnā, gan Latvju Grāmatā, Sējējā un citos izdevumos.

Fr. Gulbis ar panākumiem rakstījis arī humoriskus dzejoļus,

parakstīdamies par Don Federico, Jukums Svilpe, Orions. Vispār,

humoriskos dzejoļos Gulbis rāda lielu dzīves prieku, un dzīves

prieku viņš sludina arī savos publiciskos rakstos. Dzejoļu krājumā

Vīziju varā (1929) viņš publicējis dzejoli Šūpolēs, kas pilns jaunlaika

optimisma.

Gail acīs pēkšņi prieks: brāž siltie palu vēji,

Un melnā zeme briestot valgās krūtis ver,

Un vieglās šūpolēs, pret zilgmi celta spēji,

Sirds atkal dzīvību un saldu velgmi dzer.

Dzejnieks jūt jauna rīta zvanus, un dvēsele dzied kā flauta, kā

burvību viņš jūt dzīvību visapkārt.

Ak gaišais dzīves prieks! Lai dienas skrien kā spāri

Un sapņu šūpolēs kā dūja lido sirds;

Vabūt reiz pacelsies tā saviem sapņiem pāri

Šāds dzīves prieks Fr. Gulbja dzejoļos vispār nav sastopams tik

bieži.

Gulbja dzejoļu tematika ļoti dažāda: viņš ir tik aptverošs dzej-

nieks, ka grūti atrast tematu, par ko viņš nebūtu dzejojis. Viņš ka-

vējas gan lauku plašumā, gan pilsētu ieslēgtos namos, gan pie kara

ainām, gan brīnišķīgā mierā. Viņš uzrakstījis dziesmu par sētas

meiteni, jautājot: „Kāpēc tev vārdi tik drudžaini skrej projām no

lūpām kā gurušas kaijas, it kā pēkšņi tu pasaulei gribētu atdot sirdi

kā paiju?" (Baltās strēles, 13). Dzejnieks domā par mašīnrakstītāju,
kas sapņo pie savas mašīnas, kur metalla mēles pār sapni sit pāri
un aizraujas dzīvē kā lapa. Viņš skumst ar nabaga cilvēku Ziemas

svētkos, līdz ar kapraci domā, ka tas, kas mirst, ta*s nāvi pelnī (B.
sk, 17). Gulbis raksta par brīnišķīgu celtniecisma darbu, bet celt-

nes, augot, spiež un smacē ar šauru baigumu. Viņš brīnum labi jūtas
bibliotēkā, kur viņam sakars ar visiem gariem, un pie televīzijas
aparāta viņš redz un jūt visu pasauli. Gulbis jūt sevī kuršu vikingu
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asinis, tas vinu ved sakara ar visu pasauli, bet šo pasauli viņš drusku

skata kā vīziju, it kā miglā tītu.

Blakus reālai patiesībai Gulbim darbojas līdz šīs patiesības

partners. Svētā liturģijā viņam liekas, ka ērģeļu vaidienā iesmejas

velns, un serenādē par Erosu viņš konstatē, ka Eross ir pakāries.

Fr. Gulbja pasaule pilna kas dvēselē skatītas. Visumā

Gulbis ir intellekta dzejnieks. Viņa likteņa nolikums ir iet caur pa-

sauli vai nu smejot kā humoristam, vai ari jūtot vieglas sēras, kas

apdveš visu pasauli ar vieglu aistētisku izjūtu. Viņam liekas, ka

pasaule pilna simbolikas.

Ka rēgi mes maldāmies visi,

Kā sapni, cits citu kas dzenā,

Un sirdī ir auksti un klusi

Kā dzisuši muziķa sena.

Domājot par pasaules likteņiem, dzejolī Karnevāla vijās viņš

saka, ka „ir visa esība, tik skumjas bērnu spēles". Gulbis redz pa-

saulē mūžīgu maiņu virkni, kas mesta bezgalībai pāri. Kāda ir šo

maiņu nozīme? „No kādas dievības, vai kāda velna šis raibais ka-

rusels caur laikiem vests?" Šajās maiņās dzejnieks redz daudz

zemiska un nejēdzīga, lai gan tur uzšalko arī prieks. Gulbis ir reizē

dzejnieks un domātājs. Viņa dzejoli nav skaidri rakstīti Viņš taisa

tādas teikumu konstrukcijas, kas apgrūtina lasīšanu. Bet viņam ir

arī loti labi izdevušies teikumi, aforismi ar tik spēcīgiem formulēju-

miem, ka Fr. Gulbja dzeja prasās citēšanas. Gulbī vajaga ielasī-

ties, iedzīvoties viņa pasaulē, kas pilna domām un skaistuma.

Fr. Gulbis ir nevien pats bijis aktieris, bet rakstījis arī lugas.

Viņa komēdija Krizes velns izrādīta Pārdaugavas teātrī 1932. gadā.

Viņš sarakstījis vēl drāmatisku spēli Caur sudraba birzi gāju, Sau-

les svētnīca un Mūzikālā fraka (rokrakstā).

2. Kārlis Eliass

Kārlis Jūlijs Eliass dz. 1899. gada 28. (16.) febr. Kauguru Svit-

kās. Viņa tēva māte tuvējās Miegupes malā svētdienās visu dienu

dziedājusi garīgas dziesmas, bet tēvs Miķelis jaunībā piedzejojis

klades ar dziesmām, kur dominējusi mīlestība. Viņš vienmēr žēlo-

jies, ka jaunā paaudze maz dzejojot par mīlestību. Māte Marija

Mīlberga, ieprecēta no Trikātas, mazāk dzejiska, bet īsts darba un

sirds cilvēks.

Bērnībā Eliass ir daudz slimojis un rets ticējis, ka viņš pie-

augs. Kad viņš sāk iet Kauguru pagasta skolā, nav neviena, kuru

viņš varētu laužoties pieveikt. Še skolojies trīs gadus, Eliass iestā-



468

jas Valmieras Latviešu skolu b-bas tirdzniecības skolā, ko beidz

1916. gadā. Literātūru viņš mācījās pie Jāņa Lapiņa. Te viņš sa-

viem skolotājiem rāda diezgan krietnus dzejoļus.

1917. gadā, kad Eliass dzīvoja tēva mājās, Līdums Valkā no-

drukāja pirmo viņa dzejoli. Tuvojoties okupācijai, Eliass aizbrauc

uz ļrkutsku pie brālēna. Te 1918. gadā viņš beidz Irkutskas pilsētas

komercskolu, iestājas Imantas pulkā un ierindas dienestā jūtas lie-

liski. Vladivostokā viņš iepazīstas ar H. Asaru un turpat viņu pieko-

mandē Sibirijas latv. Nacionālai Padomei. No 1920. gada 25. febru-

āra līdz 5. jūnijam viņš atrodas kopā ar imantiešiem ceļojumā uz

Latviju gar Indijas un Ēģiptes krastiem. Rīgā Eliasu iedala Latga-

les divīzijas štābā, kur viņš nokalpo līdz 1921. g. aprīlim. Pēc tam

viņš nodzīvo divus gadus tēva mājā, nododamies rakstniecībai.

1923. gadā viņš iestājas Latvijas Kareivja redakcijā, kur strādā līdz

šim. Viņu apbalvo ar triju zvaigžņu ordeni, vēlāk viņš tiek arī Ma-

zā teātra valdes loceklis.

Eliass mēģinājies dzejā jau bērnībā, bet sevišķi jau Valmie-

ras tirdzniecības skolas laikā. Vladivostokā viņš pārtulko krieviski

Skalbes Ceriņu krūmu un to kopā ar garāku apcerējumu par Skalbi

iespiež laikrakstā Echo (1919). 1928. gadā iznāk viņa pirmais dze-

joļu krājums Madonnas pēdās, bet 1935. gadā vēlāko laiku dzejoļi

Pašu saulē. No Kārla Eliasa stāstiem atzīmējami: Spāru svētki.

Skumjais viesis, Pie priedes kalnā, Nams ar kastaņkoku pie vār-

tiem, Gara uzvara, Dziedātāji birzī v. c, kas izkaisīti periodikā.

Viņš rakstījis arī literārus apcerējumus par Akurateru, Fr. Bārdu,

K. Skalbi, P. Rozīti, J. Lapiņu un recenzijas par daudzām grāma-

tām. Šie raksti visvairāk publicēti Latvijas Kareivī. Eliass ir ie-

audzis ne tikai latviešu, bet arī franču kultūrā un loti mīl tās tradi-

cijas. Viņš tulkojis vairākus darbus no franču valodas. Lai pie-

minam Gastona Šero Viņa liktenis (1936) un Renē Žuglē Austrumi

draud (1936). Eliass ciena eksotisko un arī romāņu kultūru.

Eliasa dzejoju grāmatās ir trīs valdoši motīvi: dzimtenes daba

un ļaudis, austrumu ceļojuma iespaidi un mīlestība. Viņš ir uz lau-

kiem ilgi dzīvojis brīnišķīgās Miegupes malā. Vai gankāds brīnums,

ka senču asinis viņu aicina pie sevis. Dabā viņš ir īsts aistēts. Viņš

vēro, ka debesis izskatās kā kamieibars, kur katram krūtīs duncis,

un asinis no rētas līst. Gar krastu iet sieviete, ilgu pilna. Varbūt

tai mājā vīrs aiz dusmām kā kamielis. Kad kamieibars aiz mežiem

gaist, dzejniekam krūtīs tuksnešvēji kaist. Tā dabas gleznas Eliass

sien ar saviem un citu pārdzīvojumiem. No politiskiem pārdzīvo-

jumiem viņā visvairāk atspoguļojies 15. maijs, un viņš rakstījis him-

nu atdzimšanai.
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Kaut Eliass ir dzimtenes dzejnieks, viņš nevar ari aizmirst

savu austrumcejojumu. Viņš uzrakstījis dzejoļus nevien jūrām un

zemēm, bet arī savam Singapuras spieķim, Mesinas apelsīnam un

svešai portugālietei.

Visīstāks Kārlis Eliass ir mīlas apdziedājumos. Viņš cīnās pre-

tim sabiedriskiem dzejniekiem, kas mīlestību neatzīst par dzejas ob-

jektu (Petrarka lidmašīnā ar rožu ziediem, Zaļā Vārna, 1929). „Kopš

sirmās senatnes sievišķība saistījusi visus māksliniekus, sākot ar

Ēģiptes meistariem, Feidija un Praksitela marmoriem un beidzot ar

visjaunākiem. Renesanses laikmeta lielie gari sievišķību zīmējuši

Madonnas, gaišās sievietes — mātes tēlā. Cauri gadu simteņiem

cilvēkiem pirmām kārtām palicis tikai cilvēks... Kas savās jau-

nās dienās sievišķīgo ideālu nav tērpis visskaistākās iedomu drānās,

sevī drīz sajutīs tukšumu, kas cilvēku padara seklu un dzīves neap-

mierinātu" (179).

Eliass apdzied gan reālu sievieti, gan mīlu un sievieti vispār.

Ja varētu tā teikt, viņš ir mīlestības panteists, ko mīla pati par sevi

padara svētu. Kā īsts trubadūru kultūras pēctecis, viņš dzied slavu

svētai mīlai.

Caur maldu atvariem pret gaismu izvadīts,

Nu eju apskaidrots Madonnas svētas pēdās.

Eliass mīl lielas mīlestības dzejniekus, mīl visu, kas sievieti

padara cildenu un svētu. Petrarku viņš sauc par cildenu, jo tas ar gai-

šu mīlas prieku ir darījis Lauras seju svētu. Viņš dzied ave Maria tai,

kas nes mīlas atspulgu un gaišu prieku. Vai tā ir Madonna zem lie-

pas, meitene katedrālē, vai dāma, kas baro baložus, visām brīnišķīgs

maigums, cildens spēks, kas sirdi spārnos cel. Visā latviešu literā-

tūrā maz ir tādu dzejnieku, kas tā būtu cildinājis sievieti.

Eliasa dzeja ir loti atturīga, bez figūrām, deklamācijas bez pa-

tētiskiem izsaucieniem. Viss viņam noskaņots, nogludināts, neviena

vieta neizlec un negrib valdīt pār citām. Viņam nav nekā ekspre-

sīva, kliedzoša. Eliass nekad nebūs tautas vīrs. Viņam ir pasteļa

zīmējumi, drusku it kā miglā tīti. Eliasā vajaga ielasīties, un tad viņa

simpātiskā dzeja valdzina ar savu smalko niansējumu un augsto kul-

tūru. Arī Eliasa stāsti ir atturīgi, bez spēcīgiem sarežģījumiem un

atrežģījumiem, tāpat kā dzejā, te kaut kas astrāls, bet pilns ar īstu

daili. Kaut gan Eliass ir dzejojis arī par svešām zemēm un ļaudīm,

vistuvākā viņam tomēr dzimtene: „Kā puķe šinī zemē plauki, Tu

mūžam apgarotā sirds! Nekas nav svēts, kā pašu lauki, Visspožāk

pašu saule mirdz!"
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3. Kārlis Rabācis

Kārlis Eduards Rabācis dz. 1902. g. 13. (1.) janvārī Palsmanes

Kadēs, Palsas upes krastos, netālu no Gaujas. Viņa tēvs Augusts

labs dziedātājs un liriski noskaņots cilvēks. Māte Lote (dz. Vilciņa

no Skujenes) vairāk praktiskāka, skarbāka, patstāvīgāka. Rabāča

bērnība ir ļoti skumja. Viņš slimo ar visādām bērnu slimībām.

Kad Kārlis nav vēl četrus gadus vecs, viņa vārīgais organisms cieš

no milzīga nervu satricinājuma. 1905. gada beigās Palsmanē visi

gaida melno sotņu. let baumas, ka tā ir tuvumā, nogalina ļaudis,

moka bērnus. Rabāču mājās sapulcējas ļaudis ar izkaptīm un dak-

šām un guļ pie nostiprinātām durvīm. Še pārbijies, zēns dabū tādu

nervu satricinājumu, ka līdz 15. dzīvības gadam viņam ceļas tem-

perātūra no mazākās uztraukšanās. Automobili vai kuļmašīnu ie-

raudzijis, viņš uztraukumā trīc, viņš nav spējīgs dzirdēt pat ne baz-

nīcas zvana skaņas.

Apmēram 8 gadus vecu viņu nodod Palsmanes Paulīnes skolā,

bet 1914. gada rudenī viņš pāriet uz Valkas pilsētas skolu. Vācu oku-

pācijas laikā viņš dzīvo mājā. 1919. gadā viņš brīvprātīgi iestājas

racionālā armijā. 1920. gadā viņu kā ļoti jaunu demobilizē, un tad

viņš iestājas par apgādības ministrijas ierēdni Strenčos. Ap 1922.

gadu Rabācis dzīvo vienu gadu sava tēva mājās kā dziļi iemīlējies

jauneklis, kas turklāt nevar atrast sev piemērota darba. Obligāto-

risko kara dienestu viņš nokalpo Rīgā, pa vaļas brīžiem kaldams

pantus. Pēc tam Rabācis paliek īsts bohēmietis, kas taisās būt

dzejnieks: viņā viss rūgst. Ziemu viņš Rīgā pie Atspulga mitinās

ļoti lētā istabiņā, vai arī dzīvo uz laukiem, tāpat vasaru dažus brī-

žus Rīgā, dažus uz laukiem. Divas vasaras viņš kājām apceļo dzim-

teni: caur Ramku, Dzērbeni, Piebalgu, Ērgļiem, Jumurdu, Vējavu viņš

dodas uz Gaiziņkalnu. Citreiz viņš klejo uz Apukalna augstumiem,

vai caur Burtniekiem uz Mazsalaci. Šajos klejojumos Rabācis ir

gluži viens. Viņš pārnakšņo kur pagadās, zem koka, šķūnī vai kādā

mājā. Visapkārt viņam ir brīnišķīga vasaras vaļība.

1932. gadā viņš iestājas Finanču ministrijas darbā Mazsalacā,

bet pēc 6 mēnešiem aiziet uz Ventspili par Ventas Balss redaktoru.

Līdz ar Rīta nodibināšanos viņš pārnāk uz Rīgu par Rīta redakcijas

locekli. 1936. gadā viņš apceļo Somiju.

Rabācis sāka dzejot jau Valkā. Dažus humoriskus dzejoļus viņš

nodrukā 1923. gadā. Pirmais nopietnākais dzejolis viņam iespiests

Latvī 1925. gadā; pirmais stāsts Samta Pēteris — turpat 1926. gadā.

Pirmo dzejoļu grāmatu Vasara viņš laida klajā 1931. gadā pēc tam,
kad viņa dzejoļi bija parādījušies jau dažādos laikrakstos. Pēc tam
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uzrakstītie dzejoļi izkaisīti periodikā. Viņš uzrakstījis arī krietni

daudz stāstu: Samta Pēteris, Mazmājiņas muzikanti, Leļļu teātris,

Ciemos, Apmātais vijolnieks, Vecā Zemdera astras, Zemes urķis,

Nelaime Plēpju kalnā, Gadījums autobusā v. c.

Rabācis iespiedis vairākus literātūrpublicistikas rakstus, kur

apcerēti Akuraters, Erss, J. Lapiņš, Rainis, Rozītis, Māteru Juris un

citi. Lielākā daļa šo rakstu atrodama Rītā. 1931. gadā Brīvā Zemē

ir lielāks viņa raksts Uz pozitīvo, kur viņš viens no pirmiem izliek

šīs mācības principus. Rabācim ir ļoti daudz avīžu ievadrakstu, kā

jau žurnālistam. Kultūras fonds viņa ievadus trīs reizes godalgojis.

1936. gadā K. Rabācis publicēja divas grāmatas: Tēvu zemei un

brīvībai (Jaunības Apcirkņi), skaistu ideoloģisku grāmatu par lat-

viešu varonību, un Somijas ceļojumu aprakstu Ezeru un granīta zemē.

Dzīvē tik daudz cietušais bohēmietis Rabācis ir īsts dzejnieks

ar gaišu, siltu dzīves prieku. Nogulējis nāves ēnā desmit ga-

dus, viņš ticis par īstu dzīves cildinātāju un pazinēju. No viņa dze-

joļiem Vasara runā īsta vasara. Viņš mīl pasaules lietas, gar ku-

rām klejo garām, siena šķūnīšus, klētis, kūtis, kur mājas turība. Va-

karos govis kā vezumi lēni šūpodamās nāk mājā, un viņu valgos pur-

nos ir pļavu dvaša. Silta mājības sajūta ir, kad ķipjos maigi dungo

siltais piens. Rabācim viss patīk ar īstu mīlestības panteismu. Vi-

ņam tīk spēcīgie Vidzemes puiši, kam seja atklāta un goda prāts, tīk

meitas maizes mīcītājas un kartupeļu racējas. Brīnišķīgu himnu

viņš dzied Vidzemei:

Vidzeme, Vidzeme, dzimtene mana —

Kalni un ielejas, birzis un sils!

Kur vēl tik skanīgi dzeguze zvana!

Kur vēl debesīs dzidrums tik zils!

Ar īsta bohēmieša labpatiku Rabācis liecina, ka dzīve aizlido

kā bulta, „Sauc to debess zilgums, tāle, reibina pats skrējiens spējš."

Jo tālāk, jo plastiskāks un uzskatamāks ticis Rabācis. Viņš

tēlo lieliem vilcieniem, sevišķi savā dziedājumā Kāzas, kur „Ēdēju

zobi salūtē mielastam, balti ka niķelis, karotes zvana bļodās un lē-

zenos šķīvjos". Jāpiemin viņa skaistais, vieglais dzejolis Bezdelī-

gās raugoties, un viņa Kauja pie Straupes, kas tikusi pārdrukāta 4

reizes. Tikpat plastisks un valdzinošs ir Rabācis ari stāstu rakst-

niecībā ar vieglu, gandrīz lidojošu stilu.

4. Alfonss Francis

Alfonss Aleksandrs Francis dz. 1905. gada 5. dcc. (23. nov.)

Vecgulbenes Āboliņu mežsarga mājās. Viņš cēlies no dzimtas, kas
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bijusi cīņā ar baroniem, kaut arī tiem kalpojusi. Vina tēva vectēvu

1855. gadā dzina ārā no mājas, un kad viņš negāja, noplēsa māju,

atstājot iedzīvi uz klaja lauka. Viņa sencis bijis liels muzikants, ari

Alfonsa tēvs mīlējis vijoli spēlēt. Māte (Klāra Matīse) turpretim

bijusi klusas dabas, liela rēķinātāja. 1905. gadā tēvs gājis pili stur-

mēt un tāpēc padzīts no vietas, bet mātes tēvs soda ekspedīcijā da-

būjis pērienu.

Tagad Franču dzimtai sākās klaidoņa gaitas. Tēvs ir par mež-

sargu Cesvainē, tad viņu padzen. ledzīvojis kādu laiku Galgauskas

pagastā par Vecpilļu rentnieku, tēvs tiek par mežsargu Balvos

(1910—13), tad atkal pārnāk uz Galgausku, līdz 1915. gadā rodas

iespēja pāriet uz Smilteni pie kuninga Līvena par mežsargu. Nā-

kamais dzejnieks Alfonss Francis, protams, dzīvo šīs gaitas līdz.

Francis sāk iet Galgauskas pamatskolā 1914. gadā, kur paliek

līdz 1917. gadam. Te viņš mēģinās arī rakstniecībā. 1918. gadā

viņš iestājas Smiltenes skolu b-bas reālskolā un beidz to 1924. gada

pavasarī. Ar viņu skolā kopā mācās Arturs Baumanis (raunēnietis)

un Ēriks Raisters. Skolnieki izdod savu žurnālu Dzīve. Šai laikā

Francis ir diezgan sentimentāls un mīl Fr. Bārdu, Ziemeļnieku un

Sudrabkalnu.

1924. gadā viņš sāk gluži greizas gaitas — aiziet uz Rīgu stu-

dēt matēmatiku; fakultāti nebeidzis, 1928. gadā viņš dodas kara klau-

sībā, no kuras atgriežas 1930. gadā. Studiju laikā viņš satiekas ar

Čaku, Rabāci, Fr. Gulbi, Eliasu. 1925. gadā Latv. Kareivī nodru-

kāts viņa pirmais dzejolis. Bet viņu rodas daudz, kad pēc kara klau-

sības Francis dzīvo kā brīvs dzejnieks pie Atspulga nekurinātā

istabā, Un viņš iztiek ar 25 latiem mēnesī. 1931. gadā trūkuma va-

jāts viņš iestājas virsdienestā Rīgas kara apriņķa pārvaldē par ve-

cāko rakstvedi. 1934. gadā viņš pāriet uz lekšlietu ministrijas in-

formācijas un propagandas pārvaldi, kur darbojas līdz šim.

Alfonsa Franča pirmo grāmatu Jaunsaimnieks Zelmenis izdod

Zaļā Vārna (1932). Viņa pirmais dzejoļu kopojums Savā pusē tāpat

iznāk Zaļās Vārnas izdevumā (1933). Plašu ievērību A. Francis

gūst ar saviem stāstiem Baronu gals (1935). Populāra tikusi arī

viņa luga Skolnieku rota (1935). Bez tam viņš sakopojis jaunāko

dzejoļu krājumu Zintis (1937).

Alfonss Francis ir sācis publicēt rakstus par spēcīgiem zem-

niekiem, kāds ir Jaunsaimnieks Zelmenis, pilns kustības, enerģijas
un dzīves prieka. Šis jauneklis, kam bērnība staigulības pilna, dzied,
cik jauki ir savā pusē. Tā ir pavisam cita dvēseles noskaņa kā pirms

revolūcijas laika. Viņš dzied par lauku istabu, klētiņu, pagrabu,
dzied par liepām, pirti un bērziem, par visiem mājas darbiem un ie-
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rasām. Pa Franča grāmatu mēs staigājam kā pa seno sētu.

„Mums tad mīļāk savā pusē kopā pasēdēt un klusēt, zelta zirneklis

lai aizauž logus spožiem zelta diegiem". Starp dzimtenes dziesmām

Franča dzeja arvien aizņems redzamu vietu.

Francis ir cīņas vīrs, un par dzimtenes cīņām karā un saim-

niecībā viņš raksta savus darbus. Šo cīņu un dzīves apraksti ir

grāmatā Baronu gals. Tur mēs redzam baronu bojā eju un 1905.

gadu, redzam brīvības cīņas, bet jo sevišķi celtniecisko darbu (Šo-

seja). Franča stāstījuma veids tuvojas vairāk pastāstām, kādu ie-

mīlējusi jaunākā latviešu avīžniecība. Bez Baronu gala viņš publi-

cējis veselu virkni citu stāstu Brīvā Zemē un Rītā.

A. Francis publicējis arī veselu virkni literāru apcerējumu par

Aīdu Niedru (cf. 272), Jāni Medeni (Labietī, 1936). Rakstījis literā-

tūras pārskatus Dailes Gada Grāmatā (1936, 1937), tāpat par prūšu

dzeju. Tulkojis prūšu dzejnieka Vomara dzejas Jaunā Prūsija

(1937) un Michaelas Kairis dzejoļus Dzimtene (1936). Francis ir

noteikts savā ideoloģijā. Viņš vienmēr stāvējis par valsti, par lat-

viešu nacionālismu, viņš grib būt nacionāls cīnītājs pret visiem, kas

aizkar šo latvietību. No visiem viņa darbiem dveš pozitīvs, celt-

niecisks gars, gatavs uz cīņu līdz uzvarai.

5. Ēriks Raisters

Ēriks Raisters dz. 1905. gada 23. (11.) apr. Rankas Līvānos,

netālu no Raunas-Smiltenes lielmeža. Viņa tēvs Jānis Raisters

liels dziedātājs, veikls stāstītājs, māte Anna (dz. Raistere) maigas,

reliģiskas dabas. Ēriks iemācās grāmatu ap 7. dzīves gadu un

1914. g. iestājas Rankas Lutera pamatskolas otrā klasē. 1918. gadā

viņš pāriet uz Jaunpiebalgas draudzes skolu, bet 1920. gada rudenī

uz Smiltenes reālskolu, ko beidz 1924. gadā. Dzejot viņš sāk jau

Piebalgā, bet Smiltenes laikā pa vasarām dzejo intensīvāk. Pirmais

dzejolis iespiests Freinberga vadītā Lirā 1924. g. un saucas Somijas

jūrmala, lai gan jaunais autors Somijā nav nemaz bijis. No 1924. g.

rudens līdz 1931. gadam Raisters studē Rīgas universitātē tautsaim-

niecību, bet tā ka materiāli viņam grūti iztikt, tad viņš ir arī no

1925.—1936. g. Rīgas pasta ierēdnis. Kopš 1936. gada rudens viņš

uzņēmies laikr. Rīts atbildīgā redaktora pienākumus. Lai gan

Raisters bijis spiests būt ierēdņa darbā, universitāti viņš beidz ar

cand. oec. grādu.

Raisters publicējis dzejoļus gandrīz visos Rīgas pilsoniskos

laikrakstos un žurnālos. 1931. gadā iznāk viņa dzejoļi sievietībai

Men. Še ir trauksmes, nemiera, dziņu prieka un bāru uzdzīves dze-
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joli. Kopš tā laika Raisters ir publicējis tik daudz dzejoļu, ka viņam

iznāktu otra grāmata. Lielākie un labākie dziedājumi viņam Pava-

sara atmošanās, fragmenti poēmai Dāvida dziesma un 1705. gada

rudenis. Daļa Pavasara atmošanās (par plostošanu Daugavā) un

1705. gada rudenis drukāti žurnālā Sējējs (1936).

Raisters publicējis arī dažas noveles. Dzīvākā no tām Šķil-

tavas. Viņš rakstījis par literatūru Zaļā Vārnā, Jaunā Ražā un Rītā.

Bez tam, Rītā viņš publicējis dažus desmitus ievadrakstu par visda-

žādākiem jautājumiem.

Raisters ir it kā vētras un dziņu dzejnieks. No viņa pirmiem

dzejoļiem runā liela aizrautība. Viņš ir īsts prieka dzejnieks, caur

kura grāmatām iet līdz optimisks pasaules uzskats. Raisters ir īsts

republikāniskās pilsonības dzejnieks, kas aicina iet caur dzīvi priekā

liesmojošā.
Prieks šis dīvainais, prieks šis mirdzošais

liesmot liek sirdij nemiera kvelmē,

lai caur laiku kā ūdeni irdzošu

droši tu raudzītos mūžības dzelmē.

Reibina ielas, kā vīrāks, ko kvēpina,

reibina nemiers un kustība spēji —

Ārā no sirds skumjas tev svēpina,

vieglumu nes kā no dienvidiem vēji.

Dzejnieks priecājas par visu, par pašu dzīves procesu, kas ir

it kā liels skrējiens. Līdz šim latviešu literātūrā noliegusi acu-

mirkli un slāpusi pēc tāles. Tagad nākusi jauna cilvēku cilts, kas

mīl acumirkli un jūsmo par pašu dzīves norisi, par jaunību, skaistu-

mu, ielu, par tramvaju, vilcienu ugunīm. Dzejnieku kaut kas rauj,

dedzina. Tam tīk bāros, kur džesa mūzika, kur sadeg dzīve. Raiste-

ram — iesācējam patīk ne tikdaudz celtnieciskais, kā izšķiedošais.

Viņš dzejo arī par to, kā plostnieki Jēkabpilī nodzer ūzas, kā krievi

un tatāri uz asins dzīrēm dodas 1705. gadā. Raisters ir spējis labi

tēlot dzīrēs izšķiešanas procesu. Bet pēc visa tā viņš jūt skumjas
un neapmierinātību un izsaucas: „Velns lai parauj! Mīlā laimes

nava!" Tikai pēdējā laikā viņš devis dabas gleznas un zemnieciskus

dzejoļus.

Raistera dzeja ļoti plūstoša un aizraujoša. Sākumā tā bija

drūma, vienmuļa, bet tad viņš ieguvis gleznainumu un plastiku.

Diemžēl, daudzās vietās viņam ir neīsti pārdzīvojumi, pat maniere

apdzejot prieku, džesu un lielu pļēgurību. Te nerunā sirds, bet tikai

nervi.
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3. Aleksandrs Čaks, Eriks Ādamsons

Anšlavs Eglītis

1. Aleksandrs Čaks

Aleksandrs Čaks (Čadarainis) dzimis 1902. g. 27. (15.) oktobrī

Rīgā. Čaka tēvs ir bērzaunietis, no plaši sazarojušas zemnieku dzim-

tas, māte zemgaliete. Čaks dzimis un bērnību pavadījis centrā, Ņe-

vas, tagadējā Blaumaņa ielā. Apstākļi bijuši labi, katru vasaru ma-

zais Aleksandrs pavadījis uz laukiem, pie kam ar lauku dzīvi iepa-

zinies ļoti tuvu. Ar nomali, kuru Čaks vēlāk tik plaši apdziedāja,

viņa sakars daudz trauslāks. Tempļa ielā, Pārdaugavā, dzīvojusi

Čaka vecmāmiņa, pie kuras viņš šad tad pa nedēļai viesojies. To-

tiesu šie apciemojumi neparastos apstākļos jo spilgtāk iegriezušies

atmiņā. Čaka vecāki bijuši cītīgi latviešu teātra apmeklētāji, un

Aleksandrs redzējis gandrīz visas Jaunā teātra izrādes, pie kam at-

miņā iespiedies Kaktiņš un Tija Banga kā Oloferns un Judīte, un

Podnieks kā ūdensvīrs Nogrimušā zvanā. Bet ar latviešu literātūru

Čaks bērnībā saskāries tikai Jesena Jaunības Tekās. Čaks apmek-

lējis Aleksandra ģimnāziju, kas skaitījās labākā Rīgā. Tur jo plaša

vērība piegriezta literatūrai, par kuru Čaka interese bijusi liela, bet

gluži pasīva rakstura. Kara laikā, 1915. g., ģimnāziju evakuēja uz

Veravu un vēlāk uz Penzas guberņu. Čaks ceļojis skolai līdzi,

1918. g. to nobeidzis un iestājies Maskavas universitātes me-

dicīnas fakultātē. Taču drīzi Krievijā sākās pilsoņu karš, mediķus

mobilizēja, sadalīja ceļojošās kolonnās un lazaretēs un sūtīja

uz frontēm. Šinī savas dzīves dēkainākā laikā Čaks izceļojis krustām

šķērsām gandrīz visu Eiropas Krieviju, daļu Sibirijas un Tur-

kestānu, nākdams sakaros ar visdažādākām tautībām un ļaudīm.

Sanitārā darbā Čaks daudzkārt sadūries ar latviešu strēlniekiem

(piem., pie Kromiem v. c), kas ar savu nāves nicināšanu atstājuši

dziļu iespaidu. Arī Krievijā Čaku nav pametusi interese par literā-

tūru. Maskavā viņš cītīgi apmeklējis moderno rakstnieku — futū-

ristu un imažinistu vakarus, apgrozījies literātu aprindās un pirmo
reizi mēģinājis rakstīt arī pats.

1922. g. Čaks atgriezies dzimtenē, pārbraukdams robežu taisni

Jāņu naktī, jāņugunīm mirdzot. Šis brauciens atstājis milzīgu un

dīvainu iespaidu uz ilgi svešumā dzīvojošo dzejnieku, kas, kā

pats atzīstas, ne tikai rakstījis, bet pat domājis krieviski. Dzimtenē

Čaks pagaidām apmetās Gaiziņkalna pakājē pie krusttēva Pētera

Čaka, liela grāmatnieka, kas jaunībā Rīgā dzīvodams, perso-
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nīgi pazinis ļoti daudzus mūsu rakstniekus. Dažos mēnešos Čaks iz-

lasījis gandrīz visus izdevumus un periodiskos žurnālus apmēram

laikā no 1880.—1905. g., iegūdams krietnu pārskatu kā par mūsu

rakstnieku darbiem, tā viņiem pašiem, jo krusttēvam bijis daudz kas

stāstāms. Čaku pārsteigusi latviešu literātūras šaurība — tematika

bijusi gandrīz vienīgi zemnieki un viņu dzīve, pie kam dziļāko iespaidu

atstājis Purapuķes Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes, un Skalbes

dzeja. Visvairāk tomēr Čakam imponējuši rakstnieki, kas kā tema-

tiski, tā idejiski centušies lauzt latviešu literātūrai plašāku, eirope-

jiskāku ceļu: Andrievs Niedra, Rainis, Poruks un Viktors Eglītis,

vēlāk Jānis Sudrabkalns. Pēdējos trīs Čaks tulkojis krieviski.

Juku laikos paveiktā ģimnāzijas beigšana Latvijā nav atzīta,

un Čaks no jauna iestājies Valsts vidusskolā Pārdaugavā, tā atkal

nākdams sakarā ar Rīgas nomali. Latviešu literātūras ziņā Čaks

taisni izmisis par to, cik pavirši tā te pasniegta, salīdzinot ar krievu

skolām. Klasē, kas sastāvējusi no tādiem pat daudz pieredzējušiem,

Krieviju izbraukājušiem, vai karus izkarojušiem audzēkņiem, Čaks

lasījis daudz referātu par literāriem tematiem. Pēc vidusskolas beig-

šanas, nolēmis kļūt par psīchiatru, Čaks iestājies Latvijas universi-

tātes medicīnas fakultātē, atkal pirmajā kursā. Kā literātūras entū-

ziasts apmeklējis rakstnieku vakarus, kur tanī laikā spīdēja Aīda

Niedra, Jānis Grots, Fridrichs Gulbis, Kārlis Eliass, Valda More,

Kārlis Students v. c. Ap 1924. g. Čaks sāka atkal rakstīt, tomēr

bez nodoma kļūt par rakstnieku, bet, runājot Čaka vārdiem, „tāpat

kā jaunkundze, kas spēlē klavieres bez nolūka kļūt virtuoze."

1925. g. pa daļai materiālu apstākļu spiests, Čaks aiziet par

skolotāju uz Drabešu patversmi, pie Cēsīm, un vēlāk kļūst par pat-

versmes un 6-klasīgas pamatskolas pārzini. Drabešos ar Čaku no-

tiek krass lūzums, viņš nolemj kļūt par dzejnieku, raksta caurām

dienām un naktīm. Čaka īpatā seja un tematika noveidojas jau pašā

sākumā. Atmetis domas rakstīt par lauku un zemnieku dzīvi, tik

plaši jau izmantotu mūsu dzejā, viņš tūlīt piegriežas pilsētai, taču

ne tikdaudz centram, kuru viņš gan pazina vislabāk, bet kas tanī

laikā bija maz latvisks, kā latviešu apdzīvotām nomalēm, kas būtībā

maz atšķīrās no provinces pilsētām. Galīgi izšķīries, ka viņa dzīves

uzdevums ir dzeja, Čaks, cieši apņēmies kļūt par dzejnieku, 1928. g.

pamet Drabešus, atgriežas Rīgā un metas bohēmiskajā mākslinieku

dzīvē, attīstīdams intensīvu organizātora darbību. Jau 1927. g. de-

cembrī iznāca Čaka noorganizētās izdevniecības Seši žurnāla Jauno

Liras pirmais numurs. Ap žurnālu pulcējās laba daļa jauno dzejnieku,
— viņu darbos pārsvarā vīdēja urbaniskie motīvi, — bez paša Čaka,

redaktora, līdzstrādāja Pēteris Atspulgs, Kārlis Deisons, Alfonss
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Francis, Oļģerts Kučers, Leonīds Breikšs, Kārlis Rabācis, Ēriks Rais-

ters, Līlija Auza un pat Pēteris Ermanis un Kārlis Jēkabsons. Lira

piedzīvoja 8 numurus un iznīka lasītāju trūkuma dēl. Dala līdzstrād-

nieku ar Čaku priekšgalā sastājās mākslinieku biedrībā Zaļā Vārna,

kur nodibināja izdevniecību, izdeva žurnālu Zaļā Vārna, rīkoja daudz

rakstnieku vakaru un Jampampu. Zaļās Vārnas un Seši izdev-

niecībā iznāca nelielās (13—17 dzeju) Čaka grāmatiņas: Sirds uz tro-

tuāra, Es un šis laiks, Apašs frakā, Pasaules krogs. Šinī intensīvās

darbības laikā Čaks bija populārākais jauno rakstnieku vidū. Kreiso

partiju aizvēnī izveidojās otra jauno grupa, kas pēc Jauno Liras pa-

rauga izdeva žurnālu Trauksme ar loti agresīvām tendencēm, kas

turpināja iznākt divus gadus. Trauksmi rediģēja Grots, Plaudis un

Ķikuts, piedalījās arī Čaks, bet viņa mēģinājumi samierināt un

apvienot Zaļās Vārnas un Trauksmes grupas cieta neveiksmi.

Trauksmei apstājoties, dala dzejnieku sagrupējās ap Sociāldēmokratu

partijas izdotām, pārveidotām Domām. No pat 1928. g. Čaks bijis

aktīvs Daugavas līdzstrādnieks, izdevis illūstrētas poēmas Poēma

par ormani, Umurkumurs un lielāku dzejoļu kopkrājumu Mana pa-

radīze (1931), dzejoļus par strēlniekiem Mūžības skārtie (I 1937)

un stāstu grāmatu Eņģelis aiz letes (1935).

Čaka dzeja sadalāma trīs grupās — urbaniskajā, kurā viņš,

operēdams ar pilnīgi konkrētām lietām, tēlo pilsētas motīvus, imaži-

niskā, kur, krievu imažinistu iestrāvots, aizved lasītāju nereālu izjūtu

un fantastikas pasaulē, un episkajā, kas aptver pilsētas epa Nams

Nr. 90 un Strēlnieku epa lielos fragmentus.

Urbaniskie motīvi mūsu dzejā parādījušies vairākkārt. Vis-

spilgtāk tā saukto dekadentu un daudzu Čaka laika biedru dzejā.

Taču šo autoru pilsētas uztvere citāda kā Čakam. Dekadenti un arī

vairums Čaka laika biedru nāca no laukiem, viņu darbības pirmais

posms ietvēra dabas un zemnieku dzeju, pilsētu viņi aplūkoja kā ne-

gātīvu kontrastu iepriekšējam periodam. Viņi zūdījās par apmal-

dīšanos un samaitāšanos pilsētas mūros, alkdami atpakaļ lauku mie-

ra, dabīguma, šķīstības. Turpretim Čaks, pilsētā dzimis un audzis,

rāda pilsētu pilsētnieka acīm skatītu, apdzejo to ar sajūsmu un mai-

gumu, vēlēdamies līdz mūža galam palikt kopā ar ielām, vēlēdamies

pat nāves lapiņas vietā uz pieres kino afišu, bet uz kapa kiosku.

Lūk, kā pats Čaks atzīmē savu parādīšanos latviešu literātūrā:

Jums — o, bijušie cūkgani, klausaities,

T?lkā nāku es — pilsētas zēns,

lelu smaku un rupjības piezīdies

Nīstot visu, kas mierīgs un lēns.

Kas citiem dzejniekiem birztalas, upeslīči, putnu dziesmas un
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ziedu smaršas, Čakam — ielas, notekas, izkārtnes, trama dimdoņa,

bencīna dvinga. Viņa pasaulē

Tik ir no dabas,

kā viens apelsīna mizas gabals

uz trotuāra

un redīslaksti sētas mēslu kastē.

Bet cik dziļi katrā latvietī paslēpies ieskats par pilsētas sa-

maitātību, to rāda arī Čaka dzeja. Viņam ir divas pilsētas: laukiem

tuvākā nomale, kur ielas klāj smiltis vai peļķes, dārzos aug kāļi,

rej suņi, vecenītes gana kazas, puikas makšķerē, un centrs ar vie-

tām, „kur vajadzīga fraka", izkrāsotām mašīnrakstītājām, gaismas

reklāmām, auto, ielu staigulēm un krogiem. Arī Čaks zūdās, ka at-

stājis nomali, apmainījis ielu dubļus pret asfaltu, bodes kvasu pret

bāru viski, ģitāru un ermoņikas pret patafonu. Par „trešo pilsētu"

ar kultūras iestādēm, skolām, teātriem, grāmatu krātuvēm, pat fab-

rikām, bankām, veikaliem, Čaks nerunā.

Čaka stilu lielā mērā nosaka imažinistu metode — atsevišķu,

bieži savā starpā nesaistītu, spilgtu iespaidu un iedomu fiksēšana.

Taču savā urbaniskā dzejā Čaks viscaur patstāvīgs un oriģināls.

Viņš pārāk mīl pašu reālo dzīvi, pašus priekšmetus un lietas, tāpēc

ir skaidrāks, tiešāks, reālāks. Čaka galvenais ierocis ir salīdzi-

nājums, kas latviešu valodā sevišķi labi iekļaujas, kā to redzam jau

tautas dziesmās. Ar izteiksmē strupiem, negaidītiem, ekstrāva-

gantiem, bieži hiperboliskiem salīdzinājumiem, kurus izšķērdīgā

pārmērībā krauj kaudzēm vienu uz otra, Čaks savažo lasītāja iztēli

un panāk apbrīnojamu plastiku un uzskatāmību, spilgti parāda at-

tiecīgās vides atmosfairu un noskaņas.

Šī lakoniskā, skarbā, brīžam pat lapidārā tēlainība, kas pēkšņi

žilbina kā gaismas reklāma, vai spalgi apgaismo kā garāmtraucošā

auto prožektors kādu spilgtu, zīmīgu detaļu, vislabāk iekļaujas brī-

vajā pantā, kuru Čaks pārvalda virtuozi. Asi akcentēdams un lauz-

dams ritmus, viņš panāk dinamiku un saspriegtību; žuburainie, at-

skabargainie, neparastie vārdi un pārsteidzošie salīdzinājumi, cits

citā ķerdamies, brāžas, ne mirkli neļaudami lasītāja uzmanībai at-

slābt. Bagātīgi pielietodams asonances un konsonances, Čaks pa-

nāk ari panta lokanību un skanīgumu. Dzejodams vairāk par iek-

šķīga satura, psīcholoģiskām lietām, mīlu, atmiņām un taml., Čaks

bieži raksta arī klasiskos pantmēros, trochajos, jambos, daktiļos,

anapaistos, parasti sakārtodams rindas kvartās un jo bieži atvieto-

dams atskaņas asonancēm. Klasiskos pantmēros Čaka dzejas rak-

sturs kļūst brīžam pavisam cits nekā brīvā pantā, — tas zaudē asumu
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un strupumu, klust rams, lirisks, daudzvardīgaks un, gadās, nonāk

līdz gluži Nadsoniskam sentimentam, piem., Leijerkastnieks:

Griež vecis noguris, griež senu Vīnes valsi,

Tik vecu kā viņš pats, un rokas viegli trīc.

Tam blakus vecīte ar sīku, vāju balsi

Ķērc kādu dziesmiņu par mīlestību līdz,

Čaku varētu apzīmēt par pilsētas peizāžistu. Viņš rāda ielas

un to dzīvi no dažādiem stāvokļiem, dažādās noskaņās un apgais-

mojumos, bet vairāk no ārpuses, retumis pieskardamies sociālām

pretešķībām, ētikai, humānitātei un taml. Čaka tēlotiem pilsētas

iedzīvotājiem, kas rādīti parasti kā zināmas šķiras vai sugas pār-

stāvji, piekrīt vairāk stafāža loma, kas atdzīvina spilgto un mar-

kanto pilsētas ainavu. Ir šo tēlu starpā tādi ar ļoti dziļi uztaustītu

īpatnu psīcholoģiju, piem., dzejolī Strādnieks un notāra foksterjers,

lelas zēna dziesma v. c, bet parasti, piem., dzejolī Matrozis, Drēb-

niekzellis, Klaidoņa, Pašpuikas, Dzērāja, Viesmīļa v. c. dziesmās

mēs gan loti reljefi redzam šo laužu ārieni, bet to iekšējā pasaule

mazāk diferencēta identificējas ar subjektīvā autora izveidotu un

iemīļotu „ģenerāltipu", kas parasti runā dzejās pirmā personā. Tas

ir diezgan erotiski noskaņots, pesimisks sapņotājs, dzejnieks —

pašpuika, kas gaužas par savu likteni un neveiksmēm, nemēģinā-

dams tās labot. Šī tipa krusttēvs ir krievu imažinistu kādreiz tik

populārais un apromantizētais dzejiskais „huligāns". Tomēr Čaka

dzejnieks-pašpuika stipri atšķiras no krieviskā, viņš ir daudz kul-

turālāks, intellektuālāks un arī pasīvāks.

Krievu imažinistu un futūristu ietekme vairāk manāma dze-

joļos, kurus mēs arī apzīmējām par „imažiniskiem"; pie tādiem

pieder Lieluma ābolā kodējs, Balāde par manu prieku, ledomu spo-

gulis, Nemiers, Gredzens v. c. Nepieturēdamies ne pie kādas reālas

tematikas, Čaks mēģina ar abstraktu priekštatu konkrētizēšanu,

pārorīģinālu izjūtu tēlošanu aizvadīt lasītāju bizarā fantastikā un

reizēm pat mistiskās nojaudās. Salīdzinājumi, zaudēdami reālus pa-

matus, tad bieži samākslojas, stils kļūst dīvains, grūti saprotams,

piemēram, dzejolī Nemiers:

Kafijas zilganā smaka

Kā mūžība smaga un traka

Glūn,

Padara manas smadzenes brūnas

Pārklāj manus nagus ar tumsu

Un manus sapņus kā papīru gumza.

Visvairāk rādīdams pilsētu un tās dzīvi īsos, spilgtos uzmetu-

mos, Čaks devis arī plašākus dzejojumus. Poēmā par ormani viņš
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uzcēlis pieminekli ormanim, apdziedadams to ka visa aizejoša, no-

bīdītā, romantiskā simbolu:

Dzejnieks un ormanis abi,

Saderas kopā jau labi:

Abi tie mirstoši, auto tos māc —

Vāc

Projām kā sētnieks ar slotu.

Izdevusies ir poēmas kompozicija: dzejnieks brauc ormanī

cauri nomalei, lekšrīgai, pa centra bulvāriem, tad abi ar ormani

kādā krogā dzer un brāļojas; aizstāvēdams ormani, dzejnieks saceļ

traci, līdz tos abus no kroga padzen. Skumdami par bijušiem lai-

kiem, abi atgriežas nomalē. Poēmā, kas sarakstīta pa daļai klasis-

kās kvartās, pa daļai brīvā pantā, daudz lirikas, noskaņu, tēlainības

un arī asa spara — visas Čakam raksturīgās īpašības, kuras ap-

vieno viengabalains episks plūdums. Otrā poēmā Umurkumurs tē-

lota Rīgas nesenā pagātne. Centrālais varonis ir Čaka iemīļotais

sapņotājs — neveiksminieks, tēlots vēl pasīvāks un nevarīgāks. Po-

ēmā zīmīgi notēlojas vecā pirmskara un revolūcijas Rīga.

Pēdējos gados Čaks iesācis monumentālu dzejas darbu Nams

Nr. 90, kurā tēlo pilsētas dzīvi aptverošā plašumā. Parādījušies lie-

lāki fragmenti: lela, Sēta, Trepes, Skursteņslauķis, rakstīti rāmā

episkā plūdumā, neatskaņotā piecpēdu jambā. Otrs plaša rakstura

dzejas darbs ir Čaka strēlnieku eps brīvā pantā. Strēlnieki ir vi-

sai tuvs temats Čakam. 1. Daugavgrīvas un 2. Rīgas strēlnieku

pulks sastādījās gandrīz vienīgi no nomaļniekiem, Čakam tik pazīs-

tamiem pašpuikām. Kā jau biogrāfiskās piezīmēs minēts, Čaks no-

vēroja strēlniekus arī Krievijā, bet Latvijā, rediģēdams veco strēl-

nieku vēstures izdevumu, guvis iespēju jo sīki izpētīt faktiskos ma-

teriālus. Tā pamatīgi sagatavots, Čaks sarakstījis garākus frag-

mentus: Strēlnieku atgriešanās, Sprediķis Piņķu baznīcā, Kauja pie

Plakaniem, kauja pie Veisiem, Slokas kauja v. c, kuros sasniedzis

lielu iejūtas svaigumu un izteiksmes spēku.

Samērā mazāk svarīga, bet visai īpatna un zīmīga ir arī Čaka

proza. Ja dzejā viņš ir brīžam skarbs, agresīvs, dinamisks, tad

prozā nekad. Viņa valoda plūst maiga un mīksta, bez steigas, pat
visdīvainākie un spilgtākie salīdzinājumi noskaņā miermīlīgi. Visu

Čaka 12 noveļu un tēlojumu (krājumā Eņģelis aiz letes) fons

ir pilsēta, nomale, divos gadījumos jūrmalas vasarnīcu ra-

joni. Uz šī spilgti un svaigi tēlotā fona darbojas pavisam maz rak-

sturu, vai patiesībā viens — tas pats pasīvais sapņotājs, kas notē-

lojas Čaka dzejā, tikai prozā tas kļūst tik neticami nevarīgs, bez

mazākām gribas pazīmēm, ka visbālākais no Poruka sapņotājiem-
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zēniem, salīdzinot, liekas kā darbības varonis. Dažādu māņticība

sagrauzts, slimīgu iedomu vajāts, šis īpatnis dīks klejo pa ielām,

kino, kafejnīcām, krogiem, reizēm nomalē gana kazas, vai bez pa-

nākumiem makšķerē, vēro un saredz dažādus ērmīgus, citu nepa-

manītus sīkumus, rezignē un mīlinās ap savām neveiksmēm. Bet

ne raksturi, kas vienmuļi, ne fābula, kas gausa un brīžām pat ne-

veikla, ievērības cienīgākie Čaka prozā, bet gan krāšņais, rāmi

plūstošais stils, meistarība radīt pārsteidzoši plastiskus priekšsta-

tus, dzīvas noskaņas un veidot smalkas, psīcholoģiskas puantes, kas

bieži vīd tēlojumā.

Tāpat kā dzejā, arī prozā Čakam ir iemīļoti tēli un priekšmeti,

kurus viņš piemin gandrīz vai katrā tēlojumā: zekseri, saldējums,

rensteles, zaļi plīša dīvāni, plīkšķoši pumpji, vecenītes, kaķi, liepas,

klēpji, daži iemīļoti epiteti — kas tikai Čakam nav sudrabains, skābs,

smaršīgs! Smaršām, kurām Čaks velta vairāk uzmanības kā jeb-

kurš no latviešu rakstniekiem, veltīts vesels tēlojums. „Redzēt ir

bauda, bet ost divkārša bauda", saka Čaks. Čakam piemīt neapslāpē-

jama tieksme uz visu bizaro. Stāstā Kukaiņu karaliene tēlota dī-

vaina vecene, kas kopj un baro mušas, prusakus un tarakā-

nus, taisa no tiem fantastiskus medikāmentus, bet kukaiņi viņu mīl,

klausa un seko pat zārkā. Psīcholoģiskas dīvainības tēlotas stāstā

Kāpēc viņa šāvās, kur kāda jauna sieva šaujas tāpēc, ka vīrs urbi-

na degunu. Skudru pudelē tēlotas dīvainas dzērāja vīzijas. Bērnu

pasaule un loģika loti zīmīgi atveidota tēlojumos Debesīs un Mušas.

Čaka dabas izjūta savā ziņā tuva panteismam, bet tai piemīt dīvains

nogurums un fatālisms, — viņš visu atrod vienādi aprakstīšanas cie-

nīgu, vienvērtīgu.

Čaks pieskāries arī skatuvei, sarakstīdams kopā ar Ēriku

Ādamsonu bērnu ludziņu Nagla, Tomāts un Plūmīte, kas izrādīta Dai-

les teātrī. Čaks, kā gandrīz visi mūsu rakstnieki, darbojies arī

rakstniecības kritikā un sarakstījis monogrāfiju par gleznotāju

Jāni Plaši (1931).

2. Eriks Ādamsons

Ēriks Ādamsons dzimis 1907. g. 22. (9.) jūnijā Rīgā, Ceppa

mašīnfabrikā, kur viņa tēvs bijis grāmatvedis un kasieris. Pirmiz-

glītību saņēmis mājās. Kara laikā, 1915./16. g., Ādamsonu ģimene

dzīvoja Maskavā un Rēvelē, bet jau 1917. g. atgriezās Rīgā. Jau

Krievijā Ādamsons mēģinājies rakstniecībā, kara žurnāla Ogoņok

un Ņiva iespaidā sacerēdams primitīvos kara stāstiņus. 1920. g.

Ādamsons iestājas Rīgas pilsētas I vidusskolā. Interese par mākslu
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arvien bijusi loti liela. Skolā viņš visvairāk interesējies par vēsturi

un zīmēšanu, loti daudz lasījis ievērojamākos pasaules literātūras

darbus, pie kam dziļākos iespaidus saņēmis no Anatola Fransa, Flo-

bēra, Oskara Vailda, Rablē, Petronija, kas palikuši par mīļākiem

rakstniekiem arī turpmāk. Mācījies arī klavierspēli, ļoti bieži ap-

meklējis teātri un nepārtraukti mēģinājies dzeju, stāstu un lugu

rakstīšanā. Vidusskolā Ādamsona latviešu valodas skolotājs bija

Plūdons, kas jaunā dzejnieka tieksmes visādi atbalstīja. Bez pa-

nākumiem Ādamsons dzejas piesūtījis laikrakstiem. Pa dzejai parādās

tikai jaunatnes žurnālos. 1924. g. beidzis vidusskolu, iestājies Latvijas

universitātes juridiskā fakultātē un 1925. g. arī korporācijā Tālavija,

no kuras pēc divi semestriem, studijas pārtraukdams, izstājies.

1926. g. janvārī Ādamsona dzejas sāka iespiest Jaunākās Ziņas,

drīzi pēc tam arī Brīvā Zeme, kur feļetona redaktors Edvarts Virza

jauno dzejnieku atbalstīja. No 1927.—29. g. Ādamsona dzejas pa-

rādījās visos Rīgas literātūras žurnālos un lielākā daļā laikrakstu.

Šinī pat laikā viņš atkal iestājās universitātē, bet jau 1929. g. aiz-

gāja kara klausībā. Kara klausības laikā sarakstīja pirmo noveli Dā-

vana, kur attēloja notikumu no kareivju dzīves. Pie kara klausības

laika notikumiem Ādamsons atgriezās arī vēlākās novelēs — Bada

spēle un Lielas spodrības gaismā. Atgriezies Rīgā, Ādamsons nodevās

vienīgi rakstniecībai, apgrozīdamies mūsu rakstnieku un mākslinieku

aprindās. 1931. g. apprecējās ar dzejnieci Mirdzu Ķempi. Dzīvo-

dams vienīgi rakstniecībai, 1932. g. viņš izdeva pirmo dzeju krājumu

Sudrabs ugunī, kurā pārmērīgas paškritikas dēļ sakopoja tikai ne-

lielu savas dzejas dalu.

Čaks un Ādamsons ir pirmie pilsētā dzimušie un uzaugušie

latvju dzejnieki, arī Ādamsonā vērojam urbanista tieksmes, tikai

gluži citā ievirzē kā Čakam. Čaku raksturo tiešs, skarbs naturā-

lisms. Bez kādām ceremonijām viņš nosauc lietas īstos vārdos,

nebēdādams, ka tie asi un reizēm pat rupji, pietiek, ka tie spilgti un

tēlaini. Turpretim Ādamsons visu pārfrāzē, stilizē, paceļ aistētiskā

plāksnē. Viņš reizēm iepin savā dzejā tos pašus skarbos, lapidāros

vārdus un teicienus, taču ne vientiesīgā dziņā spēcīgi izteikties, bet

gan kā snobs, kas cel priekšā sev līdzīgiem aistētiem šos rupjos tē-

lus kā — dīvainību, kā nejauku, bet retu un savādu krupi uz sena

meistara kaltas sudraba paplātes. Čakam pieder iela, Ādamsonam

salons. Ģērbies kā pašpuika, Čaks labprāt pats jauktos drūzmā,
dzertu ormaņu krogos, dietu ar pašmeitām, Ādamsons tur noietu

iesmaržots, safrizēts, visā dendija godībā vērot un pasmīnēt. Čaku

sapratīs visvienkāršākie ļaudis, lai saprastu Ādamsonu, nepiecie-

šama liela aistētiskā kultūra; tā ir viņa priekšrocība un trūkums.
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Ādamsona dzejas sākumos dzīves reālitāte nepavīd gandrīz

nevienā rindā. Viņš runā līdzībās, aistētiskās figūrās; antīkie dze-

jas personāži un atribūti jaucas ar viduslaiku un katolicisma deko-

rātīvo fantastiku, galantā laikmeta romantisko kortēziju un angļu

19. g. s. aistētisko skepticismu. Labs piemērs nelielā dzeja Mazie

viļņi jūrmalā, kur divdesmit rindās pieminēts Poseidons, silfidas,

fejas, pāži, gnomi, bardi, lotoszieds, sudraba harfas, porfirdzelme,

upurtrauki, svaidāmā elje, melnas pērles, zelta zivis etc, — gandrīz

vai viss mācītās dzejas arsenāls. Bet Ādamsona aistētisms nav

vieglu roku aizgūtais, kādu bieži redzam pie mūsu dabas un izjūtu

liriķiem, kas pa laikam apmet romnieka togu pelēkajiem vadmalas

svārkiem, vai dejo menuetu pastalās. Ādamsona aistētisms neat-

dalāms no personas, tas ir viņš pats, viņa būtība. ledziļinājies grā-

matās, literātūrā, viņš skata pasauli caur mākslas un vēstures ro-

mantikas plīvuru. Taču viņš nepielieto parasto civilizācijas rakst-

nieku metodi, kas rakstot par puķi, piemin visu, ko slaveni autori

teikuši par ziediem, vai runājot par mīlu, uzskaita visus slavenos

mīlas pārus. Adamsons būtībā ir radītājs, necitē, nereproducē, bet,

nekad nekjūdīdamies gaumes lietās, kombinē un veido savas efēme-

rās un izsmalcinātās pasaules elementus, mīlēdams un meklē-

dams visu dīvaino un neparasto. Savās izjūtās viņš vairās kon-

trastu, spilgtuma, asu kaislību, straujas darbības ; viņa dzeja ir elē-

ģiska, pustoņu nianšu, smalku nojaudu un viegli marķētu jūtu dzeja,

trausla, vārīga, stilizēta, kā rokoko laikmeta pastelglezna; labs pie-

mērs Epikūriešu dzejnieka romance:

Meldija atbalsi dod, Saulesstars jasmīnēs rod,

Mielasti saplēstus traukus; Skūpstos mēs mirkļus sev jaukus —

Nelielu pelnurnu jel Dzeja un mīla, mums šķiet,

Nākotnei atstāsim vēl. Rotaļās rokroku iet.

Attīstoties, Adamsons šo maigo nojautu un izjūtu pasteli ietver

greznā barokāli ornāmentētā, krāšņi izzeltītā stila rāmī; un šie izgrez-

nojumi kļūst arvienu bagātāki, spožāki, pārsteidzošāki, konkrētāki.

Viņa galvenie ieroči ir epiteti un salīdzinājumi; konvencionālos

~mācītās" dzejas tēlus viņš drīzi apmaina pret eksotiku un mūsu

pašu dzīves un apkārtnes priekšmetību, arvienu mācēdams ar ne-

parastiem epitetiem vai pretstatījumiem piešķirt jaunu spožumu,

negaidītas nianses pat nolietotiem teicieniem un lietām, piemēram,

salīdzinājumi: dīvainas domas — kā sarkani papagailbaloži, ci-

lindri kā darvas spaiņi, blakts kā ļauna aukle, valoda, priecīga kā

zvaniņš pie vanagakājas v. tml. Tikpat neparasti Ādamsona epiteti:

es — vārīgs un zilacains pundurs, zustreņu krāsas acis, tauks pāvs,

jautrs rīma, stalts sienāzis, apaļas paipalas. Būdams izteikts redzes
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tips, Adamsons sevišķi mii rotaļāties krasam, piemēram, Balāde par

gavētāju:

Korzēni kāpj pa bruģiem

Tumšzaļajiem un veciem.

Balts mežģīntērps šiem bērniem,
Gaišsarkans zīds pār pleciem.

Visai iemīļots temats Ādamsonam ir Hanzas Vecrīga. Kādreiz

viņš pat domājis pieņemt pseudonimu Ēriks Rīga. Balādē par ga-

vētāju, Gardēžos, Zeltkaļa meitas iemīlēšanās, Balādē par zustre-

ņu acīm viņš romantizē par Ģildēm, Jāņpagrabu, Monētielu, Re-

formām laukumu, uz kuru fona norisinās zeltkalmeitas un rātes,

krāsnkura, tirgoņmeitas un audējzēna vārās mīlestības. Nelūkojo-

ties uz dzejas elēģisko pamattoni un pasīvo noskaņu, tajā jaužams

liels tīri epikūrisks dzīvot prieks un prieks par pašu pasauli un tās

lietām.

Šinī laikmetā Adamsons saskaras ar senlatvisko dainu pasauli.

Viņš neraksta dainu metros, neatdarina to valodu un izteiksmi, bet

pārfrāzē dainu motīvus savā romantizētāja aistētismā, pareizi uz-

tverdams dainuun latviskās folkloras garu, kas reizē tik reāli konkrēts

un teiksmains, piem., Senlatviešu dēku meklētāja romance, Meldera

elēģija, Latvietes elēģija, Vectēva nāve, Balāde par kara kalpu.

Ar vieglu senlaicīgas mistikas pieskaņu, kuru tieši rada šī tēlu kon-

krētība, rakstīta dzeja Ciemos pie Vēcāsmātes, kas sākas:

Kad ar spožu cukuru apbārstītas egles ziemā.

Man kā irbe dvēsele iet pie vecās mātes ciemā.

Mantu skaita vakarā
— kūlējs vēro, cik tam graudu;

Dievs liek ripot debesīs dālderim ar sīko naudu.

Suni balsī skaita to, kamēr bērni līdzi skudrai

Baltām zeķēm tek un lūdz stāstus vecai mātei gudrai.

Dzejā Krustmātes sapnis, — kas tēlo bidermeijera krustmāti

— dāmu ceriņkleitā, kas dzer anīsa drapes, liek kārtis un lasa sapņu

grāmatu, — pirmo reizi pavīd groteski-satiriskais tonis, kas klust

tik raksturīgs vēlākā laika Ādamsonam.

Ap 1931. g. Ādamsona dzejas raksturs un saturs krasi mainās.

Apprecējies, uzsācis patstāvīgu dzīvi, viņš tieši saduras ar dzīvi un

tās grūtībām. Viņa dzejas košajā audumā parādās skarbi reāliski

elementi, rotaļīgās nianses atvieto asi kontrasti, marķētās jūtas
— asa patiesa izjūta. Dziesma neurastenijai, Sviedri, Kāss, Plaušas

ar nesaudzīgu naturālismu tēlo slimību un tās šausmas. Juz-

damies pats trausls, dzejnieks apskauž un apbrīno rupjo miesas spē-

ku un hiperboliskā dzejā Barbaru mīla nonāk līdz ainām, kādas nav

atļāvušies pat vissākotnīgākie no mūsu rakstniekiem. Šinī laikā

Ādamsons, līdz šim rakstīdams vienīgi klasiskos pantmēros, mēģina
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veidot īpatnējus salauzītus metrus, kas labāk iekļautu viņa tagad

daudz nervozākās un skarbākās izjūtas. Izgājis ārā no romantisko

vīziju un tīras aistētikas pasaules, viņš zināmā mērā vēršas pret to.

Ķēries pie satiras un pirmo reizi lietodams tajā laikā tik populāro

brīvo vai „pusbrīvo" pantu, viņš Poēmā par nīceniecēm smīn par

Nīcas seno tērpu un parašu greznību, par ko vēl nesen pats būtu sa-

jūsminājies un ko cildināt viņa talantam piedien daudz vairāk nekā

nopelt. Rādīdams nīcenieci kā dīvainību un anachronismu modernā

pilsētā, viņš liek to sabraukt autobusam un novest uz morgu, tā

maksādams meslus „progresīvajām idejām". Piegriezies sociāli

sabiedriskiem tematiem, Adamsons kļūst agresīvs, vēlas pārstāvēt

apspiestos, kļūt soģis. Dziesmā Anglijai viņš uzbrūk lordiem, kas

apspiež tautu, Melnā dumpī pel jeņķus, kas apspiež melnos, Balādē

par koka kāju sauc pret karu. Pat savā iemīļotajā, romantiskajā

Vecrīgā viņš tagad saskata tikai rātskungu un valdnieku varmācī-

bas. Dzejā Vētra pār mielastu galdiem Adamsons visspilgtāk iztei-

cis savas šī laikmeta izjūtas.

Lieliskā vīzijā viņš tēlo smalkākiem ēdieniem pārkrautus Rīgas

rātskungu mielastu galdus; pēkšņs mēris nonāvējis dzīrniekus:

ēdieni stāv neskārti. Ar bodlērisku drosmi un patiesa aistēta pētīt

prieku Adamsons tēlo pūstošos ēdienus, pildītās lampretes, skumbri-

jas un langustus, kas iztvaiko amonjaku, kodīgu un sīvu.

Taču Adamsons, artists, kas piekopj savu mākslu vispirms vi-

ņas pašas dēl, ilgi neaizraujas no sabiedriskiem un sociāliem tema-

tiem. Tendences un programmatika kavē viņa fantāzijas un izjūtu

brīvību, jau pēc dažiem gadiem viņš atgriežas pie savas agrākās tīri

aistētiskās un objektīvās pasaules skatīšanas. Taču pārdzīvotais

laikmets daudzējādā ziņā nācis par svētību, padziļinājis viņa uztveri,

nobriedinājis formu, rotaļīgi aistētizētāju elementu nomainījusi vīp-

snā vai paslēpta satira, izjūtas skaudras un vīrišķīgas sakņojas pašā

-dzīves īstenībā, un katra dzeja tagad ietver kādu zīmīgi un dziļi sa-

justu atziņu. Nāves jausmas, šaubas par dzīves vērtību, esības mēr-

ķiem un vajadzību, izmisums un nesaprašana, kam cauri jaucas ne-

valdāma epikūrieša dzīvot un darboties dziņa, ir Ādamsona temati

nākošās dzejās — Tabakas elēģijā, Ceļinieka elēģijā, Dziesmā par

meliem v. t. t.; Vilka dziesmā aplūkojis cilvēka neapslāpējamo dzī-

vot dziņu un nespēju uzvarēt savu dabu un likteni, viņš nobeidz:

Maz gardumu es nobaudīju —

Mans mūžs bij grūts un tādēļ ilgs.

Klūt labāks nespēju, jo biju

Tā Kunga Cebaota vilks.

Nelūkojoties uz tematu dziļo nopietnību, drāmatismu un izjūtu

patiesīgumu, Adamsons, kā jau minēts, bieži traktē tos ar tikko jau-



486

žamu drastiku, varētu sacīt, karātavu humoru, paturēdams spēju pa-

smīnēt par sevi pat visdziļākā postā. Šī groteskā piegarža Zvejnieka

un konfekšu tinējas kāzās, Dziesmā blaktij, Sienāža romancē, bet

sevišķi Odā Briesmīgai dāmai, kas tieši rakstīta kā pretstats mūsu

dzejā tik parastām Daiļajām un Nezināmajām dāmām, izvēršas at-

klātā satirā, bet īsti epikūriskajā Dziesmā slinkumam, Garšvielās,

Priecīgā ēdēja dziesmā pieaug līdz hiperboliskai burleskai.

Ērika Ādamsona proza pēc visām savām īpašībām ļoti tuva

viņa dzejai. Ja Ādamsona dzeju, sevišķi pirmā periodā, nosaucām

par nianšu, nojaudu, pustoņu dzeju, tad tāda ir arī viņa proza. Viņa

prozas stilam raksturīgs tas pats greznais eksotisku, no mākslas

pasaules, vēstures ņemtu salīdzinājumu, gleznu, aprakstu, epitetu or-

nāments Šie izgreznojumi noskaņo lasītāju uzņēmīgāku neikdie-

nišķai atmosfairai, kas valda novelēs, pasvītro aso starpību starp va-

roņa garīgo pasauli un tiešamību. Bet gadās arī, ka tie iesprausti

tekstā bez tiešas nepieciešamības — vienīgi sava vīzionārā krāš-

ņuma, vai vārdu neparastā skanīguma dēļ. Nelūkojoties uz to,

Ādamsona stils ļoti koncentrēts, no teikuma grūti izmest kaut vienu

vārdu. Izgreznojumi, kas šad tad kā petardes vai raķetes plīst

stāstījuma gaitā, vēl vairāk izceļ valodas lakoniku. Visas viņa

noveles, varbūt, izņemot pašu pirmo Dāvana, fābuliski ļoti saspiestas

un īsas. Līdzīgi mūsu otram pilsētniekam Aleksandram Čakam,

Ādamsons mīl reto, dīvaino, tēlodams visvairāk cilvēka psī-

ches dīvainās, neparastās parādības, jūtu pustoņus, iedomas,

pašsuģestiju. Raksturi, tipi reti sastopami Ādamsona novelēs; va-

rētu minēt izlaidīgo jūrskolnieku Ernestu Simts divdesmit latos,

māti Gājienā ar lopiem. Parasti varonis ir pārsmalcināts, aristok-

rātisks intelliģents, kura garīgā seja dažādās novelēs neko nemai-

nās. Arī ārējiem notikumiem piekrīt tikai dekorātīva loma, visa vē-

rība piegriezta psīcholoģijai. Viņa proza sakopota krājumā Smalkās

kaites (1937).

Noveļu uzbūve dibināta uz kāda psīcholoģiska procesa pakā-

peniskas saspriegšanas. Jūtas, ko Ādamsons analizē un tēlo, ir pa-

rastas, kas piemīt katram: kautrība (Dāvana), līdzcietība (Līdzcietī-

ba), godkārība (Bada spēle), riebums (Stāsts par nagu), sirdsapzi-

ņas pārmetumi (Lielas spodrības gaismā), vīrieša greizsirdība (Jā-
šana uz lauvas), mātes greizsirdība (Gājiens ar lopiem) v. t. t., bet

rakstnieks tās tēlo neparasti. Vērīgi un pamazām izseko ieganstiem,
kas izrādās dīvaini, bieži šķietami pavisam neievērojami; tālāk rū-

pīgā analizē rāda, kā bieži dīvainā veidā, bet loģiski un neatvairāmi

psīcholoģiskais process pieaug, piepūšas milzīgs, pārņemdams visu

cilvēku un pēdīgi eksplodē. Ādamsons atrod arvienu jaunas fineses

un negaidītas puantes savu varoņu komplicētajā psīchē. Šīs Ādam-
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sona īpatnības ar pilnīgu skaidrību parādījās jau pašā pirmajā novelē

Dāvana, kur tēlots visai parasts notikums — kāda vada kareivji,

beigdami kara klausību, dāvā portsigāru savam komandierim.

Stāsts par nagu tēlo' iemīlējušos studentu, kas pamana, ka ie-

cerētai vienam pirkstam neglīts nags. Tas pamazām rada riebumu.

Students ilgi cīnās, bet nespēj to pārvarēt un šķiras. Temats tuvs

Čaka stāstam Kāpēc viņa šāvās, kur kāda jauna sieviete šaujas tā-

pēc, ka viņas vīrs urbina degunu. Stāsti tomēr radušies pilnīgi ne-

atkarīgi viens no otra. Bada spēlē kāds kareivis badojas, kautrē-

damies pirms laika atgriezties no atvaļinājuma pulkā. Bet arī pulkā

apstākli tādi, ka kareivim neērti rādīt izsalkumu, un viņš gandrīz ar

flagellanta saldkaislību turpina bada pašmocību, līdz beidzot neiztur

un jautrā biedru pulkā pieēdas un piedzeras līdz nesamaņai. Ar ārsta

vērību Ādamsons parāda visas fizioloģiskās un psīcholoģiskās per-

turbācijas, kādas pārdzīvo ilgākas badošanās un dažādu dīvainu

iedomu pārkairinātais kareivis. Lielas spodrības gaismā tēlo pār-

liekas tīrības mīlestības apsēstu kareivi, kas baidīdamies notraipī-

ties, gandrīz ļauj noslīkt mēslu bedrē kādam bērnam un vēlāk spēj

noremdēt savu sirdsapziņu tikai notraipīdamies vēl nejaukāk.

Gājiens ar lopiem, visdrāmatiskākā Ādamsona novele, tēlo

kāda saimnieka un studentes pilsētnieces mīlu, ko vajā saim-

nieka slimīgi greizsirdīgā māte. Šīs noveles stils manāmi

atšķiras no pārējām, tas ir nervozs, saspriegts. Drāmatiskā,

sakarsētā atmosfaira jūtama jau pašos pirmos teikumos un glez-

nās. Psīcholoģiskie gājieni un raksturojumi ārkārtīgi skopi, bet asi.

Ādamsons reti tēlo dabu, bet Gājienā ar lopiem dabas, lauku sētas

tēlojums spēlē lielu, gandrīz galveno lomu īpaši ainā, kad mātes

padzītā līgava atgriežas sētā kopā ar ganāmpulku, un lopi to sargā

kā „neveikli, bet liela miera pilni cherubi". Ādamsons neizjūt dabu

tieši, necenšas iekļauties, izkust tajā, bet tēlo vērodams, neiziedams

no savas aistētisko līdzību un simbolu pasaules. Viņš netēlo arī pa-

norāmu visā plašumā, bet iztver nianses un sevišķi zīmīgus vai

raksturīgus sīkumus, kas cieši saistās ar tēlotā personāža pārdzī-

vojumiem.

Ēriks Ādamsons pieskāries arī skatuves rakstniecībai, sarakstī-

dams kopā ar A. Čaku bērnu lugu Nagla, Tomāts un Plūmīte, kā arī

atsevišķos gadījumos rakstījis kritiskus rakstus. Tulkojis angļu

19. g. s. modernos liriķus, kā arī vairākus drāmatiskus darbus teātru

vajadzībām. Jaunais, ko Ādamsons ienesis latvju dzejā, ir stipri

uzsvērtais aistētisms; viņš ir pirmais mūsu autors, kam šis aistē-

tisms nav tikai noklausīts, vai uz laiku pieņemts, bet ir paša būtība

un pasaule. Ādamsons netēlo dabu, bet cilvēka roku darbu; viņa

ļaudis ir intelliģenti, kuru jūtas lauž gaumes un mācīta intellekta

prizmas.
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4. Anšlavs Eglītis, Pēteris Aigars

Jānis Kadilis

1. Anšlavs Eglītis.

1.

Anšlavs Eglītis, rakstnieka Viktora Eglīša dēls, dzimis Rīgā

1906. g. 14. (1.) oktobrī. Agro bērnību pavadījis pa daļai pilsētā, pa

cajai laukos, Cesvaines apkārtnē; kur gan uzturējies tikai vasarās.

Skolas gaitas iesācis kādā vācu privātskolā. Kara laikā (1915—

1918) līdz ar vecākiem dzīvo Krievijā. Mācās angļu tipa privātskolā

(iolicinā, Maskavas tuvumā, bet vēlāk reālskolā un līdztekus arī

glezniecības skolā fabriku pilsētiņā Sormovā, pie Ņižņijnovgoro-

das. Vācu okupācijas laikā 1918. gadā ģimene atgriežas Latvijā un

apmetas uz dzīvi Alūksnē, kur tēvs strādā par skolotāju jaundibinā-

tajā latviešu reālskolā un licejā. Alūksnes skolas priekšnieks

1919. gadā ir gleznotājs Jēkabs Kazaks. No viņa Anšlavs Eglītis

gūst spēcīgus ierosinājumus glezniecībai. 1919. gada ziemā ģimene

pārnāk uz Rīgu, kur paliek arī pa Bermonta uzbrukuma laiku. An-

šlavs iestājas Rīgas pilsētas 2. vidusskolā un apmeklē arī glezno-

tāja Voldemāra Tonēs privātdarbnīcu. Skolas laikā intensīvi no-

darbojas ar sportu, pie kam tuvākais līdzgaitnieks šinī nozarē ir

skolas biedrs Valfgangs Dārziņš. 1924. g. pavasarī A. E. beidz

vidusskolu.

1925./26. gada ziemu viņš pavada Šveicē, Leizinas kūrvietā

un citur. Šinī laikā arī sāk mēģināties rakstniecībā, sacerēdams da-

žus liriskus dzejoļus. Pirmais iespiestais dzejolis parādās Brīvā

Zemē 1926. g. rudenī. Drīz pēc tam sacerēta poēma Fiasko (iesp.

žurn. Burtnieks, 1928). Prozai A. E. pievēršas tikai sākot ar 1927.

gadu. Pirmie stāsti Laimes kārtis un Veselības kalnos ievietoti

laikrakstā Latvijas Kareivis. 1928. gadā uzrakstīti vēl pāris nelieli

stāstiņi, no kuriem viens —
Dārznieks un viņa zirgs — iespiests

Piesaulē. Pēc tam literārā darbība uz pāris gadiem atslābst.

1929. gadā rakstnieks ir iestājies Latvijas mākslas akadēmijā

un cītīgi nododas glezniecībai, tanī pašā laikā darbodamies arī kā

glezniecības kritiķis Latvijas Kareivī. 1930. gadā A. E. kopā ar

dažiem bijušiem Tonēs darbnīcas audzēkņiem un akadēmijas stu-

diju biedriem nodibina Mūksalas mākslinieku biedrību, kuras mērķis

— izkopt nacionālo glezniecību. Viņš piedalās visās šīs biedrības

izstādēs un vienā gadījumā — Kauņā, ir ari izstādes rīkotājs.
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1935. gadā A. E. beidz mākslas akadēmiju un tā paša gada va-

sarā apceļo Holandi, Beļģiju un Skotiju, galvenām kārtām glezniecī-

bas studiju nolūkos. Ar 1932. gadu literārā aktivitāte ir atjaunoju-

sies. Žurnālā Daugava četru gadu laikā (1932—1936) parādās pieci

garāki stāsti: Maestro, Vāravs, Fortinbrass, Profesora Eipura or-

ķestris, Jaunā Fiume. Lirikai A. E. šinī laikā nodevies mazāk, un

tiklab viņa orīģināldzejoļi kā tulkojumi pieder lielāko tiesu literārās

darbības sākuma periodam (1925—1928). Bet akadēmijas laikā un

arī vēlāk radusies gan laba tiesa rakstu, recenzijas līdz neskaitot,

par glezniecības jautājumiem. Tie iespiesti Vispārējā mākslas vēstu-

rē. Nesen sarakstīts pētījums par nacionālajiem elementiem latvju

glezniecībā (krāj. Jaunais nacionālisms, 1936). Anšlavs Eglītis dzīvo

Rīgā, nodarbojas ar rakstniecību un glezniecību; no 1936. g. rudens

strādā par zīmēšanas skolotāju M. Bekeres ģimnāzijā Rīgā.

2.

Anšlava Eglīša tāpat kā jebkura cita mākslinieka personību
vislabāk sapratīsim, ja ievērosim tos sevišķos apstākļus, kādos tā

veidojusies. Nav šaubu, ka savas mākslinieciskās tieksmes rakst-

nieks būs ieguvis kā tiešu mantojumu no vecākiem. Sevišķi zīmīgi

ir tas, ka A. Eglīti vienlīdz stipri saista dīvas mākslas nozares: lite-

rātūrā un glezniecība. Te nu jāatceras, ka līdzīgas tendences pie-

mīt arī viņa tēvam, rakstniekam V. Eglītim. Pēdējais savā autobio-

grāfijā (Ritums, 1921) pastāsta, ka viņam nācies izšķirties par vienu

no trim mākslām: rakstniecību glezniecību vai mūziku, pie kam

sākumā viņš vairāk nodarbojies ar glezniecību. Jāzina arī, ka A.

Eglīša māte Marija Eglīte, dzimusi Stalbova, ir viena no sava laika

intelliģentākaiām latviešu sievietēm, intima māksliniece, pēc izglī-

tības mūziķe, bet arī literātūrā pazīstama ar Alfrēda dc Misē un

franču prozas stilistu tulkojumiem. Protams, ne mazāk mūs inte-

resē arī tā apkārtne, tā vide, kādā aug aplūkojamais rakstnieks.

Šinī gadījumā tā ir grāmatu kultūras un mākslas gara piesātināta at-

mosfaira. A. E. tad nu arī ir viens no tiem nedaudzajiem mūsu māk-

sliniekiem, kas sakņojas jau zināmās ģimenes tradicijās, kas jau no

mazotnes ir varējis piesavināties mākslas gaumi kā kuru katru ik-

dienišķu parašu. Tas nozīmē lielu laika un enerģijas ietaupījumu:

kas citam jāiegūst ilgos meklējumos, tas te jau pa lielākai daļai fi-

gūrēs kā pati par sevi saprotama dotība. Sevišķi tas varētu zīmē-

ties uz lasāmvielas izvēli un vispār mākslas darba kvalitātes iz-

pratni. No otras puses, ir arī skaidrs, ka šāds stāvoklis jauno māk-

slinieku norobežo no tā, ko mēdz saukt par pirmatnīgumu un kas ra-

dītājam māksliniekam dažreiz var būt īsti liels spēka avots.
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Katrā ziņā zīmīgi, ka A. E. jau agros gados iepazīstas ar tā-

diem darbiem kā Apuleja Zelta ēzelis vai Petronija Trimalchija dzī-

rās, nerunājot par populārākiem cittautu rakstniekiem un to dar-

biem. Un kad viņš sāk dzejot, tad ir jau krietni vien skolojies ne

tikai pašu literātūrā, bet arī pie citu tautu lielajiem meistariem. Vienā

laikā ar pirmajiem dzejas mēģinājumiem viņš sāk arī tulkot, galvenā

kārtā 19. g. s. vācu, angļu un krievu autorus.

Tā mēs redzam, ka A. E. ir krietni dziļi ieskatījies pasaules li-

terātūrā. Tanī pašā laikā viņa personīgā pieredze visvairāk saistās

ar mākslinieku dzīvi, ko viņš varējis vērot jau no mazotnes gluži tā-

pat, kā zemnieka dēls lauku dzīvi, tā saistās ar notikumiem un per-

sonām mākslinieku aprindās. Šie divi apstākli — lielā literārā iz-

glītība un dzīve mākslinieku aprindās — jāpatur prātā, kad gribam

apskatīt A. E. darbus.

3.

Lai gan savas rakstnieka gaitas A. E., kā jau redzējām, iesāk

ar liriku, tak dailproza ar laiku izvirzās pirmajā vietā, pie kam rakst-

nieks līdz šim producējies tikai vienā — stāsta formā. Viņa stāstu

varoņi, izņemot vienu — Ķiparu stāstiņā Dārznieks un viņa zirgs,

nāk no mākslinieku vai vismaz pilsētas intelliģences aprindām.

Taisni latviešu māksliniekus un viņu dzīvi tad A. E. arī parāda visai

spilgti un īpatnējā uztvērumā. Tur ir Samuels Sams — Maestro,

gleznotājs, kam netrūkst spēju un enerģijas, bet kas šīs dabas dotās

dāvanas neprot lietā likt; kas toties vārdos dižojas ar saviem pa-

darītajiem un nedarītajiem darbiem, pārspīlēdams tos visfantastiskā-

kajos apmēros; viņš arī visādi izmanto savus mācekļus. Tur

Žils Pipkalls — Vāravs, cilvēks, kas nodarbojas ar rakstniecību un

atklātībā spēlē savādnieku; kas sabiedrības uzmanību grib saistīt

ar visneparastākajiem žestiem, ar pozu un masku, lai tādējādi sagā-

dātu populāritāti sev un saviem darbiem; viņam piemīt visai ori-

ģinālas izdomas spējas, bet viņš tās ievadījis nepareizā virzienā;

ekstrāvagantā spēle beigās iznīcina viņu pašu nevien garīgi, bet arī

fiziski. Tur Edmunds Rožozols — Fortinbrass, aktieris, kas savu

karjēru dibina uz to, ka ir ievērojama aktiera dēls„ bet materiālo lab-

klājību iekaro ar labu precību partiju, atteikdamies tās dēļ no patie-

sas mīlestības; arī viņš nav bez spējām, bet aplamā audzināšana sa-

maitājusi tam raksturu, viņš baidās no grūtībām un iet pa mazākās

pretestības ceļu; tādēļ arī talants, kas vienu brīdi uzmirdz jau diez-

gan spoži, beidzot apsīkst, mākslinieciskas un apgarotas spēles vie-

tā paliek tikai tukša ārišķība. Tur, beidzot, mūzikas profesors Ei-

purs — pirmās šķiras karjērists, kas pielūdz tikai vienu dievu —
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pats sevi, kas gatavs šim dievam ziedot visu un kas tāpat kā Ma-

estro, tikai daudz lielākā vērienā un rafinētāk, izmanto arī savus

audzēkņus savtīgiem nolūkiem. Ap šiem galvenajiem tēliem gru-

pējas vesela virkne sīkāku personāžu, kas arī pa laikam ir māksli-

nieki. Profesora Eipura orķestrī notēlota pat vesela jauno māksli-

nieku pasaule, īsta bohēma ar visiem tās priekiem, bēdām un ne-

laimēm. Tanīs stāstos, kur rakstnieks runā pirmajā personā, kā

L aimes kārtīs un Stulbenī (tepat piederas ari Jaunā Fiume), aiz stās-

tītāja mēs jūtam kultūras piesātinātu mondēnu intelliģentu, skep-

tisku vērotāju. Vienā otrā gadījumā te, protams, nebūs grūti sa-

skatīt paša autora vaibstus. Tāda nu īsumā skicēta ir tā pasaule,

kurā A. E. smejas vielu saviem stāstiem.

Viņa aizkustinātās problēmas varētu grupēt šādi: 1) māksla

un mākslinieka persona, 2) mākslinieks un publika, 3) tā saucamo-

mākslas korifeju attiecības pret jaunākiem māksliniekiem — ide-

ālistiem un 4) mīlestība, precīzāk — cīņa par sievietes simpātiju ie-

karošanu, par pretmīlestību. Šīs problēmas A. E. risina nopietni un

ar nenoliedzamu talantu, stingri turēdamies reālitātes robežās. Re-

alitātes sajūtu neizkliedē arī stiprais groteskā elementa piejaukums

un fantastisko sapņu iespraudumi, kam patiesībā piekrīt it kā rezo-

nātoru vai pastiprinātas gaismas efektu nozīme.

Velti tomēr būtu meklēt A. E. personāžiem kādus noteiktus

prototipus dzīvē. Viņš neapraksta atsevišķu personu, bet veido ti-

pus, citiem vārdiem sakot — kombinē dažādu konkrētu personu

īpašības, reizē novedot tās līdz galējībām, lai tādā kārtā izveidotu

zināmus laikmeta raksturus. Tas ir tas pats paņēmiens, kas devis,

piem., Mērnieku laiku Švaukstu vai Pietūka Krustiņu. Bet tipizētās

personas tikai tad pārvēršas mākslas tēlos, ja tās dzīvo arī savu in-

dividuālo dzīvi. Pretējā gadījumā tās ir un paliek nedzīvas schēmas.

A. E. varoņi, protams, ir apveltīti ikviens ar savu individuālo dzī-

votspēju. Bet jāsaka gan, ka autors tos rāda pa lielākai daļai kā

zināmas gatavas dotības, bez kāpieniem un kritieniem, bez attīstī-

bas lokiem,, rāda vienā zināmā plāksnē; viņi ir gluži tie paši stāsta

sākumā un beigās. Te ir tikai 2 izņēmumi: Fartinbrass, kas notēlots

biogrāfiski, tomēr vienā līnijā, bez krasām attīstības pārmaiņām, bez

katarzes, un Ģirts Stvikšs (Profesora Eipura orķestrī), kas beigās

pārdzīvo garīgu lūzumu.

Anšlava Eglīša prozas stils ir ļoti rūpīgi izstrādāts. (Nav jā-

aizmirst, ka stila un satura jēdzieni gan nav krasi šķirami: arī tipu

un raksturu veidojumi ietelp stilā). Tas viscauri rāda autora augsto

intelliģenci un lielo zināšanu krājumu, kas, bez šaubām, labu tiesu

atvasināmi no sveštautu literātūrām. Tiešs paraugs te varētu būt
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renesanses novelisti ar Bokačio priekšgalā, jau pieminētais Apulejs,

Servantess, Balzaks, Gogolis, varbūt arī Rablē. Visiem šiem rakst-

niekiem lielākā vai mazākā mērā piemīt ironija, kas visai raksturīga

arī mūsu autora attieksmei pret lietām un parādībām. Ar ironiju

visciešākajā sakarā stāv intellektuālisms, jo ironizēt — par citiem

un arī sevi — var tikai tas, kas ar nosvērta prāta palīdzību spējīgs

pacelties pāri vērojamām parādībām, vienalga, vai tās patīkamas

vai nepatīkamas. Un tiešām, A. E. prot stāstīt ar atturīgu eleganci,

kā mēdz teikt — objektīvi, bez mazākā sentimenta piejaukuma, kā

tam labā vēstītājā prozā arī jābūt. Uz intellektuālismu norāda arī

tas, ka stāstījums viscaur pilns ar jēdzieniem, kas nāk no grāmatām

vai, vispār, iegūti izglītības ceļā. Šinī pašā sakarībā jāpiemin ār-

kārtīgi daudzie priekšmetu uzskaitījumi. Ja rakstnieks, piemēram,

runā par biljarda spēli, tad viņam tūlīt pie rokas visi šīs spēles ter-

mini, ja piemin gleznotāja krāsas, tad katrā ziņā veselu rindu, pie

tam katru atsevišķi izpušķojot vēl ar sevišķi izmeklētu epitetu.

Gluži līdzīgi tas ir ar makšķerēšanas piederumiem, zivīm, zvaigz-

nēm, mūzikas instrumentiem, boksa paņēmieniem, medicīnisku iz-

meklējumu ierīcēm v. t. t. Šādi uzskaitījumi gan pārsteidz, sevišķi

sākumā, kamēr tie vēl neparasti, bet, bieži lietoti, stila kvalitātei ne

vienmēr nāk par labu.

Jāpiezīmē, ka šis paņēmiens gan pa daļai izskaidrojams ar

rakstnieka tieksmi reālizēt prozas stilā zināmas ritma likumības.

Vispār, ritma meklējumiem A. E. stilā piešķirama ievērojama loma,

un ne tikai frāzes robežās vien, bet arī pāri tām;. Ritmam kalpo ve-

seli periodi, veseli posmi, kā tas, piemēram, saskatāms Kosma kon-

firmācijas tēlojumā stāstā Profesora Eipura orķestris. Tas pats

stāstā Jaunā Fiume, kur par ritma līdzekli var uzskatīt vairākkār-

tīgos sapņu — fantāziju „gājienus", citādi pilnīgi reālajā notikumu

norisē. Atšķirībā no frāzes ritma, šo gribētos nosaukt par lielo lī-

niju ritmu. Un tā ir visai oriģināla parādība mūsu literātūrā.

Salīdzinot pirmos stāstus ar pēdējiem, vērojams krietns pro-

gress, un labākie A. E. darbi laikam gan būs Profesora Eipura or-

ķestris (1935) un Jaunā Fiume (1936), kas ir kāda senāka darba pār-

strādājums.

4.

Anšlava Eglīša dzejoļi pagaidām vēl izkaisīti periodikā, kādēļ

grūtāk pārskatāmi. Visumā tie ari neuzrāda tik spilgtas orīģināli-
tātes iezīmes, kā viņa prozas darbi. Katrā ziņā te vērojama tā pati

labā skola, ko konstatējām jau agrāk un kas meklējama ne tikdaudz

mūsu, kā cittautu literātūrās. Pats dzejnieks saka, ka galvenie
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viņa dzejas skolotāji bijuši Kītss, Heine, Puškins, Edgars Po un

franču parnasisti. No šejienes arī nāk viņa formas šķietami vieglais

rotalīgums, kas gan, bez šaubām, ir krietna darba rezultāts; jo nav

jāaizmirst, ka A. E. ir vairāk intellekta cilvēks, kas emocionālitāti

pakļauj prāta apsvērumiem. Ar to, protams, nav teikts, ka viņa

dzeja būtu racionāli izkonstruēta, bez spontānitātes. Pamatnoska-

ņojums šai dzejai līdzīgs tam, kādu sastopam arī dažos stāstos: mon-

dēna elegance, vienota ar drusku pozētu skepsi.

A. E. raksta visvairāk klasiskajos pantmēros, vārsmas savie-

nojot gan parastajās četrrindās, gan citādos strofu veidojumos, pie-

mēram, sekstinās un septimās. Ir arī pāris sonetu. Jaunākā laikā

sācis patstāvīgus formas meklējumus. Ļoti interesanti veidots, pie-

mēram, dzejolis Pie avota (Daugava, 1934), kur ritms balstās uz

vārdu loģikas; vārsmas, kas savienotas distichos, var sākties gan ar

uzsvērtu, gan neuzsvērtu vai pat diviem neuzsvērtiem balsieniem.

A. E. garākais saistītā valodā sacerētais darbs ir poēma Fi-

asko (1928), kas aptver 45 desmitrindu strofas, rakstītas 4-pēdu jam-

bos. Tās varonis — turīgu pilsonisku aprindu jauneklis Leo Laipa,

baironisks dendijs. Šis darbs kā raksturojumu, tā it sevišķi kom-

pozicijas ziņā ne visai stingri izveidots, tam piešķirama vairāk

tikai literāra vingrinājuma nozīme.

No cittautu lirikas A. E. tulkojis vairākus Heines dzejoļus, da-

žus Džona Kītsa, Šellija, Viljama Vordsvorta, Šekspīra, Marlo un

Puškina darbus.

2. Pēteris Aigars

I

Pēteris Aigars, īstā vārdā Herberts Tērmanis, dzimis 1904. g.

10. oktobrī Vidzemē, Doles pagasta Vimbu krogū, kur viņa tēvs bijis

krodzinieks. Gadu vēlāk ģimene pārgājusi uz Baldones pagasta

Ciršu mājām, kur saimnieko līdz šim laikam. Skolas gaitas P. A.

iesācis Baldones ministrijas skolā, kur mācījies 3 ziemas (1911—

1914). Bēgļu laikā vienu gadu apmeklējis Priekuļu ministrijas skolu.

Kara un revolūcijas apstākli skolas izglītību pārtrauc. Tā atjau-

nota tikai 1920. gadā, iestājoties V. Olava komercskolā Rīgā. Bet

slimības dēļ arī šī skola drīz vien jāatstāj. Pēc izveseļošanās kādu

laiku dzīvojis mājās. 1925/26. gadā izpildījis kara klausību, pēc kam

iestāiies valsts komercskolā Rīgā, kuru arī pabeidzis 1928. gadā.

Tad atkal vairākus gadus pavadījis Ciršos, nodarbodamies ar lauk-

saimniecību. 1933. gadā piegriezies avīžniecībai, tādējādi jau cie-

šāk saistīdamies ar pilsētu. 1934. g. iestājies Jaunāko Ziņu redak-

cijā, kur strādā arī tagad.
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Dažas P. A. rakstura īpašības, kas norāda uz mākslinieciskām

tendencēm, konstatējamas jau Baldones ministrijas skolas laikā. Tā,

piemēram, dzejnieks atceras, ka viņam sevišķi paticies stāstīt ci-

tiem zēniem dažādus fantastiskus notikumus, ko pats sadomājis. Arī

par dzejoļiem viņš interesējies, kaut gan gluži neapzinīgi, un tos

labprāt mācījies. Ļoti patikusi arī zīmēšana. Daži daiļprozas mē-

ģinājumi, tāpat pirmie dzejoļi uzrakstīti Olava komercskolas laikā.

Lielo rakstnieku darbi dzejnieku šinī laikā tomēr jau stipri saistījuši.

Lasījis Gēti, Šilleru, Heini, Richardu Dēmeli. Stipru iespaidu atstā-

jušas Verharna poēmas Ed. Virzas un Longfello Dziesma par Ha-

javatu A. Švābes tulkojumā. Akuratera Kalpa zēna vasaru izlasī-

jis reizes desmit. Par savu pirmo dzejas skolotāju P. A. tomēr uz-

skata Puškinu. Ar šī lielā dzejnieka darbiem viņš paspējis iepazī-

ties jau agrāk, kara laikā, un aizvien pie tiem atgriezies. Vēlākos

laikos no latviešu rakstniekiem sevišķi iecienījis Skalbi un Raini,

no cittautiešiem — Turgeņevu, Gogoli, Hamsunu, Jeseņinu un sen-

persu dzejnieku Firdausi, ko lasījis krievu tulkojumā.

Pirmais dzejolis iespiests Latvijas Kareivī 1926. g., turpmākie

— Jauno Lirā 1928. g. Sākot ar 1929. gadu jau bieži parādījies at-

klātībā žurnālā Daugava, laikrakstos Brīvā Zeme, Jaunākās Ziņas

v. c. periodiskos izdevumos. Vairākums līdz šim sacerēto dzeju ie-

telp krājumos Mans marts (1932) un Rīta balādes (1935). Bez tam

P. A. sarakstījis arī pāris desmit nelielu stāstiņu. Laba tiesa no tiem

iespiesti Piesaulē.

2.

Pēteris Aigars mūsu literātūrā ienāk pēcekspresionisma laik-

metā, un viņam ir visciešākie sakari ar to jauno rakstnieku nogrupē-

jumu, kas pulcējās sākumā ap A. Čaka rediģēto žurnālīti Jauno Lira

un vēlāk ap Zaļo Vārnu. Ne visai daudzi no viņiem vēlāk izveido-

jās par atzīstamiem māksliniekiem, un viens no šiem nedaudzajiem

ir Pēteris Aigars. Viņam ir arī idejisks sakars ar to zaļvārniešu gru-

pu, kas dēvējās par pozitīvistiem. Šis pozitīvisms Aigaram gan nav

nekāda programmas lieta, bet, būdams jau pēc sava rakstura opti-

mists, viņš reizē ir ari dzīves atzinējs un cildinātājs. Šīs atziņas vi-

ņam tīri intuitīvas un nemākslota jaunības prieka apdvestas. Daž-

reiz Aigara optimisms rod izpausmi arī vieglā, rotaļīgā humorā. Cit-

reiz ieskanas tikko jaužama rezignācija, kā, piemēram, jaukajās

vārsmās

Tveriet, draugi, ziedu balvas plauktās —■

Otrreiz saulei pretim neuzplauks tās.

(Mans Marts, 8)

Pāri šai vieglo skumju robežai savā intimajā jūtu lirikā Aigars ne-

kad neiet. Visumā viņa reprezentēto pasaules uztveri varētu no-
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saukt par veselīgu reālismu, kas tomēr nepavisam neizslēdz savu

tiesu jaunības romantisma.

P. A. tematika nav visai plaša un nav tanī arī nekā sevišķi ne-

parasta. Tur ir dabas, mīlestības un patriotiskie motīvi, tad lauku

un pilsētas dzīves žanrs, arī nedaudz apceres.

Dabā P. A. patiesībā uztver tikai vienu aspektu — pavasari,

saules gaismu, ziedus un plauksmi. Tie ir gaiši, dzidri toni, kas iz-

skan šinīs dziesmās, un pati daba Aigara skatījumā ir kā mūžīgās

jaunības iemiesojums. Lūk, raksturīgākie temati: Dzegužu rīts.

Tīrumi smaržo, Ziedi, Dziesma pavasara mežiem, Asni, Straumes,

Saules atgriešanās, Aprīļa nakts, Sējas laiks, levas zied, Rudzi zied,

Rīts. Tā ir jau krietna māksla — ielikt šādā, samērā šaurā, uztverē

svaigumu un īpatnību, nepaliekot par skaļu un neizplūstot arī senti-

mentā. Šai grupai pieder daži vislabākie P. A. dzejoļi, piemēram,

Rudzi zied:

Diena kā zeltaina tēja

mirgas met debesu traukā:

putni, kas trokšņojot skrēja, *

klusi top:

rudzi zied laukā.

(Rīta balādes, 28)

Ja dzejnieks kā garām ejot fiksē kādu rudenīgāku ainu, tad arī

tā viz zeltainās krāsās: „Zied dārzos dālijas, zied kreses, kaut kur

vēl saules puķes kaist..." Un ja viņš dzied rudens romanci, dau-

dzina sniegu vai puteni, tad — ļoti zīmīgi — tie vairs nav dabas, bet

iekšējo noskaņu vai vēl tiešāk — mīlestības dzejoļi.

Jā, mīlestība šim jaunības dziesminiekam nav asiņu kvēles un

kaislību pilna, bet sirds smeldzes un skumju apdvesta:

Es redzu putnus projām skrienam,

Sāk rudens vēji kokos šņākt.

Ko man bez mīlestības vienam

Šai tuksnesīgā zemē sākt?

(Rīta bal. 48)

Brīžiem tā atveidojas tīri aistētiskā plāksnē:

Gribas man atkal kā sendienās maijā

Ābelu ziedus un ceriņus šķīt —

Jo tavas rokas kā sudraba kaijas

Laižas caur nakti un matos man krīt.

(R. b. 45)

Sabiedriskos, resp. patriotiskos motīvus Aigars mēdz ietvert

garākos dziedājumos, kā, piemēram, Latviešu zemnieks, Senatnes

ozols, Uzvaras gājiens (Atpūtā 602, 638), sasniegdams vietām krietnu

spriegumu. Taču visumā jāsaka, kā šī nav Aigara dzejas stiprākā
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puse. Svinīgums un patoss nav viņa dabā. Kā īstam liriķim viņam

svešs drāmatiskais pārdzīvojums. Tādēļ, piemēram, viņa Varoņu

leģendas (Rīta balādēs), kaut ne bez sava īpatā skaistuma, liekas

mums pārāk viegli, pat rotaļīgi uzrakstītas.

Visraksturīgākie Aigaram laikam gan būs žanra dzejoli — li-

roepiski vēstījumi par tagadnes lauku un pilsētas dzīves parādībām.

Te ir vesela virkne augstvērtīgu darbu, kā Sējēji, Traktors, Mašīn-

laiks, Autobuss, Šoseja, Siena pļauja, Balāde par lemešiem v. c.

Dzejolis Traktors, kas kļuvis jau visai populārs, savā ziņā blakus

stādāms Čaka Poēmai par ormani. Te lati spilgti notēlota jaunās

mašīnu ēras atnākšana un divu laikmetu īpatā psīcholoģija. Kamēr

jaunajam saimniekam „motora dūkšana liekas kā varena lūgšana",

tamēr vectēvs „pilns dīvainu jūtu viens ežmalā noklausās mašīnas

krākšanu. Šķiet tam, viņš dzirdētu kāda tāla un drausmīga laik-

meta nākšanu, laikmeta smaga, kur valdīs tērauds un kapars, kas

sagraus un apars druvu klusumu mīļo". Šo pašu motīvu —■ mo-

dernās technikas uzvaras gājienu, tās iespiešanos lauku idilliskajā

klusumā, Aigars sevišķi iemīļojis un atkārto to vairākos dzejoļos

(Autobuss, Šoseja v. c), aizvien ar zināmu rezignāciju.

Žanrā iederas arī vesela rinda darbu, kuros autors mēģina pa-

rādīt raksturīgus sadzīves pārstāvjus. Tādi ir dzejoļi Ziemas svēt-

ku leģenda, Strādnieks, Ciema kalējs, Kurpnieka stāsts, Aptiekārs,

Miesnieks, Vecais saimnieks, Zemes ļaudis. Arī te dzejniekam pa-

dodas viens otrs ass un zīmīgi tverts vilciens. Viņa pieeja ir tīri

cilvēcīga, bez jebkādas tendences, vienlīdz sirsnīgi viņš notēlo kā

pilsētas strādnieku, tā veco lauku saimnieku. Nav manāmas arī ne-

kādas svešas ietekmes.

Apceres dzejoļu nav visai daudz. Zīmīgākie — Namdari, Pio-

nieri, Balāde par cilvēka ilgām, Zeme un gadi. Tajos viscaur izpau-

žas spirgts gars un vietām izskan īsti cildens ticības apliecinājums

dzīvei. Aigaram labi padodas arī humors, pat rotaļīga satira, kā to

rāda, piemēram, dzejolis Cūkas (Students, 238).

Formas grūtību Aigars nepazīst. Šinī ziņā viņš ir tiešām

„dzejnieks no Dieva žēlastības", citiem vārdiem sakot — apveltīts

ar ļoti stipru intuiciju, kas viņu gandrīz nekad nevil. Vienalga, vai

viņš raksta stingros pantmēros, vai brīvi veidotās vārsmās — ritms

ir nevainojams. Varam piekrist J. Grīnam, kas saka: „Aigara dze-

jai vispār — kā satura, tā formas ziņā — ir noteiktas improvizācijas,

pazīmes. Viņa dzejoļu forma nav rūpīgi vīlēta, bet viegli uzmesta,
tā vairāk grib patikt un arī patīk ar savu brīvo vieglumu, mazāk ar

kalumu. Pie formas Aigars nav strādājis sviedros." (Daugava,

1935). Ar to nav teikts, ka Aigara dzejas būtu tikai acumirklīgas.
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inspirācijas rezultāts. Nav jāaizmirst, ka radīšanas process lielāko

tiesu norisinās, pirms dzejnieks ķēries pie spalvas. Šī iepriekšējā

~nogatavošanās" var aizņemt īsāku vai garāku laika sprīdi, bet katrā

ziņā — jo vairāk darbs nobriedis, jo vieglāka tā uzrakstīšana. Un

te nu zīmīgi, ka Aigaram, pēc viņa paša izteikumiem, parasti paejot

ilgāks laiks, pat gads un vairāk, no tēmas iecerēšanas momenta līdz

uzrakstīšanai. Pēdējā tad arī var notikt bez lielākām grūtībām,

ļaujoties zināmam ritmiskam plūdumam, kas ir jau iepriekš neapzi-

nīgi atrasts. Šis paņēmiens gan var noderēt tikai ar spēcīgu ritma

izjūtu apveltītam, īstam dzejniekam un tikai lirikā vai vieglā liro-

epikā. Šinīs nozarēs Aigars arī sasniedzis lielāko gatavību.

Raksturīgākajiem P. A. stila līdzekļiem pieskaitāma dažādu

pantmēru maiņa vienā un tanī pašā dzejolī. Ar to viņš panāk stās-

tījuma sadalījumu krasi atšķirīgos posmos, nekaitējot pie tam darba

vienībai pat tad, ja pantmēri ir gluži pretēji, piemēram, jambs un

daktils (dzejolī Saulgrieži). Viņš arī bieži raksta pusbrīvos pantmē-

ros, t. i. ieturot dažādus rindu garumus un brīvu atskaņošanas kār-

tību. Sastopams arī brīvais pants, kur ritms balstās tikai uz vārdu

loģiku un dabīgo akcentu (Traktors v. c).

Pārējie stila līdzekli, kā tropi, figūras un epiteti, visumā svaigi

un pilnvērtīgi, kaut gan retumis gadās arī sīkāki defekti, starp tiem

viena otra fantāzijas kļūda, piemēram, „un pie griestiem spuldze

blāv, laužot dūmu zīdu", tāpat pāris aizgūtu salīdzinājumu, piemē-

ram, „jo tur vēl gaiss ir kā balzāms" (atgādina Čaku).

3.

Lielākā dala P. A. dailprozas darbu ir vieglas skices vai, kā

tagad mēdz teikt —■ pastāsti, piemēram, Smēde, Zaglis, Viens va-

kars, Pārsteigums. Ir arī pāris garāku stāstu, — Romantiskais vek-

selis, Jaunais ārsts, un viena modernā pasaka — Papagaiļa stāsts.

Visi tie uzrakstīti vieglā, patīkamā valodā un liecina par autora

diezgan asām novērotāja spējām. Vairākkārt izmantoti tīri niecīgi

ikdienišķi gadījumi, kas tomēr ietverti asprātīgā izdomā. Rakstnie-

kam labi padodas arī humors. Romantiskajā vekselī veikli notē-

lotas dažas partiju laikmeta sabiedriskās dzīves parādības un labi

noraksturotas galvenās personas — Jāzeps Kreilis un Inta Vaiva-

riņa, kas ir stāsta īstā varone. Stāstā Jaunais ārsts traģikomiskā

gaismā parādīta intelliģentas lauku vecmeitas romantika.

Aigara daiļproza rāda, ka viņam piemīt stāstītāja dāvanas, kas

var dot vēl vienu otru krietnu darbu.
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5. Alberts Sprūdžs

Priv.-doc. K. Kārkliņš

Izcilu vietu jauno latgaliešu rakstnieku saimē ieņem Alberts

Sprūdžs. Viņš cēlies no Latgales un pirmos darbus sacerējis latga-

liešu dialektā. Vēlāk viņš latgaliešu dialektu atmetis un piegriezies

latviešu rakstu valodai. Tā Sprūdžs izteic pāreju no latgaliešu di-

alekta uz rakstu valodu. Ar Sprūdžu latgaliešu rakstnieks ienāk

latviešu literātūrā kā pilntiesīgs loceklis.

Alberts Sprūdžs dzimis 1908. g. Varakļānu pagasta Dekšārēs,

Latgalē, kā ciema kalēja dēls, mācījies vietējā pamatskolā un Vara-

kļānu valsts ģimnāzijā, kuru beidzis 1927. g. Darbojies par skolo-

tāju Bukmuižas pagasta Egļu, tad Vidusmuižas Sandaru pamatskolā

līdz 1932. g. vasarai. Tagad strādā par ierēdni Latvijas Hipotēku

bankā Rīgā.

Pirmie Sprūdža dzejoli parādās Latgolas Vordā 1927. g. Vē-

lāk viņš top par redaktoru žurnālam Straume, kurā ievieto savus

darbus. 1933. g. iznāk viņa pirmais stāstu krājums Bailēs un spai-

dos, 1935. g. otrs — Asaru liekņa, bet 1936. g. — antoloģija Latgales

dziesminieki. Sprūdža darbi vairākkārt godalgoti. Novele Ezera

prieks pārtulkota leišu valodā.

Sprūdžs rakstījis romānus, noveles, pastāstus un dzejas. Sa-

vos darbos viņš tēlo Latgales dzīvi. Tā ka viņš dzimis un uzaudzis

Latgalē, tad to jau no bērna dienām labi novērojis, teicami pazīst

un veikli tēlo. Savos tēlojumos Sprūdžs skata Latgali no tuvienes.

Viņš rāda tās patieso seju.

Sprūdžs ir reālists. Viņa darbi stāv tuvu patiesai dzīvei. Viņš

nepiegriežas sapņu pasaulei, bet rāda dzīves īstenību. Tādēļ tad arī

viņa darbi dod dziļāku ieskatu Latgales dzīvē. Visspilgtāk Latga-

les dzīvi rāda romāns Kultūras nesēji (1931), kura vienu dalu sauc

Vēlēšonas Veitulūs (1932). Romānā Kultūras nesēji Sprūdžs sniedz

bēdīgu Latgales dzīves ainu. Latgales kultūrālā dzīve ir palikusi

pakal pārējās Ļatvijas kultūras dzīvei. Šo apstākli izmanto Latga-

les „kultūras nesēji". Tā izglītības b-bas priekšnieks un krājkases

darbinieks Vāvulis ir smalks blēdis: viņš ir naudas izspiedējs un ku-

kuļu ņēmējs. Viņš lasa Vollesa un Dekobra romānus un medī sie-

vietes. Policijas priekšnieks Bondarevskis jūtas savā pasaulē kā

mazs patvaldnieks, kas runā visos gadījumos vienu un to pašu un

necieš nekādu pretrunu. Viņa nelaime ir neuzticīgā sieva Ksaverija,

kas savu sirdi atdāvinājusi pasta kantora priekšniekam ākstam un

daiļā dzimuma cienītājam Elksnītim. Baznīckungs Miklis ir veikls
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saimnieks, kas saviem laukiem piegriež daudz lielāku vērību nekā

saviem ļaudīm. Viņš dzer, izdomā tukšus sapņus, vērpj viltu un tur

ļaudis tumsībā. Tumšās krāsās ir notēlots arī sociālistu vadonis

Grūds, kas ir nodaļas priekšnieks un liels frāžu varonis; viņš uzskata

sociālismu par nākotnes reliģiju.

Uz tumšā „kultūras nesēju" tēlojuma pamata parādās dažas

gaišas personības. Pirmajā vietā te minams skolotājs Akmens, kas

grūtā cīņā par izglītību veidojis savu garīgo pasauli un karo par

dvēseles skaidrību un dzīves taisnību. Viņam kā atbalsts nostājas

blakus Vējlapu Helēna, patstāvīga un neatkarīga sieviete.

Romāna otra daļa Vēlēšonas Veitulūs tēlo „kultūras nesēju"

darbību vēlēšanu laikā. Tie ar visādiem neatļautiem līdzekļiem cen-

šas iegūt vairāk balsu, lai varētu netraucēti strādāt savu „kultūras

nesēju" darbu līdz nākamajām vēlēšanām. Sprūdža romāns galveno

vērību piegriež sadzīves notēlojumam. Viņš rāda „kultūras nesē-

jus" sabiedriskā darbā. Kā satīriskam „kultūras nesēju" tēlojumam

tam nenoliedzama vērtība.

Latgales saimniecisko dzīvi Sprūdžs tēlo pastāstā Vidzemes

Jānis. Tanī viņš rāda Latgales saimnieku pāriešanu uz viensētām.

Līdz ar pāriešanu viensētās latgaliešu saimnieki sāk lietot saimnie-

ciskā dzīvē dažādus jauninājumus, kas jau agrāk sastopami Vidze-

mē. Starp citu, labības apstrādāšanai viņi sāk lietot kuļmašīnas, ku-

ras gan vēl ieved no Vidzemes. Kuļmašīnas ierašanās pirmo reiz

Latgales sētā rada ļaudīs lielu izbrīnu. Dažiem nobirst pat prieka

asaras. Tā Latgales saimnieciskā dzīvē ar valdības reformām sā-

kas jauns laikmets.

Latgales garīgo dzīvi Sprūdžs rāda novelēs un pastāstos.

Krietnu vērību rakstnieks piegriež latgaliešu reliģiskajai dzīvei, kas

ir spilgta un īpata. Latgalieši tic Dievam patiesi un sirsnīgi. Baz-

nīca viņiem ir autoritāte, kam labprāt klausa. Dažreiz reliģiskā

dzīve pieņem erotisku nokrāsu. Tā novelē Debesu vārti Brigita re-

liģijas ietekmē sajūt asu naidu pret miesas kārību. Mīlestības bauda

viņai šķiet ellišķīga. Kad nu Brigita tomēr piegriežas Dāvidam, lai

savienotos ar to mīlestībā, viņai piepeši parādās Mūžīgais Brūtgāns.

Nevarēdama smago dvēseles dzīves sašķelšanos panest, viņa kļūst

ārprātīga.

Svarīgu vietu Sprūdža novelēs un pastāstos ieņem mīlestība.

Tā parasti ir cēla, skaidra, apgarota. Tādu mīlestību rakstnieks

tēlo stāstā Meža drāma. Vedējs Vasarājs izpauž rakstniekam savu

mīlestības noslēpumu pret skaistuli Agni. Kad Vasarājs sajūsmā

gribējis noskūpstīt skaisto Agni, viņu pēkšņi pārsteigusi lakstīgalas

dziesma. Vasarāja dziļā mīlestība lakstīgalas dziesmas ie-



500

spaidā pāriet ekstāzē: viņš jūt lielu mīlestības laimi. Turpretī

skaistule Agne ilgojas tikai pēc skūpsta. Kad nesagaida, viņas

vieglais mīlestības sapnis ir izsapņots. Skaistule ir bez dvēseles kā

košie ziedi bez smaršas.

Dziļu mīlestību rakstnieks rāda arī tēlojumā Baltais miers. At-

brīvošanas cīņu dalībnieks Leitāns Ziemsvētku vakarā atklāj rakst-

niekam savu šķīstāko mīlas sapni, kas aizgājis bojā. Viņš jau ilgo-

jas pēc baltā miera, no kura to beidzot tomēr izkustina autors. Lei-

tāns apprecas, izmezdams no krūtīm balto ledaino mieru, lai pie tām

glaustu karstu dzīvību.

Lielu, cēlu mīlestību Sprūdžs tēlo novelē Asaru liekņa. Karo-

līna iziet par sievu pie Klementa, kas viņu apprec mantas dēl. Tas

viņu sit, moka, izputina visu viņas mantu. Kad Karolīna beidzot grib

atgriezties atpakaļ pie vecākiem, viņu piepeši pārņem maigs žēlums

pret vīru. Dziļā mīlestībā viņa paliek pie tā. Sprūdža Asaru liekņa

ir skaista parallēle R. Blaumaņa novelei Purva bridējs. Abās nove-

lēs tēlota sievietes lielā, pašaizliedzīgā mīla, kas spēj nest vislielākos

upurus mīlamā cilvēka labā. Abiem rakstniekiem īsta mīla ir cēls

upuris.

Mīlestības kaislības Sprūdžs tēlo pastāstā Pieguļas liesma.

Mīlas baudas un nevainīgas mīlas sadursmi viņš tēlo pastāstā

Uzvara. Vīlēnam visa dzīve liekas kā spēcīga izskaņa mū-

žībā, tāpēc viņš grib to pilnīgi izbaudīt. Viņš metas dzīvē kā laupī-

tājs aizmirstā mantu krātuvē. Viņa skūpsti kaist skaistuļu lūpās, deg

uz sievu krūtīm un sūrst staiguļu ceļos. Tā tas turpinās daudz gadu.

Bet tad viņš iemīl tik tīru meiteni kā rasas pile saules staru atmirdzā.

Katrs meitenes nākošais skūpsts kļūst skaistāks par noplūkto. Bet

kad Anna dabū zināt par Vīlēna nejēdzīgo pagātni, viņa to atstāj.

Nu Vīlēns sāk pazīt dzīvi tās daudzvārdībā, redz to skaistākā un pil-

nīgākā formā. Sabrūk viņa izskaņas teorija. Bet ir jau par vēlu,

lai mākslīgu vizuļu vietā sāktu krāt mirdzošas pērles. Pastāsts Iz-

skaņa atgādina Blaumaņa noveli Baltais. Pastāsta varoni Annu un

noveles varoni Jāni raksturo tīrības alkas un pilnības slāpes.

Dažreiz vecāku mantas kāre aptumšo jauniešu mīlestības mir-

dzumu. Tādu gadījumu Sprūdžs tēlo pastāstā Maija vabole. Vis-

pār, Sprūdžs ir teicams mīlestības notēlotājs. Tās raksturojumā

viņš parādās kā smalks psīchologs, kas pamatīgi nogremdējas cil-

vēka dvēseles dzīlēs.

Dažos pastāstos Sprūdžs notēlo arī latgaliešu aistētisko dzīvi.

Rakstnieks rāda, ka latgaliešos mīt dziļas aistētiskās jūtas, kuras

visbiežāk modina daba un māksla. Aistētiskās jūtas jauki notēlo-

tas pastāstos Ezera prieks un Koka sirds. Pastāstā Ezera prieks au-
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tors rāda tēvu un dēlu, kalējus, kas nonāk kādā sādžā, kuras tuvumā

mirdz skaists ezers. Ezera skaistums stipri sajūsmina puisēnu. Tas

ir ezera prieks, bezbēdīgas bērnības prieks, kas mājo zēna sirdī.

Skicē Koka sirds rakstnieks tēlo dziesmu varu pār latgaliešiem.

Namdaris Jānis dzied tik skaisti, ka atmodina visos dziļas aistētiskās

jūtas.

Retumis Sprūdžs piegriežas arī tumšajām latgaliešu dzīves

ainām. Tā stāstā Jūdass viņš apraksta veco Skrebeli, kuru visi

sauc par Jūdasu. Visa viņa dzīve ir neizdibināms noslēpums. Tā

ir tumša un baiga kā nakts, kurā neviens nespēj dziļāk ieskatīties.

Viņš aiz atriebības nodedzina muižas lielo labības šķūni, kurā sadeg

visa labība. Bet vainīgā vietā nevainīgu cilvēku nosūta katorgā,

dzelžos iekaltu. Viņš aizdedzina arī riju kaimiņam, kas aizkaitinājis.

Tad nu arī viņš ņem bēdīgu galu: pavasara palos tas noslīkst.

Vairums Sprūdža episko darbu ir pastāsti. Pastāsta nosau-

kumu viņš pirmais lietojis latviešu rakstniecībā. Pēc autora paša

domām, pastāstām jāaprobežojas ar spēcīgu darbības kāpinājumu,

grāciozu izteiksmi un asprātīgu atrisinājumu. Pastāstu ceļ priekšā

vai nu pats autors saviem vārdiem, vai liek stāstīt kādai citai per-

sonai. No stāsta pastāsts atšķiras ar to, ka tam trūkst blakus ap-

stākļu notēlojuma, mierīga plūduma, plašāka apmēra. „Labu stāstu

nekad nevarētu saīsināt par labu pastāstu. Citādi tas var būt ar

noveli, jo nereti pastāsts ir tikai maza novele. Un ar anekdotu

pastāstām var būt zināma līdzība savu beigu dēļ, jo tāpat anekdots

kā pastāsts ir jānobeidz ar negaidītu pārsteigumu. Atšķirība, kas

rāda, ka pastāsts nav tikai literāri apstrādāts anekdots, bet gan kas

cits, ir tāda, ka pastāstā lasītājs vairāk jūt patieso dzīvi nekā anek-

dotā, kur galvenais taisni ir asprātīga izdoma". Tā tad pastāsts ir

novelete, kas raksturā līdzinās novelei, bet atšķiras no tās ar ma-

zāku apmēru. Tas stāstāms ļaužu pulciņā; tam ir spēcīgs kāpinā-

jums, koncentrēta darbība, dinamiska fābula, asprātīgs atrisinājums.

Sprūdžs rakstījis arī dzejoļus, kas izkaisīti periodikā. Viņa

dzejoļu tematika tīri laucinieciska. Viņš apdzied lauku dzīvi, dabu

un darbu. Tā viņš tēlo rīta ainu, kad saule laimīgi pārbridusi pār

jūru, lai aicinātu ļaudis uz darbu. Viņš glezno arī maija vakaru, kurā

sēž starp alkšņu kupsiem upes krastā.

Sirds saldi notris ekstāzē tad svētā

Kā, mesi turot, ticīgs garīdznieks.

Un tanī mirklī jūtu, ka te klātu

Starp elkšņu kupsiem pati laime statu.

Kad pavasarī laukus skatīt iet saimnieks, tad šī stunda ir svē-

ta un laimes pilna. Zemei šķiet, it kā tai celtu sirdī kāds no dzelmēm
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zeltu. Visu uzpoš brīnišķīgais, ar sauli pielijušais maijs. Rudenī

zemnieka soli top smagi, un garajos labības zārdos viņš brīnišķā

svētlaimē mana ietvertas labākās domas.

Sprūdžs sacerējis arī Latgales atdzimšanas dziesmu septiņās

ainās Svētā zeme. Dziesmas darbība notiek Latgalē, sākot ar tau-

tiskās atmodas laikmetu un beidzot ar mūsu dienām. Svētās zemes

garu izteic beigās Zemes saimnieks šādos vārdos: „Vienotā tauta!

Kad es dzirdu apliecinām prieku un sajūsmu, ko tai devusi, ko dod

un dos atjaunota Latvija; kad es jaužu tavu spēku varenību, kas

gadu simtiem ilgi cīnījušies par savu zemi un brīvību, kas to sarga

tagad un sargās mūžīgā Latvijā, — es degu līdz ar tevi neizsakāmā

priekā un gavilēs. Jo patiesi nu ir piepildījies viss tas, pēc kā mēs

cīnījušies — mums ir brīva, vienota, varena Latvija.

Trīs zvaigznes tai pauž un paudīs slavu mūžības gaisos: Kurzeme,

Vidzeme, Latgale. Skaista ir Kurzeme ar auglības laukiem zeltai-

niem, krāšņa ir Vidzeme ar kalnājiem zaļiem, mirdzoša ir Latgale

ar ezeriem ziliem."

Antoloģijā Latgales dziesminieki (1936) Sprūdžs iepazīstina

lasītājus ar vispārīgo latgaliešu dzejas attīstības gaitu. Sniedzis da-

žus latgaliešu tautas dziesmu paraugus, viņš dod tautas dziesmi-

nieku A. Jurdža, P. Miglenieka, P. Smeltcra dzejas piemērus. Viņš

iepazīstina ar latgaliešu garīgo dziesmu sacerētājiem Neaizmirstuli

un Apsi. Autors ievieto tautiskās atmodas kustības redzamāko

dziesminieku Fr. Trasuna, J. Pabērža un S. Putāna dzejoļus. Viņš

sniedz ievērojamāko latgaliešu rakstniecības pārstāvju dzejas. An-

toloģija dod arī žurnāla Straume līdzstrādnieku dzejas. Straumes

līdzstrādnieki pārgājuši no latgaliešu dialekta uz rakstu valodu. Tā

antoloģijā Latgales dziesminieki rāda Latgales literātūras tapšanas

gaitu, kas ved no latgaliešu dialekta uz rakstu valodu. Grāmatas

beigās sastādītājs ievietojis Kurzemes un Vidzemes rakstnieku

dziesmas, kas veltītas mīļajiem latgaliešiem.

Sprūdžs rakstījis apcerējumus par latgaliešu literātūras parā-

dībām (arī šai izdevumā, cf. 111, IV un VI). Svarīgs ir viņa raksts

Mūsu izloksne un literātūrā (Straume). Autors tanī aizrāda,

ka latgalieši neesot vis atsevišķa tauta, bet vienas tautas at-

zarojums. Tāpat arī latgaliešu literātūrā esot un palikšot latviešu

literātūras dārzā bālāks vai spilgtāks zieda krūms. Latgaliešu lite-

rātūrā sacerēta dialektā. Bet tanī laikā, kad dialekta nozīme ejot

mazumā, literātūrā novērojama vienmēr lielāka augšanas tieksme.

Vecā latgaliešu paaudze devusi literātūrai maz paliekamu vērtību.

Tā paglabājusi izloksni, bet neizveidojusi literātūru. Jaunā pa-

audze veidošot literātūru, bet, varbūt, aizmirsīšot izloksni.
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Nozīmīgs ir arī raksts Valodas jautājums Latgalē (Straume),

kurā autors izsaka uzskatu, ka vienai latviešu tautai va-

jadzīga viena latviešu valoda. Raksti latgaliešu dialektā radušies

reliģisku cīņu un sacensību dēļ. Dialektu aizstāvot vecā un vidējā

paaudze, bet to atmetot jaunā paaudze. Dialekta kultivēšana nepa-

vēršot plašākus ceļus jaunajai latgaliešu rakstnieku paaudzei. Tā-

pēc tā piegriežoties rakstu valodai.

Minētie raksti svarīgi tanī ziņa, ka tie apzinīgi veicina latga-

liešu rakstnieku pāreju no latgaliešu dialekta uz rakstu valodu.

Nobeidzot Sprūdža literārās darbības raksturojumu, jāliecina,

ka tā ir svaiga, dzīva, īpata. Rakstnieks labi pazīst savu dzimteni,

un jauki tēlo to. Latgale viņa darbos ceļas uz jaunu dzīvi kā pērle

no jūras dzelmēm. Tomēr Sprūdžs nav Latgales dabas un sadzī-

ves tēlotājs vien. Viņš savos darbos piegriežas cilvēka dvēseles dzī-

ves noslēpumiem un rāda tos krāšņā mirdzumā. Sprūdžs ir visspilgtāk

saskatījis latgaliešu dvēseles dziļi cilvēcisko būtību. Latgale ir

kļuvusi Vidzemes, Zemgales un Kursas māsa arī garīgā dzīvē.

6. Daži jaunās paaudzes rakstnieki

Alfonss Francis

1. Jonāss Miesnieks

Jau gadus piecpadsmit bija periodikā pavīdējis Jonāsa Mies-

nieka vārds, līdz 1935. g. viņam iznāca vienā laikā dzejoļu krājums

Balsis un romāns Bērzupju ģimenes portrets, vienkopus parādīdami

Miesnieka pirmā darba posma ieguvumus. Pēc gada tiem pievieno-

jās tanī pašā laikā uzrakstītais stāstu un noveļu krājums Siržu asi-

nis. Ilgu laiku darbojies un izaudzis, nu Miesnieks parādījās jau kā

savu literāro seju izveidojis rakstnieks. To it sevišķi apliecina Bērz-

upju ģimenes portrets. Šajā lielajā romānā notēlotas divas Vidze-

mes vidienas dzimtas ar to piederīgiem un radiem. Būdams pats

vidēnietis, viņš savā bērnībā labi iepazinies ar šajā apvidū ļaužu

sirdis iekarojušo hernhūtismu. Bet arī senās parašas un ticējumi te

vēl sīksti turas ļaudīs, bieži nonākot asās pretrunās ar kristietisko.

Pats romāns ir divu māju — Vecnejautu un Ķoķu saimnieku dzimtu

vēsture un divu pasaules uzskatu sadursmju tēlojums.

Tanī vispār paradīti ļoti daudzi īpatņi, labi raksturotu un ap-

rakstītu cilvēku te saskaitāms ap divdesmit. Tāpat no tā vēsmo
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stingri ieturēts etnogrāfiskais kolorīts, kurā parādās nevien vidie-

nas dabas reljefs, bet arī ļaudis ar viņu ticējumiem, paradumiem un

izdarībām. Darbība spraiga, jo fābula sarežģījumiem bagāta. Stās-

tījums īpatns, ar daudziem dialogiem, gariem teikumiem, iespraus-

tiem un apvidus vārdiem, kas dažbrīd padara valodu pasmagu un

pat robustu, toties uzskatāmi zīmē seju pēc sejas, ainu pēc amas.

Darbs mākslinieciski un patiesi attēlo Vidzemes vidienas ļaudis. —

Stāstu un noveļu grāmata Siržu asinis ir pēc sava gara viengabalaina

grāmata, jo visi tajā attēlotie cilvēki, tāpat kā iepriekšējā darbā ap-

skatītie, atrodas niknu kaislību un iegribu varā, kas tos nomoka un

sadragā. Labākiem stāstiem saturs aizgūts no lauku dzīves, jo tās.

attēlošanai vislabāk noder Miesnieka valoda. Izveidojums spriegs,

savdabīgs un pārliecinošs, sevišķi stāstos Zelta josta, Neprātīgais

mīlētājs un Slepkavība V. muižā.

Arī dzejā Miesnieks nepieder daudzrakstītājiem. Taču viņa

atšķirības te izpaužas vēl spilgtāk, kā prozā. Pirmā laika dzejoļi

elēģiski, vēlākos saklausāms dzīves prieks un rosīgums. Arī te

daudz novadniecisku ieskaņu, kas dzejoļiem piedod balādisku no-

krāsu, tādējādi apliecinot Miesnieka epiķa dabu. Dzejoji lielo tiesu

rakstīti kvartās, nemeklējot atskaņas un mākslīgus salīdzinājumus,

kas brīvi un savdabīgi paši atraisās no viņa dzimtenes izjūtas. Tā

arī dzejā viņa devums iepriecina romantiskas grāmatas cienītājus.

Jonāss Miesnieks dzimis 1896. g. 22. (10.) novembrī kā Jaun-

piebalgas Vecviņķu saimnieka dēls. Viņa brālis Kārlis — gleznotājs.

Jau agri nākot sakaros ar grāmatām un māksliniekiem, guvis arī ie-

rosinājumus literārai darbībai. 1918. g. beidzis reālskolu Krievijā,

studējis Latvijas universitātē tieslietas, pēc fakultātes beigšanas-

-1929. g. strādā par tiesnesi Rīgā, vasaras pavadīdams starp piebal-

dzēniem, tur gūdams ierosinājumus saviem turpmākiem darbiem.

2. Jānis Sārts

Jānis Sārts jau pašā rakstnieka darbības sākumā novilka ro-

bežas, kurās jāizpaužas viņa radošām spējām. Viņš neiesāka ar dze-

joļiem, bet romāniem, kas lielās līnijās rādīja gan aizvēstures noti-

kumus, gan tēloja nākotnes celtniecības paredzējumus. Romāni

Māra (1929) un Vienoti (1930) rāda latviešu cilšu izveidošanās laik-

metu. Kaut vēstures īstenības šos vēsturiskos romānos gan nevar

sameklēt, tomēr viņi valdzina ar savu notikumu izdomu, raksturiem

un savdabīgo valodu. Tiem sekoja Pagarš (1930). Te no tālas se-

natnes attēlošanas Sārts piegriezies celtnieciskai tēmai, jo romāna

galveno lomu ieņem spēkstacijas celšana Pagara krācēs, kas attē-
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lota gan tikai kā viņas projektētāja vīzija. 1932. g. parādās romāns-

Fabrikas mantiniece, par Rīgas rūpnieku un veikalnieku aprindām.

Kādas zemnieku dzimtas sadrupšanu rāda romāns Rūķi (1933). Tajā

attēlota Dambru saimnieku dzimtas grimšana un celšanās. Jaunas

dārzu pilsētas tapšana, studentu mīlestība un vecs muižnieku pe-

rēklis attēlots Zajā svētnīcā (1936). lesākto vēsturisko romānu

virkni, aprakstot Vidzemes valstis un iedzīvotājus 12. g. s. beigās,

Sārts turpinājis romānā Krusts debesīs (1937). Tajā lieliem vilcie-

niem zīmēti brīvo latviešu, pirmo vēsturisko valdnieku portreti, rā-

dītas senās darba un kara gaitas.

Sārta romānu saturs, kā redzams, daudzpusīgs, taču visos viņš

pieslējies celtniecības domai un visos arī risinājis romantisku attie-

cību pavedienu. To darbība spriega, jo ikvienā notikums dzen no-

tikumu. Pats romānu izveidojums sākumā nav visai samērīgs, jo

daudz vietās atdots dažādu blakus apstākļu risināšanai. Sārtam loti

savdabīga valoda, kurā, it sevišķi pirmajos darbos, skan daudz ap-

vidus vārdi un jaundarinājumi. Viņa stāstījums bagātīgi pārpildīts

ar dažādiem salīdzinājumiem. Izteiksme sevišķi raksturīga, un vi-

ņam līdzīgi, — ar valodas straujuma kāpināšanu vai rakstot aprau-

tiem teikumiem sakāpināt lasītāja izjūtas, — nav mēģinājis neviens-

cits jaunākā latviešu rakstnieku saimē. Taču visi šie īpatnējie iz-

teiksmes līdzekļi sagādājuši arī dažu neskaidru vietu, jo Sārts vēl

nav izrādījies pietiekoši apvaldīts, lai tos izlietotu ar mēru. Bez

romāniem Sārts sarakstījis arī daudz stāstu, kuriem ierosmi lielāko

tiesu guvis lauku dzīvē, kļūdams par tagadnes cilvēku un viņu sav-

starpējo attiecību tēlotāju. Šo stāstu neliela daļa parādījusies grā-

matā Dunču ciems (1935), pārējie izkaisīti periodikā. Kā stāstnie-

kam Sārtam piemīt visas romānista īpašības. Grāmatā gatavākiem

darbiem pieskaitāmi Dunču ciems, Reiz, Mārcis Aldavs un Kaimiņi,

kas sevī bagāti nes kā sava laika iezīmes un pārvērtību garu, tā arī

lielāko darbības spriegumu un stilisko skaidrību. Galvenā vērība

piegriezta raksturu zīmējumiem. Bez tam Sārts rakstījis ar»

fantastiskus stāstus, piem., Terra Nuova (Daugava, 1929), kā arī iz-

mēģinājis roku drāmatiskā rakstniecībā, vispirms pārveidodams lu-

gā noveli Gredzena burvība (1935), pēc tam sarakstīdams komēdiju

Viss pa gaisu (1936) un vairākus citus skatuves darbus.

Jānis Sārts (īstā vārdā Apsītis) dzimis 1905. g. 15. maijā Jaun-

kalsnavas Dūdumos kā saimnieka dēls, kur pēc Pļaviņu vidusskolas

beigšanas arī dzīvo, nododamies rakstniecībai, Rīgā iebraukdams

vienīgi jauniem darbiem izvēlētās vielas studiju nolūkos.
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3. Leonīds Breikšs

Kā Miesnieks un Sārts ir tipiski prozaiķi, tā Leonīds Breikšs

ir caurcaurēm dzejnieks. Nevien tālab, ka Breikša literārā darbība

sākusies ar dzejoļu iespiešanu, bet gan visa viņa daba ir liriska, kas

par dzeju padara arī vina citus sacerējumus. Jau pirmā dzejoļu grā-

matā Skanošie ūdeņi (1931) atklājās Breikša īstā dzejnieka daba.

Bez tam Breikšs tūdaļ nāca ar dzīves priecīgu pasaules skatījumu,

meklēdams ceļu atpakaļ uz lauku sētu. Tā lielo tiesu vēl dabas li-

rika, kurā tās agrāko sasniegumu dēļ iespējams pateikt maz jauna,

taču arī te atsevišķi dzejoļi ar savdabīgu pieeju, baudāmi ar labpa-

tiku. Tāpat te jau sastopami spēcīgi vēsturiski dzejojumi un him-

niskas dziesmas, gan, pa daļai, radītas Virzas ietekmē, taču ne atda-

rinājumi. Dažas no tām, piem., Varoņi Brāļu kapos, Piemiņai, bet

it sevišķi Himna (Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai), kļuvušas

visai plaši pazīstamas. Šeit ieskanējušies motīvi daudz pilnīgāki,

īpaši mīlestības dzejā, atbalsojas otrā krājumā Mana sapņu zeme

(1935). Dabas lirikas vietā stājusies sirds lirika, kurā blakus rota-

ļīgai vārdu mūzikai līdzi bieži skan klusa smeldze. Šķiet, kaut kas

pagaisis no Breikša jauneklīgā optimisma. Arī šinī grāmatā plašu

vietu ieņem patriotiskas balādes un lūgšanas, bet tām trūkst Himnai

līdzīgas izjūtas un vienkāršības izteiksmē. Mākslinieciskā ziņā šī

grāmata pilnvērtīgāka par iepriekšējo, te īsti parādās viņa dzejas

valodas rotaļīgais vieglums. Dzejas formā Breikšs nav novātors,

taču izvēlēdamies dažādus ritmus, nekļūst vienmuļīgs. Valoda tē-

laina, taču sniedzot arī jaunas, galvenokārt redzes gleznas, turas

konvencionālās robežās.

Jau nodibinājis dzejnieka vārdu, Breikšs sāka rakstīt arī pro-

zu. Viņa romāns Maldugunis (1933) ir pa lielākai daļai autobiogrā-
fisks stāsts par autora paša studenta un žurnālista gaitām un par vi-

ņam līdzīgās jaunatnes romantiskām dēkām. Arī te virmo pretī tā

pati rotaļīgā valoda, kādu parasts sastapt dzejoļos. Vairākos peri-

odikā iespiestos stāstos Breikšs parādījies arī ka labs fābulas vēr-

pējs. Bez tam, darbodamies avīžniecībā, sarakstījis lielu vairumu

apcerējumu un pārspriedumu par tautas pieauguma, jaunatnes au-

dzināšanas un citām problēmām, kurām arī vairāk literāra, kā publi-

ciska nokrāsa. Par šo jautājumu runa arī grāmatā Mūsu ģimene

<1935).

Leonīds Breikšs dzimis 1908. g. 8. aprīlī Jeļizarovas muiža,

Maskavas guberņā, taču pēc senču piederības skaitās piebaldzēns.
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Pēc kara pārbraucis Latvijā, beidz Rīgas pils. I ģimnāziju un studē

tieslietas Latvijas universitātē. Vairākus gadus darbojies laikrakstu

redakcijās, tagad valsts ierēdnis un rakstnieks Rīgā.

4. Vilis Veldre

Arī Vilis Veldre, kas pirmo dzeju grāmatu Vaļsirdība (1933)

laida klajā ar Jāņa Trimdas vārdu, ar visu savu būtību ir īsts ro-

mantiķis un liriķis, un ja viņš pirmo grāmatu iesāk vārdiem: „Vai

es te atnāku, vai eju, kas man gar to, ka viss var zust? Es tikai

sirdi vien un dzeju te vēlējos par savu just," tad tur patiešām izpau-

žas viņa visīstākās dvēseles noskaņas. Savas dzejnieka darbības

sākumā viņš aizraujas no mācībām par visu cilvēku brālību, bet šī

laika dzejoli lielāko tiesu palikuši aprakti laikrakstu lapās. Grāmatā

Vaļsirdība jaunais dzejnieks ar īstu dzejnieka izjūtu apdzied dabu

un sievieti, un šīs viņa vārsmas ir tik nemeklētas un dabiskas, ka

jāliecina, laikam tikai retam latviešu jaunākās paaudzes liriķim tas

būs padevies tik labi. Rakstot visbiežāki kvartās un tikai reti kompli-

cētākās formās, viņš maz rindās spējis ietvert īpatnējas gleznas, vai

vārdu rotaļā mēģinājis pateikt raksturīgu domu un atziņu. Bet tur-

pat radušās arī neskaidrības, kas spiež lasītāju nodoties minējumiem,

lai noskārstu autora īsto atziņu. Vislabākie dzejoli tie, kuros Valdre

apdzied savu dzimto zemi, piem., Prieka reibonis (Jel noņem ce-

puri!.. No upes zirgi dzer), Dzimtene (Klusi lauki, rāma tāle), vai

arī sievieti, piem., Jūnija dziesmas, Brīdinājums meža zirgam, Drau-

di, Ūdens nesēja. Apceres dzejoļos jaužama maza rezignācija, taču

to pārvar prieks par dzīvi pašu, kas atsver visas skumjas par tai

sekojošo iznīcību.

Pēc 1931. g., nodzīvojis kādu laiku laukos savā dzimtā sētā,

Trimdas vietā pieņēmis jaunu pseudonimu Vilis Veldre, viņš 1934.

gadā uzsāk jaunu ražīga darba posmu un saraksta lielāku vairumu

dzejoļu un dzejoļu ciklu. Viņa vielas izvēle kļuvusi ievērojami pla-

šāka un izpratne dziļāka. Turpinādams dzejot arī par tiem pašiem

tematiem, kas sastopami jau Vaļsirdībā, viņš pievieno arī jaunus,

tagadējā celtnieciskā laikā iegūtos, kuros ieskanas kā teiksmainās

vēstures balsis, tā lielā vienības doma, par kuru viņš sapņojis agrā

jaunībā. No pirmā rakstura dzejojumiem pieminami: Tāluma prieks,

Trīs mazas dziesmiņas, Dziesma par pasauli, bet vēlākiem ieguvu-

miem — Uzvara pie Daugavas, Brāļu kapos, Pie Brīvības piemi-

nekļa, bet it īpaši mazais dzejolis Ticība (Ticība ir tas, ka tu vari to,

par ko jau teikts ir: to nevar ... Ticība ir tas, ka līdz galam pats pa

savu ceļu tu aizej). Formālā ziņā Veldre nav daudz rūpējies par
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jauniem meklējumiem, bet centies kļūt vienkāršāks un skaidrāks.

Vieglā plūduma un labskanīguma dēl Veldres tekstus izlietojuši sa-

vām dziesmām vairāki komponisti.

Neapmierinādamies vienīgi ar dzejnieka panākumiem, Veldre

sarakstījis romānu Dižmuižā (Tēvijas Sargs, 1936), attēlodams Lat-

vijas tapšanas dienas un agrārreformas izvešanu. Romānā parādīti,

muižas aristokrāti un kalpi, vēstures apstākļu un viņu savstarpēju

attiecību maiņa, par ko autors priekšlapā izsakās: „Būtu nepatiesi

un arī netaisni, ja lasītāji nezinātu jau no sākuma, ka šo stāstu nees-

mu sacerējis, bet gan tikai uzrakstījis; nepatiesi tāpēc, ka šo stāstu

sacerējusi pati dzīve kādā Kurzemes muižā no 1919. g. novembra

līdz 1925. g. maijam* kad šīs muižas kalpi kļuva jaunsaimnieki, bet

barons kļuva nekas; un arī netaisni, jo šinī grāmatā nav ne lapas-

puses, ko es būtu pielicis pats no sevis un kuras patiesīgumu neva-

rētu apliecināt gandrīz vai simts to ļaužu, kas cauri šai grāmatai no

dzīves ieiet mūžībā, kaut arī daudzi no viņiem vēl joprojām staigā

pa Kurzemes tīrumiem un birzīm." Romāna izveidojums īpatnējs,

stāstījums dzīvs un koncentrēts. Jaunatnei domāti Seni stāsti par

manu māju (1937). Šajā grāmatā attēlota kādas mājas vēsture no

senlaikiem līdz mūsu dienām, un tā uzrakstīta ļoti labā valodā. Vēl

laikrakstos iespiestas vairākas noveles, no kurām atzīmējamas Zo-

benu Zaņa mūžs (Brīv. piem. g. gr., 1936), Tēva parādi (Sējējs, 1936).
Bez tam atzīmējami viņa saistošie novadu apraksti, kas radušies ap-

ceļojot dzimto zemi un sakopoti grāmatā Ceļi un cilvēki (1937).

Vilis Veldre resp. Jānis Trimda (īstā vārdā Fricis Jānis Gul-

bis) dzimis 1908. g. 29. (8.) septembrī Džūkstē kā rakstveža dēls.

Apmeklējis ģimnāziju Rīgā, reizē darbodamies arī avīžniecībā, pēc
kam dzīvo laukos, Vandzenes pagastā, savās mājās, pārmaiņus arī

Rīgā. No 1935. g. pārnāk galvas pilsētā un nododas rakstniecībai,

darbodamies Brīvās Zemes redakcijā.

5. Pēteris Atspulgs

Starp visiem šeit aplūkojamiem dzejniekiem vismazāk roman-

tiķis ir Pēteris Atspulgs. Viņa dzejā dažbrīd skan diezgan skarbi

motīvi par dabu, dzīvi un darbu, kuros grūti saklausīt romantiķiem

raksturīgos gaišos optimisma vai krāsainos elēģiskos toņus Viņam

tuvāka noslēpumainā dabas trakošana, kas izpaužas brāzmainos ne-

gaisos, svelmainā vasaras dienā, briežu auros un paša cilvēka asiņu

kaislīgās valodās. Bet Atspulgs ir romantiķis tāpat kā iepriekš mi-

nētie, tikai savu romantisko dvēseli viņš apsedzis ar īpatu paskarbu

mēteli. Pretēji daudziem liriķiem, Atspulgs pieder mazrakstītājiem,
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un tikai pēc vairāk kā desmit gadu darba viņam iznāca pirmā dzeju

grāmata Dzīrās (1936). Otrkārt, tas apliecina dzejnieKa kritisko

mērauklu, kādu viņš lieto pats pret sevi. Grāmatas pirmā nodaļā

dzejoļi, kuros runā tikai pati straujā dzīvības dziņa un no viņas rau-

jas pirmatnējs spēcīgums kā. dzejoļos par dzīvniekiem (Auri, Medņu

riests), tā arī par savu senču audzēm (Radi, Senči, Karotāja nakts).

Tālāk dziesmas par darba darītājiem, pie kam Atspulgs parādās kā

veiksmīgs žanra dzejoļu radītājs. Te arī daži ļoti plastiski tēlo dabu

tās baisā trakošanā (Sausums), vai rāmo briedu (Piezīmes ceļā).

Trešā — dabas lirika, kurā var saklausīt īpatnas balsis, lai sacītu, ka

-arī šinī nozarē viņš nav atveidotājs, bet jaunradītājs. Pēdējā daži dze-

joļi par jaunu ļaužu dzīves rotaļīgo laimi, kuru viņš raisa dzejolī Mei-

ju nesēji, Irbes vai Asteres, tā valodā par dabu apslēpdams savu

prieku un smelgu. Atspulgam pa daļai epika daba, viņam visla-

bāk padodas balādiski dzejoļi. Atspulga dzeja uzrāda teicamu ga-

tavību, — viņš lieto visas sarežģītās dzejas formas, kā klasiskās, tā

latviskās, brīvi pārvarot visas ritmu grūtības. Dzeja tēlaina, pie

tam bez parastiem salīdzinājumiem, tāpat daudz jaunu atskaņu. Re-

tās vietās priekšstatu sadrūzmējums traucē skaidrību un padara va-

lodu pasmagu. Pa retam Atspulgs rakstījis arī stāstus, kas tāpat kā

viņa īpatnējie miniātūrie feļetoni par dabu un cilvēkiem un grāmatu

.apskati, izkaisīti laikrakstos. Lēni atraisīdamies, viņš vēl nav pa-

rādījis savas spējas visās nozarēs, kādās varētu darboties.

Pēteris Atspulgs (īstā vārdā Miķis) dzimis 1908. g. 21. (9.) jan-

vāri Raunas pagasta Baložos. Pamatskolu un ģimnāziju apmeklējis

Rīgā, kur dzīvo arī tagad, strādājot kā rakstniēks un valsts ierēdnis,

būdams draudzīgās attiecībās ar labu daļu jaunākās dzejnieku sai-

mes locekļiem.

6. Vitolds Žībelis

Savā laikā ar dzejoļiem kļuva pazīstams Vitolds Žībeiis. 1925.

g. iznāca viņa trioleti Dzintara gredzens, kuros Žībeiis runā tikai par

mīlu, gan vietām uzrādīdams labskanīgu ārējo formu, bet iekšēji pa-

likdams salts un rētorisks. Elēģisku noskaņu soneti un kvartas pār-

maiņus mijas dzejas grāmatā Tvīksme (1928), rādot galvenokārt ro-

taļīgas vārsmas par mīlestību. Lielākā daļā dzejoļu viņš pieskaras

pilsētas kafejnīcām un ielām, retumis atgriezdamies arī pie dabas.

Izteiksmes līdzekļi Žībelim visparastākie, tālab viņa dzeja māksli-

nieciskā ziņā nesniedz nekā jauna. Trauksmaina stāsta veidā rak-

stīts romāns Lielās ilgas (1931), kas patiesībā liekas esam autora kāda

dzīves posma tēlojums. Dzīves notikumi seko dienas grāmatas kār-

tībā, rādot žurnālistu un mākslinieku dzīves norisi provinces pilsētā
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un mūsdienu jaunatnes kļūmīgās gaitas. Vēl Žībeiis rakstījis stāstus,

apskatus un recenzijas, kas izkaisītas laikrakstos, pie kuriem viņš

strādājis.

Vitolds Žībeiis dzimis 1903. g. 5. septembrī Zemgalē. 1925. g.

beidzis Jelgavas klasisko ģimnāziju, sāk studēt Latvijas universitātē.

Strādājis visu laiku žurnālistikā, vispirms Jelgavas avīzēs, tagad

Rīgā.

7. Vēl daži dzejnieki

Diezgan veikli dzejas ārējā ietērpa darināšanas mākslu, kā to

rāda dzejoļu grāmata Saules ceļos (1936), pārzina arī Alfrēds

X v ā 1 i s (dzimis 1908. g. Seces pagastā), taču šī dzeja pēc gara vēl

tikai pauž jauna romantika jūsmu par patriotiskām, sadzīves un

darba tēmām, parasti atdarinot savus laika biedrus un uzrādot vēl

maz īpatnēja uztverē un veidojumā. — Ar lielāku īpatnību apskatā-

mās vielas izvēlē, piepaturēdamies pilsētas dzīves parādībām, bet

mazāk padevušos dzejas ārējo apstrādājumu, ar dzejoļu grāmatu

Sapņu karātavas (1931) un lirisku poēmu Zaķu sala (1936), kļuvis

pazīstams Alberts Birzmalnieks (īstā vārdā Dūdiņš, dzi-

mis 1909. g. Rīgā). Visīstāki viņam padodas attēlot priekšpilsētas

ļaudis, kuriem tas pats pēc izcelšanās un stāvokļa pieder. —■ Kādus

desmit gadus pa retam sonetām vai oktāvai periodikā iespiedis A r-

veds Stirājs (dzimis 1908. g. Kalnienes pag.), rādīdams sevi kā

formā smalku, bet garā romantiski noskaņotu dzejnieku. Rakstījis

vairākos laikrakstos arī recenzijas un apskatus par rakstniecību un

teātri. — īsts romantiķis, vairāk naīvs jūsmotājs, kā dzejas formas

apvaldīts dzejnieks ir diezgan daudz sarakstījušais Augusts

Bro c i s (dzimis 1912. g. Pāles pag.), bet viņa grāmatās Sirdis

(1930), Mani ceļi (1934), kā arī vēlāk iespiestos darbos nav novēro-

jama personības izveidošanās un pāriešana uz apzinīgu daiļradī-

šanu. i ' !1

7. Rakstniecības jaunākais posms latgaliešu
izloksnē

Alberts Sprūdžs

Brīvajā Latvijā sevišķi strauji sāka attīstīties Latgales lat-

viešu saimnieciskā un kultūrālā dzīve. Agrārā reforma, radīdama

tūkstošiem jaunu saimniecību un paplašinādama vecās ar piegrie-
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zumiem, sagāza līdz tam pastāvējušo sādžas saimniecību ar šņoru:

un trijlauku sistēmu. Gandrīz visa Latgale īsā laikā pārcēlās vien-

sētās, tādā kārtā saimnieciskā dzīvē izjuzdama veselu apvērsumu,

kas pavēra jaunus un plašākus apvāršņus arī gara lidojumiem.

Sistēmatiska jaunu skolu atvēršana un pastiprināta skolotāju

sagatavošana, tāpat dažādo jaunatnes un kultūras biedrību dibinā-

šanās un savstarpējā sacensība izsauca lielu kustību arī garīgā

laukā. Radās jauni periodiski izdevumi, kas audzināja publicistus,

dzejniekus, rakstniekus. Šai ziņā sevišķu lomu spēlēja žurnāli, ku-

rus, bez izņēmuma, dibināja un izdeva rakstniecības entūziastu pul-

ciņi. Tā radās Zīdūnis (1921), ko izdeva skolotāju sagatavošanas

kursu dalībnieki Rēzeknē, tā Reits (1923), Sējējs (1925) un Jaunais

Vords (1929), tā arī Straume (1932), kurus savukārt dibināja stu-

dējošo pulciņi Rīgā. Ap šiem žurnāliem tad arī grupējas jaunie lite-

rāti, kas reprezentē rakstniecību izloksnē brīvajā Latvijā, kamēr

vecākie autori nodevās vienīgi sabiedriskam darbam un politikai.

Šī laika izloksnes rakstu autori vispirmā kārta nodevušies

dzejai, mazāk prozai un vismazāk drāmai. Tā viņus arī apskatīsim.

1) Dzeja. Izloksnes dzejnieku skaits brīvās Latvijas laikā

pārsniedz 50, bet tikai daži spējuši pacelties līdz viduvējībai, vēl

mazāk ir to, kas radījuši paliekošas vērtības, kurās spilgtāk iz-

paustos latgaliešu dvēsele, īpatais dzīves skatījums. Stingra māk-

slas mēraukla izloksnes dzejai gandrīz nav piemērojama, mums at-

liek viņu vērtēt pēc tā, cik zīmīgi un cik spilgti izpaužas Latga-

les ļaužu rakstura īpatības, tāpat apkārtnes un sadzīves kolorīts.

Dzejas attīstībā vērojami trīs posmi: a) pēckara valdošais

garīgo spēku sabrukums, b) atsvabināšanās no tā un pāreja uz aistē-

tisku dzīves skatīšanu un c) aktīva līdzdalība dzīves celšanā, pie-

vēršoties pozitīvismam.

a) Skumju dzejnieki. Seimaņs Putans (Drvumais

dzejnīks, S. Līpojs) dzimis 1892. g. Malinavas Liepeniškos. Beidzis

divgadīgu ministrijas skolu, bet trūcīgo apstākļu dēl tālāk nespēdams

izglītoties, strādā visus lauku darbus. Vēlāk piedalās pasaules

karā, bet brīvajā Latvijā strādā par ierēdni un dzelzceļu darbinieku.

Literāro darbu P. sācis laikrakstā Drywa, daudz drukājies

žurnālā Zīdūnis, vēlāk kreisā novirziena laikrakstos. Bērnībā un

kara gados pieredzējis tikai trūkumu, jo viņa ziedonis pagājis svešā

malā, frontē zem granātu dziesmām,, kur aukstums, bads, sāpes un

mokas bez gala, tāpat arī vēlāk, dzīves grūtības asi izjuzdams, P.

kļūst par Latgales bēdu dzejnieku, gan ne šī vārda labākā nozīmē.

P. darbos pārāk uzkrītoša nevarība, visu cerību sabrukums, bezspē-

cīga gaušanās par dzīves likstām un grūtībām. Ticība saviem spē-
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kiem, darba panākumiem un labā uzvarai viņam sveša. Kā sar-

kans pavediens visai P. dzejai cauri stiepjas alkatums: viņš alkst

pats pēc maizes, to pašu saskata katrā pretimnācējā, katrā strād-

niekā. Daudz uzmanības ziedots klaidoņiem un übagiem. Dzejolī

Latgolai turienes dzīvi P. tēlo:

Rudins, pavasars, zīma vai vosora,

Gurdais vokors vai spērdzvnūšs reits

tikai osoras, osoras, osoras

tev nu acim, ak cietēja, kreit.

Savā literārā darbībā P. nostaigājis garu ceļu. Sākumā ap-

dziedājis laužu grūtības zem bargu kungu varas, vēlāk kara postu

un ilgas pēc dzimtenes, tad nodevies šķiru cīņas sludināšanai un

ateisma propagandai, kamēr beigās piegriezies dzeršanas un smē-

ķēšanas netikuma apkarošanai. Pirmajos darbos vietvietām vēl

pamirdz dzejiska noskaņa, bet vēlākos atrodamas tikai kailas rēto-

riskas rindas.

Izteiksmē P. dzeja primitīva, parastais četrrindu pants, vis-

biežāk neatskaņots. Dzejoli iznākuši vairākās mazās burtnīcās:

Dūmas un nūpvutas (1922), Dainas myusu jaunībai (1922), Towā

wordā I—II (1924), Latgolas oroja bolss (1927), Ctohh JlaTrajinn

{1931), Dīva apsavēršona (1932), TepHHCTbift nyTb (1932) un

Ļaunākais cilvēces īnaidnīks (1936). Asā satura un nepieņemamās

formas dēl vairākas burtnīcas konfiscētas.

Sava ziņa gara radinieki P. ir Silkans, Kundzešs un Selickis,

pirmais kādu laiku pat apgādāja P. dzejoļu grāmatas.

Joņs Silkāns (dz. 1899) ir saturā seklāks, bet izteiksmē

sasniedz lielāku spraigumu un lokanību. Mazāk parādīdams savu

ipatību, viņš dzejo par daudz un dažādiem tematiem. Tāpat skatī-

dams Latgales dzīvi drūmās krāsās, viņš tomēr aicina censties pēc

gaismas, apmeklēt skolas, cīnīties ar dzīves grūtībām un ļaunumu,

celt jaunu, labāku dzīvi. S, dzejoli sakopoti krājumos: Reita ska-

ņas (1923), Klajā (1924), Iznīcība (1925), Tev (1925), Škola (1932)

un Laika atbalss (1932).

Izidors Kundzēšs (dz. 1901) laikrakstos izmētātos dze-

joļus sakopoja krājumā Dvēseles slopes (1927). Formā gatavāks,

izjūtās dziļāk tverošs, arī viņš redz daudz posta Latgales sētās.

Bet ilgi cietusē latvju tauta ir sarāvusi apspiedēju važas, zemē

plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, skan latvju himna. Un viņš tic,
ka nākotne nāks spoža, rims vārgi un asaras, vairs Celmolā nasēdēs

dublūs Naspēceigs olkonais broļs. Tad arī dzejnieks būs laimīgs.

Tomass Selickis (dz. 1901) jau ir lielāks individuālists,
vairāk piegriezdamies savas dvēseles pārdzīvojumiem, dzīvības un
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iznīcības domām. Gandrīz filozofiskā mierā viņš apdzied iznīcības

nenovēršamību: visam ir jāizzūd, tāds dabas likums. Un tomēr —

negribas iet to ceļu, kas ved uz ziemas sastingumu. Dzīvības

skaistākais zieds ir mīlestība, un uz jaunavu, ko viņš mīl, pat ceļas

eņģeļu skati. Tak mīlestības dziesmās daudz sentimenta. Dzejoļi

iznāca krājumā Mvužības skaņas (1926).

Jezups Cakuls (dz. 1898) savās mīlestības, sapņu un ilgu

dziesmās vēl sentimentālāks. Naīvā uztverē viņš ilgojas un skumst

pēc meitenes, brīžiem pats nezinādams, kur un kas viņa tāda. Pir-

mais krājums Sapņi un ilgas (1926) ir bez literāras vērtības, tak

otrajā Zudušos pērles (1933) C. uzrāda jau zināmu progresu, snieg-

dams vairākus, labi padevušos dabas un dzimtenes dzejoļus, tēlo-

dams Liseņa apkārtni. Trešais krājums Trausli zīdi iznāca 1937. g.

b) Jaunākie. Citāda stīga izloksnes dzejā ieskanas jau-

nāko autoru darbos, kas jau gājuši citā literārā skolā, lasot un stu-

dējot ievērojamos latviešu rakstniekus.

Augusts Eglojs (īstā vārdā Ciprians Pokrotnīks) dzi-

mis 1904. g. Bērzpils Līdumniekos. Beidzis skolotāju kursus Rē-

zeknē, darbojas Latgales pamatskolās. E. pirmās dzejas parādījās

Zīdūnī, tūlīt izceldamās ar izkoptāku formu un spilgtākiem izteik-

smes līdzekļiem. Romantiski noskaņots, E. skata dabu un dzīves

parādības ar aistēta acīm, izloksnes dzejā ar viņu ienāk pirmās spē-

cīgākās mākslas vēsmas: greznāka valoda, salīdzinājumi, epiteti,

personificējumi. Pumpuri viņam šķiet kā brūni sapņotāji, kas glabā

sevī pavasara ilgas, vakars nesatumst, bet atnāk, ģērbies pelēkā

svārciņā, bālganu jostiņu tīts. Daudzos dzejoļos E. veikli notēlojis

Latgales dabas un darba romantiku. Acis pagurst, vērojot plašo

Lubāna klāņu līdzenumu, kurā rindās paceļas siena kaudžu jumoli.

Un kad lielais darbs veikts, strādnieku dziesmas aizlīgo projām

līdz ar laivām. Tad nāk ziema, sabrauc sarmoti siena vedēji, kau-

dzes ņem nost baltās cepures un čaukstēdamas vien sēstas raga-

vās
... Tāpat arī mīlas lirikā E. sniedzis labāko, kas Latgalei ir.

Dzejoli: Dzīsmas rudiņa saulei (1936).

Danieļs Grečs (dz. 1902) tāpat apdzied dabu, tikai vi-

ņam trūkst E. sirsnības. Sīkās impresijās viņš izsaka izjūtas, ko sa-

gādā vasaras diena, arājs, kas aiziet lēniem soļiem pār lauku, zeme,

kas uzarta rūgst, ugunskurs, kas izdziest miglā. G. dzejoļos daudz

nepabeigtu domu un neskaidrības. Iznākuši divi krājumi: Nimfa

(1931) un Pi sorta (1934).

Konstantins Plencinīks (Strods, dz. 1908) liriskā

jūsmā un vieglās skumjās skata dabas parādības, dzīves nevienlī-

dzību, un savas sirds izjūtas ietērpj puslīdz gatavā formā. Vientuļos
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brīžos viņš sarunājas ar savu dvēseli, kas viņā raugās kā žubītes ac-

tiņa. Un kad sarunās paiet visa nakts, tad Pi krvutim man dvēsele

Sildeitīs līn. No mūžības viņš nācis un grib iet turp atpakaļ, lai dzī-

ves ikdienas ledū neiesaltu dvēsele. P. nepretenciozie dzejoļi iznā-

kuši divos krājumos: Sevī (1931) un Sirds (1934). Rakstījis arī īsas

skices un stāstiņus, kas sakopoti krājumā Sādžu ļauds (1936).

Marija Andžāne (dz. 1909) sirsnīgās rindās atceras sau-

lainās dienas, ko viņai bērnībā sniedzis dzimtenes strauts, lauki un

pļavas. Ja arī kādreiz dzīvē uzmācas skumjas, viņa tām nepado-

das, jo: Par vysu maņ ir dorgoks Muns gaišais dzeives prīks. Dze-

joļu krājums: Reits (1933).

c) Visjaunāko autoru darbos ieskanas trešā stīga iz-

loksnes dzejā: zemes, darba un spēka cildināšana un aicinājums at-

griezties kopējā latviešu saimē, no kuras latgaļi atšķirti senos laikos.

Aleksandrs Ancāns ir pirmais, kas savās dzejās nes

latgaļu sveicienu Kurzemes un Vidzemes latviešiem. Dzimis 1910.

g. Pēterpilī, beidzis skolotāju institūtu Rēzeknē, darbojas Rīgā par

audzinātāju un žurnālistu. Viņa dzejoļu krājums Ezerzemes šalkas

(1936) iznāca rakstu valodā, tajos A. apliecina karstu Latgales un

tikpat karstu visas Latvijas mīlestību. Latgaļi vairs nejūtas kā

svešai tautai piederīgi, viņu sirdis grib pukstēt līdzi pārējo latviešu

sirdīm, rokas grib kopējiem spēkiem celt un veidot dzimtās zemes

laimi. Jaunā laika aizrautībā, kas sācies ar 1934. g. 15. maiju, A.

grūtāk izsargāties no dzirdētiem lozungiem, kas pilnīgi vēl nepār-

kausēti radīšanas ugunīs. Piegriezdamies Trešās Zvaigznes skais-

tuma apdziedāšanai, viņš aicina viesus sēst goda ratos, lai pajūgs

tos pārvizinātu visai zemei, rādot kalnus, ezersalas, kur dabas

skaistums tiem sietu skatus Ezerzemes klusai dailei, kuru A. rāda

dzejoļos Sestdienas vakars Ezerzemē, Aglonā, Ežezers, Greblo v. c.

Augusts Smagars (dz. 1910) izloksnes dzejā ievedis

brīvo pantu un apdziedājis modernās dzīves pretešķības. Pēdējā

laikā piegriezies laikmetīgiem tematiem,, dzejas iekšējo būtību pa-

kļaujot ārējiem efektiem: frāzei un ideoloģijai. Krājums: Laikmeta

termometrs (1932).

Dzejā ar labiem panākumiem vēl darbojusies Dominika Kun-

dzēša (1898), Aleksandrs Adamāns (1908—1936), Vladislavs Strods

(1905), Eleonora Salinīks (1909), Francis Murāns (1915), Aleksandrs

Garančs (1909), Konstantins Broks (1914), Vladislavs Briucs (1909),
Leonards Latkovskis, Jānis Sētmalnieks (Zabarovskis), P. Voit-

kāns, Jānis Klidzējs, Meikuls Apels, Alberts Sprūdžs v. c.

2. Proza. Lai gan izloksne brīva Latvija visu laiku iznā-

kuši vairāki nedēļas laikraksti un mēnešraksti, sarīkotas literāras
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sacensības, ta"k daijprozas līmeni līdz mākslas augstumiem pacelt

nav izdevies. Tā palikusi notikumus un parādības aprakstošā fazē.

Meikuls Apeļs dzimis 1901. g. Kaunatas pagastā. Bei-

dzis skolotāju kursus Rēzeknē, strādājis skolas un sabiedriskā dar-

ba druvā, tagad slimo kasu pilnvarnieks. Prozas darbi sakopoti

krājumā Latgolas sātos (1932), tajos A. parādās kā labs Latgales

laužu dzīves un sabiedriskās iekārtas pazinējs, tēlodams gan kāzu

ierašas (Izdeveņas), gan aprakstīdams tirgus norisi (Tērga dīna),

apcerēdams kārklu poļu atlieku izputēšanu (Zvgmunds Ceirule-

vičs), gan arī agrārās reformas laikmetu (Zemi dolūt). Pats bū-

dams zemes piešķiršanas komisijas loceklis, labi pārzinot, kā darbs

noritējis, A. atklāj daudzas muižas zemju sadalīšanas aizkulises,

tai pat laikā parādot zemnieku neapklusināmās alkas pēc sava ze-

mes stūrīša. Kaut arī viena tiesa aiziet darbīgām rokām garām,

tak Latgalē sākas jauna dzīve. Vecās vērtības tiek pārvērtētas,

pārgrozot dzīves iekārtu pašos pamatos.

A. tēlo sausi, gandrīz protokoliski, tak vietām pavīd arī māk-

slinieks. Sevišķi tas sakāms par stāstu Tvmsums un nabadzeiba,

kurā rādīts, kā gara tumsība un nabadzība noved cilvēku kapā un

atstāj ģimeni postā. •

Bez tēlojumiem proza A. rakstījis ari dzejas un sevišķi node-

vies latgaļu literātūras un kultūras vēstures pētīšanai.

Jons Ratnīks (Rudiņs) arī rakstījis stāstus, kuros tei-

kumu kompozicija smagāka, bet tēlojums mākslinieciski patiesāks.

R. zīmīgi pieskāries kalpos gājēju un ciemā palicēju bezbēdīgai

dzīvei.

Jons Klīdzējs (dz. 1914) atzīmējams kā spēka pilns,

jauns rakstnieks, kura varoņi smagi un stūraini dabā un rīcībā.

Labi padodas jauno tieksmes racionālizēt dzīvi un cīņas ar vecās

paaudzes aizspriedumiem.

Stāstus vel rakstījis Joņs Opvncans (1899), Vladislavs Strods

v. c.

3. Drāma. Vel mazāk par dzeju un prozu izloksnes rak-

stos attīstījusies drāma. Viņu reprezentē tikai pāris darbi.

Pīters Strods (Latgalāns) dzimis 1892. g. Varakļānu

Eisāgos. Beidzis katoļu garīgo semināru Pēterpilī, studējis filozo-

fiju Insbrukā un Vīnē, iegūdams doktora grādu. Tagad profesors

katoļu garīgā augstskolā. S. literārā darbība vispusīga un nozīmīga:

bijis redaktors un jaunu rakstnieku audzinātājs, pats rakstījis zināt-

niska, garīga satura un mācības grāmatas, darbojies folkloras, valod-

niecības un bibliogrāfijas laukā. Izloksnes drāmai devis arī trīs lu-

gas: Dzeives viļņūs, Povuleņš un Aizdzeribas. Tajās rādīti latgaļu
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dzīves tikumi un ierašas, bet jo sevišķi — jaunatnes centieni pēc iz-

glītības, ideālisms un konflikti ar veco aizspriedumaino paaudzi, ku-

rai tomēr beidzot nākas piekāpties.

Ontons Rupaiņs (1906) devis jau skatuviskākus darbus

ar bagātāku personāžu un veiklāku sarežģījumu, bet arī vieglākus.

Laikmetu maiņā (1930) tēlota varas kārīga „staršinas" iejaukšanās

klusā lauku laužu ģimenes dzīvē, pārkāpumi darbā un bojā eja. Kad

pirmī gaiļi dzīdoja (rokrakstā) rāda atmodas laika darbinieka P.

Miglinieka dzīvi un cīņas, bet Dzvmtā zemē (1936) izcelti jaunat-

nes maldu celi pilsētās un atgriešanās pie zemes. R. lugās veik-

las epizodes, īpati raksturi, bet visā visumā darbi cieš koncentrēša-

nās spēju trūkuma dēl.

Lugas vēl rakstījis J. Opvncāns, bkgs Kazlass (Ozīts), bkgs

Vaļpitrs (Tolivalds), K. Kravals, St. Sinkevičs v. c.

Sākot ar 1932. g. jaunā latgaliešu rakstnieku paaudze arvien

vairāk sāk pāriet no izloksnes uz rakstu valodu. Pēdējos gados

šis darbs rit jau organizēts. Pulcēdamies ap žurnālu Straume, kurš.

no 1935. g. iznāk rakstu valodā, un mācīdamies no Kurzemes un

Vidzemes rakstniekiem, latgalieši pamazām veidojas, sasniedz lie-

lāku pilnību darbu techniskā apdarē un saturā kļūst arvien tuvāki

mākslas patiesībai. Latviešu literātūrā viņi ienes sava novada

kolorītu un izbeidz to rakstniecības sānceļu, kurš nodibinājās

1753. g. ar poļa Lukaševiča izloksnē pasāktiem rakstiem.

8. Jaunākā posma rakstnieces

Cand. hist. Austra Dāle-Ķeniņa

Gadusimteņa maiņai un 20. g. s. sākumam pēc saviem dzim-

šanas gadiem pieder vesela rinda jaunu dzejnieču un rakstnieču, kas

mūsu dzejā un prozā ienesušas savas īpatās vērtības. Jauno

rakstnieču sasniegumi, kopā ar vecākās paaudzes rakstnieču dar-

biem, lielā mērā vairojuši mūsu literātūras bagātību, it īpaši lirikā.

Mūsu rakstnieču darbības nozīmīgums, it sevišķi atskatoties uz As-

paziju un Brigaderu Annu, prasās pēc zināmas parallēlu meklēšanas

folkloras laikmetam, kad sieviete radījusi dzejiskās vērtības.

It dabīgi, ka pēc ilgāka dusas laika latentās spējas laužas uz

āru, un sieviete atkal latviešu radošā dzejā sāk ieņemt ievērojamāku

vietu. Tālāk dabīgi būtu pieredzēt dzejnieču talantu izpaužamies

visvairāk lirikā, kas sievietes būtībai stāv tuvāk.
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No jaunākās, jau 20. g. s. dzimušās paaudzes rakstniecēm visai

daudzpusīgā darbībā sadalījusi sevi Hil d a Vī ka (precēta Eglīte,

dz. 1900. g. 6. novembrī Rīgā), jo viņa ir nevien ražīga kā liriķe

un stāstniece, bet arī kā savdabīga gleznotāja. Savas dzejas H.

Vīka izdevusi divos krājumos — Spožie ūdeņi (1932) un Mēnesnīca

0935), tāpat viņas dailproza iznākusi divās grāmatās — Stāsti (1934)

un Atsegtās dvēseles (1936).

Dzejas vielas izvēlē Vīka uzrāda diezgan lielu dažādību. Daudz

pantu viņa veltījusi dabai, sniedzot gleznieciski niansētus skatīju-

mus. Krājumā Spožie ūdeņi daudz silti izjustu dzejojumu par Zem-

gali un Kīpsalu, Vīkas kādreizējo dzīves vietu. Tēlojot dabu vien-

kārši, konkrēti, dzejnieces dvēseliskie pārdzīvojumi gan saplūst

vienā noskaņā ar dabu, gankontrastē tai. Vairāk saskaņas un miera

Spožos ūdeņos, kur dzejniece grib „sevī uzglabāt un uztvert visas

gaismas". Nākdama no miera, dzejniece nonāk līdz lielākam dvē-

seles nemieram krājumā Mēnesnīca, kurā daudz sāpju un šaubu at-

spulgojamu. Abos krājumos dzejniece formāli paliek uzticīga kla-

siskajām četrrindām.

īpatu žanru Vīka sniedz dzejā ar ostas pilsētas salas

tēlojumiem — Kīpsalas vītoliem, smiltīm un darvoto laivu smaržu,

un arī Vīkas reālo prozas tēlu galerijā ieraugāmi jauni tipi.

Tur, starp citu, ir nomalnieki, arī sektanti un kārkluvācieši. Pie

vērtīgākiem Vīkas stāstiem pieder Pazemīgie, Pie Mēness, Ko teiks

sabiedrība. Viņas tēlotie raksturi ir īsti un pārliecina savā likte-

nībā, no kuras tie nespēj atraisīties. Tas ir ikdienības burvju loks,

pār kuru neizdodas pacelties ne Vīkas sievietēm, ne vīriešiem. H.

Vīka ir laba novērotāja un gluda stāstītāja, kuras stāstījumu vietām

atdzīvina gleznieciski skaisti salīdzinājumi.

Līlija Auza (īstā vārdā Lolija Lūse, dz. 1900. g. 11. de-

cembrī Adulienā) laidusi klajā divus dzejoļu krājumus: Vēju melo-

dijas (1932), Mirdzošā zeme (1936). Pirmajam dzejoļu krājumam

autore izvēlējusies nosaukumu, kas tiešām izteic šīs grāmatas bū-

tību. Kā gaiša romantiķe Auza traucas prom no zemes līdzi vieglām

vēsmām un maigiem vējiem. Tie ir pa lielākai daļai tik zīdglaudīgi

vasaras vēji, ar kādiem sastopas dzejniece. Nekad šai gaišajā pa-

saulē neiebrāžas rudens vētras un novembra nakšu izmisīgie vēji.

Gan Auza sadzird arī vējā nopūtas un skumju šūpas, bet viņas daba

meklē gaišu izlīdzināšanos un nonāk līdz pasaules harmoniskai at-

zīšanai. Ar apzinīgo vairīšanos no cilvēcisko pārdzīvojumu dziļu-

miem vai arī ar šādu pārdzīvojumu trūkumu izskaidrojama zināma

atkārtošanās „vēju melodijās", kas tad atgādina monotonu sanēšanu

pantos.
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Savā otrā dzejoļu krājumā Mirdzošā zeme Auza drusku vai-

rāk piegriežas konkrētām zemes lietām un tiecas rādīt mirdzošu un

liegu šalku apdvestu zemi. Viņu valdzina iedvesmes lidojumi, kas to

līdzi vējiem paceļ kā spārni, kā to dzejniece pati saka:

Spārnus es mūžīgi jūtu, —

Spārnus tik baltus un vieglus,

Spārnus, kā vasaras smieklus,

Palaistus zilganā vējā! —

Tāpēc pat tad, kad Auza dzejo par zemes lietām, viņa sāk no

tām, kas atrodas augstāk un kam vēji iet pāri — viņa mīl galotnes,

kas liegas šalkas nes un bērza pumpurus, kas skan ar vējiem. Bet

ar sirsnību dzejniece apdzejo arī citus dzimtenes tēlus un darba ai-

nas. Dzejniece atzinusi šo dabas un darba dzīves augstvērtību un

veltījusi veselu rindu dzejoju pļāvējiem un sieniniekiem, Kurzemes

kviešu laukiem, dzimtenes putniem v. t. L

Auzas dzejas formā dominē tradicionālās četrrindas, bet sa-

stopami arī nedaudzi citi veidi; ritms ir viegls. Kā radoša īpatne,

Auza vēl nav pietiekoši izteiksmīga un nobriedusi. Gleznu un sa-

līdzinājumu izvēlē kādreiz trūkst pietiekošas uzmanības, un dzeja

pārvēršas prozā, naīvā un sentimentālā gaumē. Bet šos negludu-

mus atsver dzejoļi ar izturētu noskaņu, kas radīti nekļūdīgiem

tēlošanas līdzekļiem.

Zinaīdas Lazdas (īstā uzvārdā Šreiberes, dz. 1902. g.

6. jūnijā Ērgļos) dzejoli iznākuši krājumā Zaļie vārti (1936). Viņas

dzeju raksturo dabas un dvēseles harmoniskums. Zaļie vārti ir da-

bas un dzīvības vārti, kuros stāv dzejniece kā dzīves atzinēja, kā

vasarīga rīta dzejniece. Bet kā īstai dziļu jūtu dzejniecei, viņai nav

svešas arī sāpes un ziemīgas skumjas. Cauri Zaļajiem vārtiem dzī-

vības spēkā mirdzēdamas iziet spožas dienas, vasaras burvība,

mistikā plīvurotais veļu laiks un sniegainas straumes. Bet tāpat kā

Lazdas dzeju grāmata sākas ar dzīvības apliecinājumiem un vidū —

ziemā — pat upe ledos atbild, ka dzīvot var, tāpat arī šī dzeju grā-

mata noslēdzas ar dzidras dzīvības pilniem dzejoļiem, kas veltīti pa-

vasarim. Lazdas dzīvīgumā nav trokšņainības un sevišķa strau-

juma, tajā vairāk gaismas kā skaņu. Tas ir augšanas prieks, prieks
būt kopā ar saknēm un asniem, kad dzejniece saka: „Pie zemes

lieku vaigu, Ar visu kopā esmu," vai arī: „Es ieklausos kosmiskos

pulsos un ritmos, un ietveros visa — ar līksmi." Dzejniece saklausa

pati un liek sadzirdēt to dziļo dzīvības klusumu gaisā, kad nakts

griežas uz rītu. Dzejniece mazāk pārliecina, kad dzejo par to, kā

„gaviles trakoja", kā viņa priekā kritusi un skūpstījusi zemi, nekā

tad, kad viņas esības prieks atspīd kā lēna gaisma.
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Uztverot smalkas nianses dabas maiņās un dvēseles jausmās,

Lazda tuvu piegājusi arī dažiem mitoloģiskiem tēliem. Lazdas lat-

viskajos dabas tēlojumos pavīd tādi tēli kā pati Laima, Dievs un

Velns, Jumis, senču veli, Zemes māte un īpatā tautas pasaku uz-

tverē velna pieviltā dzilna ar savām govīm. Daži no šā veida dze-

joļiem pieder pie Lazdas vislabākajiem, piem., Burvība, kurā Laz-

das dzejas labākie elementi tiešām izsvērti kā uz „zelta svariem":

te skaisti sintezējas latviskais dabā un dvēselē, atdzīvināts ar mis-

tisku Laimas redzējumu.

Jānu zāles jau vējo bērzu birzī zem zariem,

Sauiē šūpojas ēnas it kā uz zelta svariem.

It kā uz zelta svariem dvēsele ceļas un laižas —

Cauri margainiem zariem veras pamales gaišas.

Zili ziedi pa smilgām čemuros mikli un silti

Tveras bērziem ap saknēm, stiepjas pa irdeno smilti.

Klusu Laima te staigā, apsēžas sūnās un zālēs

Un tad raugās un skatās liegi gaistošās tālēs,

Sudrabā pelēki zaļā visa zvīļo un spulgo,

Ceļas un klusiņām runā, dudina, šalko un gulgo.

Zari glaužas ap pieciem, kad viņa paceltu seju

Svētību sūta pār laukiem, savu dievišķo dzeju.

Skudra apstājas ceļā, visu apņem kā snauda —

Saulē pie veca celma kaltējas aprakta nauda...

Tad pār pakalniem nozūd vainagos visa un plīvos.

Kas viņu redzējis tādu — ilgi virs zemes vēl dzīvos.

Vasaras burvība jaukā, kas tevi redzēja vaigā? —

Kā tu aizņemtu elpu viena pa klajumiem staigā?

Jāņu zāles jau vējo birzī zem noliektiem zariem,

Saulē šūpojas ēnas it kā uz zelta svariem.

Ja Lazdas dzejā meklējam citu dzejnieku ietekmējumus, tad tie

ir vislabākie. Kaut ko no Skalbes brīnišķīgās vienkāršības, kaut ka

no Raiņa gatavības vientulībai un no Annas Brigaderes spējas sāpēs

apvaldīties un ticēt gaismas uzvarai mantojusi Lazda. Bet pareizāk

izsakoties, tā nav ietekme, bet labas dzejas būtības tuvība ar citu

labu dzeju.

Lazdas dzejas formā diezgan liela dažādība
.

Viņa raksta gan

parastās vārsmās, ar un bez atskaņām, gan brīvi veidotās rindās ar

dažādiem garumiem. Samērā vājāk padodas trioleti. Labu efektu
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Lazda panāk ar atsevišķu vārdu un rindu atkārtojumiem. Viņas sa-

līdzinājumos, kā vispār tēlošanas līdzekļu izvēlē, izjūtams īpats

svaigums, apvienots ar labu mākslas gaumi. Tādi iejūtīgi salīdzi-

nājumi kā „Apņem mani mīlestība, Jaunu bērzu viegla migla",

„Bērzu birstalu liegu, liegu kā šalcošu liru", sastopami Lazdas dzejā

diezgan bieži. Neizdevušos salīdzinājumu tikpat kā nav, izņemot

„Uz tumša ezerstikla Plaukst blāzmas pelikāns", vai dzejolī Rīta

staros, kur nav pieņemamas rindas par dienām, kam rītos staro gal-

vas. Nedaudzās sīkās kļūdiņas pilnīgi pazūd jaukajā dzeju kopumā,

kura vērtību paceļ arī jaunās dzejnieces kuplā valoda, kas sniedz

vienu otru svaigu vārdu un liecina par valodas īpatību izpratni.

Marta Grimma (precējusies Kelpe, dz. 1901. g. 26. no-

vembrī Burtnieku pagasta Baložu muižā) starp jaunajām rakstnie-

cēm pieder pie produktīvākajām. Viņas dzejoļi iznākuši krājumos:

Tavai mīlestībai un mūžībai (1929), Mana balss (1932) un Sēru vītoli

(1934). Grimmas stāsti iznākuši krājumā Kad Donava šalc (1933).

Grāmatā izdotas arī viņas ceļojuma piezīmes Čechoslovakijā (1932).

Viņas atdzejota antoloģija Čechu lirika (1932) un tulkota proza Če-

chu rakstnieku sejas (1934), tāpat iznākusi vēl Puškina poēma Pol-

tava. Marta Grimma daudz studējusi gan Latvijā, gan ārzemēs un

ieguvusi plašas zināšanas. Ceļojumos gūtie iespaidi, literātūras ie-

rosinātās pārdomas un pašas — moderni traukmīga cilvēka — pār-

dzīvojumi atspoguļojas viņas dzejā, kur daudz nemiera, sāpju un

vilšanās izjūtu. Ar savu nemieru, patosu un temperāmentu viņa at-

gādina Aspaziju. Grimma traucas garā daudz pārdzīvot un pie-

skarties atziņu jautājumiem, tāpēc viņas dzejas tematika ir visai

daudzpusīga. Tur ir dzimtenes daba un bērnības atmiņas, mūsu va-

roņu un censoņu tēli, Čechoslovakijas v. c. tautu motīvi, romantiskas

balādes, sirsnīgi suminājumi mātei, atziņa par darbu un dzīvības

spēku. Vilšanos dzīvē dzejniece grib pārspēt ar spītu un darbu.

Grimmas dzeja bagāta asām izjūtām. Arī dzejoļos par mīlestību

strauji mainās lepna noraidījuma un bezgalīgas padevības un atdo-

šanās jūtas. Vienīgi dzejoļos par māti arvien izskan maiga mī-

lestība un uzticēšanās mātes sirdij.

Grimmas dzejas kokle ir daudzstīgaina un interesanta, bet ne

arvien labi noskaņota. Līdzās dziļas iedvesmes pilniem un loti

maigi izjustiem dzejoļiem (Dzīvības spēki, Ja es kokle būtu v. c.) sa-

stopami dzejoli, kuros atsevišķi vārdi jauc gribēto noskaņojumu.
Traucē stilu sajaukumi, kādi rodas, kad viņa modernās dzīves

atribūtus jauc ar senlaiku tēliem. Dzejas ārējā formā diezgan daudz

dažādības. Dzejniecei vienādi viegli padodas kvartas, sekstinas,

septimas v. t. 1. Reizēm Grimma lieto brīvi un patstāvīgi veidotas
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lormas. Laimīgas mākslinieciskas vienkāršības trūkst viņas trauk-

smes pilniem stāstiem (Kad Donava šalc). Tāpat kā šī trauksmainība,

tā arī stila asumi un preteškības nešķiet radušās neapzinātas, bet

sastāda it kā rakstnieces personības būtisku daļu. Viņa ir gribējusi

būt asa un pretešķīga, gribēdama ar to izcelt uztveres un stila īpa-

tību. Bet lielas darba spējas, kādas piemīt Grimmai, un mākslinie-

ciska noskaidrošanās, kādu nes laiks, izlīdzinās pārmērības dzej-

nieces personībā. Uzsverami Grimmas nopelni latviešu iepazīstinā-

šanā ar čechu liriku un prozu.

Mirdzas Bendrupes (dz. 1910. g.) dzejas sakopotas

krājumā Dzīvība (1936). Viņa jaunāko dzejnieču vidū ir vai pati

trauksmīgākā, pilna vēl nebēdības un dzīvības. Grāmatas pirmajā

dzejolī dzejniece teic, ka viss viņai labs — „cilvēki, ūdeņi, zvēri",

un lūdz, lai pēc nāves viņu neslēpj velēnās tālu no putniem un gaisa,

bet lai sarkans viesulis izbārsta viņas priecīgos pelnus, un rezīmē

— „Labi vien domājis Dievs ar zemi". Tādēļ Bendrupe ierindoja-

ma pozitīvajās dzīves apliecinātājās. Bet piekērība dzīvei un dzī-

ves romantikai visā viņas krāsainībā Bendrupes skatu neapžilbina

— viņa redz arī dzīvi un cilvēkus viņu negantā niecībā (dzejolī Eve-

rests), jauž „maigākā meldiņā griezīgu apakštoni". Dažuviet Ben-

drupe ar savu dzīvo, aso izteiksmi atgādina Austru Skujiņu (Saruna

ar naktssargu). Apveltītai ar fantāziju un bagātām tēlošanas spē-

jām, Bendrupei labi padodas episki dzejojumi, kā to liecina balādes:

Sludinātājs, Dieva meklētājs v. c. Dažās savās balādēs līdztekus

drāmatiskam spraigumam Bendrupe risina ari filozofisku domu. Iz-

teiktās atziņas neapžilbina ar orīģinālitāti, bet to atsver balāžu dzī-

vie, konkrētie tēli un spraigā darbība.

Bendrupes tematika bagāta. Satura bagātība iekļaujas atbil-

stošā formas dažādībā, kas gan vienmēr nav rūpīgi izstrādāta. Ne-

pieņemami tādi izteicieni kā „siets un raisīts skūpstu mezglojums",

„svīst šinī pasaulē zaļā medus un asiņu rasu".

Bendrupe raksta arī prozu. Par labāko, gatavāko darbu jāat-

zīst novele Mīlnieces gals, kurā ar lielu virtuozitāti attēlotā mīlnie-

ces atmiņu koleidoskopā atdzīvojas visas viņas mīlestības dēkas.

Austras Skujiņas (dz. 1909. g. 10. februārī Vidrižu

Kraukļos, mir. Rīgā 1932. g. 5. septembrī) dzejoli ar virsrakstu Dze-

jas iznākuši 1932. g. jau kā pēcnāves izdevums. Skujiņas dzeja lie-

cina par spilgtu īpatību un īstu lirisku talantu. J. Sudrabkalns rak-

sturo to kā savdabīgu grūtsirdības un ironijas, rotaļīgas asprātības un

drūma skarbuma sajaukumu. Dzimusi un augusi laukos, Skujiņa

nav spējusi saglabāt sevī lauku miera. Pilsētas iespaidi ar savām

disonancēm pārvalda Skujiņas dzeju. Pārdzīvojumi un izjūtas sa-
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skaldās preteškībās, un tā rodas dzejoļi, kur līdzās puķainām un

maigām izjūtām dzirdamas skaņas, kādas ceļas stikliem plīstot. Šinī

ziņā zīmīgs ir trauslais dzejolis Rīts, kas beidzas ar to, ka „jau diena

slauka mēslu kastēs siržu druskas".

Skujiņas dzejas motīvos visai spilgti izskan sociālās netaisnī-

bas izjūta. Dzejolī Austrumu ekspresis tiek slēgta bilance „rietumu

mākslai, kultūrai, zinātnei" v. tml., un dzejniece izsaucas: „Nīcšes

pārcilvēk, pūlies tu velti, solo vairs neder!" Izjūtot simpātijas pret

masām, dzejnieces romantiskā individuālitāte liek tai dziļi izjust savu

solo, savu vientulību.

Kā putns uz laiku pār gadsimtu dzelmēm,

kur dzīve skrien līksma un gaiša

bez varas ar asinu slavu,

bez nāves
— rasotā rītā.

Sirds straujā un trīsošā apse

tiecas pret dienvidu šauti,

kaut saknes dziļi gul zemē

un veldzi dzer, jauktu ar sāpēm...

Un beidzot pāri palicis tik vien no daudz sološās, krāšņās dzī-

ves, kā maza dziesma, dziesma par Āfrikas sauli.

Šī mazā dziesma par Āfrikas sauli vien nespēj saistīt pie dzī-

ves. Bet arī „vientuļos klajos, kur sāpēs deg mūžības ārprāts, nav

dzīves!" Arī mūžībā dzejniece nejauž miera. Kādā dzejolī tā zī-

mīgi saka: „Saltos un brāzmainos pasauļu vējos riņķoja mūžības

zvērs." Vēl pie dzīves varētu saistīt mīlestība — „tad dzīve pati kā

laipna viešņa pieklauvē pie durvīm ..." Bet mīlestības pilnā sirds

neatrod atbalsi:

Tu vari noasiņot, nomirt ceļa malā,

neviens tev nenāks pieri glāstā skārt...

Skujiņas dzejā arvien biežāk saklausāms nāves tuvums. Šķir-

stot dzeju grāmatu, jau virsraksti vien, kā melnas buras, vēstī nāvi:

Pieveikts, Dziesma manam līķim, Šķiršanās dziesma v. tml.

Kaut Skujiņas atstātajā dzejā ne viss ir formāli gatavs un iek-

šēji noskaidrots, labs skaits viņas dzejoļu lasītāju arvien suģestēs ar

savu ilgu un sāpju smeldzi.

Rūta Skujiņa (precējusies Lāce, dz. 1907. g. 28. maijā

Vidrižu Kraukļos) ir Austras vecākā māsa. Kā dzejnieces vārdam,
tā arī viņas dzejai laba skaņa. Rūtas Skujiņas dzejai gaišāka skaņa

nekā viņas māsas Austras dzejai. Savam dzejoļu krājumam dzej-

niece devusi nosaukumu Kuģi (1935). Izvēle ir zīmīga un, īsi rakstu-

rojot R. Skujiņas dzeju, tā tēlojas kā kuģa skrējiens uz dienvidu jū-

rām pavasarīgā gaisā, bet ilgotās, ziedu pilnās salas pazūd, un ku-

ģis peld pret bargu, sarkanu rietu, ko ielenc melni mākoņi. Bet aiz
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šā rieta var nākt arī rīts. R. Skujiņai ir daudz dzejoļu par kapiem

un bojā eju, bet uz šī fona sārti ievizas dzejnieces ilgas pēc dzīves

un pieķeršanās dzīvībai. R. Skujiņas dzejā strāvo paskarba, zaļok-

snēja dzīvība, ne vasarīgs maigums, bet aprīļa mainīgums ar vēju

trauksmi un skrejošiem mākoņiem, kas brīžam aizsedz sauli. Tāds

rūgtens skarbums izteicas dzejoļos Sirds likvidācija, Jaunatnes tie-

sātājiem un vēl dažos citos. Par laimi aistētiskā līdzsvara izjūta

sargā dzejnieci, un tikai nedaudzās rindās ielaužas skaļums. Pār-

svarā ir dzejoļi ar patiesu kvēli un smeldzi. Dažās vietās pārsteidz

īsi aprautie teikumi, kas nes negaidītus tēlus, kuri ne arvien iekšēji

izauguši. Taču pārsvarā ir labi dzejoļi. Forma R. Skujiņai diezgan

izkopta.

Rūta Skujiņa raksta arī prozu, bet tā vēl nav tik izveidota kā

viņas dzeja. Interesi modina viņas bērnu stāsti, kas izauguši no bēr-

nības atmiņām.

Ausmas Rogas (īstā vārdā Annas Ēvelītes, dz. 1902. g. 3.

martā Lizumā) literārā darbība izpaužas žurnālistikā, lirikā, novelē

un drāmā. Viņas noveles un stāsti iznākuši atsevišķā grāmatā

Dzelzs pirksti (1934). Savos stāstos Roga tēlo klusus raksturus, kas

dzīvo spēcīgu iekšējo dzīvi. Liktenīgos sarežģījumos izlaužas uz

āru šo raksturu spēks vai padotība kādai kaislībai. Mazāk ievēro-

jama Rogas lirika. Viņas dzejā dominē atziņas un domas, neuzrā-

dot pārdzīvojuma vienreizīgumu un dziļāku izjūtu.

Roga sarakstījusi arī jaunatnes lugu Pirms lielās dzīves (1934),

ari komisku viencēlienu Uzvarētāji. No drāmatiskiem darbiem, kas

domāti mazpulkiem, jaunatnes luga Pirms lielās dzīves — paceļas

pāri citu autoru šāda veida darbiem ar savu idejisko skaidrību.

Ilona Leimane (dz. 1905. g. 5. oktobrī Rīgā) nākusi klajā

ar dzejoļu krājumu Sirds (1935). Leimanes dzeju raksturo izjūtu

dzidrums un domu vērīgums. Leimane redzīgi uztver konkrētu re-

alitāti, tiekdamās aiz tās saskatīt dziļāku pasauli.

Bez še apskatītām rakstniecēm, kas sākušas rakstīt patstāvī-

gās Latvijas laikā, pēdējos gados mūsu dzejā vairāk vai mazāk

spilgti iezīmējušies vēl daži jauni dzejnieču vārdi. — Veronika

Strēl cr te (precēta Švābe, dz. 1912. g. 10. oktobrī, Dobelē) ap-

veltīta labām iztēles spējām. Dzejas vielu, kuru tā labprāt ņem no

senatnes, viņa ietver bagātā un skaidrā formā. Viņas tematu iz-

vēle liecina, ka viņa nav atkarīga tikai no tīri subjektīvu jūtu noska-

ņas, bet ka viņa grib un spēj iedziļināties gluži objektīvos māksli-

nieciskos tematos, kuros laimīgi un koncentrēti atrisina tematam

īpato dzejisko būtību. — Elza Bērziņa (dz. 1898. g. 4. novembrī)

nākusi klajā ar dzejoļu krājumu Zilais putns (1935). Gludā formā Bēr-



524

3iņa ļoti sirsnīgi izteic skumjas par dzīves nepilnību un ilgas pēc dzī-

ves skaistuma. Viņas dzejas Zilais putns lasās kā nepretenciozi vēro-

jumi un vērtējumi intelliģenta darba cilvēka dvēseles dienas grāmatā.

— Karolas Dāles (dz. 1905. g. 29. aprīlī) vieglais pants paver

dzejniecei izredzes uz plašākiem sasniegumiem formas iespējamībās.

Viņas tematika uzrāda tieksmi uz domu un vērtējuma dzeju, kurā

netrūkst noskaņas un plastikas. —Elza Ābele uzrakstījusi vai-

rākus stāstus, kuros parādās kā nosvērta, skaidra vērotāja. Labā-

kais no tiem Dievināšana. Rakstījusi arī dzejoļus. — Feli ci t a

sniegusi intimu izjūtu glezniņas.

9. Vilis Cedriņš, Fricis Dziesma, Mārtiņš
Zīverts un citi

Elza Grāvīte-Plukše

Vilis'Cedriņš (dz. 1914. g.) ir īpats un spēcīgs talants

jaunākajā dzejnieku paaudzē. Viņš vēl ir tikai literārās darbības

rīta cēlienā, bet ar savu pirmo dzeju un poēmu grāmatu Sidraba

jātnieks (1935) apliecina jau ievērojamas dzejnieka spējas. Cedriņš

nāk no laukiem (Valmieras), ir zemes svaiguma un prieka pilns.

Sidraba jātnieks ir saulaina, latviska grāmata, tā rāda mums

Cedriņu kā apdāvinātu liriķi un epiki. Cedriņa dzeja saista ar izjūtu

dzidrumu, intelliģenci, varonības gara un darba slavināšanu, nacio-

nālismu un patriotismu. Tai ciešs kontakts ar jauno latvisko kul-

tūru, ar dabu un laukiem, ar tautas mītiem, teikām un dainām.

Viļā Cedriņa dzejas motīvos pirmā vietā izceļas dzimtenes mī-

lestība, lauku un dabas skaistuma cildinājums (dzejoju cikls Burtnieka

tālumi, 103—117). To visu viņš izsaka sirsnīgās vārsmās un lat-

viskā, skaidrā formā, skatīdams pasauli īpatni un rādīdams lietas

viņu pirmatnībā un skaistumā. Viņa dzejā pārsvarā episkais ele-

ments, kas visbrīvāk izraisās garākajos dzejojumos — balādēs un

poēmās. Agrāko laiku latviešu zemnieki, īsti darba vīri, bajāri un

cīnītāji, kas sacēlušies un spītējusi saviem kungiem jau tad, kad tas

visgrūtāk bijis iespējams, apdziedāti poēmās Kauguru bajārs un Tā-

lumu jājēji. Šiem varonīgajiem cīnītājiem — „vīriem ar Lāčplēša

drosmi", jaunais dziesminieks droši uzsauc:

Rūdaities, bajāri, zibšņos un liesmās —

Dievs no jums negriežas projām pat briesmās!

Tāds lepns, norūdījies tālumu jātnieks ir arī Tenis Drons (po-
ēmā Tālumu jājēji), kas necieš baronu varmācību un aizjāj pasaulē,
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bet ilgas pēc dzimtenes sauc to atpakaļ. Viens par otru varenāki ir

šie „tālumu jājēji un sidraba jātnieki". Cedriņa raksturīgākā dzej-

nieka īpatnība — nodziļināšanās mūsu tautas pagātnē, viņas dainās

un mītos, cenšanās tur meklēt un saskatīt sev vajadzīgo un node-

rīgo, tad pārveidot, pārkausēt un izcelt kā jaunu un svaigu šīsdienas

gaismā. Galvenā kārtā Cedriņš balstās uz tautas dainām, vai nu

tās imitēdams, vai izmantodams tikai to atsevišķos elementus. Tau-

tas dainu imitāciju Cedriņa dzejā sastopam reti (60), un tā pati ir

tikai atdarinājums. Turpretī Cedriņš tuvāks tautas dziesmām ir

tieši izteiksmes līdzekļos. Viņš veikli izmanto savās dziesmās tau-

tas dainu elementus, atsevišķus raksturīgus vārdus un teikumus,

visvairāk epitetus, ar kuriem viņa dzeja tik bagāta. Visu to Cedriņš

pārkausē un ievij savās dzejas vārsmās veikli un atjautīgi, kas viņa

dzeju padara gleznainu un dzidru. Kaut gan Cedriņam liela ten-

dence uz episku dzeju, tomēr viņam ir arī skaisti liriski dzejoļi, pie-

mēram, Arājs kapu kalnā, Māras zeme, Laimai, Rīga dimd, Sērdie-

nis, Degošie vakari, Rudens noskaņa v. c. Cedriņa lirisms ir dziļš

un izjusts, dažbrīd viņa dzejoļiem ļoti savdabīga uztvere (Kreilis,.

101).

Vilis Cedriņš savas dzejas veido vairāk liro-episkās formās —

balādēs un poēmās, bet jauki padodas viņam vārsmas arī dainu un

antīkā pantmērā. Bez parastajiem daktiļiem, trochajiem, C. lietojis

arī sonetu un Sapfo strofu. Izteiksme Cedriņam tāpat kā Jānim

Medenim ļoti īpatna, gleznaina, piebārstīta alliterācijām un salīdzi-

nājumiem. Bieži viņš mēdz lietot pantmēru maiņu, piem., poēmā

Tālumu jājēji v. c.

Vilis Cedriņš ir topošs dzejas mākslinieks. Apzinādamies savu

svarīgo dzejnieka misiju, viņš arvien mācās un progresē, kā tas vē-

rojams viņa visjaunākajos liro-episkos darbos (balāde Divējādi zau-

dētāji, Daugava, 1936, Cietoksnis ūdeņos, ib. 1937, v. c). Cedriņš

ir īsts latviešu optimists un patriots, kas priecājas par atjaunoto Lat-

viju un viņas diženo Vadoni, ticēdams, ka latviešu

Cilts, kurai asinīs tērauds un guns,

Celsies pār valstīm, šīs robežas skauta.

Kamēr vien Daugavas ūdeņi dun,

Ziemeļu gredzenā diža augs tauta. (Daugava, 1936)

Vēl pieminama arī Cedriņa sakārtotā antoloģija Zemes dzies-

mas (1936). Tas ir plašs patriotisku dzeju krājums par lauku dzīvi,

dabu, zemi un zemnieku — „svaigo milzeni un pasaules maizes de-

vēju".

Fricis Dziesma (īstā vārdā Fricis Forstmanis) dzimis

1906. gada 11. janvārī (1905. g. 29. dcc.) Ventspils apkārtnē kā sko-
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lotāja dēls. Dzīvo Ventspilī un strādā par dzelzceļa ierēdni, brīvo

laiku veltīdams dzejai. — Fricis Dziesma tāpat kā Vilis Cedriņš ir

optimists, ticētājs dzīvei un rītdienai, jauns un spēcīgs talants. Viņa

dzejas iznākušas divās grāmatās: Pavasara vārtos (1933) un Līvzeme

(1935). Friča Dziesmas liriskās vārsmas raksturo simpātiska pa-

matizjūta, apvaldīts maigums un kautra smalkjūtība. Viņa dzeja

valdzina ar neparastiem, maz pazīstamiem tēliem un priekšstatiem.

Visbiežāk Fricis Dziesma apdzied savu dzimteni Līvzemi — jūras

krastu no Ventspils līdz Kolkas ragam, šīs zemes cilvēku likteņus un

dabu. Viņa dzejās izmanāma jūras viļņainā varenība un strādnieku,

īpaši zvejnieku darba sīvums, kam visam kā maigs lirisks apakštonis

skan līdzi skaidras mīlestības motīvi. — Pavasara vārtos sakopotas

dzejas, kas radušās laikā no 1924.—33. gadam. Tajās Dziesmas

~dzejas prieks, pār dzīvi izliets, mirdz kā fontāns dzidrā zeltā" (47).

Viņa dzīves prieku nevar aptumšot nekas. Dzejolī Dzīves nozieds

dzejnieks domā*

Ir daudzreiz jāmet viss un vējiem jāizdala

un pašam jāapbed un jāaizmirst — un tad

no jauna jāiemīl un jāiesāk no gala

un dzīve jāapsveic kā vēl nekad.

Friča Dziesmas dzeja ir pavasarīga savos galvenos motīvos,

tā ir himna dzīvei, mīlestībai un visam labam un cildenam. Labākie

dzejoli šai krājumā ir Jaunā dzīve, Celi dzīvē un Tāluma logs. Tos

raksturo gaišas atziņas un svaiga, gleznaina izteiksme.

Fricis Dziesma vienu otru lirisku rosmi smēlies no vācu mo-

dernajiem dzejniekiem, piemēram, Rainera Rilkes. Pavasara vārtos

Dziesma arī sniedzis šī lielā lirika atdzejojumu paraugus — rūpīgā

izvēlē un izstrādājumā.

Otrajā dzejoļu grāmatā Līvzeme Dziesma jau rāda lielāku prog-

resu dzejiskās skaidrības ziņā. Te ir vesels cikls dzejoļu (no 1931

—35), kas veltīti „kautrai un pazemīgai Līvzemei un viņas klusa-

jiem, darbā nogrimušajiem ļaudīm". Tās ir izjustas dzimtenes dzies-

mas, jeb autora vārdiem — kāds liktenis gleznās, kur redzamas plas-

tiskas ainas no jūrnieku un zvejnieku dzīves. Fr. Dziesma ir

subjektīvs liriķis. Jūtu elements, resp. dvēseles pārdzīvojumi viņa

dzejā izteikti smalkā, apvaldītā veidā, visbiežāk savdabīgajā brī-

vajā pantā. Pēdējā laikā Fricis Dziesma mēģinājies arī garākos

episkos dzejojumos (Grimušo laivu balāde, Latv. preses biedrības

Gada Grāmatā, 1936), kā arī sniedzis vairākus Puškina dzejoļu at-

dzejojumus (A. Puškina raksti 100 gadu nāves dienas piemiņai, 1937).

Mārtiņš Zīverts (dz. 1903. g.) mūsu jaunākajā drāma-

tiskā rakstniecībā uzrādījis krietnas īsta drāmatiķa spējas. Viņš at-
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klātībā pazīstams kopš 1932. gada, kad Nacionālais teātris izrādīja

viņa lugu Nafta. Zīverta lugas un drāmas ir daudzreiz izrādītas te-

ātros. Populārākās no tām — trīs cēlienu luga Zelta zeme un trīs

cēlienu drāma Kropli. Pēdējā rādīti smagi psīcholoģiski un ētiski

konflikti kāda mazpilsētas ārsta mājā.

Mārtiņa Zīverta lugās drāmatiskais elements spēcīgs, personu

zīmējumi īpatnēji, labi izstrādātas un aizraujošas situācijas, inscēnē-

jums piemērots pilsētas un lauku skatuvēm.

Labākais viņa drāmatiskais darbs, kas šogad izpelnījies Kultū-

ras fonda godalgu, ir trīs cēlienu varoņdrāma Tīrelpurvs (1936),

kas nesen (1936. 21. X) izrādīta Rīgas Mazajā teātrī. Tas ir arī viens-

no labākajiem drāmatiskajiem oriģināldarbiem 1936. gada rakstnie-

cībā. Tā ir konversācijas drāma, kurā apvienota spēcīga drāmas

forma ar cildenu ētisku un patriotisku saturu. Drāmā darbojas tikai

trīs personas: atvaļināts, karā sakropļots krievu virsnieks Grants,

viņa jaunā sieva Inga un abu sens paziņa Praporščiks. Drāmas no-

tikumi risinās uz 1915. gada 19. un 20. jūlija kara darbības fona Tī-

reļpurvā, vācu karaspēkam uzmācoties. Kamerspēles formā šai

darbā ieveidota individuāla likteņa drāma, kuras pamatā psīcholo-

ģiski, ētiski sarežģījumi un pārdzīvojumi. Drāmā ievītas arī prāt-

nieciskas un filozofiskas atziņas, mīlestības un greizsirdības motīvi,

izteikta cēlas varonības ideja. Zīverta raksturi nav ideālizēti, bet

reāli skatāmi cilvēki, kas dzīvo un cieš, līdzjūtot tautas likteņiem.

Dziļš patriots ir Grants, gaišs sievietes personības starojums ir

Inga. — Literāra vērtība šai reālai un patriotiskai Zīverta varoņdrā-

mai liela.

Jānis Plaudis (dz. 1903. gada 28. oktobrī. Kurzemē, Lut-

riņu pagasta Veģos) rakstniecībā sācis darboties 1925. gadā. Plauža

literārā darbība izteikusies lirikā un prozā. Kā liriķis Plaudis pa-

zīstams ar divām dzejoļu grāmatām Fāta Morgana (1928) un Panama

galvā (1930). Šīs abas dzeju grāmatas, īpaši pēdējā, un jaunākie,

periodikā izkaisītie dzejoli saista ar saviem formāliem un aistē-

tiskiem meklējumiem. Tajos vērojama cenšanās pēc koncentrētas,

aforistiskas izteiksmes un psīcholoģiskiem risinājumiem. Sludinā-

dams sabiedriskas iekārtas pārveidošanu, Plaudis bieži loti asi iro-

nizē par ikdienu, visvairāk savas domas izteikdams brīvajā pantā.

Viņa dzejās dzirkst trauksmīgs patoss un ticība labākai nākotnei.

Vietām ieskanas eksotiski motīvi.

Pēdējā laikā Plaudis piegriezies arī prozai un devis romānu

Ģimnāzisti (1935) un Ziemeļnieks (1936). Ģimnāzisti ir labākais un

vērtīgākais no visiem līdzšinējiem Plauža darbiem. Tas ir izprasts

un labi veidots jaunatnes psīcholoģijas romāns, kur tēlota skolnieku
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— ģimnāzistu dzīve provinces ģimnāzijā Latvijas valsts tapšanas

sākumā, īsi pēc atbrīvošanas cīņām. Romānā daudz interesantu un

oriģinālu tipu kā skolnieku, tā skolotāju vidū. Valoda vienkārša,,

asprātību, humora, liriskas romantikas un jaunības jūsmas caurausta.

— Romānā Ziemeļnieks Plaudis notēlojis nesen mirušā liriķa dzīvi un

tās traģiku. — J. Plaudis rakstījis arī literārus apskatus, atsauksmes

(Latvju Grāmata, 1931 v. c).

Knuts Lesiņš (dz. 1909. gadā, Pēterpilī) ir pazīstamā

stāstu rakstnieka Valda (Valdemāra) Lesiņa dēls. Kopš 1929. gada

sācis darboties literātūrā un žurnālistikā. Knuts Lesiņš ir arī mūzi-

ķis, beidzis Latvijas Konservātoriju, viņš pazīstams ar rakstiem par

mūziku. Viņš pagaidām ierindojams to rakstnieku skaitā, ku-

riem darbi nav vēl iznākuši grāmatās. Viņa nedaudzie stāsti, ski-

ces un noveles izkaisīti laikrakstos un žurnālos, it sevišķi Latvī

(1931) un Piesaulē. Tie uzrāda īpatu novelista talantu. Viņa

stāstu un noveļu varoņi ir nepastāvīga, slimīga rakstura cilvēki, ner-

vozi, analītiķi, nemierā ar dzīvi un tādēļ bieži vien viņu dzīve iz-

beidzas traģiski. Tāds savādnieks, cilvēks, kas „izkritis no savas

parastās dzīves amplitūdas" ir mērnieks Kārlis Lange stāstā Trīs

mutuļi (Piesaule, 1932). Šo Knuta Lesiņa labāko stāstu tomēr ap-

ņem tumši baiga mistika. Visi trīs stāsta varoņi iet bojā. — Tas

pats sakāms par noveli Bērza Dievs Go-Go (Piesaule, 1934), kur

tēlots nervozs, dzīvi apnicis jauns cilvēks Grīvāns savos pēdējos

mirkļos pirms nošaušanās. Noveles psīcholoģiskais sasprindzinā-

jums pārliecinošs, taču arī šai novelē kaut kas no mistikas ieausts.

Sievietes Knuta Lesiņa stāstos ir „dzīves zelta tīklā starojošie mez-

gli", straujas un nelaimīgas mīlētājas, kas daudziem patīk, bet ne-

patīk taisni tam, ko viņas mīl. Tā izriet liktenīga traģika, kas Le-

siņa darbos neatņemams elements. — K. Lesiņa izteiksme stipri

daudzpunktēta un bagāta domu zīmēm, tomēr visumā gleznaina un

saprotama.

Uzrādīdams dzejas savdabību, pazīstams ticis arī Kārli s

Ābele (dz. 1896. g. 22. augustā, Valmieras apriņķī). Viņa ne-

daudzie dzejoļi iespiesti laikrakstos un žurnālos, daži arī Latvju mo-

dernās dzejas antoloģijā (1930). Ābele ir smalkjūtīgs liriķis, viņam

~svešs kļuvis vārdu liekais bars". Viņa dzejoļos izskan dzidrs sau-

les slavinājums un romantiski motīvi. — Sevišķu rosmi Ābele parā-

dījis kā drāmatiķis. Viņa lugas Ligātūra, Gleichenes grāfs un komē-

dija Tautas darbinieki un mīla (rokrakstā) izrādītas Dailes teātrī

laikā no 1925.—1931. gadam. Abas lugas uzrakstītas romantiski fi-

lozofiskos toņos, bet komēdijā autors pieskāries ikdienai. — K. Ābe-
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les īstais darba lauks ir zinātne un paidagoga darbs Latvijas univer-

sitātē.

Jānis Grīziņš (īstā vārdā Griķis) dz. 1900. g. 12. martā

kā strādnieka dēls, studējis Latvijas un Parīzes universitātē tieslie-

tas; ieguvis tiesību zinātnieka kandidāta grādu, gatavojās zinātniskai

darbībai, ko slimība pārtrauca. Viņa literārais devums ir stāsti,

resp. bērnības atmiņu tēlojumi, kas sakopoti grāmatā Vārnu ielas

republika (1929). Gr. stāstos izmanāmas sociālas tendences, tais tē-

lota lielpilsētas nomāju un strādnieku dzīve. Sižets interesants, bet

bez augstāka mākslinieciska veidojuma. Autors savus mazos va-

roņus nav pratis individualizēt, tā ka atmiņā no tiem neizdalās ne-

viens spilgtāks tēls. Literārā vērtība šiem stāstiem, tāpat romānam

Sēnas arodbiedrību divīzija (iespiests Domās, 1925), nav visai liela.

Gr. rakstījis arī vairākus apcerējumus par speciāli-juridiskiem

jautājumiem, kas visvairāk iespiesti Tieslietu Ministrijas Vēstnesi

(laikā no 1924—1927). Dažas Grīziņa literārās apceres (Par rakst-

nieka stila maiņu, Pieredzes loma romāna radīšanas darbā v. c.) ie-

spiestas arī Latvju Grāmatā (1928. 1930).

Vilis Lācis (dz. 1904. g. 12. maijā Vecmīlgrāvī kā strād-

nieka dēls, kopā ar vecākiem bēgļu laiku pavadījis Sibirijā) savus

pirmos literāros mēģinājumus ievietojis Sibirijas presē (1921). Pēc il-

gāka laika Latvijā tiem sekoja periodikā (Domās v. c.) stāsti un romā-

ni: Sieviete, Atbrīvotais zvērs, Piecstāvīgā pilsēta, Pasaules jūrās,

Putni bez spārniem v. c. Viens no populārākiem L, romāniem ir

Zvejnieka dēls (1933), kas gada laikā iznācis 3 izdevumos un

V. Zonberga drāmatizējumā parādījās arī uz Nacionālā teātra ska-

tuves (1934). Romānā vienkāršā un zīmīgā zvejnieku valodā no-

tēlota zvejnieku dzīve kādā nabadzīgā Rīgas jūrmalas ciemā. V.

Lācis ir labs zvejnieku psīcholoģijas un dzīves pazinējs, viņš prot

veikli savīt lokālus un vispārcilvēcīgus, laikmetīgus motīvus grodā,

intriģējošā pavedienā. Lāča tēlotie raksturi parasti iedalīti pozitī-

vos (zvejnieku ideāltēls Oskars Klāvs) un negātīvos. — Visplašākais

V. Lāča romāns ir Vecā jūrnieku ligzda (Atpūta, 1936/1937), kur

stāstīts par kādas jūrnieku dzimtas dzīvi un likteņiem dzimtenē un

bēgļu gaitās. Šis ir viens no labākiem V. Lāča «izklaidēšanās" ro-

māniem, kur viņš parādījis veiksmi raksturu tēlojumos. — Jāpiemin

arī V. Lāča drāmatiskie darbi: 3 cēlienu drāma Tālais ceļš (1936)

un 3 cēlienu luga Kristaps Kaugurs (1936). Pirmā no tām ir bēgļu

laikmeta ainu virkne, bet otrā — ar ētisku problēmu: kā sodu iz-

cietis cilvēks var atgūt cieņu sabiedrībā. — Vilis Lācis popularitāti

ieguvis kā veikls un produktīvs romānists, bet literārā vērtība viņa

romāniem un lugām nav liela.
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Valdemārs Zonbergs (dz. 1905) ticis pazīstams ar vai-

rākiem drāmatizējumiem un lugām (Nameja gredzens, Zvejnieka dēls,

Valmieras puikas, Seržants Vīksna, Laimes maldu celi, Krišs Laksts,

Saimnieka dēls, Kurzemes hercogs Jēkabs, Aklās ielas dārzs v. c),

kas visas daudz izrādītas Nacionālā teātrī Rīgā un arī mazākos

provinces teātros. — Dzejoļu krājumu Suminājums (1936) sacerējis

Jānis Kalns (īstā vārdā Dreimanis, dz. 1913), parādīdamies par

jūsmīgu lauku dzīves, dabas un latvju cilts varonības apdziedātāju.



531

LITERĀTŪRA

Latviešu literātūras vēstures redakcija un autori norāda sekoj\, literātūru:

1. Pie raksta Latvju prese pasaules kara un Latvijas valsts laikā:

Dr. A. Bīlma n i s. Latviešu avīžniecība.

„ Latviešu prese cīņā par Latvijas neatkarību. 1934.

Latvijas Preses b-bas Gada Grāmata. 1936. un 1937.

2. Pie raksta Kārla Ulmaņa dzīve un darbi:

Kārlis Ulmanis. Sabiedriski raksti un runas. I—II. Sakopojis Jū-

lijs Druva. 1935.

„ Kas jādara un kā. I—III. 1932—1933.

Kārlis Ulmanis Jaunatnei. Rakstu izlase un izvilkumi pamat-

skolai. J. Lapiņa sakopojumā, ar viņa ievadu: Tautas Vadoņa Kārļa

Ulmaņa dzīves gaita. 1936. 19373.
Zemes spēks. Brīvās Zemes pielikums,. No 1921. g. sākot.

Ž. Unams un J. Lapiņš. Tautas Vadonis Kārlis Ulmanis. 1934.

Edvarts Virza. Kārlis Ulmanis. 1935.

Aleksandrs Grīns. Latviešu valsts un latviešu vienības doma

vieno gadusimteņus. Sējējs 1936.

3. Pie raksta Virzieni latviešu literātūrā 20. g. s. pirmajā trešdaļā:

Zenta Mauriņa. Impresionisms vai ekspresionisms. Daugava 1930.

K. Rabācis. Pa reālisma ceļiem. Jaunā Raža 1932.

„ Reālisms un romantisms. Zaļā Vārna 1929.

P. Ķikuts. Latvju modernā dzeja. Latvju modern. dzejas anto-

loģija. 1930.

„ ' Klasicisms vai konstruktīvisms.

A. Kurcijs. Aktīvā māksla. 1923.

„ Par mākslu Ļ 1932.

K. Eli ass. No impresionisma līdz ekspresionismam.

Aleksandrs Caks. Formālie elementi jaunāko dzejnieku darbos.

Latvju Grāmata. 1930.

V. Dambergs. Formas problēmas mūsu jaunākā lirikā. Brīvā Zeme

1936.

4. Pie raksta Literārā kritika:

J. Lapiņš. Autobiogrāfiska skice. Atziņas 111, 1924.

Ž. Unams. Jānis Lapiņš. Latvju Grāmata 1931.

R. Deis o n s. Vērtību vērtētāja (P. Jēger-Freimane). Zeltene 1937.

Ed g. Sūna. Daži mūsu jaunākās kritikas centieni un raksturības.

Latvju Grāmata 1927.

Jānis Veselis. Par kritiku. Kritiķis un mākslinieks. Krāj. Pār-

domu grāmata 1936.

5. Pie raksta Jānis Sudrabkalns:

Edg. Sūna. J. S. Ritums 1926.

Pēteris Ķikuts. J. S. Piesaule 1928.



532

Pēteris Ermanis. Šis tas par J. S. Piesaule 1935.

A. Erss. J. S. Rīts 1935.

6. Pie raksta Pēteris Ermanis:

Pēteris Ermanis. Mana autobiogrāfija. Latvju Grāmata 1922.

un arī Atzinās 111 1924.

——„-
— Atminu Vija. 1936.

Arturs Baumanis. P. E. un mūsu daiļliteratūra. Latvju Grāmata

1928.

Pēteris Ķikuts. P. E. Piesaule 1929.

Zenta Mauriņa rakstā Mīlas problēma, Daugavas Gada Grāmata

1926. gadam, un Impresionisms un ekspresionisms, Daugava 1930.

Rūta Andersone. Neievēroto dzejnieks. Sievietes Pasaule 1936.

Cand. phii. K. Plukšs. P. E. literārās darbības 25 gadi. IMM 1936.

7. Pie raksta Richards Rudzītis:

Pēteris Ermanis. R. R. Latvju Grāmata 1928.

Zenta Mauriņa rakstā Mīlas problēma. Daugavas Gada grāmata

1926. gadanu un Impresionisms un ekspresionisms, Daugava 1930.

T. Zeife r t s, K. Egle. R. R. Latviešu rakstniecības vēsture 111. 19342
.

8. Pie raksta Jānis Ziemeļnieks:

Jānis Ziemeļnieks. Raksti. I—II. Kārla Egles redakcijā, ar

P. Ermaņa ievadu. 1933.

P. Ķikuts. J. Z. Piesaule 1930.

K. Skalbe. Atmiņas par J. Z. Jaun. Ziņas 1930.

Alek s. Čaks.. J. Z. piemiņai. Latvju Grāmata 1930.

J. P!?udis. J. Z. Biogrāf, romāns. 1936.

9. Pie raksta Biruta Skujeniece un Austra Dāle:

Biruta Skujeniece. Atbildes (Pašbiografija). Zeltene 1929.—30.

Jūlijs Lācis. B. Sk. liktenīgais brauciens. Jaun. Ziņas 1931.

Kārlis Egle. B. Sk. atceroties. Latvju Grāmata 1931.

Aspazija. B. Sk. pirmās skatuves gaitas. Jaun. Ziņas 1931.

P. Jēger-Freimane. B. Sk. mākslinieciskā personība. Grām. At-

ziņu celi. 1936.

Pēteris Ermanis. B. Sk. dzeja. Zeltene 1936.

Kr. O. Austra Dāle dzejā un ģimenē. Zeltene 1933.

Austra Dāle. Dzīves skice. J. Kelpes grām. Sieviete latvju rakst-

niecībā. 1936.

J. Mednieks. Austras Dāles 25 darba gadi. Zeltene 1936.

Elza Stērste. Zelta šūpolēs. Austras Dāles 25 gadu literārās dar-

bības atcerei. Latviete 1936.

10. Pie raksta Daži rakstnieki un rakstnieces:

Paulīna Bārcīc. Autobiogrāfija. J. Kelpes grām. Sieviete latv. rakst-
niecībā. 1936.'

E. B. No Paulīnas Ba-das dzīves un dzejas. Zeltene 1932.

Elza Grāvīte-Plukše. P. Bārdas dzeja. Krāj. Celi V. 1935.
Elīna Zālīte. Atmiņas lapas. J. Kelpes grām. Sieviete latv. rakst-
niecība. 1936.

Valda Mora. Dzirk .us. J. Kelpes grām. Sieviete latv. rakstniecībā.
1936.

11. Pie raksta Kārlis Zariņš:

J. Veseiis. K. Z. Pārdomu grāmata. 1936.



533

J. Grīns. Stasuiicks K. Z. un vina «Burvju aplī". Daugava 1936.

K. Freinbc r g s. Divas K. Z. lugas. Teātra Vēstnesis 1933/34.

12. Pie raksta Aleksandrs Grīns:

Ed. Virza. A. Gr. Grām. Laikmeta dokumenti. 1930.

R. Klaustiņš. Latviešu tautas spēks. Daugava 1935.

13. Pie raksta Jānis Veselis:

T. Zeifer t s. J. V. romāns Tīrumu ļaudis. IMM 1928.

P. Jēger-Freimane. J. V. Daugava 1928.

Zenta Mauriņa. J. V. attīstības gaita. Burtnieks 1928.

P. Ķikuts. J. V. Piesaule 1930.

14. Pie raksta Edgars Ardenss, Jūlijs Sīlis, Vilma Delle:

Kārlis Egle. Edg. Ardenss-Gulbis. IMM 1933.

Pēteris Ermanis rakstā Tie, kam nav grāmatu. Burtnieks 1933.

15. Pie raksta Aīda Niedra:

Aīda Niedra. Autobiogrāfija. J. Kelpes grām,. Sieviete latv. rakst-

niecībā. 1936.

J. Vese 1 i s. A. N. Pārdomu grāmata 1935.

Aīda Niedra ģimenē un dzejāk Zeltene 1934.

16. Pie raksta Reliģiskās noskaņas latviešu rakstniecībā:

Doc. Dr. A. Freijs. Annas Brigaderes reliģija un ticības atziņas. Reliģ.

Filoz. raksti V. 1936.

„ Saulieša ētika. Krāj. Par svēto un labo. 1936.

17. Pie raksta Orīģinālrepertuārs un mūsu teātru attīstība:

Rīgas Latv. b-bas pārskati. 1869—1914.

„—-f-_ teātra komisijas sēžu protokoli 1914—1918. (rokrakstā).

T. Zeifer t s. Latviešu teātris*. Mājas Viesis 1900.

Edw Vulfs. V. Vēvera izrāde. Dzelme 1906.

Latviešu Skat. b-bas un Jaunā Rīgas teātra pārskati. 1909—1914.

J. Kleinberģis. Raiņa Uguns un Nakts skatuves gaismāi Sa-

dzīve 1911.

[P. Robertsļ. Kas ir Uguns un Nakts? 1911.

—nk — Jaunais Rīgas teātris. Liepājas Atbalss. 1911.

A. Benjamiņš. Dažas piezīmes par Rīgas teātru darbību pagājušā

sezonā. Jaunākās Ziņas 1912.

Duburs. Rīgas Latv. teātris ceļa jūtīs. Dzimt. Vēstnesis 1913.

Latvijas Nacionālā teātra darbība. Pārskati un raksti. Zum. Teātra

Vēstnesis v. c. 1920—1936.

Dailes teātris. [Programmas un pārskati]. 1922—1926.

Dailes teā t r a 10 gadi. 1930.

Adoifs Alunāns. Atmiņas par Latviešu teātra izcelšanos. Tul-

kojusi V. Alunāne. 1924.

Paula Jēger-Freimane. Dace Akmentiņa. 1929.

Arturs Bērziņš. Latviešu teātra attīstības gaita. 1932, (arī A.

Gulbja Latv. Konv. vārdnīcā).

Zeltmata. Latviešu teātris okupācijas laikā (rokraksts).

18. Pie raksta Ideju un stila parallēles latviešu mūzikā un dzejā:

Straumes Jānis. Mūsu mūzikas mākslinieki. I—II. 1922—1927.

A. Sīlis. Jaunākās parādības latviešu mūzikas dzīvē. Mūzikas vēs-



534

ture (Gram. Drauga izd.). 1936.

Mūzikas Apskats. 1935—1936.

19. Pie raksta Valodniecība:

A. Augstkalns. Mūsu valoda, viņas vēsture un pētītāji. 1934.

Prof. L. Adamovičs. Kārlis Mīlenbachs. 1927.

Prof. E. B1 es c. Profesora J. Endzelīna darbība nodzīvotos 50 mūža

gados. Latvju Grāmata 1923.

„ Kārļa Mīlenbacha 10 gadu nāves dienas piemiņai. Latvju?

Grāmata 1926.

20. Pie raksta Vēsture:

ProL Fr. Balodis. Archaioloģija (nodaļā Latvju Zinātne. — A. Gulbja

Latv. Konv. vārdnīca 11. sēj.).

Prof. A. Tente1 i s. Vēsture (turpat).

„
Latviešu vēsture. Jaun. Ziņas 1936.

Priv.-doc. M. Stepermanis. Latvijas historiogrāfijas .atdzimšana.

Rīts 1936.

„ 1 Latvietis kultūras celtniecības darbā [J. Valdemārs]. Rīts 1936.

„
Vēstures dažādi viedokli un uztvērumi. Sējējs 1936.

Cand. hist. Elza Štengele. Latvijas vēstures bibliogrāfija 1918—35.

1935.

21. Pie raksta Teoloģija:

Prof. L. Adamovičs. Teoloģiskā rakstniecība latviešu valodā un par

latviešiem 1920—32. Rīgas Latv. b-bas zinātņu komitejas rakstu 21. kr.

1933.

Doc. A. Frei j s. Latviešu reliģiski-filozofiskā rakstniecība pēdējos

trīs gados. Reliģ.-filoz. raksti V. 1936.

22. Pie raksta Filozofija:

Prof. P. Jurevičs. Filozofiskā doma latviešu garīgā dzīvē (ar sīku

biogrāfiju). Krāj. Latvieši 11. 1932. (Arī Konvers. vārdnīcā, 11. sēj.).

Prof. P. Dāle. Poruks domātājs v. c. raksti. Grām,. Gara problēmas. 1935.

„
—- Profesors J. Osis. IMM 1920.

Prof. V. Maldonis. Poruka reliģija. L. U. R. II 1922.

Richards Rudzitis. Poruka traģiskais Dievs. IMM 1930.

Antons Birkerts. Rainis kā domātājs. 1925.

Doc. A. Frei j s. Latviešu reliģiski-filozofiskā rakstniecība pēdējos trīs.

gados. Reliģ.-filoz. raksti V. 1936.

„ Saulieša ētika. Krāj. Par svēto un labo. 1936.

23. Pie raksta Paidagoģija.

Doc. L. Ausējs. Aleksandrs Dauge. Jaun. Ziņas 1937.

V. Plūdons, No drauga atvadoties [Par Daugi]. Jaun. Ziņas 1937.

24. Pie raksta Literārā kritika:

K. Egle. Mūsu laikmeta problēmas. Daugava 1933.

P. Balo d c. Garīgā mirdzuma pasaulē. (Daži mirkļi Z. Mauriņas darba

istabā). Sievietes Pasaule 1933.

A. B. Zentas Mauriņas sasniegumi. 1936.

Edg. Sūna. Daži mūsu jaunākās kritikas centieni un raksturības..

Latvju Grāmata 1927.



535

25. Pie raksta Jānis Medenis:

Arturs Baumanis. Strēlnieku dzejnieks J. M. Daugava 1935.

J. Rudzītis. J. M. metri. Daugava 1935. un 1936.

Līgotņu Jēkabs. Runa Annas Brigaderes literāriskās prēmijas pie-

šķiršanas aktā 1937. g. 10. janvārī. 1937.

26. Pie raksta Kāda jauno rakstnieku grupa:

Aleksandrs Caks. Fridrichs Gulbis. Zaļā Vārna, 1929.

A. Francis. Balto ceļu dzejnieka 40 gadi. Brīvā Zeme 1934.

Aleksandrs Caks. Kārlis Eliass. Zaļā Vārna 1929.

V. Dambergs. Formas problēmas mūsu jaunākā rakstniecībā. Brīvā

Zeme 1936.

27. Pie raksta Daži jaunās paaudzes rakstnieki:

V. Dambergs. Formas problēmas mūsu jaunākā rakstniecībā. Brīvā

Zeme 1936.

28. Pie raksta Rakstniecības jaunākais posms latgaliešu izloksnē:

St. Sei 1 s. Latgalīšu rakstnīceibas darbinīki dzeivē un dorbā. Straume

1932.

M. Ape 1 s. Latgaliešu literātūras vēsture. 1935.

A. Sprūdžs. Latgales dziesminieki. Antoloģija. 1936.

J. Kel p c. Sieviete latvju rakstniecībā. 1936.

29. Pie raksta Jaunākā posma rakstnieces:

J. Kel p c. Sieviete latvju rakstniecībā. 1936.

Līgotnu Jēkabs. Latviešu sievietes lirika. Brīvā Zeme 1937.

30. Pie raksta Vilis Cedriņš, Fricis Dziesma, Mārtiņš Zīverts un citi.

J. Veselis. Mūsu atjaunotā dzeja. Daugava 1936.

Aleks. Čaks. Jaunākais dzejnieks. 1936.

P. Ermanis. Rakstniecības pārskats. Daugavas Gada Grāmata 1937.

gadam.

V. Dam b c r gs. Formas problēmas mūsu jaunākā rakstniecībā. Brīvā

Zeme 1936.



536

Alfabētiskais rādītājs

Abens, K. IV 166.

Abuls, M. VI 12.

Abuls, P. VI 372.

Achmatova, A. V 298.

Adamāns, AI. VI 514.

Adamovičs, Fr. II 210, 211; 111 303—

306, 366; IV 169; V 22, 23; VI

31, 88.

Adamovičs, L. V 185; VI 373, 377, 378,

381—382, 387, 389, 432.

A'Jolfijs II 50, 52, 54, 55, 56, 57; VI 356.

Afanasjevs I 370.

Aģinieks, skt. Vīstucis, J.

Aho, .1. 111 106.

Aichendorfs 111 342.

Aigars, P. VI 71, 72, 463, 493—497.

A'schils IV 247; VI 246, 288, 445.

Aisops I 398; II 96.

Ai.stars, A. skt. Anševics, A.

Aizsargs VI 33.

Akjelēvičs, A. 111 86.

Akmens, J. VI 18, 23, 24, 32, 98—101.

Akmens, L. VI 98.

Akmentiņa, Dace 111 77; V 48; VI 96,

97, 184, 316, 320, 321. i

Aksakovs II 251; 111 107.

Akuraters, J. I 20; 111 319; IV 131, 138,

139, 144, 198, 205, 292, 296, 319, 376,

379, 397; V 16, 23, 60, 64, 67, 69,

70, 71, 91—110, 115, 123, 140, 143,

145, 157, 174, 184. 197, 214, 244, 272,

273, 278, 323, 351, 380, 381; VI 10,

11, 15, 29, 31, 32. 43, 61, 62, 63, 101,

107, 132, 168, 169, 225, 320, 322, 325,

327, 336, 349, 406, 441, 468, 471, 494.

Akuratere, L. V 97.

Akuratere, M-A. V 97.

Albāts, fī. V 9. 55, 112.

Alberts (bīskaps) II 9, 10, 11, 13, 14.

Alberts, Fr. IV 136; V 16.

Aldre, P. VI 327.

Aleksejevs IV 389.

Alfrēds I 411.

Alkajs VI 460.

Alksnis, Ādams IV 388, 389, 390—391.

Alksnis, J. 111 115; IV 96.

Allegro IV 253.

Altements, A. VI 374.

Altenbergs,' P. 111 347; IV 365; V 187;

VI 64, 91.

Alunāne, Valeska 111 73.

Alunāns, Ad. I 54; II 190, 306, 324. 326.

360; 111 13, 42, 70—75, 91, 103, 146,

189, 201, 203, 211, 258; IV 109, 399;

V 38, 211, 294, 325; VI 183, 315, 316,

322, 323, 327, 332, 334, 336, 337, 339.

Alunāns, Indriķis II 146, 179, 180; 111

144, 203.

Alunāns, Juris I 19, 47. 115, 128; II 107,

108, 112, 113, 124, 141, 142, 143, 145,

146, 162, 163, 167, 177—194, 159.

218, 224, 237, 243, 264, 267, 271, 272.

275. 277, 280, 303, 304. 308, 316, 317,

320, 321, 323, 327, 332, 333, 340, 344,

356, 357; 111 10, 11, 25, 40, 70, 92,

103, 107, 108, 114. 134, 140, 257, 285,

287. 295, 302, 365; IV 81, 314; V

27. 33, 34, 325; VI 94, 107, 126, 362,

375.

Alunāns. Nik 111 93, 94.

Alunāns, P. II 146, 179; 111 70; IV 120.

Alnpeke, Ditlebs 111 50; VI 287.

Amtmanis, T. VI 332.

Amtmanis-Briedītis, A. VI 113.

Ancāns, AI. VI 514.

Ancītis, Kr. 111 299; VI 450.

Andersons, prof. I 241.

Andersons, Alfrēds IV 397; VI 89, 290,

327.

Andrass, skt. Andersons, Alfrēds.

Andrejanova 111 319.

Andrejanovs, V. 111 314, 342.

Andrejevs, L. IV 148, 253.

Andrekuss IV 402, 414.

Andžāns, M. VI 514.

Annuncio IV 114; VI 111.



537

Ansabergs, G. IV 13, 253.

Ansbergs, J. IV 113, 122, 123.

Ansis-Anciņš, Matīss IV 389.

Anševics, A. VI 32, 449.

Antons, skt. Birkerts A.

Apels, M. VI 514, 515.

Aplociņš, H. V 393.

Apse VI 502.

Apsesdēls 111 220; IV 14; V 266—271,

272» 328.

Apsīšu Jēkabs I 18, 19, 29, 43, 44, 51,

52, 143; II 221, 306, 345; 111 15, 16,

17, 52—68, 101, 106, 107, 115, 119,

120, 182, 192, 202, 237, 260. 305, 310,

344, 345; IV 20, 38, 45, 47, 57, 71,

98, 103, 110, 149, 150, 151, 184, 217,

239, 240, 283, 310, 336, 338, 346, 347,

349, 392, 393, 397; V 50, 118, 123,

149. 223, 362; VI 101, 102. 142, 155,

261, 270, 294, 295, 296, 388, 432, 450.

Apsitis, Augusts, skt. Apsesdēls.

Apsitis, J. skt. Sārts, J.

Apskats, žurnāls 111 126.

Apskats IV 11$, 129.

Apšinieks, P. IV 409, 412, 423—424.

Apulejs VI 287, 490, 492.

Arājs 111 127.

Arcibaševs, M. VI 61.

Archilochs VI 458.

Ardenss, Ed. VI 265—268.

Aristofans 1 192.

Aristotelis I 31. 32, 194, 215, 221, 223;

111 20; IV 81; VI 287, 398, 412.

Arnds VI 468.

Arnis, E. V 271—278; VI 22, 32, 168,

404.

Arnolds, R. V 185.

Asaris, H. IV 123, 131, 133; V 8. 14—16;

VI 12, 17, 24, 100, 468.

Asars, J. I 30; 111 151, 317, 331; IV

96, 99—101, 113. 114, 123, 129, 131,

136, 137, 145; V 14, 65, 93, 177, 222,

225, 235, 329; VI 105, 394, 439.

Asbjornsens I 370.

Asmas Jancis, skt. Klaviņš, J.

Asniks, A. 111 228.

Aspazija I 19, 20, 43, 46, 48; 111 14, 19.

21, 72, 76, 82, 94, 112, 117, 140, 141—

161, 167, 169, 174, 175, 179, 260, 294,

310, 315, 344, 345, 363, 389; IV 7,

12, 13, 17, 100, 111, 113, 120, 122,

129, 131, 142, 144, 145, 147, 159, 168,

170, 183, 200, 205, 236, 239, 244, 245,

265, 283, 284, 287, 292, 314, 315,

370, 379, 382, 396, 397; V 23, 28. 29,

32, 34, 35, 59, 62, 63, 142, 221, 223,

230, 292, 326, 339, 366, 383; VI 30,

79, 170, 184, 301, 317, 318, 321, 322,

323, 325, 327, 331, 332, 333, 335. 336,

338, 349, 350, 516, 520.

Assāns, I. IV 410, 411.

Ašmanis, P. V 9; VI 15, 31.

Atbalss IV 137.

Atpūta VI 32.

Atspulgs, P. VI 71, 72, 73, 462, 463. 464,

470, 472, 476, 508--509.

Atvase VI 7, 12.

Audzinātājs V 22; VI 34.

Augenbergs-Ezerietis, skt. Ezerietis.

Augstkalns, A. I 115, 255; 111 83.

Augustīns II 9; VI 385, 423.

Auka, E. VI 77.

Auninš, K. R. VI 375.

Ausējs, L. IV 322; V 382; VI 31, 178,

421, 386, 433.

Auseklis I 18, 20, 25, 47, 59, 60, 140, 143;

II 93, 104, 112, 124, 148, 151, 187,

193, 209. 221, 257. 259, 261. 263. 267,

270—282, 305, 306, 308, 317. 320, 324,

325; 111 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22,

25, 26, 40 , 46, 67, 91. 92, 94, 107,

108, 163, 184, 221, 224, 240, 249, 257,

270, 295, 304. 366, 376; IV 140, 142,

144, 173, 225, 240, 357, 368, 369, 370,

374, 390, 391; V 223, 244, 315, 325,

364; VI 83, 84, 119, 296, 297, 313,

353, 356, 428, 462.

Auseklis (laikr.) V 22.

Auseklis (laikraksts, latg.) IV 137, 407,

413.

Austra (žurnāls) IV 412.

Austriņš, A. IV 54, 76, 146, 147. 231,

379, 380, 399; V 53, 54, 59, 60, 61,

62, 63, 64, 65, 67, 69. 70, 90 . 92, 110

—125, 127, 140, 160, 174, 180. 209.

295, 349, 393, 396, 397; VI 15, 30,

62. 63, 103, 107, 132, 141, 155, 225.

Austris, skt. Skalbe, K.

Austrums 111 99, 105—109, 110, 111;

IV 109, 111, 112, 128.



538

Auškāps, J. prof. I 416; VI 32, 419—420,

456.

Auza, Lilija VI 463, 477, 517—518.

Avenarius, R. I 13; VI 62, 411.

Avens, A. V 67.

Avots (žurn.) IV 129, 138.

Avots, K. VI 389.

Ābele, A. IV 386; VI 353.

Ābele, Elza VI 524.

Ābele, K. VI 336, 339, 528—529.

Ābels, O. I 374.

Abers, B. VI 374.

Āboltiņa, M. VI 374.

Ābrants, A. II 150.

Adamsons, E. VI 74, 76, 336, 463, 481—

487.

Ārne, A. I 379, 380, 382.

Ārons, Matīss II 358; 111 106, 109, 117,

212; IV 110, 117; V 8, 9—14, 18,

38, 410; VI 8, 27, 31, 99, 100, 168,

383, 430.

Bagrijs, A. I 63.

Bachmanis, Andr. II 51.

Bachmanis, Kr. V 97; VI 12, 374.

Bachs, Joh. Seb. IV 364, 374

Baironš 111 144. 161, 244, 262, 266, 314;

IV 11, 30, 38, 162; V 101, 269; VI

91, 160, 172, 190, 305.

Balakirevs IV 367.

Balduins II 14, 15.

Balmonts, K. IV 148, 328; V 68, 144,

187, 298.

Balodis, D. II 135.

Balodis, Fr. I 414; VI 33, 372.

Balodis, J. V 314; VI 18, 51.

Balodis, K. Dr. IV 243.

Balodis, P. IV 389.

Balodis, V. VI 372.

II 153—154, 156; 111 116, 117;

IV 112, 117. 119, 136.

Baltija VI 7, 10.

Baltijas Biškopis IV 138.

Baltgailis, K. VI 463, 464.

Baltijas Lauksaimnieks V 22.

Baltijas Skolotājs 111 229.

Baltijas Vēstnesis II 139, 147—148, 149,

156. 316; 111 116, 117, 121, 123; IV

109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118,

119, 120, 125, 126, 132, 136; VI 8,

16, 23—24.

Baltijas Zemkopis II 346, 348,

353; 111 127; IV 111.

Baltijas Ziņas VI 7, 14.

Baltpurviņš, A. V 168—174; VI 31, 61,

87, 100.

Balzaks, 0. 111 262; IV 150; VI 60,

273, 492.

Bandrevičs, A. I 411; II 176, 202, 204;

IV 110.

Banga, Tija IV 241; VI 475.

Bangs, H. HI 281.

Bankavs, māc. II 49, 169.

Bankavs, J. V 22, 330; VI 11.

Bārda, A. V 181, 393; VI 68, 176—183,

194.

Barda-Barda, skt. Bārda, Fr.

Bārda, Fr. I 11, 14, 18, 20, 42, 43; 111

15, 311, 338, 339, 376, 389; IV 45, 51,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 179,

215, 287, 292, 370, 379, 381,' 399; V

23, 49, 70, 157, 180—199, 335, 364,

396, 397; VI 68, 102, 103, 105. 106,

155, 163, 176, 177, 179, 180, 195, 307,

308, 322, 349, 353, 385, 398—399 , 449,

468, 472.

Bārda, Paulīna V 185; VI 68, 195—196,

197, 248.

Barkans, V. Dr. VI 28.

Barons, Dārta II 210, 211, 212.

Barons, K. Dr. II 203; IV 113.

Barons, Krišjānis I 66, 134, 163, 195,

207, 213, 222, 223, 225, 226, 234, 237,

242, 262, 265, 410, 411; II 120; 135,

141, 144, 145, 146, 159, 163, 177, 189,

194—213; 218, 221, 248, 254, 267,

267, 280, 321, 333; 111 17, 18, 93, 94,

103, 105, 115, 125, 246, 303, 306, 308;

IV 15, 51, 71, 76, 224, 399, 402, 403;

V 34, 160; VI 27, 83, 95, 107, 115,

362, 370, 381, 430, 448.

Barons, L. II 205.

Bārs, H. VI 64.

Bārs, Juris II 135; IV 81; 357, 360, 361.

Bastjānis, V. V 21.

Batorij's, Stefans II 19, 20
, 64, 65.

Baumane, Alija VI 287.

Baumanis, superint. II 89.



539

Baumanis, Arturs, gleznotājs IV 389.

390.

Baumanis, Arturs VI 32, 447--148, 472.

Baumanis, J. 111 78; IV 112, 399.

Baumanis, K. I 332; II 146, 275, 281,

305; 111 90—92, 94; IV 377, 398, 399.

Baumanis-Zemdega, K. IV 204.

Baumanovskis, P. II 243.

Baumgartens, Z. J. II 88, 89.

Bauers, O. V 43.

Baznīcas Vēstnesis IV 129, 138.

Bebris, Juris 111 304; VI 28.

Bebris, R. IV 15; VI 34, 290, 458.

Becenbergers, A. I 411.

Bachli, S. V 220.

Bedjē. J. I 380, 381; V 287.

Beize, VI 369.

Bekelis I 205, 206.

Bekers, V. IV 136.

Beklins I 144; IV 26, 38; V 311.

Bēkons II 86, 136; 111 113; VI 408, 409.

Belajevs IV 367.

Beldavs 111 134.

Bēlijs, A. IV 328; V 187; VI/90, 94, 95.

Beldavs, K. 111 134; VI 388—389.

Belzēns, Jēkabs IV 389, 391.

Bērns, K. 111 52, 131.

Bendrupe, M. VI 521.

Benešs IV 361.

Benfejs, T. I 378, 379, 380, 381, 382.

Benjamiņa, E. VI 8. 22.

Benjamiņš, A. IV 137; V 17, 67; VI

7, 8, 13, 22—23, 332.

Bērents, P. VI 382—383.

Bergs, A. IV 114, 116, 117, 131, 132,

133, 136, 301, 302, 398; V 8, 11, 15;

10, 11, 24, 31

Bergs, Edg. VI 388.

Bergs. J. agronoms VI 39.

Bergs, J. VI 316.

Bergs, Kristaps 111 148; IV 398; VIII.

Bergs, O. VI 435.

Bergmanis 111 303.

Bergmianis, A. II 134, 165, 248.

Bergmanis, G. 1 310, 409, 410; II 108,

296—297.

Bergmanis, Fricis 111 116; IV 109, 114,

124.

Bergmanis, V. VI 322.

Bergsons, A. V 186; VI 398, 410, 412, 422.

Berkholcs, K. II 191.

Bernars, K. 111 16.

Bērnu Pastuinieks II 147.

Berris, K. IV 138.

Bertolds, A. I 60; II 9.

Bērziņa, E. VI 523—524.

Bērziņš, Alfr. VI 33.

Bērziņš, Andr. V 9, 21.

Bērziņš, Arturs V 188.

Bērziņš, J. I 59, 62; VI 373.

Bērziņš, L. prof. I 33, 34, 62, 70, 73, 325,-

-333, 334, 335, 341, 342, 345, 346, 351,

410; II 111, 112, 178, 185; 111 255,

284, 285, 292—303; IV 12; V 180,

195, 315; VI 31, 33, 83, 114, 120, 122,

156, 302, 303, 376, 389, 390, 447.

Bērziņš, P. VI 374.

Bērziņš, Rich., skt. Valdess, R.

Bērziņš, Roberts I 180; 111 308—309;

V 354; VI 12, 389, 390.

Bērziņš, Rūd. VI 347.

Bērziņš-Ziemelis, J. V 23, 57, 60.

Bērzkalne, A. I 241, 410; VI 32, 450.

Bēte, E. I 386, 391.

Bēthovens V 93, 184; VI 339, 441, 445.

Bētiņš, Jānis IV 383.

Bētiņš, L. IV 383.

Bežārs VI 319.

Bičolis, J. I 73; VI 450.

Bichners 111 204; IV 149. 152.

Bidpajs I 378.

Bija, Augusts IV 399.

Bīlenšteins, A. I 134, 190, 191, 192. 193,

194, 196, 197, 205, 410, 411; II 55,

241, 242, 243; 111 24; VI 356, 360,

361—362, 363.

Bīlenšteins, E. I 226; IV 214.

Bīlenšteins, H. I 173, 177.

Bijķins* V. VI 373.

Bīlmanis, R. VI 30.

Bīnemanis II 56.

Birgers II 107, 182, 236.

Birģelis, J. VI 388.

Birkerts, A. 1 59; 111 319; IV 168, 310

—317; VI 63.

Birkerts, P. I 411; IV 168. 312. 314, 315,

317; VI 31.

Birnbaums, A. VI 389.

Birnbaums, Jānis IV 391.

Birnbaums, Staņislavs IV 389.



540

Birzmalnieks, Alb. VI 463, 510

Birznieks, A. VI 389.

Birznieks, J. IV 357.

Birznieks, K. IV 356.

Birznieku Latiņa IV 356—357.

Birznieku Sofija IV 357—358; V 145.

Birznieks-Upītis, E. I 160; IV 49, 149,

285—298; V 33, 35. 153, 205, 374;

VI 31, 218.

Bisenieks, J. II 140; V 20; VI 100.

Bisenieks, P. 111 116; IV 112, 114, 301.

Bīskaps, Dr. VI 28,

Bite, skt. Rubins, A.

Bitners I 141, 142 148, 409, 410; II 185,

290, 297, 298—301; VI 360.

Bitners, Ludvigs IV 11.

Bizē 111 180.

Birzmanis, E. 111 146, 147, 148.

Biedris IV 137; V 21.

Biezais, H. VI 423.

Biezbārdis, K. II 115, 143, 146, 149, 152,

189; 111 103; IV 81, 173, 314, 316;

VI 360, 370, 391—394.

Bjernstjerne, B. 111 107, 118, 175. 180,

282; -IV 26. 101. •

Blanks. E. VI 11, 17. 26.

Blaumanis. A. V 57.

Blaumanis. Karlīne 111 312.

Blaumanis, Rūdolfs I 12, 18, 19, 29, 41,

42, 45. 46, 48, 51. 52. 54, 64, 138,

144, 155; II 221, 222, 306, -331, 345;

111 16. 17. 18. 72. 82, 101, 112. 113,

115. 169. 175, 176, 179, 182. 189, 201,

202. 211. 212, 235, 250, 283, 291, 303,

310—343, 344 363, 394; IV 7, 12. 14.

17. 38, 54, 55, 56. 74, 75, 88, 98, 100,

105. 111, 112, 117, 118, 119, 120, 122,

130, 133. 136, 149, 150, 151, 173, 183,

184 , 205, 211, 236, 239 . 240. 246, 253,

258. 275. 277. 290. 305, 306. 309, 314,

316. 317, 319, 336. 341, 372, 376, 391.

392. 393, 395, 396, 398, 399; V 8, 16,

19. 23. 32, 48, 57, 59, 60, 62, 63, 67,

77. 92. 101, 114, 123, 126, 127, 140,

149. 161. 163, 165, 166, 177, 198, 209,

211. 228 . 242. 251, 259, 294, 303, 304,

354. 373, 399, 402; VI 31, 101, 102,

103. 104, 105. 106, 155, 200, 218, 249,

250, 255,- 257, 261. 271, 299—300, 302,

316, 317, 318—320, 321, 322, 327, 331,

332, 333, 335, 336, 337, 338, 339,

343, 344, 351, 408, 435, 450.

Bļaus, J. VI 14.

Bļaus, K. 111 101.

Bļaus, Leontīne skt. Viola.

Bļaus, P. 111 283—291, 294, 295, 302,

309; V 56, 57, 59, 63, 70; VI 14.

Blese, E. prof. II 192; VI 32, 34.

Bloks, A. V 298; VI 123, 127, 128, 134,

171, 172.

Bodlērs, Š. IV 148, 217. 218, 228; V

96, 288; VI 173, 273.

Bodnieks-Jaunzems, J. 111 75.

Bogajevskis IV 395.

Bojenieks II 326.

Bokačio 111 321; V 399, 400; VI 492.

Bokalders, J. V 289.

Bops, Fr. VI 361.

Borgs, O. 111 282.

Borincs, A. VI 170.

Bormane, Anna II 355.

Borodins IV 367.

Botičelli, S. V 232; VI 441.

Bovē V 236.

Brača, I. VI 327.

Bračs, A. I 70, 72: 111 220; V 55, 58,

261—266; VI 77, 79, 83, 449.

Bračs, J. VI 374.

Brake, V. V 271.

Brāms, Johannes IV 369; V 184.

Brandess, G. I 27, 48; 111 366; IV 88,

93; V 18; VI 439.

Brastiņš, E. I 411; VI 403.

Braunšveigs. H. II 121, 147, 148, 235.

Braže, G. II 182, 196, 199.

Brechmane-Štengele. M. VI 347.

Brēdenfelds, T. 111 115.

Breikšs, Leon. VI 31, 463, 477, 506—507.

Breiwais Latgalīts IV 411.

Breiwais Words IV 411.

Brencēns, Ed. IV 389, 397.

Brcncēns. K. IV 389. 397—398.

Brigadere, A. I 19, 20. 41, 46, 52, 53, 54,

146, 411; II 209; 111 72, 233. 254,

294, 301. 319, 363; IV 59, 68. 72.

73, 140, 144, 210, 255—284, 396, 397,

399; V 16, 23, 48, 49. 194, 390. 393,

396, 397; VI 29, 30. 98. 102, 121, 132,

141. 155, 200, 271, 294, 297, 298. 299,

317, 320—322, 325, 327, 331, 332, 333,



541

336, 337, 338, 348, 351, 406, 442, 444,

446, 450, 456, 516, 519.

Brigaders, J. IV 125, 255, 257; VI 316,

321.

Brigadere, Maija IV 258; VI 97. 316.

Briucs, Vlad. VI 514.

Brīvās Domas VI 15.

Brīvā Latvija VI 8, 13.

Brīvā Latvija (žurn.) VI 15.

Brīvais Latvis VI 7, 12.

Brīvais Strēlnieks VI 8, 9.

Brīvā Zeme VI 19—21.

Brīvais Vārds IV 137.

Brīvkalnicks, K. 111 111.

Brivnieks, K. VI 316, 317.

Brīvzemnieks, Alberts II 249.

Brīvzemnieks, Fr. I 47, 69, 141, 171, 244,

410, 411; II 122. 143, 148, 151, 154,

159, 176, 177, 202, 203, 204, 205, 209,

228, 247—256, 261. 267, 358; 111 101,

105, 107, 110, 187, 245, 246, 249, 263,

366; IV 48, 51. 76, 87, 88, 90, 110,

221, 370 ; V 325; VI 27, 361, 370, 428,

430. >

Briedis, A. VI 303, 390.

Briedis, J. V 314.

Brocis, A. VI 463, 510.

Brokess, B. H. II 83, 84, 89, 96, 100.

Brokhauss I 378.

Bruinings, Dr. V 339.

Bruņenieks, M. VI 375.

Broks, J. VI 432.

Broks, Konst. VI 514.

Brūmelis, J. VI 12.

Brusens, D. IV 387.

Brusovs, V. I 32; IV 148, 227, 229, 230,

232, 328; V 68, 144, 228, 230, 298,

393; VI 91. �

Bružis. M. VI 405.

Bualo I 33, 42; 111 20.

Buclers, M. IV 138.

Būga. K. I 111.

Buke, Eižens IV 367, 381.

Bullāns Konrāds, skt. Fallijs.

Bullis, J. Dr. II 155.

Būmanis, A. 111 316, 319, 320; IV 123,

381; V 222. 223; VI 10, 90, 319.

Bunduls, J. VI 446.

Burkmanis, Fr. VI 13.

Burtnieks, rakst. Kr. IV 130;

Burtnieks, žurn. VI 31.

Burtnieks, J. A. 111 256.

Buševics, A. IV 137.

Bušs, K. IV 123.

Butuls, A. Dr. II 176; 111 116; IV 30U

Butuls, li. VI 377.

Cakuils, Jezups VI. 513.

Cālītis, Ed. 111 179; IV 334—340, 399;.

V 174; VI 332.

Caune, V. VI 119.

Caunlis, J. II 304; 111 90.

Cedriņš, V. 111 50; VI 462, 524—525.

Ceitlins I 55, 60, 61, 63, 64.

Ceļa Biedrs II 147, 220, 221; 111 126.

Celms, J. IV 129, 137.

Celms, T. Dr. VI 31, 412—414.

Ceļš VI 34.

Centra Balss VI 25.

Cēsu Apskats V 22.

Cēsu Zinas V 22.

Ciba IV 137.

Cimmermanis, A. IV 398.

Gimmermianis, J. I 38, 65, 66, 67, 71.

Cimze, J. I 141, 142, .143, 159, 177, 263,-

-271, 273, 331, 332, 333, 346, 357; II

134. 165, 216, 217, 224, 226. 240, 241.

242, 273, 274. 277. 303, 305; 111 53,

90; 93, 104.

Cīņa IV 127.

Cīņas Biedrs VI 15.

Cionglinskis IV 396.

Cirītis, M. II 120.

Cīrulis, Indr. VI 435.

Cīrulis, Jānis VI 443, 535.

Cīrulis, Kr. VI 38.

Cīrulītis VI 33.

Cielēna, M. VI 336.

Cielēns, Fr. VI 31.

Ciemiņš IV 138.

Cšoke H. II 108.

Cunskis, St. IV 409, 424.

Čadarainis, A. skt. Čaks, A.

Čaikovskis, P. IV 367, 369, 378; VI 353-

Čaks, A. VI 31, 32, 70, 74, 75, 76, 122,

157, 159, 170. 261, 336, 463, 464, 472,

475—481, 482, 486. 487, 494, 496.

Čakste, J. II 155; 111 145, 346; IV 136,.

158, 299, 396; V 20; VI 10.



542

•Cechovs, A. 111 258; IV 26, 101, 316,

409; V 56, 131, 399, 400; VI 205, 273.

Čelakovskis, Fr. II 182.

Certkovs, V. IV 126, 127.

Curlonis, M. IV 395; VI 159.

Christiansens, B. I 60.

Dāle, Austra IV 216; VI 68, 186—190.

Dāle, Karola VI 524.

Dāle, P. IV 184; V 180, 188; VI 11, 31,

187, 305, 385—386, 395, 399, 407,

409—411, 423, 446.

Dambergs, V. IV 233; V 127, 134, 214,

288—296; VI 12, 32, 248, 326, 327.

Dante I 52, 386; IV 26, 30, 38, 168, 169,

176, 177, 183, 198; V 236, 242; VI

159, 288, 411.

Darba Balss IV 137.

Darba Biedrs IV 137.

Darba Domas VI 8.

Darba Jaunatne VI 15.

Darba Tauta VI 8.

Darba Vēstnesis IV 137.

Darbs II 151; 111 127; IV 137.

Darvins II 199, 236, 278; IV 26, 38, 44,

103, 149; V 329.

Dārziņš, E. II 281; IV 366, 370, 374, 375.

376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383,

384, 385; V 49, 145, 157, 176, 185,

195; VI 354.

Dārziņš, Volfgangs VI 353, 488.

Daugava VI 30.

Daugavas Vārds VI 28.

Daugavas Vēstnesis VI 28.

Dauge, A. I 40; 111 115, 134, 367; VI

29, 31, 33, 83, 301, 414—415, 431—

432.

Dauge, J. II 120.

Daugulis, K. II 146, 231; V 62.

Daugule, Konstancija IV 405, 410, 424.

Dautendejs, M. V 187.

Dāvids, Valts VI 286

Debisī IV 365, 367; V 105; VI 64.

Deglavs, A. 111 148, 196—212, 213, 215,

218, 237, 261, 274; IV 12, 105, 110,

112, 152, 216, 319; V 16, 35; VI 322,

327, 336, 337.

Dekadentisms IV 14, 146—148, 152.

Dēķens, K. VI 432.

Dekšenieks, A. V 244.

Dēmelis, R. IV 12; V 68; VI 494.

Demokrits I 13.

Delle, V. VI 270—272.

Depkins» L. VI 357.

Dermanis, V. IV 96, 101—103, 129, 136,

137, 152.

Deržāvins II 182.

Detlavs, P. VI 389.

Deublers, T. VI 67.

Dīcs II 56; V 187.

Didriķis, E. A. IV 387.

Didro II 73.

Dikenss 111 206, 343; V 49.

Diltejs, V. I 13; V 187.

Dimā VI, 273.

Dimovs, 0. V 48.

Dinsbergs, E. I 33, 113; II 116, 118, 120

—124, 135, 141, 146, 154, 196, 227,

248, 279; 111 70, 100; 306; IV 310;

V 61; VI 370.

Dīriķis, A. IV 155.

Dīriķis, B. I 39, 66, 67; II 120, 145, 148,

149, 150, 152, 153, 154, 189, 235, 236,

237, 317, 353; 111 146, 211; IV 112.

115, 155; V 25; VI 7.

Dīriķis, J. II 234, 235.

Dišlere, M. VI 289, 326, 327, 337.

Dišlers, K. I 29; IV 137, 278; V 223;

VI 90.

Diženajo Bernhards II 231.

Diena IV 137.

Dienas Lapa 111 113, 116—121, 122, 129,

146, 147, 148, 149, 175, 185, 189; IV

109, 111, 112, 113, 114, 115, 116,

117, 118, 119, 121, 124, 125, 126, 134

135, 136; V 14.

Dienas Lapa (1933—34) VI 27.

Dievkociņš, J. IV 131, 251—253; V 92,

143.

Dobelis, A. VI 15.

Dodē, A. V 242.

Doku Atis 111 17, 18, 106, 107, 184—196,

199, 201, 213, 218, 262, 279; IV 38, 57,

75, 76. 105—150, 216, 250, 399; V

221, 223, 358, 362, 380, 396; VI 107:

291, 327.

Domas (1912—15) V 22.

Domas (1924—34) VI 30.

Dorbe, H. VI 285, 336.

Dombrovskis, Augusts II 204; IV 15,

225; VI 100, 447.
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Don Federiko skt. Gulbis, Fr.

Donalaitis II 101, 108: IV 156.

Dortēzens, G. II 131, 133.

Dostojevskis I 17, 52; 111 118, 133, 214;

IV 233; V 67, 342; VI 162, 206, 273,

385, 444, 445, 458.

Dravnieks, A. VI 446,

Dravnieks, J. (Draviņ-Dravnieks) I 29,

41, 44; II 202; IV 157, 160; 111 106,

107, 109, 125; V 220.

Draviņš, K. VI 450.

Draugs IV 138.

Draugs un Biedrs II 121, 147, 148.

Dreimanis, J. skt. Kalns, J.

Dreiimanis, P. VI 373.

Dreizers, T. VI 260, 441.

Drēzeke, F. IV 10.

Drillis, R. VI

Drīšs VI 384, 385.

Druva V 22.

Druva, J. VI 21—22, 44, 53, 100.

Drywa IV 407, 408, 409, 410, 413.

Duburs, J. A. 111 175; IV 126, 133, 3§U
V 23, 185; VI 95, 97, 184, 317, 320, 322,

331, 332.

Ducmanis, K. I 55, 64; IV 123; V 8,

17—18, 21; VI 31, 78, 79, 83, 386.

Dukaļskis, M. 111 88, 89; IV 403.

Dunduri IV 138.

Dunsdorfs, E. VI 374.

Dzelme IV 138.

Dzelzītis, K. skt. Dzelzs, K.

Dzelzkalne, Minna, skt. Tirzmaliete.

Dzelzs, K. VI 29, 289.

Dzenis, B. IV 389, 399.

Dzērkste, skt. Kindzuļs, Jezups.

Dzērve, R. VI 33.

Dziļleja, K. I 12, 60, 70, 72, 73; 111 151;

VI 31, 288—289.

Dzimtene IV 136.

Dzimtenes Atbalss VI 7, 11.

Dzimtenes Vēstnesis IV 136; V 8, 9, 16,

17, 20; VI 7, 8.

Dzimtenes Ziņas VI 7, 13, 14.

Dzintarzeme VI 29.

Dzīve V 21, 40.

Dziesma, Fr. VI 463, 525—526.

Dziesmu Pūrs IV 138.

Dziesmu Rota I 331, 333, 357; 111 90, 91.

Džoiss, Dž. VI 257, 261.

Eberss 111 144, 365.

Edšmits, K. VI 67, 132.

Egle, K. I 57, 71, 73; II 211; IV 54, 90;

VI 26, 31, 32, 33, 85—89, 90, 141, 155,

158, 170, 449.

Egle, R. I 70, 73; V 223; VI 15, 31. 85,

86, 89—95, 141, 448, 449.

Eglīte, M. IV 228, 236; VI 489.

Eglītis, Anšlavs VI 488—493.

Eglītis, V. I 28, 30, 50, 52, 61, 62, 63; IV

12, 15, 17, 74, 145, 147, 226—239. 244,

246, 253, 254, 319, 379, 396; V 97,

127, 150, 177, 214, 295, 298, 299, 314.

380, 381; VI 11, 26, 30, 31, 32, 78,

79 , 99, 100, 248, 327, 336, 406, 452,

476, 488, 489.

Eglojs, A. VI 513.

Eichenbaums, B. VI 90.

Eichendorfs 111 40, 67.

Einhorns, P. I 120, 122, 179, 197, 206, 409;

II 70, 71; VI 356, 370, 467.

Eižens II 74—76, 78, 80; V 371; VI 468.

Ekermanis II 299; V 307, 399.

Ekonomists VI 34.

Eks, Johans II 24, 31.

Ekspresionisms VI 60, 64—67.

Eksteins, E. Dr. VI 28.

Eldgasts, H. IV 146, 147, 376; V 49, 119.

176—178, 179, 370; VI 28, 327.

Elgers, G. II 32, 33, 38, 52; 111 84.

Eliass-Jausmiņš, V. 111 162.

Eliass, K. VI 76, 169, 463, 467—469, 472.

476.

Eliass, Kr. VI 64, 67.

Eliass, M. VI 467.

Eljes Lapa IV 138.

Elsters, E. I 21.

Elverfelds, X, G. II 105—106, 109, 111;

111 7, 19, 69, 302; IV 78, 79; VI 151.

Emersons VI 443.

Enchīridions II 25, 27, 28, 41, 51.

Endzelīns, J. I 62, 118, 134, 260, 267,

304, 309; II 38; IV 111; V 223; VI

12, 31, 357, 360, 362, 363, 381, 461—465.

Engelhardts I 59, 63.

Enzeliņš, fī. IV 129, 130; V 22; VI 39.

41; VI 383.
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Eols, skt. Liepiņš, O.

Erdmane, L. V 59, 61, 62, 63.

Ermatingers I 13, 14, 15, 16, 17, 21; V

236; VI 95, 102.

Erss, A. I 64; V 69, 341—354, 358, 402;

VI 15, 42, 98, 107, 132, 449, 471.

Ertnere, F. VI 334.

Esenberģe, A. II 361.

Esenberģu Jānis II 332, 361; 111 12, 13,

14, 40, 41—43, 44, 46, 49. 94, 104, 168,

177, 309, 322, 339, 367, 383; IV 251,

370; V 142, 223, 290; VI 317.

Eurīpids I 392; VI 288.

Evaņģēlists IV 138.

Evaņģeliuma Gaisma IV 138; V 22.

Ezeriņš, J. II 345; 111 321; V 354, 392—

402; VI 31, 87, 141, 155, 178, 248, 271,

441.

Ezerictis. K. 111 262. 279—280, 283; V

14, 25; VI 17.

Eķis, E. IV 137.

Ērglis, Rich. VI 292.

Ermanis, J. V 22; VI 381, 383, 388, 389.

Ermanis, P. I 64; II 272, 345; 111 165;

IV 270; V 128, 396; VI 26, 30, 32,

65, 66, 79, 87. 119, 127, 129, 130, 133,

140—155, 156, 158, 173, 178. 185, 248,

283, 309, 310. 311, 441, 455, 477.

Evelrte, A. skt. Roga, Ausma.

Fabricijs, Dionīzijs I 196, 200; II 283.

Faidrs I 397; II 96.

Fallijs I 30, 61; IV 51, 74, 147, 215, 218,

235, 236, 239—248, 252, 254, 319, 379,

393; V 97, 228, 295, 314; VI 11, 322,

327, 328.

Famincins 1 329, 332; 111 93.

Feders, Jūlijs IV 388.

Feidijs VI 469.

Feierbachs II 278; IV 149, 158; VI 404.

Felicita VI 524.

Felsbergs, E. prof. V 54.

Fets, A. IV 148; V 68.

Fichte I 14; IV 95; VI 393.

Fidlers, J. II 177.

Firekers I 115, 172; II 49—55, 56, 57,

60, 61, 109, 116, 187. 301, 322; 111

243, 245, 295 , 302; IV 78; VI 151,

356, 357, 358, 359, 383.

Fīrhufs H 139.

Fišers II 57, 58, 61.

Flaišlens, C. 111 177, 347; IV 315; V

187; VI 64.

Flammarions IV 15.

Flobērs II 343; 111 262; IV 150, 233,

241; V 68, 299; VI 192, 236.

Florestans, skt. Sudrabkalns, J.

Fofanovs IV 148.

Folkelts, Joh. VI 449.

Forstmanis, skt. Dziesma, Fr.

Fra Andželiko VI 445.

Francis, Alf. VI 32, 34, 71, 72, 456, 462,

463, 464, 471—473, 476, 477.

Franss, A. V 67, 287, 399; VI 131, 132.

Freibergs, M. IV 138.

Freijs, Alb. VI 383, 387, 417.

Freijs, H. II 140.

Freijs, J. A. IV 129.

Freimane, Minna I 119; II 361; 111 25

Freimanis, AI. VI 316.

Freināts, A. VI 291.

Freinbergs, K. IV 172; V 9, 22; VI 15.

122, 198, 289—290, 327, 473,

Freitags, G. 111 182.

Freudenfelds VI 380.

Freivalds, Ed. IV 302; VI 10, 20.

Freivalds, K. IV 137.

Frībe, V. Kr. II 79—80, 82.

Frīdenbergs, A. VI 346.

Frīdenbergs-Mieriņš II 332; 111 40, 46—

47, 49, 182, 250, 251; V 149.

Fross, E. skt. Rozenbachs, E.

Frosts, V. prof. VI 408, 409.

Gaide, M. VI 435.

Gaidulu Paula II 355—357.

Gailīte, Angelika V 369—372,

Gailītis, P. VI 389.

Gaisma IV 137.

Gaisma (Līd. pēct.) VI 9.

Gaisma (latg. laikr.) IV 137. 404, 405—

406, 412,

Gaitnieks. V. skt. Grēviņš, V.

Galvaspilsētas Avīze IV 123

Garančs. AI. Vl*514.

Garuta, L. VI 353.

Gecelis, A. II 32, 38, 39.

Geibels II 332.

Geijerstams 111 281.

Gellerts II 96; V 292.
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George, Stefans IV 12.

Germāniks VI 268.

Gersons, A. V 23, 25.

Gēte I 14, 47, 52, 61, 145, 165, 211, 212,

215, 225, 386; II 107, 108, 121, 124,

182, 183, 184, 193, 201, 206, 275, 290,

299; 111 34, 48, 67, 100, 112, 113, 148,

187, 244, 248, 288, 306, 313, 342, 343,

366, 383, 389; IV 9, 10, 11, 12, 26, 30,

31, 32, 38, 44, 46, 159, 167, 168, 169,

192. 207, 211, 233, 241, 279, 364, 378;

V 137, 144, 159, 187, 221, 307; VI 37,

93, 102, 255, 273, 431, 494.

Gijo IV 103, 104.

Ginters, Hanss V 150, 289 , 292.

Ginters, Kristiāns II 105.

Girgensons, K. R I 141; II 106—107.

110, 301.

Glazunovs IV 367 , 368, 384.

Gliks I 115; II 56. 57, 58, 59, 60, 61, 69;

111 302; IV 78, 83; VI 382, 383.

Glinka 111 93; IV 368, 385.

Goba, A. II 180, 227; 111 213, 271; V

258; VI 30, 106—109, 430.

Godelmanis II 64, 65.

Gogens VI 66.

Gogolis II 255, 334, 335, 342, 343, 344;

111 16, 46, 107, 195, 243, 244, 256, 275,

332; IV 101, 214, 231; V 93, 342;

VI 246, 273, 492, 494.

Gogs, V. van VI 66, 445.

Goldmanis, J. IV 302; VI 10.

Goldoni. VI 334.

Golts, A. 111 207; V 22.

Gompercs, G. V 185.

Gončarovs 111 106; V 298.

Gonkūrs 111 262.

Gorkijs, M. IV 26, 105; V 56.

Gothelfs II 221.

Gotjē, T. V 288, 399.

Graubiņš, J. I 143, 272, 273; 111 93; IV

386; VI 352.

Graudiņš, K. 111 106; V 20.

Grāvīte-Plukše, E. VI 195, 450.

Grečs, D. VI 513.

Grencšteins 111 367.

Grcndzione, K. skt. Zemgaliešu Biruta.

Greste, Ad. 111 320.

Greste, J. 111 319; V 329; VI 89, 435.

Grēviņš, V. VI 280—283, 327, 336, 353.

Grīgs IV 368, 375.

Grigulis, Arv. VI 31, 74, 76.

Grīnberga, E. II 361—362.

Grīnbergs, T. V 22; VI 381, 389.

Grīnbergs, V. VI 374.

Grīns, A. 111 271; VI 33, 335; VI 24, 26,

29, 32, 33, 72, 73, 178, 223—243, 248,

327, 337.

Grīns, J. I 30, 61; 111 305; IV 54, 172;

V 381—388, 394; VI 24, 26, 30, 132,

141, 150, 155, 178, 248, 256, 273, 327,

496.

Griķis, J. skt. Griziņš, J.

Grimmi, brāli 1 370, 378; II 226.

Grimma, JVL I 62; VI 464, 520—521.

Grimms, J. I 49.

Grišāns, D. IV 411.

Grīziņš, J. VI 529.

Grosbachs, A. VI 383.

Gross, K. I 194; V 187.

Grosvalds, J. VI 67.

Grosvalds, Fr. II 204, 275; IV 112. .

Grothuss II 84, 89; 111 345; IV . 392.

Grots, J. VI 31, 74, 75, 283—285, 336,

337, 463, 476, 477.

Grunavs, Simons I 121, 122; II 23, 24,

121, 122, 126.

Gmntvigs I 370; IV 225.

Grūzenbergs (adv.) IV 123.

Gruzna, P. IV 146; V 119, 244, 248—

253; VI 99, 326, 327, 332, 336.

Grietiņa, skt. Prusa, Emīlija.

Gubernatis, A. I 376.

Gulbis, Ansis 111 151, 212, 213; IV 114,

136, 162; V 33, 49, 60, 62, 63, 217-

-226, 331; VI 83, 86, 88, 90, 91, 94,

327, 336, 452.

Gulbis, Edg. skt. Ardenss, Ed.

Gulbis Fr. VI 76, 463, 464, 465—467,

472, 476.

Gulbis, J. V 258.

Gulbis, K. V 217; VI 19.

Gumilevs, N. VI 90.

Gundolfs VI 102.

Gnnkurs IV 412.

Gustafs II Ādolfs II 65, 66.

Gutmanis, P. II 275.
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Geidāns, J. 111 229, 231.

Ginters, A. VI 119.

Ginters, V. Dr. VI 33, 372.

Giezēns, A. VI 120, 268, 287.

Hagemeisters, A. II 134.

Halbe 111 282.

HaLlers, K. L. II 101, 129.

Halstrēms 111 281.

Hamans II 285—288, 292, 296; V 187,

306.

Hamsuns, K. 111 259, 281, 353; IV 101,

361; V 55, 67, 68, 95, 159, 161. 178,

179, 359, 370, 371, 393; VI 109, 246,

494.

Hāns, T. 111 77; VI 317.

Harders, J. II 291; VI 356, 357, 361.

Hardijs, T. VI 441, 445.

Hartknochs II 291; V 220.

Hartmans, filoz. 111 204; VI 421.

Hartmans, M. (dzejn.) IV 304.

Harts IV 316.

Hartungs, J. H. II 83, 142.

Harve, A. VI 66.

Haufs, V. II 182; 111 11; VI 91.

Hauklands 111 281; V 161.

Hauptmanis 111 117, 177. 180, 358; IV

26, 31. 101, 247; VI 96. 184.

Hausinanis I 415.

Hazenklevers, V. VI 67.

Hazentoters II 24.

Hēbels, Fr. I 61, 216; II 107; IV 90.

101, 316.

Hefdings, prof. IV 318.

Hēgelis I 14; II 209; IV 95, 96, 149;
V 184, 186; VI 306. 391, 394, 409.

Heibergs 111 282.

Heidenstams 111 281.

Heine I 61; II 182, 183, 199, 252, 332;
111 26, 40, 44, 47. 112. 120, 133, 1,39,
187, 195, 247. 251, 252, 284. 389; IV

160, 241, 315; V 68, 94, 187, 292; VI

273, 493.

Heize 111 321; V 400.

Hekelis 111 319.

Helderlins II 182; IV 29, 30; V 73.

Helds, V. Dr. IV 134.

Heltijs II 182.

Heng-Čengs VI 441.

Hennekēns I 55; IV 96, 103, 104.
.

Hērakleits VI 420.

Hērakls I 239.

Merders I 32, 148, 409; II 109, 136, 276,

284, 285, 286, 287, 288—291, 292, 294.

296; V 306; VI 393.

Hērners II 195, 196.

Herodots I 391. 392; II 152; VI 369.

Hērvagens II 220.

Hervegs, G. II 182, 183, 186; 111 11, 286.

Heselbergs II 191; VI 356.

Hībņesrs II 89, 91.

Hipels, T. I 238, 239; II 292—294.

Hiršs, K. IV 131, 137, 300; V 68.

Hofmanis, E. A. T. IV 43, 365; VI 203.

Hofmanis, Fr. V 112, 227; VI 167.

Hofmanstāls V 68, 187.

Holbergs, L. II 105; 111 69.

Holcs VI 64.

Homērs I 386. 397; II 194, 205; VI 261,

268, 287, 288.

Horācijs II 182, 183, 184, 185, 186, 194;

111 115, 132, 138, 139, 244. 299; VI

288, 456, 457, 458, 460, 461.

Hugenbergers, K. I 50; II 107. 112, 177.

181, 197, 191, 238, 276; 111 107; IV

83, 90; V 10, 32; VI 134. 359. 382.

Humbolts, V. I 242, 244.

Hīms, K. IV 388.

Hupels II 74, 291—292.

Huserls VI 64, 414.

Ibsens, H. I 52, 239; 111 16. 112, 117.

118, 157, 180. 353, .363; IV 17, 26,

31, 66, 101, 114, 145, 160, 169, 177,

192, 211, 215, 216, 218, 238, 247, 360,

361; V 48. 56, 66, 90. 150, 393; VI

37, 316, 445.

Igo, V. IV 30; V 242.

Usters 111 107.

Illūstrēts Žurnāls VI 32.

Impresionisms VI 60, 61—b4.

Indriķa chronika (latviešu) 111 50.

Indriksons, A. VI 387.

Irbe, K. IV 133.

Ivanovs, V. IV 148; V 187.

Izglītība V 22.

Izglītības Ministrijas Mēnešraksts VI 31.

leviņš, K. V 354—365; VI 31, 327. 337.

342, 449.
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Jakobsens, J. P. 111 281.

Jākobsons, Fr. VI 372.

Janeks, A. VI 420—421, 426.

Jankavs, J. 111 179; IV 123, 136; V 8,

23, 24, 27, 28, 49—50, 177; VI 394.

Jannaus II 74, 79, 80.

Jansone, V. skt. Delle, V.

Jansons, Ed. VI 291—292.

Jansons, Fr. V 244—248; VI 326.

Jansons, J. A. I 61, 63, 64, 222, 223, 224,

226; 111 93; VI 113—118; 296.

Jansons, Jēkabs VI 287.

Jansons, K. VI 167.

Jansons-Brauns, J. I 30, 48; 111 117, 118,

119, 120, 121, 122, 167, 179, 181, 182,

239, 244, 315, 316, 388; IV 89, 93,

96—99, 127, 129, 131, 133, 134, 135,

146, 147, 152, 312; V 8, 23, 24, 43;

VI 78, 79, 100, 108, 394.

Janševskis, J. I 19, 170, 173, 182, 185,

186; II 154; 111 115, 182, 212, 218,

221, 242—261, 262; IV 71, 105, 136,

151; V 19, 25, 303, 322, 326, 35P, 365;

VI 19, 28, 31, 100, 102, 109, 117, 243,

279, 327, 337, 430.

Janševskis, K. VI 327.

Jarcho, B. I 21, 59.

Jaunā Dienas Lapa IV 136; V 8, 14, 16;

VI 7, 8.

Jaunā Dzīve V 21; VI 19.

Jaunā Latgale VI 15.

Jaunā Latvija VI 15.

Jaunā Raža 111 115—116; IV 130.

Jaunais Laiks VI 8.

Jaunais Vārds V 14. 16; VI 7, 16.

Jaunais Vords IV 410; VI 28.

Jaunais Zemgalietis VI 28.

Jaunākās Ziņas V 19; VI 7, 8, 16, 17,

22, 23.

Jaunās Latviešu Avīzes II 139; 111 45;

V 21.

Jaunatne IV 137.

Jaunības Draugs IV 118, 129, 138.

Jaunības Literātūrā IV 130, 223, 224.

Jaunības Tekas V 23; VI 33.

Jauno Letgola IV 412.

Jauno Straume VI 28.

Jaunos Zinias IV 409, 410, 412.

Jaunkalniņš, J. IV 389, 393.

Jaunromantisms II 13, 14, 15; IV 139,

140, 141, 144, 145, 146, 148, 152.

Jaunsudrabiņš, J. II 204; IV 49, 68, 138.

285, 290, 297, 298, 392, 399; V 23, 67.

92, 157—168, 223, 339, 374, 380, 381;

VI 30, 62, 63, 107, 132, 269, 322. 326,

327, 328, 332, 337, 341.

Jaunsudrabiņa, Lilija V 160.

Jaunzems, A. VI 389.

Jaunzems, J. VI 33.

Jēger-Freimane, P. IV 356; VI 32, 95
—

— 98, 321.

Jēkabsons, X- I 39; 111 257; IV 147; V

64, 96, 127, 145, 148—156, 157. 295;

VI 8, 155, 311, 327. 336, 477.

Jellineks VI 421.

Jende, A. IV 133.

Jensens, J. V. 111 281.

Jēpe, O. V 382; VI 85.

Jeseņins, S. VI 70, 159, 494.

Jesens, A. V 23; VI 33, 475.

Jevlachovs I 25, 28, 36.

Jirgens, R. VI 416.

Jirgensons, B. VI 31. 386.

Jodls, F. V 184;

Jordans, V. II 267.

Jozess, K. V 219, 220.

Juraševskis, P. V 21: VI 21.

Jurevičs, G. VI 423.

Jurevičs, P. VI 31, 407, 411—412.

Jurevičs. V. IV 386; VI 353.

Jurjāns, Andr. I 143, 271, 324, 326, 3.8,

329, 330, 332, 333, 336, 351, 352, -53.

354, 356, 357, 358; II 275; 111 92—94,

101; IV 366, 367, 368, 371, 383, 381;

V 23; VI 352.

Jurjāns, Aug, IV 114, 123, 131, 137.

Jurjāns, Juris IV 384.

Jurjāns, Pāvuls IV 381, 384, 385.

Jurjāns, Dr. II 260, 320.

Jūrnieks IV 138.

Jūrnieks (žurn.) V 22.

Jurdžs, A. 111 88, 89; VI 502.

Juškevičs, J. VI 373.

Kadilis, J. VI 449-450.

Kaija, Ivande IV 355; V 365—369; 371;

VI 337.

Kairis, MichaeJa VI 473.

Kaktings, .1. 111 9a
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Kaktiņš, A. VI 347, 475.

Kalderans IV 162, 169, 211, 247.

Kalniņš, Alfr. IV 366, 370, 372, 374, 375,

376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384,

385; V 167; VI 346—347, 348, 349,

354.

Kalniņš, J. komponists VI 350—352.

Kalniņš, J. IV 9; VI 85, 89.

Kalniņš, Jēkabs skt. Mākonis.

Kalniņš, Juris I 33; II 123, 214; IV 131,

351; V 9, 221; VI 13, 23.

Kalniņš, Kr. II 148, 150, 154, 176, 353;

111 78; IV 83, 112; V 14; VI 27.

Kalniņš, P. Dr. V 220.

Kalns, J. VI 463, 530.

Kalpaks, 0. V 300, 314.

Kalve V 67.

Kambala, St. IV 411.

Kanrs I 14. 194; II 158, 159, 162, 278,

292; 111 113; IV 44, 145, 233; VI 384,

391, 393, 398, 408, 409, 411, 417, 422,

423, 444.

Kāpostiņš, A. VI 374,

Kara Greizais Spogulis VI 14.

Kara Kāvi VI 14.

Karamzins 111 13.

Kārkliņš, E. skt. Zeltmatis.

Kārkliņš, J. 111 290; V 22, 23; 374, 388—

391; VI 22, 32, 168.

Kārkliņš, K. I 70, 73; V 180, 188, 393;

VI 101—106, 107.

Kārkluvalks, Fr. 111 35, 125, 181; IV 118.

Kārlails I 14; V 133; VI 431, 441, 443.

Karlsons, Ž. VI 374.

Karnups, A. VI 33; 372.

Karogs IV 137.

Karoša VI 445.

Kārstenis, J. IV 326—329.

Karš (žurn.) VI 14.

Kasparsons, K. 111 114, 115; VI 24, 375—

376.

Katerfelds I 141; II 232, 233, 237. 249,

.97, 298, 347.

Katkovs II 174, 177.

Kaudzīši brāļi I 18, 19, 29, 50; II 231.

260, 308—345; 111 15, 16, 17, 184, 185,

208, 211, 246, 256, 257, 310; IV 150,

151, 240, 399; V 27, 31, 118, 278, 362;
VI 117, 294, 322, 327, 332, 336, 371.

Kaudzltis, M. I 68; II 147, 148, 231, 236„

240, 241, 245 , 246, 349; 111 26, 30, 31.

54, 184, 214, 220, 270, 304, 365; IV 84,.
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Ozoliņa-Krauze, A. VI 289, 327.

Ozoliņš, AI. VI 28.

Ozoliņš, J. VI 377.

Ozoliņš, Jēk. IV 9.

Ozoliņš. K. VI 28.
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122, 124, 204. 306, 345; 111 13, 15,

37, 43, 58. 112, 113, 140, 162, 169, 179,
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Rātminders II 316, 318.

Ratuīks, .1. VI 515.

Raudive, Konst. VI 170.
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Sirmais, J. 111 304; VI 363.

Sieks IV 137.

Sieviete VI 34.

Sievietes Pasaule VI 34.

Skaidrīte, Jūlija V 48; VI 316.

Skaistlauks, V. VI 290.
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Smits, Ādams II 129.

Sncls. K. F. II 80—82.

Sniegonis, skt. Gersons, A.
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358; 111 10, 25, 101, 104, 105, 110, 122,

123, 134, 225, 258, 306; IV 110, 114,

118, 172, 221, 222, 223, 224, 225, 314,

399; V 9, 13, 38; VI 107, 108, 119,

370, 392, 393, 430, 448.

Valdības Vēstnesis VI 27.

Valdis 111 226, 261—270; IV 285, 297,

298; V 35, 53; VI 31, 87, 88, 102.

Valdess, Rich. V 393, 400; VI 288, 337.

Valdšmits, VI 316, 320.

Valerijs, skt. Zariņš, K.

Valmieras Lauksaimnieks IV 118.

Vallastons II 87.

Valle, Bernh. IV 385.

Vallenrods, K. V 154.

Vaļpirts VI 516.

Valters, F. 133, 134, 165, 217, 218.
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Vatsons, X., Fr. II 108, 137, 138, 140.

Vebers VI 348.

Vebers, A II 143, 148, 153, 154, 176;

111 22, 91, 125, 211, 246; IV 83, 115,

116, 117; V 14; VI 361.

Vecaukmus, Dāvids skt. Valts Dāvids.

Vecozols, Jūl. V 235—244; VI 32, 112,

311.

Vedenskis VI 433i.

Veics, R. IV 241.

Veidemanis, T. 111 292; IV 85.

Veidenbaums, Ed. I 135; II 187, 193,

332; 111 18, 19, 47, 107, 115, 129—140,

162, 164, 167, 174, 181, 315; IV 73,

102, 126, 145, 236, 239, 244, 245, 315;

V 35, 57, 59, 72, 142, 230; VI 91, 92,

299, 301, 302, 393.

Veidenbaums, K. 111 131. 140—141;

VI 91.

Veinbergs, A. VI 383.

Veinbergs, Fr. II 148, 153, 154, 353; 111

71, 243, 246; IV 112, 113, 115, 116,

117, 118, 119, 123, 124, 125, 126, 128,

132, 133, 136; V 8, 14, 16, 17, 25;

VI 13, 14.

Veinbergs, K. VI 403, 426.

Veismanis, J. skt. Pavasaru Jānis.

Veldre, V. VI 31, 34, 464, 507—508.



563

Velligs VI 356, 357, 359.

Velmē, J. II 202; 111 53, 104, 105, 106,
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