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Priekšvārds.

Šī grāmata ir radusies no pārdomām, aplūko-

jot avīžu un žurnālu lapu pusēs mūsu literāriskās,

politiskās un sabiedriskās dzīves atgadījumus. Vai-

rāk nekā desmit gadi nogulušies starp ~Izpostīto

Latviju" un grāmatas pēdējo rakstu „Tautas at-

dzimšana". Caur ilgo laiku sprīdi arī izskaidrojas

stila dažādība, kādu lasītājs še sastaps. Bet tas

viņu netraucēs uziet idejas vienību, kas saista kopā
šos daudzos apcerējumus. Viņiem visiem vijas

cauri nācijas vienības doma un doma par politiku,

caur kuru vienība sasniedzama. Kā autors šo po-

litiku saprot, to lasītājs redzēs, grāmatu pārlasot.

Atmodināt atmiņas par to, kas aizmirsts un

radīt darbīgas ilgas pēc tā, kam jānāk, ir viņas gal-

venais mērķis un uzdevums.

Ed. Virza.
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Latviešu literatūras virzieni.

Pēc ilgas svešniecības laikiem, pēc orientēša-

nās uz ārieni, latviešiem tagad pienācis tāds laik-

mets, kur viņi sāk orientēties pasi uz sevīm.

Viņi no ekspansīvas gara kultūras sāk piegriez-
ties intensīvai gara kultūrai, pielietodami citur

izstrādātās metodes sevis pašu un savas tautas la-

bākai izpētīšanai. Un tas citādi arī nemaz nevar

būt, jo, ieslēgti diezgan šaurās robežās, viņi ir spie-
sti apskatīties paši uz sevīm. Vienus iepriecina, ot-

riem iedveš skumjas tā aina, kādu viņi spogulī ie-

rauga, bet visi tomēr vienā lietā nākuši pie pilnīgas

vienprātības: mēs dzīvojam mums likteņa lemtā

zemē, un tā garīgā ēka, ko mēs gribam celt, jā-
būvē no materiāliem, kas atrodami mūsu pašu

tautā. Bet materiāls vēl nenozīmē nekādu oriģi-

nālitāti un mums jāsargājas, lai mēs nenogrimtu

pārāk lielā materiālu drūzmā, kļūdami paši par

lētām pagātnes klišejām. Kas ir oriģinālitāte pate

par sevi, tas mūs neinteresē, bet mūs interesē, kā

viņa izsakās, mūs interesē tie paņēmieni, ar ku-

riem tā izpaužas. Tas nu ir no ļoti liela svara, jo
ieraudzīt kaut ko sevī vai savā tautā, celt to gai-
smā un noskaidrot, varēs tikai savā arodā mācīts

skats, vienalga vai tas būtu rakstnieks vai zināt-

nieks. Ģēnijs un talants še gan ir priekšnotei-
kums, bet viņš viens bez skolas nav vairāk nekas,
kā neorganizēts spēks.

Kad nu man še visā īsumā jārunā par galve-
niem virzieniem mūsu literātūrā, tad es šos virzie-

nus aplūkošu no viņu literārisko paņēmienu sta-
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vokļa un satura, apcerēdams, vai viņi ir bijuši pie-

tiekoši pareizi, lai iedzimtā originālitāte parādītos

pilnīgi.

Visas latviešu garīgās kultūras un tā arī rakst-

niecības galvenā nelaime ir tā, ka viņa ir attīstī-

jusies pārāk ātri, un nelaimīgas zvaigznes spīd pāri

mums, sākot no tautas atmodas laikmeta. Kad

latvieši modās, runājot dziesminieka vārdiem „uz

jaunu jauku dzīvi," un viņas dzejnieki sāka meklēt

pēc labākiem literāriskiem paraugiem, tie atrada

Eiropā tādu laikmetu, kas tagad pieskaitāms kul-

tūras degradācijas laikmetam. Revolūcijas sagru-

vumi apglabāja nevien veco kārtību, bet arī

mākslas un kultūras tradicijas. Revolūcionārās

idejas, pauzdamas gluži jaunu laikmetu, pārāku

par visiem iepriekšējiem, nogrieza kā sabiedrību,
tā arī rakstniecību no īstā ceļa. Viņas radīja lite-

rātūrā romantismu, kas nav nekas cits, kā sabie-

driskas revolūcijas turpinājums mākslas pasaulē.
Ja revolūcija atsvabināja individu, kā viņa iedo-

mīgi izteicās, no Dieva un valdnieka tirannijas, at-

ļaujot viņa vājiem un nespēcīgiem spēkiem tikt

galā ar visiem lieliem jautājumiem, tad romantisms

bija revolūcija garīgā sfairā. Viņš salauza klasisko

doktrīnu un viņas radītos un mūžīgos likumus ne-

uzskatīja vairs par obligatoriskiem. Ceļš bija
brīvs, pārrauts, runājot mūsu dienu valodā,privātai
iniciātīvei, bet literāriskās skolas trūkums, atsau-

cās ļoti bēdīgi uz literārisko amatu. Daudzi viņa
noslēpumi pazuda, un ja senos laikos jauns dzej-
nieks, sākdams literārisku karjēru, jau bija dau-

dzu technisku paņēmienu līdzzinātājs, tad tagad,
cīnīdamies pats uz savu roku, viņš nāca pie skai-

drības un saprašanas bieži vien ap pusmūžu. Pate

idejas pilnība pie romantiķiem arī nebija galve-

Viņiem tā bieži vien līdzeklis, lai ar acīs

krītošu trokšņainumu izteiktu vai nu reliģiskas, so-



7

ciālas idejas, vai sava paša sirds vaļā palaistās
tieksmes.

Ja romantiķiem dzeja bij augstā cieņā, ja

viņus pie nepareizībām noveda tikai nepareiza me-

tode, tad visas mākslas pazīmes zūd pie naturāli-

stiem, kas tiem sekoja.

Tāds bija stāvoklis Eiropas literātūrā, kad

darboties iesāka mūsu pirmie nacionālie revolūcio -

nāri — Allunāns, Auseklis un vēlāk Pumpurs.

Viņu stāvoklis bija grūts kā dzejniekiem. Viņi bij
piini visādu iedvesmu, domu un nodomu, gan dzeji-
sku, gan nacionālpolītisku, bet viņu pūles bieži vien

sabrūk, jo latviešu valodai vēl bij nepieradināta

kumeļa daba un viņa ikkatru mirkli taisījās nomest

zemē savus jātniekus. Sevišķi pie Allunāna un Au-

sekļa var redzēt, ka lielas pūles viņi izlieto, lai sa-

vas domas ieslēgtu vajadzīgos pantmēros un pie-
šķirtu tām noteiktu gaitu. Bet viņu nepieciešamību
tie saprata ļoti labi. Jo kas pantmērs ir? Nepie-

ciešams, bet daiļš jūgs, kas palīdz koncentrēt do-

mas un jūtas, neļauj tām aizlidot izplatījumā un

notura tās vienādā skrējienā starp debesi un zemi.

Viņi būtu daudz ko ieguvuši ārējās formas ziņā,
ja tie būtu cītīgāki pētījuši mūsu literārisko pa-

gātni, kur bij jau viens otrs sasniegums. Tā sep-

tiņpadsmitā gadu simteņa beigās jau kāds

mācītājs dzejo gluži pareizā aleksandrinietī, ie-

vērodams visas sieviešu un vīriešu atskaņu maiņas.
Latviešu dzejnieki šī pantmēra dabu sāka izprast
tik pēc 1906. g.

Visi šie dzejas dziļie smalkumi mūsu atmodas

laikmeta dzejniekiem nebij galvenais, jo viņiem
bij cits patriotisks uzdevums — modināt tautu un

pacelt viņas pašapziņu. Uz to viņi virzīja savas

dzejas ritmisko spēku, kas bij liels, kā Auseklim,
tā arī Pumpuram. Mazāk Ģēte, bet vairāk šillers

ar savu ārējo patosu un formas vingrumu pārvalda
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viņu prātus, un tas pie Ausekļa bieži vien pārvēr-
šas ārējo dabas trokšņu imitēšanā ar attiecīgiem

vārdiem. Ja viņam būtu bijuši labāki paraugi acu

priekšā, viņš bez šaubām būtu nonācis pie citiem

rezultātiem, jo dzejas gars viņā ir liels. Un tāpēc
šādu dzejas paņēmienu dēļ viņa oriģinālitāte tikai

pa pusei dabūja izteikties.

Kā abiem šiem dzejniekiem, tā arī vēlāk seko-

jošam Jēkabam Lautenbacham ir episks raksturs.

Viņi nedzied savas personiskās tieksmes, bet, ņem-

dami par objektu visu tautu, izteic viņas ilgas un

sapņus, Lautenbachs pat izdara varonīgu mēģinā-
jumu sasiet kopā visas latviešu teikas vienā eposā

„Niedrīšu Vidvūdā". Bet atkal viņš krīt neparei-
zas dzejas metodes dēļ, kura pazudina arī Raini,
mūsu dienās viņa tautas dziesmu pantmērā rakstī-

tās lugās. Tautu dziesmu pantmērs ir radies ļoti
īpatnējos, mums nezināmos apstākļos. Gan še ir

noguldīts ļoti daiļi izteikts, viss senču padoms, bet

tās gara un sajūtu ritms, kas viņas radījis, ir mums

pazudis. Viņām visām ir ļoti savāds raksturs, un

tās norāda uz draudzīgu un ļoti sabiedrisku dzīvi,

jo tās visas ir sakāmas vai dziedamas. Mums šā-

das dzīves vairs nav, jo zem vācu luterānisma un

citu revolūcionāru ideju iespaida, mēs esam pārāk

individuālizējušies. Tāpēc ikviens dzejnieks, kas

tagad viņu formā gribēs izteikties, kļūs par ne-

veikli. Bez tam viņas ir idilliskas, bet mēs dzīvē

stāvam tāļu no katra idillisma. Mūsu dienu gars
labāki iegūlas heksametros un citos Vakareiropas
radītos pantmēros. Tāpēc mums ir jāatsakās no

nacionālās godkārības izteikt mūsu dienu oriģinā-
litāti tautas dziesmu ritumā. Ir mums arī kādreiz
lietoti nacionāli zaru arkli, bet neviens ar tiem

mūsu dienās nedomās iziet laukā, tāpēc vien, ka

tāds darba rīks ir mūsu pašu darījums. Kā ar sveš-

zemēs radītiem arkliem mēs labāki varam uzart
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savus tīrumus un iegūt bagātāku pļauju, tā lieto-

dami grieķu un latiņu pantmērus, mēs dziļāki iz-

teiksim savu oriģinālitāti.

Es jau sacīju, ka mūsu atdzimšanas laikmeta

dzeja ir episka gara apdvesta. Viņai gandrīz nav

lirisku dziesmu, bet visām viņām ir stāstošs rak-

sturs, un tāpat kā Auseklis, tā Pumpurs un Lauten-

bachs kavējās tikai pie ļoti seniem laikmetiem, kā

tas episkā dzejā parasts. Bet šo dzejnieku un it

sevišķi Lautenbacha stāvoklis bij ļoti traģisks. Ja

viņu dzejiskās darbības sākumā laukos vēl valdīja

patriarchāls gars, ja viņu uzkatus par latviešu

tautas pagātni pieņēma gandrīz visi, tad drīz vien

tautiskais laikmets redzēja, ka Latvija tiek citu

ideju apsēsta, kurām nebij nekā kopīga ar Ausekļa
mitoloģiju.

Kā Ibsena Branda kalnos aizvesto pūli atvi-

ļināja atpakaļ ielejā fogts, teikdams, ka fjords

pienācis pilns siļķēm, tā latviešu sabiedrībā no tau-

tiskā laikmeta episkās dzejas atrodama reālistiska

literātūrā, kurā tauta redzēja sevi atspoguļotu.

Šinī literātūrā nu ir jāizšķir divi virzieni. Viens

nāca no brāļiem Kaudzīšiem un izsakās viņa „Mēr-
nieku laikos" un Kaudzīšu Reiņa jau toreiz uzrak-

stītā, bet tikai tagad publicētā romānā „Izjurieši".
Šie darbi ir viskrasākā opozicijā tautiskam laikme-

tam. Pietūka Krustiņa personā viņš ir uz nebēdu

izkariķēts. Kāda šī viņu māksla ir? Viņiem ne-

patīkas ledojošā gaita. Viņiem riebj senlatviskā,

gaišā latviešu sēta un baznīca. Viņi tās vietā liek

dubļaino un piepīpēto krogus istabu. Viņiem pa-

tīk, lai visi cilvēki savā nelietībā būtu vienlīdzīgi.
Cik vērtīgs ir šāds lietrārisks virziens? Vispirms

viņš nerīkojas ar mākslas metodēm. Viņa pamatos
ir likta dzīves kopēšana, un šādai mākslai trūkst

tā starojuma, kas mirdz pāri visām cilvēciskām

pūlēm. Tā ir praktiska un zema aprēķina ielauša-
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nās mākslas valstībā, tas ir garīgs korupcijas sā-

kums. Tādai literātūrai trūkst magnēta, kas velk

dzīvi uz augšu, viņa visa ir pielāgošanās zemākiem

instinktiem.

šī cilvēku nīšana un pazemošana, kura Mēr-

nieku laikos vēl atrodas zināmā līdzsvarā, parā-
dās pilnīgā kailumā „Izjuriešos". Romāna sākumā

lasāma kāda frāze, kura daudz ko atsedz autora

uzskatos: „Kur baznīcā ik svētdienas dzied, „es

savus grēkus sūdzos," un kur to nevienam nepie-

trūkst, ko sūdzēt, kur māņu ticībai un mēnesim

vairāk spēka, nekā saulei un skaidram prātam."

Te mēs redzam, ka brāļi Kaudzīši jau parā-

dās, kā nākošās ~jaunās strāvas priekšteči", kuri

apelēdami pie skaidra prāta vispirms griezās pret
baznīcu un ticību. Ja apskatāmies „Mērnieku

laikos" un „Izjuriešos", tad tur atrodam divas cil-

vēku katēgorijas — vienus labos un skaidros, prā-
ta gaismas ļaudis un otrus blēžus un neliešus, šis

Kaudzīšu šaubu un kriticisma gars nerima līdz ar

viņiem. Viņš ir paplašinājies un Upīša natūrālisti-

skos un Laicena aģitātoriskos romānos mēs redzam

atdzimstam Kaudzīšu garu. še labais ir komūnists,
bet sliktais pilsonis. Saprotams, ka Kaudzīši bij

pret komūnistiem, kuri visu dzīvi gribēja kārtot

pēc skaidrā, bet greizā prāta iegribām. Tas ir tas

pats „Izjuriešos" minētais skaidrais prāts, bet ti-

kai konsekventāks. Visas mūsu laikmeta sociālā

slimības ceļas no šī skaidrā, bet greizu ideju pilna

prāta. Nekas cilvēcei nav nodarījis tik lielu po-

stu, kā šis tīrais prāts, kas pārtiek no savām speku-

lācijām, nerēķinoties ar tautas tradicijām. No

franču XVIII. g. s. apgaismoto filozofu prātiem
radās lielā revolūcija, no Kanta skaidra prāta kri-

tikas modernais vācu teologu ateisms.

Pie otra latviešu prozas virziena, kas sekoja
tautiskam laikmetam, mēs atrodam visu to gara
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diženumu un skaidrību, kas tik raksturīgs latviešu

sētai. Veselām zemnieku paaudzēm vajadzēja

darboties, glabājot savus tikumus un parašas, pirms

spēja radīt Neiķenu ceļa sagatavotāju un piepildī-

tāju Apsīšu Jēkabu un tad beidzot latviešu prozas

augstāko kalngalu, meisteru Rūdolfu Blaumani. Ja

lauku gars ir pilns Dieva gara, tad arī viņi tāda ir

pilni, un sevišķi tas sakāms par Blaumani. Ja mūsu

Eiropas mākslas ideāli ir līdzsvars, visu sastāvdaļu
vienādā un harmoniskā saskaņā, tad šo ideālu Blau-

manis pie latviešiem ir reālizējis. še neņem pārsva-
ru ne vakari, ne rīti, ne tikums, ne netikums. Ne

Afrodīte, bet Minerva ir bijusi viņa vadone, pasar-

gādama to no visām nejaušībām viņa mākslas ceļā.

Mums nav otra rakstnieka ar tik skaidru galvu, kā

viņš. Viņš nav labi mēbelēts prāts, kam katra ideja
savā plauktā un kādu netrūkst mūsu dienās, bet

pareizi domājošs prāts. Labi kadensētā ritmā viņš
liek nākt skatuvē dzīves komēdijām un traģēdijām,

tā, kā tas cilvēka mūžā parasts, būdams vislabākā

pretģifts visām modernām ģiftīm. Nekas nav ta-

jāks no romantisma, kā Blaumanis, šis priecīgais
zelta vidus ceļa gājējs. Viņš bija saņēmis to labāko

no tā, ko latviešos sauc par veco audzināšanas si-

stēmu, un viņa stils ir tik pat labi kopts, cik labi

koptas bija viņa lielās ūsas. Pie viņa nemeklēsim

sevišķus gudrības vārdus. Blaumaņa gudrība slēp-

jas visā, katrā viņa tēla ķermenī, ko viņš radījis.

Viņš atrodas nevisai tālu no pazīstamā grieķu tei-

ciena : „Skaistums ir bezdomains".

šī laika ļaudīm ir pamatīgums vārdos un dar-

bos. Ko viņi radījuši — tas taisīts no vecām do-

mām, tāpat, kā toreizējās mājas no veciem kokiem.

Bet nu nāca laiks, kad harmoniskais latviešu

gars sadalījās un pie tam tik dažādās daļās, ka

viņas vairs negribēja viena otru pazīt, uzsākdamas

savā starpā visasākos karus. No šī laika sākās lat-
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viešu nelaimes, sabiedriskas, morāliskas un politi-

skas, un tas, kas latviešu garam atdos atpakaļ viņa
seno vienību, būs tas lielākais latviešu virs, „ko
tie tēvi kāroja, ko pravieši tulkoja."

Tas bija laiks, kad latviešu lauka māja sāka

laist bērnus, kā to dara bites jūnijā. No veco lat-

viešu celmā savītām ligzdām pacēlās vesels bars

putnu un aizlidoja. Kad viņi atgriezās uz vietām,
no kurām bij cēlušies, tie sāka dziedāt katrs savu

dziesmu, un tā bij individuāla dziesma, pilna svešu

domu un jūtu. Visi viņi bij iedragājusi es, jo vi-

ņiem bij jāizcīna garīgās cīņas, kādās līdz tam ne-

viens latvietis nebija cīnījies. Senais patriarchālais
latviešu pašu paradumu un kustīgās ticības caur-

austais uzskats tiem deva atbildi uz visiem jautā-

jumiem. Jaunie šo uzskatu atmeta un bij paši jau-

tātāji un atbildētāji. Viņi bij kaut ko skatījuši un

atzinuši, bet tas viņiem nevēstīja neko citu, kā

stāstu par „pasauļu bezgalīgo garlaicību," lietojot
kāda sveštautieša rakstnieka skaisto izteicienu.

Visi viņi sevi nes lielu vientulības traģēdiju, un

neizdziedināms pesimisms kā Kaina zīme ir uz-

spiests viņu pierēm.

Tāds ir Edvarts Veidenbaums, kas vīrišķībā
savu garu pie Horāca bij ārdējis,klausīdamies viņa
Bandūzijas avotā, zem oša, kur lejup krīt runīgas

ūdens straumes. Bet kāda akla tumsa nāk no viņa
dziesmām, kuras tomēr ir pilnīgākās, kādas latvie-

šu dzejnieki bij radījuši, un ir tādas arī vēl tagad.

Viņš redz nepielūdzamu fātumu dzīvē darbojamies,
kas tam laupa katru prieku:

.
. .

Un tomēr še dzīvē sapņots
Par mīžīgām lietām tiek,
Par laimi, par godu un slavu,
Uz kapa grib laurus lai liek,

Bet lauri un gods un slava

Tā iznīkst, līdz zudis tu pats,
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Un tālāk un atkal tālāk

Rit šausmīgais mūžības rats.

Tāds ir visu individuālistu liktenis, kas nesajūt

savu radniecību ar citiem cilvēkiem. Kad cilvēks ir

viens pats un negaida, nekam neticēdams, ne no ku-

rienes palīdzību, tad viņš nevar ne raudāt, ne smie-

ties, bet tikai domāt tumšu domu. Smejas un raud

tikai tas, kam ir kāda cerība, kas tic. Bet savā pa-

ša tumsā nomaldījies individuālists ir viens.

Tā atziņa, pie kuras bij nācis Rainis, bagātu
latviešu zemnieka pēctecis, ir līdzīga Veidenbauma

atziņai: „Tu esi viens no mūžības un viens tu pa-

liksi līdz galam, līdz tavas dzīves atliekas tiks lem-

tas pirmatnības salam." Viņā mums ir darīšanas

ar vēl lielāku individuālistu, nekā Veidenbaumu,

jo, darīšanas ar vēl lielāku individuālistu, nekā Vei-

denbaumu, jo, nodzīvojis ilgāki par viņu, viņš pa-

guvis galīgāki izteikties. Ar Raini ir notikušas dzi-

ļas pārprašanās, skaitot to par proletāriešu dzej-
nieku. Rainim ir tuvi zāles, puķes, saule, jūra, bet

arī titki līdz zināmam mēram, bet vistuvāki viņam
stāv viņš pats: Tikai visi pārējie cilvēki no viņa ir

bezgalīgi tāli. Viņa nodarbošanās ar proletāriešiem
ir tādapat, kā augstu kungu nodarbošanās ar filan-

tropiju. Tā tik ir viena no viņa augstprātīgā gara

elegancēm. Ne velti, atrāvies no pūļa, viņš saka:

„še jūtu tikai svešu dvesmu: es nezinu, kur mājās

esmu." Un tiešām, nav otra dzejnieka, kas tādā

mērā būtu atraisījies no zaļojošās, silti pukstošas

dzīves, kā Rainis. Pēc katra dzejnieka darbiem

mēs varam rekonstruēt zināmu laikmetu, jeb kādu

daļu no viņa. Pie Raiņa tas nav iespējams. Viņš
iet it kā pa smilšu tuksnesi, kur redzamas tikai viņa
pēdas. Ar visu to stāv sakarā viņa ievērojamais

dzejolis par mūžīgo ritēšanu. Višam viņš rit cauri,
nekur neapstādamies, kā viens un savas vientulības

pavadīts. Un kad viņš dzejo sabiedrisku cīņu dze-
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joļus un piedalās viņās, tad tas ir tāpēc, lai nedzir-

dētu briesmīgo klusumu ap sevi. Kad nu lasām viņa
pantus, kuros dažreiz daudz ārkārtīgi koncentrē-

tas iedvesmes, un kuri dažreiz pat ir meistara rokas

taisīti, tad viņi netrokšņo, kā lapaini koki, bet stāv

kā kaili kaktuši tuksnešainā zemē un vientulības

svelmējošais vējš pūš ap viņiem.

Es jau sacīju, ka prāta spekulācijas, kas nesai-

stās ar tradicijām, ircilvēcei daudz posta nesušas.

Raiņa dzejas ir tādas skaidra prāta spekulācijas,

Viņš, bez šaubām, to nebij domājis, bet no viņa vie-

nīgās idejas, kas nepazīst cilvēka žēlumu, lielinieki

taisīja galīgos slēdzienus. Viņš ir anarķistisks, bet

ne būvējoššs gars un vai tiem ļaudīm, kas iedo-

māsies sekot viņa traģēdiju varoņiem, ņemot tos

sev par modeli. Viņi kļūs vai nu par Antiņiem, vai

lieliem ļaundariem. Rainis ir dzejas līdzekļu pil-

nīgs valdinieks. Viņš atvēris līdz galam vaļā savu

apbrīnojamo oriģinālitāti. Kas garā stiprs, lai klau-

sās viņā, bet kas vājš, lai aizbāž savas ausis ar va-

sku, kā to darīja Odisejs saviem airētājiem gar si-

rēnu salu braucot.

Tādas bij tās domas, kuras Rainis atnesa savai

tautai. Dažas bij viņai par mūžīgu greznojumu,
dažas par mūžīgu postu. Viņš ir kā Jāņa parādī-
šanās grāmatā padebešos taurējošais ercenģelis,
kas izsauc no pazemēm lielos siseņus, kam bij lemts

cilvēci mocīt sešus mēnešus.

Trešais lielais individuālists, Jānis Poruks, ir

vistraģiskākā mūsu literātūras personība. Viņam
nav ne Veidenbauma vīrišķīga pesimisma, ne Raiņa
abstraktā jrribas spēka. Viņš ir gribējis noraut

viskrāšņākos rožu ziedus, bet ir ticis viņu ērkšķu
nāvīgi sadurstīts. Viņš arī ir visatklātākais un vaļ-
sirdīgākais latviešu dzejnieks. Viņa traģēdija

mums ir ļoti tuva, jo tā ir ļoti cilvēcīga un viņš se-

koši viņu izsaka:
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Tu prasi, ko pārnesu, māmulīt,

No svešuma piemiņai mājās?

Sirds sāp, un viss, ko mantojis,
Ir gurdenums rokās un kājās.

Un kabatā sažņaugts valgs lakatiņš,
Kas asarās allaž mircis,
Un kaltuse maizes garoza

Par pēdējo grasi, ko pircis.

Tumšs sapnis mana pagātne dus,

Dziļš klusums jums sētā valda.

Skaļš jaunības sauciens pamostas,
Kad sēžu pie vecā galda.

Kad nu šos pantus uzmanīgi noklausās, tad var

manīt, ka liktenis, kas viņos runā, ir latviešu torei-

zējās jaunatnes liktenis. Cik daudzi nav aizgājuši

līdzīgi viņam, izraudamies ar visām saknēm no

dzimtās zemes, nicinādami vienkāršā zemnieku

sētā sirmojošā latviešu Odisēja uzmanīgo gudrību!
Bez pietiekoša gara ārdējuma, nezinādami kādu

vietu ierādīt modernām idejām, viņi ir krituši tam

par upuri. Viņi nebij mērkti Stiksā un netikvien

papēdis, kā Achilam, bet visa miesa viņiem bij at-

klāta ievainojumiem. Viņi klīst kā mūžīgie žīdi

pa latviešu gara labirintiem, nezinādami, kur pie-
stāt. Bet lai ir slavēts Poruks par savu atklātību!

Ir daudzi mūsu starpā, kas par ideālu runā, kā par

latviešu senās mājas garu! Poruks, nosēzdamies

pie vecā galda, sajuta lielus sirds apziņas pārmetu-

mus, mēs tur nosēzdamies sajūtam tikai garlaicība

un jau pēc trim dienām raujamies atpakaļ uz pil
sētu, latviešu seno sētu slavēdami.

Poruks mēģināja izlabot savu kļūdu, bet viņš
nepielipa vairs pie vecās latviešu morāliskās kārtī-

bas, jo par daudz viņā bij svešu mālu, un kā pakār-
tais viņš visu mūžu šūpojās starp diviem stabiem,

starp Kristu, Vidzemes hernhūtismu un Nīčši. Viņš
slimo ar gribas trūkumu, kura ļoti vajadzīga dzī-
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vē, bet vēl vairāk mākslā. Dzīvē cilvēki bieži vien

var tikt uz priekšu caur draugu aizgādību, bet gara

pasaulē tādas nav, še tikai talants un griba no sva-

ra. Dzejnieka talants Porukam ir liels, kā klaju
lauku visklusākās dienās appūš dažādas vēsmas, tā

Poruka garu pastāvīgi aplido iedvesmas. Bet dzie-

smas, kura viņam vairāk kā jebkuram citam latvie-

šu dzejniekam, nāk taisni no sirds, ir līdzīgas va-

ļīgājiem dūmiem, kuri kāpj no zemes augšup. Viņš
tās savijis kā gadās, ar nevarīgu roku sajaukdams
mīlestības un nāves dvašu.

Viņa stāstos rotājas neizsīkstošā fantāzija, bet

viņa varoņi slimo ar to pašu slimību, kā viņu au-

tors. Bet jau trīs gadu desmitus viņš ir viens no

latviešu garīgiem vadoņiem un viņa atšķirība no

Raiņa ir tā, ka Raiņa ideju iedvesmoti ļaudis ir no-

galinājuši simtiem savu līdzpilsoņu, bet par Poruku

sajūsmināti jauni cilvēki ir simtiem paši sev galu

padarījuši. Kura no šīm sirēnu dziesmām ir kai-

tīgāka ? Abas ir kaitīgas, un abas ir jādzird. Bet

kur ir mūsu laika gudrinieks, kas, mācīdams vedis

savu skolnieku cauri šausmām un kārdinājumiem
līdz sliegsnim, kur atskan debesu koru dziedāšana ?

Nemetīsim uz Poruku akmeņus. Pats kārdināts un

grēkā kritis, viņš ir liels kārdinātājs. Bet viņš :r

izcietis krusta nāvi, izpirkdams veselas paaudzes

noziegumu.

Sākumā es runāju par laikmetu pēc franču re-

volūcijas, kā par kultūras degradācijas laikmetu,
kas saistīts ar dēmokratiskās pilsonības, dēmokrati-

jas un sociālisma gājieniem. Tas ir laiks, par

kuru Ogists Konts saka, „kur nabagie vairs neciena

bagātos, bet bagātie savukārt vairs nepelna cie-

nību," Pie mums visas šīs idejas, kuras Vakarei-

ropā cīnījās lielā cīņā, nonāca atkritumu veidā un

pie tam vēl ar Vācijas un Krievijas starpniecību.
Viņas ņēma māju vietu vistrulākās un aprobežo-
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takās smadzenēs, kādas vien latviešiem bijušas.

Jansons-Brauns, Andrējs Upīts, Jankavs, Līgotnis

un daudzi citi, ievadīja šo barbāru uzbrukumu Lat-

vijai un viņas literātūrai materiālistiski sociālisti-

sko ideju vārdā. Viņus pabalstīja gandrīz visa pil-
soniskā prese, jo pilsonība nesaprata ap ko lieta

grozās. Toreiz vēl jaunie rakstnieki patvērās

mazā, tagad jau aizmirstā žurnālā „Dzelme" un

viņas lapas puses aizsargāja literātūras priekšrocī-
bas. Nekādu ievērojamu darbu vēl šiem rakstnie-

kiem nebij, bet viņiem bij toreiz cits varens ierocis

— pareizs princips. Un sociālisti še redzēja gal-
venās briesmas, jo viņi saprata, ka tas, kas pareizi

kalpo mākslai, labi kalpo arī savai tēvijai. Un lat-

viskā tēvija bija šo cilvēku vislielākais ienaidnieks.

Tas bij īsts argonautu brauciens pēc zelta aunādas,
un Viktors Eglīts bija še galvenais vadonis. Viņš
ir devis labus cirtienus un tādus pat saņēmis, un

galā pieredzējis uzvaru.

Visi rakstnieki, kas šaī literāriskā cīņā pieda-

lījās, ir iesākuši, kā individuālisti, iedami cauri ne-

izbēgamiem maldiem, bet nākdami vīra gados, ir

padevušies nacionālai disciplīnai. Viņi, runājot
kāda Eglīša romāna varoņa, advokāta Butlera vār-

diem, ir varējuši daudz ko aizmirst, bet tikai ne sa-

vas dzimtenes dzērvju un meža zosu klaigas pava-

saros. Tā šī paaudze pacēlusies gaisā no vecā lat-

viešu celma, atkal pie viņa ir atgriezusies, atstā-

dama Rainim viņa mūžības miglas un bezmērķa
ritēšanu, šie rakstnieki iet arvienu dziļāk par sa-

vas rases pēdām, un mēs redzam literātūrā Au-

sekļa laikmeta mitoloģismu atkal atgriežamies. Un

ne tikai to vien, bet mēs redzam arī, ka rakstnieki

ņem saviem darbiem sižetus no dažādiem mūsu

vēstures laikmetiem, aiziedami pat līdz mūsu rasas

iztekām. Tā viņi iesāk orientēšanos uz Latvijas

pusi,tā viņi no vakariem paņemtām labām mākslas
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metodēm uzar latviešu atmataino gara zemi, tā viņi
taisa ēku no mūsu pašu tautas materiāliem, šī pa-

audze ir izdarījusi Odiseja ceļojumu un taisni uz

viņu zīmējas pants:

Kad gaitu dzejnieks sāk, tam daži mastiņi māj,
Bet izceļojies daudz, lai vairs viņš neatstāj
Sev piedzīvojumus un gudras domas smēlies,
To mazo dzimteni, no kuras kādreiz cēlies.

Pants, kura skrējienam dzimts peizāžs spārnus dos,
Arvienu īstens būs un laikus apceļos.

Šī paaudze ir gājusi labu ceļu, pāriedama no

revolūcionāru ideju dievināšanas, uz tās zemes die-

vināšanu, kur atdusās viņas mirušie.

Nav še nekāda atsevišķa virziena, bet kad pēc
gadu desmitiem vēsturnieks atskatīsies uz šo laik-

metu, tad pie visiem pārrunājamās grupas dzejnie-
kiem viņš atradīs kautko kopīgu viņu dzejas pa-

ņēmienos. Ja aplūkojam to dzeju, kas bijusi pirms

viņa, tad tai piemīt zināmā mērā abstrakts rak-

sturs. Viņa dzied par nenoteiktām jūtām, maz

pieskārdamās dzīves priekšmetiem. Bija pat pirms
tam tāds uzskats, ka to tieša pieminēšana dzejā

kaitē viņas cienībai. Šis virziens nu vareni papla-

šināja latviešu dzejas robežas, kā formas, tā arī

viņas simpātiju sfairas ziņā. Mūsu literātūrā, kā

tas bijis renesanses laikos pie visām tautām, apaug

visdažādākām dzejas formām. Sonētes, tercīnes,

rondeles savairojas bagātīgi, izdziedādamas visda-

žādākās domas un sajūtas, un liekas, ka dzejnieks
atrod prieku, cīnoties ar šīm dzejas grūtībām.

Mūsu dzejā ieviešas epistolāra forma, kura,
nākdama no senās Romas, apceļojusi visas Eiropas
literātūras. Viņa dod iespēju dzejniekiem izrunā-

ties par visdažādākām konkrētas dzīves lietām, par

politiskiem, sabiedriskiem un literāriskiem jautāju-

miem, rādot tos dzejas apgaismojumā. Līdz ar

visu to dzejas vokabulārs pavairojas, piešķirdams
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tai lielu konkrētu svaigumu. Satira, kura līdz tam

netika skaitīta par nopietnu dzejas veidu, iegūst
visas mākslas tiesības. Ja nu salīdzinām šī vir-

ziena politisko un sabiedrisko dzeju ar tādu pat

Raiņa dzeju, tad nāk redzams šīs strāvas pārākums.

Viņa nosauc Metas īstā vārdā, apveltot tās spārno-
tiem epitetiem, kāmēr pie Raiņa, abstrakciju pa-

saulē dzīvojošā dzejnieka, viss tas izteikts allēgori-

ski, kas kādreiz Viktoram Eglītim deva iemeslu

viņu nosaukt par fābulistu Krilova garā.

Tā mūsu dzeja pamazām atraisījusies no apro-

bežotā un neauglīgā individuālisma, sasaistās sim-

pātiskām saitēm ar dzīvi un tautas likteņiem, šim

laikmetam ir visas klasiskās dzejas iezīmes, tas ci-

tādi arī nemaz nevar būt, jo viņam ir viņas metode.

Šie dzejnieki labi kalpo mākslai, caur to labi kalpo-
dami arī savai tēvijai. Viņu darbība ir reakcija
individuālistiski revolūcionāram garam.

Bet šis gars atgriežas mūsu literātūrā citā

veidā. Kā visās tautās, arī mums ir cilvēki, kas

ķer nepārbaudīdami visas idejas, kas ierodas Ei-

ropā. Tagad Vācijā ir nācis modē kāds jaunhumā-

nisms, kas iziet uz visu robežlīniju najaukšanu gara
dzīvē, šī mācība, kas nākdama no Indijas un at-

razdamās visciešākā sakarā ar Tolstoja mācību,

par nepretošanos ļaunam, ir ieguvusi augstus ka-

tedrus Vācijā. Viņas pamats ir tautu nacionālisma

ārdīšana. Pie mums šo mācību sludina vesela rin-

da jaunāko rakstnieku, kuri pieskaitāmi nacionāli-

sma vissīvākiem pretiniekiem. Tie ir Rudzītis,

Ērmanis, kāda Senta Mauriņ, un, par brīnumu, viņi
atrod patvērumu arī mūsu nacionālajā presē. Nav

jāaizmirst, ka šīs idejas nāk no Vācijas un tiek sir-

dīgi propagandētas jaunajās valstīs.

Pastāv visciešākais sakars starp mākslu, lite-

rātūru un politiku. Ne starp ikdienas, bet nacio-

nālo interešu politiku. Visas šīs disciplīnas ir tau-
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tas gara zari un vieni un tie paši spēki, no tautas

nākdami, dod viņiem dzīvību un virzienu. Kad

tauta iet uz augšu, kad viņa sāk izbūvēt savu dzīvi,

lai viņā valdītu kārtība, tad arī literātūrā norisinā-

jās līdzīgas tendences. Viņa atstāj aiz sevis iedve-

smei nejaušības, ķerdamās pie plašiem, prāta caur-

austiem darbiem. Valsts dzīvē tam atbilst likum-

došanas un izpildu varas apvienošanās viena cil-

vēka rokās, kas nozīmē, ka tauta sāk saprast po-

litiskās mākslas būtību.

Latvieši savā gara dzīvē, no revolūcijas un in-

dividuālisma nākdami, ir nonākuši pie klasiskiem

principiem un kontrrevolūcijas, jo ļoti pareizi aiz-

rāda Ogists Konts, ka
„

tās idejas, kas derēja ārdī-

šanai, neder būvēšanai."

Latviešu rakstniecība ir sapratusi šo uzbūvējo-
šo principu vērtību, bet visa mūsu tautas nākamība,
viņas garīgā un materiālā kultūra un mūsu valsts

pastāvēšana būs neapdraudēti tikai tad, ja šie prin-

cipi taps par mūsu satversmes pamatprincipiem.
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Literāriskas pārdomas.

Katra zeme ir vērtējama pēc kokiem un stā-

diem, kas viņā izaug. Ja tas ir tā, tad mūsu vecā

latvietība ir ar sevišķu cildenumu minama. No vi-

ņas garīgās zemes izaug lielie latviešu prozaiķi Ap-
sīšu Jēkabs, Janševskis un Rūdolfs Blaumanis, šie

vīri stāv kā vareni koki mūsu zemnieciski reliģiskā

pasaules uzskata saulrietā. Visi viņa aizejošie stari

tajos kavējas. Viņi apvienojuši sevī veselu mūsu

lauku dzīves laikmetu. Kāds ir tas iemesls, kas

dara šos rakstniekus tik cienījamus, viņu stilu tik

skaidru un viņu veidotos tēlus tik monumentālus?

Jūs atminaties veco latviešu klonu un sirmo

labības vētītāju viņā ? Viņš kustina savu sietu pus-

dienas laikā, sakarsuša lauku vēja appūsts. Kā šis

vētītājs vētīja graudus, tā šie rakstnieki vētīja
cilvēkus plašajos un lēnajos senās latviešu reliģi-
skās morāles vējos. Tie viņiem deva spēku, ie-

dvesmu un plašumu, kas bija lielāks par viņu indi-

viduālajām spējām. Viņi šūpojušies augstos viļņos.
Tā tad liela māksla izaug no reliģiskiem ticē-

jumiem, kur neskaitāmu cilvēku balsis saplūst vienā

vienīgā lūgšanā.

Mēs visi zinām, ka saules gaisma vispirms re-

dzama augstās virsotnēs. Ilgākam laikam jāpaiet,
iekāms viņa nonāk ielejās un aizdzenot vispārējo
krēslu, atdalītu no tās priekšmetu bēgošās ēnas.

Kā tas notiek ar saules gaismu, tā tas ir arī ar

dažām simpātijām. Viņas vispirms iemirdzas tikai

atsevišķu cilvēku sejās. Jāpaiet daudziem gadiem,
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pirms viņu atspīdums parādās arī uz citu pierēm.
Katrs cilvēks taču nav nekas cits, ka cietoksnis,

kuru idejas ieņem tikai pēc ilgākas aplenkšanas.

Doma, ka mūsu tautu dziesmas ir mantu kam-

baris, kurā paslēpts daudz dārgumu, no sākuma ra-

dās tikai viena, vai nedaudzu cilvēku galvās.

Tagad visi vienā balsī atzīst, ka Dainas ir ne-

atsverams dārgums, aka, no kuras var smelt un

dzert visskaidrāko ūdeni. Jāsaka, ka viņu slava

nākotnē vēl vairosies, jo ļaužu simpātijām arvienu

ir lavīnes raksturs. Bet viņām ir arī lavīnes likte-

nis.

Mūsu Daiņām lemta apskaužamāka daļa: vi-

ņas pieder pie visizslavētākām, bet arī pie vismazāk

lasītām grāmatām mūsu literātūrā. Kad dzird vi-

ņas augsti slavējam, tad šajā slavinājumā slēpjas
trīs ceturtdaļas liekulības, jo trīs ceturtdaļas no

visiem slavinātājiem viņas nav lasījuši. Bet tas jau
ir visu mūžīgo grāmatu liktenis. Vispārējā cienība

viņas ielenc tāpēc, ka viņu tekas tikai retais staigā-

jis. Tautai nepieciešami tādi altāri, kuru segas ti-

kai izredzētie drīkst sakustināt.

Kā katrs liels mākslas darbs — tā arī Dainas

ir instrūments, no kura visas skaņas var izdabūt ti-

kai pratēji. Par ko priecājas lielākā daļa šīs četr-

rindīgās dziesmas lasot ? Par vienu otru asprātīgu

izteicienu, joku vai gleznu, bet māksla, kas ielikta

viņās, paliek lielākai daļai nepieietama. Viņu vien-

kāršā, bet arī smalkā uzbūve, epitetu daiļums, no-

skaidrota skatīšana aiziet garām neredzēti. Tā

tad arī notiekas, ka īsto daļu no viņām ņem tikai

nedaudzie, tie, kas dziļāki ieskatījušies mākslas pa-
rādībās. Pasaule gudri ierīkota uz pakāpenības

pamatiem. Priesteri ir Dieva starpnieki. Viņa
gribas iztulkotāji, mākslinieki rāda daiļumu, kas

apslēpts kādā tautā, bet zinātnieki rokas pēc da-

bas noslēpumiem. Tā arī tautas dziesmu skaistumu
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saņems tauta kāda dzejnieka darbos, kas pats vi-

ņas uzmanīgi būs pētījis, meklēdams aizmirsto

dievu pēdas.

Kā mēs savu zemi uzaram un saņemam no vi-

ņas bagātākus augļus, nekā mūsu senči, izlietoda-

mi svešas tautas atrastos darba paņēmienus, tā arī

mēs savas Dainas m pārējo literātūru sapratīsim

labāki, ja iepazīsimies ar rakstniecības pētīšanas
metodēm. Garīgi mēs esam ļoti jauna tauta, mēs

tikai sodām, bet nevērtējam un nesalīdzinām.

Mums ir daudz literārisku parādību, bet maz do-

mu par viņām. Mums ir laba literātūrā, bet nav

labas literātūras vēstures. Vai tas nozīmētu, ka

mums ir vairāk prāta, nekā saprašanas? Tas tie-

šām tā ir, jo mums trūkst tās augstās garīgās ziņ-
kārības, kas rakstnieku ved no vienas literātūras

parādības pie otras, liek tam apceļot gadu simte-

ņus, lai pētītu, sijātu un salīdzinātu.

Ikviens spriedīs greizi un nodarīs daudz ļaunu-
ma sev un citiem, kas Ķersies pie mūsu literātūras

apspriešanas, neizpētījis latinisko tautu literātūru.

„īstā skola", kā kāds rakstnieks saka, „atrodas
tur".

Un tiešām, ko mēs bez šīs skolas varam darīt

un novērtēt? Neko. Mēs esam bez ieročiem, mēs

varam tikai pelt vai slavēt, un vērtēt pēc sajūtām,
kādas uz mums atstāj zināms darbs. Caur to arī

notiekās vislielākās kļūdas un sevišķi pie mūsu se-

nā literāriskā laikmeta novērtēšanas, kaut gari par

viņu mūsu vēsturnieki visvairāk rakstījuši.

Ja mēs uzartu ar gudras ērodīcijas arklu ne-

vien mūsu veco, bet arī jaunāko latviešu literātūru,
mēs nāktu pie vispamācošākiem slēdzieniem. Viens
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no viņiem būtu mums nevisai glaimojošs. Tas ska-

nētu :

Mūsu literātūras sākumos ir darbojušies vīri,
kuri dažreiz bijuši mazāk par mūsējiem talantu

ziņā, bet daudzreiz pārāki par tiem garīgā un citā

kultūrā. Ja mēs gribam šo to mācīties pašu mājās,
tad viens no skolas soļiem ir tur, divi simts gadus

atpakaļ. Salīdzinot ar tiem laikiem, mēs esam

drusku dekultūrējušies.

Tā būtu vislielākā kļūda, ja mēs sacītu, ka šo

vīru darbībai nebūtu bijis labvēlīgs iespaids uz

mūsu tautu.

Vērojiet mūsu vecos zemniekus, kuru tik maz

atlicies, un kuri bez lieka trokšņa viens pēc otra

aiziet dusēt pie saviem tēviem. Līdz ar tiem izgaist

no mūsu tautas vidus īstā un patiesā kultūra. Par

viņiem nevar nerunāt ar diezgan lielu cienību. Viņi
bij savienojuši sevī divus iespaidus. Vecā latviešu

tradicija viņos savienojās ar to gaišo humānismu,
ko tiem mācīja vecie skolotāji un mācītāji. Viņiem
bij savi uzvešanās kodeksi, kas izauga no viņu iek-

šējā satura. Viņi nekļūdītos nevienā sabiedrībā, kā

tas tagad gadās ar dažu labu ievērojamu vīru, jo

viņi nevienu neimitēja, izņemot sevi pašus. Cik

vientulīgi izskatās viņu stādītie koki ap latviešu

mājām! Uzvešanās nav mēchaniski iemācāma. Viņa

izaug no cilvēka iekšienes, atgriežoties pie vecā

latviešu gara.

Tas cilvēks, kurš būs izlasījis un labi pārdo-

mājis bībeli, būs daudz izglītotāks par to, kas ap-

rijis simtām grāmatu, piesavinādamies to, ko sauc

par zinības pēdējo vārdu.

Mēs ļoti daudz domājam par visām lietām, kas

atrodas ārpus cilvēka, bet pārāk maz par pašu cil-
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vēku un par zinātnēm, kas ar viņu nodarbojas.

Tāpēc arī cilvēks pastāvīgi izslīd no mūsu apkam-

pieniem. Dažu dzīvnieku audzināšanai mēs pie-

griežam lielāku vērību, nekā mūsu jaunās paau-

dzes audzināšanai. Mēs darām gluži otrādi, nekā

tās tautas, kuras kļuvušas lielas.

Kad katoļu baznīcu apdraudēja reformācija,
tad viņa laida darbā ģeniāli izdomātu audzināša-

nas plānu, šīs jezuītu sistēmas uzdevums bija radīt

atsevišķu cilvēku izlasi. Un kāds bija rezultāts?

Valdībām bij jālieto vara pret viņu skaidri garīgo

pārsvaru.

Priekš kara jau mums bij daudz humānitāru

profesiju, bet nebija neviena, kas viņās teorētiski

darbotos. Savas iegūtās zināšanas un zinību me-

todes šie darbinieki izlietoja, lai materiālizētos, bet

ne lai virzītu uz priekšu zinību, no kuras mantu

kambariem viņi paņēma savus ieročus. Mēs nere-

dzējām viņus paceltus ideju kaujās. Mums bij
daudz jūristu, bet nebij neviena darbinieka jūridi-
skā literātūrā, mums daudz ārstu, bet nebij ne-

viena ārsta pētnieka, daudz vēstures skolotāju, bet

neviena vēsturnieka. Un ja tādi bij, tad viņi rak-

stīja krievu valodā, aizmirsdami, ka ir arī latviešu

valoda, kurai vālodzes dziesmas vijīgums un lak-

stīgalas dziesmas daiļskanība. Vienīgi filologi bij
iemīlējušies mūsu valodas skaņās, kas šajās piekra-
stēs bij skanējušas tūkstošiem gadu.

Bet rakstnieki neatstāja ne savu zemi, ne savu

tautu, šīs darba bites bij pārāk smagi aplipušas
ar latviskās dzīves domu sajūtu un iedvesmu ziedu

putekļiem, lai paceltos citās atmosfairās. Viņi, kopā
ar mūziķiem, gleznotājiem un filologiem tad arī

bija vienīgie skaidra gara reprezentanti mūsu tau-

tā. Kāmēr lielākā daļa mūsu mācītās intelliģen-
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ces pārtika no dzīves koka lapām, latviešu literāti

un mākslinieki, ideju radītāji un virzītāji, centās

paplašināt līdz bezgalībai šo lapu zaļo biezokni.

Pirms kara viņi atradās starp nežēlīgiem dzir-

nu akmeņiem, starp pilsoņu trulo prakticismu un so-

ciālistiem, kas šo prakticismu centās izveidot mate-

riālistiskā pasaules uzskatā. Kad karš viņu ciklo-

piskās būves iznīcināja, kad pazuda pamati, uz ku-

riem balstās latviskā iedomība, gars kļuva svabads.

Un ja kāds gribēs būt patiess, viņš nekad zemu ne-

novērtēs dziesmu, kura uz plašiem spārniem lidi-

nājās pa priekšu mūsu kara pulkiem. Bet ko mēs

redzam tagad ? Neskaitāmie prakticisma kāpuri
iebrukuši mūsu tautas koka lapu biezoknī, un nu

viņš jau ir gluži kails. Tagad atkal ir atnācis laiks,
lai rakstnieki paceltu vairogā gara augstās pirm-
tiesības. Tagad viņu stāvoklis ir vieglāks, nekā

tas bij pirms divdesmit pieciem gadiem. Pēc gadu

simteņiem atjaunotā stropā, mūsu valstī, salaidu-

šās bites no tuvienes un tālienes. Vai nevar no-

slēgties brālīga sadraudzība starp zinātniskas, lite-

rāriskas un mākslinieciskas domas darbiniekiem,
lai nodibinot kārtību latviskā ideju pasaulē, nodi-

binātu to arī valstī un sabiedrībā?

Mūsu acu priekšā, kā kalns, paceļas ~kārtīb-
as milzīgais jautājums".

Lai šī gara kārtības piekritēji ir gatavi saņemt
savās rokās Latvijas karogu, jo drīz vien viņš gulēs
nosviests zemē.

Krišjāņa Barona mūžs ir viens no laimīgākiem

mūžiem, šis tautas vadonis un dzejnieks, viņas ga-

rīgo ieroču mūžīgais un stiprais kalējs, pielīdzināms
visu tautu lielājiem vectēviem. Viņš audzis, varens

kļuvis un beidzot nosirmojis savas tautas vidū un ir

aizgājis, vispārējās apbrīnošanas pavadīts.
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Pats dziļāks par citiem būdams, viņš ir skatī-

jies dziļāki un tālāki par citiem. Viņš ir pamatu

meklētājs un atradējs, viņš ir sakalis latviešus kopā

ar mūžīgākām vielām, nekā tās, no kurām mēs ce-

ļam savus laicīgos un iznīkstošos darinājumus. Kā

jūras braucējus pasargā no bojā iešanas kāds zināt-

nisks atradums, atrasts kopš tūkstots gadiem, tā

latviešu vārdu gadu simteņu skrējās glābs no iznī-

cības viņa atrakstās latvju Dainas. Viņa padarītais
darbs mums ir kā avots laiku tuksnesī: mūs neap-

pūtīs smiltis līdz tam brīdim, kāmēr mitīsim viņa
krastos.

Līdz šim mēs esam meklējuši augstus un cēlus

gara un tikumības piemērus citās tautās. Mēs esam

izrāvuši tēlus iz visu laiku vēsturēm, veidodamies

pēc viņiem. Tagad mums ir Krišjānis Barons, no

kura mūža, kas piepildīts ar milzīgu darbu, skan

lielas mācības. Lielas viņas ir tāpēc, ka viņas nāk

no vispilnīgākās dvēseles skaidrības, šinī dvēselē

mēs varam raudzīties paļāvīgi, droši un bez bailēm:

viņā ir atstarojušās tikai mūžīgas lietas.

Un par šo viņa cēlumu, par to, ka viņš latviešu

nācijai devis skaistāko dāvanu, kuru sauc par ne-

mirstību, tauta viņam dod visvarenāko gandarī-

jumu, šis zārks ar sirmbārdaino gulētāju zem

Doma baznīcas velvēm iznīcināja partijas un ra-

dīja tautu. Viņa krīt ceļos no tās svinīguma dves-

mas, ko izstaro viņa vecā un grumbainā piere.

Rainis ir iesācis ar skaidriem pantiem un viņi
vēl ir daudzu atmiņā. „Pūt vējiņi", „Gals un sā-

kums" ir Raiņa skaidrības augstākās virsotnes. Pēc

tam dzejniekā kaut kas notiekas. Viņš sasit savas

dzejas spoguli, kas viņam līdz šim bij rādījis diez-

gan plašas perspektīvas un nu veselā rindā dzejoļu

krājumu viņš priecājās par atsevišķām, spīdošām

drupatām, galīgi sapīdamies impresionisma valgos.
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Bet Rainim piemīt lieluma tieksmes un viņš ar-

vienu mīl sev uzstādīt lielus uzdevumus. Viņš grib

izstaigāt cauri savas un citu tautu mitoloģijām un

celt augšā visu, kas viņās apslēpts. Bet šī darba

iepriekšējo neizdošanos garantē divas lietas: me-

todes trūkums un viņa iemīļotā „vienīgā ideja", kas

viņu dara dzīves un ļaužu aklu. Kā dzejnieks, bū-

dams impresionists, lai tiek galā ar mitoloģiskām

būtnēm? Viņš neizbēgami sapinas dažādu būtņu
un parādību mudžeklī, nogrimdams daudzu sīkumu

aplūkošanā. Tā tas bij „Spēlēju, dancoju" un

„Iļja Muromietī". Likdams dažādiem teiku perso-

nāžiem paust savas idejas slavu, neņemot vērā ne

raksturu, ne apstākļus, viņš kļūst monotons un na-

dabīgs. Tādā kārtā viņš nonāk pie slikta literā-

riskā paņēmiena, pie vāciešu iemīļotās allēgorijas,

kur cilvēki ir tikai dažādu abstraktu ideju iemieso-

jumi.

Jo tālāki no mums aiziet Rūdolfa Blaumaņa
laiks, jo vairāk mīlestība pret mūsu literārisko pa-

gātni liek mums atminēties mirušo dzejnieku. Ne-

skatoties uz to, ka mūsu tagadējā rakstniecība ir

sazarojusies un savairojusies brīnišķigā kārtā, viņa
nespēj aizsegt tautas acīm ļoti cēlos Blaumaņa mū-

zas pantus. Viņa māksla ceļās no dziļiem avotiem

un viņai piemīt viss tas melodiskums un skaidrība,
kāda redzama un dzirdama daudzās Vidzemes kal-

naino apgabalu upēs. Blaumaņa māksla nes at-

starotas savā plūdumā tikai augstas lietas. Bla-

kus debesīm un viņu mākoņiem nepārejošā spožu-
mā še laistās mūsu tautas vecais tikumiskais ideāls

un tie latviešu lauku dzīves tēli, kādi viņi attīstīju-
šies mūžiem skrejot zem šī ideāla iespaida. Bībeles

stingrā tikumība valda kā svētošs un arī sodošs ties-

nesis pār visiem viņa varoņiem.
Bet tā ir tikai viena puse no Blaumaņa mūzas

tikumiskā un garīgā satura. Viņa varoņos deg vi-
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sas zemes kaislības, bet viņas tiek nomāktas ar ļoti
stingru loģiku. Dvēseles aukas, kuras plosās pa

dzejnieka tēlu sirdīm, iedrebas bieži vien tikai kā

vieglas trīsas uz viņu pierēm. Blaumanis savalda

savas kaislības tāpat, kā viņa Edgārs savalda stāvu

saslējušos zirgu virs bezdibenaina Daugavas krasta

No tā, ka Blaumanis ir tāds valdnieks pār se-

vīm, rodas arī viņa mākslas apbrīnojamās īpašības.
Lielā līdzsvarā viņā dzīvo divi cilvēki, kuri noma-

nāmi katrā lielā un klasiskā māksliniekā. Viens

ir kaislīgs, verdošs, ar pirmatnējo dzīves slavu pil-
dīts radītājs — otrs auksts, nepielūdzami lo-

ģisks formas veidotājs, kas iznīcina nežēlīgi vis-

skaistāko jūtu uzliesmojumu, ja mākslas darba vis-

pārējo daļu samērs ko prasa.Līdz ar Rūdolfa Blau-

mani tāds mākslinieka tips uzpeld mūsu literātūrā

pirmo reizi un līdz ar viņu šāds konstruktīvais ta-

lants it kā nozūd no mūsu literātūras, jeb pamazi-
nās ļoti ievērojamā mērā.

Gadījās, ka Poruks un Blaumanis bija laika

biedri. Pirmais bija pilns ar lieliem domu un

jūtu uzliesmojumiem, izšķērdīgs, sevis nežēlotājs,
projām no centra bēgošs gars — otrs — iemiesota

spēka oikonomija, mākslas skopulis, formas mei-

stars vispirmā kārtā. Abi viņi bija divi pretpoli un

nekāda lāga saskaņa nevaldīja viņu starpā. Poru-

kam, kā daudzkrāsainam romantiķim, bija lielāks

iespaids uz mūsu literātūras tālāko attīstību, pie
Blaumaņa atgriežās pamazām un ar pūlēm, jo viņa
klasiskā pilnība nevar sevišķi ne iesildīt, ne aizraut.

Pēc savas nāves Poruks ir radījis ap sevi siltu,

radniecīgu simpātiju atmosfairu un redz piepildā-
mies to, ko viņš vēlējies kādā savā dzejolī: ~Un
lai tie, kas man tik mīļi, visi man pie sāniem dus."

Ir divi lauki, kuros Blaumanis mums devis va-

renus pilnības paraugus — stāsts un drāma. Viņš
mācījies galvenā kārtā no vācu literātūras un tas
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ir apbrīnojami, ka viņa nav aptumšojusi viņa pla-

stisko redzēšanu un samaitājusi viņa formas sajū-
tu. Stāstā viņš paceļās pāri visiem moderno vācu

prozas un drāmas rakstniekiem. Pie mums ne

vienā ne otrā no šiem lierātūras veidiem viņam nav

vēl līdzcenšu. Ir radīti saturā dziļāki darbi, bet

formas un technikas ziņā vēl neviens nav viņu aiz-

sniedzis.

Kas attiecās uz liriku, tad še viņš bija mazāks

meistars. Viņa sausais un vārdu skopais prāts ne-

bija radīts šim mākslas veidam. Viņa spēks atrai-

sījās tur, kur savu konstruktīvo garu viņš varēja

parādīt visā viņa plašumā.

Laiks ir jau aizskalojis to lauku dzīvi un ļau-
dis, kurus Blaumanis tā mīlēja. Indrānu ošu vairs

nava un drošais muižas piķieris Edgars ir aizaulek-

šojis līdzi saviem kungiem. Bet Blaumaņa darbi,
vecā latviešu sēta un bijusē muiža atdzīvojās at-

kal, un Indrānu oši šalc savu mūžīgo šalkšanu.

Ludis Bērziņš pieskaitāms tiem literātūras

darbiniekiem, kuru tura augstā cieņā neliels skaits

cilvēku un kura darbu īstā vērtība nāks redzama

tikai tad, ja viņa kādreiz mums pietrūks. Viņš ir

cilvēks ar augstu literārisku kultūru un neviens no

visintimākiem dzejas jautājumiem tam nava svešs.

Daudzi pie mums runā par dzeju, bet viņš viens

pats izsaka dziļas domas par epitētiem, šo ļoti sva-

rīgo dzejas elementu. Var teikt, ka viņam tas ir

vieglāki iespējams, nekā daudziem citiem zināt-

niekiem, kuri ar šādiem tematiem nodarbojas.

Viņš pats ir jauks dzejnieks un viņa ērudīciju spār-
no nemaldīga intuicija. Ar viņas palīdzību tas pa-

tiesību pārsteidz vēl miegā esot, lai aplūkotu to

visā skaistumā.
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Rakstnieks, kas tēlo sava laika sabiedrības ne-

tikumus un cilvēkus, kas viņus rada, runādams par

viņiem vieglā un patīkamā, pat ļoti artistiskā vei-

dā, sver tikpat daudz, kā tie ļaudis un sabiedrība,

par kuriem viņš ironizē un pasmejas. Viņš dara

ļaunumu vēl lielāku: nostādīdams sabiedrības acu

priekšā negatīvus varoņus, viņš vairo viņu skaitu.

Mēs jau no vecās derības laikiem zinām, ka viens

no vectīviem, laikam Jēkabs, gribēdams padarīt
krāsaināku savu ganāmu pulku, sprauda viņa priek-

šā raibus kociņus. Kā nu rakstnieks, kas grib būt

savas tautas veidotājs, var vest viņu uz laba un pa-

tiesa ceļa, ja viņš arvienu tai tura pretī spoguli,
kur atstarojas netikļi, blēži, zagļi un nodevēji?

Viņš nogrims ar laiku paša radītā purvā un viņa
paaudze līdz ar viņu. Daļa mūsu rakstnieku gluži

greizi saprot rakstniecības uzdevumu. Tas nebūt

nenozīmē mākslas darba pazemošanu, ja viņu ap-

spīd kāda ideāla saule. Rakstniecība cits nekas

nav, ka nacionālās enerģijas pastāvīga pavairo-
šana un mūžīga cīņa ar visus spēkus saēdošiem ne-

tikumiem, kas uzvar, ja sabiedrība kaut brīdi palik-
sies mierā.

Kas Latvijai šinī brīdī ir vajadzīgs? Viņai va-

jadzīgs skepticisma brīvs gars un kaut arī šis skep-
ticisms būtu mākslinieciski izteikts, viņš ir kaitīgs
un nokauj tautas enerģiju. Mums jāceļ atkal godā

ticēšana, kas vairāk nekas cits nav, kā vecais

ideālisms, un to mērķu atjaunošana, kas ved uz

tautas varenumu.

Latviešiem ir viena nekrietna rakstura īpašī-
ba: viņi nemitīgi pieķeras idejām, kas stāv ārpus

nācijas. Kādreiz tas bij sociālisms, tagad tas ir kaut

kāds Indijas humānisms, kuru Eiropā sludina Ro-

mens Rolans. Vesela rinda rakstnieku pieķeras šai

mācībai, aizmirsdami, ka rakstnieks, kuru viņa tē-
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vija Francija uzskatīja kā nodevēju, nevar būt par

ceļa rādītāju.

Daļā latviešu intelliģentu ir savijis ligzdu kaut

kas, ko viņi apzīmē par objektīvismu. Viņi grib
būt ļoti plaši, būdami iecietīgi pret visām idejām,
līdzinādamies sludinājumu stabiem, kur visi vei-

kalnieki atrod savu vietu. Bet ko tas nozīmē? Iz-

vairīšanās no pienākumu izpildīšanas un vislielāko

laipošanu. Objektīvisms ir tāda lieta, no kuras

veras durvis uz visām pusēm pēc vajadzības, šī

objektīvisma dēļ arī visas lietas pie mums stāv uz

vietas. Bet tas laiks ir gandrīz jau pie vārtiem,
kad nežēlīgā vienpusībā un partejiskumā, kas ie-

tver sevī nacionālās intereses, redzēs visu pestī-
šanu. Tad arī vairs nevarēs tautai romāna vai stā-

sta veidā rādīt tos netīrumus, kurus viņa pati radī-

jusi.

Šad tad mūsu presē dzirdami pārmetumi lat-

viešu rakstniekiem, ka tie pārāk maz vērību pie-

griežot mūsu tagadējās dzīves jautājumiem. Se-

višķi lauki paliekot ārpus rakstnieka interešu

aploka, kuras pa lielākai daļai koncentrējoties ap

pilsētu. Ir diezgan daudz patiesības šādos apgsl-

vojumos, bet viņi nezīmējas uz tiem rakstniekiem,
kuri pieslējušies pilsoniskam pasaules uzskatam.

Viņi attiecas visvairāk uz to mūsu literātūras vir-

zienu, kas sevi uzskata par kreisu. Tā kā tā vara,

uz kuras muguras tie grib izjāt plašā arēnā, pie-

mājo tikai pilsētās, tad viņi arvienu ir nodarbināti

ar viņas lietu aprakstīšanu. Jau no modes izgāju-
šu sevišķu krievu rakstniecības paraugu pamudi-

nāti, viņi ķērās pie sižetiem un lietām, kas piisētai

raksturīgi — automobīļiem, tramvajiem, kafejnī-
cām un citām parādībām. īsi sakot, viņi cenšās

notvert mūsu dienu ļoti mainīgos techmkas pēdējos

izgudrojumus tāpat, kā pirms kara Latvijā bij ļoti
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plaša intelliģentu šķira, kas par visu varu pūlējās
satvert dabas un sabiedrisko zinātņu pēdējo vārdu.

Pats parrsevi saprotams, ka bez pamatīgas vienas

zinātnes pazīšanas viņiem neizdevās uzminēt zi-

nātnes garu; viņi atstāja ļoti jocīgu iespaidu ar sa-

vām būvēm skaidri zilā gaisā.

Mēs tik ļoti vēl dzīvojam šī pagājušā laikmeta

psīcholoģijā, ka arī no rakstniecības sākam prasīt,
lai viņa atstarotu uz vieta3ari dzīves pēdējo vārdu.

To prasa pa lielākai daļai ļaudis, kas paši kādreiz

bijuši marksisti, bet vēlāk piegriezušies pilsoņiem.
Viņiem kādreiz galvā iedzīto materiālisma mietu

viņi ir nolauzuši, bet gals tur palicis un vēl

arvienu veido visu viņu domāšanu. Biedrības

~Latvju Jaunatne"disputa vakarā, kāds bijis mark-

sists, bet tagad ļoti cītīgs pilsonis, izsacīja domas,
ka rakstniecība palikusi dzīvei nopakaļus, jo viņa
neesot vēl uztvērusi, kādu milzīgu pārgrozību zem-

nieku garā ienesot radio aparāti. Ik viens redzēs,
ka še mums ir darīšana ar marksistisko uzskatu par

garu kā technikas un ražošanas virsbūvi.

Katrs, kas prasa no rakstnieka acumirkli no-

tiekošo dzīves procesu atspoguļojumu, nepazīst
mākslinieciskās radīšanas veidu, gribēdams ievest

literātūrā paņēmienus, kas pielietojami citur. Tas

publicistikas uzdevums ir uztvert acumirklīgos sa-

biedriskos jautājumus un fotogrāfijas pienākums
fiksēt dzīves atgadījumus. Mūsu literātūrā kād-

reiz jau ir sekojusi un arī pa daļai vēl tagad seko

tādām prasībām un mums arī ir zināmi šo darbībā

pārvērsto prasību rezultāti. Kad Latvijā radās

„jaunā strāva", tad Aspāzija iztaisīja lugas no ve-

selas rindas jautājumu, kurus šī sabiedriskā kustī-

ba izvirzīja. Bet šie darbi zaudēja vērtību līdz ar

visu šo jautājumu aiziešanu. Tā varēja maldīties

ļoti apdāvinātā rakstniece, sajaucot metodes. Arī

mūsu dienās Andrējs Upīts raksta milzīgus romā-
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nus par aktuāliem jautājumiem, bet katrs zin, ka

šis rakstnieks ir nosodīts laist pasaulē tikai nedzī-

vus bērnus..

Arī katru pilsonības rakstnieku sitīs tā nelai-

me, ja viņš ar dedzību ķersies pie dzīves pēdējā
vārda atspoguļošanas. Meliorācijas kustība ir diža

lieta, bet par viņu uzrakstīts romāns aizies nebū-

tībā ātrāk nekā ūdens pa jaunizraktu novadgrāvi.
šāda veida rakstniecības darbiem var būt nozīme,
bet viņi stāv ārpus mākslinieciskās literātūras. Viņi
var sacelt interesi pret zināmu jautājumu un tas

ir viss.

Bet mēs tomēr redzam, ka rakstniecība ir laik-

metu īstā atspoguļotāja un visas dzīves bildes ie-

tvertas viņas lielajos rāmjos. Ja mēs gribam laik-

metu pilnīgi attēlot, mums vajadzīgs laika atsta-

tums. Tas laika desmits vai divdesmits, kurā kāds

rakstnieks dzīvo, ir katlis. Sajukuši kopā viņā vā-

rās visi tēli un idejas, un bieži vien mēs še nevaram

atšķirt īsto no lieka. Visas personas, kas darboju-
šās pie viņa veidošanas, vēl ir dzīvas un var iz-

nākt lielas pārprašanās viņu novērtēšanā. Tāpēc

arī visi lielie literāriskie darbi par kādu laikmetu

nav radušies tad, kad viņš pašu laiku norisinās, bet

daudzus gadu desmitus, pat gadu simteņus pēc
tam. Kad personas un notikumus tauta jau ir pa-

cēlusi leģendā, kad īstais ir atdalījies no liekā, vai

viss notikušais jau pieņem pa daļai ēpiskas formas,
tad rodas viņa apbrīnotājs un aprakstītājs. Tā

ir radusies Odiseja un Iliade, franču klasiskā laik-

meta un šekspira lugas. Ibsena darbi, kuros viņš
aplūko dienas jautājumus, piem. sieviešu emanci-

pāciju, ir jau novecojušies, bet viņa ~Troņa tīko-

tāji", no Norvēģijas pagātnes ņemts darbs, laistās

mūžīgā spīdumā. Blaumanis un Apsitis tikai tad

varēja saskatīt savus klasiskos zemnieka tēlus,
kad viņu morāliskais veidojums jau galīgi izteicies

zem tautas ticējumu iespaida.
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Kādu rakstniecības darbu padara lielu un ne-

vīstošu daudzas lietas. Galveno lomu še spēlē for-

māla pilnība, bet tā var izaugt tikai no lielas ide-

jas, no tā, ko Ģēte ļoti gudri dēvē „par mūžam pa-

stāvošo domu skaidrību". Jo jāņem vērā, ka cil-

vēce jau no savas apzinīgās dzīves sākumiem trinās

ap vieniem un tiem pašiem jautājumiem — grēku

un pestīšanu, nāvi un dzīvību, dievību un mīlestību

un dabas neaptveramo daudzveidību, jvad nu

rakstnieks nodarbojas ar vienu no šiem jautāju-

miem, viņš to rādīs, /būdams sava laika bērns, sava

laika apgaismojumā. Tur atradīs arī patvērumu
laikmeta dienas jautājumi un atgadījumi. Liels

paliksies tas, kas pastāvīgi dus pie lieluma kājām.
Un tāpēc, kad rakstnieks staigā pa lauku ceļiem
un mājām, viņu mazāk saista sadzīves pārejošas

lietas, bet vairāk cilvēka bēdas un prieki, rakstura

izzarojumi un vēja zuzēšana koku lapās. Savī-

dams kopā visas šīs lietas, viņš arī rada savus iz-

domājumus.

No visiem daiļrakstniecības veidiem latvie-

šiem visvairāk attīstījusies lirika. Viņa jau valda

tajos laikos, kad individuālas dziesmas tautai vēl

nemaz nebija. Bet tas būtu diezgan nenoteikti sa-

cīts. Arī tautas dziesmas ir atsevišķu personu ra-

dītas, bet rakstnieciskas slavas kāres trūkuma un

rakstīt nemācēšanas dēļ viņu autoru vārdi ir gāju-
ši pazušanā. Tā tas arvienu notiekas, kad tauta

rada kādas kopīgas dvesmas apņemta, jo viduslai-

ku katedrāļu radītāji ir tikpat nezināmi, kā mūsu

tālie tautas dziesmu darinātāji.

Mūsu dienu liriķi turpina viņu dziesmu dar-

bu, bet ne viņu tradīcijas. Ar to es gribu sacīt, ka

šo laiku latviešu dzejnieku dzejiskais darbs dibi-

nās uz pavisam citiem pamatiem, kā pie tautu

dziesmu nezināmajiem autoriem. Kas pie viņiem
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krīt acīs, vispirms tas ir spontanitāte jeb dzejiskās

iedvesmes nepiespiestība. Darba, sadzīves vai

parašu novēršona un cieša dalības ņem-

šana visās dzejiskās dzīves parādībās, izsau-

kusi īsu un aptverošu sajūsmu, kuru viņi pēkšņi ie-

miesojuši ar vārdu palīdzību. Tā kā šīs dziesmas

ir radītas arvienu stāvot aktīvā dzīvē, viņām visām

piemīt neliekuļots ritms, kas mīt visās dzīvās būt-

nēs. Bez tam vēl tautas dzeja ir pilna priekšme-
tiem un visai īsiem viņu apzīmējumiem. Viņa iziet

no reālitātes caur un cauri. Viņa ir arī sabiedriska

dzeja, jo viņa visa pamatojas uz cilvēku savstar-

pējām attiecībām.

Ja nu visas še īsi apzīmētās mūsu tautas dze-

jas īpašības mēs paturam acīs, aplūkojot citu tau-

tu lielo meistaru dzeju, mēs viņās atradīsim daudz

vienādības ar mūsu tautas dziesmām. Grieķu un

latīņu dzejnieki tāpat izaug no konkrētas dzīves

un viņas priekšmetiem un tāpēc plastika ir viņu
kopējais elements. Apskatot latviešu tautas dzie-

smas var redzēt, ka viņas radījuši cilvēki, kuri ir

sabiedriskas būtnes. Viņos ir lielā pārsvarā māk-

slinieks pār visu pārējo, jo mākslinieks ir cilvēks,
kam daļa ar ārējo pasauli un viņas lietām, kurām

viņš „kļūst cauri kā simbolu mežam". Māksla ir

neredzama lietu pārvēršana redzamās.

Seno laikmetu lieliem dzejniekiem ir vairāk

kopīgu īpašību ar latviešu tautu, nekā mūsu die-

nu latviešu, dzejniekiem. Tas stāv ciešā sakarā ar

redzēšanas pārveidošanos. Mūsu laiku dzejnieku
acis nav vairs vērstas uz ārpasauli, viņas lietām un

parādībām, bet uz iekšieni, uz dvēseli. Pārmērīga
orientēšanās uz šiem objektiem ir kādu maldīgu
uzskatu sekas, kā uz dzeju, tā uz dzejnieku. Pie

mums viņu ienesis, stipri zem vācu un hernhūtisma

iespaidiem stāvošais Jānis Poruks. Jāatminas tikai



37

viņa dzejolis, kurā viņš izsaka savas domas par

dzejnieku:

Vai tev ir tik daudz asaru,

Ka vari dzejnieks būt,
Un tik daudz sāpju, nopūtu,
Ka krūtis elpo grūt.

Ja sāpes esi mācījies,
Smaidīt un klusi ciest —

Tad varu tev, kā dzejniekam,
Es klusi roku spiest.

Šī novēršanās no dzīves un piegriešanās tikai

savai iekšienei, ir novedusi latviešu dzeju pie māk-

slas nabadzības, pie tā, ka priekšmetu vietā figūrē

priekšmetu ēnas un domu vietā sapņi. Ja ir taisnī-

ba Viktora Eglīša apgalvojumā, kā „Poruks ir

celms, no kura izaugusi modernā rakstniecība",
tad nav brīnums, ka mūsu modernā dzeja slimo ar

stipru bālasinību. Vairāk nekā gadu desmitu

Poruks un viņam radniecīgais Bārda un daudzi citi

maz vingrināti gari, dzejas un viņas technikas jau-

tājumos ir bijuši tagadējās latviešu dzejnieku pa-,

audzes skolotāji.

Bez Poruka apburošās, bet sapņainās perso-

nības, ar viņa morālisko un māksliniecisko aistēti-

smu, ir vēl kāds cits virziens, kas latviešus novedis

no īstās mākslas pamatiem. Tās ir sabiedriskās dze-

jas strāva, kurā lielu lomu nospēlējusi Aspāzijas ra-

ķetveidīgā poēzija un Raiņa ~vienīgās idejas"

māKsla, ar savu stipri aģitātoriško rakstūru, kas

neņem dzīvi ne visā viņas plašumā un dažādībā,
bet ievēro viņu tikai tik daudz, cik tā var noderēt

viņa abstraktājam ideālam. Caur to, cik paradok-
sāli tas arī neizklausītos, Raiņa dzejas darbi ka-

rājas ar saknēm gaisā, būdami it kā atrauti no tau-

tas un zemes, kurā viņi radušies.
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Raiņa darbus, kādi viņi arī nebūtu, ceļ tas,
ka viņi ir viņa spēcīgās personības, šķilas.
Viņiem vienā publikas daļā ir iespaids caur to,
ka viņus uzskata it kā sociāldēmokratiskās parti-

jas cīņu atbalšu. Bet tā kā sociāldēmokratija ir

konkrēta parādība, tad arī Raiņa darbiem laižas

piešķirt zināmu konkrētu saturu, saistītu ar no-

teiktu vēstures posmu.

Jaunākā latviešu dzejnieku paaudze seko mi-

glainam viscilvēces ideālam, šinī dzejā mēs velti

pūlēsimies sazvejot priekšmetus ar viņu konkrēto

saturu. Viņa sastāv no sintētiskiem kliedzieniem

un patētiskiem aicinājumiem, viņai pavisam secen

paiet mūsu īstā, latviskā dzīve. Šo dzejnieku darbi

nekrāsojas mūsu zemes krāsās.
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Literātūras sabiedriskā nozīme.

Mūsu tauta, jeb labāk sakot, viņas pilsoniskās

aprindas nekad nav varējušas lepoties ar sevišķu
mīlestību pret literātūru, mākslām un zinātni, pret
šīm lietām, kuras tautu ne tikai vieno, bet arī grez-

no. Sevišķi viņas par to nevar vainot. Viņas vis-

pirms ir augušas tādā zemē, kur humanitātes ne-

kad nav bijušas cieņā, un otrkārt — tās arvienu

atradušās cīņā par savu materālo stāvokli. Vi-

ņām nav bijis laika padomāt par citām lietām.

Bet stāvoklim jāmainās, kur Latvija kļuvusi pat-

stāvīga, ved savu patstāvīgu politiku. Politika ne-

vien ir visos laikos tuvu radniecīga bijusi literā-

riskai sfērai, bet politiķiem, kuri nostādīti savos

augstos izlūku posteņos, arī jāzin, par ko viņi
cīnās. Ja neizdevīgi noslēgts tirdzniecības līgums
nozīmē tautas postu, tad nepareizi organizēta ga-

rīga dzīve nes vēl lielāku nelaimi: viņa dezorga-
nizē tautu.

Pareizi nostādītai kultūras politikai jāveicina

viss, kas tautu var greznot un pie šiem greznu-

miem, bez kuriem tauta gan var dzīvot, bet nekad

nevar ieņemt cienīgu stāvokli tautu starpā, pieder
literātūrā un mākslas, šīs lietas ir vienīgās, kas pa-

liekas pāri pēc dažādām vēstures katastrofām.

Daudz ir tādu senu pilsētu, kurām liela slava bijusi
tālos laikos, bet kuras no aizmirstības izbēgušas
tikai tāpēc, ka kāds ievērojams dzejnieks minējis

viņas savā dzejā.

Kā ikvienai ģimenei ir savs pavārds, pie kura

viņa sildās un kopēji kapi, no kuriem izaug viņas
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vienība, tā ari visai tautai kopējs pavards nepie-
ciešams. Kopš tiem laikiem, kur uz mums runā

rakstīta vēsture, tāds tautām bijis viņu literātū-

rā un māksla. Viņas dzejnieki izdziedājuši tau-

tas priekus un sāpes un likteņa ceļus.
Neko mēs nevaram darīt neatminējušies seno

antisko tautu piemēru. Un kad nu mēs apskatā-
mies visus tos lielos mākslas darbus, kurus veicis

piem. grieķu tautas ģēnijs, tad mums uz reizi uz-

mācās jautājums, kāda ir bijusi tā atmosfēra, kurā

šie darbi ir radušies, kāda labvēlīga saule viņus
sildījusi un audzējusi?

Tāpat kā neizskaidrojama ir kāda ģēnija ra-

šanās, tāpat neizskaidrojama ir arī tik ģēniālas
tautas rašanās, kādi bij grieķi. Bet kad nu mēs

jautājam par to zemi, no kuras viņu literātūrā iz-

augusi, tad te jau atbilde ir skaidra: visi lielie

grieķu rakstnieki, kā planētas saules gaismā grie-
žas tanī gaismā, kuru izstaroja grieķu reliģija. It

kā ārpus tās būtu kāds mūžīgs tumšums un sals —

viņi ne vienu mirkli neiziet ārā no tās. No viņas
izaug lielie ēpiskie dzejojumi, viņu lirika un viņu
drāma. Pat tāds praktisks politiķis, kāds bij De-

mostens ar savu apbrīnojamo daiļrunību, savās

runās iziet no reliģijas. Kad viņš ved savu nesau-

dzīgo cīņu pret Maķedonijas Filipu, viņš cīnās par

tēviju tāpēc, ka tā ir viņa tautas dievu augstākais
miteklis.

Tā tad grieķu mākslinieki bij dievu gribas

izskaidrotāji, viņu gudrības tulki. Viņu iedvesma

nāca ne tik daudz no viņiem pašiem, cik no tau-

tas tradicijām un viņas reliģiskiem ticējumiem.
Lieli nacionāli rakstnieki ir tie, kuri ar vislielāko

spilgtumu izsaka tautas nacionālo ģēniju. Visori-

ģinālākais rakstnieks ar visiem saviem nerviem ir

saistīts ar savu dzimto zemi un ar savu tautu. Un

reti kādas tautas rakstniecība ir bijusi tik nacio-
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nāla, kā grieķu rakstniecība. Un viss tas augšā

minēto iemeslu dēļ.
Un ko izdarīja šī uz ļoti mazās territorijas

dzīvojošā mazā tauta ar savu intensīvo mākslas

un reliģijas dzīvi? Viņa ir uzvaroša visos laikme-

tos. Viņu pārvar romieši politiski, bet uzva-

rētāji garīgi top paši par uzvarētiem. Romie-

ši pasaules virsvaldības pretendenti un viņas ie-

guvēji brauc savu izglītību nobeigt Atēnās, tāpat
kā mēs braucam to nobeigt uz Parīzi.

To pašu mēs redzam pie romiešiem. Viņu lielā

nacionālā poēma ~Eneida" zemnieku dzejnieka

Virgila sadzejota, izaug no reliģiska senču kulta,

tāpat kā visi viņu pārējie lielie dzejas darbi. Un

cik stiprs ir bijis pie senājiem šis reliģiskais senču

kults, mēs redzam pie Homēra apdziedātā Odiseja.
Nimfa Kalipso viņam piedāvā nemirstību, bet viņš
no tās atsakās savas dzimtās mājas pavārda dēļ:

Re ša meita un viņu, kas bēdās un vaimanās nosirgst,

Projām nelaiž no sevis, bet mīļiem laipnības vārdiem

Vilināt vilina viņu, lai Itaku aizmirst, bet matīt —

Odisejs vēlās no sirds jel dūmus no dzimtenes kūpam.

Redzējis to, viņš mirtu labprāt.

(Mūhlenbacha tulkojums.)

Bet ja mēs noejam pie romieša Cicerona, tad

vairs ne dzejnieks, bet liels valstsvīrs un politiķis
runā tādus vārdus: „še ir mana reliģija, še ir ma-

na rasa, manu tēvu pēdas. Neizsakāmu burvību

es še atrodu, kura apņem manu sirdi un manas

jūtas." Mēs ļoti bieži brīnāmies par to lielo kon-

krētību, mācēšanu nosaukt lietas viņu īstā vārdā,
kādu mēs atrodam antisko dzejnieku dzejas dar-

bos. Atbilde uz to ir meklējama atkal viņu reliģi-
jā. Mums mūsu māja ir tikai dzīvoklis, mēs viņu
atstājam bez grūtībām un drīzi aizmirstam. Labi,

ja mēs pie šīm lietām esam saistīti caur ieradumu

un atmiņām. Mūsu reliģija nav tur. Mūsu dievs

ir izkaisīts pa visu pasauli, mēs viņu visur atrodam.
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Citādi tas bij pie grieķiem un romiešiem. Viņu
galvenais dievs sargātājs bij viņu mājas iekšienē.

Toreiz cilvēks mīlēja savu māju, tā kā mēs, kas

vēl esam ticīgi, mīlam savu baznīcu.

Visa šī mājas reliģija, šis senču kults grieķu
un romiešu dzejniekus piesaistīja pie apkārtnes,
kurā viņi dzīvoja un lika viņu dzejām strāvot no

viņu dzimtenes zemes, no kuras plūda viņu avoti,

auga viņu labība un vīna un vīģu koki. Par viņu
labklājību gādāja mājas dievības, pašu tīrumā

apraktie senči, nimfa runāja no avota pļāpīgām
straumēm un kviešu tīrumu viļņi bij Cereras dzel-

tēnie mati. Kā no šādiem uzskatiem bij neizaugt
konkrētai dzejai, kura pludināja lietas un parādī-

bas ar to pašu bagātību un vieglumu, ar kādu

apkārtējie jūras līči pludināja uz Romu vai Attē-

nām smagos, sveķainos labības pilnos kuģus?

Toreizējais agrārais dzīves ritms bija tas, kas

šiem dzejniekiem deva laika diezgan radīt bez

steigas, izdomājot līdz galam visus jautājumus un

novedot līdz pilnībai visus dzejas veidus, šī bagā-
tā dzejas praktiķa deva viņiem arī iespēju dot sa-

vus novērojumus par dažādām rakstniecības noza-

rēm un pie grieķiem Aristotels, pie romiešiem Ho-

racs to darījuši ar tādu dziļumu un nekļūdību, ka

nākošie gadu simteņi var tikai atkārtot un variēt

viņu dzejas principus, bet ne grozīt viņus.

Antiskai pasaulei sekojošie viduslaiki uzstāda

cilvēcei jaunu reliģisku ideālu. Avotu, lauku un

māju dievi vairs nerunā, viņu balsis ir apklusušas,
bet visas cilvēku domas un cerības dodas no grēku

vietas, kas ir šī pasaule, uz visaugstākām debesīm,
kur mājo kristīgo vienīgais Dievs. Un šīs uz aug-

šu skrejošās ilgas, šī kristīgā reliģija rada jaunu
mākslu, kura architektūrā izpaužas vairs ne grieķu
tempļu horizontālajās līnijās, bet bezgalības krē-

slainībā zūdošās gotisko katedrāļu strēļu arkās.
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Bet neskatoties uz jaunās reliģijas pilnīgu uz-

varu antiskās pasaules mantojums, viņas literātūrā

nebeidz apburt toreizējo izglītoto ļaužu prātus.
Aristotels pārvalda visus viduslaikus un bijīgi mūki

savās ēnainās cellēs pētī Virgila manuskriptus, kura

tēls arvienu parādās kā burvis. Visādām leģen-
dām viņu apvij viduslaiku cilvēka dēmoniskā fan-

tāzija. Un kad antiskās gudrības un dzejas
strauts caur gadu simteņu drupām lauzdamies no-

nāk atkal pilnīgā dienas gaismā, tad visai Eiropas

sabiedrībai, viņas dzejniekiem, filosofiem un politi-

ķiem ir dots modelis, pēc kura viņi var veidoties.

Par izglītoto cilvēku šajos laikos tika turēts tāds.

kas pilnā mērā bij piesavinājies no reliģijas gara

izaugušo antisku gudrību, viņas literātūru un filo-

sofiju. Un še nu mēs redzam, ka visu Eiropas in-

telliģento sabiedrību pārņem kāds antisks reibums.

Valstvīra, politiķi, dzejnieki, kara vadoņi tulko,

kommentē, mācās no galvas antiskos rakstniekus

vai atkal pūlās rakstīt viņu garā. Homēra, Horā-

ca un sevišķi Virgila motīvi iespiežas literātūrā rio

visām pusēm un tiek variēti bezgalīgi. Nav nevie-

na rakstnieka, neviena kaut cik ievērojama gara,

kurš būtu izvairījies no šiem iespaidiem.

Šai atrastai antiskai rakstniecībai un gudrībai

bija tāds iespaids uz visu toreizējās Eiropas gara

dzīvi, kā pa priekšu Itālijā, tad Francijā, Spānijā
un Anglijā rodās vietējās nacionālās rakstniecības,
vesels pulks pirmās šķiras ģēniju, kuri vispilnīgākā
kārtā izsaka savas nācijas īpatnības. Nepārre-
dzams atvašu mežs izaug uz vecā antiskā celma.

Sncas vēsmas, nākdamas no Grieķijas un Romas,
izkausēja sniegu, kas klāja pārējās tautas. Asni

kļuva brīvi, varēja augt, ziedēt un nest augļus.

Tagad nu mēs ar pilnīgu tiesību varam jautāt,
kāds bij grieķu un latīņu literātūras mūžīgā dzīvī-

guma noslēpums, ja viņas pēc vairāk kā pēc tūk-
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stots gadiem augšām cēlušās, varēja atstāt tik mil-

zīgu iespaidu. Kādā virzienā viņas veido cilvēka

garu ? Kāda ir viņu sabiedriskā nozīme ?

Romiešu rakstnieks Terentijs atstājis mums,

viņa laimīgiem mantiniekiem, kādu ievērojamu tei-

cienu, kurš, sākot no renesanses, ir varbūt visbie-

žāk atkārtota formūla: „Esmu cilvēks un nekas

cilvēcīgs man nav svešs". Ja nu mēs iedomāja-
mies antisko pasauli, kā gaišu templi, tad virs viņa
vārtiem mēs varētu rakstīt šo teicienu, jo patiešām
visas cilvēka vājības, kā arī viņa cildenās īpašības
mēs atrodam šajās literātūrās izteikties. Viņas bij

vispirms lielas caur to, ka tās gāja līdz galam vi-

sās lietās. Ņemot kādu raksturu, antiskie rakst-

nieki to analizēja tik pamatīgi, kā izvedot to cauri

visām kļūmībām, noveda viņu līdz galējam punk-
tam. Tā viltīgu un gudru raksturu Homērs ietvē-

ris Odisējā, cēlu, varonīgu un augstsirdīgu Achile-

sā, valdonīgu Agamemnonā, uzticīgu sievu, mājas
māti Penelopā, cēlu un šķīstu jaunekli Telemachā,
bet nekrietnu meli un līdēju Terzitā. Visi šie rak-

sturi ir tverti tik dziļi, kā viņi kļuvuši par Eiropas
literātūras un dzīves pastāvīgiem pavadoņiem.
Daudzi ievērojami vīri pēc viņiem sevi veidojuši un

Aleksandrs Lielais, kurš visos savos kara gājienos

nēsāja līdzi Homēra Iliādi, ir īsts Achilesa iemieso-

jums.

Vai visas noziedzības savukārt nav izteicis

grieķu traģiķis, sākot ar tēva slepkavību, beidzot

ar šausmīgākiem asinsgrēkiem? Bet tā kā visas

šīs dzejnieku iedvesmas, tipi un raksturi strāvo no

reliģiska avota, tad bez apstājas virs viņu galvām
redzam mirdzam vai nu Ceisu labvēlību,vai krusto-

jamies viņu zibeņus, un ikviens no tiem iegūst algu

pēc nopelna. Tādā veidā ņemta antiskā literātūrā

ir vispamācošākā skatuve. Viņas pētīšana dod cil-

vēka garam atspaidu. Viņa iespiež cilvēka at-
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miņā tik daudz svarīgu faktu, kā dzīves nopietnos

brīžos ikviens še var smelties visgudrākās pamācī-
bas. Neviena cita rakstniecība nevar atvietot viņu
skaidrību un gudrību. Viņa ne tik vien veido

rakstniekus, bet traģiskos brīžos rada varoņus, dar-

bības cilvēkus un pilsoniska labuma lielus aizstā-

vētājus.

Eiropas vēsture ir pilna tādu piemēru. Ja ir

kāds rakstnieks, kurš nav pieskāries antiskajām li-

terātūrām, tad viņš bez šaubām ir slikts rakstnieks.

Kā metāls kas ugunī nav ārdēts, neder zobenam, tā

antiskā gudrībā neārdēts garsnav derīgs literātūrā.

Ikvienā patiesi lielā garā mēs varam redzēt, ka

strāvas, kas viņu veidojušas, nākušas no antīkas

pasaules.

Ja mēs ņemam Makiavelli, tad viņa ~Valdn-
ieks" grāmata, kura bija visu ievērojamu politiķu,
kā Rišeljē, Napoleona, Fridricha Lielā rokas grā-

mata, ir sarakstīta novērojot romiešu politisko

dzīvi, kāda tā atstaroja Tacita un citu Romas vē-

sturnieku rakstos. Bet nemeklēsim tālus piemē-

rus, ņemsim divus politiķus, kuri savām tautām iz-

darījuši tik ievērojamus pakalpojumus, kā viņus
uzskata par tēvijas glābējiem — Klēmanso un Mu-

solini.

Ikvienam zināms, ka zituācija, kādā atrodās

Francija pret Vāciju, ir tāda pat, kādā atradās

senā Grieķija pret Maķedoniju. Kā arī necīnījās
slavenais orātors un politiķis Demostens vest pie

prāta neskaitāmās partijās sadalīto un visus jautā-

jumus caur balsu vairākumu izšķirošo Atēnu dēmo-

kratiju, viņš krita par upuri vispārējās balsošanas

muļķībai. Klēmanso, kā to var redzēt no viņa
runām un viņa ievērojamās grāmatas par Demo-

stēnu, ir sevi veidojis pēc Atēnu politiķa Demostēna

parauga. Bet abiem viņiem apbrīnojami līdzīgs
liktens. Tāpat, kā Demostēnam pret Filipu, tā arī
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Klēmanso idzevās uz mirkli sakoncentrēt savas tau-

tas enerģiju pret Vāciju, bet dēmokratija, kura

stipru cilvēku uzskata par savu vislielāko ienaid-

nieku, gāž viņu un, lūk, tagad Franciju mēs redzam

vēl traģiskākā stāvokli, nekā 1914. g.

Otrs populārs Eiropas politiķis, gribēdams
iededzināt savā tautā diženu slavas kāri, sauc sev

palīgā ne ko citu, kā vecās Romas literārisko man-

tojumu. Un tagad Itālijā vispopulārākā grāmata

nav, kā pie mums avantūristiski romāni, bet kāda

vairākus sējumus bieza senās Romas literāriskā un

politiskā vēsture. Un kad viņš grib savā tautā ra-

dīt interesi par varenu floti, — ko viņš dara ? Viņš
lasa lekciju par romiešu floti puniešu kara laikos.

Lasītājiem nebūs nepazīstam zemnieku

dzejnieka Virgiļa vārds, Virgila, kas dzīvoja

ķeizara Augusta laikā. šim lielam valdnie-

kam bij liktens uzticējis lielus uzdevumus — at-

jaunot pilsoņu karos satricināto Romas vienību un

ieinteresēt Romas pilsoņus mierīgai lauku dzīvei.

Gudrs valdnieks būdams, Augusts neuztic kailai

varai vien, zinādams, ka tā nav patstāvīga. Viņš
padara Virgilu par savu draugu un viņa uzdevumā

tas raksta ~Eneidu", poēmu par Romas valsts no-

dibināšanos un savas „Georgikas", kurās tas ap-

dzejo lauku darbus un lauku dzīvi.

Viņas izpildīja ne vien to uzdevumu, kādam

tās bij domātas: vareni stiprinādamas Augusta di-

nastiju un romiešu patriotismu, bet viņas ir arī Ro-

mas literātūras pamats, šie abi darbi bija vaja-

dzīgi. Roma, atsituši barbāru uzbrukumus, juta,
ka viņai arī kaut kā jāatalgo vecie karotāji. Vi-

ņiem sadala lielas muižas un uz šiem jaunsaimnie-
kiem dibinās Romas nākošais stiprums. Virgils

gudrā un mūžīgā un pamācošā grāmatā tad arī ap-

dzied Romas zemniekus un viņu darbus. Cauri di-

viem gadu tūkstošiem skan šīs pamācības
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par bišu, vīna dārzu, lauku un lopu kopšanu. Un

liekas, uz šiem pantiem, kuri ir skaistākie, kādus

Eiropa radījusi, "dus vēl to ozolu ēna, kurā sēdē-

dams, viņš šīs poēmas radījis. Ar pilnīgu tiesību

viņš dzejoja sev sekošo kapa uzrakstu:

~Mantujā es piedzimu, Kalba-

rija mani aizrāva, Pa rten op c tu r a

mani gūstā tagad. Es apdziedāju

laukus, ganāmpulkus un vadoņu s."

Ir vēsturē tādi laikmeti, kad skaidra top literātūras

sabiedriskā nozīme. Saprotās valdnieks un dzej-
nieki un liels laikmets ir piedzimis.

Makiavelli kādā savas grāmatas spārnotā lapas

pusē saka, ka īsta valdnieka pazīme ir savu mini-

stru izvēle. Bet valdnieks, kurš māk izvēlēties la-

bus ministrus, māk cienīt arī literātūru. Franci-

jas karālis Lvi 14. izvēlās sev ne tik vien labus mi-

nistrus, bet arī pašķir ceļu lieliem rakstniekiem,
tādā kārtā radīdams savas tautas literātūras kla-

sisku laikmetu. Tad Eiropas apgaismotājos pirms-

revolūcijas laikos bij valdnieku paradums — sek-

mēt visiem spēkiem mākslas un literātūru. Tā

sešpadsmitā gadu simtenī Spānijā un Anglijā gu-
dru karāļu valdīšanas laikā rodas varenas literātū-

ras — Šekspīrs Anglijā, Lope dc Vega, Kalderons

— Spānijā. Pilsoņi šajās zemēs nepaliek pakaļ
valdniekiem un aristokrātijai. Sekošanas cienīgs

piemērs mums tā laika Flāmija. šās zemes pilsētu
un miestu valdes ceļ varenas ēkas, pilsētu un lauku

pilsonības dzīvojamās mājas. Saprazdami, ka vi-

ņiem kaut kādā veidā jāpadara mūžīga sava nā-

cija un viņi paši, tie griežas pie gleznotājiem, do-

dami gleznu sižetus un apzīmēdami gleznu apmē-
rus. Tādā ceļā izaug flāmu krāšņā žanra gleznie-

cība, kurā notēloti visi tā laika dzīves veidi, kā pil-

sētās, tā uz laukiem. Cūku un govju pilnie laidari

un kūtis, labības, lauki un iebraucamās vietas, zem-
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nieku svētki, kāzas un kristības, resnie pilsoņi, va-

renie dzērāji un dzīvotāji un nācijas lielie noti-

kumi. Viss tas paceļ tautas lepnumu un patrio-
tismu un kad Spānija, vēlāk Francija grib šo zemi

iekarot, tad tauta arī zina, ko viņa aizstāv un vi-

ņas aizstāvēšanās ir uzvaroša.

Vai mums še nav sekošanas cienīgs piemērs?
Mūsu pagasti ceļ sev lepnas biedrības ēkas un sko-

las namus. Vai vietējās pašvaldības, lai izgrez-
notu šīs ēkas, nevarētu griezties pie mūsu glezno-

tājiem, lai viņi glezno savās gleznās vietējās dzīves

sižetus ? Tas radītu mūsu mākslā jaunu kustību un,

kad tagadējā paaudze apmirs, nākošās paaudzes

šajās ēkās pulcējoties, redzētu pie sienām savu

senču sejas ūn tikumus.

Tādu vērību piegrieza Eiropa mākslām un li-

terātūrai pirms lielās franču revolūcijas. Uz šiem

laikmetiem tad arī dodas tagadējo paaudžu svēt-

ceļotāji, jo tur ir kaut kas, ko var apbrīnot un no

kā mācīties un uz ko būt lepnam. Tagadējās Ei-

ropas materiālizējusēs dēmokratija, liekulīga savā

garā, valdniekus nīzdama, atļauj sev to ērtību dzī-

vot garīgi un arī praktiski uz seno karāļu rēķina.
Lielu daļu šo valstu budžetos sastāda summas, ku-

ras atstāj tūristi no visām pasaules malām, brauk-

dami aplūkot karāļu laikmetā celtās architektūras

un mākslas pieminēkļus. Un kas tad nu iznāk?

Izrādās, mūsu laiku valodā runājot, ka mākslinie-

ku un rakstnieku atstātais kapitāls sniedz vislie-

lāko peļņas procentu. Viņš dod tautai materiālus

ienākumus un pie viņiem tā spirdzinās arī garīgi,

ņemot no tiem rakstura izveidošanas piemērus un

stiprinot un izdaiļojot savu garšu.

Kāds iespaids ir rakstnieka idejām un viņa
darba veidam pie sabiedrības kārtības pārveido-
šanas, mums būs skaidrs, ja aplūkojam divus rakst-
niekus — Žanu žaku Ruso, kurš darbojās īsi pirms
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lielās franču revolūcijas un Raini, kurš darbojās

tagad. Te mēs neņemsim nemaz vērā viņu darbu

māksliniecisko vērtību.

Pirmais no viņiem ir mūsu laiku dēmokratijas

garīgais tēvs. Viņš nāca ar dabīgo tiesību teoriju,

mācīdams, ka sabiedrība cilvēku samaitā, ka viņam
jāatgriežās savā bijušā stāvoklī, pie dabas. Sa-

vas idejas viņš ietērpa liesmainā valodā un visa Ei-

ropa lasīja viņa grāmatas. Tās pārveidoja domu

kārtību, kura Eiropu savukārt noveda pie sabiedri-

skās kārtības pārveidošanas, pie lielās franču revo-

lūcijas. Napoleons, šī filosofa un rakstnieka mā-

ceklis, ar pilnīgu tiesību varēja sacīt: Pasaulē būtu

bijis labāki, ja es un šis cilvēks nemaz nebūtu dzi-

muši".

Mūsu sociāldēmokratija nāca ar kailām formū-

lām un lozungiem. Rainis viņus ietvēra dzejas tē-

los. Jaunatne lasīja viņa dzejas un skatīja viņa
lugas, redzēdama viņā jaunu evanģēlijumu. So-

ciāldēmokratiskā un arī pilsoniskā kritika viņu iz-

daudzināja par lielāko rakstnieku Eiropā. Raiņa
dzejas propaganda un viņa paža dzejas aģitātori-
skais spēks panāca to, ka mūsu tautas jaunā paau-
dze sāka skatīties uz pasauli ar viņa acīm. Viņš
deva sociāldēmokratijai taustāmu ideoloģiju un par

trīs ceturtdaļām no visām sekmēm lai sociāldēmo-

kratija ir pateicīga Rainim.

Mūsu pilsonībai nebija jausmas par literātū-

ras un dzejas milzīgo sabiedrisko nozīmi. Pie-

griezdama galveno vērību finansu un citām mini-

strijām, viņa ignorēja izglītības ministriju un ta-

gad mēs redzam, ka Raini māca visās skolās, ka

sociāldēmokrati sagrābuši savās rokās visus uz nā-

kotni vadošos ceļus.

Viņi rīkojās tā, kā rīkojās valdnieki pirms re-

volūcijas: saviem rakstniekiem un māksliniekiem

viņi dod vietas, kuras tiem neaizņem ilgu laiku, lai
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tie pilnīgi varētu nodoties literāriskam darbam.

Viņi zina, ka šādi ieguldīts kapitāls tiem nesis vis-

lielākās procentes.

Sākumā es jau aizrādīju, ka katra liela māksla

uzstrāvo no reliģiskiem avotiem, še rodas darbi,
kas tautu tur kopā, te ir tas estētiskais un tikumi-

skais saturs, kas liekams sabiedriskās kārtības un

katra atsevišķā cilvēka darbības pamatos. Un te

es aizrādīju uz grieķu un romiešu literatūrām, kā

uz lielām rakstura un garšas veidotājām.

Nu es gribu aizrādīt, kādi ir tie literātūras

darbi, pēc kuriem veidojusēs mūsu tauta un kuri

viņu audzinājuši lielu.

Vispirms tās ir mūsu tautas dziesmas, kurām

visnotāļ reliģisks pamats un kuras no reliģijas arī

ceļas. Mums ir bijis, bet nu vairs nav, tas pats
senču reliģiskais kults, kāds bijis grieķiem un ro-

miešiem. No kapsētas, kuras atrodas turpat lauku

un druvu vidū, arvienu nāk mājās sērst senču gari,
tādā kārtā sajaukdamies ar dzīvo cilvēku dzīvi.

Veļi arī uzmanīja viņu un lai tie būtu labvēlīgi vi-

ņiem, bij jādod arvienu mesli ēdienu vai citu zie-

dojumu veidā. Vecie cilvēki zina stāstīt par visā-

diem māņiem, kuri nav nekas cits, kā vecās, senlat-

viskās reliģijas atliekas, reliģijas, kura ietērpa visu

dzīvi un bez kuras noteikta rituāla nekā nedarīja.
Ikkuru lauku darbu sākot, bija jāpiesauc dievības

palīgs pēc sen parastā veida, kurš pārgāja no pa-

audzes uz paaudzi. No visiem šiem ticējumiem, no

šīs reliģiskās pasaules skatīšanas arī rodas mūsu

tautas dziesmas, kuras senos laikos bij mūsu bibele,
tikai nerakstītā veidā. Viņas ceļas no visiem dzī-

ves gadījumiem un arī der visiem dzīves gadīju-
miem. Te ir noteikumi, kā godāt dievību, vecākus,

kā jāizturās cilvēku savstarpējā satiksmē, līgavai

pret līgavaini un otrādi. Visu dzīves kārtību, vi-
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ņas morālisko saturu mēs šajās dziesmās atrodam

notēlotu.

Kas ir viņu autors? Tas mums nav zināms.

Bez šaubām, viņas radīja atsevišķi cilvēki pēkšņā
sajūsmas brīdī, vai nu darba, skumju vai līgsmības
brīžos. Tā kā viņas nav radušās tā, kā tagad rada

istabā pie galda sēžot, bet uz reizi vai nu laukā,
darbā vai sabiedrībā, tad tās ir ļoti skatāmas un

priekšmetainas, vai svešā vārdā izsakoties — pla-

stiskas, šajā ziņā viņām ir daudz kas kopīgs ar

grieķu Homēra ēposiem. Kad jūs dzirdat tādu

pantu: „Mani vedot smiltainē, baltus zirgus nejū-
dziet: Tāli mirdz balti zirgi, Gauži raud palicēji,"
tad jūs skaidri redziet ratiem aizjūgtos baltos zir-

gus. Un tādas viņas ir visas.

Sava rituma ziņā viņas ir nevainojamas. Un

ja viņām bij, tikko no dzejnieka mutes nākušām,
kādas rituma kļūdas, tad no valodas uz valodu tās

nogludinājās. Tā ūdeņu ilgus gadus skalots stū-

rains akmens beidzot top apaļš un mēs brīnāmies

par viņa noteikto formu.

Šīs četrrindainās dziesmas arī bijušas ilgus ga-

dus mūsu tautas skolotājas. Pamācīdamas, norā-

dāmas un uzmudinādamas, viņas pavadīja cilvēku

no dzimšanas līdz kapam. Mātes, kā lakstīgalas
pie savām ligzdām, viņas dziedāja pie savu bērnu

šūpuļiem un tā cauru mūžu skanēja šaīs dziesmās

izteiktās atziņas, pie kurām tauta bij nākusi caur

grūtiem pārdzīvojumiem un viņas par labu atra-

dusi. Viņas nevarēja pārkāpt, jo šādiem pārkāpu-
miem sekoja sods. šo pamācību izpildīšanu arī uz-

manīja turpat tīruma kapos apraktie senči, kuru
neredzamie veļi raudzījās no istabu pavarda un

tumšiem kaktiem dzīvajos ar savām skumjām acīm.

Tāda bijusi mūsu tautas dziesmu sabiedriskā

nozīme, kā tautu likumu un gara glītotājām. Viņas
veidoja skaistas senlatviešu parašas un raksturu.
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Kad nu atminamies, ka pirmām kārtām krietni ti-

kumi un darbīgs raksturs ir atsevišķa cilvēka un

tautas labklājības pamats, tad kļūst skaidra tautas

dziesmu sabiedriskā nozīme, kā viņu veidotājām.

Bet kāds literārisks darbs var divējādi spēlēt
sabiedrisku lomu. Viņam var būt īslaicīgs rak-

sturs, ja viņš kalpo tikai pārējošiem dienas jautā-

jumiem un ja viņš slikti uzrakstīts, un viņam var

būt visas mūžīguma pazīmes, ja viņš ikkatru dzī-

ves parādību aplūko no mūžīgo mākslas principu

stāvokļa. Tādā veidā radīts darbs var derēt vi-

siem laikiem un kā tuksnesī ap avotu, ap viņu ar-

vien zels dzīvība. Tādas ir arī mūsu tautas dzie-

smas, pie kuru skaidrajiem ūdeņiem var spirdzinā-
ties gara izslāpušie ceļinieki.

Mūsu tautas dziesmu morāle savos pamatos
neko neatšķirās no Kristus morāles un viņas drīz

vien abas salējās kopā, kad kristīgā ticība iesakņo-
jās latviešu tautā. Tagad bībele, otrs no visdzi-

ļākiem reliģiskiem dziļumiem nākošs garīgās lite-

rātūras darbs top par latviešu tautas gara vadītāju
ar vislielāko sabiedrisko nozīmi. Tautu dziesmu

gars ir lirisks, bet bībele, viņas mācības vispasau-
les raksturs, liela svētlaimība, vai mūžīgas mokas,
kādas tā sola dzīves pēcgalā, piešķir latviešu ga-

ram episka varenuma pazīmes. Viņas mēs varam

novērot tagad jau izmirstošajos vecos latviešu saim-

niekos. Viņus reti redz konferencēs un kongresos,
bet viņi pamazām nokalst savās mājās, līdzīgi za-

rainiem tēvu tēvu stādītiem augļu kokiem. Vis-

pārējās balsošanas laiks vairs nav viņu laiks.

Latviešu, kā arī dažu jauno tautu lielais tra-

ģisms ir tas, ka viņām nav bijis iespējams iet to da-

bīgo attīstības gaitu, kādu gājušas pārējās Vakar-

eiropas tautas. Viņas savas garīgās ēkas taisīju-
šas no pamatiem, bet mēs no jumta. Lai gan mo-

dernās idejas posta arī Vakareiropu, bet viņas še
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tiek uzņemtas ar kritiku, jo šis tautas gājušas cauri

stingrai skolai, disciplinēdami savu garu pie grieķu
un romiešu literātūrām. Mums šo attīstības etapu
trūkst. Līdz ko mēs nonācām pie tās robežas, kur

vaļā mums pavērās brīvas debesis, mūs ielenca no

visām pusēm dažādi iespaidi un mēs ejam ne

stingri pārbaudītu, bet nejaušības ceļu. Te nu mēs

nonākam pie mūsu literātūras lomas mūsu gara

veidošanā.

Viņas sabiedriskā nozīme bij liela tautas atmo-

šanās laikmetā. Auseklis, Allunāns, Pumpurs pa-

vēra vaļā mums pirmos dzejas avotus. Un viņu
dziesmām, kuras zināja visa tauta, bija taī laikā

brīnišķīgs spēks, kādu mēs vairs nevaram lāgā pat
iedomāties. Viņi ņēma plašu pamatu, izdziedā-

dami ne tik daudz savas personīgās jūtas, bet visas

tautas ilgas.

Mūsu pilsonībai, kurai nav ticības un ideālu, nav

arī savas kultūras politikas. Pavisam viņai trūkst

jēdziena, kāds varens tautu pacilājošs spēks var

būt māksla un rakstniecība. Un nu mēs redzam lite-

rātūru, kura Latvijai visos laikos izdarījusi tik ie-

vērojamus pakalpojumus, gandrīz pavisam izdzītu

no mūsu dienas preses. Viņas vietu ieņem tulkots

sensāciju romāns. Dēmokratiskais režīms, to pa-
rādību pavadīts, kuras mums visiem zināmas, pa-

mazām un neatlaidīgi ārda tautas pamatus. Mēs

iztērējam pēdējās tikumiskās rezerves, mantotas

no tēvu tēviem, paši no savas puses neko klāt ne-

likdami. Bet šī strāva ir visvarena, viņai jānoiet
līdz savam pilnīgam galam un viņas bankrots būs

arī tautas atdzimšana.

Mākslas un literātūrā grezno tautu — šis tei-

ciens nonācis pie mums no seniem romiešiem. Bet

kā lai mēs tiekam pie tāda stāvokļa, ka arī mums

māksla un literātūrā būtu nācijas greznums? Mēs

iztaisījām garu ceļojumu cauri gadu simteņiem, un
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redzējām, ka ir divas lietas, kuras rada lielus māk-

slas un literātūras laikmetus — reliģija un koncen-

trēta valsts vara. Neviens tik ļoti nevairās no vis-

pārējas vienlīdzīgas un tiešas balsošanas un bez-

dievības, kā dzejas un mākslas dievietes. Kad mēs

sāksim atkal reliģiski ticēt augstākām varām un

savas tautas varenumam, un, galvenais, kad mums

būs vadonis, kuram tauta būs uzticējusi savu lik-

teņu vadību uz ilgāku laiku, savienotu ar lielu

varu, tad mēs arī varēsim prasīt, lai mākslām un

literātūrai tiek atdotas atpakaļ viņas vecās tiesī-

bas, kuras pārmērīgi dēmokratiskā kārtība viņai
nolaupījuši netikvien pie mums, bet visā Eiropā.
Tad mēs arī varēsim prasīt, lai grieķu un romiešu

mūzas, tiktu atvestas arī Latvijā un ieņemtu goda
vietu mūsu audzināšanas sistēmā.

Tādas ir manas domas par literātūru un māk-

slu kā sabiedriskiem faktoriem. No reliģijas gara

radušās, viņas jāgodina reliģiski, jo viņām ir ilgāks

mūžs, nekā valstīm un tautām.
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Latviešu prese un viņas virzieni.

Prese arvienu bijusi saistīta ar dažiem garī-

giem un sabiedriskiem virzieniem mūsu tautā. Vi-

ņa ir katra laikmeta vadošo ideju un viņu nesēju

pilnīgākais atspoguļojums. Kādas viņiem bijušas
domas par cilvēku uzdevumu, kādas pārgrozības

viņi gribējuši izvest tautā, lai viņa varētu dzīvot

pilnīgāku dzīvi, viss tas presē atspoguļojas. Bet

prese nav zinātnisku, prātniecisku vai

rakstu krājums vien. Viņai lasītājs pirmā kārtā

jāinformē par visiem sabiedriskās un politiskās
dzīves notikumiem, kā iekšzemē, tā arī ārzemēs.

Še nu mēs pieskārāmies pie viena no kardinālā-

kiem preses dzīves punktiem. Ko mēs teiktu par

tādu zinātnieku, kurš krātu tikai faktus, piederīgus
visādām disciplīnām, nesijājot tos pēc viņu iekšē-

jās vērtības? Mēs tādu zinātnieku neņemtu no-

pietni, mēs viņu sauktu par paviršu un savu uzde-

vumu necienīgu.

Kā zinātniekam metode un ideja, tā arī re-

daktoram par visām lietām liela morāliski-polīti-
ska ideja ir vajadzīga. Visi sabiedriskās dzīves

fakti viņam jāsijā šīs idejas apgaismojumā. Tas

ir liels garīgs darbs, kas pār visām lietām prasa

ļoti kritisku prātu, dziļu izglītību un dzīves pazī-
šanu. Ikkatrs avīzes numurs ir netikvien faktu

apgaismošana, bet arī skaņas taures sauciens, aici-

nājums uz kautko. Bet ir taures saucieni, kuri

aicina uz tirgus balagānu skatīšanu, un ir arī sau-

cieni, kas sauc uz savu cilvēcisko un pilsoņu pienā-
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kurnu izpildīšanu. Kāda ideja tad nu apgaro

mūsu presi viņas pirmos sākumos?

Tāpat kā mūsu literātūrā, tāpat arī latviešu

avīžniecība tajos laikos ir didaktiska. Toreizējie
avīžnieki ir mācītāji, vācieši, dažreiz cilvēki ar

ļoti dziļu Humānistisku izglītību. Tagad, kur mēs

uz viņiem varam jau vēsturiski skatīties un novēr-

tēt viņus bez naida un kaislībām, jāsaka, ka viņi
mums ir daudz devuši visādos gara laukos. Var-

būt, tas arī ir pa daļai viņu nopelns, ka latviešu

domāšanas veids nav kļuvis krieviski slavisks, bet

vakareiropejisks.

Toreizējie mācītāji — vācieši, mūsu pirmie

avīžnieki, neredz latvietī latvieti un pilsoni. Viņi
redz viņā cilvēku, kuram latviešu valodā jāmāca
divas lietas: paklausība Dievam un paklausība

kungam. Ceļš uz Dieva valstību ved caur paklau-
sību laicīgām varām. Ja mēs apskatām vecos

„Latviešu Avīžu" gada gājumus, tad redzam, ka

visiem tur sniegtiem faktiem ir pamācoša nokrāsa.

Šajā avīžniecības virzienā ir kautkas ļoti labs un

arī kautkas ļoti ļauns. Labs tajā ziņā, un tik tā-

ļu, cik tāļu viņa latviešos stiprināja morālisko dis-

ciplīnu, sludinot ģimenes autoritāti, šo katras sabie-

drības stūra akmeni. Sliktākais slēpjas iekš tā,
ka viņa centās noslāpēt latviešos tautisko pašap-

ziņu, ka viņa pūlējās izaudzināt ne latviešus, bet

vienkāršus kareivju vācu vadoņiem. Tā zem di-

daktiski morāliskās segas še slēpās arī politisks

nolūks, kurš mums nebij labvēlīgs.

Viena no vācu izglītojošās darbības labām se-

kām bija tā, ka no viņas izauga latviešu

avīžnieki. Vācu vadītai avīžniecībai idilliski

episks gars, viņa iet lēniem, parastiem soļiem pa

tiem gadu simteņu veciem ceļiem, kuri stiepās no

latviešu zemnieku mājām uz baznīcu, mācītāj-
muižu un muižu. Tā lēni ejot viņa arī uzlasīja ceļ-
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malās „gudrās" pamācības. Viņas bij diezgan
vienkāršas. „Maisu jau neviens neies ar zīdu lā-

pīt," sacīja vecais Jelgavas mācītājs Konrādijs sa-

vā bilžainā valodā.

šī raksta sākumā es minēju, ka prese atspo-

guļo tautas vajadzības tā, kā viņas izveidojas va-

došo cilvēku galvās. Te ir viena lieta, kas īstam

avīžniekam, tautas politiķim vajadzīga. Viņam ne-

pieciešama politiska intuīcija, notikumu nākošu

sabiedrisku kustību paredzēšana. Tā tad ikdienas

faktu gudram sijātājam un kritizētājam vajadzī-

gas arī pravietiskas īpašības. Vajadzīgs, lai viņa
stilā būtu kaut kāds austošo notikumu sauļu lies-

mainums, pārliecība, spēks un rakstura pilna va-

loda.

Kad nu mēs nonākam pie tās latvietiskās avīž-

niecības sākumiem, kura brīva no vācu garīdznie-
cības aizbildniecības, mēs redzam visas še minētās

īpašības reprezentētas. Tādas bij Pēterburgas
Avīzes". Vispirms mēs atrodam, ka pār vi-

ņām spīd vienas idejas saule, no kuras uz

latviešu tautu krīt kā stari visas pārējās

un viņai padotās idejas. ~Latvieši ir tauta un vi-

ņai pašai jāvada tie rati, kuros viņa sēž," tā varētu

formulēt „Pēterburgas Avīžu" slepeno un galveno
domu.

Viņu vadītāji ir visi garīgi spārnotas personī-
bas un īsti literāti. Viņu galvenais iedvesmotājs

Krišjānis Valdemārs, savieno sevī dzejnieku ar

lielu praktiska politiķa prātu un latviešu nākamo

vajadzību paredzēšanu. Šīs avīzes garīgiem va-

doņiem jādara vairāki darbi uz reizi, jācērt tālas,
uz nākamību ejošas stigas visos gara laukos. Juris

Allunāns, īstais „Pēterburgas Avīžu" darba rūķis,
ir netikvien krietns valodnieks un tautsaimnieks,
bet nodibina ar saviem tulkojumiem arī moderno

latviešu dzeju. Arī sabiedriskā dzīvē viņam ļoti
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redzīgs skats. Tā viņš kādā 1859. g. brālim rak-

stītā vēstulē izsakās: Strādnieku trūkumam nā-

kotnē būs vēl augt. No tā laika, kamēr Rīgā daudz

fabriku sākts būvēt un dzelzceļš no Rīgas uz Jel-

gavu uztaisīts, zemkopjiem nekādi strādnieki vairs

nebūs dabūjami. Dotu tev padomu apskatīties pēc

strādniekiem leišos. Leiši nebūs par sesaviešiem

daudz sliktāki, bet ievērojamā mērā pieticīgāki."

Dzejnieka Jura Allunāna paredzēšana piepil-

dījās pilnīgi piecdesmit gadus vēlāk un strādnieku

ievešana no leišiem ir jautājums, no kura labvēlī-

gas atrisināšanas ir atkarīga Zemgales zemkopība
mūsu dienās.

Ar šo, varbūt uz tematu neattiecīgu illūstrā-

ciju, es tikai gribēju rādīt, kādi zināšanu un in-

tuīcijas bagāti cilvēki vadīja mūsu avīžniecību vi-

ņas sākumos. Kā literāriski izglītoti cilvēki, ~Pēt-

erburgas Avīžu" vadītāji saprata pirmo reiz, kāds

liels palīga spēks kārotai idejai ir satira. Un tie-

šām mēs redzam, satiriskā mūza Allunānam un

Baronam palika veicēja tur, kur nespēcīgs izrā-

dījās ar iedvesmi un loģiku uzrakstīts ievadraksts.

Bet kas ar satirisko mūzu noticies mūsu dienās?

Viņa nīkst pazemotā stāvoklī šī laika sīkajos feļe-
tonos.

Ja vāciskās avīžniecības uzdevums bija izau-

dzināt muižniecībai padevīgu cilvēku ar Dieva val-

stību, kā atalgojumu, tad nacionālā latviešu avīž-

niecība grib audzināt latvietī pilsoni-cilvēku, kura

augstākais atalgojums ir tautas labums. Bet katra

ideja ar laiku deģenerējas un kļūst par attaisnoju-

mu necienīgām interesēm. Tā upe savā pirmā plū-
dumā atstaro tikai mūžīgās debesis, mākoņus un

piekrastes kokus, bet vēlāk, gar pilsētām tekot, tir-

gotāju preču kuģus nes senāk lepno, bet tagad sa-

duļķoto un eļļaino viļņu muguras.
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Nevienam latviešu laikrakstam nav bijis tik

skaļi plaisājošs atbalss, kā „Pēterburgas Avīzēm".

Nākotnes paredzētājas viņas izteica ar lielu pār-

liecības spēku tautas slepenās ilgas, nolīdamas, kā

auglīga lietus bagāts padebess pār Latvijas izkal-

tušajiem gara laukiem. Tas ir visromantiskākais

laikmets mūžu avīžniecībā, ar visiem romantismam

piemītošiem trūkumiem un priekšrocībām.

Šī tautiskā ideja arī turpmāk paliek par lat-

viešu avīžniecības un žurnālistikas iedvesmotāju,
lai gan viņa pamazām zaudē savu spēku. Jaunas

atziņas mūsu avīžniecībā ienes Fridrichs Veinbergs

sava pirmā laikmeta darbībā. ~Pēterburgas Avī-

žu" politiķi gribēja latviešu likteni sasaistīt ar krie-

viem, lai ar viņu palīdzību noveiktu vāciešas. Šinī

ziņā viņi sagatavoja ceļu nākamai pārkrievošanās

politikai mūsu zemē. Veinbergs, pirmais latviešu

politiskais domātājs, avīžnieks, mācīja latviešus

patstāvīgi un politiski domāt, nojaužot viņu nāko-

šo lomu. Ļoti dziļš ir viņa revolūciju izcelšanās

izskaidrojums. Viņš saka, ka viņas izceļas ne tā-

pēc, ka zemākām šķirām tiek atrau-

ta maize, bet tāpēc, ka viņām
tiek atrauts gods. Viņš starp latviešiem

ir pirmais angļu valsts gudrības apbrīnotājs. Re-

volūciju Latvijā vairāku gadu desmitus pirms vi-

ņas izcelšanās tas pareģoja ar matēmatisku parei-
zību. Bet tāpat kā tagad mūsu sociālisti, tā Vein-

bergs beidzot nonāca pie pilnīgas aptumšošanās
un reakcionārisma, nodoties pārāk abstraktas ide-

jas dievināšanai.

Kad nu mēs apskatam latviešu nacionālo avīž-

niecību un žurnālistiku no viņas sākumiem līdz ap-

mērām divdesmitam gadam pirms kara, tad re-

dzam, ka tas ir kalpošanas gars, kas viņu vada.

Viņa pilnīgi nododas tautas kalpībai, tautu mācot

viņa grib tai kalpot. To darot viņa sniedz tikai
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tādus faktus, un tādā apgaismojumā, kura tautu

neievainotu ne garīgi, ne morāliski. Redaktors ar-

vienu it kā atrodas katedrī un viņa amats bij cie-

nījams un godājams amats visās ļaužu šķirās. Viņš
sludina savu pārliecību un šī pārliecība ikreizes

saskanēja ar tautas vajadzībām. Tautas vadoņi bij
cilvēki ar lielu garīgu kapitālu, kuru viņi nemā-

cēja savienot ar laicīgo kapitālu. Toreizējie poli-

tiķi paši bij avīžnieki un viņu stils, viņu domas un

darbi bij viņu personības augstākā izteiksme.

Jauns laikmets latviešu avīžniecībā, kas apzī-

mējams, kā viņas individuālizācijas laikmets, ve-

dams sakarā ar latviešu pasaules uzskata pārvei-
došanos. Tautiskā laikmetā avīžniecība attīstīju-
sies zem vienas divsejainas idejas diktatūras —

reliģiski-tautiskas. šis pasaules uzskats nodroši-

nāja cilvēkiem zināmu aizbildniecību.

Viso galveno jautājumu atrisināšanu viņš de-

va jau pats par sevi. Ap deviņdesmitiem gadiem

dziļa lauksaimniecības krize spiež daudzus latvie-

šus meklēt glābiņu pilsētās, vai atkal krievu un

Vakareiropas augstskolās. Vecie tautiski-reliģiskie

uzskati, nākdami sadursmē ar jauniem faktiem un

domām, tiek vai nu atmesti, vai pārrevidēti. Katrs

mēģina atrast savu pasaules uzskatu, neatkarīgi
no tautiskuma vai reliģijas, šīs jaunās idejas tiek

pārnestas arī Latvijā, kur tās uzņem kā jaunu

evaņģēliju.

Līdz ar pasaules uzskatu pārveidošanos, no-

tiekas latviešos arī mantas stāvokļa pārveidošanās.
Rodas pilsētu pilsonība, kura grupējas ap jaunno-
dibinātām krēditiestādēm. Te slēpjas sākums lat-

viešu partiju cīņai, te ir arī apvienotas nacionālās

politikas beigas. Tautiskā ideja arī deģenerējas,

viņu izlieto kā vairogu šaurās grupas savām cīņām.

Avīžniecība ari tiek ierauta šajās zemsirdīga-

jās kaujās un mēs redzam jaunu evolūciju, kura
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daudz jauna nesusi un nes mūsu tautai. Senais

humānistiski izglītotais avīžnieka tips noiet no ska-

tuves, jo viņš nesaskan vairs ar laika prasībām.
Avīzes pamazām nonāk Rīgas pilsonības ro-

kās. Viņa tad arī īsi pirms kara sāka uz-

spiest latviešu avīžniecībai savu zīmogu. Sākās

ne ideju, bet interešu valdība

mūsu presē. Kā visām citām mazajām tau-

tām, kuras ilgu laiku atrazdamās nospiestības stā-

voklī, beidzot atguvušas savu tautisko pašapziņu
un brīvību, tā latviešiem iet līdz kāds neizbēgams

ļaunums. Neizgājušas cauri tām attīstības stadi-

jām, kādas pārdzīvojušas lielas tautas, viņas uznā-

kušas vēstures skatuvē pilnīgi modernā laikā, kas

pilnas anarķistisku ideju. Sākot no deviņdesmitiem
gadiem, viņas mēģinājušas piesavināt ar autodi-

daktu ātrumu un dedzību. Visi mūsu garīgie lauki

pilni cilvēku, kuri cenšas piesavināt zināmu arodu

pēdējo vārdu. Tas viss mūsu presei jau pirms
kara piešķīris stipru pusintelliģentu nokrāsu. Un

kad jaunā Latvija nesa sev līdz pilnīgu preses brī-

vību, drīz vien bija redzams, ka latvieši viņai vēl

nava nogatavojušies.

Pie visiem šeit uzskaitītiem ļaunumiem mūsu

laikā pievienosies vēl kāds, kas arī ir viens no mo-

dernā laika panākumiem. Lielu piekrišanu iegu-
vis tādas avīzes tips, kas neaizstāv nekādu ideju,
bet dibinās uz veikalnieciska aprēķina. Tāda avī-

ze ir arēna, kurā tiek palaisti vaļā viszemākie in-

stinkti. Viņai tikai informatīvs raksturs. Lai ik-

dienas pārsteigtu lasītāju ar kautko jaunu, tad

tāda avīze no visas pasaules puses savieno sevī vis-

skandalozākos notikumus. Ne tas, ko citas tau-

tas sasniegušas labu un skaistu, tiek viņā rādīts,
bet ko radījuši ļaunākie un zemākie instinkti.

Par izveicīgāko avīžnieku tagad tiek turēts

tas, kas māk veikli savirknēt šos notiku-
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mus. Gandrīz uz visiem latviešu preses or-

gāniem atstājušas iespaidu šādu avīžu metodes

Ir vēl viena parādība, kura pilnīgi atšķir mū-

su seno avīžniecību no tagadējās. Pie viņas vai-

nīgs mūsu dēmokratiskais laiks, kurš taisnību, li-

kumību, patiesību stāda atkarībā no vairākuma

mainīgā gara stāvokļa, šis vairākums tad nu ir

mūsu dienu valdnieks, kuru ietin karāļu purpurā.
Visur tagad prasa —ko viņš grib. Parastais loģi-
skais ceļš būtu — pacelt kādu domu vai program-

mu tik spilgti, ka tauta kļūst no viņas aizrauta, slu-

dinot viņu ar tādu pierādījumu skaidrību, līdz tā

sāk karot par viņu. Tas ir liela politiķa cienīgs

paņēmiens un neskaitāmi vēstures piemēri no Ro-

mas laikiem līdz pat mūsu dienām rāda, ka visas

augstās dēmokratijas beidzās arvienvaldību, Valsts

varu, kura nomesta vāļājas ceļa malā, paņem uz

saviem pleciem un nes Vadonis.

Kas politiķiem ir pūlis — tas avīzei ir lasītājs.
Mūsu dienu avīzes izstiepj uz visām pusēm neskai-

tāmus taustēkļus, lai izzinātu, ko lasītājs grib. Bet

tas nav iespējams, jo ļaužu simpātijas atgādina jū-

ras viļņošanos. Bet ir tādas tieksmes, kuras uz-

skatāmas par cilvēka dabas mūžīgiem pavadoņiem,
kuras kā pieradināti suņi tek viņam visur līdz. Tas

ir vairākums un viņa valdība. Bet katrs ari teiks,
ka tas ir pūlis bez disciplīnas, kuru ar avīzi nesai-

sta ieskatu vienība, jo tādu viņai nav.

Bet ir otrs ceļš, kas avīzei ejams: gūt lasītājus
ar savu politisko un kultūrālo ideālu propagandu,
še nav jācer uz lielu lasītāju skaitu, bet uz mazu

un disciplinētu armiju, kuru arvien jāvairo, šāda

avīze atstās daudzus instinktus neapmierinātus.

Viņā būs mazāk ziņu par Amerikas bandītiem un

laulības pārkāpējiem Anglijā, bet vairāk polemi-
kas rakstu, lai atmaskotu dažādu grupu vil-

tīgos, un cilvēcīgai un tautas cieņai kaitīgos ma-
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nevrus. Viņā būs mazāk lirisku jūsmojumu par

modēm, dāmu tualetu daiļumiem, bet vairāk ap-

skatu par mūsu kultūrālās dzīves gaitām. Mazāk

ziņu par nakts patvērsmju baigiem iemītniekiem,

bet vairāk par grūtiem un trūkuma pilnajiem lau-

kiem. Lai lasītāji nežēlojas, ka tādā avīzē būs

daudz uzbrukšanas rakstu. Ikviens kuģis, kas grib

pārraut ienaidnieku līniju, kustas uz priekšu ti-

kai ar kauju.
Tas ir vienīgais ceļš, kā nodibināt nesaraustā-

mus sakarus starp avīzi un lasītājiem. To var uz-

skatīt par vienpusību, bet tikai viņā ir uzvaroša

patiesība. Katrs objektīvisms ir pašapmānīšanās.
Ja kāda avīze sakās esam objektīva un bezparte-

jiska — tad tā ir rakstura trūkuma zīme.

Bet mēs būtu nepatiesi pret savu laiku un se-

vi pašiem, ja mēs redzētu mūsu presei augstākos

sasniegumus tikai pagātnē, šo dienu prese apska-
ta jautājumu plašāk un dažreiz pat dziļāk, bet zel-

ta graudi atrodami tikai rūdu ilgi skalojot.

Latvija, kura arī savā satversmē pūlējusies no-

kopēt valsts zinību pēdējo vārdu, panākusi ne tau-

tas apvienošanu, bet viņas sadalīšanu neskaitāmās

partijās un viņu preses orgāni, izķēmodami līdz ne-

jēdzībai patiesības seju, ved savā starpā visnesau-

dzīgākās cīņas.

Mums ir jāatsvabinās no illuzijas, it kā lat-

viešu presi no patreizējā kauna varētu glābt sav-

starpējā vienošanās ceļā. Ka Latvijas tagadējais
stāvoklis glābjams stingriem piespiešanās līdzek-

ļiem, tāpat arī preses. Tikai vienas partijas virs-

valdība, vedot arī patiesu kultūras politiku, var

mūsu tautu atgriezt uz pareiziem ceļiem un presei
likt būt citādi, nekā viņa tagad ir.

Vai Zemnieku Savienība var uzņemtiem šo

tautas atsvabinātājas lomu? Jā gan, un tas būtu

tikai loģisks gājiens no tā stāvokļa, kādu zemnieki
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ieņem mūsu valstī. Bet tad viņai vajadzības brīdī

jābūt gatavai uzteikt parlamentāriskos kontraktus.

Viņai jāiededzina augsti redzami ideālisma uguns-

kuri. Lauku ļaudis visi ies uz viņiem, jo sen jau

izsīkušas tās garīgās straumes, bez kurām tauta ne-

spēj dzīvot.

Bet to nevar izdarīt gadu apkrautie vecie

saimnieki, tas ir zemnieku jaunatnes uzdevums.

Lai viņa ir pašaizliedzīga, lai viņa apaug cēliem

tikumiem, lai viņa ir garīga un gatava uz upu-

riem. Lai viņa ir kā tie pirmie latviešu avīžnieki,
kuri nākuši no zemnieku sētām, meta viņās tik ska-

ļus saucienus, ka viņu atbalss dzirdama vēl mūsu

dienās.

Ja kāds Francijas karālis sacīja: „Parīze ir

vienas meses vērta!", kāpēc mēs nevaram sacīt:

~Latvija ir apvienoto zemnieku pūļu vērta!". Vi-

ņu rokās atrodas mūsu preses atdzimšana un Lat-

vija pēdējās cerībās skatās uz viņiem. Cieniet aug-

sti savu intelliģenci, jo bez viņas tauta ir akla.

Organizējat stipru varu, jo bez viņas tikumi top

par netikumiem, un brīvība par illūziju.
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Mūsu jaunākās dzejnieces.

Tanī vaiņagā, kuru savai tautai darina mūsu

rakstnieki, ievijušas daudzus ziedus arī rakstnie-

ces. Varbūt senatnē viņas piedalījušās neizsakā-

mi lielākā mērā pie tautas gara mantu radīšanas,
nekā tagad. Vairāk kā pusei no mūsu dainām sie-

vietes piemīlīgais un graciozais ģēnijs uzspiedis

savu zīmi. Un tas ir ļoti saprotami. Pie diviem

cilvēka dzīves pretpoliem, pie šūpuļa un kapa, ar-

vienu stāvējusi vai nu raudošā vai smaidošā sie-

vietes seja. Pēc savas dabas būdama sabiedriskā-

ka par vīrieti, sieviete tajos laikos, kad dainas tika

radītas, labāki par vīrieti uztvērusi cilvēka un

dzīves attiecību savstarpējos sakarus un izdziedā-

jusi tos pantos, ar viņai iedzimto ironiju un asprā-

tību, šinī garīgā sabiedriskuma laikmetā, katra

lauku māju istaba, ziemas vakaros vērpēju pilna,

bija it kā asprātībās degošs ugunskurs. Sieviete

šīs dziesmas pa lielākai daļai radīja un tā ir arī

viņas gudrā atmiņa, kura tās uzglabāja un nodeva

nākošām paaudzēm.

Šajos senajos laikos latviešu sievietes ģēnijs
izteicās vispilnīgāki. Viņš ziedējis kā krāšņs un

pasakains liepu mežs, kura ziedus gan vecas, gan

jaunas rokas ir uzmanīgi nošķinušas un līdz mūsu

dienām atnesušas.

Kopā ar moderniem laikiem beidzās sievietes

dominējošais iespaids garīgā dzīvē. Ja senos lat-

viešus var raksturot kā jautru tautu, kura no dabas

un dzīves likstām glābjas samierinošā un dievišķī-

gā gudrībā, mantotā no tēviem, tad jaunākie laiki
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ir drūmuma, nesaskaņu un skarbuma pilni. Senču

ierašas viņi ir atmetuši un grib caur personīgiem

piedzīvojumiem atrast sev garīgus pamatus. Te

nu noteicošo lomu sāk spēlēt vīrieši, kuru raksturs

vairāk piemērots dzīves un gara avantūrām, šinī

vīriešu korī iejauc savas balsis arī sievietes, bet vi-

ņas ir retas.

Uz mūsu dienu sliegšņa stāv divas sievietes-

rakstnieces, un lai gan viņas nepieder pie sieviešu

rakstnieču visjaunākās paaudzes — viņas jāpie-

min, jo viņas ar savām personībām raksturo divus

virzienus mūsu rakstniecēs. Tās ir Aspazija

un Anna Brigādere.

Aspazijas iespaids ir ne tik daudz mākslinie-

ciska, kā morāliska rakstura. Viņā savienojušies
divi romantismi — sabiedriskais un tikumiskais.

Še mums no svara pēdējais, kurš izgāja uz visu

morālisko saišu saraušanai un personīgo iegribu uz-

stādīšanu par augstāko likumu. Būdams vienpu-

sīgs, viņš izpaudās galvenā kārtā erotiskajā
sfairā.

Anna Brigādere, turpretī, uzskatāma par lat-

viešu sievietes seno tradiciju tiešu mantinieci un

turpinātāju. Viņas morāle ir bez kāda roman-

tisma un ceļas viņa no pienākuma apziņas un vis-

dziļākās sievietības. Viss, kas viņā apbrīnojams
un patīkams, nāk no tālā senatnē ziedošā liepu
meža. Viņa nav moralizētāja, kā Aspazija, bet

uzskata dzīvi mākslinieciski, pie kam viņas māksla

nenāk nekādā sadursmē ar tiem mūžīgajiem tiku-

mības likumiem, kuriem paklausa normāls cilvēks,
un kuri savus pilnīgākos iztulkotājus atrod cilvē-

ces augstākos garos.

Aspāzijas morāliskās idejas un viņas perso-

nīgais piemērs ir radījuši jaunākā laikā veselu

rindu dzejnieču, kuras iet pa viņas pavērtiem ce-

ļiem. Ja Aspazijas ideāls ir senā Ateņu hetera
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Aspazija, politiskām un mākslinieciskām ide-

jām bagāta sieviete, tad latviešu Aspazijas sekotā-

jas ir piesavinājušās vienīgi viņas morālisko ro-

mantismu.

Šis ~aspazianisms" vispilnīgāki izteicies Bi-

rūtā Skujeniek, dzejniecē un aktrisē ar

spilgtu artistisku raksturu. Birutas Skujeniek

dzejoļos izpaudusies ļoti individuāla sievietes psī-

choloģija.

Viņa ir subjektīva dzejniece, kuras temperā-

ments atrodas prāta kalpībā. Ar to arī izskaidro-

jās viņās lietoto gleznu izvēle un tā pārdomātā

uzmanība, ar kādu viņa aizplīvuro savus pārdzīvo-

jumus, lai dotu tikai nojautas par viņiem, šai fak-

tu aizmaskošanai un noslēpšanai bieži vien krīt par

upuri idejas spilgtums. Grieķiete Zafo, kura tik

atklāti izsūdzēja viļņiem un klintīm savas kaislās

elsas un francūziete Debor-Walmor ar savas at-

raidītās mīlestības žēlabām ir panākušas lielāku

iespaidu.

Birūtas Skujeniek dzejoļi ir rakstīti pēc kā-

dām iekšējām katastrofām, caur kurām viņas dvē-

sele palikusies par tuksnešainu un melancholijas
pilnu peisažu un tāpēc arī ikvienā viņas rindā jū-
tami aizlausti spārni. Cik liela bijusi viņas dzīves

alka, un kādi iznākumi tai bijuši, to dzejniece iz-

teic kādā skaistā simbolistiskā dzejolī „A t m i nu

klētī":

. . .
Klētī tveros

Starp veciem, klusiem, mīļiem darba rīkiem,
Ak, kuriem salūzušiem jāstāv dīkiem,
Pār tiemkā putekļmākons skumjās veros

Un jūtu sevi līdzīgu šim sakām,
Kas greznas skrēja reiz pa saules takām,
Kad vēja kumeļš sprauslādams un zviegdams
Pret padebešiem zilo galvu liekdams
Tā krēpes nikni kratīja, kā kliegdams,
Bars kraukļu izšāvās no sāpju akām!
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Birutas Skujenieks dzejoļi parādībām caur-

cirsti, kurām mistiski erotisks raksturs. Viņas
nerviem bagātā daba visas ārienes lietas aplūko no

šī stāvokļa. Pat uz Kristu, līdzīgi vidus laiku mū-

ķenēm, viņa raugās erotiski: „Vējš, kas tev matos

plīv, lai tad dziedātu pēc kviešu statos, ir laimes

pārplūdīs... Es tevi jūtu savās mīlas liesmās un

lepnā vīra tumšo acu liesmās."

Dzejnieces fantāzija nava mierīga un viņa ir

it kā mēnešsērdzīga fantāzija. Liekas, ka viņa
dusētu un viņas sapņi nepārtraukti plūzdami, pie-
skārās visādām konkrētām lietām, tās savirknēda-

mi. No tā ceļas viņas daudzvārdainība un viņas
stila nemierīgais krāšņums, kurā aiz pārmērīga

krāsu un izgreznojumu vairuma pamatlīnijas nava

saredzamas. Bet tajos dzejoļos, kur viņas iedves-

me kļūst spēcīga, liekais nokrīt un viņas pants ie-

gūst skaidru plastiku un patiesu ritma sparu, kas

dzejnieci nostāda izņēmuma stāvoklī starp mūsu

jaunākiem dzejniekiem. Tāda ritma sajūta, kāda

redzama augšā pievestā citātā, ir reta parādībā pie

mums.

Birūta Skujeniek raksta tikai sonetes, bet gan-

drīz neviena no tām nav pareiza. Viņas kaprīzā
daba ignorē šīs klasiskās formas stingros likumus.

Tikai viņi gan ir jāievēro, lai paceltu mūsu laiku

prestižu garžas ziņā, kas, salīdzinot ar veciem lai-

kiem, ļoti kritis. Birūtai Skujeniek tas pilnīgi ie-

spējams, jo viņai no dabas dotā ritma sajūta un

plastiskās redzēšanas spēja ir tādas dāvanas, ar

kuru palīdzību viņa var izveidot daudzas no tām

skaistajām lietām, par kādām tā savā dzejā runā.

Birūtas Skujeniek mākslai ar viņas erotiski

mistisko seju, pretī var nostādīt Aidu Niedru,
kura savā dzejā visu aplūko daudz tiešāki un

daudz vienkāršāki. Lai gan pie viņas sastopami

panti ar paviršā modernisma motīviem — tie to-
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mēr nav viņai raksturīgi. Viņas iekšējā pasaule
ir viengabalaina un nepazīst nekādas svārstīšanās.

Aidas Niedras „aspazianisms" izpaužās tanī atklā-

tībā, ar kādu viņa apdzied erotiskos motīvus, ku-

riem viņa māk pieiet ar lielāku konkrētību, nekā

Aspazija. Aidai Niedrai nav nekādas koķetēšanās
ar dvēseli, viņa mīl tiešu pieskāršanos un tās sajū-

tas, kas stāv ar to sakarā. Savas tieksmes viņa iz-

saka tieši un neapsegti. Viņa ir Erosa ievainota

sieviete, kura stāv visciešākos sakaros ar dabu,

un ja viņas garžu būtu vairāk izdaiļojušas klasi-

skās literātūras studijas, viņa, varbūt, mums dotu

skaistus dzejoļus grieķu antoloģijas garā. Mūsu

dzejnieku lielākā nelaime jau ir tā, ka savu lite-

rārisko karjēru sākot, viņi iet skolā pie moder-

nistiem, kuri paši ne pie kā nav mācījušies.

Savus dzejoļus Aida Niedra sakopojusi krā-

jumā „E ro s a elēģija s". Lai gan viņa ir no šī

Erosa ievainota, bet tomēr ne tik nāvīgi, ka viņas
dziesmās būtu jūtama patiesa asiņu balss. Mīle-

stībai viņa nepadodās kā viegla lapa. bet viņā ir

kaut kas ļoti apdomīgs, līdz kam nesniedzas mīle-

stības noreibušie apiņi. Tā līra, no kuras varētu ska-

nēt patiesas ~Erosa elēģijas", duss vēl viņā dziļi
apslēpta. Man liekas, ka viņa to arī atradīs, jo
ne visi pēdējo gadu jaunie dzejnieki ir parādījuši
tādu iekšēju orīģinālitāti, kāda piemīt Aidai Nie-
drai.

Kas attiecas uz ārējo formu, tad viņas pants
bieži vien ir chaotisks. Bet to gatavību, kas re-

dzama daudzos viņas dzejoļos, viņa iegūs, ja dze-

jas mākslai viņa tuvosies ar to pašu nopietnību,
kā dzīves mākslai. Viņai plivinās priekšā lielas

iespējamības. Bet tad viņai nāksies mīlēt Apolona
līru, bet ne vienkāršo Panu, kuru viņa tik bieži

piemin savās dzejās.
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Atsevišķi šo azpazianisko dzejnieču vidū stāv

Lūcija Samaič, kura ir visintelektuālākā no

šā virziena rakstniecēm. Jādomā, ka ne caur

pārdomām, bet caur piedzīvojumiem viņa nākusi

pie ļoti asa un rūgta skepticisma. Romantiskais

sajukums pie viņas izpaužās ne jūtu savvaļībā, bet

prātā, morāliska rakstura sentencēs, kuras viņa
sakopojusi grāmatā ~Es, Lūcija Samaič,

un mani vārd i". Spītīgais izmisums, dziļa

ironija, ar kādu viņa izturās pret sabiedrību, vis-

pār pieņemto morāli un mākslas ieskatiem, ceļās

no viņas romantisma, ar kuru apbruņojusies, viņa
kādreiz gājusi iekarot dzīvi, šī gājiena neizdevī-

bas sekas arī ir šis viņas rūgtums un saīgums, kas

arvienu klājas pāri uzvarētiem. Viņa pati par se-

vi devusi visnesaudzīgāko kritiku ar šādu sentenci:

„Daudz noliedz radīt nespējīgais." Cilvēka gara

diženums izpaužās ne tik domās, bet arī veidā,
kādā tāz izteiktas. Lūcija Zamaič par to nedomā.

Viņa ir tā paviršā dēmokratisma laika atlieku pil-

na, kad par augstāko tikumu uzskatīja naturāli

izsacīt visu, kas uz sirds, neņemot vērā veidu.

Ģēte šo paņēmienu nosoda asprātīgā pantā: „Kas

gan izteiksies tik kaili ? Vārdus vij ar rožu daili,

kāda mūsu birzēs zeļ."

Neapmierināmais temperāments viņu dzinis uz

ziemeļiem un šo klaidu sekas ir viņas dzejoļu un

poēmu grāmata ~69° 31" 11" ziemeļu platuma",
kurā viņa apraksta eskimosu dzīvi un viņu teikas.

Kolorīta ziņā šī grāmata ienes kaut ko jaunu mūsu

dzejā. Gan ne nekļūdīgā, bet tomēr pareizā pan-
tā viņa uzbur spilgtus galējo ziemeļu peizažus.

Pēc sava garīgā satura un ironiskā prāta, Lū-

cija Zamaič ir plašāka par visām mūsu jaunāka-

jām dzejniecēm, bet viņa pati sevi iznīcina, dzīvei

un temperāmentam atdodama lielāko daļu no sa-

vām dāvanām, bet dzejai tikai mazas atliekas.
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Tā nu mums jāatvadās no tā morāliskā ro-

mantisma, kuru mūsu literātūrā ienesa Aspāzija,

un kuru ar dažādām laika un individuālām noska-

ņām tālāki un plašāki izveidojušas visas augšā

pieminētās dzejnieces. Jāsaka, ka viņas dziļāki,
par viņu tikumisko paraugu, ir gājušas savu sajū-

tu analizē, atmezdamās ir savas skolotājas senti-

mentālitāti, ir dzīves kolorīta neievērošanu. Dze-

jas formas ziņā tās ari attālinājušās no Aspazijas,
mācīdamās pie tā literāriskā virziena, kurš radās

līdz ar 1905. gadu. Tikai morāliskā patvaļība ir

tā, kas viņas saista ar Aspaziju. Tas, kas tiek no-

sodīts dzīvē — bieži vien tiek attaisnots mākslā.

Bet šis augstākais attaisnojums sasniedzams tikai

tad, ja mūzām kalpo ar reliģisku padevību.

Austra Dāle mūs ievada tajā valstībā,
kur valda Anna Brigādere, kuras mākslā senā lat-

viešu sievišķība un tradicionālā morāle atradusi

savu vispilnīgāko iztulkotāju. Bet kāmēr Anna

Brigādere savā dzejā lieto visas zemes krāsas un at-

risina likteņa traģēdijas, Austras Dāles pasauli

raksturo, kā viņa pati izsakās kādā dzejolī —

~zeltains, balts un gaiši zils". No plašās, tradicio-

nālās latviešu sievišķības, kura tik raksturīga An-

nai Brigāderei, šai dzejniecei piemīt laba daļa. šinīs

robežās kustas viņas dzejoļu krājums ~Ē nu ro-

ta ļ a s". Austra Dāle savā dzejā nedod nekā se-

višķi jauna, bet nodarbojas ar jau atrastām dze-

jas formām. Pie šī darba viņu vada iedzimts

estētisms. Viņā ir liela labprātība un ienaids

pret ļaunu, kurš iet pat tik tāļu, ka viņa
vēlās nojaukt vecas pilsētas, kuras cēluši

asinskārīgi iekarotāji. Panta formālā puse viņai
nekļūdīga, un laiks, kas daudz vieglu lietu aiznes

pazušanā, dažus viņas dzejoļus, ieskandina atmi-

ņā uz palikšanos. Viņai ir kāds dzejolis „I k d i e-

nības prieks", ļoti raksturīgs šai dzejniecei:
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„Kad dzīve netaisna un barga šķiet,
Kad viss tik grūts un neatminams

Sīks prieks pie dzīves spēj mūs siet,

Sīks nieks sen parasti jau zināms.

Vai ūdens skaidrā traukā mirgojošs,
Vai maizes smarža siltā, labā,
Pie sienas dvielis balts un spožs —

Viss jauku ikdienību glabā."

Tas ir dzejas uzdevums — padarīt ikdienišķo
par neikdienišķu.

Alija Baumane ir savos pārdzīvojumos,
ir savā dzejas izteiksmē ir daudz oriģinālāka par

Austru Dāli. Ja pie visām še jau pieminētām dzej-
niecēm visstiprāki ir attīstīta ārēja redzēšana —

tad Alijas Baumanes skatiens pastāvīgi vērsts uz vi-

ņas dvēseli un prātu, un lietām, kuras tur norisi-

nās. Tāpēc viņas pantiem nav uzspiests plasti-
kas zīmogs, bet viņi ietīti ļoti siltu jūtu miglājā.
Dažreiz viņas dzeja nav baudāma sentimentālitā-

tes dēļ, bet bieži stiprs pārdzīvojums to aizskalo

un viņā rodās tā orīģinālitāte, lēna, pilna zemes

smaržas, kas redzams viņas garākā dzejojumā par

Ģilu. Bet viņa ir pārāk svārstīga un raksta maz,

lai varētu pilnīgi noteikt viņas dzejas nākošo vir-

zienu, bet disciplinētā sievišķība ir tā, kas viņu tu-

vina tam virzienam, kura priekšstāve ir Anna Bri-

gādere.

Mūsu jaunāko dzejnieču vēl nenoskaņotā korī,
nelīdzinādamās nekam un nejaukdamās ne ar ko,
skan kāda dīvaini skaidra un dziļa melodija, Pau-

līnes Bārdas spēlēta, uz vienkāršas flei-

tes. Acumirklī šīs skaņas vēl pārtrauc un padara
nesadzirdamas literāriskas ikdienas troksnis, bet

kam viņas ieskanējušas ausīs, — tas viņas vairs ne-

aizmirst. Jaunākos laikos tik divas dzejnieces-sie-
vietes ir likušas atskanēt tiem valdzinošiem akor-

diem, kuriem likusi atskanēt Paulīne Bārda. Tā ir

tagadējā krievu dzejniece Anna Achmatova un
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XIX. g. s. pirmajā pusē dzīvojusi franču dzejniece
Marselīna Debor-Valmor. Uzkrītoši vienādi likte-

ņi, kuri ķēruši šīs trīs rakstnieces, ir izsaukuši vie-

nādas skaņas no viņu koklēm.

Paulīne Bārda sāka savus dzejoļus drukāt ti-

kai no 1920. g. Pārlasot viņus, izkaisītus pa avī-

zēm un žurnāliem, jāsaka, ka neviena latviešu

dzejniece nav pratusi izteikt intīmāki, vienkāršāki

un aizkustinošāki savas dzīves postu un savas sirds

žēlabas. Viņā ir kaut kas no tās uzvarošās sieviš-

ķības, kura raud pie Kristus krusta pakājes un ku-

ras smaids atstarojies neskaitāmās gleznās. Pau-

līne Bārda dzejo tik pat nepiespiesti, kā čalo avots

vai dzied putns. Vai tas būtu prieks, bēdas vai mī-

lestība, viņa tos izteic reliģiozi, nelietodama ne-

viena nolietota izteiciena. Kas labāki izteicis šādu

mīlestības pilnu vasaru?

Rudzi viļņo, vēji pūš,
Saldas smaržas staigā.
Kad gan jaukāks būs mans mūžs?

Skatot tavā vaigā.

Nozied man šī vasara

Ziediem tumši sārtiem,

Nogrimdama atmiņā,
Kā aiz debess vārtiem.

Bez dziļu skumju vārdiem, piem.: „Kā bišu

mātei jaunai — Mans mīlas mūžs bij īss, Nu tumšā
bēdu stropā sirds nakti sagaidīs," viņa atrod arī

ļoti graciozu izteiksmi, sajauktu ar humoru gai-
dāmiem intīmiem notikumiem: „Kā mēnešgaismā
nāra Grib viļņos šūpoties, Zem tava acu pāra Man

patīk kavēties, Man patīk just to spēku, ko sevī

glabā tu un iedomāt par grēku ar svētu biklību."

Pilnīgas vientulības svētumu viņa izteic ar šādu

skopu vienkāršību:

Man gribas noskumt šovakar

Un salikt rokas lūgšanā kā saliek,
Lai tukši vārdi mani neaizskar,
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Bet klusums svēts pie manis nāk un paliek.
Man sirds ir pilna nopūtu,
Kā rudens mežs pilns nomirušu lapu.
Caur sauli ziediem zaļu vasaru

Un mīlestību ejot tāda tapu.

Paulīnes Bārdas dzejoļi ir pilni dziļas dabas

saprašanas un burvīgs mūzikālisms viņus visus pa-

vada. Tā mūsu jaunāku dzejnieču pulkā, starp
daudzām īstām un neīstām balsīm, aizvijas, lejas
un burbuļo Paulīnes Bārdas dzeja, skanēdama vi-

sam pāri, kā visdaiļākā melodija.

Lai gan Paulīne Bārda nava daudz rakstījusi,
bet visas viņas īpašības tādas, kas viņu nostāda

augsti. Viņai gan nav uz jaunāko dzeju nekāda

iespaida, jo balsis, kas šajā korī skan, pieder da-

žādiem gadu desmitiem un dažādām nenoskaidro-

tām tradicijām.
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Annas Brigāderes lirika.

Annai Brigāderei mūsu rakstniecībā ir aug-

sti teicams vārds. Viņas lugas un stāsti, kuru va-

loda skan kā veca latviešu kokle, tai sagādājuši

apskaužamu populāritāti. To viņa ieguvusi bez

pakalpīgās kritikas palīdzības un viņas grāmatas

pašas saviem spēkiem lauž ceļu uz tautas sirdi, lai

beidzot saplūstu ar viņu un pazustu viņas lielajā
mīlestībā, še jāatzīmē, ka vienīgi tikai pilsoniskās

nometnes rakstniekiem jāiet šis grūtais ceļš, jo
mūsu pilsonība stāv ļoti vēsās, pat naidīgās attie-

cībās ar savu rakstniecību un rakstniekiem.

Bet Anna Brigādere piedzīvo kaut lēnu, bet ne-

norietošu triumfu. Pilna dziļas labprātības, viņa,
jādomā, ar dziļām skumjām redz, ka tik daudz

cildinātai Aspazijai jāpiekāpjas un jādod uzvaras

un slavas palma viņai. Te nu nekā nevar

darīt. Ja Aspazija ir pāri galotnēm skrejoša vē-

tra, tad Annas Brigāderes vieta ir pie koku saknēm,
kuras apskalo mūžam svētie dzejas avoti. Viņa še

daudz ko noklausījusies un mācījusies, un grūtu
mākslu viņa veikusi, pirms viņa paspējusi savu liru

noskaņot tā, lai viss, kas no viņas nāk, būtu har-

monija un skaistums.

Anna Brigādere visvairāk pazīstama kā stāstu

un lugu rakstniece, bet kā liriķe viņa pagājusi se-

cen vispārējai uzmanībai. Bet viņas poētiskā ie-

dvesme ir dziļa un plaša, un viņas sirds situsi sa-

skaņā ar daudzām lietām. Viņa iztaisījusi intere-

santu evolūciju no šauri individuālā lokā ieslēgtiem
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sajūtām, novirzīdamās uz vispārnacionāliem tema-

tiem.

Ja kareivja krietnums mērojams ar to, cik iz-

veicīgi viņš pārvalda, uzbrukdams un aizsargāda-

mies, savus ieročus, tad dzejnieka-mākslinieka lie-

lumu nosaka tā māksla, ar kādu viņas iedvesma

prot rīkoties ar vārdiem, izsakot savas iemīļotās
idejas. Anna Brigādere viņas kopoto rakstu trešā

sējumā ievietotās dzejās gan parādās ka iedve-

smota dzejniece, bet ne arvienu kā nevainojama
māksliniece. Cik liels dzejnieks arī nebūtu, viņā
arvienu ir kaut kas no viņa laikmeta kļūdām. Tā

tas ir arī ar Annu Brigāderi. Viņas trešā rakstu

krājuma dzejas radušās tajā laikmetā, kad jautā-

jums par dzejas izteiksmes līdzekļiem un viņu do-

minējošo lomu vēl mūsu literātūrā nebij cilāts.

Tas bija laiks, kur daudz tika lietots puķainu vār-

du, bet maz izsmeļošu un apvienojošu epitētu.

Vārdu izlases trūkums viņu vislabāki raksturo un

še bieži vien poēzijas vietā tika likti poētiski iz-

teicieni.

Tas redzams arī pie Annas Brigāderes šajā sē-

jumā, kur viņa diezgan lielus meslus nodod savam

laikmetam, šos dzejoļus mēs varam uzskatīt kā

dzejnieces dvēseles dokumentus, kā viņas dziļi iz-

justas, bet vēl neorganizētas gaviles un vai-

manas. Tas ir ļoti saprotami, jo gandrīz visi šie

dzejoļi ir dzejnieces sevis pārvērtēšanas un pār-

baudīšanas laikā rakstīti, un arvien tādos darbos

vairāk mēdz būt karstas un dedzinošas sajūtas,
bet mazāk rāma un apskaidrota skaistuma. A. Bri-

gādere pati par šīm dziesmām runādama, saka:

Kā atvarā bij dvēs'lei grimt,
Kā tumšā naktī tām bij dzimt

Starp līgsmu un starp mokām,
Es tās no pekles iznesu,
Es tās no pekles iznesu,
Uz karstām sāpju i'okām!
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Šajos dzejoļos daudz vispārīga, ko par poē-

tisku turēja tikai tā laikmeta paviršā garša, piem. r
71. 1. p.: „Pildītiem kausiem dzirkstoša prieka, sēž

mani sapņi, ozola vaiņagiem izedošās rokās stāv

manas cerības un smej !" Cik. visa šī ģermāņu allē-

gorija ir tāla dzejnieces vēlākam un ļoti konkrēta-

jam skatīšanas veidam! šādu vietu 3. rakstu sēju-

mā ir ļoti daudz.

Blakus intīma rakstura un sevis pārvērtēšanai
veltītiem pantiem, A. Brigāderē ieskaņās citā stīga,
kuras skaņas ir patriotiski nacionālas, un stāv sa-

karā ar latviešu 1906. gada pārdzīvojumiem. To

pastrīpot pie Annas Brigāderes ir no ļoti liela svara,

jo šī dzejniece, vairāk nekā visi citi no mūsu rakst-

niekiem, ir dzīvojusi līdz savas tautas politiskajai

un sabiedriskajai evolūcijai, šinī ziņā viņa ir vis-

skaistākais mūsu brīvības ausmas dziedonis bijis.

Lieli nacionāli pārdzīvojumi sagatavo lieliem

darbiem netikvien tautas, bet arī atsevišķus cilvē-

kus, ja viņi ir diezgan lieli, lai šos pārdzīvojumus

uzņemtu un saprastu. Kā mēs tautas vadonī ār-

kārtējos laikmetos vairs nepazīstam vakarējo, ik-

dienišķo cilvēku, tā arī dzejnieks uzreiz pārveido-
jās, ja tauta viņu ierauj savā plašajā dzīvē.

Pilnā mērā tas noticies ar Annu Brigāderi. Sa-

vā trešā rakstu krājumā, viegla sapņotāja, daudz

veltīgu vārdu chaosā nogrimusē, viņa lielo notiku-

mu vara balsij klausīdama, izgājusi arēnā, tautas

vidū. Viņa visa pārveidojusies un vispirms kā cil-

vēks. Visam apkārt mainoties, viņa sajūt, ka liela

atbildība uz viņu gulstās tamdēļ, ka nezināmi lik-

teņi viņai līru dāvājuši. Un nu viņa kļūst, sākot

ar 1914. g., par savas tautas cīņu atbalšu un viņas
cerību tulku. Dzejniece pati dod atminējumu tai

lielajai dzejas dvesmai, ar kuru pilns viņas rakstu

piektais sējums:
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Ja smilšu grauds tu tik būtu,

No liela ja neatdalies,
Uz nesalaužamu spēku
Un tautas liktenī kalies.

Visas tās evolūcijas, kurām latvieši cauri gā-

juši līdz tam laikam, kad liegabalu troksnis apklu-

sa mūsu zemē, mēs atrodam šajā krājumā atstaro-

tas. Bet ne sižeti ir tie, kuri ceļ dzejnieku. Te nu

mēs nonākam pie visu to pārvērtību skatīšanas,

kas A. Brigāderē notikuši dzejas līdzekļu izvēlē.

Te ir vislielākais progress. Viņas pants pļuvis ela-

stīgs, līdzīgs tērauda atsperei, un ieguvis dziedošu

spēku. No viņa nāk melodijas, kādas tai senāk ne-

bija. Jāpieved tikai viens dzejols, veltīts Kurzemes

bēgļu atgriešanai: „L iel i c Ju r ģ i".

Ko es skrēju atvērt logu,
Ko man priekā uzzied vaigs?
Vai tur strazdi svelpj pār žogu,
Vai tas dzērves sauciens maigs?
Redzu sencerētu skatu:

Ko tie gāju putni dūc?

Gara, gara rinda ratu,
Kurzemītes ratu rūc

. . .

Šie laikmeta dzejoļi, kuri arī ir mūžības dze-

joļi, uzskatāmi netikvien kā cēlas tēvijas mīlestības

apliecinājums, bet arīdzan kā nacionāls varoņ-

darbs, piemineklis, celts ciešanu un slavas pilnam
laikam. Ar cildenu pazemību Anna Brigāderē tos

pasniegusi savai tautai, nepretendējot uz oficiālu

uzmanību.

Mūsu kritikā, kā arī mūsu intelliģencē, ir vēl

arvienu kāds barbarisks vilciens: visus tos darbus,
kuros pieminēta Latvijas valsts, kuri patriotisma

caurausti, tura par zemākas šķiras darbiem. Te ir

vainīga kā kaitīga ideoloģija, tā arī literāriskas iz-

glītības trūkums. Pirmais vārds, kuru savās dzie-

smās vislielākie dzejnieki ar lepnumu minējuši, ir

tēvijas svētais vārds. A. Brigādere ar gaumi se-

kojusi antiskai tradicijai.
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Viņas pēdējo gadu lirikai ir arī citas, ļoti lai-

mīgas pārvērtības. Kur senāk dzejniece zīmēja
chaotiskas un nemierīgas dabas ainas, tur redzami

domupārņemti meistariski peizaži:

Pēdējais saulriets mūžīgas mīlas tēlu

Acu dziļskaidravotā kad mani ieslēgs,
liešu tad es atdusēt kādu brīdi

Vasaras ēnā.

Uz laukiem dzejnieci apdveš sen pagājušu

gadu atmiņas, un reti skaistā dzejolī ~Bezvēja va-

kars", viņa redz sevi skrejošu kā mazu meiteni pa

mājas sētsvidu.

~Ir dzejas zinātne, ko sirds mums māca gal-

vai," tāds ir dzejnieces pēdējais atzinums lirikā.

Bet dažreiz arī galva sirdij, un sevišķi mākslā, dod

gudrus padomus, un tas redzams šajos A. Brigāde-
res dzejoļos, kuros lielu dalību ņēmuši vijolīšu pil-
sētas dieviete, domīgā Minerva.
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Mūsu jaunākie rakstnieki.

Tagad bieži vien tiek pārrunāts jautājums par

vecajiem" un „jaunajiem" rakstniekiem. Patie-

sību sakot, viņu nemaz nevarētu radīt, jo tajā ne-

pārredzāmā klajumā, ko sauc par literātūras vē-

sturi, nav vecuma. Ir tikai mūžam zaļas virsotnes,
kuras arvienu apskata un apbrīno. Var kādai vir-

sotnei vispārējā vērība uz laiku garām paiet, bet

caur to viņas vērtība ne par matu nemazinās.

Bet ir tomēr literātūrā vecie un jaunie, tāpat

kā ir jautājumi, kuri vienu paaudzi vairāk inte-

resē, nekā otru. No šiem literātūras dienas jautā-

jumiem arī rodas šī šķirošana vecos un jaunos.

Tie, kuri šiem dienas jautājumiem ierāda vairāk

vietas, ir jaunie. Bet var kāds rakstnieks uz laiku

stāvēt vispārīgās uzmanības centrā — bet tas

viņa vērtību nepalielina. Palielināsies tikai pra-

sība pēc zināmas sugas idejām.

Bet šiem jaunajiem ir jāpiegriež vērība, jo
no simpātijām, kādas viņi ļaudīs rada, var

to interesē. Kādi tad nu ir mūsu jaunie un ide-

jas, kurās tie seko?

Pašu laiku liela tirgus cena ir Jānim Ve-

seli m. Par viņu ļoti jūsmo dažādas literāriskas

dāmas, atstāstot žurnālos plaši viņa darba saturus

un beidzot no sevis dažas rindiņas klāt pieliekot.
Tas ir rakstnieks, kam dzīva un literāriska valoda.

Viņš daudz lasa un pēta, bet gala rezultāts ne ik

reizes ir skaidri graudi. Viņš saviem cienītājiem,

resp. cienītājām uzdod to patīkamo uzdevumu pēc

tiem meklēt, lai tad, atrašanas gadījumā, to paslu-
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dinātu pasaulei. Bet Vesela tieksme uz bildēm

plašos rāmjos irslavējamā īpašība, kuras daudziem

jaunākiem rakstniekiem trūkst. Tikai, ja viņš

sevi vairāk kritizētu, — viņa piekritējiem viņu ne-

vajadzētu tik daudz slavēt. Uzslavu, tāpat kā

vīnu, baudīt un pie tam palikties līdzsvarā, var ti-

kai stipras galvas.

Otrs no jaunājiem, kam svars, ir Jānis

Sudrabkalns, patiess artists no galvas lMz

papēžiem. Tas ir interesants cilvēks un vienā

ziņā tuvs radinieks Jānim Porukam. Tāpat, kā

šis, tā arī Sudrabkalns, dodas visu jaunu Ideju val-

stībā, un, tāpat kā pa daļai Poruks, tā ari viņš sa-

vas iedvēsmas smeļ no mūzikas un literātūras.

Viņš nav dzejnieks vien, bet arī mākslinieks, kas

mīl stingrus un skanīgus pantmērus un vārdus.

Savu ideju.saturā viņš tiecas ārpus nācijas. Viņš
mīlē jaunus eksotiskus apvārkšņus, un tāpēc viņu
tik ļoti saista laikmeti, kuros notikusi jaunu ģeo-

grāfisku un gara apvāršņu atrašana. Viņš ir vie-

nīgais no jaunajiem, kas nepieredzēs savu kuģu

bojā iešanu.

Richards Rudzīts idejiski ir visai sa-

vāda persona. Viņš ir noteikts aziāts, tās indiešu

filozofijas piekritējs, kura kā bezveida migla plūst

pāri visām noteiktām domu robežām un paralizē
kustību un darbību. Viņš arī ir 19. g. s. vislielākā

barbārisma, Tolstoja„nepretojies ļaunam ar spēku"

pārliecināts piekritējs, šie indiešu uzskati caur

Vāciju tagad sūcās Eiropā, vājinot tautu nācionā-

lismu un latīņi pret viņu iesākuši asu cīņu. Vi-

sādā ziņā no viņas jāpasargā Latvija, kura jau no

pagājušā gadu simteņa deviņdesmitiem gadiem kļu-
vusi par ostu visādām barbāriskām filozofijām.

Otrs cilvēcības sludinātājs ir Pēteris Ēr-

ma ni s, kurš nemācēdamskopā sasiet galus vien-

kāršam dzejolim, grib kopā sasiet tautas un šķiras
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ar savas viscilvēcības jostu. Viņš sajauc vienā

katlā Kristu, Tolstoju, visus svētos un vācu žīdu

Verfeli, un tad šo maisījumu pasniedz kā jaunu
mācību. — Nebūdamsbez dāvanām, viņš izteiktās

uzslavās sadzirdējis skaidra zelta skaņu, šo uz-

slavu apreibināts, viņš savus pantus savīj kā gadās.

Atraisījušies no savas dzimtās zemes, Rudzītis

un Ērmanis iekļuvuši to ideju aplokā, kuras cirkulē

tagad Eiropā, neatrasdamas vietas, kur piemesties,

jo neviena Eiropas zeme viņas nevar atzīt par sa-

vām. Bet viņām tomēr ir piekritēji visās tautās,

sevišķi intelliģentu aprindās, kuri, atrāvušies no

savām nācijām, pārtiek no visiem ideju vējiem.
Šīm viscilvēcības idejām ir viena raksturīga īpa-

šība, un viena misija. Viņu uzdevums ir iepotēt

uzskatu, ka nācija ir kaitīgs spēks. Ja šis uzskats

iesakņojās kādā tautā, tad tam seko nācijas mo-

rāliskā atbruņošanās, viņas pašaizsardzības pilnīga
iznīcināšana. Šis kosmopolītiskais uzskats arī tau-

tību pilnīgi nenoliedz, bet viņš to apaudzē no vi-

sām pusēm ar īaejām, kuras nācijas jēdzienu pa-

dara pilnīgi bezspēcīgu, šis idejiskais diletantisms

ir šo rakstnieku visraksturīgākā pazīme, un viņu
intelektuālā ziņkārība ir skaidra acu apmānīšana,

jo tā neved ne pie kādiem pozitīviem rezultātiem.

Katrs īsts rakstnieks vispirms krāsojās tās zemes

stūra krāsās, no kura viņš cēlies, un viņa gara lī-

nijas veidojās pēc viņa zemes līnijām. Iziedams

no savas šaurās dzimtenes, viņš pamazām pacēlās
līdz tautai, un idejas, kas liktas viņas pamatā, ir

tās idejas — Mātes, kuras viņu baro un audzina

lielu. Katra zinātniska vai mākslinieciska radī-

šana ir norobežošanās noteiktu faktu aplokā, bet

šo robežlīniju pārkāpšana ir tas baisīgais diletan-

tisms, kas raksturo mūsu dienas.

Ja.pec daudz lasītiem rakstniekiem var spriest,

uz kurieni zināma sabiedrības daļa virzās, tad var
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sacīt, ka viena daļa no mūsu paaudzes kustas uz

„viscilvēci", nost no nācijas, kur nav nekādu pie-

turas punktu. Šis virziens ir savijis savu ligzdu

sevišķi Rīgas intelliģencē, kur visādu šķiru diletan-

tisms ir modē. Bet sevišķi bīstams viņš nav, un

arī lielas nākotnes viņam nav, jo viņš ir neauglīgs.
Bet uz laiku viņš var nodarīt tikpat lielu postu,

kādu nodara migla, kurā slēpdamies ienaidnieks

var nemanīts piezagties pulkiem, kas aizsargā tē-

vijas robežas.

Visi šie minētie dzejnieki un rakstnieki patie-
sībā nav visjaunākie, Tikai pašos pēdējos gados
ir radušies daži citi, kuri tiem atņem jaunāko tie-

sības. Tie nav nekādu jaunu ideju sludinātāji, bet

tie paliekas skaidras dzejas sfairā, un kāds smalks

līdz šim pie mums neparasts aistētisms ir viņu gal-
venā pazīme, šie dzejnieki ir Čaks, Ēriks

Ādamsons, Anšlavs Eglīts, Fr. Gul-

bi s un daži citi.

Ādamsons un Anšlavs Eglīts ir vispirms inte-

resanti caur to, ka viņi mūsu literātūras interešu

sfairā ievada angļu dzeju, kura pie mums nemaz

nav pazīstama. Abus viņus saistījusi angļu 19. g.

s. sākuma eserskolas dzejnieki, no kuriem viņi snie-

guši daudzus ļoti teicamus tulkojumus.

Viņu pašu dzejoļos vispirms manāma nekļū-

dīga gaume, un caur literātūru, bet ļoti izmeklētu

literātūru, viņi raugās pasaulē. Viņi nav nekādi

novatori, tikai viņu neilgā darbība pierāda, ka ne-

sot ļaudīs jaunu oriģinālitāti, nemaz nav vajadzīgs
laust vecos pantmērus.

Čaks caur savām literāriskām simpātijām ne-

pieslienas abiem minētiem dzejniekiem, bet viņš
ieved mūsu lirikā, cik var spriest pēc nodrukātiem

dzejoļiem, jaunus apdziedamos priekšmetus. Viņa
dzejai vielu dod pilsētas žanrs.



84

Kamēr gandrīz visi mūsu pārējie dzejnieki ir

dzimuši laukos, kuru smiltis viņi līdz mūža galam
nesīs pie savām kājām, šie trīs ir pilsētas bērni, ku-

riem svešas mūsu lauku sētas.

Čaks ir pilsētas žanra dzejnieks. Viņa paņē-
mieni atgādina Übānu, kas arī pilsētas bērns bū-

dams, savās gleznās uzbur Rīgas nomaļu poēziju.
Dažā ziņā viņš radniecīgs arī Sutām, sevišķi viņa
krogu skatu zīmējumos. Ja nu Čaku pieskaitām

pilsētas dzejniekiem, tad tas nav saprotams

ta, ka viņš izteiktu visu pilsētu nomaļu dzī-

ves scēnu smalks un drusku romantisks iz-

teicējs. Redzams, ka viņš kādreiz bērnībā šo

dzīvi dzīvojis un nu skatās viņā caur atmi-

ņām un literātūru. Viņa „Pasaules krogā" fi-

gurē dažādi pilsētas tipi — viesmīlis, klaido-

nis, dzērājs, matrozis, ielas zēns, pašpuika. Ka-

tram no tiem vmš liek nodziedāt dziesmiņu
parastajos jambcs, kuru atskuņas ir gludas un ne-

vainojamas, bet pants bieži vien diezgan triviāls,

piem.: Orman, mīļais, kurp mums steigties:
Visus panāks zārka vāks.

Ja tev dziesma negrib veikties,
Divlats palīgā tev ies.

Tā ir tikai veikla versifikācija.
Daudz īstāks viņš ir vietām pat brīnišķīgi in-

tīms savā otrā dzejas krājumā, kuram

virsraksts „Apašs frakā". levadā viņš raksturo

pilsētas zēnu, kas griežas pie lauku zēniem — cūk-

ganiem. Tad seko vesela rinda ļoti skaistu un

maigu dzejoļu par pilsētas dzīvi, kuri visi pilni daž-

dažādām sīkām un patīkamām atmiņām. Šo sī-

kumu pieminēšana ir Čaka dzejas galvenā burvī-

ba. Tā ir radies viens no skaistākiem viņa dzejoļu
grāmatas dzejoļiem „tAkalredzēšanās", kurā viņš
apmeklē bērnības laikos pazīstamo ielu. Viņu gri-
bētos visu pievest, bet lai pietiek tikai dažiem pan-
tiem.
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Aizmirstu es visus skarbos vārdus,

Rūgtumu, kas manā sirdī līst,
Kad es redzu vecos, senos mārtus

Kā tie lēni atveroties čīkst
. . .

Kam lai vaicāju un kam laiprasu,

Vai pie vārtiembodē vēl arvien

Dod uz krīta konfektes un kvasu,

Kas kā čūska šņācot krūzē skrien . . .

Zināms, viņam ir dižošanās ar savu pilsētnie-
ciskumu. Nevienu nepārliecina, kad viņš saka:

„Ceriņu smaržu es pazīstu tikai no pūdera lētā uz

vaigiem", jo Rīgā krāšņi zied ceriņi visās malās un

vējš viņu smaržu iepūž pilsētā no laukiem. Mūsu

galvaspilsēta taču nav liela un klusās ziedoņa nak-

tīs uz Bastejkalna stāvot var dzirdēt, kā aiz Dau-

gavas pļavā griezes griež. Čakam ir dzīva fantā-

zija un asa dzejiska redzēšana un viens otrs dzej-
nieks daudz dotu, ja viņš varētu uzrakstīt tādas

rindas: „Smaidīt, ka zēni no kastaņiem augļus sev

triec, izšķiļot kastaņus būnus, kā telēnu acis".

Fridrichs Gulbis ir kā tumšs un dziļš
atvars mūsu jaunākās lirikas viegli caurredzamā

strautā. Tāds viņš mums parādās savā dzejoļu krā-

jumā „V izi j v var ā". Un tiešām, abi šie mi-

nētie dzejnieki Grimma un Čaks ir iemīlējušies

dzīves un dabas āriene un estētisms, vienam

vairāk, otram mazāk, viņiem abiem ir raksturīgs.

Viņiem ir individuāli dzejoļi, katrs ar savu seju

apzīmēti. Pie Gulbja mēs to neredzam. Caur visu

viņa grāmatu iet viena vienīga dziesma un meldija,
un tā ir visa kā viens dzejolis. Tas nāk no viņa
pasaules uztvēruma, jo Gulbim vienīgam starp
jaunajiem dzejniekiem ir pasaules uztvērums, kas

dziļākais un filozofiskākais starp tiem.

Viņam dzīves un dabas ainas iet gar acīm, kā

nebeidzama viziju vaj parādību virkne, kā rēgi.
Ne savas sirds, ne dzīves notikumus viņš neņem tie-

ši kā tādus, bet tie viņam ir mīklas, aiz kuriem slēp-

jas dziļāks saturs. Tāpat kā Bodlers, viņš klīst
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caur dabu, kā caur simbolu mežu. Visam, ko viņš

dzejo, piemīt svarīga nopietnība un ja grāmatas
sākumā viņam vēl ir smaids, tad uz vidu un beigām
tas pamazām nodziest. Viņam ir kāds ievērojams

dzejolis Senči", kas raksturo diezgan labi viņa pa-

saules uztvēruma vienu pusi:

Tik ķēde mesta bezgalībai pāri,
Un laiks, kas laikā visas pēdas dzēš,
Tik smilts bez mēra kaisīta pa āri

Un domas nemierā, kas dienas plēš —

Ir viss ar mūžību, kas saista gaitu,
Un nekad nenomet, kas bijis pirms.
Mēs ķēdes posmiem nezināsim skaitu

Kau augšā celtos laikmets tumši sirms.

Ja nu šīm domām pievienojam viņa kādā citā

dzejolī izteiktās domas: „Zeme griežas. Aiztek

viss un mainas. Dzīve veidus tā kā asnus dzen.

Miera nav. Un miers pat nebūs nāve. Svētās

grāmatās tas rakstīts sen," tad viņa uzskats būtu

raksturots pilnīgāki. Mēs nezinām dzīves sāku-

mu, mēs nevaram saredzēt arī dzīvības ķēdes pos-

mu beigu, bet pa vidu viss griežas kā karuselī.

Gulbja dzejas ir šīs domas illūstrācija. šis

slidenais un plūstošais stāvoklis viņu noved pie

Šopenhaueram līdzīga pesimisma un iedveš viņam
baigu atziņu: „Sadeg dienas, sadeg sirds un gadi,
visos uguns, kuros aizdegts vilts, visos vējos rūg-

tums kluss bez skaņas, visos laukos dzeltenīga
milts." Gulbja dzeja ir smaga un vientulīga un

bēdu pilna vārpa. Tā kā par savu galveno uzde-

vumu viņš tura to pamatu noskaidrošanu, uz ku-

riem tam jāstāv, tad dzejas formālai pilnībai viņš
piegriezis mazāku vērību. Neko neizteicoši vis-

pārēji epitēti pie viņa nav retums, bet viņa grāmatu
var lasīt ar daudz lielāku interesi nekā sējumus,
kas pilni bezsejainiem pantiem. Gulbim piemīt

tas, kas iedveš arvienu cienību: viņam ir pašam sa-

va doma.
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Par mūsu glezniecības atdzimšanu.

Tāpat kā gliemēžu vākā arvienu dzird jūras

žūžošanu, tā mākslinieka dvēsele arvienu ir pilna
dzīves trokšņu. Pat klusākās vientulības stundās

tur dzirdama tālās dzīves dunoņas atbalss. Māksli-

nieks ir krustceļš, kurā «sastopās visi ceļi, Ar ne-

skaitāmiem pavedieniem viņš ir sasaistīts ar šo

dzīvi, no kuras krūtīm tas iesūc sevī savu gudrību,
savu iedvesmi, savas nemirstības ilgas.

Ir bijuši laikmeti, kad atsevišķs cilvēks un vi-

sa sabiedrība sevišķi interesējušies, lai viss, kas no-

tiek dzīvē, atstarotos arī mākslā. Viņa bij atmos-

faira, bez kuras nebija iespējams dzīvot. Au-

deklos gribēja redzēt attēlotu visu dzīves kār-

tību, paradumus, varoņu uzvaras, vai bojā iešanu.

Mākslinieks toreiz bija tikpat nepieciešams, cik ne-

pieciešams tagadējā dzīvē ir inženiers, vai agro-

noms, šai parādībai ir vairāki cēloņi. Vispirms lie-

lie mākslas laikmeti ir bijuši arī lielas reliģiskas ie-

dvesmas laikmeti. Varenā dievišķā gara dvesma,
kuru visi juta plūstam cauri dzīvei, visus arī turēja
pastāvīgā uzmanības stāvoklī. Mākslinieks tad bija
nepieciešams, jo uz viņu skatījās kā uz būtni, kas

vislabāki un skaistāki ar saviem darbiem var sla-

vināt Dieva darbus. Klosteri, baznīcas, sabiedri-

skās ēkas no 13.—16. g. s. pildījās ar gleznotāju
darbiem.

Viens no nākošiem cēloņiem, kamdēļ māksla

ieņēma tik ievērojamu vietu toreizējā dzīvē — bija
to laiku valdinieki, kuri gribēja, lai viņus apvij
netikvien bagātības, Vai kara slava, bet arī skaidri
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garīgs spožums. No tā ari nāk, ka monarķisma zie-

du laiki bijuši ari lieli mākslas ziedu laiki. Māksli-

nieks valdiniekam bija tikpat vajadzīgs, kā kara

vadonis vai labs ministrs.

Tā kā tajos laikos visa toņa devējs bija karā-

lis, tad ari visi viņa apakšnieki tam centās pakaļ
darīt un ļoti daudz no tā zelta, kas tik bagātīgā
mērā skalojās ap augstākām aprindām, krita par

daļu arī māksliniekam kā atalgojums par to nemir-

stību, ko viņi dāvāja saviem pasūtītājiem un arī

visai tautai. Jāpiezīmē vēl, ka to laiku ļaudis, kaut

gan ne grāmatniecība, ne avīžniecība nebija tik

izplatītas, bija daudz izglītotāki un gara bagātāki

par mūsu dienu sabiedrību.

Ir vēl viens apstāklis, kas spēlēja ļoti lielu

lomu pie mākslu uzplaukšanas. Toreiz vēl nebija
moderna kapitālisma un moderna proletāriāta, ku-

ri banalizēdami dzīvi, ienes viņā daudz nemiera,

steigas un sajukuma. Valdīja labā un mierīgā ag-

rārā kārtība, valdīja Dieva gara pilnais lauku

gars. šī zemes atmosfaira, laika lēnums un nestei-

ga nobriedināja mākslas darbus tikpat lēni, kā

graudus vārpā.

Visu to kopā ņemot, ir arī saprotami, kamdēļ
māksla tad apvija dzīvi līdzīgi vīna ķekariem. Viņa
to darīja tik pilnīgi, ka, skatoties toreizējās glez-

nās, mēs pilnīgi varam arī konstruēt pagājušo laik-

metu dzīvi.

Latviešu glezniecības uznākšana skatuvē ie-

krīt tad, kad šie mākslas laimīgie laikmeti jau sen

bija garām un modernās bezgaršības vēji sāka

pūst visās aprindās. Latviešu gleznotāju stāvoklis

bija ļoti traģisks. No vietējiem vāciešiem latviešu

pilsonība bija cik necik piesavinājusies pie viņiem
cieņā stāvošo literārisko tradiciju, bet pret glez-
niecību Rīgas pilsētas pilsoņiem nekad nava bijis

sevišķas mīlestības. Mūsu pilsonībai nava, kā sa-
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vā laikā Holandes pilsonībai, nekādas patikas re-

dzēt sevi, savas tautas dzīvi, savas tautas vēsturi

atstorotu mākslā. No tā arī ceļās tā parādība, ka

pie mums attīstās tikai peizažs, bet žanrs paliek

pilnīgā novārtā. Kāmēr rakstniecībā diezgan pil-

nīgi saredzama mūsu tautas dzīve, glezniecībai iz-

zūd no rokām mūsu lauku dzīves dažādība. Pie

Holandes meistariem redzami visi žanra veidi, sā-

kot no govju bariem un kūtīm, beidzot ar pilsoņu
istabu iekšienēm, mūsu glezniecībā tikai tagad uz

peizažas zaļgana fona sāk pacelties cilvēks.

Bet mūsu sabiedrībai, kā pilsētās, tā uz lau-

kiem, ir visa iespēja dota, lai tiktu radīta spēcīga

gleznieciska kustība. Ja senos laikos kāds kloste-

ra priors,vai kommūnālās iestādes priekšnieks grie-
zās pie gleznotāja, tam uzdodams uzgleznot zinā-

ma lieluma gleznu ar noteiktu sižetu, kāpēc tad

to pašu nevar darīt mūsu pilsoņi un sabiedriskās

iestādes? Tikai jāsargājās no gleznotāja cilvēci-

skās cienības apvainojoša konkursa izsludināšanas,
bet jāgriežās tieši pie zināma mākslinieka.

Tas ievestu līdzsvara stāvokli mūsu garīgā
dzīvē un mēs patiesi varētu sākt runāt par latvie-

šu mākslas atdzimšanu. Pēc ilgiem laikiem atska-

toties uz mūsu dienām, mēs tās varētu apzīmēt par
lielu laikmetu, kādus pārdzīvojušas visas pārējās
tautas.

Saprotams, ka viss še izteiktais ir tikai sapnis.
Mūsu sabiedrība nodarbojas ar daudz nopiet-
nākām lietām, nekā ar domām par sabie-

drisko ēku, vai savu dzīvokļu izgreznošanu ar māk-

slas darbiem. Viņa nodzīvos savu laiku, neredzēju-
si nevienu pilsoņa portreju, latvieša gleznotu, ne-

vienu gleznu pakārtu mūsu daudzo ministriju zālēs

un nevienu statuju paceļamies Rīgas laukumos.
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Romantisma simts gadu jubileja.

Kā liela upe vienā valstī sākdamās iegūst otrā

savu visplašāko un lielāko plūdumu, tā arī roman-

tisms ar saviem pirmsākumiem slēpdamies Vācijā,

top caur Franciju par vispāreiropējisku kustību.

Bet visas lielās gara strāvas rodas kā pretstats
kādai iepriekšējai. Tas, pret ko saceļas roman-

tisms, ir klasicisms, kurš savus vislielākos augstu-

mus sasniedz Francijā 17. g. s. Šī literāriskā strā-

va arī uzspiež pārējām Eiropas literātūrām savu

zīmogu. Klasicisms ir noteikta literāriskā sistēma.

Viņa pirmsākums jau manāms pie Malerba, franču

17. g. s. sākuma dzejnieka, kurš ļoti asi uzstājās

pret iepriekšējo Ronsara dzejas skolu. Viņā re-

dzamas visas klasicisma pazīmes — liela stila un

izteiksmes skaidrība, prāta pārsvars par iedvesmu

un stingra tematu izvēle. To atzīst arī klasicisma

likumdevējs Bualo, kurš savā dzejas mākslā saka:

„Beidzot nāca Malerbs
..

"

Bualo tad arī sasaista iedvesmas straumju da-

bīgo plūdumu, likdams tām strāvot noteiktos un

mākslīgi būvētos krastos, šie noteikumi nebij par

kavēkli franču klasiskās literātūras lielājiem ģē-

nijiem — Korneijam, Rasinām un Moljēram, kuri

radīja apbrīnojami skaidri uzbūvētus darbus.

Bet jau šajā pašā gadu simtenī vispārīgu ievē-

rību gūst Žana žaka Ruso aicinājums par atgrieša-

nos pie dabas. Viņš mācīja, ka cilvēkam jādzīvo

saskaņā ar to. Tādā kārtā viņš pirmais iesita robu

klasicisma nocietinājumos, jo klasicisms no savas

mākslas dabu bij izdzinis, aprobežodamies tikai ar
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noteiktiem tematiem, še krīt svarā vēl kāds cits

fakts, kuram bij ārkārtīga nozīme. Ruso kaislīgie

sprediķi atsvabināja individu, viņš sludināja, ka

vispār pieņemtie noteikumi ir sabiedrībā, ir literā-

tūrā, nav obligātoriski un individam ir tiesība pa-

šam visu pārvērtēt. Tā viņš lika pamatus moder-

nājam individuālismam, kas neatzīdams nekādas

tradicijas, bij arī franču lielās revolūcijas pirmcē-
lonis.

Revolūcija un viņai sekojošie Napoleona kara

gājieni ienesa franču sabiedrībā neparastu krāsai-

numu. Franči iepazinās ar citām tautām un val-

došām gara strāvām viņās. Cittautu literāriskie ie-

spaidi bij nonākuši Francijā jau pirms lielās revo-

lūcijas, pirms 1789. gada. Viņiem bij zināmi visi

rakstnieki, uz kuriem romantiķi balstījās. Bij tul-

kotas visas šekspira drāmas, Lesinga pilsoniskās

lugas, Ričardsons un Goldsmits ar saviem reālās

dzīves romāniem, fantastiskais Birgers, Ģētes Ver-

ters, kuram bij tik postošs iespaids. Jauni aistētiski

iespaidi iekļūst Francijā līdz ar Lessinga „Hambur-

gas drāmaturģiju."

Bez tam bija dažas grāmatas, kuras tika uz-

ņemtas gandrīz kā evaņģēlijs. Tas bij šlēgela

~D rā mātišķās literātūras kurss"

un štāla kundzes darbs „Pa r Vāc i j v". Vi-

ņiem vēl pievienojās Gēte, šillers, Bairons, Valters

Skots un angļu „ezera skolas" dzejnieki. Notikās

tas, kas Francijā nekad vēl nebija noticis: no ģer-

māniskajām literātūrām viņi sāka aizrauties vai-

rāk, nekā no latiniskājām.

Visi šie iespaidi frančiem deva jaunu skatīša-

nas veidu, viņiem atvērās jaunas iedvesmas avoti.

Šīs iedvesmas tad arī sāka plūst pāri par malām

tam marmora baseinam, kāds bija klasicisms, ie-

gūdams dabā brīvi plūstošas upes gaitu.
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Dzejā, atjaunotiem vārdiem un nepiespiestu

dabīgu iedvesmu, šo kustību pirmais uzsāka liela-

jā revolūcijā ģiljotinētais dzejnieks Andrē šenjē.

Romantiskā līrika tad nu viņu arī skaita par savu

ciltstēvu. Ļoti lielu ievērību ieguvis sekošais kla-

siķu pants, kurš domāts kā pārmetums romanti-

ķiem :

~Mēs sākām no Homēra, jūs —no Andrē

Šenjē."

Šī jaunā kustība drīz vien pārņēma visas gara

sfairas Francijā un 1824. g. viņa jau sāk spiesties
iekšā pat zinātniskās biedrībās. Un tas nebij ne-

kāds brīnums, ja šī uzvara nāca tik ātri. Viņu vei-

cināja vesela jaunu dzejnieku plejāde, visi pirmās

šķiras talanti: šatobriāns, Lamartins un pār visām

lietām Viktors Igo, šis lielākais poētiskā ritma mei-

stars pēc Ronsāra, kā viņu apzīmē ievērojamais

kritiķis Sen-Bevs.

Romantisma jaunā aistētika, kā tas Francijā

parasts, vispirms veidojās literāriskos pulciņos.
„Radās,"sakaNodjē, „jauni cflvēki,kuri viens otram

nebij pazīstami, bet kuri daudz domāja par jauno

dzeju. Ikviens no tiem jau sirdī bij apzinājies savu

misiju. Kad viņi iepazinās, tie sadevās rokas un

kļuva kā brāļi." No sākuma visi sastapās pie Vik-

tora Igo, pie Emīla Dežāna, bet sākot ar 1824. g.

pie šarla Nodjē. Te viņi arī izstrādāja savu pirmo
mākslas kodeksu.

Klasiskās mākslas tēze bij, kā to Orē 24. martā

1824. g. formulēja: „Literārisko darbu vei-

di ir atzīti un stingri nostādīti. Nevar mainīt ne

viņu būtību, ne viņu skaitu." Romantiķi viņu iz-

teica šlēgela vārdiem: „Antiskā māksla un dzeja
neatzina dažādu literātūras veidu sajaukšanu. Ro-

mantiskajam garam turpreti patikās jaukt kopā

vispretējākos elementus."
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Tiešām, klasiķis daudz vairāk vērš uzmanību

uz lietu būtību, nekā uz to, kas atrodās ap viņu.
No kritikas viņš prasa, lai viņa atdalītu vienu lite-

rātūras veidu no otra, neatļaujot dzejai iejaukties

prozā, kā to darīja romantiķi. Ja nu mēs pieejam
abiem šiem virzieniem no morāliskās puses, tad

jāsaka, ka klasicisms nodarbojās ar normāliem, bet

romantisms vienīgi ar ārkārtējiem raksturiem un

kaislībām. Viņš mīlē laustas līnijas, krāsu sabie-

zējumus un viņu spilgtumu, plašus neaptveramus,
it kā bezgalībā pazudušos sižetus.

Romantisms nebij tikai literāriskā kustība vien.

Viņš parādījās glezniecībā, mūzikā un arī zinībā,

viņš ir vispārēja un universāla gara kustība. Se-

višķi lielas kaujas izcīnīja Romantiskais teātrs ar

Viktoru Igo priekšgalā. 1827. gadā parādījās viņa
„X romvels" ar ievērojamo priekšvārdu, ro-

mantisma manifestu, kurā viņš atmet klasiskā te-

ātra laika, telpas un darbības vienības. Pēc V. Igo
domām drāmai vajadzīgs būt plašai dzīves ainai,
bet dzīves, kura ir ārkārtīga, bagāta, kaislīga un

patētiska, šis gads tad arī skaitās par romantisma

uzvaras gadu. īsta kaušanās starp romantiķiem un

klasiķiem notikās V. Igo lugas „Hernani" izrādē

1830. gadā, kad uz cīņas lauka palikās daudz sa-

laustu spieķu un saplēstu svārku. Tas bij vēstu-

risks vakars un viņu turēja par tik ievērojamu, kā

dzejnieks Teofils Gotjē, kurš visiem par lielu brī-

numu šajā izrādē bij ieradies zaļā frakā un sarka-

nā vestē, lai kaitinātu klasiķus, vēlāk sacīja: „Viss,
ko es esmu rakstījis, varbūt literātūras vēsturē iz-

zudīs, bet mana sarkanā veste viņā dzīvos."

Gandrīz piecdesmit gadu romantisms pārval-
dīja franču literātūru, atstādams milzīgu iespaidu
visas Eiropas gara dzīvē. Kā literāriskā strāva

viņš izbeidzās ap 1849. gadu, kad V. Igo luga
„Bourgraves" pirmizrādē tika galīgi nosvilpta.
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Tagad, pēc simts gadiem, mēs varam pilnīgi

pārredzēt romantisma labās un sliktās puses. Pie

labajām pieskaitāmas tās, ka viņš paplašināja dai-

ļuma robežas, deva viņam lielāku skrejas lauku,
ieveda apgrozībā vārdus un atjaunoja dzejas rit-

mu. Tas sevišķi saistās kopā ar Igo un Alfrēda dc

Misē vārdiem.

Bet viņš līdz ar to ienesa arī nekārtību dzejā

un citās mākslās. Viņš iznīcināja konstrukciju, šo

katras paliekošās mākslas pamatelementu. No šī

sajukuma franču literātūra netiek vaļā vēl līdz

šai dienai. Un tagadējais populārākais franču

dzejnieks Pols Valeri griezās atpakaļ pie klasici-

sma iztekām, pie Malerba.

Bet ir vēl kāds lielāks ļaunums, kuru ieveda

romantisma ciltstēvs, žans žaks Ruso. Tas ir viņa
radītais individuālisms, ar viņa atzinumu, ka nav

nevienas autoritātes, kuru nevarētu kritizēt. Atse-

višķam cilvēkam ir brīv visu vērtēt un visu nogāzt.
Šis princips radīja lielu sajukumu 19. g. simteņa

politiskā dzīve un 20. g. s. ģeniālākie politiķi iz-

lieto visus savus gara spēkus, lai valstīm varētu pie-

šķirt pirmsrevolūcijas skaidrību, nomācot tos bez-

dibeņa garus, kurus izsauca pasaulē viena vienīga
cilvēka ģēnijs.
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Jānis Akurāters.

Lai gan Jānis Akurāters parādījies latviešu

literātūrā jau desmit gadus pirms 1905. g., tad

tomēr viņa darbības sākumu var pieskaitīt šim laik-

metam, kurš tik svarīgs mūsu tautai ir literāriski,
ir politiski. Liels svabadu gaisu putns melancholi-

sku un dumpīgu apvārkšņu aplidotājs, viņš it kā

gaidīja negaisu, kas viņu paceltu augšup. Tas no-

tikās 1905. g., kad mūsu tautā rūkdami pamodās
visu nemieru avoti. Pie Akurātera tad arī attai-

snojās dzejnieka vārdi: „Ar tautu dziesminieks,
kad negaiss sacēlās un dziesma vētrai tuva māsa."

Un, lūk, Akurāters top to dienu dziedošā dvēsele,

viņš ir tā laika Ružē dc Lils, jo viņa dziesmas uz

tautas improvizētiem meldiņiem tiek laukos un pil-
sētās no lieliem ļaužu pūļiem dziedātas.

Bet Akurāteram kā dievam Jānusam ir divas

sejas. Viņš devās līdz krievu valdībai uzbrūkošiem

pulkiem un viņu vadoņiem, kuri gribēja laust

dambjus un palaist vaļā pārāk sastāvējušos ūdeņus.
Bet šie vadoņi, saraudami politiskas važas,

kaldināja jaunas mākslas garam un lūk — mēs re-

dzam Akurāteri, kā tas ar visu savu temperāmenta
liesmainumu saceļas pret viņiem. Viņš ir arī to

pulkā, kuri 1906. gadā izlaiž pazīstamo „Dzelmes"
literārisko manifestu, vērstu pret māklas kalpinā-
šanu sabiedriski sociālistiskam elkam. Uz visiem

laikiem viņš tam pagriež muguru un kad viņš atkal

piegriezās politikai un viņas cīņām, tad tas notiek

citos laikos un citos apstākļos. Strēlnieku cīņas
un latviešu tautas cīņas par brīvību un neatkarību
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izrauj viņu iz mākslinieciskiem sapņiem. Viņš sa-

jūt vētru gaisā un viņš atkal ir kopā ar tautu, ar

ļaužu pūļiem un viņas vadoņiem. Akurāters re-

dzams strēlnieku vidū. Ar savas spalvas palīdzību

viņš ved nesaudzīgu pretlieliniecisku propagandu,

viņš piedalās Tautas Padomē un Pagaidu valdību

viņš pavada viņas atkāpšanās ceļā uz Liepāju. Bet

gadi ir pagājuši, dzīve pieņēmusi reālas valsts for-

mas un senais cīņas romantisms jūtams vairs tikai

dziesmās un atmiņās. Akurāteri mēs atkal re-

dzam pilnu nemiera novītušu kā puķi nākošu no-

tikumu gaidās. Reālā dzīve nav viņa sfairā un viņš
allaž sapinies viņas attiecībās, piesliedamies tam,
ko iepriekš noliedzis.

Bet kāds tad nu ir šis dzejnieks, kurš drāžās

kā komēta bez orbita starp spīdekļiem, kuriem ik-

vienam savs nosprausts ceļš ?

Viņš ir tāls no visa reālā, cauri dzīves burzmai

skrejošs sava ideāla medinieks. Viņš ir dzimis

Augškurzemē un kopš viņa pirmām dienām viņu
valdzinājusi iz apvārkšņa miglas plūstošā Daugava
un putnu dziesmu un briežu brēcienu pilnie mil-

zīgie priežu meži. Bet no visas krāšņās un lieliskās

dabas, no savām daudzājām dzīves klaidām viņš
paņēmis sev līdz ne konkrēto, bet to, kas nav ne

saskatāms, ne satverams. Viņš ir kā bite, kura pie-
skārās ziedam, paņem visu viņa medu un tad aiz-

skrien, dūkdama savu saldo meldiju, cauri saules

pilnajiem gaisiem. Sava sapņa apmāts, viņš slīd

garām lietām, tās it kā neredzēdams, un tāpēc viss,
ko viņš raksta, ir līdzīgs tam Zemgales pusdienas

vējam, kas iet lēns un smaržas pilns, atsitās pret

māju sienām un veldzē kuplo koku paēnā dusošos

arājus. Akurāters arvien dzīvo atmiņās un visiem

viņa darbiem piemīt atmiņas saldums. Vai tā ir

māja, pie kuras balkona vējš šūpo apiņus, reibuma

atnesējus, vai Cafē šplin, viss tas traucās pagātnē.
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Bet starp Akurātera atmiņu mākslas darbiem ir

viens, kas apbur caur savu smaržu, tāpat kā apbur
ar viņu gājēju vasaras nakts miglā smaržojošā

liepa. Tā ir „Kalpa zēna vasara", darbs, saistīts

ir vissmalkājiem ziediem un aromiem, kādus mums

sniedz Latvijas daba.

Neko citu nemīlēdams, kā Latvijas zemi un

savu izdomāto idejas pasauli, Akurāters tiecās uz

varonīgo, un senie Zemgales karāļi Viesturs, Na-

meitis viņa darbos paiet mums garām aulekšojošos

zirgos. Ikdienišķīgais viņu neapmierina un savas

nepiepildītās gaidas viņš kādreiz izteicis dzejolī,
kas skan it kā lapas puse iz Jāņa parādīšanās grā-

matas :

Saules riets plēš savus sarkanos spārnus —

Tālu bezgalā skriet.

Manu saldo biķeri mīlošai sirdij
Jel atnesiet.

Lūst saules rietam sarkanie ilgu spārni,
Debesīs kluss viss tiek

Un bezgala gaidās man biķeri tukšu

Uz galda liek.
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Aleksandrs Grīns.

Lai gan ir starp mūsu jaunākiem prozaiķiem

personības, kuras var uzrādīt plašus darbus un

lielu tipu bagātību, tomēr neviens no viņiem nava

tāds stila askēts, kā latviešu strēlnieku dēkaino pie-

dzīvojumu līdzdalībnieks A. Grīns. Varbūt

nodarbošanās ar medicinu, kuras iespaids
redzams viņa nedaudzājos stāstos pie dažādu sli-

mību pazīmju aprakstīšanas, ir mācījusi viņam
palikt arvienu ļoti konkrētam. Varbūt lielo meista-

ru, sevišķi Flobēra uzmanīgā pētīšana, ir bijusi

palīdzīga viņam izstrādāt to skatīšanas veidu, kurā

fakti ir ganreāli, bet ar spārniem, kas ieskarās pār-

dabīgajā pasaulē.

Bet kādas ir šī rakstnieka pamatīpašības, kāds

ir tas spogulis, kurā ieskatījies, viņš pēkšņi ir ie-

raudzījis sava paša seju?

Dēmokratiskā kārtībā, kurā, daudzāmmāksli-

nieciskām dabām par lielām šausmām, mēs pama-

zām ievirzāmeis, ir stipri apcirpusi individuālās

tieksmes par labu vispārībai. Katrs apdāvināts

gars, bēgdams no mūsu dienu tirdznieciskā gara,

meklē sev kādas paslēptuves. Zinātnieks ierokas

tāļu laikmetu pētīšanā, redzēdams viņos iemiesotu

savu pilnības ideālu, politiķis mēģina caur savas

partijas pārsvaru panākt kaut ko absolūtismam lī-

dzīgu, lai varētu darboties produktīvi,bet dzejnieks
aiziet no mūsu dienām uz pagātni, kur neviens viņa
domu un fantāzijas kustībām nevar likt robežas.

Tā Flobērs aizbēga no tagadējās Francijas, un,

pieskārdamies laikiem, kurus mēs paraduši saukt
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par „mežonīgiem", radīja savus pilnīgākos darbus

— Sv. Antonija kārdināšanu" un „Salambo".

Bēg no mūsu dienām arī Aleksandrs Grīns.

Par savas garīgās un labprātīgās trimdas vietu

viņš izvēlējies vidus laikus. Visi šie mūži, askē-

tisma un miesaskārības apdvesti, pilni visādu pie-

dzīvojumu, kuros Kristus vārdā tiek ierautas vese-

las tautas, ērmoti saista Grīna avantūristisko dvē-

seli. Viņa varoņi tiek nesti no kāda pārdabīga

mērķa, viņi ir bezjebkādām niansēm un metās ne-

šaubīdamies vispārdrošākājos piedzīvojumos un

viņu grēku nožēlošana ir tikpat pārmērīga, kā viņu
darbi. Viņi visi ir gribas cilvēki un barbari. Tas

nava gara, bet spēcīgas instinktu spēles, kuras

Grīns mīlē. Uz visiem viņa varoņiem mīlestība at-

stāj lielu iespaidu un tai viņi atdodās bez liekas

jūtelības.

Lai šo varoņu piedzīvojumi iznāktu pārlieci-

noši, ir vajadzīgs, lai autors viņiem patīkamos
laikos iedzīvoties ar ne caur intuiciju vien, bet lai

viņa tiktu arī faktu pabalstīta un pastiprināta.
Ir nepieciešams Flobera ievestais paņēmiens,
kurš, pirms ķērās pie savu vēsturisko darbu

rakstīšanas, izrakās cauri grāmatu kau-

dzēm. Grīns ir sekojis ar lieliem panākumiem viņa
metodei un viņa darbos var atrast sīkumus un laik-

metu apzīmējošus faktus, pie kuriem viņš citādi

nevarēja nākt, kā caur nopietnu pētīšanu. Tas

viņa stāstiem piešķir divkārtīgu svaru. Mums nav

darīšanas ar vienkāršas iedvesmas pilnu rakstnie-

ku, bet ar cilvēku, kas ar zinātnes palīdzību cen-

šās sasniegt pilnību savā augstā jā amatā.

Grīns ir konkrētu lietu mīlētājs. Viņš tās no-

sauc, bet ne apraksta un sasniedz caur to apbrī-
nojamu plastiku, kurā no vāciskuma saindētie

latvieši nava sevišķi stipri. Viņa prozai piemīt zi-

nāms vecmodīgums, kas nāk no tam, ka viņš savus
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pieredzējumus mīl ietērpt vecu kroniku formā. To

var uzraksti arī par stila pakaļdarināju-
mu, bet Grīna rokās tas tikai paņēmiens, kas

viņam palīdz izcelt gaismā senpagājušus laikme-

tus un ļaudis. Ikvienā viņa stāstā mēs viegli va-

ram sazīmēt autoru, kas paslēpies aiz sava mie-

rīgi plūstošā stāstījiena, dzen savus varoņus cauri

miesas kārībai, kariem un mēriem pa Itālijas, Vā-

cijas un senās Latvijas novadiem. Autors turas

arvienu reiz pieņemtā stila augstumos un nokrīt

no viņām tikai tad, kad iet runa ne par tām asa-

jām lietām, kuras liek bailēs drebēt cilvēka miesai

un dvēselei. „Agates brīnumdarbos" viņam sajūk
dažādo laikmetu stili — antiskās pasaules beigu

attēlojumā viņš uz reizi pāriet uz renesanses stā-

stīšanas veidu.

Kā Grīns uzbūvē teikumu un kādi izteicieni

viņam visraksturīgākie, vislabāki liecina sekošā

frāze no „Krustneša gaitām": „Viņu valdinieks,

Mindaugs saukts, tapa Anno incarnatiansce domini

MGGL 111. no cienījamā Kulmas biskapa kristīts

un kronēts par leišu zemes karāli ar paša Svētā

Tēva sūtītu kroni; bet šis negantais vilks avju drē-

bēs novērsās itin drīzi no mūsu mīlīgās mātes, sv.

Baznīcas, atkrizdams atpakaļ sātāna māņos, kā

smirdošs āzis."

No Grīna stāstiem „Lorenco d'Alesia", „Sv.

Agates brīnumdarbi", „Doktors Gasparo Alberti",

„Vecāru Indriķa dzīves stāsts" un ~Krustneša gai-

tas", visgatavākie ir trīs pēdējie. Sevišķi ~Indriķī",
stāstā no „Ldelā mēra laikiem", un „Krustnešu

gaitās", kur lieta grozās par teutoņu ordeņa kara

gājieniem pret leišiem un zemgaļiem, Grīnam ir

pilnīgi izdevies parādīt šo baisīgo laikmetu sejas,
šie divi stāsti ir arī augstākās virsotnes, kādas vi-

ņam izdevies aizsniegt.
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Tāds ir šis rakstnieks,kas pārdabīgājos viduslai-

kos, kur dzīve ir pilna eņģeļiem un vel-

niem, ieraudzījis savu ideālu. Bet cik labi arī

nebūtu uzrakstīti viņa līdzšinējie stāsti, viņi vēl

neuzrāda to pilnību, kādu viņu autoram ir lemts

sasniegt. Grīna labākie darbi radīsies tad, kad

atmetis ērto kroniku veidīgo stāstīšanu, kurā tas

jau ieguvis meistarību, viņš pats raidīs savus va-

roņus dzīves un laikmetu kaujās.

Grīns vēl ir iemaldījies bailīgā seksuālu in-

stinktu un asiņainas erotikas mežā, no kura viņam
būs lemts iziet tāpat kā vecājam kapelānam

~Krustneša gaitās", meklējot ceļu pēc zvaigznēm.
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Jēkabs Janševskis

Tai rakstnieku paaudzei, kura uznāca literā-

riskā skatuvē ap 1900. gadu vai vēl drusciņ agrāki,

bijusi diezgan liela drosme apgalvot, ka viņa ir

īsta, klasiska latviešu literātūras cēliena iesācēja

un izvedēja. Ir publika, ir viņi paši tam noticējuši.
Bet nu jau diezgan ilgs laiks pagājis, kopš viņi
iesākuši savas gaitas. Neviens no viņiem vairs ne-

var lepoties ar jaunību. Visi jau sen pāri pusmū-
žam, viņi uzrakstījuši diezgan daudz, lai par vi-

ņiem varētu taisīt noteiktu slēdzienu. Tas, kas

viņus vissplgtāk raksturo, tas ir viņu individuā-

lisms.

Kā kaujā uzvarētie un aizbēgušie centauri

kādreiz satrūkās, ieraudzījuši aiz sevis mēnesnīcā

paceļamies Heraklesa milzīgo ēnu, tā tagadējai
rakstnieku paaudzei ir daudz iemeslu kļūt nemie-

rīgai, kad viņa ierauga iz galīgi pazudinātā laik-

meta, astoņdesmitiem gadiem, izaugam rakstnieku,
kas aptumšo daudzus tagadējos modes spīdekļus.
Tas ir Jēkabs Janševskis, kurš vairāk

kā jebkurš cits mūsu rakstnieks izaudzis iz Latvi-

jas zemes. Par to, ka viņš bijis tik nacionāls, tāļi
stāvošs no visām pārejošām modēm un literāri-

skiem virzieniem viņam arī piekritīs visretākais

gods: tikai pēc četrdesmit gadu ilgas rakstniecības

darbības viņam tiek dota alga pēc nopelna.

Kāds tad ir Janševska nopelns tautas un lat-

viešu literātūras priekšā?

Janševskis ir vienīgais no mūsu rakstniekiem,
kurš palicies sāņus no visiem iespaidiem, kādiem
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mūsu literātūra bijusi atļauta sākot no tiem lai-

kiem, kad viņa iesāka savu oriģinālo un patstāvīgo

dzīvi. Kāmēr citi karojuši par dažādām pārējošām

idejām — Janševskis darījis tikai vienu — viņš ir

dzīvojis, klausījies un domājis. Kāmēr daudzi

rakstnieki centās nokļūt Rīgā, lai šajā politisku

un sabiedrisku un visādu pazemojumu perēklī zau-

dētu savu oriģinālitāti, savu valodas sajūtu, Jan-

ševskis ilgu laiku bijis it kā pazudis attālā Kur-

zemes stūrī. Tas ir biiis tajā viņa dzīves laikmetā,

kad viņš vēl bija jauns un ikviens iespaids palikās

viņā iespiests it kā mīkstā un dzeltēnā vaskā. Tā

viņa atmiņā ir palikušies Kursas latviešu oriģinālā

valoda, valodās formas, tautas ieradumi, žesti un

dzīves kārtība. Tā viņš ir sakrājis materiālu savai

lielai būvei, lielākai, kāda celta ar latviešu valo-

das līdzekļiem, romānam „D z i m te ne", kas sa-

mulsina tāpat, kā samulsinātu rīdzeniekus Espla-
nādē ieskrējušā brieža brēciens.

Ar viņu Janševskis parādās kā noteikts lite-

rārisks kontrrevolūcionārs. Vārds ~d zimt c ne"

mūsu tagadējiem rakstniekiem jau sen ir aizmirsts

vārds. Sapinušies intrigās, patmīlības materiāli-

smā, pilsētu niecīgā gaisa nospiesti, viņi ir aiz-

mirsuši to lauku zemi, no kuras cēlušies, šinī

neirastēniskā atmosfairā Janševskis uz reizi nāk ar

jēdzieniem ,dzimtene", „tēvija", „tēvu zeme", kur

ar viņa paša vārdiem runājot „dus tie pīšļi,

mīļais draugs, no kuriem pats tu cēlies." Tā Jan-

ševskis noved latviešu rakstniecību uz to vietu, kur

stāv mūsu tautas dziesmas,uz mūsu dzimto zemi un

mūsu tautas sirdi. Tāpēc Janševska darbībai ir

arī politiska nozīme: kosmopolītisma un interna-

cionālisma leijerkastei viņš nostāda preti tūkstoš-

balsīgo un brīnumskaidro latviešu valodas orķestri.
Viņš rāda, ka vienīgi caur viņu mēs varam

izdziedāt savas meldijas pasaulei un mūžībai.
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Janševskis ir objektīvākais no visiem mūsu

rakstniekiem. Kā visiem lieliem rakstniekiem, viņa
attīstībā nava manāmas nekādas pēkšņas pārgro-
zības vai lēcieni, šaurajā modernisma laikā

uzaugušais kritiķis teiktu, ka Janševskis nava at-

tīstījies", viņš palicis tas pats rāmais stāstītājs, kā

savas literāriskās darbības sākumā. Ja, Janševskis

nepazīst lūzumu, bet tikai lēnu augšanu. Kā tāds

viņš nava padevies ne debesu, ne elles viļināju-
miem un šās zemes konkrētība ir viņa īstā valstība.

To viņš arī izteicis ir pilnīgi un visas viņa zīmētās

personas ir tikai dzīvi cilvēki.

Kā māksliniekam Janševskim nevar uzstādīt

zemas prasības. Ne atsevišķu teikumu un noglu-
dināta stila skaistums viņu saista, bet kaut kas va-

renāks par to: viņam vajadzīgs, lai paceltos tipi,

viņu nepārredzamās galerijās, lai romāna vai stā-

sta robežās būtu dzirdams visas tautas gājiens.
Tas ir īpašs skaistums, kuru dots atmodināt tikai

lielam garam.

Nekur Janševskis nav devis tik lielus meslus

salkanājam romantismam, kā to darījuši Kaudzīši,
kuri caur to samazinājuši uz pusi sava darba vēr-

tību. Janševski vilinājušas nav nekādas tendences,
bet vienīgi tikai cilvēki un viņu kaislību spēles.
Caur to arī viņa romāna personas iznākušas daudz

konkrētākas, dzīvākas un pārliecinošākas. Ko-

miskais un trāģiskais še dzīvo vislabākā saskaņā.
Janševskis nepazīst kā mākslinieks arī nacionālus

aizspriedumus un naidu. Viņa muižnieki, grāfi,

baroni, baroneses un grāfenes nava atbaidoši, bet

cilvēcīgi un patriarchāli tēvišķīgi.
Bez lielā romāna „D zim te ne", Janšev-

skis rakstījis arī īsākus stāstiņus. Tur ir daudzi,
kā piem. ~Vaskainis", ar lielu mākslas vērtību, tur

ir stāstu cikls „Tie, kas uz ūdens", kur cilvēku

figūras tik reāli un asi zīmētas uz jūras vētrainā
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fona, bet viņi izskan kā dzimtenei dziedātas lielas

simfonijas prelūdija.

Bet lai neaizsedz Janševskis prozaiķis —

Janševski liriķi, viņa balādes un viņa jaunības mī-

lestībai izskandināto „Maigas dziesmu". Te mēs

atradīsim panta mūziku, dziļu un spēcīgu erotismu

un to reālo skatīšanas veidu, kurš iz mūsu tagadē-

jās lirikas izzudis.

Vairāk kā neviens cits rakstnieks Janševskis

pieder latviešu zemniekam, īstājai Latvijas tautai

un viņas pamatšķirai. Viņš ir tai ne tik vien vai-

ņagu novijis, bet pacēlis viņu uz pjedestālu, caur

kuru viņa dzīvo paaugstinātu un mūžīgu dzīvi. Ko-

pā ar latviešu zemniekiem šo dzīvi bauda arī viņu
dzejnieks Jēkabs Janševskis un baudīs tik ilgi, kā-

mēr skanēs latviešu valoda, kuru viņš lietojis ar

meistarību.

Ar „Bandavas" diviem sējumiem Janševskis no-

beidzis sava mūža lielāko darbu. Jāsaka lielāko,

jo kaut arī dievi viņam būtu lēmuši vēl daudzus

gadu desmitus dzīvot, viņam nebūtu dots ne pēc

satura, ne pēc apmēriem veikt to, ko viņš veicis.

Cilvēks tikai vienreiz stāv kalngalā, no kura viņš
var aplūkot visā plašumā dabu, dzīvi un ļaudis.

Otru tik lielu darbumūsu literātūra nevar uzrā-

dīt. Viņš pacēlās kā augsts kalns mūsu literātūras

vienmuļājā līdzenumā un cik necik ar viņu var

līdzināties vienīgi „Mērnieku laiki". levērojamo
vidzemnieku noveicis lielais kurzemnieks.

Ko nozīmē vārds ~Bandava", to paskaidro le-

valds Nedižans, kāda no romāna personām: „Pēc
manām domām Bandava nozīmē bagātu apgabalu,
kur seniem kuršu valdiniekiem bijis iespējams gūt
no iedzīvotājiem bagātas bandas jeb nodevas." Un

tiešām, visi šie lauku ļaudis, kurus viņš zīmē, ir

bagāti un pārtikuši lauku zemnieki jeb bajāri. Jan-

ševskis turās pie ļoti veselīgiem nedēmokrastiskiem
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uzskatiemsavāstāstījumā: viņš nenolaižās līdz vien-

kāršu gājēju tēlošanai, vismaz viņu nostādīšanai

stāstījuma centrā. Galvenās personas ir vai nu

muižnieki vai saimnieki, un ap viņiem kā galms
kustas vai nu muižas vai māju ļaudis. Ar nepārspē-

jamu mākslu viņš prot notēlot pļāpīgās lauku sie-

vas, kad viņas, dabūjušas ko zināt, dodas kā vēja

pūstas no mājas uz māju, visur iznēsādamas jauno
vēsti.

Lauku saimnieks še nostādīts augstā stā-

voklī. Viņš ir itkā ģimenes un saimes augstais

priesteris, rīkotājs un pavēļu devējs. Muižnieki ir

labvēlīgi zemes valdītāji, savu ļaužu krietni gād-
nieki, še nav nekāda šķiru naida, ikviens jūtas ap-

mierināts ar savu stāvokli un laimīgs. Tā ir kāda

sena paasule, kuru Janševskim bijusi tā laime ska-

tīt vaigu vaigā. Labāki sakot, viņš pats ir šīs bojā

gājušās pasaules lielisks fragments un tāpēc viņš
tik neparasts un savāds nostājās mūsu rakstnieku

starpā. Te ir kaut kas no Homēra diženuma, no

viņa cēlās vienkāršības. Ne velti Juris Allūnāns

ir izsacījies, ka ja vācieši nebūtu ielauzušies mūsu

zemē, latviešu literātūra būtu ņēmusi grieķu lite-

ratūrai līdzīgu virzienu.

Ir kāda asi vilkta robeža, kas šķir Janševski

no visiem pārējiem latviešu prozaiķiem un arī dzej-

niekiem. Vai nu kristīgās ticības piekritēji vai no-

liedzēji, viņi visi ir pilni kristiānisma gara, viņiem
visiem ir iedzimtā grēka sajūta un viņa jēdziens.
Šis individuālisms, dēmonisms, mūžīgā sacelšanās

pret kaut ko, sevis meklēšana, rakšanās dvēseles

padibenēs un dižošanās ar tur atrasto, ir visu to ne-

laimīgo daļa, kuri atšķēlušies no kristiānisma pie-

krastēm, nezin, kur piestāt. Nevien mūsu literātū-

ra, bet ari dzīve ir pilna šīm avīm bez gana, ku-

ras klīst savas grēka apziņas vajātas.
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Janševskim un viņa varoņiem pilnīgi trūkst

šādas grēku apziņas. Liekās, kā kristiānisms vi-

ņiem nemaz nebūtu pieskāries. Vismaz viņu mo-

rāle nav kristīga morāle. Janševska romāna valda

mūžīga precēšanās. Te ir vesels leģions jaunu cil-

vēku, sieviešu un vīriešu, kuri meklē viens otru,
saietās kopā klētīs, brīvā dabā, birzēs vai pie la-

bības vai siena stirpām. Vecāki skatās laipni uz

visām šīm tieksmēm, jo viņas visas pēc vecu veciem

paradumiem, nobeidzās ar laulībām un kāzām.

Tāpēc arī Janševska romāns ir pilns kāzu un dzīru

jautra trokšņa. Te ir iesvētīšanas, iemīlēšanās un

laulības, bet radību ļoti maz. Janševskim visvai-

rāk patīk tas priecīgais brīdis, kad divi samīlas.

Viņam nepatīk arī nelaimīgas mīlestības, un ja kā-

dam tāda gadās, tad šādi sistās rētas tam sa-

dzīst tikpat ātri, kā kokam cirsta brūce. Pavisam

pašslepkavību še tādu iemeslu dēļ nepazīst. „Dzīvē
ir dažādi ceļi. Ja neizdodas iet pa vienu, tad var

iet pa otru," pilnīgi pareizi prāto autors. Ļaudis
še dzīvo pēc romānā pievestā tautu dziesmu pan-

tiņa: „Ja Dieviņi lieci mirt — dod meitiņu klāt-

gulēt."

Šiem ļaudīm arļ nav nekādu bēdu par mūžīgo

dzīvošanu, par kuru viņi domā maz. Kārtību un

likumību viņi redz šīs zemes dzīvē, bet ja gadās
kādas jukas un sarežģījumi, tad viņi saka: „let
tā kā viņsaulē". Viņiem ir arī dziļa mēra sajūta,
Kad kāds pāris grib taisīt lielas kāzas, tad tēvs

saka: ~Cilvēkam jārīkojas pēc kārtas un stāvokļa,
jo kad iet par to pāri, tad tas vairs nav pieklājīgi."
Tas gudri sacīts, jo daudzas mūsu tagadējās valsts

un privātās dzīves nelaimes ceļas no šīs pieklājības

sajūtas trūkuma.

Romāns ir pilns seno latviešu ticējumu aprak-
stu. Interesants ir sekošs fragments: „Kādā vietā

ceļš gāja gar māju riju, kuras galā durvīs, kreklā
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izsviedies stāvēja virs ar ķebli rokā un tievu, garu,

it kā trīcošu svilpienu svilpodams, sauca un aici-

nāja vēju." Tas ir tagad jau izmirušais, vecais lat-

viešu labības vētītājs.

Otrā Janševska slavējamā īpašība ir viņa lie-

lais daždažādo tipu daudzums. Daži no viņiem ir

miruši līdz ar šo dzīves kārtību, bet daudzi, kā

Bramanīšu Pēters, dzīvo vēl šo baltu dienu. Neat-

sveramu pakalpojumu Janševskis ar romānu izda-

rījis mūsu valodniekiem, no kuriem prof. Endzelīns

viņam sevišķu pateicību parādā. Romānā tik daudz

veco Kursas vārdu, ka tie dažreiz pat aptumšo stila

skaidrību.

Bet vislielākais Janševska nopelns ir tas, ka

viņš mums rādījis veselus un priecīgus cilvēkus un

veselu un priecīgu pasaules uzskatu. Te nav nekā-

du ēnu, nekādas zūdīšanās. Tā pate gaisma, kas

valda pār Kursas lielceļiem, valda Janševska ro-

mānos. Lai mūsu lauku ļaudis skatās šaī lielajā
Janševska radītā spogulī un top veseli. Romāns

nav tāds, kādus tos tagad mēdz rakstīt, kur velkās

cauri viena intriga. Te ir daudz ļaužu un prieks,
ka viņi var iet pa zemi, viņus apvieno. Redzot

viņus visus darbojamies, mīlam, kustāmies, strādā-

jot, jāizsaucās ir Biezuma Bozuma sauciens „Ban-
davas" beigās:

— Brālīti, balto!
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Kārlis Štrāls.

Kārlis štrāls nonācis pie savas lirikas krāšņā-
kā uzplaukuma. Viņa dzejoļu krājums „Zemes

elpa" nav nekas cits, kā mūsu lirikas augsta vir-

sotne.

Ja daži dzejnieki par to populāritāti, kādu

viņi bauda, var pateikties pa lielākai daļai savai

politiskai darbībai, tad štrālu vienīgi dzejiskā dar-

bība nostādījusi tajā augstā vietā, kādu viņš ieņem
mūsu rakstniecībā. Tas nozīmē visai daudz. Mūsu

laikos cīnīties vienīgi dzejas ieročiem — ir padarīt
sevi par mākslas askētu, uzņemties daudzas cieša-

nas un pārbaudījumus viņas vārdā. Un šī askētiskā

kalpošana mūzām ir Kārļa štrāla visrakstūrīgākā

īpašība. Krustu, kādu viņš uzņēmies savas darbī-

bas sākumā, viņš nes vēl līdz šai dienai.

Kārli štrālu jau no visjaunākām dienām au-

klējusi Daugavas varenā straume. Cauri visām vi-

ņas krācēm, daudzus pavasarus tas vadījis plostus

lejup pa Daugavu līdz pat Rīgas mūriem. Nevienu

reiz vien viņš še ir pārdzīvojis bailīgus brīžus un

tikai sevišķa Fēba labvēlība viņu sargājusi, kā tas

nav kļuvis par barību spurainājām un zvīņainājām
Daugavas zivīm. Tāpēc arī šīs varenās upes sKai-

stumus viņš pazīst labāki kā neviens. Kā brūnas

Daugavas priedes stāv apķērušās savām saknēm

piekrastes klintīs, tā štrāls ar visiem nerviem sa-

saistījies ar šo upi. Viņa dzimtā māja atrodās ne

visai tāli no tās, Pļaviņās. Kad vēji neaurējās, tad

līdz šejienei skaidri atplūst Daugavas „mūžīgā
krākšana."

.
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Kārlis štrāls pieder ļoti apdāvinātai māksli-

nieciskai ģimenei. Viņa brālis ir pazīstamais glez-

notājs Aleksandrs štrāls un reti kad ir redzēta lie-

lāka brāļu draudzība, kāda pastāv viņu starpā.

Kopā ar Daugavu štrālam bijis arī kāds cits

liels audzinātājs, kurš izvadījis klajumā daudzus

citus dzejniekus, Rūdolfs Blaumanis. Netikvien

literātūrā, bet arī dzīvē tas viņam bijis pirmais pa-

domdevējs. Visciešākā draudzība saistīja kopā
abus rakstniekus.

Kārļa štrāla dzīvoklī arvienu bij sastopami
vēl bez gleznotāja Zeltiņa, kas še dzīvoja, Edvarts

Vulfs, Viļums Vēvers, Zemgaliešu Biruta, ļoti bieži

Blaumanis, Eglīts, Dambergs, Kārlis Jēkabsons,
Antons Austriņš, kad politiskā trimdenieka gaitas

viņu kādreiz noveda Rīgā. Jāapbrīno štrāla lielā

pacietība. Ikkatru stundu še ļaudis nāca, gāja,

pilni visādām idejām, projektiem, še lasīja dzejo-

ļus un stāstus, bet reti kad še tika pie īstas skaidrī-

bas. Visvairāk cieta Kārlis štrāls, kuram strādā-

šanai atlika pārāk maz laika, štrāls visus saņēma
ar savu laipno smaidu, dalīdamies ar saviem bie-

driem ne tik vien domās, bet visā, kas viņam bija.

Šo rindiņu rakstītājs var skaitīt štrālu par sa-

vas dzejas krusttēvu, jo taisni ~Dzelmē" tika no-

drukāti viņa pirmie dzejoļi. Viņas redaktors bij

ievērojis tos viņa misticisma dēļ. Misticisms, vairī-

šanās no visa racionāla, bij štrāla aprindu galvenā

pazīme.

Varbūt štrāls nebūtu tas, kas viņš tagad ir,

ja nebūtu izcēlies lielais karš. Tas viņu izglāba no

Rīgas miegainās atmosfairas un atmodināja viņā
to darbības gribu, kura viņam Rīgā dzīvojot bija

pilnīgi paralizēta. Karš dzejniekā arī atmodināja

īpašības, kuras pirms tam viņā neviens nebij pa-

manījis — drošsirdību, aukstasinību, ātru apķerša-
nos un orientēšanās spēju. Armijā viņš tika ie-
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saukts kā rezerves prāporščiks un minēto apstākļu

dēļ viņš gāja no paaugstinājuma uz paaugstināju-

mu, iegūdams visas goda zīmes. Par kādu austrie-

šu bataljona sagūstīšanu viņš tika priekšā stādīts

apbalvošanai ar Sv. Jura ordeni, bet lielinieku re-

volūcija aizkavēja šīs augstās goda zīmes iegūšanu.
Karā viņu divas reizes ievainoja un pēdējais ievai-

nojums kājā izstrīpo viņu uz visiem laikiem no ka-

rotāju rindām.

Kara un citi intīmāka rakstūra piedzīvojumi
atmodina štrālā visus snaudošos gara spēkus. Ko-

dās viņa lielais romāns „Karš" un tie dzejoļi, ku-

rus visi pazinēji apbrīno viņa pēdējā dzejoļu krā-

jumā „Zemes elpa".

štrāls dzīvo Rīgā, pārtikdams vienīgi no

literātūras un viņš tai dod daudz vairāk, nekā viņa
tam. Viņš ir nācis pie slēdziena, ka upuri, kurus

prasa dzejas dievs, ir daudz asiņaināki par tiem,
kurus kāro Marss, bēdīgi pazīstamais Venēras mī-

ļākais.

Kā kluss un atturīgs novērotājs, štrāls iet sa-

vas rakstnieka un cilvēka gaitas, bet zem šīs ārē-

jās vienaldzības slēpjās reti dedzīgs un kaislīgs

temperāments, kas gan parādās tikai iekšēji. Kad

viņam kādreiz gadās izteikt savas domas par vienu

otru literārisku parādību, tad daudziem jāpadomā

par viņu spriedumu psicholoģisko dziļumu. Gadi

viņu padarījuši vēsāku, skeptiskāku un tas citā-

dāki arī nevar būt, jo dziļāki kā neviens cits, viņš
skatījies nāves un mīlestības acīs. Viņš arvienu

gājis šo divu skumjo māsu pavadīts.

Kā visiem latviešu dzejniekiem, tā arī štrā-

lam, gandrīz uz savu roku un caur paša piedzīvo-

jumiem nācās kļūt pie dzejas noslēpumu atslēgām.
Caur to arī izskaidrojās viņa pirmo dzejoļu spēcī-

gā iedvesme, bet vaļīgā forma. Bet viņa iekšējās
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papildināšanās ceļš bijis arī viņa formālās pilnības

ceļš.
Ne ap vienu latviešu tagadējo dzejnieku neguļ

tik daudz miroņu, kā ap Kārli štrālu, Blaumanis,

Vulfs, Zeltiņš, Vēveris, Zemgaliešu Biruta — tie ir

aizgājuši, ar kuriem bij saistītas viņa literāriskās

gaitas sākumi. Viņš viens ir palicis un sekodams

sava drauga Blaumaņa un sava paša sirds pado-

miem, nonācis vientuļā virsotnē.

Katru pavasari štrāls pārcēlās no Rīgas uz

Pļaviņām, kur viņš pēc Jaunsudrabiņa piemēra,
taisa jaunu māju vecās vietā, lieliem glāžu logiem.
Un kad naKtīs še cilvēks pamostās, tad dzird va-

renu un vienmērīgu dūkšanu. Tā ir Daugava, kura

sajauc savu dziesmu ar paša štrāla dziesmu:

Plaši, plaši plūst Daugavas dziesma,
Mēness sudrabs pa atvariem trīc,
Sen jau izdzisa vakara liesma,
Radžu krasti zib balti kā krīts.

Lakstīgala kliedz ziedoņa nakšu,

Dienas mirušās atmiņā sauc
. . .

Nav lielāka miera apdvestu apvārkšņu, kā ap

Daugavu pie Pļaviņām. Kad saule noriet vasaras

vakaros, ceļi vairs neput un no Daugavas otrā

krasta, no Zemgales atplūst mājās dzīto ganām-

pulku maurošana, liekās, ka gaisos atskanētu ne-

dzirdama Tanheizera ūvertīra. Varbūt tādā va-

karā štrāls sadzejojis šo dzejoli, domādams par

daudz lielāku mieru, nekā Daugavas krastu miers:

Gaisa elpā brīvā

Vakars spārnus plēš,
Dziļi upes grīvā
Dieva lāpu dzēš,
Nošvirkst vieglā dzirksti,
Nodziest atspīdums,
Tu, kas as'rās mirksti,
Tuvinājies mums!

Tumši vēsā ēnā

Tāļu mežs jau dus,
Mierinoši lēnā

Dziesmā zari zuz.

Remdēt dienas slāpes
Izpeld zvaigžņu siets.

Noliec tu ar sāpes,
Kā lieks saules riets.
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Kārlis Skalbe.

Ļaudis arvienu ir žēlojušies par laika ātro

skriešanu, bet šoreiz viņš ir skrējis tiešām ātri, aiz-

raudams mūsu labāko liriķi Kārli Skalbi jau pāri

pusmūžam. Tas ir neticami, ja mēs aplūkojam

pašu dzejnieku. Viņa sejā vēl ir jauneklīgums,

viņa mati nepazīst sirmumu un viņa acis rau-

gās pasaulē tik pat brīnumaini, kā ~Ciet-

umnieka sapņu laikā". Taisnība, kādreiz viņš
izskatījās vecāks. Tas bija vairākus gadus atpakaļ,
kad viņš gribēja pārvērst savu lokanām meldijām

pilno stabuli tautas tribūna taurē. Tad viņš bij īstā

ceļā uz iepilsoņošanos un viņa apbrīnojamā satīra

~Kā es gāju ziemeļmeitu lūkoties" varēja pārvēr-
sties satīrā pret viņu pašu. Mūzas bij iečuksējušas

viņa polītiskājiem domu biedriem ļaunas intrigas

un Skalbe liekas uz visiem laikiem pagrieza mu-

guru augstājam namam. Nu viņš ir atkal tāds pat

kā senāk, kaut arī ne gluži. Kāda cita dzejnieka
vārdiem runājot, viņa „reibums kļuvis vieglāks,

prieks saskanīgāks un skumjas domīgākas."

Nemaz nav tik viegli pasacīt, ko Skalbe mūsu

dzejai devis kopš tiem laikiem, kad iznāca viņa

pirmais dzejoļu krājums. Tieši viņu imitējis gan

nava neviens dzejnieks, jo tas ir grūti izdarāms.

Ar pārāk spilgtu valdnieka zīmogu ir apzīmēts
viss, ko Skalbe radījis un tāpēc neiespējami bij ik-

vienam viņa rindas pārtaisīt par savējām. Bet ar

savas dzejas metodi viņš gan ir dažam labam palī-

dzējis tikt pie jauniem daiļumiem. Ar Skalbi tā-

pēc iesākās jauns laikmets mūsu lirikā, kā viņš
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mūsu dzeju ir pieradinājis pie priekšmetainlbas,

jo pirms viņa tā bij nokļuvusi abstrakcijā un bez-

asiņainā sapņainībā. Skalbe nāca ar jauniem epi-

tetiem, tādā kārtā atvērdams latviešiem zemes lietu

burvību. Šī meistarība viņam nav uz reizi devusēs.

Viņa pirmos dzejoļos var atrast tikai lielu svaigu-

mu un daudzus patiesus dzejiskus novērojumus un

salīdzinājumus. īstais Skalbe atmostās dzejoļu

krājumā ~Sapņi un teikas". Tur ir kāds brīnum-

jauks dzejolis par Māras koku vītolu. „ūdenī

grimst viņa mati, mēness zelta gredzēnos.. Ceļi-

nieks tik noputējis labprāt pie tā noliektos." Kad

viņš še dzejo par mēneša zelta gredzeniem ūdeni,

par upes sudrabaino loku, tad ir jāgriež vērību uz

šiem epitetiem, jo viņos meklējams viss viņa dzejas

noslēpums. Visas izkliedētās priekšmeta īpašības

ar asu redzēšanu savienot vienā, te ir vajadzīgs

~snaudošs", bet tomēr ļoti dzirdīgs ģēnijs un ļoti
kritisks talants. Sākot no šī dzejoļu krājuma še

minētās Skalbes īpašības aug augumā. Tas arī dod

viņam iespēju izteikt ļoti lielas lietas nedaudz rin-

dās. Pirms viņa daudz mūsu dzejnieki ir dzejojuši

par vasaras nakti, bet Skalbe ir ieprātējies to ie-

tvert sešās strofās:

Izplaukušu zaru elpa,
Saldas smaržas pilna telpa,
Ne kāds logs, ne zvaigzne mirdz;

Tāla klusībā bez gala.
Tikai kaut kur lakstīgala
Skaņās dreb kā pusnakts sirds.

Lai Skalbi saprastu — nevajag daudz gudrot,

bet vajag līdz ar viņu mācīties redzēt.

Nevienam mūsu dzejniekam pants neskan tik

mūzikāli kā viņam. Jāievēro, ka tā nav nekāda

taisīta mūzika. Patskaņi, nākdami uz viņa stabules

sauciena bagātā pulkā, tāpat kā uz Indijas čūsku

dīdītāja svilpītes meldiju no visām pusēm sarodas

čūskas, padara Skalbes valodu neizsakāmi labska-
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nīgu. Visi šņācošie burti guļ, lai atmostos tikai

vajadzības gadījumā, bet viņiem pāri lalina a un 1

un citu gudru un daiļu burtu klarnetes: „Virs za-

riem klusi lija, mēs stāvējām zem tiem, mūs lietus

aplaistīja ar jautriem pilieniem." šo mūzikālitāti

manam arī dzejnieka ikdienišķā valodā un reiz se-

nos laikos Liepājā kāda sveštautiešu dāma, nemā-

cēdama ne vārda latviski, bij ar smalku dzirdi

uztvērusi, ka Skalbes izrunā latviešu valoda esot

ļoti daiļskanīga.

Skalbe ir audzis arvienu lielāks līdz ar lie-

liem notikumiem, kas gājuši pāri mūsu zemei.

Patriots un dzejnieks, kas viņā sastapās,
atrada savu vislielāko piepildījumu viņa,,Daugavas

viļņos", grāmatā ar mūžīgu nozīmi. Te viņš pirmo
reiz pārkāpj laika robežas, atskaņodams savas tau-

tas un Latvijas lielākās upes balsis.

Nevienam latviešu dzejniekam nepiemīt tādā

mērā tas, ko Puškins dēvē par „dvēseles snaudu",
ka Skalbēm. Tā nav parastā miegainība, bet paasi-
nāts dzirdīgums, savienots ar gribas pasivitāti.
Varbūt taisni šai īpašībai mēs varam pateikties, ka

Skalbe spējis uzminēt visus notikumus, kas notie-

kas aiz kāda priekšmeta, šādā lielā „dvēseles
snaudā" ir radušās viņa „Ziemas pasakas", viena

no latviešu valodas lielākām virsotnēm.

Skalbes liriskais talants laikam lido visaug-
stāki viņa dzejolī „Barka ar sienu", kur kāds jauns
laivinieks šūpo uz leju laivā smaržojošo siena kau-

dzi. Jāpiezīmē, ka tas nav vienkāršs siena vedējs.
leskatoties šī laivinieka sejā mēs redzēsim ļoti

pazīstamus pantus, šim laiviniekam lemta mūžīga
braukšana pa visām Latvijas upēm. Kas grib re-

dzēt, tas redzēs teiksmaino siena barku tur vasa-

ras vakaros slīdam, pilnu zālēm un puķēm no

visiem mūsu zemes novadiem.
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Ādolfs Erss.

Latvieši dzīvo lielā pasaules krustceļā un

viņos ielējušās daudzu mums svešu rāsu asinis.

Viņu iespaids uz reizi nava manāms, viņas izdara

ilgu ceļošanu pa paaudžu paaudzēm, līdz pēdīgi
kāds savāds temperāments lēns vai aukains liek at-

cerēties vienu otru tautu vai nu ieslēgtu gadu mai-

ņās, jeb mūžīgas vasaras apspīdētu.

Domas par svešu rasu asiņu sajaukšanos ar

latviešu asinīm man arvienu ienāk prātā, kad es

domāju par Ādolfu Ersu. Ne no citurienes, kā caur

dabas patvaļīgu spēli viņš ir mantojis savu lielo

dvēseles kultūrālību, rakstura cēlumu un saules

stara vieglumu, ar kuru viņš slīd cauri visām lie-

tām, pārvērzdams viņas mistiskās dīvainībās. Var-

būt kādā vecā katoļu templī viņš skatījies cauri

svētās Māras zilam un zvaigžņainam plīvurim, kurš

viņu tādā mērā apžilbinājis, ka viņš gandrīz ik-

katru galvu apvij ar pasakainas sievišķības oreolu.

Viņa varoņi nava nekādi reāli tipi, bet izņēmuma
būtnes, kuras kustas dabas zaļumā vai vakaraiņu
ceļu zilganumā, ar eņģeļu jeb velnu spārniem uz

pleciem. Ersa radītie tēli visi ir kopīgas brālības

un tuvības sajūtas apvienoti. Viņi dzīvo kādā

panteistiskā plašuma atmosfairā un pazib mūsu

acu priekšā trausli un vārīgi, jo ar neparasti smal-

kām un gandrīz nenotveramām līnijām viņus zīmē-

jis Ādolfs Erss.

Erss ir romantiķis, tik ne tāds, kāds bija ne-

laimīgais duālists Poruks, sapinies vācu filozofijas

valgos un sava paša dabas pretrunās. Ersam
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trūkst kritušā engeļa Poruka grēka sajūtas un viņa
romantisms ceļas no apziņas, kā visu, ko mēs sau-

cam par dabu ir dzīvs un radniecīgs cilvēkam.

Neskaitāmu simpātisku būtņu ielenkts, Erss at-

rodas pastāvīgā līdzsvarā un viņa romantisms ir

rāms un svētlaimīgs. Bet kā no koka stāva izaug

zari, tā no šīs vispasaules radniecības sajūtas iz-

aug Erss, šis dzejnieks un prozaiķis ar neno-

teiktībā aizklīstošām kontūrām.

Viņam jau no dzimšanas nāk līdz šī patīka-
mā un miglainā aistētisma gaiss, kurā ietinušies

viņa pirmie darbi, nelieli dzejojumi, kas apvienoti

grāmatā „Sešas poēma s". še jau ir Ersam

tik raksturīga siltumnīcas atmosfaira, bet viņa vēl

nav izplaucējusi ziedus ar neaizmirstāmu smaržu.

Viņš meklē apkārtni, kurā varētu justies svabadi

un kura saskanētu ar viņa tieksmēm un atrod to

pie cirkus klauna Dinno, Marķīza un Florences

ganiem. Vēlāku viņš atstās šo aistētismu, lai caur

savas mākslas burvību padarītu par daiļām visas

lietas, kurām pieskarsies.

Ersa poēmām pieslējās viņa dzejoļi, šie klusie

sapņi, sapņoti ejot caur dabu, sēžot istabā lampas

gaismā, kur vecas mēbeles un daudzas citas lie-

tas sauc atmiņā senus ģimenes notikumus, šādas

vientuļas pārdomas Ersam dažreiz izbur pantus pil-
nus suģestējošās skumības, šie dzejoļi, kuriem

daudz līdzības ar beļģieša žorža Rodenbacha dze-

joļiem, līst kā klusas gammas iz kādas tālas ista-

bas, radīdami gaišas skumjas. Viņi ir apdvēsti
ar dīvainu nenobeigtību un lejas līdzīgi dažādu no-

skaņu fragmentiem. Ārpasaules lietas,pieskārdamās
Ersa mūzikālai dvēselei, ir pārvērtušās šinīs lēnam
līstošās rindās. Tāpat kā beļģietis Rodenbachs,
Erss ievij savā dzejā daudz ar miglainu plīvuru

apvītas konkrētības. Viņa panti nava cieši sasai-

stīti ar nevainojamu formu, bet vaļīgi rīst, kā
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ziedi no vaiņaga, saceldami tikko dzirdamu har-

monisku troksni, šis dzejnieks, kurš ejot pa ie-

lām, klausās, it kā citiem nenotveramās saskaņās,
tuvojas dzejai caur mūziku.

Atsevišķi no viņa poēmām, kurās viņš savus

pirmos un trauslos soļus mīlestības mākslā mēģina

noslēpt aiz varoņu maigajiem pantiem un viņa dze-

joļiem, šīm melodiskajām noskaņām, stāv viņa

dzejoļi par vielu attīstību iz pirmatnējā chaosa.

Šīs iedvesmas, smeltas iz zinātniskiem pētījumiem
neatrodas pretrunā ar viņa pamatuzskatiem, jo

viņš tic visu lietu radniecībām un dievišķīgam pirm-

sākumam, no kura kā viļņi veļas bezgalīgais būtņu
mežs.

Pants nava diezgan parocīgs veids šim dzej-

niekam, kurš meklē savus sapņus personificēt,
ietvert viņus cilvēkos, lai viņi ietu pasaulē. Erss

piegriežas prozai un pēc stāstu krājuma „G re i -

zie rati", kurā ievērojams vienīgi stāsts „Spā-
niešu komēdija", viņš laiž klājā stāstu krājumu

„Maskas" un beidzot savu apbrīnojamo un vispil-

nīgāko prozas darbu „Z atirs un Krusts".

Maskās ir trīs šedevri: „No burvju kausa", „Raz-

ņas krūze", „Komēdiants un nāve" un ~Jēkabs un

Bīrons". Pirmie divi ir no Latgales, bet otrie divi

saistās ap hercogu laiku Jelgavu.

Neviens rakstnieks mūsu literātūrā nava tik

dziļi izpratis dabas noslēpumainās balsis, kā to ir

darījis Erss stāstā ~Raznas krūze". Stāsta intri-

ga ir vīrieša un sievietes mīlestība, kura norisinās

dabas, zāļu, koku un ūdeņu pasaulē, bet dabas

čuksti tādā mērā noslāpē mīlestības čukstus, kā

jūtama tikai Latgales elpošana, kura sajau-

cas ar bezdibeņainā Raznas ezera dvašu.

„Komēdiantā un Nāvē" Erss atjauno sižetu

par nerra mīlestību, kuru viņš jau bija aizķēris
savā pirmā poēmā ~Maldu ugunīs", šis stāsts no-
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risinās hercogu Jelgavā un kā Don žuans, ierau-

dzījis dāmas pirkstu galus, pēc viņiem pasaka kāds

ir viņas stāvs, tā Erss, ieraudzījis tagadējo Jelga-

vu, uzbur viņas pļauju svētku dzīres hercoga Ka-

zimira laikā, nostādīdams visā centrā nerra Kaķa-
kupra mīlestību.

Bet visskaistākais pēc izdomājuma un pilnīgā-
kais pēc izveduma no visiem šiem stāstiem ir „Jē-
kabs un Bīrons". šie abi hercogi naku pieceļas
no saviem zārkiem, kuros lielinieki viņu kaulus

samaisījuši, un izlidodami caur logu, nosēžas uz

nodedzinātās pils mūriem vaigu vaigā ar nanšņai-
nu maija nakts apdvestu Zemgales peizāžu. še

Bīrons izstāsta Jēkabam savu brīnišķīgo likteni un

brīnišķīgo mīlestības stāstu.

Šis darbs ir samulsinošs caur savu daiļumu,
bet viņš ir tikai daļa no tā pilnīgā daiļumu, kādu

Erss atver pēc apmēriem vislielākā, pēc konstruk-

cijas visnobeigtākā un izjūtas un satura visdziļākā
savā stāstā — ~Z atirs un Krusts".

Visiem Ersa prozas darbiem iet cauri viens

un tas pats varonis, kuru lai gan paslēptu aiz da-

žādām maskām, var pazīt pēc viņa kustībām, ku-

ras atgādina uz zemes nonākuša un cilvēka drē-

bēs ietērpta eņģeļa gaitu. Tādi ir arī „Zatīra

un Krusta" abi galvenie varoņi, kuri ir vienkārši

cilvēki, bet Erss šad tad cauri savam stāstījumam

liek nojaust viņu dievišķīgo dabu. Uz katra soļa

šajā stāstā dzejnieks salauž lietu trauslo ārpusi un

paver apvāršņus uz dabas vai cilvēka gara bezga-

lībām. Erss līdzinājās it kā kādam garam, kurš

nonācis uz zemes, grib ietvērties visās lietās viņu
siltās plastikas savaldzināts. Beidzot tas no-

tiekas un Kristus savienojas ar Panu, šo zemes un

viņas instinktu personificējumu.
šis stāsts pieder pie skaistākiem latviešu

literatūras izdomājumiem un viņš elpo dievišķīgās
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laipnības elpu, jo Erss ir sievišķīgākais no mūsu

dzejniekiem. Pirmais viņš izpratis katoliska kul-

ta burvīgumu un uztvēris pasauli reliģiozi, ie-

raudzīdams zilā un zvaigžņainā plīvurā tērpto
Dieva Māti, kuras laipnā vara vada zvaigznes un

cilvēku likteņus.
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Antons Austriņš

Mūsu modernā rakstniecība ir ļoti kultivēts

koks. Kāds izveicīgs un savu mākslu mīlošs dārz-

nieks panācis, ka visi šī koka zari ir gludi un

pēc pēdējās modes apcirpti. Daudzžuburaini un

episki un rāmi stāv Fallijs un Eglīts, izmeklētu un

smalku krustojumu no savu sīko lapu ēnām met uz

zemes Erss un Dambergs un pasakaini čalojo-
šais Skalbe. Tad vēl daži citi stāsta stāstu par

gudro un māksliniecisko roku, kas viņus veidojuse.

Te uzreiz šinī zaru daudzumā, kas pārsteidz
ar savas augšanas pareizību, — pēkšņa nesaskaņa!
Kāds zars, dārznieka acs neredzēts, un viņa rokas

neaizskārts, ir uzaudzis pilnīgā savvaļā un ne ar

ko nelīdzinās saviem citiem brāļiem. Sagriezies

šķībs un greizs, rievainu mizu apklāts, pārliecies

pār šūnām un visādiem meža augiem apsegtu bez-

dibeņu, viņš savu lapu necaurredzamajā biezoknī

glabā mūžīgās trīsas — pārlaisto negaisu atskaņas.
Tas ir dzejnieks Antons Austriņš senā-

kās Pēterburgas kafējnīcu un dzertuvju, publiskās

bibliotēkas, teātru un koncertzāļu pastāvīgs ap-

meklētājs, Musorgska dievinātājs, kas viņam dziļš

radnieks ar savu mūziku, kas pilna pirmatnējās,
iz krievu tautas dziļumiem smeltās varonības un

spēka. Antons Austriņš gan nava slāvs, bet

skaidrs latvietis, kurš sava paša instinktu patva-

ļīgas spēles nests, uzskrējis mūsu literātūras aug-

stā virsotnē, plīvodams tur kā uguņains sultāns.
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Antonu Austriņu auklējusi Vecpiebalga —

Ķenča, Pāvula un Pietūku Krustiņa dzimtene un

turienes ezeru, Tauna un Ineša rāmā laistīšanās un

ziedošām linu laukam līdzīgais zilums uz visiem

laikiem iemetuši savu spīdumu viņa acīs. Vec-

piebalga ir sīku zemes īpašnieku un amatnieku —

dreimaņu, vadmalu audēju, lopu tirgotāju zeme.

Līdz ar savas dzimtenes zemes garu viņš savā pa-

visam konkrētajā un ārkārtīgajā atmiņā uzņē-
mis visus šos tipus un pie tam ar tādu pilnību, kā

nekas nava zudis no viņu žestiem un kustībām un

oriģinālās valodas. Bet viņi nava fotogrāfijas, —

viņi gājuši caur Austriņa rūcošo mākslinieka

darbnīcu, kur tie no cilvēkiem, par kuriem atmiņa
zūd pat pirms viņu nāves, ir kļuvuši par tipiem,
saistītiem ar mūsu literātūras tālāko pastāvēšanu.
Antons Austriņš nava reālists un aiz viņa tēliem

jūtama daudzu ļaužu valodas un iešana un dzej-
nieka personas ir tikai visa tā apvienojums.

Bet kādā kārtā šis dzejnieks, nācis no Piebal-

gas kalnainajiem un ezerainajiem apvāršņiem,
kļuvis par mākslinieku, uz kuru vēršas visu to acis,
kas latviešu literātūru mīlē ? Kāda ir tā māksla,
kura tam palīdzējusi viņa sajūtas, domas un pār-
dzīvojumus — šīs naktī skrējošās ugunis — ap-

vienot lielā un nemierīgā kustošā mirzumā, visu

apbrīnotā ?

Kā tautu tā arī mākslinieku dzīvē ārējie ap-

stākļi nava nekādi noteicēji, bet nākot sadursmē ar

viņiem bieži ir tautas, ir mākslinieka dvēselēs tiek

pasisti vaļā vēl nezināmi avoti. Antons Au-

striņš, kurš mūzu dēļ arvienu kāpis uz sārta,

pieslējās Eglīša radītai kustībai, bet drīzi vien

kā ievainotā meža zoss atdalījās no bara, lai

iesāktu savas patstāvīgas klaidas. Tagad viņš
savā dvēselē uzlauž kādas aizslēptas durvis un pa

viņām iznāk ārā visi viņa instinkti — no latviešu
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rasas dziļumiem mantotais nezināmu ceļu gājēja,

mežonīgās dabas un viņas slepenās valodas sapra-

tēja instinkts, hernhūtiska dievbījiba, mefistofe-

liska ironija, svilinoša miesas kārība, nepārvara-

mas nāves un sevis iznīcināšanas ilgas un beidzot

dievišķīgās mīlestības alkas.

Dzejnieka dvēsele top arēna visu šo instinktu

savstarpējai cīņai un no šīs sadursmes rodas An-

tons Austriņš — prozaīķis un lirisks dzejnieks.

Kā prozaīķis, tas iet paslēpies aiz objektīva

tēlotāja maskas un veids, kādā viņš mīlē izteikties,
ir īsi stāstiņi, kuros ar nežēlīgu cietsirdību tiek

analizēti visi varoņi. Austriņam ir divas ļaužu
šķiras, kuras viņš izlieto kā vielu saviem skulptori-

skajiem veidojumiem — viņa dzimtenes Piebalgas
zemnieki un tad visādi lauku un pilsētas pusintelli-

ģenti. Pie abiem var redzēt Austriņa apbrīnoja-
mās novērotāja spējas un plastisko skatīšanas vei-

du un patiesi pārmērīgo izšķērdību, ar kādu tie

viens pēc otra tiek izrauti no atmiņas tumsas un

nostādīti viņas mākslas nesaudzīgajā gaismā. Pie-

balgas zemniekus vai amatniekus viņš ved uz ska-

tuves ar ironisku mīlestību, bieži paceldams tos

līdz simbolisku tipu augstumam, izlietodams Rem-

brandta vai Verharna manieri. Pie otrējiem viņš

parādās kā nepielūdzams psīcholoģisks ķirurgs,
nepārspēts ne no viena latviešu rakstnieka. Kā

autora psīcholoģiskās nežēlības mākslas darbu var

uzskatīt stāstu „Velna apsēstais" krājumā ~Vērp-
ete".

Antons Austriņš ir liels illūziju iznīcinātājs,
kurš noņem vaiņagus visām cilvēka iedomām.

Kāda pārdabīga ikdienība iegūlusēs viņa varoņu

dvēselēs un cik nebija autoram vajadzīgs visspēcī-

gas intuīcijas, lai šos cilvēkus saskatītu starp tūk-

stošiem viņiem līdzīgu un paaugstinātu tos. Sīki,
visādu likteņu un nejaušību izķēmoti, caur
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autoru ar vidējakās vidējibas zīmogu apzīmēti, šie

cilvēcīgas muļķības dokumenti kustas zem zemām

debesīm, apakš kurām dzejnieks viņus nostādījis.

Viņi liekas reāli, brīžam pat natūrālistiski pēc sa-

vas valodas un kustībām, bet dažreiz mistisks

mirdzējums, izstarodams no viņu galvām — pār-

šķeļ autora reālo stāstījumu. Tā ir liecība, ka

dzejniekam pazīstama ne tikvien ārējā, redzamā

pasaule, bet arī pavisam citu pieredzējumu reģioni,

no kuriem nāk šie noslēpumainie stari uz viņa va-

roņu pierēm. Un, tiešām, Antons Austriņš, kurš

pazīst gandrīz visas prozas stila burvības un kura

stilā nava nekā literāriskā, un konvencionāla, ir

sen zaudējis uzticību uz tiešo, tikai ar prātu ap-

tveramo pasauli. Viņš izlieto to tikai tad, ja ir

viņu pilnīgi pārkausējis savā dvēseles kausētuvē, no

kuras nāk apvaldītas uguns vērsme. Viņš ir ilgi
klejojis pa sava gara pretrunīgajām un spoku pil-

najām ejām un kad viņš no tām beidzot iziet dabā,

viņš to izprot kā tāds, kas viņu pirmo reizi ierau-

dzījis. Caur to arī izskaidrojas apbrīnojamais

viņa ~Lisenes ozolu" un visu citu ~Māras zemes"

tēlojumu svaigums.

Austriņš dažu reiz piekūst no sava satiriskā

pesimisma un piegriežas šķīstsirdīgiem vecu laiku

ļaudīm, kādi ir „Daktu tēvs un Daktu māte" un,

kaut viņi mums jau ir pazīstami no citiem Vidze-

mes rakstnieku darbiem — Austriņš viņus parāda

jaunā apgaismojumā. It kā izveidoti no labā

Latvijas māla — viņi kustas gar mūsu acīm, no-

zuzdami dzejnieka radītā mūžībā.

Tāds, strups un fragmentārisks, žultains un

nemiera pilns parādās Austriņš prozā, kā sava stila

neaprobežots valdnieks.

Viņa prozas darbi ir tikai viņa individuālitā-

tes apžilbinošas šķilas, bet šis dzejnieks visā au-
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gurnā paceļas savās dzejās, kurās viņš parāda Īpa-

šības, kas pārsteidz.

Viņa pirmais dzejoļu krājums „V aka r -

diena" nevar pretendēt ne uz ko sevišķu. Sen-

timentālajā idilē ir manāms Skalbes iespaids, bet

reālistiskajā „A paļā noriņā" viņš vēl gluži

ārīgs, kaut arī pieskaras ar viņam vienam rak-

sturīgo redzēšanas veidu sava paša dzejas avotiem.

Daudz šinī krājumā no tā laika ārišķībām, kuras

dzejnieks toreiz tīšam piesavinājās, lai sadusmotu

natūrālistiski-sabiedriskā virziena kritiku. Bet

beigu dzejolī „Vēl degt!", Austriņš, jau nojauz-
dams savu nākošo ceļu, izsaka savu programmu,

kurai sekos: „Nekas vairs augstāks nav par mani,

pats sevim dievs un tiesnesis un soģis, un, kaut ar

bezdibenis viņā galā tumšs, — es tomēr staigāšu
uz viņu lepnu gaitu!" Savā laikā, savu misiju ap-

zinādamies, ne tik lepni, bet ar lielāku rūgtumu, to

pašu izsacīja Vernharns: „Es savu ērkšķu kroni se-

vim ari vēlos!" Austriņš šo ērkšķu kroni iegūst
novērzdamies no dzīvo pasaules kādā apakšzemes

vientulībā, kur viņš sadzirdīs patieso un mūžīgo

dzejas avotu čalošanu, līdz viņam ausīs neieskanēs

kādas dūjas dūkšana — Felicitas balss, kura viņu
izvedīs atkal saules gaismā un dabas brīnišķībā.

Savā nākošā dzejoļu krājumā „Mākoņu
gaita" Austriņš jau paceļas kā sava panta maestro.

Viņā tādi pilnīgi darbi, kā ievada dzejolis ~V ie -

s i s", „M ur g i", „M ūka nā v c", pilni baiļu
un izmisuma psīcholoģijas. ~Un apakšzemes dzī-

ves vilināts, es ģifti dzēru, lai jo ātrāk beigtos...",

„mani māc un smacē smags sēru tvaiks, kas svai-

giem kapiem pāri". . .
šinī dzejoļu krājumā Au-

striņš jau pieskaras savai necilvēka problēmai, at-

risinādams to caur nāvi poēmā ar tādu pašu no-

saukumu.
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Šī poēma pieder pie baisīgākiem mirdzumiem

Austriņa dzejā un stāv gluži vientuļa, kā kāds spi-

tālīgo tornis mūsu literātūrā, jo neviens no latviešu

rakstniekiem ar tādu pilnību nava izteicis sevī

gruzdošā un bezmērķainā netikuma spēku, kā še

to darījis Austriņš. Pats autors pat steidzas at-

kratīties no necilvēka nepatīkamās ēnas, kura klīst

pa Pēterburgas traktieriem, šo pilsētu pantos kla-

siski raksturojuši divi dzejnieki: Puškins izcēlis

viņas imperātorisko lieliskumu, bet Austriņš savā

„Necilvēkā" rāda viņas nepievilcīgo ikdienas seju.
Poēma ir pilna atbaidoša natūrālisma, kuru tomēr

dara pavisam pievilcīgu dzejnieka vijīgais, psī-

choloģiskais un domu pilnais pants.

Izgājis visus tumsas ceļus līdz galam, redzē-

jis vaigu vaigā lielo vientulību, ~kur dievzaimo-

šana un šausmas naktī peld",", Austriņš nonāk pie
savām brīnišķīgām ~Klusuma gribā m" —

vienas no visoriģinālākām latviešu lirikas grāma-
tām. Viņš vairs nava troņa tīkotājs, bet troņa
ieguvējs un visi viņa dvēseles un dzejas spēki

atraisījušies, saplūst kopā ar ļaužu balsīm un

dabas zālājiem trokšņiem. Vēl seno murgu ēnas

pa reizei aizskar viņa pieri, bet viņiem vairs nava

nekādas varas pār dzejnieku. Citas varas —

daudz mūžīgākas un daudz stiprākas, tura viņu
cieti un tās ir daba un dievišķīgā mīlestīoa, kura

kā noslēpumaina Felicita saņēmusi viņu pie rokas

un ved. Tik dziļi viņa to spējusi saviļņot un pa-

celt, kā dzejnieks tai dāvā mūsu lirikas šedevru,

apbrīnojamo dzejoli ~Bezdelīgas".

Austriņš šūpojās it kā kādās bezgalības šūpot-

nēs, savās dzejās, savas miesas un dvēseles

ritmos. Savienodams sevī ir instinktu bagāta

pirmatnējā cilvēka spēju saplūst kopā ar

visu, kā arī modernā cilvēka rezignāciju, Antons

Austriņš kļūst stūrains, nevienāds, pilns šķautņu un
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bezdibeņu. Viņš ir izpratis latviešu dabas daiļu-
mus, viņas nakts, rīta, pusdienas un vakaru noslē-

pumaino poēziju un cēlis gaismā vēl pirms viņa
nepieredzētās latviešu rakstura savādības. ledzi-

ļinādamies sevī viņš iedziļinājies arī tautas dvē-

selē un tagad paceļas kā patiess latviešu na-

cionāls dzejnieks.

Viņa pants bieži ir nepareizs, viņš jauc kopā
dažādus tēlošanas veidus, pie viņa sastopami vis-

izmeklētākie izteicieni blakus teicieniem, ņemtiem
taisni no tautas mutes, bet kas par to ? Viņa dzeja
caur šiem paņēmieniem iegūst pārsteidzošu dažā-

dību un dzīvīgumu. Nemaz nesalīdzinot viņu ar

Teofilu Gotjē, var teikt, ka viņš ir tāds pats vārdu

mednieks, kā šis franču dzejnieks. Pateicoties

viņa atmiņai, ļoti daudz iznīcibai nolemtie vārdi ir

izrauti no aizmirstības un dzīvo atkal.

Antons Austriņš ir liels mūzikas cienītājs un

pazinējs. Viņu bieži aizrauj vientulība, bet allaž

viņš mīlē sajaukties ar pūļiem un trokšņiem. Sē-

dēdams kādā kafējnīcā, viņš cauri cigāru dūmiem

uztver kādus neparastus izteicienus un vēro kustī-

bas un sejas. Kādreiz viņa acis iezibās un raugās

pāri šim niecīgajam kafējnīcas pūlim. Cauri viņu
balsīm viņš izdzirdis citu balsi, daudz varēnāku,
tūkstotstonīgu. Tas ir Ezerpurvs, kurš uz

viņu runā no Piebalgas ezerainajiem un purvaina-

jiem apvāršņiem: „Viz, laistas mans šūpulis pa-

vasar naktī! Kā meža māte mani meklēja! Kā

lāča bērnu. Un kad pār ūdeņiem spīd vēlas zvej-
nieku ugunis — es redzu savu izmirušo cilti blen-

žam. Jau vardes kurc un rubeņi rubenē. Bet kā

mani uzlūko atkūstošais purvs? Kā aprīt gribē-
dams.

. .

Acis kā spoles. Un viss tas tumšā meža

blāķī. Vai dzirdiet kluso vējiņu pār ūdeņiem?
Tur lidinājās mana Dieva gars, manu senču elpa".
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Voldemārs Dambergs.

Šim dzejniekam mūsu literātūrā ir ļoti ap-

skaužams liktenis — ne viņš par sevi ko rakstī-

jis, ne par viņu kaut kas rakstīts. Lai gan jau

vairāk, nekā divdesmit gadu pagājis kopš viņš
atklātībā darbojās, viņš ne reizi nav stāvējis ne

kādu uzslavu, ne paļu centrā. Visu šo laiku tas bi-

jis spīdošas vienaldzības ielenkts. Kur tie

gadi, kad viņa pirmā dzejoļu krājuma ~Z īm ē -

jumu" priekšvārdā Viktors Eglīts izteicās par

viņu ar atturīgu uzslavu! Sākot no tām dienām,
Dambergs laidis klajā dzejoļu krājumus, romānus,

poēmas un lugas. Viņas pārrunātas parastajās

recenzijās, bet tās tikai uz mirkli satricinājušas
vienaldzības gludo līmeni. Bet šis dzejnieks ar

to var būt apmierināts. Tas viņu nav novirzī-

jis ne uz kādiem sāņus ceļiem, bet ir tik cieši viņu

salaulājis ar mākslu, ka viņa darbības liktenis

skaidri saredzams. Laiks, kas savā lielajā klonā

stāv kā mūžīgs sijātājs, aizpūtis daudzu rakstnieku

ražojumus, līdzīgi pelavām un tad nāks redzams

Damberga darbu patiesais spīdums. Viņa uzvara

ir tikpat neizbēgama, cik neizbēgama ir skaidras

gara kultūras un labas garžas uzvara mūsu tautā.

Caur ko Dambergs atšķirās no pārējiem latvie-

šu rakstniekiem? Lūk, jautājums, uz ko jāat-
bild un uz ko grūti nākas atbildēt, jo Damberga
mūzai nava dabīgas izlaidības, bet viņa ir sabie-

drības dāma. Bet viņa arī nava modes dāma. Kaut

gan mēs redzam mūsu tagadējā literātūrā moder-

nus apģērbus, kuri nākuši tieši Berlīnes un Vā-
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cijas, Damberga mūza, būdama konservātīvas da-

bas, stūrgalvīgi paliek pie savas cēlās vienkāršī-

bas. Kas neseko modei, tas drīz vien piedzīvo, ka

mode atgriežas pie viņa.

Gandrīz visi mūsu rakstnieki iesāk ar nekulti-

vētu mežu, pārvērzdami viņu tikai pēc ilgāka laika

labi koptā parkā. Dambergs jau no savas darbī-

bas sākuma atradās parkā, kas viņam ir dabas

vietā. Viņš mīl pastaigāties pa alējām, kuru galā
atvērās mirdzošie Latvijas peizāži. Tā tad Dam-

bergs atšķiras no pārējiem latviešu rakstniekiem

caur to, ka viņam audzināšana devusi to loģisko

slīpējumu, kas cilvēkam liek būt par sevi un savām

kustībām un savu apkārtni pastāvīgā nomodā. Tās

ir novērtējošās īpašības. To, varbūt, varētu apzī-

mēt par kultūru, ja man nebūtu kauns lietot šo

banālo un nodrāsto vārdu.

Es minēju apzīmējumu „loģiskais slīpējums",

jo Dambergs ir vislabākais loģiķis no mūsu šīs pa-

audzes rakstniekiem. Tāpēc arī radās sausums

viņa rakstos, kuri sastāv no domām un vārdiem un

skaidrām līnijām, kā stipras prāta darbības sekām.

Viņš nemīl plastiku, šo instinktu bagātu un ārpa-
saules dažādībā iemīlējušos garu priekšrocību, bet

viņa pareizās rindas, viena pret otru atsisdamās,
rada dažādu un klusi skanošu mūziku. Nebūdams

aktīvās gribas cilvēks, Dambergs nedzīvo no savu

nervu, bet no savu domu enerģijas, kurām sieviš-

ķīgas kustības un žesti. Tā kā viņš visas savas

kaislības neizbēgami noliek zem prāta kontroles,
nevienai jūtai, ne priekam, ne izmisumam neļau-
dams ņemt virsroku, viņš iegūst savos darbos se-

višķu līdzsvaru un saskaņu, kas viņu padara par
klasisku tagadnes dzejnieku. Liekas, ka šī

smalka gara stratēģija, kura viņam ļauj iepriekš

paredzēt dažādas likstas un apsvērt sekmju un ne-

izdevību patieso nozīmi, viņam jau iedzimta.
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Viņš ir tāls radinieks franču skeptiķiem, šiem ne-

sarūgtinātiem un ironiskiem cilvēku dzives novēro-

tājiem.

Šīs pamatīpašības ar vieglu sapņu plīvuru aiz-

plīvurotas, redzamas jau viņa abos pirmos, ar

kautru roku rakstītos dzejoļu krājumos ~Z ī m ē -

jumi" un Bara ļ j ē f i".

„Zīmējumus" varētu nosaukt par dzejnieka

priekšatmodas dusu, kurā nemierīga miega un

bezkrāsainas gaismas ielenkts, viņš dzira un

klausās viņam vēl svešas, tālas dzīves troksnī.

Bet gluži pravietiska savas nākamās dze-

jas gaitas nojaušana atskan grāmatas ievada dze-

jolī: „Ja gribi lielo ražu ievākt — dziesmas dziedi,
kas murgus nepazīst." Un tiešam viņš vienīgais
no tagadējās paaudzes dzejniekiem pratis izsar-

gāties ir no slaviskās murgošanās, ir no vāciskās

prātuļošanas un sentimentālitātes, vilkdams ar ap-

brīnojamu noteiktību savu skaidrā intellektuālisma

līniju. „Zīmēju m i" ir vēl nedzimušu kustību

grāmata un dzejnieks it kā pa sapņiem runā: ~Un
dabā sadzirdu, vienalga kur, es putnu korus, aiz-

mirstības skautus." Visa Damberga nākošā dar-

bība nava vairāk nekas cits, kā to putnu koru atmo-

dināšana, kuri aizmirsti snauž dabā, dzīvē un viņā
pašā.

Šie putnu kori sāk atmosties un iečivinās viņa
nākošā dzejoļu krājumā, kur dzejoļos, kuros

var jau manīt asiņu strāvošanu, viņš sāk ietvert

dabu un cilvēkus, pie kam viņa pants dažu reiz

iegūst to ritmu, kas sitās viņa apdzejotās dabas

parādībās, šie jau ir tādi dzejoļi, kas prasa kon-

strukcijas spējas un liek nojaust nākošā kaitnie-
cības ceļu" un „Ziedoņa viesuļa" autora soļus.
lesākas še arī kāda mīlestības intriga, kura ievi-

zas kā dzīvs strautiņš, bet, kļūdama vēlāk par pla-
šu straumi, apskalo visus dzejnieka turpmākos
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darbus. Viņš ir kautko mēģinājis un kautko varē-

jis, jo grāmatas beigu dzejoļa pantos atskan ļoti
pašapzinīgs un noteikts aicinājums:

Ak jūtu — nāk jau tēli rindā.

Mums jātver viss,ko laiki šķinda,
Ko ģēnijs dod un ļaudis skudras,

Ko runā dzīvas dabas balss.

Un tiešam, pēc šiem diviem dzejoļu krāju-

miem, dzejnieka darbība pamazām iegūst plašu-

mu, kas ietveras viņa lielajā dzejoļu krājumā

~D vēseles ritm i", četrās poēmās, lugās

„Zied o ņ a viesulī" un „M ē s viņus

gūstīsi m" un beidzot romānā ~G aitniecī-

ba s ceļ i". Tie visi ir lieli darbi un viņos ielikts

daudz nemirstības ilgu. Viņos ir jauni mākslinie-

ciski paņēmieni un tie attiecas uz formu un vis-

pārējo uzbūvi. Tas ir konstrukcijas elements,
skaidra forma visā viņu līniju skaistumā, pie kuru

kājām nokrīt kā veltīgi vizuļi senās romantiskās

krāsas, kādās dzejnieks ietērpās savos pirmajos

dzejoļu krājumos. Tā kā viņš visām lietām tuvo-

jās ne caur intuiciju, bet ar prāta palīdzību, tad

arī šo savu ceļu viņš uzsāk pilnīgi apzinādamies:

Un pilnīgs skaistums mājo tikai tur arvienu,
Kur nodoms stingrs un caurizdomāts plāns,
Bet pārējais tik spēle, acu māns

. .
.

Šajos darbos Dambergs nostājās formāli uz

klasicisma pamatiem, kurš ir apzīmējams Kā sa-

mērs, izsargāšanās no galībām, visu kaislību iz-

saukšana klajumā, ar normālās, visiem pieņema-
mās tikumības uzvaru galā. Tas ir klasicisma

ceļš. Dambergs vēl ir tikai viena daļa no šī klasi-

cisma, bet viņa stingrā un skaidrā gaisma apspīd
pieminētos dzejnieka darbus.

Dzejoļu krājums „D vēseles ritmi"

līdz šim ir augstākais ieguvums, kādu Dambergs li-

rikā sasniedzis, šie dzejoļi samulsina ne caur
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savu iedvesmas spēku, bet ritmu dažādību un lielo

un nesaudzīgo skaidrību, ar kādu autors aptērpj

savas pantos izteiktās domas un jūtas, še nava

nekā ziemeļnieciska un ģermāniska, jo visus mūsu

reģionu miglājus dzejnieks izdzinis no savas gal-

vas. Bieži vien mūsu dzejnieki ietinas neskaidrībā

un mistikā, kurus visi pieņem par dziļumu,
pie kam tie rakstnieki, kam šo lietu trūkst,

tiek dēvēti par sekliem. Dambergam šāda

falsificēta dziļuma trūkst un viņš daudziem

liekas sekls tikai tāpēc, ka savas skaidrības

dēļ ir pārredzams līdz pamatiem. Tā ir klasiķu
privilēģija — būt dziļam un tomēr gluži saprota-
mam.

Bet šo priekšrocību Dambergs ir ļoti dārgi

ieguvis, šīs skaidrās dzejas straumes čalo no

avota, kas atrodas tuksnesī, ļaunu un traģisku pie-

dzīvojumu izpostītā dzejnieka sirdī. Kad nu viņš
nekam nenododas ar skaļu entuziasmu, tad tas tā-

pēc, ka viņam nava paļāvības un ticības arvienu

laba iznākuma tālākām perspektīvēm.

Bet no lūpām smaids

Man zūd tamdēļ, ka likteņdomas nodarbina,
Tamdēļ ka prāts man ļaunas varbūtības zina

Un top tas uzmanīgs.

šajos „Dvēseles ritmos", šajā vis-

dažādāko pantmēru spīdošā parādē valda baigi un

draudoši likteņa piesitieni. Kaut gan Dambergs
lieto dabu tikai kā nepieciešamu palīglīdzekli, bet

šo dzejoļu krājumu var salīdzināt ar tālu, pie ap-

vāršņa esošu nakts peizažu, ko apspīd mākoņos uz-

liesmojoši zibeņi. Tie ir dažādie likteņi, kuri

dzejniekam rāda savas sejas. Viņa dzejoļi ir at-

spīdumi no tām, kuras gan jautras, gan skumjas,
bet arvienu nopietnas, zīmētas ar trauslu, bet

nekļūdīgu roku.
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Savās komēdijās un romānā ~G aitn i e-

čības ceļ i", dzejnieks pamet savu subjek-
tīvo likteņu tulKošanu un paslēpies aiz objektīvi-

sma maskas, rāda savu talantu no jaunas puses.

Te viņš ir sabiedrības cilvēks, kāds ra-

dīsies Latvijā tad, kad viņā ieviesīsies uz

patiesas gara kultūras dibinātās tradicijas.

Komēdijās un romānā viņš jau pa pusei rāda

izveidotu šāda cilvēka tipu. Gan daži jau pirms

viņa mēģinājuši to darīt, bet viņiem visur iet līdz

no viņu pirmatnējās apkārtnes mantotās neveiklās

kustības un mēra sajūtas trūkums. Dambergs ir

pirmais, kurš še darbojies ar sekmēm.

Savās divās komēdijās Dambergs iesāk jaunu
virzienu šinī mūsu drāmatiskās mākslas nozarē.

Līdz šim komēdiju uzskatīja pie mums kā dažādu

joku savirknējumu. Dambergs ķērās pie viņas kā

mākslinieks un caur sava panta vieglo spēli un stila

apburošo eleganci viņš pie mums ienesis un kā

paraugu uzstādījis Moljēra tradicijas. Viņu ne-

interesē cilvēki paši par sevīm, bet dažādas attie-

cības starp viņiem. Pārejošās mīlestības kaislī-

bas, jocīgu nejaušību vadītas, kuras kā vieglas
bārkstis apvij dzīvi, atrod Dambergā garīga smal-

kuma pilnu iztulkotāju.

Kā sadzīves cilvēks, kurš netikvien mīlē da-

žādas dzīves rotaļas, bet arī piedalās viņās, viņš
paceļas lasītāju acu priekšā arī savās poēmās un

prozā, romānā „Gaitniecības ceļ i", pēc

uzbūves savā visskaistākā darbā, še mitoloģiskā
rāmī ietverta kurzemnieku 1915. g. katastrofa,
kurai cauri vijas romāna galvenā varoņa mīlestības

traģēdija. Romāns ar savu daļu samēru, labi uz-

būvētiem teikumiem un caurspīdīgo skaidrību ir

it kā liels spogulis, kurā atstarojas Kurzemes tau-

tas bēgšana.
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Kā patiesā māksliniekā — Dambergā mājo

dziļa nepatika pret katru dzīves fotogrāfiju. Tā

tīrītava, caur kuru viņš laiž iegūtos iespaidus, ir

pārāk skopa un askētiska: no visas dzīves daudz-

krāsainības un spēku dažādības viņa rokās palie-
kas tikai nedaudzi stari. Bet viņiem piemīt skaidra

zelta vērtība un nepārejošs mirdzums.

Tagad var redzēt, kā Dambergs audzis un

attīstījies. Divos pirmajos dzejoļu krājumos mājo
tikai snaudošas un neatmodinātas domas un ide-

jas. Savu individuālo svabadību viņš iegūst

„D vēseles ritmos" un viņa atraisītie gara

spēki nepāriet subjektīvā uzliesmojumā, bet vēlā-

kos darbos kļūdami ēpiski, savienojas ar visas tau-

tas dzīvi. Tas ir skaidrs ceļš, kura galā rēgojas

mierīgi apvāršņi.
Šo rindiņu autoru vieno ar Dambergu ilga

un ne ar ko neaptumšota draudzība. Es

esmu dziļāki kā jebkurš cits ieskatījies viņā
gan trokšņainās pilsētās, gan priekškara lau-

kos, kur viņam ir mājas Līvbērzes pagastā. Ja

Damberga darbos ievizas dažreiz dabas ainas, tad

tās ir noskatītas no viņa māju apkārtnes, aiz kurām

sākās gaismā pazūdošais Zemgales līdzenums.

Daudz tēlu un notikumu ir iegājuši šā dzej-
nieka atmiņā. Viņš visus tos ir pievienojis savai

mīlestībai. Kādā gaišas apceres brīdī Dambergs

viņiem ir dāvājis pantu, kurā atspoguļojas visa

viņa lielā dvēseles labvēlība:

Ne naidu jūt, ne greizsirdību
Man sirds — sen laiks jau zudis tiem.

Tis sveicienu ar sajūsmību
Sirds sūta mīļiem priekšmetiem.

Tāds ir šis dzejnieks, pagaidām neliela pulka

apbrīnots. Bet kādreiz tam pievienosies arī tauta,

dodot Dambergam lielu uzslavu, jo ar gudru un

saprotošu mīlestību viņš mīlējis visas mūzas.
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Teodors Zaļkalns.

Ir Rīgā kāda iela, kuru sauc Miera ielu. Ne

tāpēc viņai dots tāds nosaukums, ka tur valdītu

pilnīgs klusums. Gluži otrādi — vēl dzīvāki, nekā

pa citām ielām, še rūc automobiļi, autobusi un

tramvaji. Nosaukums šai ielai tāds ir tikai tāpēc,
ka viņai pieslejas Lielie kapi, kur lielā nekārtībā

noguldina Rīgas mirušos. lelas otrā pusē ir dau-

dzas kapa akmeņu apstrādāšanas ietaises un katrā

jūs tur variet dabūt pirkt kādu pieminekli — eņ-
ģeli nolaistiem spārniem, lūgšanā saliktām rokām

un uz augšu paceltām acīm, vai kādu citu skumju

figūru, darinātu pēc tā mūžīgā šablona, kas dau-

dziem cilvēkiem dara vieglākas viņu gaitas. Tā

uz mirušo rēķina,kuri zem vairāku birkavu sma-

gas zemju nastas pamazām zaudē cilvēka ģīmi un

līdzību, attīstās plašā akmeņu rūpniecība.

Bet blakus viņai ņēmusi patvērumu arī māk-

sla, pazemīga aizgājušo piemiņas iemūžotāja.
ledami pa Miera ielu, jūs apstājaties pie augstiem
dzelzs treliņu vārtiem, aiz kuriem plašā dārzā re-

dzams liels pulks ģipša eņģeļu un daždažādu gra-

nīta pieminekļu un krustu. Ja tajā brīdī neiet ga-

rām neviens autobuss vai tramvajs, tad uzreiz sē-

tas dziļumā jūs dzirdiet vienmērīgus kalta sitie-

nus. Tas ir meistars Teodors Zalkalns,
kas cītīgi strādāja pāris gadus pie Blaumaņa pie-

minekļa izgatavošanas. Pagājuši dziļāki, jūs at-

grūdiet kādas dēļu durvis un uzreizi jūsu priekšā
stāv pats skulptors, laipnu un smalku smaidu ap-

starotu seju. Viņš ģērbies baltā ķitelī un ar lielu
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uzmanību viņš jūs nosēdina uz vienīgā sēdekļa un

ir jāmāk labi balansēt, lai uz viņa noturētos. Vies-

mīlīgs saimnieks būdams, viņš jums tūlīt piedāvās
ābolus un ūdeni māla krūzē. Viss te ir tik vien-

kāršs, cik vienkārša var būt tādu cilvēku dzīve,
kas norit nemitīgā kalpošanā kādai lielai idejai.
Un tiešam, šis mākslinieks atgādina sen pagājušus

laikus, kad svēti skulptori, līdzinādamies svētiem

mūkiem, veidoja savas figūras klosteru dārzos un

saules stars vakaros pār mūriem krizdams zeltīja

viņu darbu.

Jūs iesāciet ar skulptoru sarunāties un no sa-

runā šad tad izsacītiem spriedumiem jūs drīz vien

noprotiet, kāds dziļš savas mākslas pratējs viņš
ir. Viņš saprot nevien laikus un virzienus, bet ar

viņam vienam piemītošu prašanu viņš tin vaļā tos

smalkos plīvūrus, kas slēpj sevī kāda mākslas dar-

ba rašanos. Zalkalns, varbūt, nav daudz grāmatu

par mākslu lasījis, bet ir daudz mākslas darbu

redzējis un daudz par viņiem domājis un zem viņa
domu iespaida stāv visi latviešu skulptori, šī pa-

stāvīgā domāšana par mākslu, viņas paņēmienu
iztirzāšana, iemācījusi viņu būt ārkārtīgi stingram

pret sevi un savu darbu. Viņš domā, ka laukumā

uzstādītā statuja ir lieta, gar kuru daļa netik

daudz tagadējam, kā visam nākamam. Zinā-

dams, ka kāda mākslas darba kļūda ir tas pats,
kas plaisa ēkā, viņš savus darbus virza uz priekšu

ar neatlaidīgu lēnumu, lai viņos nepaliktos tukšu

vietu, caur kurām varētu iezagties kādreiz viņu
nāve.

Viens rožu smaržas piliens ir radies no tūk-

stošiem rožu. Liekas, arī tūkstošiem dažādu domu

caur galvu ir laidis Zalkalns, un tūkstošiem da-

žādu seju skatījis, lai radītu vienu savu skulptūru.
Kad jūs skatiet viņa latviešu vecenīti pilsētas māk-

slas muzējā, jus viņu uz reizi pazīstiet. Tā ir viena
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no tām, kuru rudens vēji pūš pa lielceļiem, kura

sēž sildīdamās istabas sliegsnī un no kuras pasakas

un dziesmas rit kā no dzīva kamola. Mēmi un

smagi likteņi nogūlušies uz viņas pleciem. Pār-

steigti jūs apstāsaties arī pie viņa bērna galviņas,
marmora miniātūras. Ar mākslā reti pieredzētu
smalkumu še ir uztverts bērna smaids, ar kādu

viņš lūkojas pasaulē.

Sarežģīta domu darbība Zaļkalnu novedusi

pie vienkāršības viņa mākslā. Kad vienkāršība

ir īsta, tad viņa arvienu rodas no kādas ļoti sarež-

ģītas analizēs. Tāpat kā dzīvē, tā arī mākslā,
vienkāršība ir izredzētu garu priekšrocība.

Savā darbnīcā mākslinieks nav pilnīgi vien-

tuļš. Ilgi viņš še dzīvo ar otru meistaru Rūdol-

fu Blaumani, kurš tagad jau pilnīgi izlīdis

no granita, sēž, atvērtu grāmatu uz ceļiem turē-

dams, šī skulptūra ir monumentāls darbs un tas

laukums ir slavens, kur viņa uzstādīta. Slavinā-

mais un slavinātājs šoreiz ir pilnīgi līdzīgi talantā

un spēkā.

Turpat ārā stāv otrs Zaļkalna jaunākais darbs

— kapa piemineklis mirušai mūsu valsts prezidenta
kundzei. No smaga granita gabala atdalās viegls
sievietes bareljefs, ar maigu grāciju cirsts. Tērpa

granīta krokas ir tik vieglas, ka liekas, vējš tās

plivina. Gluži dzīvas izskatās zem tām stāva tik-

ko manāmas kontūras.

Tāds ir šis skulptors, kura ģēnijs radīts lie-
liem nacionāliem pieminekļiem, jo viņš ir pilns lie-
lu nacionālu domu.
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Edvārts Cālītis.

Starp daudziem rakstniekiem, kurus daudzi-

na, Edvartam Cālītim pieder ievērojama vieta. Lai

gan viņa vārds nava saistīts ar ārēju spožumu,
tomēr šī rakstnieka daudzi gadi, pavadīti
mūzu kalpībā, atstājuši sliedes dienu mainīgajos

viļņos. Viņas ir oriģinālas un interesantas, un tā-

pēc ar asu vērību jāseko, uz kādiem apvāršņiem
tagad dosies šīs rakstnieks, kura nepopulāritāte ir

tik pat liela, cik liels viņa padarītā darba iekšējais

svars.

Cālīša darbību novērtējot, vispirms jāņem vē-

rā tas apstāklis, ka viņš ir kurzemnieks. Kaut gan

ne visai lieli tālumi šķir šīs divas latviešu provin-

ces, tomēr ievērojama izšķirība, kura izskaidro-

jama ar abu provinču politiskiem likteņiem un da-

bas savādībām, pastāv starp viņām. Kāmēr vid-

zemnieku rakstnieks vēlās redzēt cilvēku paceltu
līdz savam iedomātam kulturālam vai morāliskam

ideālam, kurzemnieki nemoralizē un viņu aplūko
visā viņa instinktu plašumā. Tāds ir arī Cālītis,

kurš izvēlējies Lejas-Kurzemes kalpus, sīkbūdnie-

kus un saimniekus savām dziļajām psīcholoģiska-

jām analizēm. šo vienkāršo cilvēku dvēseles, ku-

ras viņš padarījis par satricinošu traģēdiju skatu-

vēm, Cālītis šķirsta kā grāmatas lapas, oriģināli la-

sīdams tur ierakstītos likteņa stāstus. Viņš ir psī-

chologs vispirms, kuru interesē dažādie atradumi,

uz kuriem tam nākas uzdurties klaidās pa dzīves

ceļiem.
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Savu pirmo skiču un stāstu sakopojumā

„C e1 m i un Ataugas", Colītis vēl ir ārējs.

Likteņa nospiesti še tēlotie cilvēki sadeg vai

iznīkst savā kurnēšanā. Natūralistiskā ikdiena,

caur kuru viņi kustās, ietērpta tādā pat tēlojumā,
ir drūma un vienmuļīga, un bezcerības pilna. Bet

rakstīti tajā laikā, kad latviešu sabiedrība likās

saslimusi ar izstīdzējuša sentimentālisma slimību,
šie stāstiņi ir veselīga un reāla gara apdvesti, un

viņu koncentrētā izteiksmē var tāli nojaust ~I n t a

Grīna" un „V i c n a 1 g a" meistarisko roku.

Būdams viens no tiem, kuri 1906. g.

parakstīja pazīstamo „D zelm c s" literārisko

manifestu, viņš it kā dod meslus viņas vir-

zienam, sarakstīdams allēgoriju krājumu ~Pa
saules taku", šinī grāmatā gan nava

jauna virziena principu pilnīga izprašana, bet

viņa rāda Cālīša talantu no jaunas puses. Viņš
atkārto Edgara Po manieri, savienodams reālo ar

irreālo še ievietotā stāstā „X inkinas plūd i".

Cālīša ekskursijas šinīs laukos vairs neatkārtojas.

Viņš it kā nojauš neesam še savu īsto sfairu. Bet

jaunajam virzienam un jaunajām pārvērtībām bijis
uz viņu ļpti labs iespaids. Atgriezies no „S aul c s

t ak a" stila mēģinājumiem, viņš piegriežas atkal

saviem Lejaskurzemniekiem, radīdams savus pilnī-

gākos darbus „V i c n a 1 g a" un „I n t s G r ī n s",
atvērdams līdz galam savu stāstītāja talantu un

piegriezdams vērību vairs ne tik daudz ārējiem

apstākļiem, cik savos varoņos paslēptajiem iekšē-

jiem spēkiem, kuri attīstīdamies rada dažādus kon-

fliktus. Garajā stāstā „V ienal g a" ar saistošu

vienkāršību rādīts, ka šie iekšējie spēki, kuri

vienā varonī ir nodošanās illūzijām, bet otrā bez-

griba un atliešanas svešai gribai, noved abus pie

traģiska gala. Stāstā izsēts tik daudz cilvēka pazī-

šanas un mūsu literātūrā vēl neatrastu psīcholoģi-
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sku patiesību, ka viņš sevišķi izceļams starp mūsu

citu rakstnieku jaunākiem stāstiem, kuri daudz-

reiz lepojas ar nepelnītu slavu.

„I nt s Gr ī n s", vispilnīgākais Cālīša stāsts,
iesākas ar ārkārtīgu drāmatisku gājienu, ar

slepkavību uz meža ceļa. šis gadījums un

nākošais, kur slepkava ierodas mājās pie savē-

jiem, ir uzskatāms par latviešu psīcholoģisma mei-

stara vilcieniem. Tik daudz nežēlīgas un asas

gaismas *še liets pār slepkavas dvēseli, ka lasītājs

jūt viņu zem tās raustāmies. Nekādas sentimentā-

litātes un nekādas prātošanas, bet tikai koncentrē-

ti teikumi, kuros manāma atriebības dieviešu spār-

nu švīkstoņa.

Edvarts Cālītis nava atsevišķa teikuma mei-

stars, uzmanīdams tikai psīcholoģisko patiesīgumu

un fābulas interesantumu viņš vēro vienīgi stāsta

vispārējo saskanību, sasniegdams še noteiktas sek-

mes. Viņu interesē būves vispārējā pareizība, bet

ne sīki izstrādāts ornaments. Viņam ir patiess pro-

zaīķa domāšanas veids, kas necieš nekādu liriku.

Kad viņa stāstos ievijas daba, tad viņā var redzēt

Kurzemes peizaža fragmentus.

Edvarts Cālītis nava vīrišķības slavinātājs,

viņa sieviešu raksturi, kuros var just patiesu kai-

slīgas miesas drebēšanu, ir stiprāki par vīriešiem.

Viņas tos uzvar gan kā mīļākās, gan kā mātes.

Sievietes postošais iespaids dažreiz viņam parādās

pat pārāk schēmatiski, kā tas redzams stāstā

„Z v z c".

Cālītis ir ievērojams arī kā ļoti izveicīgs žur-

nālists. Bet še tomēr viņš neaizsniedz tos augstu-

mus, uz kuriem viņu uznesis viņa psīcholoģiski
drāmatiskā stāstītāja talants, kas viņam palīdzējis
eksāminēt daudzus mūsu tautas raksturus, apspī-
dot tos ar savādu bezcerības gaismu, šiem rakstu-

riem trūkst to upju plašā un auglīgā plūduma, ku-
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ras sākās vientulīgos kalnājos, atveldzē ielejas un

pēcgalā savienojas ar jūru. Cālīša tipi ir straumes,
vienaldzības tuksnešainā vēja appūstas un viņi
iznīkst un izsīkst dzīves smiltājos.

Bet viņš pats sev izvēlējies šo sfairu un

stāv viņā kā valdinieks, par kura darbu priecāsies
literātūras mīlētājs, un nogrims ilgās pārdomās vi-

ņas pētnieks.
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Kārlis Krūza.

Divdesmit piecu gadu laikā mūsu lite-

rātūrā daudz kas pārveidojies. Viņa ir plaša un

dziļa kļuvusi kā savā saturā, tā formā. Arī dzej-
nieku dzīves kārtība ir citāda. Latvijas valstī vi-

ņiem pieder arī balsstiesības. Bet starp viņiem ir

viens, kurš uzglabājis neaizskārtu visu to dzīves

veidu, kāds bija dzejniekiem divdesmit piecus ga-

dus atpakaļ. Tas ir kādreizējais Vēsmiņu Kārlis,

tagadējais dzejnieks Kārlis Krūza.

Pilnīga puskrēsla valda viņa istabiņā. Bieza

putekļu kārta aizsedz logu stiklus, jo Krūza neļauj

dzīvokļa saimniecei pie savām istabas lietām pie-
durties. Grīda, vienīgais grāmatu plaukts, rakstā-

mais galds, gulta, kušete — viss nokrauts grāma-
tām un avīžu blāķiem, šur, tur veci sakaltuši ziedi

diezin no kādiem gadiem. Dzejnieks viņus glabā,

jo ar tiem saistās pazudušo dienu atmiņas. Ja grib
aiziet līdz logam, tad uzmanīgi jāiet, lai neuzkāptu
virsū kādam sējumam, vai avīzei, un neizcilātu vi-

ņus no savas parastās vietas, kas var ienest nekār-

tību dzejnieka pasaulē, jo viņam ir liela redzes at-

miņa un viņš labi atminās, kur katra viņa lieta

novietota. Var domāt, it kā sen gadus še neviens

nebūtu dzīvojis, ja nebūtu papirosu dūmu, kas

pēcpusdienās, kad Krūza beidzis skolas dar-

bus, uzsāk savu vientulīgo deju ar nebeidza-

miem putekļiem. Liekas, it kā kāds mūžības zir-

neklis austu še tīklu, austu saulei un dzīvei

priekšā, lai dzejnieks pilnīgā krēslā varētu nodo-

ties saviem sapņiem.
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leejot šajā istabiņā — var izlikties, ka še ne-

viena nebūtu, līdz no kušetes, aiz lielas grāmatu

stirpas, pieceļas pats dzejnieks un tad atkal at-

gulstas un smaidīdams un viegli jokodamies uzsāk

sarunu. Viņš pīpē papirosu pēc papirosa un viņu
dūmos lūkodamies un stāstīdams, viņš piepilda
tos ar savas bērnības un jaunības atmiņām. Ne-

viena no viņām nav priecīga un viņas visas liekas

kā paskaidrojums kādam ,Ēnu eju" pantam:,

„Ne laimi es esmu kam devis, ne man kāds to dā-

vināt drīkst." Bet viss šis atmiņu stāstījums neat-

stāj nekādu grūtsirdības pēdu, jo dzejnieks viņas
visas risina bez rūgtuma. Viņš atver skatus uz sau-

lainiem peizažiem, pa kuriem pastaigājas viņa pa-

gājušo gadu tēli. Tās ir sievietes — sākot no tiem

laikiem, kad viņš apmeklēja pagastskolu, dzīvo-

dams Beļu būdā Nr. 13. Dzejnieka stāstu klauso-

ties, nāk prātā K. Jēkabsona dzejolis: „Ja tevi

mīlas dievei nevajaga, tad tikai tuksness ceļš ir

dzīvot še." Dzīve, kura mīl zināmu miesas un ga-

ra brūtālitāti, un pār visām lietām darbību, tāpat
kā to mīl sieviete, nava bijusi Krūzam labvēlīga.

Tāpēc viņš novērsies no viņas sāņus pilnīgā vien-

tulībā, bet dievišķīgās īpašības, kas viņā, ir viņu
pasargājušas no sarūgtinājuma un naida. Kā

priežu sveķi, nokrizdami no koka gadu simteņiem
jūras dziļumos guļot izveidojas par dzintaru, tā

Krūzam skaidrību devis vientulības dziļums. Un

kad viņš saka:

Tev ir tik dzintardzidras dziesmas

Un viņu dzelmēs dzintars dus,

tad mēs varam ar ārkārtīgu interesi jautāt, kā viņš
ticis pie savas dzintaram līdzīgās orīģinālitātes.

Krūza nav līdzīgs tiem dzejniekiem, kuri jau
ar pirmajiem darbiem iegūst sev valsti, apzīmēda-
mi visu piekā pieskārās, ar savas īpatnības zīmogu.

Viņam vajadzējis daudz pārdzīvojumu un sevī sa-
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lūšanas, lai viņš tiktu pie tā stila, kuru uzskatot ik-

viens varētu teikt: „Tas ir Krūza". Panta ārējās

īpašības, atskaņu un pēdu pareizība viņam padevu-
sies no paša sākuma un šinī ziņā viņš dzejo ļoti
viegli. Bet tas ir tas pats pants, par kuru Puškins

zobgalīgi saka: „Kā pants bez domas modes dzejā,
ir viegls un līdzens ziemas ceļš". Tāds ir viņa pir-
mais 1904. g. izdotais dzejoļu krājums „Ceļmalas
ziedi", kurā viņš atrodas zem daudziem iespaidiem.

Viņu lasot, arvienu nāk atmiņā te Balmonts, te

Rainis. Sevišķi viņu iespaidojis Balmonts. Tālāka-

jos dzejoļu krājumos ~Z ell alai pa" (1909. g.)
un Sa 11 āna m ā" (1913. g.) ir pa daļai viss tas,
kas pirmajā, bet ar daudz lielāku dzejas drosmi un

iedvesmes spēku veidots. Viņš it kā paceļas spār-
nos, lai lidotu tālus lidojumus:

Kā senā pilī Alfons Lamartins

Es atgriežos no dzīves skolas skaļās
Kāpj galvā atmiņas kā dzirkstošs vīns

Un tālu māj no kalniem birzes zaļās .. .
Ai, Burgunda, kā tvīkstošs vīna dārzs,
Tu seno piļu tumšā ēnā dusi.

. .

Brīžiem viņš parādās pat kā klasisku pantu

veidotājs: ~Helēna, dievu un varoņu mūžīgais dai-

ļums, Ēnā ir pagriezies pasaules saulainais vaigs".
Visi šie trīs dzejoļu krājumi, kuri burbuļo no viena

avota, uzskatāmi kā Krūzas varoņa dzeja, kā viņa
mēģinājums būt netikvien valdonīgam dzejniekam,
bet arī valdonīgam cilvēkam. Bet priekš tā ir va-

jadzīgi tērauda, bet ne dūjas baltie un tikai rā-

mam gaisam radītie spārni, kādus liktens piešķīris
Krūzam. Blakus varonīgiem mēģinājumiem, iet

traģiskas trīsas, kurās Krūza itkā nojauž savu un

savas nākošās dzejas likteni:

Tā tu mani maldini,
Es arvienu klusāks tieku,
Tā tu kopā kaldini

Važas, kurās rokas lieku.
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Ja būtu jāraksturo Krūzas šā attīstības laik-

meta stils, viņu varētu raksturot kā no ārienes ņem-

tu un nepārbaudītu likteņu krustceļos. Viņš lido

vēl pa visu lietu virspusi, piešķirdams viņām savas

bālās un atkal viegli rožainās krāsas.

Pēc 1913. g. izdotā „Saltā nama", viņš klusē

deviņus gadus. Bet sākot no 1922. g., viņš vienu

pēc otra izlaiž sekošus dzejoļu krājumus „T rau-

sl ā traukā" (1922. g.), Jautas tiesa"

(1924. g.), „T ci k v tīklā" (1924. g.), „S ka i-

drie stra v t i" (1925. g.), „L ies m v lokā"

(1925. g.), „Ēnu ejas" (1924. g.), „Zem c s

zīmes" (1925. g.).

Nav zināms, kādi pārdzīvojumi Krūzam biju-

ši, kuri viņu noveduši pie šo dzejoļu krājumu sa-

rakstīšanas, ar kuriem sākas jauns laikmets viņa

dzejnieka attīstībā. Bet pēc sižetiem un noska-

ņām spriežot redzams, ka šiem pārdzīvojumiem

bijis intīms un nacionāls raksturs. Un viņi ir uz

vietas apturējuši dzejnieka iepriekšējās skaļās
trauksmes un piespieduši to nogrimt vientulības

dziļumā, še nu viņš sevi ir novērtējis pamatīgāki

un noteiktāki, nekā kaut kurš cits mūsu dzej-
nieks. No daudz kā atsacījies, viņš ir daudz ko

ieguvis. Un tā ir intīmā dvēseles un sirds līra, ku-

ru viņš iznesis dienas gaismā. Viņa skan klusi un

tikko dzirdami, līdzīgi lēnai vēsmai, kad ta iet

caur koku zariem. Dzejnieks še iemantojis divas
skaidrības — gara un stila skaidrība. Bet pēdējā
tomēr ir radusies no pirmās. Pacietīgs un rūpīgs
zelta skalotājs, īsts apsvērējs tam, kas iraid īsts un

kas ir lieks, tāds rādās tagad Krūza. Un no šī

gara dzidruma, no šīs ļoti jūtīgās mākslinieciskās

sirdsapziņas radušies viņa vienkāršie un skaidrie

panti.

Viņš vairs nekultivē daudzas lirikas formas. So-

nets, triolete, četrpēdu jambs — tie ir viņa iemī-
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ļotākie dzejas veidi, kurus viņš tomēr rada tik

oriģināli, ka var patiešām sacīt, „tas ir Krūza".

Visa viņa šī laikmeta dzeja sadalās divos vir-

zienos, kas izsakās dzeju krājumos „T aut a s

tiesa" un Teiku tīk 1 ā". Laikmeta lielo

notikumu aizrauts, viņš piegriežas ārpus viņa
stāvošām lietām. Pirmā no šiem dzejoļu krā-

jumiem var redzēt visu to traģēdiju atskaņas,
caur kurām mūsu tauta gājusi ceļā uz savu

brīvību. Nekas še vairs nava pāri palicies no

viņa 1905. g. „Cīņu dziesmām". Mierīga ap-

cere, savienota ar morālisku dziļumu un tau-

tas mitoloģiju, ir šo trioletu raksturīgākā īpa-
šība. Mitoloģisko un teiku elementu viņš pa-

plašina un dziļāki viņā nogremdējas dzejoļu
krājumā ~Teiku tīk 1 ā", kurā ietverts viss tas

mistiskais un noslēpumainais, kas izskan mūsu tau-

tas nostāstos, teikās un pasakās.

Pie Krūzas otra virziena pieder visas viņa pā-

rējās pēckara dzejoļu grāmatas. Ja atskaita so-

netu krājumu ~Skaidrie strauti", kurā

prātnieciskas apceres, kas izteiktas ar mei-

stara prašanu, tad visiem viņa pārējiem dzejoļiem
ir skumji gaišas un intīmas erotiskas lirikas rak-

sturs. Bet tā nav nekāda svelmaina kaislības ero-

tika. Tā ir sen jau kristīta un dziļi kristīgā psīcho-

loģijā iegājuša fauna žēlabas pēc viņa draudze-

nes, kas viņu atstājusi. Izspēlētas uz vītola sta-

bules, vienkāršas un sajustas līdz vislielākai ie-

spējamībai, šīs mazās meldijas iegūst dziļu varu

pār lasītāju. Bet visu savu dvēseles aromātu un

melodisko spēku Kruza ielicis dzejoļu krājumā

„Zemes zīmes". Nekad mūsu literātūrā ne-

viens nava raidījis pakaļ sievietei, kura nomirusi,
iedvesmotākas un patiesākas meldijas. Tās ir Or-

feja raudas pēc Eiridikas, kuru tomēr nespēj at-

griezt atpakaļ viņa dziesmotā vara.
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Krūzas rīcībā nav bagāta vārdu krājuma, epi-

tetu dažādības, priekšmetu daudzumu, bet viņš
tos māk lietot ar tik lielu veiksmi, ka šis trūkums

nemaz nava manāms. Ar ikkatru gadu vairāk

Krūza aiziet projām no dzīves, noliecies līdzīgi
kādam cellē ieslēgtam viduslaiku mūkam pār
smalku darbu, ar kuru viņš grib slavināt savu ma-

donnnu un savu Radītāju. Un kad brīžam viņš

paceļ acis no sava darba un ierauga cauri putek-

ļainam logam tālus lauku peizažus, viņā rodas pē-

dējā vēlēšanās:

...
Es sajūtu, ka vēl kaut kas

Man jāveido un jāizstalto.
Es krāju kopā atmiņas
No saulainiem un seniem laikiem,
Bet viss ap mani pārvēršas
Par bālām dūmakām un tvaikiem.

Tā ir svētā Antonija traģēdija, kuru tik va-

reni aprakstījis Flobērs. Bet tāpat kā šim vientu-

lim pēc lielas un murgu pilnas nakts nāca pestī-

šana, tā arī Krūza pēc tumsas ieraudzīs kādreiz
savā logā sauli un viņas vidū Kristus atsvabinošo

un laipno seju.
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Kārlis Jēkabsons

Kārlis Jēkabsons ir spogulis, kas atstaro da-

bas un dzīves mainīgos acumirkļus. Dažreiz viņš
iet nemitīgu smieklu kaskādu pavadīts, bet pēkšņi
izteikta doma, kas visiem liek apklust, apgaismo

viņa dvēseles gudros un daiļjūtīgos bezdibeņus. Ci-

tām reizēm viņš izceļ vispilnigāko praktisko aprēķi-
nu ēku, bet ar visiem nerviem drebošā dzejas rinda

kuru viņam iedveš garām skrejošs saules stars vai

skaista seja, sagāž to vēl ātrāki, nekā vienā acu-

mirklī. Kāda dāma, kura kopš seniem laikiem

viņu pazīst vislabāki, ar savu smalko sievietes in-

tuiciju bija viņā saskatījusi Bodlera albatrosu,
lielo un balto jūras gaisa putnu, kas svabadi ku-

stas debesu plašumos, bet kam garie spārni neļauj
svabadi kustēties pa zemi. Rupjie matroži smie-

damies ķircinā viņu ar savām pīpēm.

Jēkobsona neparastā un nesaprastā oriģināli-
tāte ir bijusi piepalīdzīga pie tā, ka daudzie

mūzu kalpībā pavadītie gadi, ir aizseguši viņa
personību un dzeju ar patvaļīgi taisītu

un komisku gleznu. Tagad šīs svešās krāsas no-

krīt un Jēkabsona dzīvē mēs saskatām lielu cilvēku

un viņa dzejā patiesu pratēju.

Kā Kārlis Jēkabsons par tādu ir ticis, kādi ir

bijuši tie dievišķie pirksti, kuri atstājuši savas vei-

dotāja pēdas uz to valdzinošo tēlu, kas ir viņa
dzeja?

Jēkabsona pēdējā dzejoļu krājumā „šūpoles",
kurš rakstīts pēc tam, kad izgājis cauri daudzām

pārbaudījumu ugunīm, viņš skata jaunu ideālu,
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kuram tik neparasti maz līdzības ar to, kam viņš
līdz tam bija sekojis, atrodas kāds dzejolis. Viņa
pirmais pants: „šī ir tā vieta, klusā, kur dzimis

un cēlies es, kur druva nogrimst dusā aiz slīpās

nogāzes", norāda uz to gudro meistaru, kas viņam
daudz ko mācījis. Tā ir tūkstotsveidīgā un tūk-

stotsbalsīgā daba. Bet vispirms tā ir viņa dzim-

tenes daba, Ogres novads ar Naružiņas upīti un

Soklenataugu un visas turienes lejas, birzes un

kalnāji, kuru čalas, melodijas, balsis un formas ir

apsēdušas Jēkabsona fantāziju, viņa pirmos dze-

joļos, attēlodamās romantiski, bet viņa pēdējos
darbos izaugdama līdz simboliskam dziļumam.
Pirmā kārtā viņš ir sava novada dzejnieks tāds,
kāds bija romiešiem Virgils un frančiem Ronsars,
kas izaugdams no savas Vandomas, padarījis ne,

mirstīgas visas turienes vietas, likdams savās dze-

jās vēl tagad šalkt sen jau nocirstajam Gatinas

mežam. Vai iedomājoties Ogres novadu, no kura

cēlies Jēkabsons, mums nenāk atmiņā Ronsara

pants: „Un tagad jautā vēl viens otrs izbrīnots, kā

gan tik mazai zemei tāds ir dzejnieks dots?"

Kārļa Jēkabsona konkrētais talants jau no

paša sākuma viņu nostādījis vaigu vaigā ar dzim-

tenes zemi. Liekas, ka ieraudzījusi šo dzejnieku
ar tik bezdibeņainu iedvesmu, viņa tam sacījusi;
„Es tevi nepalaidīšu, pirms tu mani nesvētīsi."

Un Jēkabsons, viņas savaldzināts, dāvā tai sa-

vus trīs pirmos dzejoļu krājumus: „Uz mūsu

zeme s", „Uz aizla v s tā zara" un „P i c

meža ezera".

Nava zināms, kāda bijusi viņa iepriekšējā sa-

gatavošanās, bet ar šiem dzejoļu krājumiem viņš
uzlec no latviešu poēzijas skatuvē kā īsts dzej-
nieks, tāpat kā Minerva pilnā apbruņojuma ir iz-
lēkusi no Ceisa galvas.
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Šinīs dzejoļu krājumos mēs sastopamies ar

brīnišķīgu parādību, it kā ar pirmatnējo Grieķijas
ganu, kurš Erosa ķerts, izsūdz birzēm, ūdeņiem,
klintīm melodiski savas mīlestības vaimanas. Ti-

kai šoreiz ta nava Grieķijas peizažs, bet Ogres no-

vads ar savu Naružas upīti un Soklenataugu, kuri

ir šīs vienkāršās un svelmējošās mīlestības lie-

cinieki.

„let zemes bērns pa krēslas leju, tam ceļu mī-

las tumsa tin", šis trīs dzejoļu krājumu ievada

pants ir atslēga visām Jēkabsona pārvērtībām, jo

jo kurš mūsu rakstnieks vairāk ir izbaidījis

Erosa, šī varenā dieva varu, kas spriež augstāko

spēku padomē, veikdams? Mīlas tumsa, šis, iz-

ģēniālās iedvesmas izrautais izteiciens, aptver ne-

vien to atmosfairu, kurā toreiz kustas Jēkabsons,
juzdams ikvienu savu nervu degam dieva ugunīs,
bet visu to gaisu, kurā dzīvojuši dažādu laikmetu

lielie mīlētāji. Vai mīlas tumsa nelika griezties pa
elles bezgalību no viena zobena caurdurtos Fran-

česko dc Rimini un Malatesta un pamest kauju

Antonijām un doties pakaļ aizbēgošam Kleopātras

kuģim? Vai mīlas tumsa nenoveda Jēkabsona

garu pie sabrukuma, iz kura viņu nāca glābt ne

rožu vaiņaga Cross, bet Eross ar ērkšu kroni galvā ?

Jūs atminaties, kas tas bija par laiku mūsi li-

terātūrā, kad Jēkabsons dzejoja šos trīs dzejoļu
Krājumus, šis laiks, no kura latviešu dzejai va-

jadzēja iziet atjaunotai, bij pilns dīvainu ērmotību

gan patapinātu, gan no pašu rakstnieku psīcholo-

ģijām ņemtu. Vecie reālistiskie paņēmieni salū-

za un latviešu laucinieciskajā dvēselē ieplūda citu

tautu vismodernākās literātūras iespaidi. Viktors

Eglīts to laiku ļoti labi izteicis kādā panta:

~Kaut citi kāvās vai ar spieķiem no vietas netiekot

nekur, no frančiem, krieviem, vāciem, grieķiem
jūs nesāt bagātības šurp." Arī Jēkabsons dod
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meslus vispārējam virzienam un viņa dzeja sāk

pildīties grieķu mitoloģiskiem tēliem, kurus viņš
grib sakausēt ar latvisko mitoloģiju: „Tavi mati

jūras viļņi, tu ar sirmi salkti rada, viņš kad laižas

Aukuperons Sirēnu pa viļņiem vada." Kamēr pie
citiem pārvērtības nesošais laiks izteicās loģiskā

ceļā, jaunās psīcholoģiskās atziņās, ceļot augšā
vēl līdz šim pie mums noklusētās dvēseles īpašības,
Jēkabsonam viņš izpaužās impresionistiski:,,Vārdi,
ne vienīgi vārdi, diena atlūza, melns lakatiņš, ātri

vēji, iziri rugājā. . .

"

Bet Jēkabsona instinkti ir tik stipri, kā jaunie

iespaidi nedod viņa dzejai jaunu virzienu. Viņi
aizskar viņu tikai ārēji un nokrīt pie viņa kājām
kā nevajadzīgi vizuļi. Un tad sākās viņa īstā mū-

zika, vienkārša, svelmaina mīlas meldija, izspē-
lēta uz gana stabules zilganā Ogres vasaras va-

kara peizažā. Bet tā kā šīs vienkāršās stabules

skaņas izskanēja laikmetā, kurš bēga no vienkār-

šības, viņas palikās nedzirdētas. Tauta vēlējās

orķestru rīboņu, bet ne elēģisko fleiti. Tas laiks

vairs nav tālu, kad viņa atcerēsies vientuļo stabul-

nieku, kas priekš vairāk kā trīsdesmit gadiem uzti-

cēja savas mīlestības vaimanas Naružas upītei un

Soklenataugai.

Taisni šajos krājumos atrodas dzejoļi, uz ku-

riem tik lepna ir mūsu lirika: „Tava dvēsele, tava

miesa", „Romeo", „Dziesma par Romeo un Jūli-

ju", „Visi sapņo", „Gauja un meitene" ir virsotnes,
kuras tikai Jēkabsons pārspējis. ledvēsmas dzi-

ļumi, burvīga mūzikālitāte, plastika, mīdāmās ar

japānisku impresionismu, ir šo dzejoļu galvenās
īpašības. Sevišķi mūzika ir tā, kas viņus raksturo

un mums ir jāsvēta tās gaviles un cik tās necilvē-

cīgi arī neizklausītos, — tās sāpes, kuras, pieskār-
damās Jēkabsona dvēseles klaviātūrai, ir izbūru-

šas šis burvju meldijas. Ir jārunā ne par dzeji-
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skām, bet par muzikālām domām viņos. Jēkab-

sons šajos dzejoļu krājumos ir jautrs un dzīves

priecīgs un viņa dvēsele, kurā vēl nava nekādas

plaisas, skan kā labs trauks, nācis no kādas die-

višķas dedzinātavas. Nekad viņš vairs turpmāk

nepieskārsies tik nerezignēti ne dabai, ne mīlestī-

bai. Viņš to it kā jūt, kad dzeju grāmatā ~Uz
aizlaustā zara", kaut atminēdamies, dzejo:

Sedz ošu ēna miežu zārdus,
Vējš pūš no kalna dzestri salds
Vēl šķietu tavus mīļos vārdus,
Kur saules smaidos oši šalc.

Nobeidzot šos savas attīstības laikmetu, Jē-

kabsons piegriežas plašākiem darinājumiem. Viņš
grib pacelties kā koks un ieaugt ar saviem zariem

Latvijas debesīs. Piegriezdamies ikdienišķīgai
reālai dzīvei, vēsturei un pasakām, viņš sadzejo

poēmas „Stāstu par kalpa sievu Ilzi", ~Lietuvas

Sargus", ,/i'rīs meldera meitas un velns", „Dzelzu

puiku", „Ingu Klusinu", „Krišu", „Launīti", kuras

kopā ar daudziem liriskiem dzejoļiem apvieno krā-

jumā „P o ē m a s".

Ne kā konstrukcijas, bet kā valodas burvis

Jēkabsons še iemirdzās no jauna. Konstruktīvo

elementu Jēkabsons nu piemēro visvairāk savam

pantam, kurš tam paliekas arvienu vīrišķīgāks.
Jūtu sparam viņš caur objektivitātes gribas spēku
liek plūst pa episka stāstījiena gultni. Artistiskais

impresionisms, ar kuru viņš bieži sastopās savas

dzejiskās darbēības sākumā, attālinās, pamazām
vietu dodams saistītai tēlu un gleznu virknei un

mēs jūtam iz nenoteiktības paceļamies apvienotu

dzejnieku - mākslinieku — ritma, formas un vārdu

augsto diriģentu. Kā mūs arī neviļinā valodas

šalcošie kritumi un plūdumi šajās poēmās, viņi
paliek klusi, kad grāmatas beigās atskan dzejnieka

krēpjainā Pegasa liriskais skrējiens. „Kas tu tevi
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vilināja, lidz ko sāka meži šņākt? Skaistā meita.

Aligvāja, kam Tev bija sērot sākt?"

Grāmatas liriskie dzejoļi ir pēdējās Erosa

ievainota, bet ne uzvarēta Ogres stabulnieKa melo-

diskās gaviles. Rotaļa ar Erosu beidzās un nu

viņš nāk pār dzejnieku kā liktenis, iemezdams viņu
visdziļākā mīlas tumsā un piepildīdams ar haluci-

nācijām viņa dvēseli un idiliskās Ogres peizažus.
Viņš nonāk savas dzīves krustceļos, kur kāds tēls

visas tās viņa īpašības, kas spējīgas mīlestību just,
iededzina un savijot tās vienā vienīgā liesmā, met

pret dejnieku, kurš krīt Erosa veikts un sadragāts.

Viņš tagad saprot Vecās Derības dzejnieka vārdu

dziļo patiesīgumu: ~Mīlestība ir briesmīga, viņas
liesmas ir kā Dieva liesmas". Tumsa viņam aiz-

sedz visus dzīves un dabas apvāršņus un sajukums

piepilda viņa garu. Senie viengabalainie un pa-

gāniskie uzskati sagāžas un kā Zauls uz vecā

Damaskas ceļa, viņš virs sevis dzird runājam kri-

stīgā Dieva balsi. Un kā smilšu biršana uz bijušo
laiku zārka skan viņa dzejoļu krājuma „Dziļš
miers" ievada dzejols: „Dzilš miers pār laukiem

valda"
. . .

Dzejnieks ir nonācis pie dziļa skepticisma..

Viņu, kurš ar Ariēla vieglumu senāk slīdēja pāri
visām parādībām, iemīlējies formās, skaņās un

krāsās, tagad ielenc tumšie būtības jautājumi:
„Nenieka nava bijis un nebūs, kā nava bijis nekad;
to ceļu līdz trūdiem mēs zinām, bet nezinām vairs,
kas tad." Viņš ir nonācis pie mēmas sienas, kurā
tik vieni uz nāvi vedoši vārti: „Ai, tu mūsu māte,
kapsēta, nav neviens tik varens vairs, kā tu!"

Un lūk, šinī tumsā viņam tuvojās gaisma kri-

stigās pazemības un žēlsirdības veidā. It kā maldi

viņam izliekas viss viņa iepriekšējais mūžs, kad,
uzticēdamies vienīgi saviem instinktiem, viņš gāja
caur pasauli, baudīdams to, ko sniedz viņa sajūtas,



154

nemēģinot viņā atrast dievības likumību. Paze-

modamies līdz zemei, viņš dzejo vienu no saviem

visizjustākiem dzejoļiem: ~Es tumsā dziļu aku

raku.
. .

"

Jēkabsons ir gājis par to pašu ceļu, pa kuru

gājis viņa laikmets. Vai mēs neesam redzējuši
veselu rindu Eiropas dzejnieku pārdzīvojām lietas,
kuras pārdzīvojis Jēkabsons?

Pēc savas garīgās katastrofas Jēkabsons iziet

atkal dabā un dzīvē, bet savu vienkāršo gana sta-

buli, kuras skaņas piešķīra tādu mīlīgumu Ogres

dabai, viņš ir pazaudējis uz visiem laikiem.

Viņa gan vēl skan,, bet tikai
-~ daļa citu instru-

mentu orķestrī, kas izpauž Jēkabsona domas un

visas dzīves un dabas varenumu. No viņa sajūtām
ir izaugušas filozofiskas atziņas, no dzejnieka māk-

slinieks, bet no pārdzīvojumiem un viņu sistēmāti-

zēšanās — personība. Un nu kā pilnīgs formu,
vārdu un ritmu valdnieks, viņš saraksta savu pē-

dējo dzeju krājumu ~šūpoles", atziņu, intuīcijas un

formu bagātāko grāmatu pēdējā gadu desmitā.

Tie meži, kas mūžīgi šalc viņa dvēselē, ir atkal

viņu aizrāvuši pie dabas, un atkal čalo Narušas

upīte un šalc Soklenatauga. Bet kāda izšķirība
starp bijušo Ogres stabulnieku un „š fl pol c s"

orķestra diriģentu! Tur bija kūstoša un meklē-

joša meldija, te viņa ir ietvērusies ķermenī, kura

plastika saceļ apbrīnošanu. Tur bija acumirkļa
sajūtām un nejaušībām padots dzejnieks, te ir ap-

zinīga personība, kas runā šādu valodu:

Laiks dzēsīs daudz, bet paliks manas dzejas

Kā viņas noras deg un strauti čal,

Pats gaišais Potrimps druvām veldzi dal',

Lai atmirdz Sen-Latvijas gaišas sejas,

Viss tas no maniem pantiem nevar zust:

Jums manos ritmos pašam sevi just!
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Tur bija puteklis dejojošs starp citiem putek-

ļiem, te ir domājošs gars, kurš pastrīpo savu atšķi-
rību no dabas, izceldams savu pārākumu uz tā pa-

mata, ka viņš spēj sajust ir savu niecīgumu, ir savu

varenumu:

Par laupījumu neturēšu cilvēks žūdams

Taī mirklī pašiem dieviem līdzīgs būt

Un zemi pārspēšu pats zeme būdams

Un izjutis, ko lielais visums jūt,

Kā saule spēšu saulei līdzīgs būt

Un mirklī pazudušu pīšļos grūdams.

šī cilvēka virsrocības ideja ir tikai viena no

tām daudzām idejām, ko bagātīgi izsēj Jēkab-

sons. Viņam ir ko sēt, kādreiz viņš ziedējis

ar brīnišķīgu ziedēšanu un nu pacēlās kā koks,

ieaugdams ar saviem zariem Latvijas debesīs, kļū-
dams par viņas dzejnieku. Kur paliekas
vecie zaimi un apsmiekļi? Viņi nav miruši,

viņi ir pārvērtušies un nu nāk atpakaļ, kā aplausi

un slava.

Gaismā viņš izgājis iz mīlas tumsas, pārva-
rēdams ir viņu, ir visu citu, kam viņš līdz šim bija

padots. ledams ne pa vispārības ceļu, Jēkabsons

šo uzvaru ir ieguvis caur savu mākslas spēku.

Viņš atradis lielo samierināšanos, dzīvodams sa-

skaņā ar dievišķīgās tikumības likumiem, kuri ie-

rakstīti zvaigznēs un cilvēku likteņos. Un kad

viņš runā savu apoloģiju savas tautas priekšā, tad

ir jājautā vai katrs latviešu mākslinieks ir tā dzī-

vojis, kā šī apoloģija var būt arī par viņu apo-

loģiju ?

Kad slinks un gļēvs es sevī esmu bijis?
Kad atteicies no tā, ko prasa gars?
Kad cēlos tikumus es atraidījis?
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Vai mani saliekt spējis zelta svars?

Vai draugu tuvumam es cilpas vijis?

Tam tapdams padevīgs, ko prasa bars?

Vai es pa iemīļotām tekām slijis?

Kur gurdāks viss un dzisis paša stars?

Ai ne, ik soli sevi meklēj's esmu,

Lai cēlo atstarot un dailes dvēsmu.

Un apskatot to, kā Jēkabsons ir darbojies dēļ

valdonīgiem pantiem, sevi arvienu nomezdams

sārtā, mēs viņu varam sveicināt ar augstāko
sveicienu.
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Par literārisko kultūru.

šī kultūra ir ievērojama ne tik vien tāpēc, ka

viņa veselā rindā paaudžu tā iededzinājusi skaistu

slavas kāri, bet vēl vairāk aiz tā iemesla, ka viņas
krietnā loģiskā skola ir iztīrījusi cilvēka prātu

no daudz kā nevajadzīga un lieka. Viņas labākie

priekšstāvji savās skaisti izvestās dedukcijās un

indūkcijās nekļūdas. Tāpēc arī jezuītu organizā-

cija, kurā loģiskā dresūra bija novesta līdz pēdējai

iespējamībai, deva nemaldīgus darbiniekus visās

nozarēs, padarot viņus politikā visai bīstamus, kaut

gan viņi cīnījās tikai garīgiem ieročiem.

Ja ieskatās labāko franču stila meistaru bio-

grāfijās, tad ir redzams, ka viņi gandrīz visi savu

audzināšanai ir dabūjuši jezuītu skolās. Arī vidus

laiku šolastikai pie cilvēku loģiskas spriešanas spē-

jas nostiprināšanās ir bijuši lieli nopelni. Viss tas*

garu piespieda kustēties konkrēto faktu apjomā,
deva tam iespēju zināmu uzdevumu pārredzēt no

sākuma līdz galam un radīja to stipro konstruktīvo

elementu,kas ir viena no visraksturīgākām latiniskā

gara īpašībām. Kristīgās civilizācijas architektūra,
kura vispirmā kārtā prasa gluži matēmātiskas

spējas, ir romāņu gara darinājums. Arī da-

žādas dzejas formas, soneti, tercines v. c, ku-

ras dibinātas vispirms uz matēmatiska aprēķina
un modernais romāns, kas prasa lielu konstrukcijas
prašanu, par savu cilts tēvu skaita latinisko ģēniju.
Ja salīdzinām „Faustu" ar „Dievišķīgo komēdiju",
tad uzreizi duras acīs konstrukcijas neskaidrība

pirmājā un visu daļu apbrīnojamais samērs otrā.
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Netik vien latiniskā dzeja, bet arī visi citi šīs

rasas darbi, kuri attiecās uz literārisko kultūru,
ir šīs spīdošās loģikas caurausti. Tā devusi iespēju

caur savām nemaldīgām metodēm novērot un iz-

prast kā atsevišķa cilvēka, tā arī galvenās politi-
skās kaislības un ietvert niecīga apmēra grā-
matās, lielas un skaidri izteiktas patiesības. Tāds

ir šis mazais Makiavelli traktāts par ~Valdinieku",
klasisks politiskas higiēnas šedevrs, kura principi

postu nesuši valdītājiem un tautai, ja viņus lieto

nemākulis, bet laimi abiem, ja viņus izved ar

saprašanu, še caur satricinošu skaidrību izvestā

faktu analizē, nekļūdīgie padomi politisko nebū-

šanu izārstēšanai ir nostādīti uz tik nepārējošiem

pamatiem, ka šī pirms dažiem gadu simteņiem
rakstītā grāmata der vēl šodien, kur noteicējs ir

ne valdnieks, bet dēmokrātijas. šī apbrīnojamā

politikas teorētiķa liels dievinātājs, vadīdamies

no viņa principiem, XIX. g. s. nodibināja stipru
valsti uz vakariem no Latvijas, bet no viņa darinā-

tie rati bija postu nesuši viņa pēcnācējiem, kas

atkārtoja tikai nelaimīgā Faetona leģendu.

Tikai pateicoties caur literāriski 1 loģisko kul-

tūru disciplinētam prātam, ir izdevies Vakar-Eiro-

pas tautām radīt šīs pēc savas konstrukcijas

vienkāršas, bet pēc satura dziļas valstis, kuras gan

var satricināt, bet ne sagāst, jo viņas vada tradi-

cijas un cilvēki, kuriem ir aukaina iedvesme un

gudrs aprēķins, šis aprēķins, kas ir tā pate loģika,

parādās Vakar-Eiropā pat juku laikos, kur, kā

liekas, nevajadzētu būt nekādai loģikai. Franču

revolūcija, nospēlēta ar nežēlīgu pilnību, kļuvusi

priekšzīmīga ar savām devīzēm, kuras palikušas

par sakāmvārdiem un savu tribūnu tēliem, kuri

laikiem mainoties pārvērtušies simboliskās figūrās.
Un tas ir tāpēc, ka viņi ar neparasti skaidru un

disciplinētu prātu pārredzēja savu laiku un laizda-
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mi darbā valsts lietās iegūto izglītību, veidoja
savas individuālitātes pēc klasiskas senātnes va-

renājiem paraugiem. Kāmēr no krievu revolūcijas
ir palicies Ļēņina teiciens: ~Laupi salaupīto"! —

franču revolūcijas tribūns atstājis virs zemes lo-

zungu „Pēc maizes — tūlit tautas audzināšana

augstākā vajadzība ir", — frāzi, Kura iekalta Dan-

tona pieminekļa pjedestālā, šie divi teicieni pilnīgi
raksturo slaviskās rasas chaotisko un nihilistisko

domāšanas veidu un latīniskās rasas sabiedrisko

garu un augsto valsts gudrību.

šī literāriskā un loģiskā kultūra, kuru es rak-

sturoju, kā augstāko apzinību un prāta virsvaldī-

bu, strāvo cauri visiem franču ikdienišķīgās dzī-

ves sīkumiem. Pārdomas par to, kā savu dzīvi ēr-

tāki iekārtot, radījušas tās sadzīves formas, ku-

ras cilvēku ietin arvienu patikamības atmosfairā.

Cilvēks it kā baltā marmorā iekalts un no viņa pa-

stāvīgi lejas uz vēlamo pusi vērsts, pirmatnējās
dzīves siltums, domu laipnības un asprātības fon-

tāns, šī kultūra neparādās, kā tas parasts jaunā-

jās valstīs, imitētā ārienē vicu, bet vienkāršos sin-

tētiskos žestos un kad runātājs pieceļas, lai runātu

— var redzēt, ka balss skaņas izbiedētās idejas
saķer un aptērpj ar miesu viselegantākās formas
tīkls. Tāds, sijāts caur daudziem sietiem, netaisī-

dams sev dogmu pat no dēmokratijas, bet apie-
dams viņu ar ļoti laipniem līdzekļiem, izveido-

jies Vakar-Eiropas cilvēks, aktīvs un enerģisks,
valdinieks par sevi un visiem četriem pasaules kon-

tinentiem.
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Pazudušais latviešu smaids.

Siltā vakarā man gadījās sēdēt kādā Rīgas

kafejnīcas dārzā divu priecīgu mākslinieku sabie-

drībā. Uz garas un platas dēļu grīdas griezās
kādi piecdesmit dejotāju pāri. No sākuma mēs

nepiegriezām viņiem nekādas vērības, jo viens

mūsu biedrs mākslinieks ļoti pievilcīgi atstāstīja
savus Itālijas piedzīvojumus, kurā viņš bij pa-

vadījis divus gadus. Bet vēlāk dejošanas dobjais
troksnis kļuva pārāk uzmācīgs un mēs sākām de-

jotājus novērot. Visi šie piecdesmit pāri dejoja ar

tik lielu nopietnību un svarīgām sejām, ka mēs

neviļus sākām smieties. Nesmaidīja ne kavalieri

ne dāmas un likās, ka viņi dara paša likteņa no-

liktu darbu. Kad mūzika beidza spēlēt, viņi ar

tik pat svinīgām sejām aizgāja un nosēdās savās

vietās.

Cik tāli mēs esam no vaļīgas un rotaļīgas gara

dzīves, tik raksturīgas īstai un augstai kultūrai,

jo šī nopietnība dejotāju sejās man atgādināja

daudz ko no mūsu rakstniecības, kur piemīt šis

pats amatnieciskais svarīgums. Bet visu tuvāki

aplūkojot viņš nemaz nava raksturīgs mūsu tautai.

Tautas izsaka visdziļākās patiesības smaidot un

rotaļājoties. Mūsu tautas dziesmas un lauku ļaudis
arī ir pilni dzirkstošas un nāvējošas asprātības.

Tagad viņa ir it kā apklususi, bet viņa arvien uz-

liesmo lielākos vaļas brīžos. Labākā daļa mūsu

literātūras, kurā apvienojušās divas ārēji pre-

tējas, bet iekšēji ļoti radniecīgas strāvas, vāci-

skums un sociālisms, ir visvainīgākās pie latviskās
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vaļības un asprātības gara nobendēšanas. Mārtiņa
Lutera kaķisma iedvēsmētie rakstnieki ir pilni pa-

mācoša gara. Viņi nekad nepasmejās.

Kad rakstniecība kļuva brīvāka no tikumiski

didaktiskā gara, viņai uzgūlās cits lietuvēns un mā-

cīja to cik svarīgi būt nopietnam. Vecajā rakst-

niecībā, lai gan viņa stāv zem aizbildniecības, vēl

šur tur dzīva senā latviešu jautrība, bet tas jau-
nais lietuvēns, kas mūsu rakstniecībai uzgūlās pēc

tam, izdzēsa katru smaidu. Zem sociālisma iespai-
da Latvija pildījās drūmiem un nopietniem cilvē-

kiem, kuriem sirds vietā bija liekulība, bet prāta
vietā dažādu sabiedrisku problēmu ņudzeklis.

Ir vēl viena latviešu rakstnieku katēgorija, tā

sauktie individuālisti, ar savām slāpēm pēc kultū-

ras, kuru tie pārprot pašā pamatā. Tā arī viņiem
sastāv tikai no nopietnības, didaktikas un viņi dzī-

vo pastāvīgās bailēs par savu kāju, roku un va-

lodas kustībām.

Pie mums rodas tiekšanās — izdzēst visas šīs

pretrunas un svešos iespaidus, balstoties uz tautas

dziesmām un senātnes pētīšanu. Bet šis ceļš ir tik-

pat bīstams, cik nepareizs. Ne senā latviešu reli-

ģija ir restaurējama, ne tautas dziesmu smaids imi-

tējams. Visas šīs lietas pētot mēs varam gan iz-

darīt dažādus pakalpojumus zinātnei, bet ne ie-

nest rakstniecībā ar vieglumu un grāciju apstarotu
nopietnību. Nokratot dažādas, barbaru uzglezno-
tas krāsas, mums ir jāmeklē dziļāki. Prātam, neap-

bruņotam ar dažādiem māņu ieskatiem, bet uzasi-

nātam lietu skaidrā redzēšanā caur lielu autoru

pētīšanu, ir jānokāpj tur, kur mājo neaizskārti

mūsu instinkti un dziņas. Kas to izdarīs, tas atkal

ienesīs mūsu literātūrā kopš seniem laikiem pazau-

dēto latviešu smaidu. Viņš nav nekas cits, kā pā-
rākuma apzināšanās.
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Grāmatas.

Grāmatas likteņi ir daudz savādāki un sarež-

ģītāki, nekā viņas radītāja cilvēka likteņi. Autors

nomirst, viņa kaps drīz vien apaug smiltīm, bet

grāmata dzīvo tālāku dzīvi. Tā ir līdzīga komētai,
kuras galva ir maza, un aste apņem pusi no de-

besu telpas. Jo grāmata arī ir maza, bet gaisma,
kas no viņas izplūst, starojās ap neskaitāmām gal-
vām. Un arvienu viņas ceļš ir bijis cīņas ceļš. Viņš

stiepjās nevien pāri vienai vai divām paaudzēm,
bet viņas sliedes dažreiz redzamas uz daudzu un

bieži vien labi daudzu gadu simteņu mugurām.
Dažreiz vesels laikmets krāsojās Aaaas grāmatas

gara krāsā. No grāmatām nāk tas vējš, kas piepūš
buras gadu simteņu kuģiem un dzen tos uz priekšu.

Laikam neviena tauta tā nav mīlējusi to gu-

drību, kas nāk no grāmatām, kā latvieši. Nav ne-

maz tik tāļš tas laiks, kad viņi iesāKa iemācīties

grūto lasīšanas mākslu. No sākuma tās bij lielas,
biezas grāmatas. Bībele un dziesmu grāmata, koka

vākiem, kas bij ādu apvilkti. Viņas burtoja vecu

māmuļu vadībā tumšās istabās garos rudeņa vai

ziemas vakaros pie skala vai mazas lampiņas
uguns. Skaistiem, mākslīgi grieztiem gotiskiem
burtiem bij apdrukātas viņu titulu lapas. Viņas
stāvēja plauktos dūmu istabā, dūmu apkūpušas,
melnas kā šķiņķi lielājos skursteņos. Tajās vietās,
kur bij lasāmas Lieldienas vai Ziemassvētku dzies-

mas, lapas bij gluži tumšas palikušas no maziem

un lieliem pirkstiem, kas viņām bij pāri gājuši.
No šīm grāmatām nāca pirmā gara gaisma,

kas bij līdzīga tievam saules staram,kas caur durvju
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šķirbu iespīd tumšā klonā. Naiva un bērnišķīga,
bet stipra ticība gāja līdz šim staram un viss grā-
matā rakstītais dzīvoja patiesu dzīvi ļaužu prātos.

Arvien vairāk mums iznāk grāmatu,bet arvien

mazāk viņām lasītāju.Nevar par kādas grāmatas ie-

spaidu spriest pēc pārdoto eksemplāru skaita. Bieži

vien kāda grāmata iziet tūkstošos eksemplāros, ti-

kai pēdas, kuras viņa atstāj aiz sevis, ir ļoti niecī-

gas. Tas ir tāpēc, ka lasītāji ir, bet viņi nemāk

lasīt. Tagadējais lasītājs bieži vien grāmatā meklē

interesantus notikumus un aizraujošu fābulu. Kad

šī tieksme ir apmierināta, grāmatu nolieK nost, lai

pie viņas vairs neatgrieztos. Neviens neinteresējās

par grāmatas idejām, par veidu, kādā viņas iz-

teiktas.

Bet nevar teikt, ka mūsu laikos oriģinālās

grāmatas tiešām paliktos bez iespaida uz sabiedrī-

bu. Tikai ne viņas ir tās, kuras šo iespaidu tieši

atstāj. Cilvēku ar oriģinālu, savdabīgu garu pa-

saulē ir ārkārtīgi maz un ja tāds kādreiz literātū-

rā parādās, viņam rodas uzreizi simtiem literārisku

sekotāju, kuri izsēj pa pasauli viņa domas kā

sējējs graudus. Tā bieži vien pirmatnējais apcirk-
nis paliek nezināms. Notiekas tas pats, kas notie-

kas ar labību. Zemnieks bieži vien nopērk izme-

klētus graudus, bet viņam ir pilnīgi nepazīstams
tas rūpīgais saimnieks, kas daudz pūļu, saprašanas

un iedvesmes izlietojis, lai panāktu pilnīgu sēklas

izlasi. Viņa atradumi nāk par labu sējējiem visā

valstī. Jāņem vērā, ka īstais progresa avots ikvienā

darba laukā nenāk no masas, bet no vientuļiem,
oriģināliem pētniekiem. Viņi vienīgie rada pār-
grozības un viņi vienīgie ir tie cienījamie.

Jaunas domas rodas no sadursmes ar citām

domām. Kā nu grāmata lai atstāj iespaidu, ja

lasītājs to neievēro ? Daudziem būs bijusi izdevī-

ba vai nu bibliotēkās, vai nu pie gudriem draugiem
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ieskatīties kādos sējumos, kas gājuši caur nopietnu
cilvēku rokām. Viņi tur redzēs pastrīpotus teiku-

mus, jautājuma vai izsaukšanas zīmes un piezī-

mes uz malām. Tie ļaudis ir lasījuši lēni un apdo-

mīgi, sijādami visu lasīto sava prāta vējos. Lieli

domātāji visi bijuši lieli lasītāji un par franču filo-

zofu Montēņu saka, ka viņš tikai caur nemitīgu
lasīšanu un novērošanu ieguvis to cilvēku pazīšanu,
kas viņu padarījuši tik slavenu un izstrādājis stilu,
kam vairs nav līdzīga.

Kāpēc tās grāmatas, kuras mēs lasām jaunībā,

iegūst tik lielu iespaidu uz visu mūsu garīgo cil-

vēku? Tāpēc, ka skolās un augstskolās viņas iz-

lasa vērīgi un mācās gandrīz no galvas. Klasiskā

audzināšana skaitās par labāko, tāpēc, ka tur

jaunie ļaudis lasa un pētī tikai grāmatas, kas ir vis-

labākās. Cik maz grāmatu izvēlei tiek piegriezta
vērība mūsu skolās! Mēs mācāmies bieži vien pie

plaģiātu plaģiātiem, bet senos laikor. visa jaunatne

sēdēja pie lielo oriģināldarbu kājām. Kādu grā-
matu var skaitīt par labu grāmatu ? To, ku-

ru uzrakstījis savdabīgi domātājs rakstnieks, ar

visu savu āroda mīlestību.

Bet lai mūsu galvas neapreibina pārāk lielai»

iznākušo grāmatu skaits. Viņu vairums nav ne-

kāda civilizācijas mēraukla. Pasaule bij daudz

dziļāka un daudz mierīgāka,kad grāmatas pastāvē-

ja tikai rokrakstos.Mēs arvienu vēl smeļam no tiem

laikmetiem kā no bezdibeņa akām. Labumu, kādu

pasaulei atnesa drukājamā mašīna, pārspēj viņas
radītais ļaunums. Viņas radītie graudi smagi no-

gulstas zemē, bet radītās pelavas griežas pa visiem

gaisiem un aizputina cilvēces acis. Pate revolūciju

iztaisījusi, drukājamā mašīna ir lielākā revolūciju

veicinātāja. Un tā ir mūsu laiku nelaime, ka cil-

vēks vairs netiek galā ar spēkiem, kurus pats iz-

saucis. Viņa radītās lietas ir sacēlušās pret viņu
pašu.
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II.
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Izpostītā Latvija.

Nava stāsta skumjāka, kā stāsts par Latviju,

kura, draugu atstāta un ienaidnieku uzvarēta, iz-

postīta un gandrīz bez dzīvības, gul pie pasaules

lielceļa, kas iet no vakariem uz rītiem. Kopā ar

visām citām Krieviju apdzīvojošām tautām, viņas
māņu varenības apžilbinātām, Latvijā karš atmo-

dināja vislielākās cerības. Viņa gribēja par pil-

nīgu noteicēju palikt zemē, kur tā septiņus gadu-

simteņus bija turējusies preti ģermānismam, radī-

dama savus brīnišķīgos izdomājumus, četrrindīgās
tautas dziesmas un attīstīdama savu latvisko kul-

tūru, kurā ir vilcieni, ko nekādi mūži vairs otru

reizi neatkārtos. Vēl lielākas cerības Latvija lika

uz Krievijas revolūciju, bet pēdējā kapitulēja Vā-

cijas priekšā un izbeidzās, atstādama uz mums

savu kaunu un saģiftēdama ar savu internacionā-

lismu daļu no mūsu tautas tik tāļu, kā viņai vairs

nebija svēta Latvijas māju pavārda uguns. Kā

tumši degoša, nezin, no kurienes uzpūsta milzīga

ugunskura dūmi — Krievija no mums ir atkāpu-

sies, atstādama pēc sevis baisīgas piemiņas, kas

atgādina visšausmīgāKos Latvijas pārdzīvotos lai-

kus, kuri jau ir tik tālu, kā tie pazuduši tautas at-

miņā.

Pēc milzīga patriotisma uzliesmošanas, spār-
nainām nāKotnē mestām cerībām, pazaudētām un

uzvarētām kaujām, mēs atrodamies šausmīgākās
īstenības priekšā, kas svelpj pār mūsu tautu it kā

pātagas cirtieni. lenaidnieks, kura lielīgās dzie-

smas tagad skan pa visiem Latvijas ceļiem, kaut



168

kur tumsā gatavo cilpu, lai izdevīgā brīdī uzmestu

viņu kaklā mūsu tautai; mēs nevaram saskaitīt sa-

vus miroņus, kritušus nodevīgos uzbrukumos Au-

strum-Prūsijā un Rīgas frontē; mēs nevaram pat

pamatus atrast savām mājām, kuras kūpēdamas

un sprakšķēdamas it kā mūsu acu priekšā deg vēl

mūsu atmiņās. Mums ir atgriezti visi, gaišu un

bezgalīgu apvāršņu ceļi, un starp diviem stabiem,

kas līdzinājās karātavu kokiem, tauta tumsā šūpo

savu cerību līķi.

Bet mūsu mājas varēja nodedzināt, izraut no

tautas vidus labākos un tos nogalināt, samīt dru-

vas, aizdzīt svešumā mūsu tautu, bet ne salaust

mūsu vīrišķību. Caur tumšiem gadusimteņiem,
kuri nava nekādu staru apspīdēti, caur kariem un

mēriem un visādām nelaimēm, viņa līdz šim ir

glābusi un vadījusi mūsu tautu. Un tagad, kur

mēs vēl tikko lokāmies zem lielā sabrukuma dru-

pām, viņa ir tas vienīgais zelta svīris, kas spējīgs

uz saulaināku pusi pagriezt mūsu tautas likteņus.
Nelokāma savā raksturā, līdzīga simtu gadu ve-

cam kokam, kuru šautuši zibeņi, cirvji un vēji, bet

kas ik pavasarus uzplaukst no jauna, latviešu tauta

pat pie tām robežām, kur visiem spēkiem jāsaļimst,
ir augšup cēlusies, liela savā stūrgalvībā, paglabā-
dama savu valodu un dziesmas caur gadusimte-

ņiem. Un šī neatlaidības un stūrgalvības balss,

asiņu balss, skanēdams no mūsu rasas dziļumiem,
dod mums vēl spēku pacelt roku un atvērt kādu

logu, un mēs redzam visu Latviju, kāda viņa bij,
kad vēl neviena granāta nebija plosījusi viņas svē-

tos laukus.

No platiem zelta lielceļiem, no kuriem daudzi

ir vairākus gaausimteņus veci, kā kupla koka zari

stiepjas ceļi un taki, un, vīdamies caur zālēm un

labīblaukiem, aizved mūs uz latviešu mājām
ar nelielām bērza birstalām, kurās atbalsojas vēja
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pūtieni un govju māvieni. šās mājas atrodas pašā
labīblauku vidū. Augstu pār viņām bieži paceļās
kāds vecs, episks koks — ozols vai liepa. Neviens

nezin, kas viņu tur iestādījis — tādu viņu tur re-

dzējuši tēvi un tēvu tēvi. Cieti nomīdīta gatuve
ieved mūs mājās, pilnās koku noslēpumaino čuk-

stu, ar baltiem celiņiem, kuri stiepjas caur sēts-

vidu uz visām saimniecības mājām no istabas.

Apiņiem apaugusi veranda, vecs, apdilis sliegsnis

ieved mūs šinī istabā, kurā tautas un ģimenes tra-

dicijas, kaut gan ļoti senas, raugās uz mums ar

skaidrām, nekad neaizmiegošām acīm, lai gan ap-

kārt viss ir mainījies: vecais evaņģēliskais sējējs

ar sētuvi un pļāvēji ar žiglām izkaptīm izzuduši

un viņu vietā stājušās mašīnas, kas trokšņainas,

stingras un mēchaniskas pārstaigā katru gadu lau-

kus. Bet viņas jau tā saaugušas ar šiem laukiem,

ģeomētriskiem pēc savas formas un mistiskiem pēc

savas auglības, kā tapušas visiem mīļas. Sējamā

mašīna, kas nogulda zemē graudus, pļaujamā ma-

šīna, kas tarkšķēdama lien rudeņos ap druvām kā

milzīgs zirnēklis, apvīdama viņas ar zelta kūļu

vijām, pēc miltiem un graudiem smaržojošās klētis,
kas rudeņos tiek appušķotas vēlām puķēm, kad

maisi viens pēc otra pazūd viņu durvīs, lai izbirtu

apcirkņos dziļos un tumšos, kā akās; Kūtis, kur

dziļā klusumā nopūšas pa naktīm govis, Latvijas
sētu bagātības un auglības nesējas, pasaku un no-

stāstu pilnā rija, kur klonā gar sienām karājas

daudzās, sen mirušās rokās apdilušie, bet tagad
vairs nevajadzīgie spriguļi — visur tur mājo lat-

viešu zemnieka dvēsele, vērodama laukus, kā viņi

pamazām top zaļi, Tai tad vēlāku nodzeltētu saulē

un rudeņa dzeltēnājā mierā. Latvija ir zāļu za-

ļuma un šalcošu lapu zeme un viņas zemnieks

dzīvo, sajaucies ar viņas noslēpumaino mistiku.

Viņam nepietiek ar to, ka jūnija viņa zeme pār-
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vēršas par zaļuma bezgalību, kur rudzu un kviešu

lauki mainās ar birzēm un pļavām, Jāņos, kad

tūkstošām daždažādu puķu atvērās un smaržo,

viņš ienes istabā ozolu un ošu zarus, apvij zaļuma
vītnēm māju palodās, pazusdams zemes auglības

dievināšanā, kurā tik brīnišķīgi apvienojusies kri-

stīgā ticība ar senā elka dievu laikmeta atliekām.

Caur ilgu darbu, uzvarētu un papildinātu, latvietis

mīl savu zemi, smagu un treknu Zemgalē, pār
kuru pilni labības stiebru siltuma un vārpu zelta

staigā vēji, ieiedami istabās, ar savu zāļu, lauka un

dārza bišu medus smaržu, un sapņainu un vieglu

Vidzemē, skanošu un gaišu upju un nekad neaiz-

miegošu avotu pārcirstu, kuros atspoguļojas ar

ļoti senām teikām apvīti kalni. Latvietis mīl savu

zemi sevišķi rudeņos, kad klusums ieiet dārzos,
laukos un mežos un ūdeņi metās sarkani no vīsto-

šām lapām, gaiss top pilns augļu smaržas un dzī-

ves soļi it ka uz brīdi apstājas, un viņa nolīgst zem

sava zelta smaguma. Piekrautie labības vezumi

velkas pa lauku ceļiem, strādnieki kustās pa dru-

vām gaismā un mirdzumā, pār visu zemi skan

pļaujmašīnu troksnis un dampji, domīgi un vien-

tulīgi rūkdami, pa šķūņiem ēd labību, pilniem mal-

kiem dzērušu vasarā saules karstumu. Mājas klā-

jos laukos, kas nodzeltējušu dārzu ielenktas, liekas

kā noenkuroti kuģi zelta burām, strādnieki nosmē-

rējušies ar zemi, jautri un pašapzinīgi darbojās
vislielākā saskaņā ar sevi un pasauli. Tā bij mūsu

Latvija, dūcoša dziesmās un darba trokšņos, kā

āboliņa lauks vasaras pēcpusdienā, Latvija, kuru

kāds stingrs liktenis veda uz vēl nezināmu vēstu-

risku mērķi.

Latviešu reālais un praktiskais ģēnijs piepil-

dīja visus tautā radušos robus, atbildēdams ar asi-

ņaini apspiestiem sacelšanās mēģinājumiem uz ie-

nācēju kāri visu nomākt, izpostīt un izvarot. Vācu
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mācītāji no savām luterāniskām kancelēm padevī-

bu sludināja, kā pienākumu un varmācību uzstā-

dīja kā likumu. Un tik dziļu viņiem izdevās ie-

durt vācu luterāniskās tikumības karogu tautas

sirdī un garā, kā vēl līdz šim sentimentālitāte māk-

slā pie mums tiek uzskatīta par labas garšas pa-

raugu un mērķi. Bet kā koks parkā, kas katru

gadu top apcirpts, lai no viņa lapu trokšņainās bez-

galības izveidotu kādu ģeometrisku figūru, pa-

laists savvaļā, atkal iegūst seno episko plašumu un

dažādību, tā latvieši pamazām noKratīja krāsas,
kuras viņiem bija uzspiedis barbārs mākslinieks-

vacietis. Rakstnieki un mākslinieki klausījās pa

zemes lielceļiem ejošo tautas soļu troksnī un pēkšņi
iesaucās: ~Tie, kuru soļi skan svarīgi, kā spriguļu
sitieni uz kūļiem lielā šķūnī, no kuru dziesmām

nāk zemes zāļu un graudu smarža, tie tur ir lat-

vieši!" Un bija mākslinieki un tauta kā divi cie-

tumnieki, kas ilgi sēdējuši cietumā un izlaisti ārā

pēkšņi sastopas. ~Es tevi pazīstu pēc varenā stāva

un cietajiem muskuļiem, kuri auga un brieda un

piepildīja visu telpu tik dikti, kā sienas sagruva!"

„Bet es tevi pēc sava spara, kuru manī atmodināja
tava mūžīgā dziesma!" Un pēkšņi visi saprata —

pilsoņi un zemnieki, tie, kuri strādāja fabrikās un

uz laukiem, ka viņiem dažādos veidos jādara viens

darbs, lai svešnieks pēc ilgiem mūžiem teiktu:

„Viņā tauta Lielupes un Daugavas krastos aplie-

cināja savu cilvēcisko lieliskumu!"

Lai piešķirtu saviem soļiem smagumu un ku-

stībām neatkarību, latvieši vislielāko vērību pie-
šķīra savas materiālās varas nostiprināšanai. Pil-

soņi nodihinSia bankas un kases, un nedaudz gadu
desmitos uzbūvēja jauno Rīgu, kuras nami no viena

gala raugoties, jau sajaucās kopā ar apvārsni.

Un Latvijas dēmokratija — vai viņa neaizsteidzās

priekšā visai Krievijas dēmokratijai, skriedama
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pa dumpīgiem lielceļiem pretī savam sarkanājam
ideālam? Un visas tās druvas zaļajā Kurzemē un

smilšainajā Vidzemē bija it kā himna tautas aug-

šanai, mierīgai, kā koka augšana.

Kā zāle drīzi izaug starp sagruvušās

mājas drupām un apklāj un aizsedz viņas,
tā latvieši garīgi un saimnieciski pārklāja
un iesedza augšanas zālājā ēnā savus se-

nos apspiedējus vāciešus. Blakus viņu bā-

lajai kultūras dzīvei, trulai un neapgarotai mākslai,

pacēlās latviešu māksla un dzeja, kurās tautas

dvēsele spogulējās kā skaidrā avotā. Lielie domu

un mākslas virzieni, kuri pēdējos gadu desmitos ir

gājuši pār Eiropu, skaņi atbalsojušies arī pie

mums, un mūsu mākslas augstākās virsotnes snie-

dzās jau tanī augstumā, kur nava nekā nejauša,
bet ir tikai slava un nemirstība. Mūsu tūkstošbal-

sīgas tautas dziesmas, no kurām uz mums skatās

visdziļākās gudrības acis, mūsu stāsti un romāni

kuros kustas latviešu zemnieki, melodiskā lirika

kurai nekas cilvēciskais nav svešs, gleznotāju au-

dekli ar skumjām, te saulainām Latvijas peiza-

žām, tas ir viss tas, uz ko mēs cerējām un ap ko

apvijās mūsu cienīšana un godbijība. Mūsu tauta

ir liriska tauta vispirmā kārtā. Tāda viņa mums

parādās jau tanīs laikos, kad tika radītas tautas

dziesmas un to viņai ir iemācījusi mūsu zaļā zeme,

ar savām upēm un strautiem, kas viņu piepilda ar

saldu un miermīlīgu čalošanu, druvas, kas viļņo
vējā un spīguļo saulē, līdz pat debesīm mesdamas

zeltainus spīdumus, un ziedošās liepas un pļavas,
ar kuru smaržu vasarā pilns ir Latvijas gaiss.

Bet mīsu tauta ir arī dziļi reāla tauta, ar karstu

mīlestību uz zemi un visām viņas lietām un lielu

dziņu savīt sev stipru materiālās labklājības ligzdu,

no kuras viņa varētu valdīt un izdarīt savus arvienu

augstākos lidojumus gaisos. Mūsu lauksaimnieci-
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skās organizācijas ar lielu neatlaidību, sludinot

racionālās lauksaimniecības idejas, divos gadu de-

smitos pārveidoja mūsu lauku sēju, kuri ar izbrī-

nēšanos redzēja gaišu un derīgu mašīnu ierašanos

viņos, kas ātri apstrādāja, novāca un izkūla dru-

vas, kuras arī ik gadus vairāk apņēma mūsu zemi,
žilbinādamas ar savu graudu zelta straumi acis un

prātus. Un lielie govju bari, kuri no kūtīm ik

dienas izgāja maurodami pretī rīta klusumam?

Ar gandrīz reliģisku cienīšanu pret viņiem izturē-

jās mūsu zemnieki, jo viņi bija kāds mūžam dzīvs

materiālās labklājības pamats un no viņiem nāca

veselīga bauda, ko deva viņu piens, sviests un

siers, kuru smarža apņēma ikkatru, kas pārkāpa
latviešu mājas sliegsni.

šī kustība nebija tikai kails materiālisms vien,
bet tautas ģēnija tieksme izteikties pilnīgi visās

sfairās, laist zarus un lapas uz visām pusēm, vese-

līga godkārioa redzēt sevi par pilnīgu dzīves vald-

nieku, lai baudītu viņu pilniem malkiem. Un šis

mierīgais, gaišais un modrais Latvijas dzīves ritms

bija redzams visur un, ārzemnieki, kuri bija tuvāki

iepazinušies ar mūsu tautu, aiznesa savā dvēselē

ne tikai atmiņas par mūsu lauku saulainumu, bet

skaidru nojēgu par latviskās dzīves stilu, kas skai-

dri atzīmējās pār vietējo vācu kultūru, kura vi-

sur piekāpās jaunās Latvijas priekšā. Mēs lēnam

tuvojamies savu spēku svinīgai manifestācijai, sa-

vas kultūras pusdienai. Viņa arvienu vairāk sāka

pieņemt klasisKas formas, jo ne velti visu klasisko

laikmetu dzejnieki bija mūsu intelliģences visiemī-

ļotākie autori.

Ir Latvijā vasaru tādas dienas, kad gaiss tik

skaidrs, ka, liekas, var redzēt atsevišķus zarus ko-

diem, kuri pacēlās tālu pie apvārkšņa. Vējš pil-

nīgi nostājies pūst un retie mākoņi, pa nakti uz-

peldējuši zenitā, cauru dienu spogulējas ūdeņos
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un nekustinā savas ēnas, kuras guļ iekritušas dru-

vās. Nekāda trokšņa, izņemot bišu dūkšanu, nav

laukos, noslēpumainas saules gaismas pārplūdinātos,
kura bezgalīgi līdama, atver zaļus un zeltainus

tālumus.

Tāda priekš kara likās visa Latvijas dzīve,
cerību un nodomu bagāts laikmets, kas tik pēkšņi

kļuva pārtraukts un sagruva, aprakdams zem sevis

veselas paaudzes cerības. Mašīnas vairs nedarkš

Kurzemē, viņas druvu zelts ir izdzisis, ceļi apau-

guši zālēm, tukšas viņas istabas un laidari un tie

putni, kuri mājo cilvēku tuvumā, ir aizskrējuši uz

citu pusi, lai meklētu sev viesmīlīgākas mājvietas.
Vidzemē ļaudis vairs neatrod savas mājas un dār-

zus, kas vasarās šņāca ap viņām, un retas vēl ne-

nopostītas baznīcas met savu torņu ēnas pār klaju-

miem, kur staigā tik vējš, neatdurdamies vairs ne

pret ko, izņemot verstu stabus ar ceļa rādītājiem

krustceļos, kas rāda ceļus uz miestiem un ciemiem,
kuru vairs nava. Izpostītās Latvijas pelni vēl ilgi

riņķos pār mūsu zemi un krāsos baisīgās krāsās se-

nāk skaidrās un augstās Latvijas debesis un viņu
sēru ēnā nodzeltēs un izbālēs daudzas paaudzes,
atminēdamas tos ceļus, pa kuriem degošu māju

uguņu apspīdēta, aizbēga svešumā gandrīz visa

mūsu tauta.

lenaids pret Vāciju vispārīgi un pret Baltijas
vāciešiem sevišķi, kuri ar Krievijas palīdzību sai-

stīja pie dzimtbūšanas laika atliekām uz augsta

kultūras stāvokļa esošo latviešu tautu, karam sā

koties izlauzās uz āru ar skaistu, iedvesmes pilnu

spēku. Visa tauta cerēja uz kaut kādu jaunu laik-

metu, uz lielu atmaksu saviem apspiedējiem, kuri

ar šausmām, izmisumu un asarām jau no laika gala

bija piepildījuši visu mūsu vēsturi. Kad sākās

kaujas — tauta elpu aizturējusi sekoja armijas va-
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ronīgiem soļiem visā frontē no Baltijas jūras līdz

Rumānijai. Bet visvairāk viņas uzmanība bija pie-

griezta Austrumu Prūsijai, kur 20. korpuss, kas

aizgāja bojā dēļ virsvadonības nodevīgās rīcības

pie Mazuru ezeriem, sastāvēja pa lielākai daļai no

latviešiem. Bet uzticība uz Krieviju, ar kuru bija
saistītas visas cerības, bija tautā tik liela, ka pienā-
kot ziņai, ka kāds no piederīgiem sagūstīts, tēvus

un mātes dzirdēja sakām: ~Labāk būtu kritis!"

Un tas nebija brīnums. Latvieši šo karu uzskatīja

kā goda lietu, un kur jautājums grozās ap to, lat-

vietis nava paradis piekāpties. Dziļa nojauta vi-

ņiem pasacīja, ka viņiem šinī karā jāiet pašā priekš-

galā un ar pašaizliedzīgu cīņu jāiegūst kādas mū-

žīgas tiesības, lai viņi varētu ieiet vēsturē kā brīva

tauta. Neviens viņiem to nesacīja, bet viņi tam in-

stinktīvi ticēja, kad kopā sagājuši apsprieda noti-

kumus. Kad Sarkanais Krusts atklāja dāvanu la-

sīšanu, latvieši plaši atdarīja savu roku un tie bija
divi korpusi, kurus viņi apgādāja ar siltu veļu un

naudu. Postošās zirgu un govju rekvizīcijas, pa-

jūgu atņemšana kara vajadzībām, pastāvīga šķūtīs
braukšana, viss tas latviešos nesacēla kurnēšanu,
bet dzirdēja sakām: ~Tas ir vajadzīgs, lai armija
uzvarētu!" Bet armija, atdodama cietokšņus un

lielgabalus, un simtiem tūkstošu gūstekņu, gāja

no viena zaudējuma pie otra, un kad pienāca
1915. gada pavasars, aprīļa beigās ienaidnieka pul-
ki uzsāka savu kara gājienu pret Latviju. ~Latvij-

a nava ne pirmās, ne otrās, bet trešās šķiras kara

lauks!" — rakstīja ievērojami krievu laikraksti.

„Es spļauju uz jūsu Kurzemi!", sacīja toreizējais

virskomandiers Nikolajs Nikolajevičs, kad viņam

aizrādīja uz nepietiekošo kara spēka daudzumu

galējā ziemeļu frontē. Un Latvijas, šī plaši atvēr-

tā Krievijas vakaru loga aizstāvēšana tika uzticēta

otrās šķiras kara pulkiem, kuriem nebija ne lož-
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metēju, ne artilērijas, un pa plašiem Zemgales

lielceļiem, kurus pavasara saule jau bija nožāvēju-

si, devās Zemgalē vācu jātnieki un viņu priek-

šā, nomēzdami šautenes, gandrīz bez šāviena

bēga krievu rezervisti. Vācieši izjāja cauri visai

Vidus Zemgalei, nonāca līdz Lielupei, līdz Bau-

skai, parādījās pie Jelgavas vārtiem un tur sastapa

pēkšņu pretešķību. Dažas rotas latviešu kareivju,

palikdamas stingras vispārējā sajukumā, pārgāja
uzbrukumā un vācieši izbiedēti atplūda atpakaļ,
bet nostiprinājās garVentu, atgriezdami Kurzemei

visu Ventspili un Liepājas jūrmalu. Bēgļi atgrie-
zās uz savām vecajām dzīves vietām un ārēji mie-

rīga, bet iekšēji pilna vistumšāko nojautu, kurās ce-

rība mijās ar izmisumu, Zemgale iegāja vasarā, —

visbrīnišķīgākā un visauglīgākā, kāda vien bija nā-

kusi pār šo zaļo saules un prieka pilno zemi.

Silti tvaiki ietina viņu līdz ar maija sākšanos,
karstās dienās iejaucās lietus ar gaisu tīrošiem

pērkoniem, pļavās zāle izauga līdz krūtīm un kad

pienāca jūnijs, druvas — kvieši, rudzi, mieži un

auzas krita veldrē, jo saule viņas nespēja nobriedi-

nāt, un likās, ka Zemgale ir atdarījusi savu klēpi
līdz galam, lai pazudinātu savā svētības bezgalībā

savu tautu, atstādama viņā par sevi mūžīgas un

nemirstīgas atmiņas. Ar liesmu pilniem mākoņiem

pie apvāršņa pienāca jūlijs, kviešu un rudzu brie-

dinātājs. Bezcerības un skumjas iezagās kurzem-

nieku mājās un neļāva viņiem pa naktīm gulēt,
klausoties tālos lielgabalu šāvienos, kuri bija dzir-

dami arvienu tuvāk. Pienāca pavēle par tranšeju

rakšanu, kas bija dota divu apriņķu iedzīvotājiem,

un tūkstošiem vīru ar lāpstām tika sapulcēti kopā,
lai raktu šīs tranšejas, kurām vajadzēja stiepties

caur visu Vidus Zemgali, caur labīblaukiem, dār-

ziem un mežiem. Darbus vadīja inženieri, kuri

paši nezināja, kādā virzienā viņi jāved. Latvie-
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šiem lauki ir svēti, viņi tos godā reliģiski. Un, lūk,
šie laucinieki, druvu apstrādātāji un apsējēji, tika

piespiesti kā postītāji ieiet šinīs laukos, kuri svinīgi

klusi, stiepdamies nepārredzami, gaidīja pļauju.
Un kur bija druvas, palikās nomīdīts klajums, kur

bija dārzi — izcirsts līdums, un kur bija mājas
— atlikās akmens pamati ar vientulīgiem skurste-

ņiem. Nekādas sistēmas un noteikta plāna šinīs

darbos nebija un gadījās, ka verstēm garie grāvji,
kuri no iekšienes tika izbūvēti ar dārzos nocirstiem

augļu kokiem un noplēsto šķūņu un ēku dēļiem un

baļķiem, bija atkal jāaizber, jo viņi bija nepareizi
rakti. Rakšana sākās jaunā virzienā, jaunu postī-
šanu pavadīta. Bieži saimnieks, caur kura mājām

tranšejām bija jāiet cauri, atpirkās ar 15 vai 20

rubļiem, bet ne ar visiem darba vadītājiem tā va-

rēja sarunāties. Kara lauks bija tuvu, lielgabalu
šāvieni tricināja logu rūtis un naktīs ļaudis gaisos

redzēja pārplīstošo šrapneļu ugunis. Pastāvīgi jā-

delēja jātnieku pulciņi, bet neviens no viņiem ne-

meklēja ceļu. Viņi jāja taisni labībā, atstādami

pēc sevis platas šļokas. «Latviešus, kas krievus līdz

šim nepazina, pārsteidza šie ļaudis, kuriem nebija
nekādas cienības pret īpašumu un kultūras sasnie-

gumiem. Bet latvieši viņus tomēr visādi pabalstī-

ja, ēdināja nokusušos, deva viņiem drēbes un apa-

vus, jo latvieši domāja, ka viņi spēs aizstāvēt viņu
zemi un viņi gaidīja kādus trīs korpusus, kas nāks

palīgā tiem diviem kavalērijas pulkiem, kuriem bija
aizstāvēt Kurzemi.

Pēc kara zinību prasībām apgabalam tranšeju

priekšā jābūt klajam, lai ienaidnieks nevarētu pie-

nākt nepamanīts. Un, lūk, kādā dienā tika izdota

pavēle par to māju nodedzināšanu, kuras atrodas

tranšeju priekšā. Tās visas bija saimniecības,

priekšzīmīgi organizētas, pie kuru uzbūves bija iz-

tērēts milzums enerģijas, materiālās un garīgās,
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saimniecības, kādas pazīstamas tikai Vakara Eiro-

pā, un arī ne visur, šī pavēle tika izpildīta visos

sīkumos un bez kavēšanās. Krievu postītāja un

dedzinātāja ģēnijs izplēta savu sarkano un cauru-

maino mēteli pār Zemgali.

Kādā dienā ļaudis, kuri dzīvoja viņpus
Lielupei, redzēja pie apvāršņa paceļamies
milzīgus dūmu stabus, kas pilnīgam bez-

vējam pastāvot, stiepās taisni gaisā, no apakšas tie-

vi, bet augšā plati, līdzīgi lielām fantastiskām pu-

ķēm. Naktī visa debess mala liesmoja un kad uz-

pūta vējš, dūmu stabi gāja pār visu Zemgales lī-

dzenumu. Dedzinātāji jāšus skrēja no mājas uz

māju, kuras acumirklī aizdegās. Graudu krājumi

apcirkņos, saimniecības inventārs, drēbes, istabas

lietas, palika par pelniem un mājās, kuras dedzi-

nāšana pārsteidza naktī, sadega pat lopi un kuri

izglābās, briesmīgi maurodami skrēja pa laukiem,

degdami kā lāpas. Brūnie kviešu lauki baisīgi lai-

stījās ugunsgrēku spīdumā naktī, un īpašnieki, kuri

nebija vēl prātu zaudējuši un triekas ķerti, sa-

kniebtām lūpām, kopā ar saviem gājējiem, skatījās
uz apvārsnī pazūdošiem lielceļiem, jo viņiem nekas

vairāk nebija, kā tas lielceļš un bezgalīgās dūmu

pilnās debesis virs galvas.

Apgabali, kurus apdzīvoja ļaudis, lieli caur

savu pašapziņu, mājas, kas ķieģeļa, akmeņa un

koka bija taisītas daudzāmpaaudzēm, stūrīši dārgi
mūsu kultūrai un vēsturei, tradiciju un atmiņu
pilni, bija tikai postāža, kur paceļas melni, kūpošu

māju skeleti. Suņi gaudoja ap viņiem un ļaudis

raudāja, un lopu bari klīda pa laukiem savvaļā, jo
visi spēki bija itkā paralizēti no tā, kas bija noticis

un no tā, ko vēl gaidīja. Bagāti retām augļu
sugām, apdegušie un izpostītie dārzi, kuri tik skai-

sti zelta rudeņos ar savu tāli plūstošo ābolu smar-

žu un grantētiem celiņiem un lielajiem ceriņu krū-
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miem, kas maijā šūpoja logu stiklos savus atspīdu-

mus, tagad izskatījās it kā bez dvēseles.

It kā nebūtu diezgan postīts, it kā gribēdami

ļaudīm atņemt visu un atstāt tiem tikai acis raudā-

šanai, krievi izdeva ārprātīgu pavēli: ienaidnie-

kam tuvojoties iznīcināt sējumus un bēgt!

Vai jūs esat redzējuši Zemgales laukus, kad

jūlija sākumā saule, stāvēdama taisni virs galvas,
izlej pāri tiem savu sauso karstumu ? Viss bēg no

viņas kvēles, kura nezin mēra. Vēji paslēpjas aiz

apvāršņa, lopi elš, salīduši zem ēnas, putni apstā-
jas skriet un nopļauto lanku smarža nekur neaiz-

plūst un paliek karājoties gaisā. Rets cilvēks, kas

izskrien ārpus mājām, it kā ieraudzījis to, ko ne-

vajaga redzēt, bēg atpakaļ. Neviena braucēja na-

va uz lielceļiem, kuri ar savu granti neizturami spī-

guļodami, aizstiepjas caur druvām kā uguņainas
straumes. Bet kas pilnīgi atļaujas saulei — tie ir

labīblauki. Nodeguši brūni, klusi un svinīgi, viņi
ielenc mājas un birzes, vilkdami gar visu apvār-

sni savu bronzas līniju. Neviens nedrīkst pusdie-

nas laikā ieskatīties Zemgales druvās, kuras savie-

nojas ar sauli, kad miljardiem graudu plati atple-
stām mutēm ieņem sevī viņas karstumu.

Vai tā bija drauga, vai ienaidnieka pavēle, šī

no krievu vēstures izvilktā metode? Neviens to

nezināja, bet lauki brieda un gatavojās, un

saimnieki neuzdrošinājās ar rulli iebraukt viņos,
lai tos samītu vai iznīcinātu. Viņi tik staigāja ap

saviem laukiem, kuri tiem atbildēja ar klusu zu-

zēšanu, kad vēsma piedauzīja vārpu pie vārpas.
Visas mājas bija pilnas bēdu, gaišais zemgaliešu

dzīves prieks bija aizgājis diezin uz kurieni.

Tautas iedzimtais naids pret vāciešiem, lat-

viešu partiotiskā prese, sagatavoja vēl neredzētu

tautas bēgšanu par slavu tēvijai. Un šī bēgšana

sākās, kad vācieši, pārraudami krievu fronti pie
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Ventas, pārgāja uzbrukumā. Viņi nāca uz priek-
šu ātri. Visa Kurzeme pacēlās no savām simtu

gadu vecajām dzīves vietām, lai dotos ceļā. Tas

bija otrs tāds gadījums Latvijas vēsturē. Pirmais

notika septiņus gadusimteņus atpakaļ, kad vāciešu

ordenim pēc simtu gadu cīņām uzvarot Zemgali,
simts tūkstošu cilvēku atstāja viņu un pazuda Lie-

tavas mežos. Bet šī pēdējā bēgšana bija daudz

lielāka savos apmēros un traģiskāka pēc savām se-

kām.

Tas bija ap to laiku, kad pļauj rudzus un no-

gatavojas kvieši. Vējš nekustināja ne kokus, ne

viļņoja laukus. Gaiss bija it kā apstājies strāvot

starp zemi un debesīm. Mākoņi, sarkani nokaitēti,

pacēlās un atkal pazuda pie debesu malas. Ja

kāds tajās dienās būtu pacēlies aeroplanā gaisā —

viņš būtu redzējis desmit lielas putekļainas strīpas,
kuras stiepās cauri Kurzemei, atdurdamās vai nu

Rīgā, vai pazuzdamas pāri Daugavai Vidzemē.

Tie bija ar putekļiem apvītie Kurzemes lielceļi, pa
kuriem aizbēga pēkšņu baiļu pārņemta, krievu un

lauku mieru traucējošo granātu dzīta, Zemgales
tauta. Viss apvārsnis bij lielu dūmu stabu ielenkts,
kuri kāpa griezdamies stāvu gaisā, krāsodami mel-

nas skaidrās debesis. Dega visas stacijas gar

dzelzceļiem, siena kaudzes pļavās, fabrikas un

mājas ap Lielupi. Viņā veselu dienu un nakti lē-

jās ugunis, — nomirstošo māju asinis. Bez apstā-
šanās nākdami iz dūmu un putekļu padebešiem,

nosvīduši, nokusuši, ogļu plēnēm apbērti, ar lopiem,
mantas vezumiem, bērniem un sievām, plūda bēg-

ļu bari. Sajaukušies kopā bija ļaudis no visiem

Kurzemes novadiem, dzirdamas bija dažādas iz-

loksnes, redzami bija dažādi pajūgi un apģērbi.

Vidus Zemgales saimnieks, vēl arvienu pavēlošs,

savos augstos atsperu ratos sēdēdams, bij redzams

blakus kādam sīksaimniekam iz tālas leišmales,
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orēs, apvilktās ar zēģeļu drānu, pazibēja Kurze-

mes skaistuļu rokas, baltas un gleznas, rokas, ku-

ras nekad nebija strādājušas, bet šķirstījušas grā-

matas, vai puķes laistījušas kaut kur Ventas, Aba-

vas, Lielupes lejās, līdzās sastrādātām strādnieču

rokām. Ceļi nevarēja uzņemt visu cilvēku bezga-
lību — lieli bari kustējās viņiem blakus caur la-

bību, kura tika nolīdzināta līdz ar zemi. Dārzā

lūza zari ābelēm un ķiršiem no simtām roku, ku-

ras sniedzās pēc viņiem, izslāpušas mutes dzēra

akas sausas, putni apklusa un paslēpās, izbiedēti

no ratu rīboņas, soļu trokšņiem, cilvēku balsīm un

lopu māvieniem, kas skanēja pa visiem ceļiem, pa

kuriem stiepās ratu rindas desmitām verstu ga-

rumā.

Saule, neatslābstošā un mūžīgā Zemgales mī-

lētāja, lēja bez gala ardievu gaismu pār savu aiz-

bēgošo tautu. Pieres un rokas, kuras bija nodegu-
šas brūnas darbā, sievu un vīru krūtīs, kas svaba-

di cilājās viņai pretī, kad viņi uz īsu atpūtu noKrita

uz siena stirpām vaj kviešu kūļiem, saņēma viņas

pēdējo svētību.

Brīžam viņa pašķīra biezos putekļus, un tad

bija redzams vesels mežs īsu un līku asumu. Tie

bija Zemgales govju ragi, kuras neskaitāmiem pul-
kiem tika dzītas līdzi. Viņu bari te brūni, te rai-

bi, maudami vilkās pa laukiem un piens tecēja iz

viņu pierietējušo tesmeņu pupiem.

Daudzi lopi aiz paguruma krita ceļmalā un

nobeidzās, un viņu lielās miesas, piepildīdamas

gaisu ar smaku, gulēja visur ar kājām pagrieztām
pret sauli.

Kad pienāca nakts, lielas bēgļu ugunskura
blāzmas sārtoja debesis, un nokrituši uz zemes bez-

gala noguruši cilvēki un lopi aizmiga viens otram

blakus. Trakā steigā zemgalieši izdrāzās no sa-

vas zemes un aiz viņiem palikās zaldāti. Viņi ie-
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gāja mājās, uzlauza skapjus un atvilknes, dauzīja

logus un sakūra ugunis no istabas lietām. Daudzi

zaudēja prātu, pazaudējuši bēgšanā mantu un vi-

sus piederīgos, daudzus vilka atkal atpakaļ uz

Zemgali. Zagdamies paslepšus pa naktīm, viņi no-

gāja līdz tai vietai, kur beidzās meži un iesākās

Zemgales līdzenums, un kokos iekāpuši, ilgi ska-

tījās uz Zemgales pusi, kura bij tukša un klusa.

Pa viņu staigāja tikai saule, sajaukdama savu gai-
smu ar druvu dzeltenumu, kuras jau sen gaidīja

pļāvējus. Bet vārpas noliecās arvienu zemāku un

lūza nost. Brīžam caur visu Zemgali gāja noslē-

pumaina čukstēšana. Tā bija graudu biršana, kad

vējš rāmiem viļņiem pūta laukiem pāri. Kad pie-
nāca rudens un lapas sāka vīst — ar savām nodzel-

tējušām birzēm, dārziem un laukiem Zemgale iz-

skatījās it kā liesmu apņemta, priecādamās pati

par savu atspīdumu augstajās debesīs. Frontes

tuvumā, briesmīgi nopostītā apgabalā, pa mitriem

nodegušu māju pagrabiem, istabām, kurām nebija

logu, mitinājās daļa no Kurzemes bēgļiem, gaidī-

dami, kad vācieši tiks atspiesti atpakaļ un viņi va-

rēs atgriesties. Bet tikai vējš, nākdams no Zem-

gales puses, atnesa tiem viņas dārzu ābolu

smaržu.

Kādā tumšā, vējainā un lietaināoktobra naktī

viņus iztraucēja kanonāde. Vācieši uzbruka, dzī-

dami aiz Daugavas līnijas krievus, kuri atkāpda-
mies aizdedzināja visas mājas tanī Zemgales daļā,
kura vēl bija atlikusies viņu rokās. Ugunsgrēki

ilga visu nakti un otru dienu lietus mazgāja mel-

nas un kvēlošas drupas Dieva un cilvēku atstāta

apgabalā. Kurzemnieki izklīda pa Vidzemi un pa

visu Krieviju, par lētu naudu pārdodami savus lo-

pus kronim. Zemgales lēnais un smagais zemes

krāšņums, it kā pārpildīts trauks, apgāzās un izlija

gar visām ceļmalām, lai pēc gadu desmitiem un
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simtiem atdzimtu teikās un stāstos, kuras stāsta va-

karos lampas gaišumā un pie pavardu ugunīm.

Pāris gadus vēlāk abas latviešu brigādes pa-

sakainā uzbrukumā atguva atpakaļ daļu Zem-

gales. Tas bija ap Sloku, ap Lielupes lejas galu.

Bija jūnijs, kad man tur gadījās iet. Es neredzēju
nevienas mājas, bet tikai viņu pamatus un vientu-

līgus skursteņus. Tomēr Zemgales daba nebija

zaudējusi savu lieliskumu. Drupas bija apaugušas
zālēm un vienmuļīgs zaļums, kurā iegūlusi es bija

Lielupe, lēzena un bez krastiem, ar lapu mežu

vienā pusē, kas tālumā pazuda zilumā un ūdenī,

ierāva mani sevī it kā senos laikos. Bet, kad es

nokritu zālē, atminēdamies bijušo Zemgali, es ne-

dzirdēju nekur bišu vientonīgo dūkšanu, kura cit-

kārt kā neredzama stīga skanēja pa viņas laukiem.

Gaisā, uz ūdeņa un meža galiem liels bija miers un

es skatījos, kā aiznesdamas sev līdz manu sirdi un

visu manu dzīvi, dunošas man gāja pāri trīsdesmit

viņā pavadītās vasaras.

Bēgšana no Kurzemes, notikumi, kuri neatstā-

ja ceļu atkāpšanai, griba redzēt savus spēkus ko-

potus, bija tās pagales, kas iesviestas izmisuma ap-

ņemtā latviešu pašapziņas ugunskurā, piespieda to

uzliesmot tik augstu, ka viņu liesmas meta savus

spīdumus tāli pāri Latvijas robežām. Valsts dom-

nieki Goldmans un Zālīts ar iedvesmotu nojautu

uzminēja vēl neskaidrās Latvijas tieksmes, un stā-

damies pie latviešu pulku organizēšanas, deva iz-

eju un noteiktu formu latviešu tautas naidam un

vēl snaudošai kara varonībai. Izdzītie kurzemnie-

ki, evakuēto fabriku strādnieki, vēl no kara izsar-

gātie vidzemnieki, iestājās šinīs pulkos un nekad

Rīga nebija redzējusi tādu dziļu sirsnību, ļaužu pū-
ļus uz ielām, puķu biršanu no visiem logiem un ne-

kad mūsu kara dziesmas nebija skanējušas ar tādu
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lielu ritmu, kā tais dienās, kad tauta izvadīja sa-

vus pirmos nacionālos zaldātus uz apmācības vie-

tām. Vēl nekā nezinādami no frontes dienesta,

viņi gāja stingri un viņu soļos varēja just nākošos

uzvarētājus visās Rīgas frontes daļās. Latviešu

ģenerāļi, palkavnieki un oficieri, kuri līdz šim

dienēja krievu pulkos, pārnāca uz latviešu pul-
kiem. Latviešu raksturs, kas disciplinēts stingrā

darbā, padarīja viņus par neatsveramiem kara

vīriem, kuru pirmos soļus jau pavadīja slava. Ne-

samaksājami kā izlūki, stūrgalvīgi uzbrukumā, ap-

ķērīgi viskritiskākajos momentos, viņi padarīja Rī-

gas fronti par stingrāko krievu frontes daļu
un vācieši bija spiesti vienam latviešu batal-

jonam likt pretī divus savējos, un frontes atbildī-

gākie iecirkņi bija droši tik ilgi, kāmēr tur stāvēja
latviešu pulki. Bet visus latviešu panākumus pa-

darīja par neko krievu virsvadonības nolaidība un

viņu zaldātu nestingrība un bailība. 8. martā

1916. g., jūlijā un 23. decembrī tanī pašā gadā lat-

vieši pārrāva vācu fronti. No šiem pārrāvumiem

sevišķi ievērojams bija pēdējais.

Šis uzbrukums notika ārkārtējos apstākļos un

viņā kļuva lietota gluži jauna metode: frontes pār-
raušana bez artilērijas sagatavošanas. Sniegainā
ziemas svētku priekšvakarā, agrā rītā abas latviešu

brigādes iesāka kustēties uz vācu pozicijām. Pār-

griezuši dzeloņainās drātis, latvieši ieņēma pirmo,
otro un trešo apcietinājumu līniju, saņemdami gū-

stā gulošos vāciešus, viņu artilēriju un ložmetējus.

Latviešu priekšā tagad atvērās sengaidītais Kurze-

mes klajums, panikas pārņemtie vācieši sāka eva-

kuēt Jelgavu, bet latviešu spēki bija par nepietie-

košiem, lai uzsāktu operāciju dēļ Jelgavas ieka-

rošanas. Nebija apsolīto rezervju un visu janvāra
mēnesi latviešiem vieniem 25 grādu lielā salā zem

ķīmisko lādiņu uguns nācās aizstāvēt iegūto apga-
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balu. Še krita labākie no latviešu kareivjiem un

viņu līķi visu vasaru puva neapglabāti muklainajā

Tīreļa purvā.

Otrs punkts, kur latvieši ieguva slavu un ne-

mirstību, bija Ikšķiles tilta apcietinājums, Rīgas
frontes atslēga. Vesela rinda latviešu pulku viens

pēc otra aizstāvēja šo poziciju, kura pastāvīgi at-

radās zem bumbu metēju uguns. Ne viesuļa uguns,

ne periodiskie vācu uzbrukumi nebija spējīgi izsist

latviešus no šī apcietinājuma, kas plaši bija pazī-

stams zem nosaukuma ~Nāves sala", šo latviešu

Golgātas un slavas vietu atdeva vāciešiem krievi,
kuriem īsi pirms Rīgas krišanas bija uzdots viņu
aizstāvēt.

Pieradināta stāvēt uz vietas un atkāpties vis-

niecīgākajos uzbrukuma gadījumos, krievu armija

demorālizējās. No jūrmalas līdz Rīgas frontes at-

tālākai daļai, visur, kur dzīvoja latvieši, stāvēja
kādreiz mājas, skaņas liecinieces tam sparam, ar

kādu latvieši cīnījās ar dabu, lai to uzvarētu. Caur

kādu pavēli no šiem frontes apvidiem tika izsūtīti

visi iedzīvotāji, kuri kā bēgļi aizgāja Vidzemē, kur

posts un izmisums sekoja visiem viņu soļiem. Mā-

jās apmetās krievu zaldāti un tikai tie no bijušiem

īpašniekiem, kuri slepeni ieradās savās senās dzī-

ves vietās — redzēja, kas tur notikās. Viņi redzē-

ja savu dārzu sētas un ēku jumtus noplēstus, kuri

sadega vai nu krāsnīs, vai lielos ugunskuros, kas

tika sakurti sētsvidos. Augļu kokus bija apkrim-
tuši bada nomocītie zirgi, noziedzīgas, paslēptu
mantu meklējošas rokas bija uzlauzušas grīdas un

izdauzījušas logus, kuri tagad bija aizsisti dē-

ļiem un aizbāzti lupatām, šie cilvēki, atnākuši die-

zin no kurienes, piešķīra visam posta šausmīgo vie-

nādīgumu, kāds tas redzams Krievijā, kur pa bez-

galīgiem līdzenumiem vēji grūsta nonīkušus cilvē-

kus un it kā kāda klaidoņa skrandas plivina sādžu
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caurumainos salmu jumtus. Rīgas jūrmalā vesela

rinda zvejnieku ciemu, tad skaistās peldu vietas

— Ķemeri un Dubulti, un pie Daugavas Ogre un

Stukmaņi, pacēlās gaisā kā dūmi un izgaisa. Kaut

gan mājas, kas spogulējās Daugavā, bija nodedzi-

nātas, bērzu birzes uz augstākiem krastiem nocir-

stas, Daugavas laivinieki izzuduši, bet viņas ūdeņu
rūcošo un vīrišķīgo balsi nespēja nomākt nekādi

kara trokšņi, tāpat kā mūsu tautas sparu, kura,
pastāvīgi izraudama no savas miesas labākos spē-

kus un nežēlodama mantu, visu to virzīja uz fron-

ti, lai aizstāvētos. Tad nāca revolūcija, kura no

sākuma sajūsmināja un apstulbināja, bet pēc tam,

padarīdama vecos karogus par nederīgām lu-

patām, disciplīnu izsludinādama par vergu

laiku atliekām, mīlestību pret nāciju par
kultūrai naidīgu spēku un, uzstādīdama uz

pjedestāla visapkaunojošāko pazemošanos ie-

naidnieka priekša — brāļošanos, pārvērta armiju

par laupītāja baru, kas bēgdama apklāja ar dru-

pām pārējo Latvijas daļu — Vidzemi.

Vēl lielāku postu nekā mūsu materiālā labklā-

jībā, Krievija ienesa latviešu garā. 80-tos un 90-tos

g. Latvijā sāka izstrādāties savs īpatnējs nacionāls

stils visā, kas attiecas uz sabiedrisko dzīvi, apģērbu

un pasaules uzskatiem. Līdz ar pārkrievošanas po-

litiku skolās, mēs tikām cieši saistīti ar Krieviju un

jaunās paaudzes psīcholoģijā tika ienesti elementi,
kas bija sveši latviešu garam. Latviešu sociāldē-

mokratija, apvienodamās ar krievu sociāldēmokra-

tiju, nostājās pilnīgi zem viņas iespaida, izturēda-

mās naidīgi pret visu īpatnēji latvisko. Krievu

vadonības nodevīgā rīcība Rīgas frontē, kura sa-

gādāja pulkiem tikai kara slavu, bet neatnesa ne-

kādas stratēģiskas priekšrocības frontē, sagatavo-

ja auglīgu zemi lielinieku aģitācijai, un notikās,
ka šie pulki novērsās no vispārējas nacionālās po-
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litikas. Bet viņu ienaids pret Vāciju tomēr panāca

to, ka kauju dienās viņi palika uzticīgi zvērastam,
kuru viņi bija devuši tautai.

Krievu karaspēks bija jau tiktālu dezorga-

nizēts, ka, neskatoties uz savu skaitu, nebija vairs

spējīgs izrādīt nekādu aktivitāti, kad pienāca Rī-

gai un Vidzemei neaizmirstamās augusta dienas,

un vācieši, varenas artilērijas pabalstīti, aiz kuras

stāvēja viņu labākais karaspēks — bavārieši, sāka

uzbrukumu pret Ikšķiles pozīcijām, lai atgrieztu

ceļu tiem trijiem krievu korpusiem, kuri ieņēma
stāvokli no Ķekavas līdz jūrmalai. Visas tautas

acis bija vērstas uz Ikšķili, uz to vēsturisko punktu

pie Daugavas, kur priekš 700 g. vācieši pirmo reiz

izkāpa malā un ar viltu un varu piespieda latvie-

šus padoties un iekala tos ķēdēs, lai viņi nestu tās

daudzus gadusimteņus. Krievi, kuriem šī zeme

bija sveša un neizprotama, kurus zems instinkts

vilka atpakaļ uz sādžām, uzbrukumu neizturēja,
un vācieši bez zaudējumiem pārgāja Daugavu.
Tika kaujā ievesta pie Ropāžiem stāvošā otrā lat-

viešu brigāde. Vācieši tika atdzīti atpakaļ pār
Daugavu un vienu dienu un vienu nakti šie astoņi
tūkstoši cilvēku, atrazdamies dzelzs un uguns

aukā, ar ložu metējiem, šautenēm un rokas granā-

tām, bez artilērijas palīdzības, kura jau sen bija
aizbēgusi, te stāvēdami uz vietas, te pāriedami
pretuzbrukumos — atsita visus uzbrukumus, lai

glābtu no gūstniecības krievu korpusus.

Var būt bezgalīgs savā sparā ir cilvēka gars,

bet izsīkstoši ir viņa fiziskie spēki. Krievi atkāpās
abos flangos un latvieši gandrīz ielenkti, ik ar mi-

nūti mazinādamies skaitā, stāvēdami pie savām no

pārkarsēšanas pušu sprāgstošām flintēm un ložu

metējiem, veda savu pēdējo cīņu uz brīvās Latvijas

sliegšņa. Lai izglābtu pulkus no gūstniecības, tika

izdota pavēle atkāpties, kura notikās lēnām, pa-
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stāvlgā cīņā, jo caur Rīgu ar artilēriju, vezumnie-

kiem vēl arvienu plūda trīs korpusi, atstādami bez

šāviena aiz sevis savu varoņu kapus, labi ierīkotas

tranšejas, smagos lielgabalus, desmitiem verstīm

garos dēļu ceļus un lielisko tiltu pār zaļo Babīti

ienaidnieka rokās, kurš sekoja tiem uz pēdām. Dzī-

damās bālumu sejās, sagraudamas un aizdedzinā-

damas namus, saraustīdamas gabalos cilvēkus, Rīgā
krita vācu granātas.

Pienāca divdesmitā augusta nakts un tvanīgs

gaiss, pilns Rīgas bulvāru liepu lapu smaržas un

aizgājušas saules karstuma, nogulās pār pilsētu,
pār kuras vecājiem torņiem, īsu brīdi brīvību re-

dzējušo Daugavu lēnām kāpa savā bleķa kaskā,
izsaukdama vienos līgsmību un otros izmisumu,

prūšu zaldātu ēna. Visu lietu sakars bija iziris,

privāto cilvēku maz bija uz ielām, bet retais iaī

naktī aizdarīja acis. Bez dzīvības šur tur uz tor-

ņiem un namu frontoniem karājās sarkanie karogi,

aizbēgušās revolūcijas asiņainie simboli. Armijai

arjergards, nosēdams ceļu salaustiem ratiem, aiz-

sprostodams tiltus, brīžam izstiepdamies garā lī-

nijā, brīžam atkal sakusdams vienā mudžeklī, no

kura skrēja gaisā šāvieni un briesmīgi lamu vārdi,
braukdams pāri bez spēka pakritušiem zirgiem un

cilvēkiem, gāzās caur pilsētu, kur caur universālo

magazīnu logu stikliem krēslā bija redzamas man-

tu kaudzes, zābaki, drēbju baķi, zelta un sudraba

rotas lietas, vilinādamas caur savu bezgalību un

neaizsardzību kāras, caur biezo putekļu kārtu zpī-
došās acis. Kaut kur noskanēja rūts un tas bija it

kā signāls. Viens zābaka spēriens un flinšu rez-

gaļa sitiens, un platie un augstie spoguļa logi iz-

bira no augšas līdz apakšai, un caur viņiem nemaz

nesaliekdamies kāpa iekšā cilvēki un iznāca ārā

apkrāvušies mantu kaudzēm, maisiem, pilniem tē-

rauda, zelta un sudraba pulksteņiem, drēbju oa-
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ķiem un citām mantām, no kurām pārtiek un kuras

lieto kulturālo sabiedrība. Zem lielo nastu smagu-

ma ieliecās un lūza cilvēku un zirgu muguras.

Brīžam starp zaldātiem izcēlās kaušanās, ātri un

smagi flinšu rezgaļu sitieni nokrita uz zaldātu ce-

purēm apsegtiem pakaušiem, bet bailes no vācie-

šiem izbeidza strīdus un kaušļi aizsteidzās, nesda-

mi pūlī savas asiņainās galvas kā sarkanas un sa-

plosītas puķes. Laupīšana gāja pa visām galvenā-

jām ielām, magazīnās un privātos dzīvokļos tika

aizvestas mantas, kuru lietošanu paši laupītāji ne-

zināja un bieži uz kāda marodiera muguras bij re-

dzams starp daždažādām lietāmkāds vecs un dārgs

pulkstens, kurš zvanīja un sita bez apstāšanās.

Atnāca rīts un pilsēta izvarota un izpostīta,

pilna dārdoņas un izbaiļu, gulēja pretī neizmēro-

jamām debesīm. Saule jau sen bija uzlēkusi, bet

viņu neviens neredzēja. Kaut kur viņa blandījās
aiz dūmiem, kuri melni griezdamies un vārī-

damies urbās gaisā iz neskaitāmiem krāteriem,

degošām mājām un fabrikām un noliktavām.

Ugunsgrēku vaiņags apvija visu pilsētu. Drebinā-

dami viņu visos pamatos, ik brīdi atskanēja milzīgi

spādzieni un sienas un skursteņi pēkšņi sagrīļojās
un sagāzās. ttigas rūpniecību, agrāko evakuāciju iz-

postītu, nobeidza troksnis un uguns. Liela dim-

doņa bija dzirdama arī no jūras puses, kur Dau-

gavgrīvas cietoksnis, izšāvis visus savus lādiņus uz

Majoriem, Ēdinburgu un Lielupes tiltu, uzskrēja

gaisā ar saviem fortiem, artilērijas un intendantū-

ras noliktavām. Viss, kas divu gadu laikā bija
sakrāts 12 .armijai, degot sacēla tādu rūkšanu, ka

nebija dzirdams pārplīstošo granātu troksnis, ar

kurām vācieši apšaudīja starp divām uguns sienām

tūkstošiem bēgošu muguru, ugunsgrēku un

saules svelvētas, kuras stari brīžam pāršķel-
dami biezo putekļu un dūmu segu, apspīdēja šo-
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seju, kur rati, skriedami vairākās rindās, bija tā

sablīvējušies, ka nekustējās. Bez žēlastības sistie

zirgi, sasliedamies stāvus, lauzdami nost kājas

priekšējos ratos, bet netikdami ne no vietas, vai-

rāku verstu garumā iztaisīja vienu konvulsijās rau-

stošos līniju. Cilvēku miesām aplipuši vilcieni bez

apstāšanās bēga uz apvārsni, ik brīdi, viens otram

uzgrūždamies virsū un nogāzdamies no vaļņiem
grāvjos. Vagoni, kuru sienas atsprāga vaļā, at-

vēra savas iekšas, sāpju un šaušmu raustītus cilvē-

ku ķermeņus. Rūkdams, brīžam kādā putekļu un

dūmu pārrāvumā parādījās vācu aeroplāns, sviez-

dams bumbas un atklādams šauteņu un ložmetēju

uguni. Bailēs no vagonu jumtiem lēkdami, cil-

vēki pakļuva zem ejošo vilcienu riteņiem jeb atkal

pāršauti valstījās uz zemes. Vezumnieki un ar-

tilēristi, pārgriezdami streņģes, uzlēca zirgiem

mugurā un aizaulekšoja pa lauku, kur tika pēkšņi
savējo apšauti, kuri-tos noturēja par vāciešiem.

šī panikas un ārprāta pārņemtā armija izklīda

pa visiem laukiem, mežiem un ceļiem, noslaucīda-

ma savā ceļā it kā milzīga, dusmīga Dieva slota,

visu, ko tik vien cilvēks bija radījis. Klusas lauku

mājas kaut kur meža vidū, kuras tikai šauri zālēm

aizauguši ceļi savieno ar ārpasauli, pēkšņi redzēja
ierodamies šautenēm apbruņotus cilvēkus, kuri ie-

bruka klētīs un istabās, laupīja drēbes un ēdam-

vielas, apšāva labākos lopus, un no īpašniekiem tos,

kuri turējās pretī, un sakrāvuši salaupīto uz māju

zirgiem, aizaulekšoja. Laupīšanas kāre kā vīns

kāpa galvās un reibināja. Gar dzelzceļiem un ci-

tām lielākām satiksmes artērijām mežos aiz-

bēga visi mierīgie iedzīvotāji no savām mā-

jām, pa kurām dejoja posts cik tik vien tālu

acis varēja redzēt. Skanēja izdauzītu logu

un spoguļu stikli dzirdami bija kauto mā-

jas lopu brēcieni un bija redzams, ka uz
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lieliem ugunskuriem tika mestas pusdzīvas cūkas,
lai tās svilinātu. Nekādas varas, izņemot instinktu

varu, nebija pār šiem pūļiem. Viņus nespēja sa-

valdīt ne ložmetēji, ne komandieri, kuri tāpat kā

zaldāti blandījās pa ceļiem, nezinādami, kur atro-

das divīzijas un korpusi. Rīgu pa to starpu bija

atstājuši pēdējie krievu karaspēki un lielie sprā-

dzieni, kuri sagrāva tiltus un dzelzceļu stacijas,
vēl satricināja viņu, tāli atbalsodamies pār Dauga-

vu. Tad vis palikās klusu. Vējš aizdzina dūmus

un gaisā atkal izpeldēja Pētera tornis, Domas tor-

nis un rožaini sarkanā Ģertrūdes baznīca. Reli-

ģiski stingri, būdami sakarā tik ar nemainīgo die-

vības ideju, viņi skatījās pāri lielājai vēstūrisko

dekorāciju maiņai bezgalībā un neredzēja, ka kāds

no viņu sentimentāliem kalpiem, mācītājs Bernēvics

izgāja pretī ienācējiem ar sarkan-balti-melnu ka-

rogu, kuru viņš bija sašuvis iz kādas sarkanas flā-

gas, sava talāra un savas sievas gultas palaga.

Bet aiz apvārkšņa tomēr norima aizejošo vil-

cienu troksnis, ratu, soļu un lielgabalu dimdoņa
un pie kādas nelielas stacijas, skaidri atzīmēda-

mies vakara sarkanumā, asinīm, dubļiem nosmērē-

jušies, līdz nāvei paguruši no 48 stundu ilgās kau-

jas, pulciņš zaldātu skatījās, kā aizelsusies, ap-

krāvušies sazagtām mantām, defilēja viņiem garām

12. armija.

Tās bija atliekas no tiem slavenājiem latviešu

pulkiem, kuri apjoza sevi ar nemirstību Nāves salā,

kuri trīs reizes pārrāva vācu fronti un kuru kapus

var atrast visur tanī līnijā no Ķekavas līdz Jūr-

malai un vēl tālāku. Redzēdami, ka viss tiek pa-

zaudēts un labākie vadoņi tiek padzīti no Vācijai

simpatizējošas partijas, šie zaldāti pie nākošām

demobilizācijām pārgāja privāto cilvēku kārtā.

Citi aizgāja Krievijā un dragādami veco nereibu,

izpildīja savu vēsturisko misiju.
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Dambis bija pārrauts un dubļainie ūdeņi,

kopā sajauktie korpusi, divīzijas un pulki gāzās

pār Vidzemi, kurā jau bija iegājis rudeņa vītums.

Ar saviem pauguriem, kuri rudeņos top zili ziedo-

šos viršos, daudziem ezeriem, pilniem mākoņu,
biržu un baznīctorņu atspīdumu, kalniem, no ku-

riem var pārredzēt klajumus, kas attālina apvār-
šņus, pa zemi vēsumu un saldu burbulēšanu izpla-
tošiem tūkstošiem avotiem, Vidzeme ir mūsu ro-

mantisma šūpulis. Viņā radušies teikas un varoņi,
kuri simbolizē sevī latviešu cīņu ar vāciešiem, dziļā
sirds šķīstībā ievedošas reliģiskas kustības, ar sa-

vām dziesmām visu tautu aizraujoši dzejnieki, vi-

ņā paceļas zilganā migliņā ietītais Zilais kalns,
zem kura, vāciešiem ienākot ir apgulies tautas va-

dons Imanta, lai mostos kādā nezināmā gaviļu un

uzvaras dienā. Atdalīdama Zemgali no Vidzemes,

izrāvusi sev ceļu caur klintīm, laužas uz jūru Dau-

gava, varonīgākā latviešu upe, kuras balss rūc kā

tūkstošu ērģeļu balsis. Caur Vidzemi tek noslēpu-
mainā Gauja ar vecu piļu drupām savos krastos un

nekas nava brīnišķīgāks pavasaros par viņas
lakstīgalu melodisko koncertu, kas nākdams iz

zaļumu dziļumiem, dzirdams desmitām verstu

tāļu.

Pār šo vēl kara neaizskārto Latvijas daļu,

pār viņas klusājām lauku mājām, pār visu Vid-

zemi, kura bija palikusies bagāta caur savu ener-

ģiju un lieliem pieprasījumiem pēc lauksaimniecī-

bas produktiem kara laikā, nāca posts bez mēra,

kas iznīcināja mantas, garīgas un laicīgas, un lika

visai tautai, dziļi apvainotai un pazemotai, izteikt

lāstus pret Krieviju un viņas armiju.

Rudens pienāca silts un ātri vīstošs un koki

it kā priekšlaikus nodzeltēja, līdzīgi cilvēkiem,
kuri ari klīda pa ceļiem kā vēja nestas lapas. Vā-
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ciešu karaspēki, kuri pārnāca pa Daugavu, nebija
visai lieli un krievi atkal nodibināja fronti ar nei-

trālo joslu, kas vietām bija ap desmit verstu plata.

ledzīvotāji tika no šejienes izdzīti tik ātri, ka visu

savu mantu un lopus pameta likteņa varā. Lieli

govju bari klīda pa laukiem, kuriem vairs nebij

īpašnieka. Druvas, nenovāktas un nobriedušas,
rudzu gubiņas sazēlušiem viršiem, zaldāti izlie-

toja ugunskuriem, kas lielām blāzmām apgaismoja
naktis. Zaldāti sarīkoja katru dienu gājienus uz

atstātām mājām un atgriezās atpakaļ, nesdami

spaiņus pilnus meda, dzina lopus, govis un cūkas,
kas tika nokautas nu apēstas. Armija, izlaidusies

gar visu frontes līniju uz labības kūļiem, mirstošās

vasaras pēdējo dienu saulē, svinēja savu slinkuma

un izlaidības orģiju. Bija dzirdamas dziesmas, brē-

cieni, šauteņu un ložmetēju tarkšķēšana. Tika

apšaudīti gāju putni, kuri skriedami uz siltām ze-

mēm piepildīja debesis saviem ardievu kliedzie-

niem. Viņi pacēlās vai nu augstākos gaisos vaj

ņēma sev citu ceļu, lai izbēgtu revolūcionārās ar-

mijas ložu metējiem. Brīžam lielceļā, kas spilgti

dzeltēja uz augstākā pakalna muguras, parādījās

vientuļš privāts braucējs un apturējis zirgu,
plaukstu virs acīm nolicis, ilgi skatījās tālumā. Tas

bija kāds saimnieks, kas neitrālā joslā starp novī-

stošiem dārziem, birzēm un laukiem meklēja savas

mājas. Kaut kur neskaidri viņš redzēja saulē sil-

stošas viņu sienas, jumtus un stenderes, vaj atkal

drupas starp apdegušiem augļu kokiem. Bet ne-

viens viņu nelaida turpu. Apgriezis zirgu, nokārtu

galvu viņš aizbrauca un pazuda ceļa putekļos un

pār druvām pārstiepto zirnēkļa tiKlu pelēkā mir-

dzēšanā.

Ēdamas lietas iztērējās ātri un viņām ir maza

nozīme, ja viņu ir daudz, drēbes ir neērtas mainī-

šanai un pārdošanai, un, lūk, zaldātu prātus vi-
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ļināja zelts un nauda, kuros slēpjas visas iespēja-
mības. Latvijā ir daudz vietējās bruņniecības ka-

pu, vientuļos mauzolējos guļ aprakti viņu senči

no daudziem gadu simteņiem. Leģendas stāsta, ka

viņi tur aprakti ar visām savām greznuma lietām.

Zaldātu šķipeles izsvieda ilgus mūžus gulējošos

līķus dienas gaismā un saulē iemirdzējās viņu kauli

un uz kārtīm uzspraustie galvas kausi, iedragāti

senu laiku kaujās, ņirdzināja savus zobus pār iz-

postītiem laukiem.

Latvijā ir baznīcas, kas vairākus gadusimte-

ņus vecas. Viņas mīļas zemniekiem, kuru dzīves

svinīgākie brīži saistīti ar viņām, un vasaru ēr-

ģeļu dobjie basi caur vaļējiem logiem iznēsā tāļu
visapkārt stingras, protestantiskas dziesmas. Fron-

tē nenodarbināti, garlaicības mocīti, sajukušie zal-

dāti ielauzās vienkāršajos lauku dievnamos, izdau-

zīdami logu krāsainos stiklus, sašaudami ar lodēm

Krustā Sistā tēlus un altārus, no kuriem kādreiz

skanēja klusie grēku piedošanas vārdi, pārvērzda-
mi par atejas vietām. No ērģelēm tika izplēstas
stabules un zaldāti taurēdami ar viņām gāja pa

laukiem un mežiem.

Kad viss šajos tautas tempļos bija izpostīts un

viņos bija iegājuši visi elementi, lietus, vējš, cilvēku

zemsirdība un laupīšanas kāre, piroksilins izsvai-

dīja uz visām debesu pusēm sienas, jumtus un tor-

ņus. Vecie zvani pēdējo reiz noskanēdami, sadau-

zīja uz visiem laikiem savas melodiskās dvēseles.

Ļaudīm nebija iespējams aizstāvēties — bailes un

šauteņu šāvieni paralizēja visus vārdus un darbus.

Zaldāti, kuriem nebija nekādas likumiskas tiku-

mības sirdī, sagrāva arī ārējās likumības robežas

un iedzīvotāji atradās vaļā palaistas sabiedriskās

stichijas varā, kura ir briesmīgāka nekā viļņu sti-

chija. Aiz viņas vēl mirdz kādas bākas un saules
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apspīdēti krasti, bet anarķija ir nesaudzīga un visu

iznicinoša.

Kad oktobrī notikās lielinieku dumpis, no zal-

dātu galvām tika izrauti visi regulātori un armijas

milzīgais mēchānisms drāzās uz bezdibeņu, aizrau-

dams sev līdz visu — sabiedrisko iekārtu, manta,
tikumiskos un likumiskos jēdzienus. Ar nenoteik-

tām kontūrām pacēlās miglā kāds milzīgs apoka-

liptisks, kultūrai naidīgs tēls, asiņains despots, kas

līdzīgi antiskājam despotam žēlojās, ka sabiedrībai

nava vienas galvas, kuru varētu nocirst uz reizi.

Un starp vēlā rudeņa lapām, kuras vesetiem māko-

ņiem vēji grieza pa gaisu, šis tēls kā mēi'is dejoja

pa laukiem, izpletis savu sarkano mēteli, kas nozī-

mēja nāvi un iznīcību. lestājās garie rudeņa lieti

un zaldāti, vairs nevarēdami izciest mājās, kurās

dzīvodami viņi bija izdauzījuši durvis un togus,
lauzās iekšā tanīs mājās, kurās mita privātie cil-

vēki. Tur bija Kurzemes bēgļi un vietējie iedzīvo-

tāji, bada, slimību nomocīti un pastāvīgu nāve3
briesmu izbiedēti ļaudis. Un zaldāti, kuri inten-

dantūras sajukuma dēļ arī sāka just trūkumu, at-

ņēma tiem pēdējo pārtiku, govis, zirgus, veļu un

apģērbu. Neviena aizstāvētāja tiem vairs nebija
šajā citkārt miera un pieticības pilnā zemē, kur

tagad visus strīdus izsšīra durklis un lode. Viņi
tika izdzīti iz savām māju vietām un tos, kuri gri-
bēja glābties meža biezumos, nobeidza bads un

slimības. Tos, kuri lūkoja aizkļūt tāļāki no fron-

tes, aplaupīja, bet palicējiem uz vietas tika atstā-

tas tikai acis raudāšanai. Cilvēki sargājās braukt

pa lielceļiem, bet kustējās pa mazājiem sāņu ce-

ļiem un ieraudzīdami kādu zaldātu — atstāja ra-

tus un zirgu, lai glābtu dzīvību. Neviena sabie-

drības šķira, ne tie, kas dzīvoja pilīs, ne tie, kas

mita būdiņās, nebija vairs droši, ka vakaros gulēt

aizejot, viņi redzēs dienas gaismu iekrītam logā.
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Tumšās, bezgalīgās rudeņa naktīs, vējiem plēšot

māju jumtus un līgojot kokus, lauzās mājās zal-

dāti. Ar spīdzināšanu, nošaušanu un sakropļošanu
viņi piespieda iedzīvotājus atdot naudu un pārtikas
lietas un aizejot viņiem, lieli ugunsgrēki, rūcot un

šūpojoties tumsā, cepināja nošauto līķus un apslē-

pa laupītāju pēdas. Netika taupīts ne vecs, ne

jauns, ne stiprie, ne nespēcīgie. Nabagu mājās ne-

spējnieki pa pusei ārprātīgi vecuma nespēkā un

badā, tika izsviesti iz savām gultām un aplaupīti.

Naudas skapi krājkasēs tika sapridzināti, no pa-

gastu māju arķīviem, ar pinniz devumiem un retām

grāmatām bagātām bibliotēkām tika sakurti uguns-

kuri un bieži ar XVIII. g. s. dzejnieku, filozofu,
valsts vīru un valodnieku vapeņiem un ar pašrocī-

giem uzrakstiem apzīmētas grāmatas bija redza-

mas lielceļu grāvmalās vai Vidus Krievijas zem-

nieku asiņainājās un netīrājās rokās. Zaldātu

ieņemtās skolās viss inventārs tika izlietots kuri-

nāšanai, tāpat labības krājuma stirpas, āboliņš un

siena krājumi pļavās un šķūņos. Sēras staigāja pa

visām mājām, un likās, viņām nebūs gala, tāpat
kā tam rudenim, kas pārvērta ceļus par dubļu
strautiem un dzina bezcerības pilnus mākoņus ze-

māku par koku galiem, sajaukdams zemi ar debesi

vienā pelēkā bezgalībā. Ko nespēja izdarīt krievu

dezertieri, to izdarīja dažādas lielinieku komitejas

ar apokaliptiskiem un nesaprotāmiem nosauku-

miem, kuras jaunizgudroto likumu vārdā piesavi-

nājās vēl nenolaupīto, arestēja pilsoņus, kurus vē-

lāk ar cauršautām galvām atrada guļošus ceļ-
malās.

Caur Vidzemi uz ziemeļiem pa to starpu aiz-

gāja vilciens pēc vilciena, kur zaldāti ielauzdami

vagonu jumtus un grīdas, aizveda uz lekš-Krieviju

nolaupītās mantas. Tā tas turpinājās dienām un

naktīm, līdz beidzot visa dienvidus Vidzemē izska-
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tljās pēc postažas, pār kuru pāri gājis ar ugunim

sajaukts viesulis. Lieli putnu bari laidās dikti brēk-

dami pār nenokoptājiem laukiem, virs kuriem no

jūras puses lauzdamies drāzās vējš, plēzdamies

gar drupām un purinādams cilvēkus, kuri šur tur

iznāca klajumos no mežiem raudzīties, vai laupī-

tāju bari nava aizgājuši. Bet ugunsgrēki vēl ar-

vienu kurējās pie debesu malas naktīs, kurās dzir-

dami bija ātri apslāpēti cilvēku kliedzieni. Bei-

dzot, kad pienāca novembra beigas un sadedzinā-

tas bija drupu drupas, sāka krist pār visu kaunu

briesmām un nelaimi mierīgs balts sniegs, klādams

pēdējo miera segu uz līķiem, kapiem, māju atlie-

kām un cerībām ar nolaustiem spārniem.

Frontē tāmēr norisinājās lielās armijas sa-

grūšanas pēdējais akts un kādreiz uzvarošo pulku
atlikušie pēdējie zaldāti pārdeva vāciešiem par

degvīnu savus lielgabalus, šautenes un ložmetējus.
Un ne tik to vien viņi bija gatavi pārdot, bet visu

savu zemi, savu pagātni un nākotni, lai saņemtu
kādā dienā vēstures stibas sitienu uz savām mugu-

rām.

Kad janvāra beigās vācieši pārgāja uzbruku-

mā, krievi nevarēja turēties viņiem pretī. Brauk-

šus un kājām un pa dzelzceļiem viņi metās bēgt
un Latviju vēl reizi apgaismoja ugunsgrēki, izbie-

dēja laupīšanas un briesmīgas slepkavības. Bet

kareivju pašu atklātā nostāšanās Vācijas pusē līdz

ar revolūcijas sākšanos sagādāja tautai šo svilinošo

kaunu un palīdzēja uzcelt tās karātavas, pie ku-

rām šūpojās lielinieku sarkanie gvardi.

Dažu dienu laikā viss Krievijas karaspēks at-

stāja Latviju. No kara sākuma uzskatīti kā brāļi,
draugi un atpestītāji, viņi pa diviem gadiem bija

darījuši visu, lai viņu aiziešanu neviens nenožēlotu.

Caur savu pārkrievošanu viņi izglāba mūs no pār-

vācošanas un šie divi politiskie virzieni iznīcinā-
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dami viens otru, panāca tikai to, ka latvieši sāka

pilnīgāki apzināties sava nacionālā ģēnija ceļus.
Valdījušai divisimti gadus pār Latviju, Krievijai

nebija ne spēka, ne lepnuma aizstāvēt to draudošā

stundā. Vara jātnieks nikni aizaulekšoja prom no

Baltijas piekrastes un velti viņa brēcieni Krievijas

klajumos sauc kopā sajukušo tautu. Notiekās lielā

vēsturisko dekorāciju maiņa, kuras sekas nava pa-

redzamas, jo visas jūras vēl bango un visi ap-

vāršņi ir pilni sadragātu un aizbēgošo kuģu.

Teitoņu zirgi, kuru zviedzienus pie savām ro-

bežām latvieši dzird jau vairākus gadusimteņus,
pēc krievu aiziešanas dusmīgi iekrācās pie latviešu

māju namdurvīm. Vācieši ienesa kārtību, kas bija

līdzīga mēneša sastingušo peizažu kārtībai un kapa
miera klusumam. Dzirdama ir tikai vagonu rībē-

šana, kuri aizved kara laupījumu un rekvizēto

mantu. Visa latviešu garīgā dzīve apstājās it kā

triekas ķerta un vietējā vācu muižniecība, kura

pie krievu patvaldības izpildīja žandarmērijas un

policijas pienākumus, ar vēl lielāku sparu to izpil-
da vācu kārtībai pastāvot. Kara novājinātai, saim-

nieciski izpostītai, mūsu tautai nekad nav draudē-

jušas lielākas briesmas, kā tagad. Viss, ko tautas

varoņi domājuši vēl pirms vācu ienākšanas, ko

viņi atdeva kā karogu nākošām paaudzēm, kriz-

dami cīņā ar ordeni, ko pauž tautas dziesmas

tūkstošbalsīgām mēlēm un pasakas noslēpumai-
niem čukstiem, ko mūsu dzejnieki miglaini ir

redzējuši iezibamies laiku kraujās, ko tauta ar

visu miesu nojaudusi pa šiem trijiem trakuma

un briesmu gadiem, kas no sākuma bijis līdzīgs

vienas lapas trīsēšanai, bet vēlāk, izplatīdamies no

koka uz koku, pārvērties varenā meža šalk-

šanā, visa šī tautas doma par patstāvīgu Latviju
draud izgaist un pārvērsties par neko. Mūs

grib izlietot kā ķieģeli vai cementu, vis-
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vācu valsts ēkai, kurai jāstiepjoties pāri Ei-

ropas kontinentam no Ledus oceāna līdz Vi-

dus jūrai. No mūsu galvām grib izņemt smadze-

nes, lai viņas nedomātu latviskas domas.

Bet kaut mūsu tautu apdraud un posta kā

vācu šovinisti, tā starptautiskie lielinieki, — viņa

tagad tomēr stāv uz stiprākiem pamatiem, kā jeb-
kad. Prasība pēc neatkarīgas Latvijas ir kļuvusi
par visas tautas kustību un caur pārbaudījumiem
noskaidrota viņas apziņā, izpostītā Latvija veido-

jās no jauna kā Latvijas valsts. Mūsu bēgļi, at-

griezdamies atpakaļ savā vecājā zemē, ienes viņā

jaunu sirdi un jaunu garu. Tas ir valsts gars un

uzņēmības gars, kas iet mums pāri, paceldams
mūs un nezdams mūs lielā laikmetā, priekš kura

Latvijas kādreizējā izpostīšana būs tikai epizode.
Kas ir šī laikmeta iniciātors un autors, varo-

nis, kuru var kronēt ar vaiņagu ? Tāda nava, tā ir

visa tauta, kurai pašai jāliek patvaldnieciski sev

galvā savas diktatūras un suverenitātes vaiņags.
Bet ja mēs varoni tiešām vēlamies, tad lai par tāda

top tie, kuri par neatkarīgo Latviju nolika savas

galvas frontē, iegūdami nemirstīgu slavu un godu
savā tautā uz visiem laikiem.

Pēterburgā, 1917.g. decembrī.
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No Liepājas līdz Valkai.

(Vēstule maniem Liepājas draugiem.)

Kad nu beidzot esmu nonācis Valkā un ap-

meties Lugāžu laukumā pilsoņa Tiltiņa mājā

un, istabā ar atsevišķu ieeju sēdēdams, atminos visu

to, ko ceļā tiku dzirdējis un redzējis, tad par prie-
ku un pamācību es tās lietas aprakstu jums, mani

draugi, Liepājā.

Tas ceļš bija garš un pilns daudzām brie-

smām gan dzīvībai, gan mantai, bet tas, ko es stā-

stīšu, lai neattur nevienu izdarīt tādu pašu ceļo-
jumu. Jo nevien tāpēc, ka arvienu ir labi, ja cil-

vēks redz kaut ko jaunu, bet arī tā mūsu savādā

neparastā laika dēļ ir teicami, ja mēs viņu redzam

no visām pusēm un aprakstam nākošām paaudzēm

par ziņu.

Jūs jau zināsiet,ka es braucu ar kuģi „Maiga",
tas ir gan mazs, bet drošs kuģis. Ar daudziem ci-

tiem slaveniem vārdiem, ar kuriem savienota mūsu

jaunās republikas sākums, viņš jau no ļaužu mutes

ir nodots tautas atmiņai. Kad es uz viņu uzgāju,

es ļoti iztrūcinājos, jo viņš bija tikai divdesmit rei-

zes mazāks par katru no tiem kuģiem, kuri gulēja

ostā, apzīmēti ar dažādiem vācu vārdiem. Bet man

iešāvās prātā, ka tur, kur lielais iet bojā, mazais

viegli tiek cauri.

Bez tam es atminos grieķu dzejnieku Arionu,
kurš kuģim bojā ejot no delfina ir ticis izmests

sausumā. Visu to vērā ņemot es kļuvu drošs un

palikos un gaidīju tikai, kad kuģis trīs reizes svilps,
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kas ir zīme, ka viņš aiziet. Tad uz kuģa ieradās

ierēdnis, kuru jūs pazīsiet par Kaimiņu, lai izkra-

tītu, kā viņam bija pavēlēts, ceļotāju mantas un

papīrus. Bet cilvēka redzes spēja ir aprobežota,

tāpat Kaimiņa, jo kā tad citādi daži mūsu ceļa
biedri, ebrēji, būtu noslēpuši daudzus kilogram-

mus sacharīna, kā viņi man to paši vēlāk stāstīja.

Tie dievi, kuri valda pār vējiem, nebija

pašā sākumā labvēlīgi mūsu ceļojumam. Kad no

visiem Liepājas trokšņiem bija mūsu ausīm tikai

vairs dzirdama viņas gaiļu dziedāšana un mēs

nonācām reidā, pie izejas jūrā, sacēlās sniega pu-

tenis un vējš sāka pūst ar niknu varu. Kapteinis

pasludināja, ka brauks tālāk tikai tad, kad vētra

būs rimusi. Mēs sagājām savā kajītē, kas bija plaša

telpa ar divstāvu dēļu gulētavām gar abām sienām

pēc krievu parauga. Es un mani divi biedri, ar

kuriem man bija kopīgs uzdevums un liktenis, uz-

rāpāmies augšā un paklājām savus mēteļus un

apgulāmies. Kad daudzi no mūsu līdzceļotājiem,

tāpat arī mēs, savu strauju dabu vai citu kādu ie-

meslu dēļ, pēkšņi trūkāmies augšā, galvas atsitās

pret dzelzs grieztiem, kas nevienam nebij patīka-
mi. Tāpēc izklaidīgāki aptina galvu bieži ar laka-

tiem, lai pieceļoties izsargātos no sāpēm. Kad at-

minēdamies vakarus ~Pour moi" un citās iestā-

dēs, mēs iebaudījām vakariņas, no iekurinātās

bleķa krāsnīties sāka nākt patīkams siltums, kas

atņēma gribu kustēties. Ceļotāji pamazām sāka

apgulties, daži iededzinājuši sveces, nodevās noso-

dāmai kāršu spēles kaislībai, citi otrādām spēlēm,

pie kam pa tumsu atskanēja sīki smiekli, no kā es

nopratu, ka uz kuģa brauc arī sievietes. Tā kā es

varu, ja vien gribu, aizmigt pat tādā interesantā

stāvoklī, kur cits manā vietā ir gatavs kustēties līdz

rītam kā ūdens zāle, nodomājis,kā viens un tas pats
Dieva miers valda pār cilvēkiem, kā uz sauszemes,
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tā uz juras, es drīz vien saldi aizmigu viļņu šļak-
stēšanas iemidzināts.

Kad es atmodos, caur lūku jeb durvīm spiedās

gaisma un kuģis drebēja un līgojās gluži tāpat, kā

cilvēks, ja viņš pēc daudzām jautru biedru pulkā
tukšotām glāzēm iziet uz ielas. No visa tā es no-

pratu, ka ir iesākusies diena un kuģis iet un atro-

das jau klajā jūrā. Daudzi ceļotāji jau bija nokā-

puši no savām guļu vietām un ēda, kas ir labs pa-

radums, sevišķi uz jūras. Uzmanīgi nokāpis grī-
dā es devos augšā, ziņkārības un svaigā gaisa
valdzināts. Zeme vairs nebija redzama, bet mēs

atradāmies tumši zaļa laukuma vidū, kas viļņojās
un kūleņoja. Lielam zāļainam klajumam daudz

līdzības ar jūru un ja viņā nekur līdz pat apvār-
snim neredz koku un māju, tad vienādība ar viņu
ir pilnīga. Es apbrīnoju to vaļību, kas izplētās ma-

nu acu priekšā un man nāca prātā — cik daudz brī-

vības dabā, bet cik maz viņas dzīvē. Bet cil-

vēki tomēr ir apbrīnojami, ja iegaumējam, ka viņi,
sabiedrībā, tomēr cenšas būt brīvi līdzīgi dabai un

ja labākie iz tiem no šīs cenšanās ir radjuši sev

elku, tad tas liecina, ka cilvēks tiešām ir dieviem

tuvs radinieks, še es nemaz nevaru piekrist to

vācu filozofu domām, kuri mēģina citiem iestāstīt,
ka ļaudīm pietiekot ar iekšējo brīvību vien, bet

katra ārējā cīņa dēļ viņas esot velta.

Bet es atgriezīšos pie kuģa pasažieriem, jo

jūra, ja uz viņu ilgāki skatās, ir vienmuļīga, bet

cilvēks dažādāks un tāpēc interesantāks. Pasa-

žieri sastāvēja vispirms no ebrējiem — spekulan-

tiem, kuri laikam pastāvīgi braukā starp Rēveli un

Liepāju, tad bij kādi uz savām mājām ceļojoši lat-

viešu lauksaimnieki un beidzot mēs, uz dažādām zie-

meļu zemēm Pagaidu Valdības sūtītie. Starp pa-

sažieriem atradās arī četras sievietes, no kurām trīs

gulēja mūsu kajītē, bet ceturtā bija norīkojusies pui-
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šu telpā. Divas, kas atradās mūsu telpā, savu laiku

pavadīja guļu vietās, bet trešā, sasitušies ar ebre-

jiem, flirtēja uz visām pusēm. Tā bija ebrējiete,

diezgan neskaista sieviete, sarkaniem matiem, gaišu

seju un bālām acīm. Un kā tas arvienu gadās, kur

izvēles trūkums sašaurina prasības, arī še atgadījās,
ka daudzi vīrieši pret viņu kļuva nevienaldzīgi. Se-

višķi kāds vecāks kungs, dakteris, ebrējs, sekoja vi-

ņai kā ēna, acis no viņas nenovērsdams, visus uzjau-
trinādams ar savu greizsirdību. Lieta nonāca gan-

drīz līdz atklātai sadursmei ar ebrējiem, kad viņai
ar panākumiem mēģināja tuvoties kāds latvietis.

Sevišķi uz kuģa erotiska jūtu rotaļošanās bija

spilgti manāma, dienu izteikdamies vieglā flirtā, bet

nakti tanī savādā troksnī, kurš jums, mani draugi,

jau pazīstams. Vienu vakaru es redzēju, ka kāds

luterāņu mācītājs, kurš arī brauca līdzi, vientuļa ku-

ģa stūrī bija ietinis savā lielajā lāčādas kažokā

dāmu iz kuģa puiša telpas un galvu pār viņu nolicis

kaut ko stāstīja. Šo un daudzus citus gadījumus no-

vērodams, es nācu pie atziņas, ka mīlestības jūtas ir

it kā zāle. Zāle dīgst, kad saule pagriežās zemei, mī-

lestība parādās sievietei piegriežoties vīrietim.

Vai uz sauszemes, vai uz jūras — visur cilvēkam iet

līdzi viņa dievišķīgie instinkti.

Vējš nebij liels un mēs braucām dienu caur ledus

gabaliem, bet nakti caur zvaigznēm. Vakarā bieži es

nosēdos kuģa galā un skatījos kā viņš brauca pāri

gan Lācim, gan Orionam, gan daudziem citiem

zvaigžņājiem, kuri atspoguļojās jūras dziļumā. Daž-

reiz bija redzama cietzeme un tad parādījās jūras

putni, bariem lidodami ap kuģi.

Dzīve mums ritēja vienmuļīgi, jo lielāko daļu

dienas mēs pavadījām gulētavās, tā kā katram bij

laika diezgan pārdomāt daudzas un dažādas lietas.

Dzīvākais cilvēks uz kuģa bij kāds enerģisks, plecīgs

un muskuļains ebrējiešu tirgotājs, kas bija paradis
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pastāvīgi darboties, bet uz kuģa nezināja kur likt sa-

vu sparu. Viņš te cirta malku, te spēlēja kārtis, vai

vārīja tēju, vai atkal rāva aiz kājām no plauktiem ze-

mē citus žīdus, kuri tad brēca un kārpījās. Bez tam

viņš bij asprātīgs, plašu dabu, jaunu uzņēmību un

piedzīvojumu meklētājs.

Un tā mēs braucām arvienu tālāku uz ziemeļiem,
naktīs biezas miglas dēļ iekļūdami bīstamos stā-

vokļos, mīnu aplokos, bet to mēs dabūjām zināt tikai

tad, kad visas briesmas bija garām. Enerģiskais
un apdomīgais kapteinis Zariņš un kuģa īpašnieks
Eikerts, arvienu bija savās vietās un mēs jutāmies
droši kajītē, kura ar savu tumšumu un gulētavām
līdzinājās lielai blindāžai pozicijās, ko būs redzējis

katrs, kas šo dzīvi dzīvojis. Pa naktīm mēs šur tur

redzējām vientulīgās bāku ugunis un kādu rītu pa-
braucām garām vācu kara kuģim „Magdeburg", kurš

pa kara laiku še bija uzskrējis mīnā un nogrimis.
Brīžam piebraucām tik tuvu cietzemei, ka ar neap-

bruņotām acīm redzējām mājas ar sniegainiem jum-
tiem un augstas koku rindas pie horizonta. Jūra šū-

pojās plaši un mierīgi un šad tad kuģa galā nosēdies

es sapņoju par tiem, kas bija savu likteni viņas viltī-

gajiem viļņiem uzticējuši vēl pirms manis, bet atra-

duši apmierinājumu viņu tumšājos dziļumos.
Bet jo tālāku mēs braucām, jo grūtāks kļuva mū-

su ceļš. Lieli ledus gabali peldēja mums pretī arvie-

nu biežāki un, kad es reiz uzkāpu kapteiņa tiltiņā, es

redzēju savā priekšā tikai ledu, kurš lēnām šūpojās.

Šur tur viņu pāršķēla garas strīpas, kur skalojās va-

ļīgs ūdens. Kuģis, lauzdams ledu, gāja uz priekšu
lēnām un reizēm pavisam apstājās.

Kādu dienuap pusdienas laiku no komandas tilta

atskanēja sauciens, ka uz ledus esot redzami roņi.
Kuģi apturēja un tiešām — kādus trīs simts soļus no

mums kustējās, mūs apbrīnodami, daži šie miermīlī-

gie mūsu jūras apdzīvotāji. Kāds matrozis, pa-
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ķēris šauteni, aizsteidzās uz kuģa galu un nabaga ro-

nis krita uz pirmā šāviena. Viņa citi biedri paslēpās
ūdenī. Ar lielām gavilēm pusdzīvais un baltspalvai-
nais ronis, applūdis asinīm, tika uzvilkts uz kuģa.
Mēs nebijām ne pusversti pabraukuši, ka uz ledus

parādījās otrs roņu pulks, no kura atkal viens, nekļū-
dīgas lodes ķerts, saļima. Vēl dzīvu, uzmanīgi pa

ledu iedams, matrozis viņu aiz astes vilka kuģī un

savīcinājis uzsvieda uz deķa. Ar nāvi kaudamies un

zobus atņirdzis, ronis apdraudēja katru, kurš viņam
tuvojās. Dzīves priecīgais ebrējs, kas visur bija klāt

kritiskos momentos, dabūjis diezin kur rungu, nobei-

dza viņu ar ātru sitienu. Tālāk, kādā ledus svabadā

aplokā, pēkšņi no ūdens izpeldēja melna un ūsaina

galva. Tas viens no veciem, melniem, lieliem roņiem.
Viņš te nogrima ūdenī, te atkal parādījās un pasa-
žieri izbrīnējušies dzīvoja līdzi katrai viņa kustībai.

Uz viņu vairākas reizes izšāva, līdz beidzot ievainots

viņš galīgi pazuda. Ar šīm roņu medībām mēs ga-

līgi bijām aizmirsuši ir briesmas, kas mums drau-

dēja, ir savu ceļa mērķi. Viņas bija jautrs starp-

gadījums mūsu vientuļajā braucienā un jūs, mani

Liepājas draugi, daudz ko dotu, ja jūs no darīša-

nām un „Pour moi" dāmāmun kafijas kaut uz brīdi

izrautu šāds notikums.

Viņam drīz vien uz kuģa sekoja cits notikums,
kas arī pēc savas dabas bija jautrs, bet varēja beig-
ties ļoti bēdīgi. Kāmēr kuģis cīnijās ar ledu un tika

šauti roņi, kāds matrozis, diezin kur dabūjis

pudeli konjaka, bija to iztukšojis un pēkšņi sasli-

mis ar dzeršanas trakumu. Paķēris šauteni, viņš
kādas muļķīgās idejas pārņemts, draudēja nošaut

savu brāli. Pieci cilvēki, uzklupuši viņam virsū,

nespēja viņu savaldīt. Pēkšņi, kur gadījies, kur

ne, dzīves priecīgais ebrējs saņēma matrozi padu-

sē, ienesa matrožu kajitē un piesēja pie gultas.
Pēc tam smiedamies viņš ienāca mūsu būdā un pa-
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grūda ar kāju dēli, kurš bija pārsviests pār divām

kastēm, nogāza zemē četrus savus tautas brāļus,
kuri spēlēja kārtis un, attaisījis čemodānu, ēda ar

lielu apetīti šķiņķi, maizi, sviestu, olas un daudzas

citas labas lietas.

Bet kuģim gāja arvien grūtāki. Vējš sāka

pūst no jūras puses un sablīvēja ledu arvienu bie-

zāki un mēs priecājamies, ka kuģis varēja noiet

vienā stundā versti. Nākošu dienu agri no rīta

visiem tika pavēlēts iziet kuģa virsū. Ledus

spiediens pret kuģa sienām kļuva tik stiprs, kā va-

jadzēja baidīties, ka kuģa sāni netiek ielausti. Bet

pēc pusstundas spiediena spars mitējās, kā arī pu-

tenis, kas mums aizsedza apvārsni. Un tad mēs

redzējām, ka atronamies starp Nargena salu un

Rēveli, kuras torņi un ostas malā stāvošie milzīgie
ceļamie krāni mums bija skaidri saredzami.

Mēs bijām galīgi iestinguši ledū, kurš jau bija
tik biezs, ka viļņi viņus vairs nešūpoja. Bez palī-
dzības no ārienes, kuģis nevarēja izkulties no sava

pārāk mierīgā stāvokļa un tamdēļ pēc brokasta

laika kuģa īpašnieks Eikerts ar kādu matrozi devās

kājām pa ledu uz Rēveli pēc leduslauža. Pasa-

žieri palika nemierīgi un gribēja tikt ātrāki ārā iz

vienmuļīgā un nodevīgā plašuma. Līdz ko Eikerts

ar matrožiem bija nokļuvis uz ledus, daudzos iede-

gās kāre doties tiem līdzi. Drīz vien ap divdesmit

cilvēku nobēga no kuģa, starp kuriem bija arī spa-

rīgais žīds, sasējies ar striķi, divām, paunām pār

pleciem un garu planku rokā. Kad divas stundas

pēc Eikerta kunga aiziešanas bija pagājušas, gan-

drīz visi pasažieri pacēlās, lai atstātu kuģi. Garā

rindā, pulciņos sadalījušies, viņi, pa pusei skriešus,

devās no kuģa projām un drīz vien, vēja purināti,

viņi tālumā bija redzami kā melnas punktis. Ta-

gad no pasažieriem uz kuģa palika tikai savu pie-

lūdzēju atstātā ebrejiete un vēl kādas divas sievie-
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tes un beidzot trīs vīrieši, starp kuriem bija šo

rindiņu rakstītājs. Pa to starpu laiks galīgi no

skaidrojās un mūs sāka mocīt garlaicība un viļināt
cietzeme un mēs trīs vīrieši, pēkšņi apņēmušies, no-

lēcām no kuģa un vējš, no muguras nākdams, mūs

pūstin pūta pa slideno ledu uz Rēveli. Tagad mēs

gājām sausām kājām pa ūdeņa virsu, kā tas ir

noticis ar dažiem ļoti senos laikos, par kuriem stā-

sta kristīgās ticības zelta leģendas. Pēc kāda lai-

ka mēs nonācām pie liela laukuma ar svabadu

ūdeni, kas šūpoja kādu vientulīgu un nomaldīju-
šos mīnu. Nometušies uz viņas, klaigāja bars jū-

ras pīļu, nemaz nenojauzdamas, ka tās ir nometu-

šās un knairas uz klusas un apslēptas nāves. Ne-

viļot man ienāca prātā, cik daudz reizes mēs cil-

vēki ar bērnišķīgu nezināšanu un dievišķīgu bez-

rūpību paejam garām un pat dzīvojām kopā ai-

tādu nāvi, to nemaz nenojauzdami. Mūsu aprobe-
žotais prāts ir dažreiz mūsu laime, jo ja mēs pēkšņi
skaidri redzētu briesmas, kuras mūs katru acu-

mirkli ielenc, mēs ilgi nepārdzīvotu tos garīgos
satricinājumus.

Kad kādu laiku bijām gājuši pār grumbuļai-
niem un sasalušiem ledus gabaliem, mēs beidzot ar

lielām mokām uzrāpāmies stāvā krastā, kar mūs

sagaidīja privātās drēbēs ģērbies, ar šauteni ap-

bruņojies cilvēks — igauņu republikāniskās armi-

jas zaldāts.

Zaldāts mūs aizveda līdz nākošai patruļai.
Tā mūs savukārt noveda līdz iestādei, kur mūs sa-

gaidīja laipnie igauņu valdības ierēdņi, kas, izska-

tījuši mūsu papīrus, mūs kā latviešu valdības

sūtītos tūliņ atlaida, kamēi citus pasažierus aizveda

uz karantēnu.

lesēdušies tramvajā, mēs braucām pa snie-

gaino un vakaraiņo pilsētu, meklēdami viesnīcu,
kur varētu apmesties. Mūsu ceļš gāja brīžam pa
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platiem bulvāriem, brīžām atkal pa tik šaurām

ieliņām, kā pār augsto namu jumtiem tikko bija
saredzamas debesis. Te mūsu priekšā pēkšņi iz-

auga uz augsra zemes vaļņa apdrupuse siena, vai

atkal vientuiā mūrī parādījās ieeja tumšā ejā, kas

veda diezin :iz kurieni. Tas bija Rēveles kremlis,

jeb Višgoroda, kas no saviem augstumiem var no-

skatīties uz septiņi gadu simteņu ilgu pagājību.

Viņa ir redzējusi iz jūras bangainā apvārkšņa kād-

reiz izlienam no-:\ ēģu, zviedru, dāņu kuģus un pie
saviem mūriem pēkšņi parādāmies zaļās Zemgales

sirotājus, šis Rēveles kremlis ir bagāts visā-

diem teiksmainiem stūrīšiem, vecām būvēm, kuras

skaistas padarījušas daudzie gadu simteņi. Kad

es otrā dienā uzkāpu Višgorodas augstākā vietā,
manām acīm atklājās brīnišķīgs skats uz visu Rē-

veli un jūras bezgalību, kura tagad bija apklāta

ar ledu. Tālumā es redzēju ar binokļa palīdzību
melnu punktu, par kuru kāpa tikko redzami dūmi.

Tā bija mūsu ~Maiga", atstāta viena ledainajā

plašumā.

Izskatam no šīs vietas vajaga būt debešķīgam
skaidrā maija dienā, kad bulvāru koku rindas top

zaļas un jūra spīguļo un laistās saulē, pilna balt-

muguraiņu un skrejošu viļņu, kuri līdzīgi vaiņagu

virknēm, viens pēc otra tiek izsviesti augšā pie ap-

vāršņa, vai atkal tajā pašā laikā naktīs, kad va-

kara blāzma, savienodamās ar rīta blāzmu, izdzēš

zvaigznes un piepilda zemi un debesīs ar teiksmai-

nu bālumu, kas aizdzen miegu no jaunavu pagalv-

jiem un iemet viņu sirdīs bezgalīgās mīlestības

ilgas.

Kad mēs bijām Rēvelē visas darīšanas izbei-

guši un beidzot no ostā ienākušās ~Maigas" noņē-
muši savas mantas, kādā sniegainā vakarā, pārpil-
dītā vagonā, no sākuma stāvēdami uz viņa ārējās
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platformas, bet vēlāk noguldamies uz plauktiem,

mēs aizbraucām uz Valku.

Gulēdams pie pašiem griestiem un turēdamies

pie siltumu trubas es domāju par to, cik ātri mūsu

laiks maina savas dekorācijas. No sākuma krie-

vu plūšana uz vakariem, viņu plašas dziesmas un

lamu vārdi visās stacijās un mājās, tad viņu atplū-

šana, lielinieku asiņainā valdība, kraukļa balsī

ķērkstošie vācu leitnanti un vāciešu sīko un sistē-

mātisko pirkstu grābstīšanās pēc tautas rīkles, bei-

dzot jauna valsts, pa kuras territoriju mēs brau-

cām. Vai notikumi še apstāsies jeb būs jauna de-

korāciju maiņa vispasaules traģēdijas nākošam cē-

lienam?

Valka mūs saņēma ar lielu aukstumu, kas lī-

dzinājās polāram aukstumam, kamēr liepājā — at-

minaties — vēl priekš mūsu aizbraukšanas dzie-

dāja cīruļi. Bet tā jau ir Kurzeme, mūsu dienvidi,
svētīta zeme, kurai līdzīgas vairs nava pasaulē.

Valka par to laiku, kamēr no viņas aizgājis
Nacionālais teātrs un ~Līdums", ir pārvērtušies

pilnīgā mazpilsētā, kur var labi justies vienīgi tas,
kuram no svara ir tikai iekšējā brīvība. Staigā-
damspa tiem pašiem ceļiem, pa kuriem mēs gājām,

pērnvasar, es atminos to grāciju kājas un acis, ku-

ras te reiz tik mīlīgi staigāja un izgājušās vasaras

peldētāju baltās miesas saulē pazib manu acu

priekšā, kad es eju gar Pedeli.

Bet par tām nedaudzām nedēļām, kamēr es

še dzīvoju, ir atnācis pavasars silts un bezvē-

jains. ūdeņi noskrējuši, lauki kūpēdami žūst, cī-

ruļi dzied no rīta līdz vakaram un kādu dienu gar

pilsētas nomali pastaigādamies es dzirdēju lemeša

švirkstēšanu mālainā zemē un arāja saucienu:

„nu! nu!" Ak, kaut atdzīvotos līdz ar dabas atdzī-

vošanos arī mierīga darba troksnis mūsu zemē!

Bet mes neviens tam neticam
... Visi vīrieši ir

kara lauka un kad paglabā kritušos, viņus aprok
sievietes.
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Katru dienu mēs dzirdam par briesmīgām

slepkavībām viņpus frontes, kur ik pagastā tiek

nošauts desmitiem saimnieku. Skolas paliek tuk-

šas, ļaudis bēg projām no šām mājām mežos, lau-

kus apstrādāt nav iespējams un sirdis top vien-

aldzīgas un rupjas. Visu to aplūkojot, man lie-

kas, ka sabiedrība neiet uz priekšu, bet mainas ti-

kai chimēras, kurām viņa dzenās pakaļ, gribēdama
tās saķert. Bet viņas tikai apdedzina tos saviem

uguns spārniem, atstādamas sirdīs briesmīgu vil-

šanos.

Šinī pilsētā, kur man nava ne draugu, ne drau-

dzeņu, ne grāmatu, mans vienīgais prieks ir pava-

sars, kurš pašu laiku mostas. Bet arī viņš pilnīgi
mani neapmierina, jo es viņu esmu redzējis daudz

skaistāku citā vietā, citos apstākļos un arī pats tad

biju citāds. Man nepatīk iet uz ielas un laukus

un pilsētu es mīlu novērot, sēdēdams pie loga. Tā-

dos brīžos mani saista Latvijas karogs, kurš plivi-
nās gandrīz Valkas otrā galā uz augstākās mājas,
kur atrodas Ziemeļ-Latvijas Sarkanā Krusta slim-

nīca. Es ceļos agri, līdz ar rīta plaukšanu un re-

dzu kā viņš vēl dus gurdi "piekļāvies mastam. Tad

viņš līdz ar pirmo vēju, lēnām sakustas, attinas,
iemirdzas saulē un laistas ar savām gaišajām krā-

sām cauru dienu pār pilsētu. Lūk, kur augsts mēr-

ķis, ciešanu beigas un mūžīga slava! Dažādas

niknas varas grib mums šo karogu izraut no ro-

kām un samīt ar kājām. Bet vēl mūsu zemē nav

izsīkušas stipras rokas un stingras gribas, tie viņu
noturēs paceltu pār Latviju.

Līdz ar nākošu „Maigas" braucienu, es ziņošu
sīkāki par visu to, ko še man minēt neļaus dažādi

apstākļi un tikumiskie aizspriedumi.

Līdz tam laikam palieciet sveicināti!

Valkā, 1919. g. februārī,
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Senāk un tagad.

Pilsētas man nekad nava sevišķi patikušas.

Es varu apbrīnot viņu architektūru un visu viņu it

kā zem nesamaitamām atmosfairām kopā saspiesto

dzīvi. Tā mani var pat iedvēsmēt, bet pilsēta

manā dvēselē rada tādu pat sajukumu, kā jūra un

es labprāt no viņas aizbraucu uz laukiem, kur

cilvēku kustībās mīt tas pats miers, kā visās

lietās daudzus gadu desmitus atpakaļ. Tad pilsēta

gulēja aiz mežiem, zilākiem nekā debesis un

uz viņu brauca tikai reizi gadā. Tad zemnieks,

apdvesdams visus ar staļļa un siena smaržu,

gāja kā lācis pa pilsētas ielām, baidīdamies pats no

saviem atspīdumiem loga stiklos. Pārbraucis mā-

jā, viņš, ielaida zirgu garaiņiem kūpošā kūtī,

kur laktās snauda vistas un uz siltiem mēsliem

zirgi, bet govis izlaidušās garšļaukus, acis piemie-

gušas, saldi gremoja, brīnišķīgu sapņu apdve-
stas. Viņš pārveda no pilsētas visādus nieci-

ņus bērniem un sievai, stāstīdams tiem par to

kā par vietu, kur zog un māna un no kurienes, cik

vien iespējams ātri jādodas atpakaļ. Un pilsēta
toreiz nevienam nebij vajadzīga. Turpat aiz bir-

zes stāvēja smēde ar vecu apsūnojušu jumtu, ap-
dauzītu laktu un zvērojošu ēzi un še līks kalējs
izkala ecēkšu tapas, šauros lemesīšus un izstāstīja
visiem jaunākās ziņas, kuras sanesa no apkārt-
nes. Pa rudens vakariem, dūmiem nokūpējušās
melnās istabas pildījās dūcošu ratiņu dziesmām

un austuvu klabēšanu. Tur stāstot par vilkiem,
spokiem un velniem vērpa un auda tos brīnišķīgos,
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visādi izrakstītos latviešu audekļus, kuri tā patīk

svešzemniekiem, bet kurus pie mums sāk izspiest
lētie pilsētu fabrikāti.

Tagad zemnieks ir pats pa pusei pilsēt-
nieks. Pilsēta nāk viņam ar vienu tuvāku un val-

da par viņu un viņš dzīvo it kā mūžīgā priekšpil-
sētā. Pilsēta ieiet viņā ar savām idejām, kas no

sākuma liekas nevainīgas, bet lēnam strādādamas,

pārvērš cilvēku pavisam. Tās nāk šurp pa dzelz-

ceļiem, kuri pāršķeļ dārdēdamiun kūpēdami mierī-

gos laukus, biedēdami ragainās govis.

Bet tomēr tur tajos laukos vecu laiku kustības

vēl redzamas un būs redzamas tik ilgi, kamēr

ies aršana un sēšana un visu uzvarošā mašīna, kura

jau nokāvusi evaņģēlisko sējēju, nesaņems visu

savās mēchaniskajās tērauda rokās. Divu lemešu

arklu vietā, kuru velk zirgi, pēkšņi motora arKlis!

Un pamazām sāks izzust no laukiem zirgi, šie

sprauslājošie Latvijas lielceļu rikšotāji. Un drīz

ar to apmierināsies tāpat, kā apmierinājās ar pļauj-
mašīnu ievešanu. Es vēl atminos, kā tas notikās.

Katru gadu, kad nāca sējas laiks, sirmbār-

dains vectēvs paņēma sētuvi un spieķīti un izgāja

laukā, kur jau šur tur bija nolikti atvērti maisi.

Un viņš iesāka sviest graudus, kuri švīkstēdami bira

visapkārt. Laiks tādās reizēs aizvien bezvējains,
debesis zemas un dabīgas, visur dzirdama bij le-

mešu švirkstēšana un nekādu putekļu neredzēja

uz platā lielceļa, jo visi strādāja,

Bet vienu pavasari, taisni uz sējamu laiku,
kādu nakti tēvs no Jelgavas bija pārvedis sējamo
mašīnu un viņa stāvēja sētsvidū mierīga, bet ga-

tava izbraukt. Tajā brīdī iznāca arī vectēvs ar

sētuvi. Tēvs viņam pasacīja, ka tagad sēs ar ma-

šīnu.

„Tu esi muļķis un traks!" sacīja vectēvs un

turpināja iet uz lauku.



213

~Liec to sētuvi nost!" teica tēvs, aizstādamies

viņam priekšā.

Redzēdams, ka pret viņu nepiekāpjas, viņš no-

ņēma no kakla savu jau sadilušo, tik ilgu laiku

kalpojušo sētuvi un nolika to uz klēts priekšas un

garām ienīstai mašīnai, ātriem soļiem aizgāja uz

istabu. Drīz no turienes atskanēja skaņa baznīcas

dziesmu dziedāšana. Viņam vairs cits nekas ne-

atlikās. Sējējs, kas ar savu sētuvi kaklā, graudus
kaisīdams bija staigājis cauri gadu simteņiem, ta-

gad pēkšņi palikās nevajadzīgs vienā stundā. Ne-

viens vairs neredzēs viņa kustības, kad viņa figūra
rīta agrumā tik skaidri atzīmējās pāri līdzenājiem

arumiem, vai atkal vakarā, kad tā līdz ar krēslu,

kas apsedza laukus, pacēlās līdz pat bezgalībai, sa-

vienodamās ar debesīm.

Tādi atgadījumi notikās, kad mašīnas iesāka

ievest un racionālā zemkopība pavairoja latviešu

māju ienākumus daudzkārtīgi. No tā laika ik ga-

dus ir notikušas tādas pārgrozības, un daudzu

paaudžu kāju iebērstie lauku māju sliegšņi un

saplaisājušās durvju stenderes vairs ne par ko ne-

brīnās. Viņi ir redzējuši, ka lauku mājas un vi-

ņām apkārt augošos dārzus, kas tik skaisti izro-

boja zemi ar savu lapu ēnām, grib padarīt par ko-

mūnistiskiem; viņi ir redzējuši, kā krita lodes

ķerts vecais saimnieks, kad viņš ar savas kalsenās

rokas žestu gribēja aizstāvēties.

Laukiem ir tiesības ienīdēt pilsētu. Viņa
ienesusi klusajās sētās, pilnās bēru, kāzu un kri-

stību atmiņu, savu sajukuma garu. šis gars pa

naktīm nemanīts ieiet istabās un čukst pie pagalv-

jiem: „Celies, tu vari būt kungs par visu!" Un

ļaudis sarunājas un iekāpj apcirkņos, kur aizmigu-
ši guļ graudi, kas viņiem nekad nav piederējuši,
ieiet kūtīs un aizved pie vienām mājām pieradušās

brūnaļas un baltmugures.
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Bet no daudz paaudžu kājām ieberstie lauku

māju sliegšņi un saplaisājušās durvju stenderes

skatās un ne par ko vairs nebrīnās. Viņi tic un

cerē uz visu lietu mūžīgu atgriešanos. Viņi paredz
atkal tā laika iestāšanos, kad laucinieks pret vese-

līgu baudu, ko viņš pilsētā aizved — sviestu, pienu
un maizi, dabūs arklus, mašīnas un visas citas lie-

tas. Izmocītie pilsētnieki, no pjedestāliem nogā-

stie tautas vadoņi un tribūni nāks mājā no vispa-
saules revolūcijas un lauku pavardu uguns iedve-

sīs viņiem mierīgākas domas un atveldzinās viņu
sakarsētās pieres. Lauki varbūt ir pārāk konser-

vatīvi. Viņi ilgi glabā vecu laiku atmiņas un mi-

roņiem ir liela vara par viņiem. Bet ar visu orga-

nizējošo pilsētu piedalās pie kādas jaunas nākot-

nes uzbūves arī viņi, ievesdami tajā savu avotu

svaigumu un plašo zemes nopietnību.
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Par mūsu kultūru.

Valstīm visstiprākos pamatus liek ne tik daudz

stipras armijas, cik tautas iekšējā kultūra. Viņa
ir tā vienīgā manta, ko kuģim bojā ejot, braucējs

var paņemt sev līdzi. Tāpat kā reti cilvēki, tā arī

tikai retas tautas to saprot, bet tās, kuras to sa-

pratušas, nokļūst nemirstīgā un dieviem līdzīgā
stāvoklī. Viņas, lai gan pašas zaudējušas patstā-

vību, vai arī mirušas, patur savu garīgo virsvado-

nību arī pēc nāves. levērojot to, ne tikai kara

laukiem, bet arī mūsu kultūrai tagad jāpiegriež

vislielākā vērība, lai mieram iestājoties, ievadītu

viņu tajās sliedēs, pa kurām iedama, viņa varētu

nonākt savā visaugstākā virsotnē.

Gadu simteņi un pēdējais laiks, iedami pāri

mums ar saviem noziegumiem, tumsu un nešķīstī-
bām, apklājusi ķēmainiem nemākuļa zīmēju-
miem kādu dievišķīgu gleznu — mūsu tautas

seju. Un notiekas tas, ka pie mūsu pirmās pa-
rādīšanās vaigu vaigā ar Eiropu, no mums izvai-

rās, un tikai asi redzoši svešinieki nojauš aiz mūsu

ārējā seja citu seju: ne cietsirdīgos un trulos vācie

tības un ne izplūdušos krievu pantus, bet plašu un

maigu latvietību.

Kā tautai, kura tagad pate lemj, domā un

strādā un var izvēlēties sev paraugus, kam sekot,
mums jāiesāk visnesaudzīgākais karš ar mūsu pa-

gājības mantojumiem, kas bija mums kaitīgi un

kaitē arvienu. Bīstamākais no šiem mantojumiem,
kā sekas no gadu simtus atpakaļ notikušā vēsturi-

skā fakta, vācu ienākšanas Latvijā, ir viņu ~kultū
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ras" vienmuļīgais un postošais iespaids uz latviešu

garīgo dzīvi. Sākumā uzspiesta, varmācīga un

noteikti izvesta visās kancelēs Vidzemē un Kur-

zemē, bet vēlāki pieaugušās latviešu pilsonības

pieņemta, kā Eiropas gara augstākā atziņa, vācu

kultūra, nepārtraukti darbodamās un pieskārda-
mās mūsu dzīves parašām, literātūrai un mākslai,

pirmās padarīja tukšas un liekulības pilnas, bet

otras aizrāva bāla un izstīguša sapņa pasaulē.

Zem vāciešu iespaida, kuri sabiedriskā dzīvē

ir varas un rupja materiālisma cienītāji, bet glez-
niecībā un dzejā, būdami gandrīz pilnīgi bez gar-

žas, dodas gluži otrādā pretējībā, latviešu māksla

novērsās ir no savas tautas, ir no Vakareiropas
mākslas tradicijām. Latīnisko tautu un sevišķi
Francijas lielie sasniegumi šinīs laikos pagāja ga-

rām nemanīti vai nāca pieietami tikai caur krie-

viem, šī iespaida saņemšana no vienas tautas

gadu simteņiem ilgi, noplicināja mūsu nacionālo

ģēniju, padarīdama to pārāk vienkrāsainu.

Ja aplūkojam latviešu dainas, kurās tautas

gars atspoguļojās ļoti vispusīgi, tad tūliņ krīt acīs

mākslinieciska temperāmenta un simpātiju sfairas

sašaurināšanās pie lielākās daļas mūsu dzejnieku,
salīdzinot tos ar latvju daiņām. Nepareizi viņas
saprata kā vienkāršu idili.

Uz kuru pusi jāgriežās visām tautas simpāti-

jām un viņas vadoņu politikai, rādīja tie notikumi,
kuri sekoja Krievijas sabrukšanai. Tuvošanās sa-

biedrotiem un Francijai, nozīmē jaunu ēru latvie-

šu gara dzīvē. Karš parādīja Krievijas un Vācijas
īsto seju, un mūsu acu priekšā izpeldēja, par izvir-

tušu nosauktā tauta — franči — uzvarētāji lielājā

pasaules karā. Tā bija latviešu pilsonība, kura pir-
mā ievadīja šo politiku.

Šiem sakariem ar Franciju, kuriem tagad tikai

diplomātisks raksturs, jāpārvēršas par plašu intel-
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liģences kustību, vērstu uz vispusīgu iepazīšanos ar

franču dziļo kultūru, pret kuru viss vāciešu ra-

dītais ir tikai vājš mirdzums. Tā rīkodamies,
mēs pārvarēsim sevī ir krievu, ir vācu iespaidus,

piegriezdamies īstājai Vakar-Eiropai un viņas toņa

devējai Francijai.

Vēsture rāda, ka vienīgi tās tautas ir pārvēr-
tušās par īstām kultūras tautām, kuras nākušas ga-

rīgā sakarā ar franču tautu. Viņas vecais, bet mū-

žam jaunais latīniskais gars ir tas, kas dzen kon-

servātīvo Eiropu uz priekšu. Domas iz viņas gal-

vas izlec pilnīgā apbruņojumā un viņas smalkie

pirksti veido visas lietas. Mūžīgas Latvijas garīgā

atjaunošanās var notikt tikai tad, ja šie pirksti pie-
skaras arī viņai. Pretējā gadījumā mēs būsim

ģeogrāfisks un etnogrāfisks apzīmējums, kaut

mums arī būtu Latvijas valsts. Mūsu prāts, izasi-

nāts Vakar-Eiropā un sevišķi Fran-

cijā, gaišāki saskatīsvisas tās ga-

ra bagātības, kuras apslēptas mū-

su tautas dziļumos, šinī latviskas un latī-

niskās kultūras apvienojumā ir mūsu nacionālā»

renesanses galvojums un ķīla.
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Brīvības slāpes.

Savās piecu gadu ilgās cīņās mūsu tauta ir

daudz ko aizmirsusi. Vispirms tās ir tādas lietas,

kuras viņai sen jau vajadzēja aizmirst. Tā ir verga

pacietība visādu varmācību priekšā, ko viņa tagad

pirmā kārtā ir izmetusi no savas atmiņas. Ja viņa
vēl piemin šos laikus un ar viņiem saistītās lietas,
tad tikai tāpēc, lai iededzinātu lielāku savu sparu

cīņā ar bijušo dienu atliekām, kuras vēl pinās viņai
pa kājām. Viņai arī vairs nava vaļas ļauties pagāt-
nes atmiņām. Laiks ar savām rūcošām plēšām no-

karsē ogles gluži baltas viņas ēzē un izrāvusi no tu-

rienes gluži sarkanu nokarsētu likteni, tauta ar nik-

nu āmuru veido viņu pēc savas gribas. Nebijušas

skaņas un dziesmas piepilda tagad viņas dzirdi.

Skumjo gana stabuli, kura skan no pagātnes, no

kāda miglā sarkstoša pieguļnieku ugunskura, pār-
spēj dikta brīvības dziesma, atplūzdama šurp iz

nākotnes. Uz viņu vērstas visas acis un ausis kāri

pie zemes pieplakušas, pūlas sadzirdēt, vai vēl tālu

un aiz kādiem kalniem un mežiem skan viņas soļu
troksnis.

Bet ne tikai vaimanas un lāstus, līķus, asaras

un cerību sagruvumus veļ mums tumsā no-

slīkušie un mirušie pagājības ūdeņi. Neaptumšots

ne ar ko, no tālām un pagājušām dienām mums

atplūst šurp skaidrs strauts, pie kura nava pieskāru-
sies nekādi laiki, bet kas pats caur laikiem plūz-
dams, ieņēmis viņus sevī un noskaidrodams vi-

ņus, licis tiem apstāties. Tā ir tautas dziņa —

dot savai dzīvei mūžību, nepārvārama tiekšanās
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radīt, lai virs tās dzīves, kas mainas, paceltu dzīvi,
kura uzglabā mūžīgu viena momenta skaistumu.

Lai ābeles vietā, kas katru gadu birdina savus bal-

tos ziedus, paceltos ābele, kuras ziedi mirdzētu un

smaržotu nebeidzami.

Daudzi gadu simteņi, kuros dzīvojusi mūsu

tauta, aizgājuši līdz ar parašām un cilvēkiem,
kas viņos darbojās. Laiki aizgājuši, bet paliku-
sies viņu noskaidrotā un dievišķīgā dvēsele, pievie-
nota caur dziesmām mūsu dienu svabadājam ga-

ram. Mēs it kā varam pielikt ausi pie kādām brī-

nišķīgām teiku durvīm un klausīties. Aiz viņām
mēs dzirdam atkal sen jau pazudušo dzirnu rūk-

šanu un viņu griezēju dziesmas, latviešu vergu

dziedāšanu satumsušā vakarā uz lauka un bāreņu
skumju žēlošanos. Tie ir caur tautas dziesmām par

nemirstīgiem padarīti laikmeti, dažādu darbu un stā-

vokļu virknējums, kas pārvērsti brīnišķīgos acu-

mirkļos.
Nevien atsevišķi cilvēki, bet arī tautas ir pār-

ņemtas šādām nepārvaramām slāpēm pēc nemir-

stības. Dzejā un mākslā tās parādās nemanot. Ti-

kai pēc gadu desmitiem redzams, ka viņas, lī-

dzīgi milzīgiem spoguļiem paceļās pār beigtu laiku

kapiem, atstarodamas kādreizējās debesis, dabu

un dzīvi visā viņu visumā.

Sabiedriskā dzīvē šīs slāpes pēc nemirstības, kas

ir tās pašas vecās slāpes pēc brīvības, izpaužas

kopīgā, visas tautas darbā pie savas dzīves refor-

mēšanas. Bet bieži notiekas, ka šīm nemirstības un

brīvības slāpēm vairs nava gaisa elpošanai un ūde-

ņa dzeršanai. Kaut kas ir noslēdzis tik cieti visus

ūdeņa avotus un svaiga gaisa lūkus, ka draudē no-

slāpēt visu tautu. Tādos brīžos viņas radīšanas ģē-

nijs sāk darboties vulkāniski. Viņš iet klajumā un

runā revolūcijas valodā. Debesīs, kuras nolaidu-

šās pārāk zemu un spiež visus nost, viņš iemet di-

namītu, izdauzīdams viņās lielu robu, lai ieplūstu
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jauns gaiss un jauna gaisma, viņš atslēdz sarū-

sējušiem dzelzs vākiem aizslēgtos avotus, lai izlltu

pa laukiem stādus un ļaudis atveldzinoši ūdeņi,

viņš attaisa bezdibeņa akas, izlaiž no turienes vē-

tru, kurai jānoslauka satrunējušās iestādes. To

visu viņš dara, lai apmierinātu savas tautas brīvī-

bas un nemirstības slāpes.

Tādi momenti nāk priekšā visās tautās, kuras

apzīmētas ar zīmogu, ko laiks uzspiež visu izredzē-

tu tautu pierēm.

Tādu momentu pārdzīvo tagad mūsu tauta.

Viņa sadauzījusi savas zemās debesis un savā

zemē atvērusi visu dzīvo ūdeņu akas. Brīvības un

nemirstības slāpju dzīta, viņa laiž uguni klāt vi-

sam, no kā ir izzudis gars, bet pāri palicies tikai

sauss skelets. Viņas ienaidnieki apgalvo, ka viņa
iesākusi bīstamu spēli un velti sauc pēc važām, jo
mūsu laika kalēji kaļ tikai arklus un zobenus. Tau-

ta paķer šos zobenus un metās cīņā, zinādama, ka,

aizsargājot savu brīvību, viņa aizsargā arī savu

nemirstību.
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Varonīgā Latvija.

Kāmēr Ziemeļ - Francijā lielo kauju dimdo-

ņa atbalsojās tikai vēl karotāju atmiņās, kuri at-

griezušies mājās, vakaros, lampu gaišumā, stāsta

nebeidzamus stāstus par saviem pieredzējumiem,

pie mums šī traģēdija iesākas no jauna ar visām

viņas briesmām un slepkavībām. Pie skaistājām

Francijas un Beļģijas pilsētām, Verdenas, Reimsas,
un Ipras, kuras vāciešu sagrautas un izlaupī-

tas, paceļ pāri laikiem savus mocekļu kroņus,
piebiedrojās tagad Riga. Rudens apvij viņu ar zel-

tu, bet vācu granātas aptraipa asinīm. Bet Rīgas
liktens ir daudz briesmīgāks. Vienai daļai viņas
iedzīvotāju vēl ir glābšanās tajos ceļos, kuri ved

rudeņa klusuma pilnājā Vidzemē, bet otrā, Pār-

daugavā, ir padota visām vācu socialdēmokratu

nekrietnajām iegribām, šiem latvjiem jāredz un

jāpanes tas nepanesamais skats, ka dienāmun nak-

tīm Torņkalna un Āgenskalna dārzos nostādītie liel-

gabali met savas granātas Rīgā. Mums saka, ka tā

ir starptautiskā baņķieru savienība, kura savā kārē

pēc viseiropējiskās reakcijas, organizē šo latviešu iz-

kaušanu. Tas ir taisnība, ka šīs bankas ar savām

tūkstots acīm redz kādu citiem neredzamu zelta

straumju iemirdzēšanos, kuras, ja viņu pasākums

izdodās, plūdīs uz viņu kantoru tērauda atvilktnēm,
bet tās ir Hamburgas, Berlīnes un Brēmenes ban-

kas vispirmā kārtā, kas plaši atvērtas Golca un

Bermondta kārajiem nagiem. Veselu gadu simteni

strādājuši vācu zinātnieki, sabiedriskie darbinie-

ki, dzejnieki un stratēģi, lai uzceltu tērauda stī-
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pām nostiprinātu Vāciju. Tagad viņas ir pārsprā-

gušas un rādīdāmas mums patieso seju. Tur ir vi-

sas viņas politiskās partijas, viņas augstskolu profe-

sori, ģēniji un mākslinieki, kas savijušies vienā neat-

risināmā, pret visu cilvēcīgo šņācošā kamolā. Patie-

šām, grēku pret kultūru ir nodarījusi Antante, kas

lika Foša uzvarošiem leģioniem apstāties pie Reinas,

neļaudama saviem karogiem, durkļiem un lielgaba-
liem iemirdzēties uz Berlīnes ielām. Ne lielinieki,
kuru terors ir tikai niecīga bērnu spēle pret tām

slepkavībām, ar kādām savu pieri apvij Vācija, bet

vācu tauta, kaut gan uzvarēta, bet galīgi nesatriek-

ta, ir tā, pret kuru atkal jāslēdz savienība, jo uz

viņas saucieniem sasaucas tumšie spēki visās zemes

daļās. Tie, kuri zem internacionālisma maskas slēpj

savas slepenās simpātijas pret Vāciju, saka, ka ne

vācu tauta, bet viņas reakcionāri ir darāmi atbildīgi

par tiem briesmu darbiem, kas tiek uzvesti pie

Rīgas. Bet vai vācu strādniecība ir uzstājusies ar

draudošām manifestācijām pret savas valdības rī-

cību? Uz kuras vācu pilsētas ielām ir izaugušas

barikādes, lai aizkavētu jaunu pulku sūtīšanu uz

Latviju? Kur ir tas vācu gara darbinieku protests

pret šīm nekrietnībām, kas iznests no radio pa vi-

sām valstīm, noņemtu kaut daļu tā kauna, ar kādu

sevi tagad apvij vācu tauta? Tāda nava, bet pa-
saule zin gan par šo darbinieku vienu uzsaukumu,
kas izlaists kara sākumā, sankcionēja visas Beļģijā
un Francijā izdarītās varmācības. Pie Daugavas

un Rīgā, kura pilna nokautu cilvēku asiņu un

lielgabalu ložu saplēstu koku smaržas, dzimst

jauna paaudze, mūžīga un varonīga, kas cīnās par

savu tēviju un brīvību pēc veco kultūras tautu kla-

siskājiem un lielājiem piemēriem. Un šinī cīņā mēs

stāvam pjedestālā, augstāki par visām jau-

najām valstīm un uzbrūkam un atsitām, izpostīti
līdz pat savu māju pēdējam akmenim piecu gadu ilgā
karā. Tā ir tā mūsu tēvija, šis nelielais zemes stūrītis
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pie Baltijas jūras un viņu apdzīvojošā tauta un Rīga,

viņas Termopiles un Verdena, no kuras iziet tie

enerģiskie sirdspukstiem, kas aizrauj uz kaujas
lauka visus ieročus nest spējīgos un tā slava, ku-

ras dēļ mūs apskaudīs visas nākošās paaudzes.

Kluss un saulains atnāk rudenis, it kā gribē-
dams savīt mirdzošā vaiņagā visu mūsu biržu un

mežu lapas, lai ar viņām kronētu varonīgās Latvi-

jas traģisko pieri. Bet šis vaiņags sakrīt un no-

birst, nokaisīdamies uz tautas likteņa ceļiem, kur

viņa stāv nesalausta savā pēdējā tranšējā, cerībā

visu izciest un uzvarēt, lai saņemtu neiznīcīgu zelta

vaiņagu, kuru vēsture pasniedz visiem, kas par sa-

vu brīvību un neatkarību prot pastāvēt līdz galam.

Bermonta dienās.
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Pēdējā kauja.

No tā laika, kad viņi ienāca mūsu zemē un

uzvarēja mūs, atņemdami mums zemi un brīvību,
atstādami mums tikai acis raudāšanai un roKas

strādāšanai, mēs ar viņiem esam saķērušies ne-

skaitāmās kaujās. Tās, kuras izcīna ar ieročiem

rokās, mēs pazaudējām, jo pārāk stipri bija tie

spēki, kuri viņus pabalstīja. Tie bija tumšākie

spēki pasaulē, ar kuriem cilvēce ved nerimstošu

cīņu. Tie bija garīdzniecība un patvaldība un,
atbalstīdamies ar vienu kāju Berlīnē un ar otru

Pēterburgā, viņi valdīja. Upes mainīja savu tecē-

šanu, pilsētas savas vietas, bet kas izskaitīs tās

naktis, kuras pilnas visu mūsu cerību drupām mums

ir pāri gājušas? Un viņas arī nav vērts skaitīt.

Tautas mūžīgā atmiņa zin sava posta vaininiekus.

Viņa apmierināsies ar stāvokli pie ūdeņa un mai-

zes, viņa pieradīs pie übaga drēbēm, simtu gadu

kara, bet nekad pie to cilvēku virsvaldības, kurus

sauc par vācu baroniem. Tie mums ir visa zemes

ļaunuma iemiesojums, jo viņš atklāti gaišā dienas

laikā deg uz viņu pierēm.

Tā saule, kura jau sen staigāja pa zemes liel-

ceļiem, ierāva robus tajos mūros, ar kuriem mūs

norobežoja no citas pasaules un mēs saķērāmies ar

baroniem garīgājos kauju laukos un mūsu preti-
nieks bēga. Uzvarētāji tur, kur lomu spēlē fiziskā

vara, viņi pazaudēja kauju, kur viņiem nācās cīnī-

ties ar garīgiem ieročiem. Visa mūsu pēdējo gadu
desmitu vēsture ir spīdošs pierādījums tam. Ne-

vienu nemirstīgu grāmatu, dziesmu vai gleznu
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nava radījusi barona galva un tās grāmatas, kas

par viņiem uzrakstītas un guļ bibliotēku dziļumos,
vēsta tikai par viņu kaunu.

Un tagad, kur mēs esam uzvarējuši arī Latvi-

jas iekšējās un varbūt arī ārējās politikas laukos,

tajās sfairās, kurās viņi vienīgie turēja sevi par

spējīgiem darboties, viņi ir ķērušies pie vecā lī-

dzekļa, fiziskās varas, lai noturētos uz ūdeņa. Tās

cerības attiecībā uz mums, kuras viņiem sabruka

visvācu monarķijai sabrūkot, viņi grib izvest ta-

gad. Vismelnākie negaisa mākoņi stāv ar savām

vētrām un zibeņiem pār to vietu, kur atrodas mūsu

vēstures krustceļi. Mēs esam tā apdraudēti, cik var

tik būt apdraudēta kāda tauta. Ja mūs uzvarēs,

ar mums izrēķināties uz visiem laikiem. Cenzda-

mies saņemt savās rokās savas zemes likteņus, pa-

rakstījuši nāves spriedumu baronu īpašumiem, mēs

esam viņos apvainojuši viņu cilts lepnumu. Saule

var mainīt savu vietu pie debesīm, bet viņi nedrīkst

mainīt savu reiz ieņemto vietu zem saules. Bet

mēs ar vienu rokas mājienu esam viņus gribējuši
novest un arī esam noveduši tādu pilsoņu stāvoklī,

kuri padoti tās zemes vispārējiem likumiem, kurā

viņi dzīvo.

Kas mums draud, ja mēs tiekām uzvarēti?

Mums draud nāve, mēs tiekam izdzīti iz savas

zemes. Viņa tiek sadalīta tiem, kuri cīnās par ba-

ronu tiesībām. Iz dzīvo ļaužu skaita tiek izstrīķēti
visi, kā tas tagad jau notika Kurzemē ar tiem, kuri

ņēmuši dalību tautas atsvabināšanā. Vācieši mūsu ze-

mi ir sadalījuši rajonos, un katrs tiek nodots īpašas
soda ekspedīcijas pārziņā.

Mācītāji ir sacelti kājās, lai novadītu uz elli

beigtās dvēseles.

Tādas ir tās cerības, kuras vācieši jau sākuši

izvest Kurzemē un kuras viņi grib izvest arī visā

Latvijā. Lielniecisms beidzās, cīņa ar viņu nu ir
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otrā šķiras karš, bet karš ar sazvērniekiem baro-

niem sākas. Visi ir pilni tik liela ienaida pret vi-

ņiem, ka nevar būt runa vairs par kopā dzīvošanu

ar tiem, kāmēr viņi nava pilnīgi padevušies mums

un mūsu lēmumiem. Svētais karš pret viņiem lai

saceļ kājās visu tautu. Arklis var palikt viens tī-

rumā, druva var palikties nesēta, bet zeme nevar

palikties vāciešu rokās. Nemaz nedrīkst notikt, kā

mēs varētu pakļūt zem vāciešiem tajā brīdī, kad

visa kultūrālā Riropa ir kļuvusi vaļā no viņu drau-

diem un stāv, uzlikusi kāju uz viņu pieres.

Cīņa ar viņiem mums būs īsa un uzvara droša.

Karotāji lai lien ārā no visām vietām! Pilsētas,

mājas mežos, mājas laukos, lai sūta aizstāvētājus,
lai nāk no visām pusēm un brūk virsū! Nekādas

citas mīlestības vairs nedrīkst būt mūsu sirdīs, kā

mīlestība pret mūsu brīvību, nekāda cita ienaida,
kā ienaids pret sazvērniekiem vāciešiem. Pēdējais
cirtiens ir jādod tiem, kuriem vēsture jau devusi

nāves cirtienu.

Pirms Cēsu uzvaras.
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Uzvaras brīdī.

Vējš, mūsu pašu radīts, ieskrējis mūsu vē-

stures lapas pusēs. Lielājā klusumā, kas tagad

gaidu pilns valda aizmugurē, bet kas pēc dažām

stundām var pārvērsties milzīgās gavilēs, mēs

dzirdam, kā šīs lapu puses šķiras. To, kas viņās ie-

rakstīts, vairs nedzēsīs nekādi laiki. Mūsu uzvara,

līdz šim piekalta pie zemes, nu atraisījusies no tās,

paceļas pār Latviju un taurēdama lido pa priekšu
mūsu kara pulkiem, šīs dienas un viņu nesēji ir

laimīgi. Laimīgākas tās pieres, no kurām iz-

lēca mūsu brīvības ideja, laimīgi tie, kuri viņu

saķēra un nesa tāļāk cauri nodevībām, sajukumiem

nu tumšām noziedzībām, laimīgi tie, kuri tagad
iet uz mūsu zemes dienvidiem pa viņas zelta liel-

ceļiem, mīdami uzvarētā ienaidnieka līķus un sep-

tiņkārt svēti ir viņi, no mūsu vidus aizrautie, uz

mūžīgiem laikiem pieskaitītie mūsu brīvības mo-

cekļu pulkam. Asiņaini, ar zemēm sajaukušies
viņi paceļas pār mums kā karogi un viss gaiss ir tik

pilns viņiem, ka tie, kas ir uz kaujas laukiem,
cīnās viņu ēnā.

šis brīdis skaists kā Slava.

Es redzu arāju uz lauka, māti pie bērna šūpu-
ļa, slimnieku slimnīcā, ceļa gājēju, uz saules sasil-
dītu sliegšņa sēdošu vectēvu, redzu, kā viņi, sa-

ņemdami vēstis no kara lauka, uz brīdi norimst —

cits no sava darba, cits no savām domām vai sap-

ņiem. Kluss prieka bālums noslīd pār viņu sejām.
Beidzot tomēr!
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Daudz reiz dzird sakam,ka tiem esot labi, kuri

nomiruši pirms mūsu laika, neredzējuši viņa šau-

smas un trakuma, kuri gājuši lēnām uz savu Kapu,

dienu balināti, lai beidzot nomirtu tik klusi un sau-

laini, kā nomirst labību lauki rudenī. Bez šaubām,
šādai nāvei, kura uznāk, kad darbu troksnis sāk

aprimt, netrūkst cēluma un lieliskuma. Viņa ir

tikpat dziļa un nozīmes pilna, kā visas lietas, kuras

ap mums. Bet mūsu laiks, vezdams mūs cauri sa-

vām briesmām, mums sagatavojis daudz labāku

daļu. Mūsu personīgo cerību piepildīšanai viņš
pievienojis visas tautas cerību izvešanu un viņas
uzvaru. Saņemdams aiz rokas, viņš ved mūs uz

kādām neredzētām, visas mūsu nācijas svinībām

un uz brīnumu, kādu mēs neredzēsim, kaut mēs

vairs arī nezinātu savu dienu skaitu, uz mūsu tau-

tas mūžīgo brīvību.

Vai tas nav brīnums un taisnības un tiesības

pasaulē vēl nepiedzīvota uzvara, šis jaunais laiks,
kurš saviem zibeņiem liek krist uz apspiedēju galvām

un pa visu zemi pārcērt miljonu ķēdes? Vēsture, dzie-

smas un teikas stāsta par tautu pie Baltijas jūras,

latviešiem, kuri uzvarēti cīņā, ilgus gadus simteņus
ir glabājuši kaut kur dziļumos kādreizējās

brīvības uguni. No šī laika vēsture stāstīs

un dziesmas dziedās par šo tautu, kura apvienoju-
sies devusies kaujā un satriekusi un iznīcinājusi to,
kurš gribēja satriekt un iznīcināt.

Mēs vēl nevaram ne aptvert pietiekoši tos no-

tikumus, kuri ir notikuši, ne arī iešūpoties priekā
tādā mērā, kā tas būtu vajadzīgs. Kā pēc kāda

ģeniāla mākslinieka uzstāšanās publika klusē, lai

vēlāku retie applausi pārvērstos piekrišanas

vētrā, tā tagad saturētās gaviles pārvērtīsies lielā

prieka kliedzienā, kad pirmais pārsteigums būs pa-

gājis un Rīga iedunēsies zvanu skaņās un ieplivi-
nāsies karogos un Kurzemes lielceļi ietīsies putek-
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Jos, kurus sacels mūsu, uz Liepāju maršējošie kara

pulki.

Brālīgs sauciens mūsu kara spēkam, prieks

par viņu uzvarām un klusa viņu varonības apbrī-

nošana lai iet līdzi šīm rindām. Izraujiet visu žē-

lastību iz savām sirdīm, brūciet virsū un izdzenā-

jiet ienaidnieku uz visām četrām debess pusēm!
Uz jūsu kustībām un cirtieniem skatās visa tauta

un tik liels ir tas darbs, ko jūs dariet, ka septiņi
gadu simteņi nāk un klanās jūsu priekšā.

Cēsu uzvaras dienā.



230

Uzvarētāji un uzvarētie.

Pēc tam, kad vācu pamiera delegācija bija

aizbraukusi maršala Foša galvenā nometnē,

otru dienu parādījās sabiedroto armiju virs-

pavēlniecības štāba ziņojums: „Visā frontē

mierīga diena." Tās bija lielā kara beigas. Klu-

sums iestājās pār milzīgājām tranšeju līnijām Ei-

ropā, Āzijā un Āfrikā, un nākošo nakti zaldāti mie-

rīgi aizmiga savās zemes ejās, kur viņi bija pava-

dījuši četrus gadus. Lielgabalu atplestās mutes ap-

turēja savu riešanu un laiski nožāvādamās aizmiga,
lai varbūt vēl reiz iedimdētos salūtiem, kad pēc
miera galīgas parakstīšanas vadoņi un armijas at-

griezīsies triumfējošās galvas pilsētās.
Bet kara spēki, kuri Francijas ziemeļu pro-

vincēs bija savesti, tika jau tad demobilizēti un at-

griezās katrs uz savu pasaules daļu. Indusi uz

svēto Gangu, kurā balto pagodu atspīdumi sapņo

savus tūkstoš gadu vecos sapņus, afrikānieši sarka-

nājos tuksnešos, pilnos saules neizmērojama kar-

stuma, ar lauvu dobjo rūkšanu pie vientulīgājiem
horizontiem naktīs.

Austrālieši caur Indijas okeānu, amerikāņi pār

Atlantiju, dziedādami zem zvaigznēm savas dzie-

smas, devās uz mājām, teikdami mūžīgās ardievas

karam un vecājam kontinentam.

Lielais karš, ģermāņu un latiņu un viņiem rad-

niecīgo rasu sadursme beidzās, iezvanīdama jaunu

un milzīgu žestu laikmetu un aptumšodama Aleksan-

drus Lielos un Cezārus un Hanibalus ar stratēģisko

ģēniju un Tamerlānus, Timurus un Atilas caur savu

cietsirdību.
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Es redzu, ka tur, kur notikās milzīgas kaujas,

Ziemeļ-Francijā, sākas jauna dzīvība. Zāle jau

sāk apsegt ar granātu drumstalām nosēto zemi,

strādnieki rāpjas pa pusgrauto tempļu mūriem,

nostādīdami atpakaļ vecajās vietās uz sava vaiga
nokritušo Kristu un svēto Mariju un šampaņā zem-

nieki atjauno savus vīna dārzus, lai pasniegtu cil-

vēcei uz mazu brīdi dievišķīgu aizmirstību un rei-

bumu. Amors, kurš nežēlīgi šāva savas mirdzošās

bultas pat granātām sprāgstot, turpina savu darbu

tagad jau mierīgas apstākļos pa Francijas lau-

kiem un pilsētām.

Vakar-Eiropa pēc asiņainājiem kara drudža

murgiem paver acis un vējš, nākdams no pasaules

okeāniem, veldzina viņas pieri. Viņa tagad ir uz-

varētāja un valdiniece. Kā senās Romas trium-

vīri, sadalīja savā starpā Romas provinces, viņa
dalakolonijas, kas izplešas pa visu zemes lodi abās

pusēs ekvatoram. Viņas politikas tīkli stiepjas ap

visām tautām, pie kuru kājām žvadz saraustītās

ķēdes.

Vācija, kā teiksmainais vecās Derības Sim-

sons, izdurtām acīm, nostādīta starp tempļa kolo-

nām, kurā Eiropa svin savus uzvaras svētkus, velti

pūlas viņa sagāzt dzīru svinētājiem uz galvām.

Viņas tumsā viņu žilbina lielas atmiņas par nese-

niem kara gājieniem, garā viņa vēl redz ātrvilcie-

nus, kuri svilpdami atiet no Berlīnes stacijas, no-

dārd pāri Bosforam, izbiedē dzeltēnos tīģerus un

dārgiem audumiem apkrautās kamieļu rindas Vi-

dus-Āzijas tuksnešos un tad apstājas kūpēdami
kādā miegainā, palmām ielenktā ostā pie Persijas

jūras līča. Viņa atminas savas ostas pirms kara,

granītā iekaltus, milzīgus ūdeņa rezervuārus, pār-
klātus fabriku dūmiem un okeānu miglām, kur gar

piekrastēm, tumšos spīķeros apgulās Argentīnas

kvieši, ZiemeļKrievijas meži, Āzijas kokvilna un ka-
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fija un tēja, kuru smarža lika ieplēsties nāsīm un

izsauca sapņus par visiem zemes lodes platuma un

garuma grādiem.

Tagad vairs nava ne kuģu, kuru dūmi vēl ilgi

kūpēja uz jūras, kaut gan viņi paši sen jau bija

pazuduši aiz horizonta, ne koloniju ar zelta un

dimanta raktuvēm, ne impērijas, kuras balsī klausī-

jās visu tautu parlamenti, bet ir tikai Vācija no

Vislas līdz Reinai, bezspēcīga, satriekta caur kādu

no debesīm pēkšņi kritušu zibeni.

Viņā ir daudz tumšuma, grēku un noziedzību,

viņa vēl grib kaut kam draudēt, viņa grib iznīcināt

savā beigu agonijā visu, kas viņai vēl gadās ceļā,
viņa grib mirdama dzirdēt kara troksni vēl turpi-
nāmies. Bet viņas rokas tiek saņemtas un turētas

cieti un viņas kara bungu un lielgabalu troksnis

kādā dienā apklusīs arī mūsu zemē un mēs redzē-

sim miera skaidro pieri vārpu vaiņagā paceļamies
pie Latvijas apvārkšņiem.
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Miers.

Nekad pa visu savu ilgo vēsturiskās attīstības

laiku baltās rāsas nebija sasniegušas tādu vare-

nību, kā deviņpadsmitā gadu simtenī. Literātūrā

un mākslā, zinībā, technikā un tirdzniecībā — vi-

sos tajos laukos, pie kuriem pieskārās viņas dzej-

nieki, mākslinieki, zinātnieki un inženieri, it kā no

zemes, it kā uz kādas varenas gribas mājienu iz-

auga jauni atradumi, apžilbināja prātus līdz tam

vēl neiedomājami sasniegumi un tie, kuri stāvēja šī

spīdošā kultūras gājiena priekšgalā, sapņoja par

bezgalīgu progresu, par slavas ceļu, kam bija ap-

žilbināt visus iepriekšējos un nākošos mūžus. Un

tiešām, baltās rāsas savā dziņā visu izpētīt un uz-

varēt bija nenogurdināmas. Viņām nepietika ar

to, ka viņas bija valdinieces pār kontinentiem un

jūrām, telpu un laiku — viņas spiedās ar pētītāja
lāpstām zemes dziļumos, cirta stigas valodu un

vārdu noslēpumainajos biezokņos un izrāva ārā iz

mūžu dusas sen mirušos laikmetus, meta viņiem
virsū jaunu gaismu, tāpat kā barbari, ielauzdamies

valdinieku kapenēs, nostāda priekšā ļaužu ziņkārī-
bai kāda ķeizara līķi.

Materiālās kultūras laukos, pa garajām jūru
līnijām katru dienu bija ceļā simtiem metru garie
okeānu tvaikoņi, izvadādami veselas mantas kau-

dzes starp četru pasaules daļu lielajām galvas pilsē-
tām, pie oKeānu izejām stāvošām dzelzs, granīta,
čuguna un tērauda masām. Tuneļi urbās cauri mā-

koņos pazūdošiem kalniem un balto rāsu tuvākais

uzdevums šās tēchnikas sfairā bija savienot pa jū-
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ras apakšu caur dzelzceļiem Angliju ar Eiropas
cietzemi un caur Bēringa jūras šaurumiem Āziju

un Ameriku. Bagātības šinīs Eiropas rāsu ieņem-
tajās zemēs skalojās kā jūra, bankroti te aizslau-

cīja mantas, te lika tām satecēt atkal vienās rokās

un nenorimdama ne dienu, ne nakti, vārījās pa pa-

saules galvas pilsētām šī kaislības, gara un zelta

orģija.

Katras Eiropas valsts rūpniecība izsvieda uz

pasaules tirgus ik gadus milzīgu mantas dau-

dzumu, mēģinādama izkonkurēt savas sāncenses.

Ar visu savu raksturu un uzņēmību, neatlaidību un

darba mīlestību Vācijai nebija iespējams sacen-

sties šinī ziņā ar Angliju un viņa gribēja ar iero-

čiem panākt to, kur nespēcīgs izrādījās viņas
tirdznieciskais un rūpnieciskais ģēnijs. Priekš tā

viņa izraudzījās laikmetu, kad Eiropa visvairāk

bija noreibuši no saviem mierīga darba triumfiem.

Karš it kā bumba nokrita uz Eiropas cietzemi un

eksplodēja ar nedzirdētu spēku. Pasaules tirdz-

niecība apstājās it kā triekas ķerta. Par visu Ei-

ropu pēkšņi pacēlās kāda diktātora ēna ar prūšu

junkura spožo bleķa cepuri galvā. Vecajai, skai-

stajai un kultūrālajai Eiropai draudēja

briesmas, viņas mākslas tempļi, pilis un dievnami

varēja tikt pārvērsti par vācu kavalērijas zirgu

staļļiem. Viss, kas bija ģeniāls un cilvēci mīlošs,
latīniskās un angļu-sakšu zemēs apvienojās pret
barbāru pulkiem, kuri „Dievs, kungs ir mūsu stiprā

pils" dziedādami, bruka Francijas provincēs. Kara

spēki no Indijas, Dienvidafrikas, Amerikas, Austrā-

lijas devās palīgā apdraudētai Eiropai. Francija,
kurā pēkšņi iedziedājās viss latīniskais Romas ģē-
nijs un galliešu improvizātoriskais talants, nostā-

jās šīs lielās cīņas priekšgalā. Viņa pieredzēja
neizdevības cīņā, atkāpšanos, viņa redzēja barbāru

eskadronus jau pie Svētās pilsētas vārtiem. Bet
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visas vilšanās tikai pavairoja Francijas un viņas
kaujas biedru sparu. Pēc četru gadu ilgas cīņas,

Vācija nokrita bezspēcīga uz savas lielgabalu gul-
tas un visas pasaules nicināta, ir tagad beidzot pa-

rakstījusi miera līgumu.

Pa visām neaptveramajām frontēm atskan

flinšu izlādēšanas troksnis.

Marss ir iztrakojies un aiziet uz aizsauli, kur

Venēras rožainā un dievišķīgā miesa viņam būs

galds, pie kura pēc saviem varoņa darbiem viņš
ēdīs un dzers, cik tik viņam tīkas.

Par visām mūsu ciešanām, kuras ir bijušas

mūžīgas un pārcilvēcīgas, par izpostīto Kurzemi

un daudz cietušo Vidzemi, aiziedams, viņš dāvā

mums brīvību un tiesības, kuras mēs aizstāvam.

Par šo balvu lai tad tev ir pateicība, Marss,

neapmierinājamais cilvēku ēdējs un Venēras stip-
rais mīļākais!

Un tiem mūsu un pasaules brīvības krituša-

jiem aizstāvētājiem, tiem pie Daugavas, Lielupes,

Gaujas un Ventas, tiem, kas vācu ložu ķerti, guļ
beigti visās pasaules daļās un jūras dziļumos, gods

un slava jums mūžīgi mūžam!
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Cīņa par zemi.

No nezināmiem laikiem, kad cilvēki savairojās
neizskaitāmi un izkllsdami pa visu zemes virsu, sa-

dalījās tautās, viņi ved nerimstošu cīņu par zemi.

Ja paceltos pēkšņi dienas gaismā sen pagājuši laik-

meti un ar savām pilsētām, dievnamiem, flotēm un

kara spēkiem, paietu garām mūsu acīm, mēs dzir-

dētu troksni, kas pārspētu pasaules okeānu dimdē-

šanu. Mēs redzētu ugunis, kuru dūmi būtu lie-

lāki nekā visas zemes cepļu dūmi. Un iKviena no

šīm tautām, ir tās, kuras mita pirmatnējos mežos,

mežonīgi plūstošu lielu ūdens straumju kra-

stos, ir tās, kuras nodibinājušas valstis un pilsē-

tas, kuru drupas laiks atskalojis līdz mūsu die-

nām, vedušas aizsargāšanas un uzbrukšanas cī-

ņas par zemi.

Simtiem gadu kāda no šādām tautām dzīvo

auglīgā zemes līdzenumā. Viņas īpašnieki ar

mākslīgām slūžu sistēmām liek upju ūdeņiem pa

neskaitāmiem kanāliem tecēt caur laukiem un tīru-

miem, viņas architekti uzceļ pilsētas, torņus un

dievnamus un vēji, nākdami no nezināmā, iznēsā

viņu brīnumaino slavu līdz mūžības gliegšņiem.
Gudrie skaidrās naktīs pētī spīdošo debesu masu

nemanāmokustēšanos, dzejnieki paceļ ēposos it kā

saulēs tautas varoņus, kviešus malošās dzirnavas

rūc, ietītas miltu putekļu mākoņos un iekšējās kvē-

lēs degošās hetēras raustas muskulaiņu roKu spēcī-
gājos skāvienos.

Kādā dienā visa tauta ierauga pie debesīm vēl

neredzētas zīmes — apžilbinošu fata morganu ar
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kuplgalvainām un nedzirdami trokšņojošām pal-

mām un viņām garām ejošu kara spēku briesmīgā

apbruņojumā. Tie ir milzīgie gaismas un gaisa spo-

guli, kuri atstaro ar visām kustībām no savam vie-

tām nogājušu tautu,, kas dodas meklēt la-

bāku vietu zem saules. Gaisi piepildās ar

mums tagad nepazīstamām valodas skaņām, bērnu

brēcieniem pie stāvājām un piena bagātajām sievu

krūtīm, ieroču žvadzēšanu, pavēļu saucieniem un

baisīgā posta un izmisuma dienā šī apbruņotu vīru,

lopu, sievu un bērnu armija ierodas pie mierīgā

darbā iesnaudušās tautas robežām.

Divi kara spēki saistās kopā kā divi skrējoši

mūri, vāles un zobeni sadragā galvas un plecus,
bultas tirkšķ gaisā, kā pārdabīgi siseņi bari, brē-

cieni un karogi no apvāršņa ndz apvārsnim, un tad

ceļi piepildās aizbēgošiem zirgiem un kara ratiem,

pilsētas rūc, sagrūstot pelnos, druvas deg un uz

kūpošiem gruvešiem, par vergiem padarītiem brī-

viem pilsoņiem un izmocītu sieviešu miesām nosē-

žās jaunie zemes iekarotāji.

Tādas ir tās cīņas, kuru apraksti atnākuši

līdz mums vēstures atstāstījumos un kuras mēs

paši esam pieredzējuši. Bet cik nava to cīņu, ne-

apdziedātu ne dziesmās, ne stāstos un tik senu, kā

par viņu dūnoņām zemes klēpja neizmērojamie
tumšumi vēsta vienīgi tikko dzirdamiem čukstiem!

Nogrimušās Atlantīdas, jūdzēm dziļi dusošās zem

jūras, ar gudrību tik neparastu, priekš kuras viss,
ko mēs zinām, ir varbūt tikai pārejošā pusdienas
ēna!

It nekā nava jauna uz šīs skatuves, kuru mēs

saucam par pasauli un, kurai pāri iet lieliski'un arī

niecīgi aktieri, masu žesti, nezināmā aizsau-

lēs sēdoša režisora rīkoti. No tiem laikiem, kad

pirmais kontinents iznira no jūras viļņiem, kuri vēl

tagad cilvēces ausīs dīc kā Homēra heksametru
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melodija, līdz pat augstu valsts formu sarežģītajām

attiecībām, rit nerimstoša, arvienu vairāk pieaug-

dama cīņa par zemi.

Sisdami laikus un viņu sisti, arī mēs esam kā-

vušies par zemi. Ai tāļos gadu simteņos latviešu

celtās mājas, mājas uz ūdeņa, mājas nolīstu mežu

vidū, tumšajās rudeņa un mēnešainajās ziemas

naktīs vilku spīguļojošo acu ielenktas! Pirmais

latviešu iestrādātais lauks, ar nokautā saimnieka

līķi druvas vagā, svešu roku valdīts — un beidzot

atgūts atpakaļ 1920. g. septembrī!

It kā Spartas Helēna, kuras skaistuma dēļ uz-

sāka karus pilsētas un tautas, ir zeme, mūžīgā māte

un mūžīgā mīļākā. Laipna, maiga, auglīga, ne-

kad neatslābstoša, viņa atdodas visiem vaļīgi, no-

slēpdamās gaisa plašumā, savā bezmērīgā skrē-

jienā ap sauli. Viņai piemīt mūžīga jaunība un

kaut atdodamās miljonkārt, tas, kas satiekas ar

viņu pirmo reiz — jūt pirmās mīlestības maigumu

un uguni. Tautas un zvēri viņas dēļ, kaudamies

un viņu mīlēdami, izšķiež savus spēkus un mirst,
bet viņa vēl dzīvo arvienu, viņa zaļdrēbjaina saules

sistēmas Kleopatra.

Un kad pēdējais cilvēks izpūtīs gaisā savu dvē-

seli līdz ar pēdējo mīlestības nopūtu, saglabādama

savā klēpī visus savu pielūdzēju kaulus, ar pilsē-

tām, aizsalušiem okeāniem,ar visu, ko cilvēce do-

māja mūžīgu un slavenu, akla un tumša, kā Psiche

meklēdama savu Erosu, maldīsies starp zvaigznēm

zeme, mūžīgā māte un mūžīgā mīļākā.
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Rudenis.

Liekas, mēs visi zinām, kāds ir rudens. Viņš
apburošs ar savu mieru, kad nostājās vēji, mākoņi
nolien aiz horizonta un saules gaisma apspīd

veselas piramīdas zelta tuvumā un tālumā. Vēl

apburošāks viņš savā skaidrībā un mierā un noslē-

pumainā pirmo lapu krišanā, kuras krīt kā izkau-

sēta zelta pilieni.
Bet ir arī vēl cits rudens. Viņš piepilda visas

debesis ar miglu, atraisa vaļa vislielākos vē-

jus, paceļ, gaisos veselu bezgalību nobirušu

lapu, izplēsdams tās it kā sarkanus mēra spārnus
pār pasauli. Tas, kam nava pietiekoša optimisma,
kas varonīgi stātos pretī šai vispasaules bezcerībai,
lai labāki neiziet ārā tādās dienās. Cieti noslēgti

slēģi, lampas vienmuļīgā gaisma pār veciem sēju-

miem, palīdzēs viņam uzglabāt mierīgu vīrišķību
un atspirdzināties pie neizsīkstoša, palmām ielenk-

tā avota.

Šādā rudeņainā vakarā, kad vēji pūzdami no

Parīzes, Londonas vai Romas, pilni pieredzējumu
savos bezgalīgos ceļos atsitās pie manu logu rūtīm,
man ienāk prātā domas par vislielāko rudeni, kādu

vien cilvēce piedzīvojusi, par Eiropas rudeni.

Viņš nāk virsū ar lielu sagrūšanu, miglām un au-

kām, kas purina Eiropas purpuru, kuru viņa, nosē-

dusies uz zemēm un ūdeņiem, velti cenšās* salāpīt.
Viņas lauri sāk dzeltēt, viņas marmora trepes ap-
birt lapām un, nosviesdams šur tur ar lielu troksni

uz zemes viņas vecās slavas vairogus, pirmais nā-

ves vējš pūš cauri viņas divi tūkstoši gadus vecā-

jām alejām.
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Es pašķirstu senus Romas vēsturniekus no tiem

laikiem, kad sakrita kolona pēc kolonas harmo-

niskā ēkā, no kuras jau bij izgājis gars. Tas

bija laikmets, kur gaisā jau krustojās bīskapu zižļu
un leģionu īso zobenu kari, kur zem portikiem, kas

vēl atminējās filozofu augstās runas, atskanēja

piedzērušu baņķieru izkaisītais zelts un Venēras

tempļa marmorā atstarojās ne vairs tiklo matronu

purpurs, bet pirmo, uz grautiņu izgājušo kristīgo
skrandas.

Tas bija laikmets, kam par epigrafu var likt

šo pantu korāna, kuru nodeklāmēja, iejaaams
uzvarētā Konstantinopolē turku zultāns: „Zirnēklis
ir savijis savu tīklu ķeizara pilī un pūce iesāk dzie-

dāt savu nakts dziesmu Arrasiāba torņos".

Kaut ganEiropā vēl ir daudz gara, uzņēmības
un lielu nodomu, bet viņas radīšanas spēks sāk iz-

sīkt. Viņas filozofi ir sen jau aiznesuši savu

domu līdz pēdējām iespējamības robežām un dzej-
nieki izdziedājuši visskaistākās dziesmas savām

rasām un cilvēcei. Eiropa sāk pārvērsties lie-

lā muzējā, senu laiku un atmiņu apdvēstā. Sa-

stingdama un tapdama pamazām marmoraina,

viņa taisās pate palikt par sava kapa pieminekli.
Un tie divi apokaliptiskie zvēri, kuri arvienu bi-

juši tautu bojā iešanas vēstneši — starptautiskais

banķiers un starptautiskais proletāriāts, viņas gara

tuksnešainajā arēnā gatavojās saķerties pēdējā

cīņā. Abi viņi no laika gala ir bijuši kultūrai nai-

dīgi tēli. Viens no viņiem pamazām izveido cil-

vēcei svētās Eiropas vietas savās dzelzceļu un

preču stacijās, gatavodamies pārvērst Luvru

savā guļamā istabā, bet otrs, uzskatīdams visu kul-

tūru par buržujisku izdomājumu, ar šauteni, lielā

kara mantotā, mērķē uz Ticiāna Venēras zeltaino

galvu un grib rokām saplēst dievišķīgo meistaru

audeklus.
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Šīs cīņas kontūras tagad apzīmē jās ikdienas

jo skaidrāki, pie viņām izkliedējās pesimisma va-

jātā Eiropa. Bet kādā dienā šie divi uguns stabi

uzšausies visā augumā viņai pāri un kas tad vēl

atliksies no lielās problēmu risinātājas, no jūras

un zemju valdnieces?

Savas vēstures sākumā viņa sakāva Atilu uz

Marnas laukiem, viņa uzvarēja otru Atilu mūsu

dienās, bet tagad iet bojā pate no sevis, nevarē-

dama savienot savas pretrunas un nevarēdama at-

rast mērķi, visus uz vienu cīņu aizraujošu.

Eiropa ir ierauta viņas rudeņa miglu un auku

laikmetā. Brīžam lielais vējš pašķir mākoņus un

parāda sauli, bet atkal apslēpj to, dzīdams veselu

bezgalību nodzeltējušu lapu pa viņas divi tūkstošu

gadu vecājām alejām.
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Eiropas mūžīgums.

Kādā skumjā brīdī es rakstīju par Eiropas

rudeni. Es redzēju viņu nākam tikpat nenovēršamu,
kā nāvi, ar neizsakāmām žēlabām ieraugot pirmo

lapu dzeltēšanu viņas gara bezgalīgājos dārzos.

Man rēgojās acu priekšā arī viņas varas sabruk-

šana uz sauszemes un jūras un to domu un sapņu

fontāna izsīkšana, kurā tā mīlēja peldēties visbrī-

nišķīgākā no zemes nimfām — Eiropa. Es iedo-

mājos šo sēru laiku kā lielu līķautu izstieptu pāri

pasaulei, neparedzēdams nevienu varonīgu roku,

sura to būtu spējīga pārplēst.

Pasauli tagad apžilbina lieliskais Eiropas

varas mirāžs. Liekās, kā uz visas zemes

nava neviena, kas viņai varētu pretī stāties. Viņa
ir valdniece par Vidus Āzijas mūža kapenēm, kur

atdusās seno lielvalstu un tautu skeleti. Viņas
flotu dūmi kūp visu zemju ostās — ir tajās, kuras

tikko mostas uz dzīvi, ir tajās, kuru tautas opijuma
dūmu apdullinātas, sapņo savus bezgalības

sapņus. Un ja kāda no šīm tautām domā sacelties

— plīstošās granātas un šrapneļu troksnis pār vi-

ņas galvām atsviež viņu atpakaļ uz viņas cerību

sagruvumiem.

Bet ar mūžiem apkrautu zeltaino pagodu at-

spīdumi svētos Gangas ūdeņos, pirāmīdu ēnas Ēģip-
tes tuksnešu smiltīs, senās Kartagas drupas svel-

mainajā tuksnesī, kuras redzējušas tik daudz varas

ceļamies, garām ejam un iznīkstam, redz ka ceļas,
garām paiet un iznīkst arī Eiropas vara. Kad Ro-

mas spēks bija visvarenāks, mēs tagad pēc divi tūk-
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stoši gadiem redzam, kā tad jau viņu pārklāja tā

likteņa spārna ēna, kurā noritēja viņas varonīgā

agonija. Eiropa ir liela un neatverama, bet viņai
noskrien asinis pēc tik daudz kaujām, viņa sa-

lauž sev muguru no pārmērīgās spēku saņemšanas

pārvaldīt visu zemi un vai jūs nemanāt pirmos nā-

ves krampjus, kuri jau tricina viņas kolosālo or-

ganismu ?

Bet kad viņas flotu dūmi vairs nebūs redzami

ne uz viena okeāna, kad pirmie barbāri, vai nu cē-

lušies iz viņas pašas vidus vai iznākuši no Āzijas,
dauzīsies pie viņas svēto pilsētu vārtiem, tad Eiropa

pēkšņi atmodīsies un sacelsies savā līdz zvaigznēm

sniedzošā augumā un pārvarēta valdīs savus uz-

varētājus, kā bērnus saņemot tos pie rokas, lai iz-

stāstītu un iemācītu tiem savas gudrības un izvirtī-

bas leģendu.

Ir lielas un bezdibeņu dziļas filozofijas sistē-

mas pacēlušās Indijā ar gudrību tik plašu un bez-

veidīgu kā starpplanētu telpas miglāji, bet vērstas

tikai uz cilvēka garu, viņas ir savažojušas viņa gaišo

aktivitāti caur savas mēmas padošanās un pesi-
misma evanģēlijumu. Ir arī bijušas brīnišķīgas
kultūras perziešiem un arābiem, kuru dzejnieki, lī-

dzīgi austrumzemju fontāniem, lej vēl pret sauli

savu domu un kaislību skaidros ūdeņus. Bet ne-

viena no šim kultūrām nava ieguvusi to vispasau-
les svaru, kā Eiropas tautu kultūra. Tas ir tāpēc, ka

būdama tik pat dziļa, kā citu rasu civilizācija, Ei-

ropas civilizācija ir vispusīgāka un harmoniskāka

un pārpildīta tādas gribas iet arvienu uz priekšu,
kas to padara par visa valdnieci. Nākot sadur-

smē ar sev svešiem elementiem, viņa tos noskaidro

un pārvērš par sava gara vienkāršām sastāvdaļām,
šie elementi top tikai par pagalēm, kuras iesviestas

viņas gara ugunskurā, liek tam uzliesmot vēl aug-
stāki. Komplicēto mākslu valdīt un organizēt,
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prašanu dot saviem sapņiem un domām galīgu iz-

veidojumu, mācēšanu iedvest visām idejām miesa

un asinis, lai to vispasaules melodiju, kura caur-

staro šās zemes lietas, pārvērstu burvīgā harmo-

nijā, visu to Eiropa izvedusi nepārejošās formulās,

mūlās.
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Dažādas pārdomas.

Kara milzīgais ugunskurs, kas savus dūmus un

liesmas kādreiz kūra tik augstu, kā mēs aiz viņiem

neredzējām ne laipnās zvaigznes, ne dzīvību de-

vēju sauli, beidz degt un sakrīt. Bet viņa ogļu
atspīdumā, kurš vēl ir tik liels, kā raustas un dreb

bezgalībā, spokojās un kust nelaimīgās tautas.

Ģērbtas caurumainos un saplēstos kara mēteļos,

viņas sastājušās ap dziestošo ugunskuru, lai kāds

pēkšņis vēja grūdiens neiesvelmētu viņu par jaunu,
kaut gan it nekā nava vairs, kas varētu iedegties.
Pilsētu un māju līķi sniedzas no apvāršņa līdz ap-

vārsnim, pār kuriem šaujās vējš, taurēdams it kā

tūkstots taures vientulīgos skursteņos. Tautas ir

palikušas tik nabagas, kā viņām vairs it neKc* nava,

kā uzvarētājām — uzvaras slava un sakautājām —

zaudējumu kauns. Tie ir tie ieguvumi dēļ cīņas
par viņu rasu nemirstību. Un tā nemirstība ir tur,
tāļu pagātnē, tumsas un staru caurcirsta. Viņa
apgūlusies muzejos un skatās no satumsusam glez-

nām, kur kāds kaislības akts, skūpsts un darbības

žests ir tik dzīvības pilns, kā var starot un starot

cauri gadu simteņiem un neizdzist; viņa dus baltās

statujās uz klusuma pjedestāliem, nodzeltējušu
grāmatu lapās un kādā sociālā sasniegumā, aiz

kura vēl dzirdams runātāja liesmainums un tūk-

stošgalvainā pūļa gājiens; beidzot viņa skrien pa

dzelzceļu sliedēm, kas izbeidzas trokšņainās ostās

un plivinās uz putu apvītiem okeānu tvaikoņu
priekšgaliem. Beidzot šī nemirstība ir nākotnē,

neredzamos, mūžībā pazudušos kalnos, kur sēž,
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klusumā un gaismā, nekustošas, vēl cilvēcei nepa-

zīstamas idejas.

Bet kas mums ir šī nemirstība, kura stāv, at-

balstījusi savus elkoņus uz divām mūžībām — pa-

gātni un nākotni? Viņu klusums mūsu garam

nava izturams. Mēs gribam tagadnes trokšņus,
vārdus, krāsas, skaņas un domas, kas tik ērmoti ātri

zūd mūsu acīm un ausīm, kad mūsu apziņā ieiet

nebūtība. Ap mums vēl šīs tagadnes nava, kaut

gan viņa kaut kur dzimst. Mums ir nomiris pa-

gājības klusums un zālēm apaugušu lauku miers,
kuru Daugava atnes uz Rīgu savā mūžīgajā plū-
dumā.

Karš ar asu, pār visām jūrām nozibošu cirvi,
ir pārcirtis tās pasaules tirdzniecības līnijas, kas

gāja no ostas uz ostu un kur kuģi, satikdamies,

iegaudojās un atkal pazuda, un zem kurām jūras
dibens ir nosēts ar kuģu līķiem, kā tuksnešu ceļi
ar kritušu kamieļu kauliem. Neviens kābelis no

Indijas, Atlantijas vai Klusā okeāna ostām nevēsta

vēl, kā no turienes ir izgājuši tvaikoņi, lai dotos uz

Rīgu. Viņas osta ir tukša un klusa, un pilna bi-

jušo mastu atmiņām. Zāle zeļ jautri uz viņas
dambjiem un viņas ūdeņi, uz kuriem vairs neredz

eļļas glumos spīdumus, ir atguvuši savu pirmatnējo

šķīstību. Tikai kaijas, atskriedamas no jūras,

iemērc viņos savus spārnus, un retums mākoņos li-

dojošs aeroplāns iemet tur savu ātri pazūdušo at-

spīdumu.

Betkādu reiz še satikās visas flagas, lieli bloki

izplēta savus nagus, sagrāba viņos milzīgās sma-

guma masas un nolaida tās dziļi kuģu tumšajos pa-

grabos. Tāļu zemju smaržas izgaroja zāles, kas

bija apķērušās ap kuģu sāniem, skursteņi kūpēja,

brūnie masti dega saulē un maurojošās sirēnas

drebināja veco baznīcu mūrus un logus. Tas bija

tālās vispasaules dzīves fragments, kura ritēja aiz
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okeāna un par kuru stāstīja tie, kas tur bija kādreiz

nokļuvuši.

Daugavas osta toreiz bija atvērta visiem ku-

ģiem, bet Rīgas pilsoņu galvas bija aizslēgtas vi-

sām jaunām strāvām un dziļākām domu kustībām.

Tās vientuļās pieres, uz kurām plivinājās kādas

jaunas idejas karogs, noturētas par trakām, pa-

zuda no Rīgas apvāršņiem, un baznīca ar savu mo-

rāli valdīja pār pilsētu, mesdama savu ēnu vēl tā-

lāku uz laukiem.

Tāpat kā cilvēku pie kādas jaunas atziņas
gaismas noved pārdzīvojumi, kuri viņā izdzēš seno

naivo paļāvību uz dzīvi un ļaudīm, tā tautas sa-

grābj aiz kakla un nostāda uz īstā ceļa milzīgas ka-

tastrofas. Kurzemnieku mājām vajadzēja tikt

noslaucītām no zemes virsus, mūsu tautai vajadzēja
izklīst pa visiem pasaules vējiem, pirms mēs atzi-

nām visu savu iepriekšējo ceļu veltīgumu. Un mūsu

tauta atgriezās atpakaļ un apmetās uz drupām,
bet pilna jaunu ideju un domu. Vecais dauzonis

Marss tik pamatīgi sasita visu aizspriedumu logus,
kā mums vairs nekas nava tik svēts, ko mēs neva-

rētu noārdīt savas nākamības vārdā. Bija ļoti
labi kādās vecās lauku mājās, kur bezvējainās au-

gusta dienas klusumā dārzā brieda āboļi un, noga-

tavojušies, nokrita zemē, mājās, kurām apkārt ba-

loja lauki un kur cilvēki dzīvoja un, beidzot, atrai-

sījās no dzīves koka tikpat mierīgi, cik mierīgi no

koka atraisās lapa. Bet kas ir šī idile pret tiem

svabadiem kustības un darba apdvestiem laikiem,
kuros redzamās kontūras mēs velkam tik plašas,
cik plašs ir Latvijas apvārsnis?

Bieži pa naktīm mani ceļ augšā no miega kāda

ostā ienākušā tvaikoņa gaudojošs svilpiens. Un

tad tik mēs patiesi būsim iegājuši tagadnē, kad šo

sirēnu balsis dienu un nakti ērģelēs pa mūsu ostām,
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mīlētājus iztraucējat viņu buduāros, mirējus viņu
gultās un dievlūdzējus aizdzenot no altāru klu-

suma. Un tā būs tā jaunā Latvija — svinīga un

patētiska, lielais muitas ņēmējs starp vakariem un

rītiem.
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Pa atmiņu pēdām.

šīs rindas es rakstu vientuļās lauku mājās, pil-

nīgā klusumā un mierā. Ārā to pārtrauc tikai lapu

krišana vecajā dārzā, bet istabā krāsniņas jautrā

un patīkamā kurēšanās. Nekad man šie trokšņi
neapnīk, kaut es arvienu viņos esmu klausījies tos

senos rudeņus, kurus esmu pārlaidis šinīs mājās. Nav

arī neviena, kas mani varētu traucēt: putni visi ir

aizskrējuši uz siltām zemēm, bites, kas vasaru li-

doja pa vienu logu iekšā un pa otru ārā, ir apgūlu-
šās jau savos stropos. Arī ļaužu sarunas nav dzir-

damas, jo gandrīz visi, kas še kādreiz dzīvoja, ir

nēšus no šējienes aiznesti, un no visiem gada lai-

kiem man plūst pretī skumja zvanīšana. Tā es

viens še esmu palicis — spēcīgu saimnieku nespē-

cīgs mantinieks, līdzīgs putnam, kas mūsu lejās un

birzīs atskrien tikai uz vasaras dzīvi.

Kad es paceļu acis — sakņu dārzā, maidās,
redzu nosalušus zirņus un pupas un tālāku izrak-

ņātās kartupeļu vagas. Apvilkušās jau ar rudens

pelēkumu saulē žāvējās nenokoptas rudzu stirpas
un vientulīgs linu zārds. Tuvā linu mārka sajauc
savu kodīgo smaržu ar vīstošās zāles un nokaltušo

lapu skābo smaršu. Gluži dzeltēni redzami ap-
vāršņa malā bērzi, rudeņa mūžīgie ceļinieki, kas to-

mēr netiek ne no vietas, šie nodzeltējušie atmiņu
verstes stabi man neizzūd no acīm, ieauguši manā

atmiņā tikpat stipri, cik stipri viņi ir ieauguši zemē.

Un lai gan es rakstu ar melnu tinti, bet patiesībā
es mērcu spalvu savas dzimtenes rudens bērzu zelta

mirdzumā, rakstīdams atmiņas par mūsu valsts tap-
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šanas pirmiem laikiem. Rožu krāsa piederas, iz-

stāstot sirds slepenos notikumus, bet zelta spīdums

stilam, pieskaroties nācijas diženiem darbiem.

Kad mēs sālcam par viņiem runāt, tad mums

būtu jāiesāk ar latviešu strēlniekiem, šo aklo, bet

spēcīgo straumi, kas drāzās uz priekšu, meklēda-

ma savu dzimto zemi. Viņiem valsts ilgas vēl bija
tālas un neskaidras, un kad es viņu iedomājos, es

redzu poziciju naktīs dūmainus ugunskurus, kas

meta blāzmas bārdainās, tumšās un norūdītās sejās.
Gulēdamisavās drūmajās un biezajās zemes būdās

— ar šautenēm un somām pagalvja vietā, viņi domāja

par vāciešiem, ko apkaujot, tie atpakaļ iegūs tēvu

zemi. Latvijas valsts ideāls toreiz vēl bija ab-

strakcija, bet tauta mīlē arvienu turēties pie tau-

stāmām lietām. Kam bija mājas, tie domāja par

viņām, kam to nebija, tam prātā bija muižas zeme.

Viņu rēķins bija spēcīgs un pareizs, viņu instinkts

dievišķīgs un nemaldīgs. Kas bija vācu muiž-

nieki? Apspiedēji un nodevēji. Kas bija vācu

karaspēks? Tas, kas nāca šiem varmākām palīgā.
Bet kas bija viņi — strēlnieki ? Karotāji, kam bija
viņus iznīcināt, lai padarītu latviešu zemi ārisku un

patīkamu. Un kam lai citiem šī zeme pienāktos,

ja ne viņiem, strēlniekiem, tās atbrīvotājiem ?

Un tā šajās pozicijās, ziemas sniegā un pava-

sara un rudens dubļos un vasaras karstumā, gulēja

kopā saimnieku un kalpu dēli, tāpat, kā senās nak-

tīs sienu pļaujot tie bija kopā gulējuši Zemgales
vai Kurzemes pļavās, Gaujas un Lielupes līčos.

Strēlnieku stāvoklis bija traģisks. Viņi, ze-

mes turētāji un kārotāji, bija vieni piespiesti

peldēt savas nacionālās sajūtas tumšajos un dziļa-
jos ūdeņos. Viņu komandieri, latvieši pēc dzimu-

ma, runāja tikai krieviski vai lauzītu latvisku runu.

Par Latviju tie viņiem nestāstīja, bet par uzbruku-
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miem bez noteikta gala mērķa. Šie uzbrukumi

bija pieres sišana pret mūri, tā bija liela, bet vel-

tīga slava. Bet strēlnieki devās uzbrukumā, ik-

katrā vietā parādīdami Ričarda Lauvas sirds dro-

šumu, kas atnes tikai individuālu slavu. Dziļā
pretrunas gars auga strēlniekos, un kad nāca revo-

lūcijas dienas, komandieri vairs nebija valdnieki

pār strēlnieku nemiera un dumpja pilnajām dvē-

selēm. Tā pastiprinās mūžīgā patiesība, ka tik tas

var valdīt un organizēt stipru varu, kam ir kopīga

ideoloģija ar tautu, kas māk paredzēt rītausu, kad

no viņas vēl nekas cits nava jūtams, kā vienīgi aug-

stāko koku tikko manāmas trīsas.

Meklēdami savu dzimto zemi, strēlnieki no-

nāca grūtos maldos, bet viņus visus var saprast.
Tā upju straumes lieliem lokiem tek caur zemēm

un valstīm, līdz beidzot atrod jūru.

Bet bija vēl strēlniekos arī cits virziens un tas

vijās ap nedaudziem strēlniekiem-virsniekiem un

strēlniekiem-rakstniekiem un gleznotājiem. Vi-

ņiem Latvijas valsts bija dzimusi vēl krievu pat-
valdībai pastāvot. Kā vientulīgs un neliels klinšu

rags viņa izšāvās uz augšu pirmām internacionā-

lisma un sociālisma bangām drāžoties. Uz viņa
jau plivinājās sarkanbaltsarkanais karogs. Mēs

bijām viņa pēdas sadzinuši pa vecajām chronikām :

kāds latviešu pulks viņu bija toreiz nesis kaujās.
1917. gada maija svētkos viņš pilnīgi pazuda sarkano

karogu milzīgajā mežā. Pēc tam viņam pavisam bija

jāpazūd, līdz kādā dienā viņš parādījās uz visiem

jumtiem, un visi pārējie karogi atkāpās viņa
priekšā.

No šī neliela pulciņa radās latviešu Nacionālā

strēlnieku savienība, kas viena toreiz turējās pretī

milzīgajam „Iskolatam", briesmīgam internacionā-

lam nezvēram, kas draudēja šaut un šāva uz vi-

sām pusēm, šī savienība izdeva savu laikrakstu
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no sākuma Cēsīs, pēc tam, kad vācieši Rīgu jau

bija ieņēmuši. Viņu nācās gandrīz slepeni dru-

kāt, jo „Iskolastrela" un „lskolata" aģenti mūs ap-

draudēja pastāvīgi. Te bija vajadzīga ārkārtīga

ticība mūsu tautas labajam ģēnijam un laimīgai

zvaigznei. Latviju taču mala divas varas — vā-

cieši un lielinieki, kuri it kā bija sarunājušies, lai

viņu iznīcinātu. Viņi abi vēl varēja apmierināties

ar latviešu tautu, bet ar latviešu valsti nekad Lie-

linieki to uzskatīja kā noziegumu pret internacio-

nālismu, bet vācieši kā sacelšanos pret Vilhelmu

Otro. Un netikvien lielinieki, bet arī krievu to-

reizējais ministru prezidents Kerenskis neKo par

viņu negribēja dzirdēt. Es atminos, ka iebraucis

Rīgā, viņš sacīja runu Zemes padomē. Kad viņš
to bija beidzis un gāja ārā, tad atgriezies un galvu

pa durvju starpu izbāzis, sacīja: „Jā, zināms, lat-

viešiem tiks dāvinātas pašnoteikšanās tiesības."

Vēlā rudenī latviešu Nacionālā strēlnieKu sa-

vienība pārcēlās uz Valku un turpināja savas avī-

zes izdošanu un Latvijas valsts propagandēšanu.
Laikrakstam bieži nācās mainīt savus nosaukumus,

jo „Iskolats" viņu pastāvīgi apdraudēja, arestē-

dams viņas redaktorus un citādus šķēršļus likdams.

Šo rindiņu autoram gadījās rakstīt simbolisku sa-

tini, kurā bij attēlots „Iskolats" un viņa darbi. Tai

vajadzēja parādīties mūsu laikrakstā, bet dienu

pirms tam ~Iskolats" viņu nobeidza uz visiem lai-

kiem. Mēs šo satiru novilkām vairākos eksemplā-

ros uz hektogrāfa, un kādā vētrainā naktī Skalbe,
Erss un es pielīmējām to pie visām padomju iestā-

žu un arī pie ~Iskolata" durvīm. Izmeklēšana bija

liela, bet neviens nenāca mums uz pēdām.

Drīz pēc tam man gadījās savienības uzdevumā

doties uz Pēterpili, bet vācieši dažas dienas pēc tam

bija pārgājuši uzbrukumā, un tas, kas no lielinieku

armijas būs atlicies, kaklu lauzdams drāzās uz
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Krievijas pusi. Visi vagoni bija zaldātu, kukaiņu
un salaupītu mantu pilni, šī bēgšanas atgādināja

kādu XVI. gadu simteni, kad chronista vārdiem ru-

nājot, krievu cars Jānis IV. bēdzis „kā suns, asti kāju

starpā ierāvis."

Bet viņam pakaļ nāca kāda cita vara — vā-

cieši, nāca kā mūsu nācijas mēris. Viņi nesa sev

līdz briesmas, kas bija briesmīgākas par iepriekšē-

jām, jo viņās bija metode. Lielinieki pagaidām

bija aizraidījuši uz viņpasauli atsevišķas personas,

— šo valdība taisījās uz turieni aizraidīt visu tau-

tu. Un to ļoti labi izteica toreiz dzejnieks Jūlijs

Roze: „Hei, bēdziet ļautiņi, kam dzīvība ir dārga!

Vēl kā nekad šī nakts būs briesmīga un barga."
Kas Latvijā palikās? Tie, kas viņu bija mīlē-

juši līdz nāvei — mūsu strēlnieki, bija viņu atstā-

juši, ārēji kalpodami sarkanam ideālam, bet iekšēji
strādādami Latvijas labā. Dragādami ar savu

sparu un savu milzīgo prestižu krievu monarchi-

stiskos karapulkus, viņi traucēja kārtīgas krievu

valdības nodibināšanos, kas būtu nākusi tūlīt at-

karot Baltijas piekrastes. Tā latviešu lielinieci-

skie strēlnieki, pārvērzdamies spēkā ~kas ļaunu
vienmēr grib, bet labu vienmēr nes", sekmēja mūsu

valsts nostiprināšanos.

Latvijā palikās latviešu zemnieki, kas mūžiem
ātri skrejot, bija radījuši mūsu tautas dziesmas,
mūsu latvisko dzīves iekārtu un bija uzcēluši mā-

jas, atkarodami aramu un sējamu zemi purviem
un mežiem. Vēl pirms mūsu agrārā likuma izdo-

šanas,tie bija sakāvuši vācu muižniekus. Viņi no

sava vidus bija izglītojuši ļaudis visādos arodos,
un kad mūsu valsts aparāts kļuva uzstādīts, mēs uz

reizi redzējām zinošus ļaudis ap viņu darbojamies.

Ir labi, ka intelliģence paliekas tuvu zemei,
arvienu juzdama tās dvašu ap sevi lidojam. Tā



254

viņu izglābj no pārsteidzīgiem ideju lokiem un

dara viņas darbu derīgu un skaistu.

Pēterpilī, Aleksandra laukumā, kur apbrī-

nojamas ēkas impērijas stilā, ir nams, kam bija
lemts uz brīdi kļūt par Latvijas ārlietu ministrijas

namu tajos laikos. Saprotams, ne visam namam,

bet tikai vienam dzīvoklim tajā. Te mājoja to-

reizējais Valsts domes deputāts Goldmanis, ko laiks

bija uznesis augstā virsotnē. Tagad viņš jau ir

lejā, jo pirms laika nobriestošiem augļiem un pā-

rāk ātrām reputācijām ir viens un tas pats liktenis.

šajā dzīvoklī tika veikti ievērojami darbi, te

kalpoja Tēvijai ne par lielu naudu un lielam vie-

tām, bet par visai vienkāršu uzturu, ar ko toreiz

varēja maksāt. Te notikās svarīgās Nacionālās pa-

domes sēdes, te Skalbe, milzīgos zaldāta zābakos

un zaldāta ūniformā tērpies, turēja dedzigas nacio-

nālas runas, un filozofs Zālīte izklāstīja savus kon-

stitūcijas projektus, kā zirnekļa tīklu, kurā tas gri-

bēja Latviju saķert, šī projekta vidū piemiegtām
acīm gulēja Imanuēls Kants, kas šās cilpās ir sa-

ķēris tik daudz neuzmanīgu putnu. No šejienes iz-

gāja arī sarakstīšanās ar ārzemju valdībām, un

tika izsūtīts mūsu pirmais ārlietu ministrs Zigfrīds

Meierovics, kā Noasa balodis, lai vērotu, vai ūdeņi
ir nosīkuši, un vai Latvijai ir sausa vieta, kur no-

laisties.

Te arī notikās pirmā Latvijas starptautiskā

propaganda, kurā arī es ņēmu dalību, sarakstī-

dams Nacionālās padomes uzdevumā brošūru iz-

postītā Latvija". Viņas uzdevums bija iekustināt

ārzemju politiķu un naudas vīru sirdis par labu

mūsu nelaimīgai zemei un tautai. Brošūru bija no-

lemts tulkot franciski.

Man viņa bija jānolasa kādā padomes sēdē,

kur viņa guva gandrīz vispārīgu piekrišanu. Tikai
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Artūrs Bērziņš, tagadējais Nacionālā teātra direk-

tors, protestēja pret teicienu ~un Rīga izvarota gu-

lēja ienaidnieku priekšā", aizrādīdams, ka vārds

„izvarota" pieklājīgā sabiedrībā neesot pielaižams.
Pret šīm domām uzstājās Arvēds Bergs — Bērzi-

ņam par lieliem brīnumiem, un manu rakstu no-

lēma izdot, neko viņā nepārgrozot.

Man bija jāizpilda daudzi citi padomes uzde-

vumi, un es arī braucu viņas sūtīts uz Kazaņu pie
vēlākā Valsts prezidenta Jāņa čakstes, vezdams

viņam trīs simti kerenkas un Nacionālās padomes
vēstuli.

Dzīvodams Pēterpilī, es biju liecinieks dau-

dziem svarīgiem vēsturiskiem notikumiem, bet es

netiku redzējis ne Ļēņinu, ne Trocki, tīšām neie-

dams uz sapulcēm, kur viņi runāja. Vēlāk es no-

žēloju, ka vaigu vaigā neskatīju šos divus cilvē-

kus, kuros bija savienojusies visa ļaunuma ģeniali-
tāte. Uz šo abu daimonu saucieniem atsaucās viss

Krievijas klajums, un pasaule vēl ilgi jutīs nākam

no turienes asiņu sāļo smaku, jo no visām šķidrām
vielām tā visgrūtāki žūst.

Man šī Puškīna apdziedātā pilsēta iepatikās,

sevišķi baltajās naktīs, kas neizskaidrojamu bur-

vību piešķīra būvēm un pieminekļiem. Visdārgākā
atziņa, ko še šājos laikos mantoju, bija, ka cilvē-

kam ļoti maz vajaga uzturam, lai viņš justos ve-

sels un brīvs. Pārliecīgas rūpes par to ir viens no

tiem sabiedriskiem aizspriedumiem, ar kuriem mē3

apaugam, tāpat kā kuģis apaug ar zālēm savos

jūras ceļojumos. Arvienu vairāk es nāku pie pār-
liecības, ka laime ir iekšēja, bet ne ārēja lieta, un

ka askētisms ir viena no cilvēka aristokrātiskā gara

formām, kas viņam ļauj labāki saskatīt dzīves un

pasaules neiznīcīgās un mūžīgās līnijas.

Kad atnāca jūlijs, es jutu, ka man ir jābrauc

projām no šīs pilsētas uz Latviju. Tur pļāva sienu,
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tur ziedēja liepas, tur pa baltiem lielceļiem nemi-

tīgi rībēja rati uz Zemgales pusi. Tur arī kopā

krājās visi latviešu politiskie spēki, tāpat, kā upēs
nemanot krājas ūdens pirms plūdu iesākšanās.

Dienā, kad saules gaisma visplašāki lija Pē-

terpils platajās ielās, es sacīju mūžīgas ardievas

šai pilsētai, viņas granīta piekrastēm ar vara jāt-
nieku un dzeltēnajai senāta ēkai ar brīnišķīgajiem
barēljēfiem.

Vilcienā man gadījās kopā braukt ar māksli-

niekiem Dzeni un Zaļkalnu, un kad mēs iebraucām

neitrālā joslā, sādā stacijā man iesitās nāsīs tikko

ceptas rudzu maizes smarža. Lai gan neaizmir-

stams ir daudzu puķu aroms, maizes smarža liekas

par visām jaukākā. Ceptas maizes smarža, kas

nāk no krāsnu mutēm latviešu lauku mājās, ir tas

vīrāks, ko mūsu tauta kvēpina par godu Visaug-
stākam.

Pliskavā, lielajās bēgļu barakās, kādas Kur-

zemes jaunkundzes un gruntnieces mani pacienāja

ar manu mīļāko ēdienu — kartupeļiem ar mērci.

Tagad šīs laipnas jaunkundzes laikam valda savās

mājās, un ja viņas ir precējušās, tad lai pati Laima

cērt līkstis viņu bērnu šūpuļiem, miglojot debesu

gaismu pāri viņu baltajiem pagalvjiem.

Pliskavā es arī redzēju baronu Pilāru fon Pil-

chavu turam dedzīgu aģitācijas runu par labu vācu

Latvijai un skaņu ~hoch!" saucienu par godu vi-

ņas ķeizaram. Vēl skaņāki nekā viņam šis sauciens

iznāca dažiem Rīgas pilsoņiem, kas ap viņu

bija nostājušies, šis sauciens būtu palicis par val-

došu, ja viņu nebūtu pārspējis ar savu — „Lat-

vija!" — bruņotais un stiprais karavīrs. Cik dau-

dziem šī „hoch!" saucējiem vēlāk nenācās apsēsties
uz zemes pie Cēsīm un citur, svīstot asiņainus

sviedrus, tādā kārtā saņemot atmaksu par to, ko

viņi mums darījuši vai vēl gribēja darīt.
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Izkāpjot no vilciena Valkas stacijā, es izdzirdu

skaņu govs māvienu, kas nāca no tās puses, kur at-

rodas Rukeļu saimnieka Pavloviča mājas. Es no-

domāju, ka tā ir laba zīme, jo govs vairāk nekā

citi dzīvnieki nes ļaudīm apmierinājumu. Lēnām

acīm, nesteidzīgi soļodams uz ganībām un mājās

no tām, viņas ir kā enkuris, pie kura piesienas lai-

mīga un labklājīga dzīve. Jau no laiku gala mūsu

birzis un meži ir pilni viņu māvieniem, un rītos

viņas sasaucās pa visām latviešu mājām no Liepā-

jas līdz Valkai. Tāpat kā senos laikos Eiropu vēr-

sis, tā Latviju govs uz saviem ragiem nes mierīgās
un zāļainās krastmalās. Viņu dzeltēnā sviesta

slava ir Latvijas slava, un pusi no mūsu valsts bu-

džeta dod viņas.

Ne Rīga, bet Valka ir sasaistīta ar mūsu valsts

pirmajiem sākumiem. Un tā tas arvienu valstīm

nodibinoties. Ne pilsētas ar lieliem namiem un

augstiem torņiem, vēsturē izdaudzinātas, ir viņu
šūpulis, bet neievērojamas mazpilsētas, kuru mazos

namiņus apskalo sīkas upītes. Tā tas ir arī ar

Valku un Liepāju, un starp šīm divām pilsētām
mūsu valsts dibinātāji šaudījās līdzīgi atspolēm,
ko laikmeta birdos šāva šurpu turpu vēsture, auz-

dama mūsu valsti.

Uz Valku jau 1915. g. pārcēlās ~Līdums", vi-

ņam līdzi daži rakstnieki un lauksaimnieku poli-
tiskie darbinieki, befpēc Rīgas krišanas še apmetās
uz dzīvi liela garīgās Latvijas daļa. Aktieri še

nodibināja savu teātri, no kura attīstījās vēlākais

Nacionālais teātris. Dažādas politiskās grupas še

noturēja savas sēdes, no kurām vēlāk izveidojās
Tautas padome.

lebraucot Valkā, es atradu visus rakst-

niekus, kas bija sakopoti uz tik mazas territorijas,
divos naidīgos lēģeros sadalītus. Pretinieki cits

uz citu nevarēja pat paskatīties, sargādamies iet
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pa vienu un to pašu ielas malu. šī naida iemesli

bija ir dzejas principi, ir dažādas intrigas. Tā kā

vāciešiem, tāpat kā visur, Valkā bija savas lielas

grāmatu noliktavas, tad Sudrabkalns bija nācis

uz pēdām vācu ekspresionismam, sludinādams to

kā jaunu mācību.

Mans dzīvoklis bija divu ielu krustos, bijušā bo-

dē, zemiem logiem, un kādreiz savvaļā atstāts zirgs,

galvu pa atvērto logu iebāzis, nolūkojās manī brīnu-

manām acīm. No rītiem visa artistiskā Valka pagā-

ja man garām, aktrises un aktieri, drāmaturgs un

dzejnieki un redaktori zelta brillēm. Vēl agri pirms
tam mani katru reizi cēla no miega milzīgs troksnis,
kas bija līdzīgs pa ielas akmeņiem ejoša pašbraucēja
troksnim. Tā bija vācu zaldātu kompānija, dzelžai-

niem zābakiem. Viņi gāja, svilpodami nejēdzīgas

vācu dziesmas.

Katru dienu no vakara frontes pienāca vācie-

šiem arvienu skumjākas ziņas, un Valkā un citur

Latvijā viņu disciplīna sāka locīties, kā sāk locīties

ledus upēs, pavasara ūdeņiem pieaugot. Beidzot no-

lija pār Eiropu Vilsona vienpadsmit punkti, un no-

skanēja Klemanso lieliskā frāze: „Un žvadzēdamās

pie tautu kājām nokrīt viņu senās važas". Ledus,
kas bija sakrājies verdzinātās tautās gadu simteņiem,
sāka kustēties un iet, lai izkustu lielajā cilvēcības

jūrā.

Lielais brīdis Latvijai bija pienācis, un vecas

tautas un valstis dzirdēja diktus klauvējienus pie sa-

viem vārtiem un balsī saucām: „Atveriet un laidiet

iekšā!"

Nacionālā padome reprezentēja visai šauras lat-

viešu aprindas, bet lai izietu cienīgi pretī nākamām

dienām, vajadzēja varas, kas aptvertu visus latviešu

apvārkšņus, garīgos, saimnieciskos un politiskos. Te

nu nāca redzama tā ideju ēvolūcija, kas latviešos bija

norisinājusies pāris gadu desmitus pirms kara, un
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toreiz nevarēdama svabadi izteikties, tagad sāka ru-

nāt. Gluži nemanot latviešu zemnieki bija izauguši

par lielu saimniecisku spēku un tagad piecēlās, lai

ņemtu savos plecos laikmeta pienākumus un

grūtības. Senā latviešu vadītāja, Rīgas intelligentā
latviešu pilsonība, bija jau pirms kara izsacījusi vi-

su, ko viņa varēja teikt, un kad laiks prasīja izieša-

nu klajumā, viņa vairījās no svabadības vējiem, kas

pūta no nācijas dziļumiem. Tagad visi mācījās pa-

zīt to neiznīkstošo vērtību, kāda ir laukiem un viņu

saimniekiem, kas savās sētās turēja īsto latviešu tē-

viju, kad visi gaisi bija pilni dažādu ideju pelavām.

Viņiem vajadzēja paņemt grožus no nespēcīgajām

Rīgas pilsonības rokām. Tā dēls pārņem no aizbild-

ņiem mājas valdīšanu, un savienodams ar savu sparu

tēva gudrību, rīkojās un strādā, klausīdamies, ko vi-

ņam māca ātri skrejošie gadi.

Bet bez zemniekiem Latvijā bija vēl daudzas ci-

tas domu straumes, kas gadu desmitiem bija apslēpti

tecējušas, grauzdamās uz priekšu un tagad, tikušas

brīvībā, gribēja valdīt. Citas mūsu zemei naidīgas,
citas labvēlīgas, viņas visas centās pēc tribīnes. Un

tas citādāki nemaz nevarēja būt, jo tā paaudze, kas

visdarbīgāko dalību ņēma mūsu valsts dibināšanā,
jau no agras jaunības bija mācīta redzēt konstitūcio-

nālismā zāles pret visām sabiedriskām nelaimēm. Ti-

kai vēlāk daudzi nāca pie atzīšanas, ka kārotās na-

cionālās vienības vietā parlamentārismam iet

līdz nācijas vienības izjaukšana, un ka parlamentā-
riskā kalpošana tēvijai izvēršas par kalpošanu vis-

egoistiskākām interesēm.

Visām šīm dažādām strāvām vajadzēja saska-

ņoties, un tā cēlās Tautas padome un no viņas valdība

ar Kārli Ulmani priekšgalā. Tikai dažus gadus vēlāk

es iepazinos tuvāki ar šo ļoti ievērojamo cilvēku, kas

latviešu ļaudis pazina labāki kā neviens. Tad es arī

iemācījos cienīt viņa augstās gara un sirds īpašības.
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Valdonīgs, dzimis vadonis, viņš bija cēlies no Zemga-

les, un kā viņas klajumos sastopas visi vēji, tā Ul-

manī sastapās visi latviešu nodomi. Liels tempera-
ments viņā bija apvienojies ar reālu aprēķinu, un

patiesa sirds un prāta saskaņa bija ņēmusi mājas
vietu viņā. Ja vienam cilvēkam uz kādu lietu ir ti-

cība, tad tā drīz vien pielīp citiem, līdzīgi slimībai.

Tā arī Ulmanis, iejūdzies valsts ratos, rāva tos uz

priekšu, visiem iedvesdams cerību, un viņa lielais

optimisms atviegloja ceļu daudziem.

Kad ārējās varas groži bija atslābuši, Valkā uz

reizi pacēla galvu spēki, kas vēstīja nākoša negaisa
tuvumu. Kādā sapulcē, kas notika latviešu biedrības

telpās, un kurai vajadzēja būt mūsu valsts idejas pro-

pagandas sapulcei, iejaucās latviešu lielinieki, sla-

vēdami Ļeņinu un Trocki, un vācu zaldāti, cildināda-

mi Lībknechtu un Rozu Luksemburgu. Kautrīgam

Freivaldam, kas pacēla balsi, izteikdams citas domas,

nācās apklust, dodot vietu nākamo Vecgulbenes va-

roņu vārdu un žestu orģijai. Tā vācieši, kam bija
uzdots aizstāvēt mūsu zemi pret lieliniekiem, jau no

sākuma noslēdza draudzību ar viņiem, izpildot savu

politiķu tālai nākotnei domātos plānus.

Kad politisko domu virzieni bija saskaņojušies,
sākās aizbraukšana no Valkas uz Rīgu, kur bija no-

tikties vissvarīgākam aktam mūsu tautas vēsturē —

Latvijas valsts pasludināšanai.

Tā bija braukšana uz Lieldienām, kaut arī vis-

dziļākais rudenis bija visur. Latviešiem, kas tagad

gribēja saņemt varu savās rokās, nācās Rīgā apme-

sties dzīvokļos, kas nesaskanēja ar tās lomas svarī-

gumu, kādu viņi gribēja uzņemties. Vēl arvienu bru-

ņotais un naglām piedzītais vācu zemes sarga tēls pa-

cēlās skvērā pie apgabala tiesas, un tērauda ķiveres
valdīja pār mūsu pilsētu.
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Valodu, tautību un interešu sajukums Rīgā bija

tik liels un uzmanība, ar kādu šī Eiropas un Āzijas

krustceļos stāvošā pilsēta izturas pret visām strā-

vām, tik atturīga, ka latvieši, kas še ieradās, pieprasī-

dami savu virsvaldību, tika saņemti zobgalīgi. Un

tiešām, Rīgas patricieši še bija valdnieki kopš tiem

mūžiem, kad šī pilsēta sāka pacelt savu galvu citu

lielo ziemeļu pilsētu starpā. Viņu senču un seno ma-

ģistrātu portreti bija izbālējuši, viņu salonu mēbe-

les bija simtiem gadu vecas, un tikpat veci bija arī

viņu lielie tirdzniecības kantori. Bruņinieku un bī-

skapu akmeņos iecirstos tēlus un kapa un piemiņas
uzrakstus Doma baznīcas klostera dārzā bija nodel-

dējušas neskaitāmās kājas, kas še pāri bij gājušas,

un dievnamu durvju dzelzs apkalumiem bija uzme-

tusies gadu simteņu rūsa. Tā šie ļaudis še bija val-

dījuši, ņemdami meslus no vakariem un rītiem, ap-

spiezdami nespēcīgos un lišķīgi glaimodami spēcīgā-

kiem, atvērdami ostas durvis seniem Krievijas ādu

tirgotājiem, austrumu zīda audējiem, poļu labības

ražotājiem un rietumu kultūras izstrādājumiem.
Abas ģildes bija līdzīgas cietokšņiem vai arī — smal-

kam filtram. Viņās ietika vienīgi tie, kuros nebija

palicis nekas pāri no nevācu gara, un ja viņus pēc
tam tur ielaida, dziedot pēc sestdienas maucībām un

dzeršanām „Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils" Doma

baznīcā, viņi ne ar ko neatšķīrās no vecajiem vācu

birģepem.

Šinī pilsētā nu ienāca latviešu valsts dibinātāji,
nenezdami līdz citus ieročus, kā tikai ticību savai

idejai un savai nākamai valstij. Viņi bija apbruņo-
jušies vienīgi ar garu, kam senās Rīgas darīšanās

nebija gluži nekādas vērtības. Neviena valsts tā ne-

bija dibināta, jo arvienu tādam aktam, ceļu pašķirot,
papriekšu bija gājusi vara. šie dibinātāji visi arī

nebija vienprātīgi, jo viņu kreiso spārnu valdzināt
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valdzināja kāda chimēra, kas tagad no sprosta bija

izkļuvuši brīvībā.

Astoņpadsmitā novembra rīts uzausa drūms un

miglains, un neviena zvana skaņa nepavēstīja viņa

sākšanos, un neviena reliģiska ceremonija nenotika

par godu šai ausmai. Tādā kārtā luterāņu baznīca

asi pastrīpoja savu prūsisko raksturu, atgādināda-

ma, ka viņa vispirms ir vācu tautas un pēc tam tikai

Dieva kareivis. Reti nacionālie karogi plivinājās
virs namu fasādēm, jo pie Latvijas robežām jau pul-

cējās tie, kas šos karogus ienīda kā mēri, redzot vi-

ņos visa ļaunuma iemiesojumu, bet aizstāvju šai

valsts augstajai vienības zīmei nebija neviena.

Nacionālais teātris bija pilns ļaužu tajā vakarā

no augšas līdz apakšai, bet tā tomēr nebija teātra pu-

blika. Baznīcas un dievkalpojuma atmosfaira lidoja

pār ļaudīm, kas bija sapulcējušies noraudzīties aktā,
kam latviešu vēsturi bija pagriest gluži citādā virzie-

nā. Ja ir taisnība, ka senču gari ņem dalību dzīvo

gaitās, tad viņu vajadzēja būt pilns gaiss. Visi, kas

bija bijuši vadoņi, kam viņu zemes dzīves darbi deva

tiesības uz individuālu dzīvi arī pēc nāves, še bija
neredzami klāt. Kara vadoņus no ļoti seniem laikiem,
nezināmos tautas dziesmu dainotājus, atmodas laik-

meta dzejniekus un darbiniekus, — visus šos vīrus

esam klāt ikviens sajuta. Jo kas gan cits bija šīs ie-

dvesmas pēkšņais aukstums, kas reizēm drebināja

skatītājus, ja ne mirušo sajaukšanās ar dzīvājiem?

Kas tad galu galā iedvesma ir? Mūsos koncentrēts

pagājības spēks, mirušo senču piepeša atmošanās, kas

ātriem zibeņiem apgaismo pagātni un nākotni.

Teātra zāles durvis atvērās, un pa viņām ienāca

suverēnās tautas pārstāvji, valdība un partiju

pilnvarotie. Kad atkanēja vārdi, ka Latvija sevi iz-

sludina par neatkarīgu valsti — republiku, daudzas

galvas noliecās, un rokas aizklājās sejām priekšā.
Visus sagrāba savā varā lielā acumirkļa spārni, un
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neviens nemanīja nesaskaņu, kādu radīja vienas

partijas deklarācija — sargāt jauno valsti tikai tad,

ja viņa sekos viņas idejām. Daudzi vilcēji bija iejū-

gusies valsts ratos un tikai retais paredzēja, ka viņi
drīz vien dosies katrs uz savu pusi, aizmirzdami Die-

va un tautas priekšā dotos solījumus.

Izgājuši no teātra, ļaudis nokļuva vācu karaspē-
ka okupētās Rīgas ielās, kur tos sagaidīja tumsa un

vācu policija.

Jaunajai valdībai nebija karaspēka, nebija nau-

das, nebija pat vietas, kur nostāties. Visnaidīgāki

pret viņu izturējās paši latvieši. Dzejnieks Linards

Laicēns, cilvēks ar lielu godkārību, pat izsacījās, ka

priekš viņa jaunā valsts neesot pat milna vērta.

Kara ministrija ar savu ministri novietojās Lat-

viešu biedrības namā, kur reģistrēja un pulcēja ap
sevi karavīrus, bet viņu pieteicās pārāk maz. Lat-

vieši bija izklaidēti. Strēlnieki, kas kāvās Krievijas

klajumos, tuvojās jau Latvijai kā naidīga vara, bet

no viņu seniem komandieriem daži bija pārgājuši lie-

linieku kalpībā, citi atkal izlietoja visus spēkus un ta-

lantus, lai glābtu un celtu godā veco Krieviju.

Kara ministra Zālīša uzdevumā, šo rindiņu au-

tors sarakstīja pirmo proklamāciju, ar ko jaunā val-

dība griezās pie tautas, uzaicinādama vīrus stāties

kareivju rindās. Bet tāpat kā miglainā laikā balss

nomirst turpat, kur skanējusi, tā arī tanī garīgā mi-

glājā, kas toreiz Latvijā valdīja, valdības saucienus

dzirdēja tikai viņa pati. Tie kareivji, kas bija pie-

teikušies, izrādījās par nodevējiem, un vienā agrā
rītā šos dumpiniekus apklusināja angļu kuģu

šrapneļi.

Visi tie ļaudis, kas Rīgā bija sabraukuši no da-

žādām malām, denacionālizējušies latvieši, krievu

monarchistiskie oficieri, dažādu šķiru spekulanti pār-

pildīja kafejnīcas un dzertuves. Tie visi bija netī-
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rumi, ko izmet malā sabiedriskās jūras trakošana,
kā mēslojumu nākošās dzīves laukiem.

Apbruņoti lielinieku pulciņi pa tam spiedās Lat-

vijā, un nebija neviena, kas viņus aptur. Laucinieki,
visu iepriekšējo briesmu iebaidīti, izturējās

vienaldzīgi pret valdības aicinājumiem, redzēdami,
ka tai nav spēka. Angļu kuģi, uz ko lika lielas ce-

rības, aizbrauca atpakaļ jūrā, un valdība palikās vie-

na starp diviem naidīgiem spēkiem, starp vāciešiem,
kuru rokās bija visa vara, un lieliniekiem, kas šo va-

ru taisījās paņemt.

Lai apspriestos, ko darīt, Tautas padome sapul-

cējās uz sēdi, un še sociāldēmokrati iesniedza piepra-

sījumu valdībai, kas bija spērusi stingrākus soļus
pret kādiem šaubīgiem elementiem, lai ganDr. Val-
ters viņus ar runu bija nomierinājis, uz tukšas mu-

cas stāvēdams. Valdībai gandrīz izteica neuzticību,
bet kreisais spārns tomēr laikā nāca pie prāta. Kad

iesniedza pieprasījumu, ko valdība domā darīt, lai

aizsargātu zemi no lieliniekiem, atbildēja Ulmanis, no-

beigdams savu īso runu ar spilgtu un noteiktu teicie-

nu : „Sešos un piecpadsmit minūtēs valdība stāsies pie

savu pienākumu izpildīšanas." Te bija domāta brauk-

šana uz Igauniju pēc palīdzības, kuras tomēr nebija,

jo lielinieki jau pārtrauca satiksmi, un ceļā drīz gū-

stā krita izglītības ministrs Kasparsons.

Tautas padomes sēdes notikās pilsētas valdes

sēžu zālē, nelielā telpā. Krēsli bija salikti puslokā ap

garu galdu, kur sēdēja ministru kabinets. Dr. Val-

ters, iekšlietu ministrs, jau toreiz bija apvilcis sa-

vai sejai nekustīgu masku, ko toreiz daudzi turēja

par diplomātiskās kultūras augstāko sasniegumu.

Viņš runāja lēni, savus vārdus pastiprinādams ar

mīmiku un žestiem.

Ministru prezidents Ulmanis valkāja garus svār-

kus, kas padarīja ģeomētrisku viņa augsto figūru.

Viņš toreiz vēl nebija tik impulsīvs kā tagad, kur ilgā
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politiskā darbībā viņš ir tuvāki piegājis savas neiz-

sīkstošas sabiedriskas inspirācijas avotiem. Viņš

bija arī jaunāks un kautrīgāks, un matos viņam ne-

bija tā sirmuma, kas tagad. Bet arī jau toreiz va-

rēja manīt, ka viņš kļūst jautrs un iegūst itkā spār-

nus, ja viņam priekšā stāv kāda cīņa un šķēršļi. Arī

viņa runa tagad kļuvusi citāda. leguvusi formu, tā

sasniedz lielu morālisku patosu, kad viņš pieskaras
tautas vispārīgiem uzdevumiem.

Tajos laikos visur valdīja apbrīnojama vienkār-

šība. Kāds pazīstams Ārlietu ministrijas darbinieks

man stāstīja, ka atgriezies no gūstniecības, viņš ie-

gājis ministru prezidenta kancelējā apjautāties pēc

vietas. Vienā istabā viņš ieraudzījis kādu gludi no-

skūtu kungu, kas vienā rokā turējis tējas glāzi, bet

otrā lielu bulku. „Ar ko man gods runāt?" „Esmu
iekšlietu ministris".

Janvāra pirmās dienās lielinieki jau bija pienā-
kuši pie Juglas, un visi taisījās uz aizbraukšanu. Es

darbojos toreiz „Līduma" redakcijā. Tikai ar lielām

pūlēm mēs dabūjām savu algu, bet vilcieni visi jau

bija aizgājuši, un man ar dažiem pazīstamiem nācās

kājām mērot ceļu no Rīgas līdz Jelgavai, lielinieku

ienākšanas priekšvakarā.

Jelgavā es atradu jau priekšā Skalbi un Akurā-

teru, un tā mēs visi trīs, tāpat kā strēlnieku laikā,

turējāmies kopā, pavadīdami valdību viņas braucienā

uz Liepāju. Jelgavas stacijā mūs visi apkalpotāji

saņēma ar lielu viesmīlību, cerēdami, ka mēs nākam

zemi pestīt no vāciešiem, kas visiem bija kļuvuši par

briesmīgu nastu. Viņi nekā nezināja par lielinie-

kiem un to apbrīnojamo izsalkumu, ar kādu tie ap-

rija mantas un cilvēku dzīvības.

Liepājā mēs ar Skalbi apmetāmies, dzīvokļu trū-

kuma dēļ, kādā vecmodīga žīda istabā, kur bija ne-

jēdzīgi lupatainas mēbeles un peisakainu rabinu por-

treti pie sienām. No žīdu lielās istabas mūs šķīra
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plānu dēļu siena, un bieži Skalbe mani naktīs cēla no

miega: „Eidiņ, klausies, ko tā žīdiete tur dara!"

Katru rītu pie mums ieradās Akurāters ar uz-

traucošām ziņām no frontes, skubinādams mūs uz

bēgšanu. Skalbe bij daudz mierīgāks, viņam gribē-

jās palikt uz vietas un apaugt ar mājību un šo to

pārdomāt.

Beidzot lielinieki bija pavisam tuvu Liepājai pie-

nākuši, un bēgšana kļuva gandrīz par nepieciešamī-
bu. Man izrakstīja ārzemju pasi, komandējot mani

uz Parīzi par lēgācijas sekretāru. Grūtības darīja
tikai mans Zemgales pulka šinelis, kura vietā es gri-

bēju pirkt privātu mēteli. Bet ministru prezidents

zemkopības ministrim bija licis man sacīt, lai nepēr-

kot, jo ārzemēs dabūšot lētāku un labāku.

Otrā rītā zemkopības ministrs Goldmanis, fi-

nanču ministrs Pūriņš un es sēdamies ormanī, lai

dotos uz ostu, kur stāvēja lielais vācu tvaikonis

„Hannover", gatavodamies aizbraukt. Bet kad mēs

gribējām uziet, mūs nelaida, jo mūsu pasēm trūka

Liepājas vācu zaldātu padomes atzīmes. Mēs salikām

savas mantas stūmēja ratiņos un ārēji dusmīgi, bet

iekšēji priecīgi, ka nav jākustas projām no dzimtenes

pilsētas, devāmies jautri runādami mājup.

Pēc dažām dienām lieliniekus atsita, un es pali-
ku neaizbraucis. Goldmanis un Spricis Paegle gan

aizbrauca, bet vēlāk. Pēdējais bija rūpniecības un

tirdzniecības ministrs, un Dānijā viņš bija vedis kā-

das sarunas par Latvijas koku pārdošanu.

Pārradās Liepājā pēc kāda laika arī Goldmanis

un stāstīja par kādu kuģi, kas jau uz viņa sarunu

pamata ieradies ostā ar municiju un pārtiku. Kad

mēs teicām, ka tāda kuģa ostā nemaz nava, viņš uz-

sita ar roku uz ceļa un iesaucās: „Vai tas ir redzēts!

Kur tad viņš paliek?"
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Ministru kabinets savas sēdes allaž noturēja Pē-

terpils viesnīcā, un vienreiz darīšanu dēļ tur ieejot

kopā ar nelaiķi Freivaldu, mēs atradām ministrus

sēžam ap neuzklātu galdu, kur bija maize un liela

bļoda ar brūnām desiņām.

Visi tie ir sīki gadījumi, bet viņi raksturo apstā-

kļus, kādos dzīvoja un darbojās mūsu valsts cēlēji.
Daudz gadu ir aiztecējis no tiem laikiem, viss ir pār-

mainījies un citāds kļuvis. Bet lai gūtu pacilātību

un goda pilnu pazemību un mēra sajūtu, mums vaja-

dzīgs atminēties, kas mēs esam bijuši un kā esam sā-

kuši. Tā dažreiz cilvēks, no zema stāvokļa ticis lielā

godā un slavā, laiku pa laikam kā svētnīcā ieiet ista-

bā, kurā glabājas, kā senu grūtību liecinieks, kāds

pavisam vienkāršs krēsls vai galds.

Liepājā pastāvīgi notikās sadursmes starp latvie-

šu un vācu virsniekiem, jo viņi visādi centās latvie-

šus pazemot un neviena vien pļauka ir ķērusi vāciešu

trulās sejas. Zālītī mūsu karavīri bija atraduši īstu

priekšnieku, un īstā latviešu patriota sirds sitās visā,
ko viņš domāja un darīja. Man nācās Liepājā arī

pieredzēt mūsu pirmā virspavēlnieka bēres. Es vi-

ņu redzēju zārkā gulošu, vienkārša kareivja ūnifor-

mā, kas bija notraipīta zemēm un asinīm. No tā

laika mūsu tauta ir aizvadījusi uz kapiem daudzus

pazīstamus vīrus, bet neviena bērēs karogi un lāpas

neplivinājās tik skumji, kā lielo pulkvedi pavadot.

Pa tam arī no Ziemeļlatvijas pienāca arvienu

labākas ziņas: igauņi pastāvīgi spieda lieliniekus at-

pakaļ, un tur veidojās jauna latviešu armija pulkve-
ža Zemitāna vadībā. Tāpēc valdība nolēma, ka Val-

kā izdodams laikraksts, kas tur propagandētu Latvi-

jas valsts ideālus.

Tad, kādu dienu, uz valdības pavēli Nonācis, Jan-

ševskis un es, mazajā tvaikonītī „Maigā", kas nesa-

raujami saistīts ar mūsu republikas sākumiem, ia-
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braucām pa ostas ziemeļu vārtiem, lai dotos pa zivīm

un minām čumošo jūru uz Rēveli.

šī ceļojuma sīkumus esmu aprakstījis citā vietā,
un tāpēc tiem nepieskāršos. Rēvelē mēs tūlīt uzme-

klējām pulkvedi Zemitānu un uzgājām to kādā mazā

nomales namiņā. Durvīm bija piestiprināts liels pla-
kāts : Latvijas armijas virspavēlnieks. Mēs atradām

pulkvedi zīmējam virsnieku un kareivju uzpleču pa-

raugus. Daži bija izgriezti papē un izskatījās daudz

lielāki nekā krievu virsnieku uzpleči. Viņš asi kriti-

zēja latviešu dienvidarmijas formu, kurā neesot nekā

kareiviska. Viņš uzsvēra, ka latviešu virsnieku uz-

plečiem vajagot būt lieliem, jo disciplīna mūsu armijā

noslīdējusi zemu un to vajagot pacelt, un tāpēc ārējās
nozīmes esot no liela svara. Turpat uz loga saulē

žāvējās kokardes, gandrīz olas lielumā, tās pulkvedis

bija nokrāsojis nacionālās krāsās. Tādām nozīmēm

viņš gribēja savu armiju aptērpt, bet no visa tā ne-

kas neiznāca, jo apstākļi vēlāku pārgrozījās citādi.

Pulkveža pastāvīgi atribūti bija nekad neizdziestoša

pīpe un krievu formas cepure stāvām malām. Viss

viņa augums bija izveidojies pēc ūniformas, un kad

vēlāku atvaļinājumā ejot, viņš uzvilka privātu tēr-

pu, tas tūdaļ pieņēma kareivja uzvalka veidu.

Pulkvedis bij taisnas dabas cilvēks. Kad Nie-

dras prāvā aizstāvji smīnēdami gribēja viņu izjokot

un samulsināt, uzstādot viņam jautājumu: „Kādam
nolūkam tika dibināta Ziemeļlatvijas armija?", viņš
mierīgi atbildēja: „Lai sakautu Latvijas ienaidnie-

kus". Dzirdot šo vareno atbildi, zālē uz reizi izzuda

visi zobgalīgie smaidi.

Pēc Cēsu kaujas viņš uz balta zirga iejāja Rīgā

savas armijas priekšgalā. Tagad viņš jau ir miris,

un man liekas, ka arī Dieva priekšā šis krietnais un

uzticīgais tēvijas kalps stājas baltā zirgā, pīpi zobos

un cepurē ar stāvām malām.
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lebraukuši Valkā un savu avīzi vēl lāgā nenodi-

binājuši, mēs dabūjām zināt, ka Latvijas valdība Lie-

pājā ir gāzta. Tas mums piešķīra divkāršu sparu, jo
mēs nemaz nevarējām iedomāties, ka tik taisna lieta,
kāda bija mūsējā, var aiziet bojā. Viss paaudžu ie-

naids pret vāciešiem lauzās uz āru, un mēs savai avī-

zei „Tautas balss" piešķīrām tik nacionālu virzienu,
ka viņai radās milzīgs atbalss, un drīzā laikā tā izpla-

tījās piecpadsmit tūkstoš eksemplāros.

Mums bija sava Ziemeļlatvijas pārvaldība, kuras

priekšgalā stāvēja Markuss Gailītis. Viņš arī bija

oriģināls cilvēks, un viņam ļoti patikās pieši un ga-

ras ūsas. Viņš izdeva pavēli, ka visi muižnieku īpa-
šumi Latvijā tiek sekvestrēti. šis rīkojums radīja
lielu sajūsmu.

Ziemeļlatvijas finanču lietas pārzināja Pētersons

no Valmieras, viņš bija itkā finanču ministrs. Kādu

dienu Nonācis un es aizgājām viņu intervēt. Viņam

vispirms uzstādījām jautājumu: „Kādi ir jūsu tuvā-

kie uzdevumi? Pētersonam rokas manāmi sāka dre-

bēt, un viņš, ātri izrunādams vārdus, noskaitīja:

„Finanču ministrijas uzdevumi ir vairot valsts kases

ienākumus". Daudz ko vairāk mēs no viņa arī ne-

dabūjām zināt.

Valkā notika arī komiski starpgadījumi. Kādā

„Tautas Balss" numurā bija kaut kas nodrukāts pret

virspavēlniecības nolūkiem. Pulkvedis Zemitāns tū-

līt deva rīkojumu, lai arestē Nonāci un Janševski.

Nonācis bēdīgs un ļoti uztraukts sēdēja kādā ko-

mendantūras istabā, jo viņam nezin kas bija pastā-

stījis, ka sagaidāma kara tiesa un viņa nošaušana.

Par velti Nonācis aizrādīja, ka viņš ir Tautas pado-
mes loceklis. Pulkvedis uz to negrieza nekādu vērī-

bu, jo bija kara laiki, un vispārīgi viņš parlāmentā-
rismu uzskatīja par niekošanos.

Janševskis turpretī bija daudz mierīgāks un vi-

su panesa lēnā prātā. Viņš bija novietots apcietinā-
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to istabā, kopā ar kādu mācītāju un baronu, un no

nezināmas puses viņam piegādāja ēdienu. Bet drīz

pulkvedis tomēr bija ļāvies pierunāties, un arestētos

atsvabināja.

Pavasaris tad iestājās ātri, sniegs nokusa, un

laukos sākās aršana. Tas bija jauks pārdzīvojums,

apmierinājums un gandarījums, kad ieraudzīju arā-

ju kādā pēcpusdienā aram nožuvušo lauku. Tā at-

jaunojās pamazām atkal lauku darbi zemē, ko paši
latvieši bija atbrīvojuši.

Jo siltākas un garākas kļuva dienas, jo grūtāki

kļuva tie ceļi, kas no Valkas gāja uz Rīgu: latviešu

un igauņu armija viņus atkal padarīja par tautas

ceļiem. Mūsu kara pulki pastāvīgi vairojās, un visi,
kam zeme bija un kas viņu kāroja dabūt, stājās viņu
rindās. Visi sacēlās pret lieliniekiem, un atbrīvotie,
kā arī neatbrīvotie pagasti ņēma dalību šinī cīņā. Še

no liela karotāju pulka izdalījās atsevišķas personas,
kas bija ieguvušas leģendāru populāritāti ar saviem

partizāņu uzbrukumiem. Tā pamazām šīs brīvības

cīņas un viņu varoņi radīja materiālu nākošam romā-

nistam vai novelistam, kas pēc daudziem gadu de-

smitiem gribēs ieskatīties mūsu dienās.

Kad rudzi sāka viļņoties un ziedēt, un zāle gar

nopostīto māju gruvēkļiem stiepties uz augšu, Zie-

meļlatvijas karotāji ieraudzīja lielus putekļu māko-

ņus virs ceļiem, kas veda uz Cēsīm. Tos sacēla uz

Ziemeļvidzemi maršējošais landesvērs. No jauna

bija pienācis brīdis, kur vadoņiem vajadzēja pierādīt
savu gudrību un kareivjiem savu drošsirdību. Pie

Cēsīm viņi centās cits citu pārspēt, un kā suns asti

kāju starpā ierāvis, bēga nodevējs Niedra un viņa
pulki, cīņu zaudējuši. Atkal uz Rīgas šosejas bija
redzami lieli putekļi, un plašā jūnija saulē tie izska-

tījās kā zelta slava virs latviešu kareivjiem, kas mar-

šēja uz Rīgu.
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Nu jau desmit gadi ir pagājuši no še aprakstī-
tiem notikumiem. Latvija, kam toreiz bija nenoteik-

tas kontūras, tagad kļuvusi par valsti ar noteiktām

līnijām. Bet cīņa par viņu nav galā. Territoriālo

vienību ieguvuši — nacionālo mēs esam pazaudējuši.

Viņas kalējs ir ceļā, un kas grib dzirdēt, tas dzirdēs

viņa soļus.

Kaut gan Latviju tagad rausta iekšējie strīdi,

viņa tomēr ir izdarījusi darbus, ko ar apbrīnošanu
un cienību aplūkos visi, kas viņus pazīst. Pelēkas

jau ir palikušas neskaitāmās mājas, ko pa visu lat-

viešu zemi cēluši viņas atbrīvotāji. Neviena ārzemes

banka nav mums nākusi palīgā uzcelt to, kas bija no-

postīts. Visos garīgos un saimnieciskās dzīves lau-

kos mēs esam gājuši kā jaunradītāji un līdumnieki,
un laime, kuras kalēji esam bijuši mēs paši, mūs ir

pavadījusi. Dzīvie strādā, bet mirušie klausās viņu
darbos.
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Zemgales sēta.

Tās ir atmiņas no tiem laikiem, kad Latvijā vēl

nebija Dadāna un Berlepša stropu, bet bites mājoja
izcirstos priežu koka klučos vai vecu liepu caurumos,

kas bija rūpīgi aiztaisīti augšā un apakšā. Šie bišu

kluči stāvēja nevien dārzā, zemē, ziedošos griķos vai

medainā āboliņā, bet bija arī nolikti birzēs, koku ze-

mākos zaros. Kā no ārienes viņi bija apauguši sū-

nām, tā iekšienē viņi bija pilni vasku un medus. Pa

lielākai daļai šie bišu kluči atradās birzes dienvidus

pusē augošos kokos. Te spietošanas laikā viņus vie-

glāki varēja atrast okstoņi, kas, iekam spiets pilnīgi

atraisījās no stropa, devās izlūkošanā. Ja viņi jau-
no mājokli atrada labu, tad spiets viņiem drīz vien

sekoja. Siltās jūnija priekšpusdienās, kad neviena

vēsma nekustināja rudzu zilganās vārpas, pāri mierī-

giem arājiem, māju skursteņiem un koku galiem bieži

bija redzami pa gaisu veļamies šie dūcošie bišu ka-

moli. Kā kalpi toreiz Jurģos lauku ceļus, tā viņi
krustoja debesis visādos virzienos. Bieži vien viņiem
devās pakaļ jātnieki ātros zirgos, puikas vai sievas

paceltiem lindrakiem, vērojot viņu nolaišanās vietu.

Allaž viņi pazuda acīm, un bites atrastā stropā dzī-

voja gadiem, un Dievs svētīja viņu pazemīgo darbu.

Mūsu māju vecā liepa bija mūžīgs bišu mājoklis.

Bagāti lapotais koks viņas sargāja no saules karstu-

ma un deva tām krāšņu darbu ziedu laikā. Bišu ap-

lipis, viņš dūca pa lielu gabalu, un likās, ka liepai

patīk šie neskaitāmie un vienmuļīgi dziedošie sūcēji.

Izpletušies uz visām pusēm, viņa stāvēja saldā nesa-

maņā, tāpat kā govs stāv saldi gremodama, kad teļš

viņu zīž.
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Pie šis liepas varēja novērot, ka tas, kas liels,
dod patvērumu neskaitāmiem sīkiem. Nevien bites

šinī liepā mājoja, bet viņas žuburainā virsotnē atra-

dās svēteļa lizds, kurā savukārt bija savijuši perēkļus
daudzi mazi putni. Kovārņi un strazdi mājoja viņas
resno zaru caurumos, un tā visu vasaru viņā
bija trokšņi un dzīvība.

Pavasaros svētelis pirmais še ielaidās, un viņa
jautrā parkšķināšana pasludināja silto dienu tuvo-

šanos. Tad drīz izskrēja no sava augstā stropa bi-

tes, un sākās strazdu, kovārņu un zvirbuļu nebei-

dzamie kari.

šis varenais koks bija pilns tik lēnas augšanas,
ka kopš simts gadiem tas nebija nenieka mainījies.
Tā zari bija stipri saauguši ar pašu koku, un vislie-

lākās vētras tam gāja pāri neko nepadarīdamas. Bet

ja kāds liels zars nogāzās, tad tāpēc, ka tas bija pā-

rāk tālu aizgājis no stāva. Ne viņš pats varēja no-

turēties, ne liepa viņu varēja saturēt. Kad skatījās

uz lielo liepu no tālienes bezmākoņainās vasaras pēc-

pusdienās, tad nekas tik pilnīgi nesaskaņo jās ar de-

besu mieru, kā šis žuburainais koks ar verveļainajiem
un līkajiem zariem. Viņā nekā nebij trauksmaina

un dumpīga, bet viss bija skaidrība un saskaņa. Tā

daba pati savos gatavākos darbos mums rāda nobeig-
tības un līdzsvara lielo skaistumu, ko mēs tik daž-

reiz sasniedzam savos pārejošos un laicīgos darinā-

jumos.

Dārza malā auga ozols, un kad es viņu sāku at-

minēties, viņš bija jau septiņdesmit gadu vecs. Viņš
bija augsts, un viņa nemierīgais zaļums bija itkā

izaicinājums pašām debesīm. Tas bija visdumpīgā-
kājos gados un vēl nebija izmēģinājis ne savu spēku,

ne viņa robežas. lekāpjot viņa galotnē, varēja ne-

vien pārredzēt visu mājaino klajumu šinī un viņā
pusē Lielupei, bet arī pie kādām citām mājām augošo

ozolu, kas bija skatījis vairākus gadu simteņus ga-
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rām paejam. ledomājoties kopā viņu un liepu, va-

rēja redzēt, kāda liela iekšēja vienādība valda starp
kokiem un cilvēkiem. Koki, kam ilga augšana, tikai

pēc gadu simteņiem nonāk pie tās skaidrības, kurai

tuvojās cilvēki sava mūža otrā pusē un viņa beigās.

Šīs mājas ļaudis mīlēja norobežošanos domās, ne-

ļaudami tām aizplūst nenoteiktībā. Tāpat viņiem pa-

tikās ierobežota daba. Viņi cienīja sētas, apvilkdami

tās lieliem aplokiem, kur drūzmējās bērzi, oši, kļa-
vas un ozoli jautrā un dažādā pulkā. Gar aploka ma-

lām bija iedēstīti baltie vītoli, kuru caurajos vidos

ierīkoja pāris kārtis, un tie bija svēti koki, kas auga

šajā iežogojumā. Liels vecs bērzs ar tikpat vecu

bišu kluci pacēlās aploka galā. Neviens nedomāja

par to, kāds varens lietaskoks aiziet bojā viņa ve-

cuma dēļ. Tas auga un žuburoja, līdz debesu zibe-

nis viņu ķēra vienā karstā un tvanīgā jūlija pus-

dienā.

Vecie latviešu ļaudis mīlēja kokus, un iekam tie

iešalcās vējā vai stāvēja klusi pusdienās un vakarā,
tie bija auguši ļaužu dvēselēs. Tiešām, šie koki

istabu priekšā, dārzos un aplokos bija lapotas un

žuburainas latviešu dvēseles atspoguļojums. Viņi
tajā bija dzīvojuši pirms savas nākšanas pasaulē,

pilni ēnu, staru un putnu dziesmu.

Kā mēs pieradinām dzīvniekus un padarām tos

par paklausīgiem māju kustoņiem, tāpat mēs piera-
dinām kokus, šiem pie mājas pieradinātiem augļu
kokiem ir bērnu bagātas mātes skaistums. Kā viņa
nes tos uz rokām, lai ļaudis tos redzētu un noglāstītu,
tā ābele noliec savus augļus uz leju, lai tos paņemtu

gājējs vai zeme. Viņi noliecās tik zemu, ka gan-

drīz sadūrās ar garājām zem kokiem augošām zā-

lēm. Viņi visvairāk mīlēja nokrist tajā stundā

pirms rīta ausmas. Rasas smagums tos nobirdi-

nāja. Ikviens ir izbaudījis ausmas smalko un ska-

nīgo klusumu, kad neviens putns vēl nav pacēlis
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savu balsi. Cik noslēpumains tad izklausās ābolu

nokrišanas troksnis! Viņš atskan te vienā, te otrā

dārza stūrī, rasaino zāļu smarža sakustinās un atkal

aizmieg. Un kad es šajā brīdī domāju par seno

dārzu, man atmiņā iedziedas kāds pants: „Un dziļi
ābolā es iekodos ar zobiem, un manas zemes smarža

prātā nāca man." Ja, tiešām, tā ir tā zemes stūra

smarža, no kuras es esmu cēlies, šī smarža, kas nāk

no augusta klusuma pilnajiem dārziem. Viņa ne-

aizplūst tālāk par māju apjomu un nepaceļas aug-

stāku par skursteņa galu. Viņa ietin mājas tādā

pat auglības mākonī, kādos rudzu druva ietin sevi

savā ziedēšanas laikā.

Katrai zemei ir sava smarža. Ar to viņa apklāj
savus ļaudis. Ai, neejiet ārā nekad no viņas gādī-

gās sardzības!

Šie pie mājas pieradinātie augļu koki! Viņu
padevīgā palikšana uz vietas, uzmanība, ar kādu pret
tiem izturas ļaudis, un pārpilnīgais devums, ar kādu

tie par to atmaksā! Zem viņu zariem smiekli, drau-

dzības un mīlestības vārdi, kas aizkūpējuši kā dūmi!

Turpat dārzā stāvēja klēts, lielas liepas un zie-

mas ābeles apēnota. Viņa bija ļoti veca ēka ar pa-

lieveni, ko atbalstīja kolonniņas. Tās var redzēt pie
visām senlaikos celtām Zemgales ēkām. Balti krā-

sotas, viņas saskatāmas no tālienes. Liepas zari

mierīgi izplētušies pār klēti, kurā glabājās viss tas,

ko deva lauki. Tāpat kā tīrumos, tā še dziļos ap-

cirkņos bija nogūlušies kvieši, rudzi, mieži, auzas un

linu sēklas citi citiem blakus. Brūnie maizes klaipi

stāvēja plauktos; žāvētā cūku gaļa karājās pie grie-

stiem, un ar vienu še valdīja puskrēslas miers. Dzir-

neklis bija pāraudis savus tīklus pār apcirkņiem, un

kad atvēra durvis, varēja redzēt, ka viņš izbiedēts

aizlaižās, ka daždažādās šķirbās nokust peļu un žurku

astes. Sēdēdams maizes klaipā, kaķis zaļām acīm
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vēroja šo kustību, pret kuru bieži vien visa viņa
izmaņa bija velta.

Klētī arī karājās miltiem apputējušie sieti, liek-

šķeres un sētuve, spīdīgi no pārāk ilgas lietošanas.

Lai gan mantas klētī nekad pilnīgi neizsīka, bet viņu
bija daudz mazāk vasaras beigās. Apcirkņi atdzī-

vojās tikai ap kulšanas laiku. Tad viņus un klēts

palodās izgreznoja rudens puķēm, lai cienīgi sa-

ņemtu no rijas uz klēti braucošos labības maisus. Ar

kādu rāmu plūdumu no puišu saliektām mugurām

viņi bira apcirkņos! Kad lielākais starp tiem pildī-

jās kviešiem, likās, ka visa klēts pielej ās ar zeltainu

gaismu, šī ticība graudiem ir zemes pirmā un arī

pēdējā ticība. Tas, ko devusi saule un lietus, kas

domāts, ticēts un cerēts, ietverās viņos redzami.

Dievs nolīst pār zemi dzeltenajos graudos. Ja kād-

reiz beigtos viņu biršana pasaules apcirkņos!

Labības klētis no pieliekamās klēts šķīra bieza

planku siena. Tajā stāvēja tīnes, skapji un apkaltas

lādes, uz kuru galiem svēteļi ar vardēm bija uzglei-

nojuši nezināmi meistari. Te arī vasarā gulēja, jo
visa telpa bija pilna patīkama vēsuma, kad ārā ne-

izturama saules versme lija pār laukiem un mājām.

Svētku dienās še tumšzaļās ozola lapas nokārās pār

baltajiem pagalvjiem un iemidzināja silts vējš, kas

joņiem sitās pret sienām. Nekas nebija mierino-

šāks par lietus lēno un nemitīgo murmināšanu virs

jumta un baidošāks par ābolu smago krišanu. Cauri

sienām tā atbalsojās tumšajās un karstajās augusta

naktīs.

Kā senos laikos dzejnieki ķērās pie spalvas tikai

tad, ja kāda doma viņos bij nogatavojusies un apņē-
musi tos pilnīgi, tā toreiz arī ēkas cēla no gluži no-

briedušiem kokiem. No tādiem ir taisīta arī šī

klēts. Kaut gan viņa tuvojās savam simtajam ga-

dam, tā vēl arvienu izdod pilnu skaņu, ja sit pa viņas
sienām. Kādreiz pa viņas mazo sānu lodziņu varēja
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tālu redzēt. Tagad šo skatu aizseguši ķirši un ābe-

les un jauni aslapaini oši. Tāpat, kad bērns vai jau-
neklis skatās no saviem pirmajiem kāpieniem, viņš
redz klaju apvārsni, savu izdomu piepildītu. Vēlāk

gadu biezlapainie koki še izaug, un nekas nav skum-

jāks, kā līšana caur viņu zariem atpakaļ uz turieni,
kur uz senā sliegšņa rotājās vēl saules stars ar zelta

putekļiem.
Daudz vecāka par klēti bija kūts un gubeni*,

liela, puslokā būvēta ēka slīpiem ģēveļiem. Viņas
niedru jumts bija sūnām pārklājies, kas jauki uz-

zaļoja, kad tuvojās rudenis. Kāds bērziņš še bija

iesējies un auga un lapoja ilgus gadus, šī ēka ar

6avu zaļo jumtu, no sveķainiem lieliem baļķiem tai-

sīta, neatdalījās no apkārtnes. Laiks pāri iedams

bija piešķīris viņai savdabīgu skaistumu, itkā pašas
dabas darba burvīgumu. Viņa bija vēl no tiem lai-

kiem, kad kūtīm pamatus vajadzēja sargāt no vil-

kiem un durvis no zirgu zagļiem. Tāpēc arī zirgus
toreiz turēja saslēgtus. Ap šiem zagļiem vijās jauki

vecu laiku nostāsti. Stāstīja par īpašu zagļu bie-

drību jeb „cunfti", kas nozagtos zirgus sūtot pro-

jām uz leišiem. Saimnieki sargājās ar „cunftēm"
saiet ienaidā, jo citādi viņiem draudēja pilnīga iznī-

cināšana.

Daudz draudošāki par zagļiem bijuši vilki, kas

siemas naktīs plēsušies kūts pamatos. Viņu gau-

došana arvienu skanējusi lielajos mežos, kas tagad

Šņāc savu viļņu troksnim līdzīgo šņākšanu vienīgi nu

jau mirušu ļaužu nostāstos.

Cik daudz dažādu lopu paaudzes nebija gājušas

pāri šiem vecajiem kūts sliegšņiem, cik siena un

āboliņa ražas nava smaržojušas šajos dziļajos gube-

ņos! Guļot naktīs svaigā sienā, smaržas pilnā

tumsā, ko dažreiz apgaismoja jūlija nakšu zibeņi,

varēja klausīties dažādās noslēpumainās skaņās, kas

kūtī dzīvoja. Tur bezdelīgas iečivinājās savos
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dos, ievaidējās ūpis, pēkšņi atmodušās klusu sarunā-

jās zosis, sabubinājās zirgi, kāda pele žēli iepīkstē-

jās, un pa miegiem smagi nopūtās govis, šīs dziļās
nopūtas, kas nakts klusumā nāk no lopu mutēm, ir

tik cilvēcīgas, ka tās nevar aizmirst. Viņās izsakās

grūtu un neatvairāmu likteņu nojaušana. Kopīgas
visai radībai, tās norāda uz kādu apslēptu kopību.

Naktīs, kad dienas rūpes noliktas, atvērās zvaigžņu
ceļi, un gars atsvabinās, nopūšās cilvēks un dzīv-

nieks, zāle, puķes, koki un ūdeņi. Ikviens būs ma-

nījis, ka naktī, pilnīgam bezvējam valdot, kāds koks

nodrebina savas lapas no augšas līdz apakšai. Baigi

sapņi, drūma nojauta viņu iztraucējusi.

Man atmiņā visi tie nosaukumi, kādi bija zir-

giem un govīm, kas šajā kūtī dzīvoja. Neviens no

šiem lopiem nelīdzinājās otram. Katram bija sava3
rakstūra un dvēseles savādības. Kur tagad ir šī

kūts, šīs Zīmaļas, Raibaļas, Svētules, Baltmugure3,
kas vakaros šņākdamas nāca no ganībām zāļu
kušķiem mutēs? Kur ir straujais zirgs Čuga un

Lielais Baltais? Kopā ar saviem bijušiem saimnie-

kiem viņi bauda visai dzīvībai kopīgo likteni.

Ikkatru vakaru, gubeņa sienā guļot, norisinājās

sarunas, kurās īstenībā bija izdomas un izdomas īste-

nība. Tie bija veco latviešu nostāsti,un viņu pasaules
skatīšanas veids še atdzima pilnīgi. Bieži iedoma3

darbojās tik dzīvi, ka mēs dzirdējām tās būtnes lēnos

soļus, par kuru bija runa. Galvas bailīgi paslēpās

zem segām un nomierinājās tikai tad, kad ausmas

bālumā skaidri bija redzami spārēm piemūrētie

lizdi ar dusošiem bezdelīdzēniem. Tagad šie no-

stāsti ir izgaisuši jaunā gaismā, bet vai tā ir patie-
sības gaisma, to nevar zināt.

Vienu gadu aiz kūts bija linu lauks, un gar viņu
ejot varēja nokļūt klonā un šķūnī, šīs vēsās un lie-

lās telpas kļuva siltas jūlija beigās, kad viņās iesāka

vest saules sakaisētos labības kūļus. Vasara tad
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bija nonākusi savā augstākā virsotnē, un karstums

nāca no debess augšienes uz daudzus mēnešus kai-

tētās zemes. Bija dienas, kad versme plūda itkā no

degoša cepļa mutes, un rasa visēnainākās vietās iz-

zuda jau ap brokasta laiku. Tādās reizēs jau agri

no rīta visa Zemgale bija kājās. Visur čīkstēja ores

un grabēja rati. Cik tālu varēja aizsniegties skati,

bija redzams, kā zeltainie, dakšās uzdurtie labības

kūļi augsti pacēlās pret debesīm un pazūd orēs. Go-

rīdamās viņas gāja uz šķūņiem kā lieli zelta gabali.
Tur tos saņēma puķēm un meijām greznotas stende-

res un vērbaļķi. Strēķi auga, un vēlā vakarā, kad

mēneša sudrabs sajaucās ar vārpu zeltu, viņi jau

bija pacēlušies līdz paspārnēm.

Bija vislielākais jaukums īsajā brīdī, kāmēr tuk-

šās ores aizbrauca un pilnās pienāca, atlaisties gar-

šļaukus augstājos strēķos uz garājiem kūļiem. Smagi
kā graudi no pieres krita sviedri, un karstās sejas

pieglaušanās pie karstajiem un mirdzošajiem kūļiem
likās kā pieglaušanās pie kāda neizsakāmi tuva

vaiga. No lauka līdzatvestā gaisma, smarža un

pati salmu smarža noreibināja, bet darīja skaidras

visas domas un jūtas. Nebija nekādas atšķirības,
katrs kustējās un domāja kā visi, būdams kaut arī

niecīgs tā lielā darba strādātājs, kas norisinājās
tādās dienās zem saules tik daudzās zemēs.

Bet bija dzirdams, ļoti uzmanīgi klausoties, ka

graudi sāk dzīvot savu īpašu dzīvi. Bija dzirdams,

ka, izbiruši no vārpām, viņi cauri kūļiem nemitīgi
birst uz leju, līdzīgi ūdenim, kas pa lejām un pa-
kalniem tecēdams meklē jūru. Jo dziļuma meklē-

šana ir katra vērtīga grauda liktenis.

Kopā ar labību nopļautās zāles bija sakaltušas,
tikai zaļoja dažs apinis ar savu bālo ziedu, kas, cieši

apvijies dzimtajam stumbram, bija tam līdzi atnā-

cis uz lielo šķūni.
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Kad tādās reizēs skatījās caur ģēveļa pieputējušo

un zvirbuļu lizdiem pilno kadiķu viju, tad varēja
redzēt tālus labības novākšanas putekļos ietītus

Zemgales apvidus. Viss mirdzēja un kustējās un

likās dievišķīgs esam. šķūņu durvis visur bija at-

vērtas līdz galam, un vezumi caur viņām izbrauca

un iebrauca, strādnieki darbojās žigli un spēcīgi un

pa reizei, atsviezdami ar roku no pieres mitras matu

šķipsnas, dzēra no gubiņu ēnā noliktām zaļām krū-

zēm ūdeni. Kāds lopu bars lēni nokāpa pa lēzeno

krastu atveldzēties pie Lielupes rāmām straumēm.

Brīžam liels, balts, žuburains mākonis pa pusei aiz-

sedza sauli, vienu daļu no visa plašuma atstādams

ēnā, kāmēr pār otru stari bija platām švītrām.

Kad labība bija novākta, šķūnis nogrima atkal

savā senājā mierā. Lielie labības strēķi apputēja,
un dzirnekļi tiem pārvilka pāri savus tīklus, un peles

apakšā savij a savus perēkļus, šķūnis atmodās tikai

kulšanas laikā, kad zirgu dzīta kuļammašīna to pie-

pildīja ar rūkoņu un putekļiem. Tam sekoja labības

vētīšana, un divi vīri dienām ilgi grieza klabošo ma-

šīnu klona vidū, kas, tagad tukšs, atguva atpakaļ
savu seno skanīgumu un augstumu.

Bet kad gribējās dabūt tīrus graudus, tad iera-

dās senais labības vētītājs. Vispirms viņš gaidīja

vēju, kam vajadzēja pūst taisni lielājās durvīs. Lēni

vētītājs kustināja pie vērbaļķiem piestiprināto sietu

siltajos, no laukiem nākošos vējos. Pa lielākai daļai
viņš šo darbu darīja viens pats šķūņa klusumā un

mierā. Bet kad vēju nevarēja sagaidīt, viņš nosē-

dās uz ķeblīša un ar mazu liekšķerīti laida graudus

pa gaisu lielā puslokā. Smagie graudi aizskrēja, bet

pelavas palikās un turpat nolaidās zemē. Vēlāk ar

smalku bērza slotu viņš tās aizslaucīja projām no

graudiem. Tā kailu galvu, kreklos izmeties, viņš
mētāja kviešus vai rudzus, lai dabūtu skaidrus grau-

dus. Tāds bija mūsu senču paradums, ka viņi savus
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miroņus un savus graudus, vienu mūžībai, bet otru

tīrumam nolemtu sēklu, zemē gribēja guldīt skaidrus

un tīrus, itkā godības drēbēs tērptus.

Istaba bija jaunāka ēka, celta nodegušas, vecas

istabas vietā. Viņa nebija sevišķi liela un ērta, bet

kāds prieks un saskaņa valdīja zem zemājiem grie-
stiem! Tā bija tās saskaņas patiesa aina, kas toreiz

mājoja visās latviešu lauku mājās, šajos kambaros

bija skanējušas bēru žēlās dziesmas, kristību klusās

gaviles un kāzu tālu dzirdamais troksnis. Man stā-

stīja par trīsdesmit kamanām manās kristībās, šie

trīsdesmit pajūgi bij drāzušies, pulkstentiņiem ska-

not, pakaļ mana vedēja kamanām lielā ziemsvētku

putenī uz baznīcu.

Toreiz vēl cienīja radus un radniecīgus sakarus,

un radniecības koks, kas bija sen pāraudzis dzimto

pagastu, lielos svētkos sauca visus zem saviem za-

riem. Un radi sanāca ik reizes bagātā pulkā. Vis-

mīļāk viņi salasījās ziemsvētkos,kas toreiz bija jautri

un sniegaini. Jau priekš pusdienas sākās pulksten-

tiņu līksmā skanēšana un pa ceļu, kas bija iebraukts

starp lielām sniega kupenām, rikšoja sprauslājošie

zirgi spožiem pakaviem un vara apkaluma iejūgiem.

Viņu ātrās kājas meta sniega pikas uz visām pu-

sēm, un garaiņu mākonis cēlās gaisā no zirgu mu-

tēm un mugurām. Sētsvidū viņus apturēja uz vie-

tas, vārnas izbijās no viņu skaļajiem zviedzieniem

un aizlaidās, nobirdinādamas sniegu vecās liepas
zariem. Tur bija radi no Lielupes krasta, kur kvieši

ražo divdesmit piecus graudus, no granteliešiem, kas

bagāti augļu dārziem, no mežiniekiem, kam līdz

nāca priežu un egļu smarža. Priecīgi saņēmēji vi-

ņiem izskrēja pretī, un ciemiņi, smagi dauzīdami

kājas, sanāca istabā, nesdami līdz visādus kukuļus
un ārienes svaigo gaisu. Saimnieki attina vaļā sa-

vus platos kažokus, un biezie vilnainie lakati atrisa

no saimnieču pleciem. Tās visas bija jaunas seja&
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un spēka gadi, kuros nevienu rievu nebija ievilcis

laiks, šis drūmais un saīgušais portretists. Kāds

pulks stipru un spēcīgu vīru un skaistu un veselīgu
sievu, kuru spars un lielās īpašības, sākušās pirms
daudziem simtu gadiem, bija lijušas kā dārgs vīns

no paaudzes paaudzē, līdz bija ietecējušas viņos, neko

nezaudējot no savas pirmās vērtības. Tagad ne-

viena no tiem vairs nav pie dzīvības. Arvienu lēnāk

soļodami viņi iegājuši apakšzemēs, un pat pēdējā

mazgāšana nebija spējīga nomazgāt zemes no viņu
kāju pēdām. Bet ja kāds vēl ir dzīvs, tad viņš ir

tikpat vientulīgs, cik vientulīga ir veca un līka prie-

de, kas, viena pāri palikusi, neko ne dzird, ne redz,

glabādama savos zaros liela meža žūžošanas atskaņas.

Radi, kas še ziemsvētkos sanāca, nebija redzē-

jušies pusgadu. Tagad viņi tikko bija beiguši kul-

šanu, jo toreiz tā vilkās mēnešiem ilgi. Kad šie

darbi bija galā, tad viņu darītāji bija tāpat nokūpuši
kā rijas ārdi un arī tikpat skanīgi un stipri kā viņi.
Galvas viņiem vēl bija apdullušas no spriguļu dunē-

šanas, rīkles pilnas rijas putekļu, un dažam labam

vēl no viņa klona matos bija ieķērusies miežu dzel-

tenā un skarainā roga. Tā mēnešiem atsevišķi dar-

bodamies, viņi nu bija sanākuši kopā, un viņu saru-

nās no jauna atdzima visi pavasara, vasaras un ru-

deņa darbi. Tēvu tēvu mantotās mācības še savie-

nojās ar pašu piedzīvojumiem, un bieži vien dažā

paradumā, ko vēlākie laiki nosauca par māņiem, bija
manāma uz ilgiem pārbaudījumiem radīta patiesība.
Še pārrunāja aršanu un ecēšanu, pļaušanu un gaisa
zīmes, un šos vārdus un domas nesa rāma apdoma,

līdzīgā sējas laika mierīgājiem vējiem.

Saimnieces pa to laiku sarunājās par laidara,
kūts un istabas notikumiem, apskatīdamas vai nu

vēl birdos esošos, vai arī gatavos audumus. Ar pra-

šanu viņas laida caur rokām smalkos vilnas vai linu

diegus, vecu māmuļu vērptus, kuru pirksti bija sa-
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diluši šai darbā. Bieži vien viešņas aizveda uz kuti,
lai parādītu tām viņas ragaino bagātību. Kaut gan

svētku dienās lopiem deva vairāk barības un viņi
ēda, līdz ausīm iebāzuši galvas smalkajā sienā, to-

mēr saimniecei ienākot govis apgriezās un gulošās

piecēlās, vēl kaut ko labāku gaidīdamas. Apmeklē-

tājas aplūkoja pa kārtai visus lopus, nobeidzot ar

aitām, kas jau bija resnas palikušas. Tad durvis

aizvērās, un kūts palika viena, pilna tumsas, siltuma

un gremošanas vienmuļīgā trokšņa.

Kad šķīvjiem skanot un glāzēm tinkšķot bija

paēstas vakariņas, sākās dejošana un rotaļas, kur

kurzemnieku polkas un reinlenderus izspēlēja tēva

vijole. Visas prātīgās runas bij beigušās, skanēja
dziesmas un saucieni, grīda dunēja kāju mīdīšanā kā

klons spriguļu sitienos. Vecie dzīvoja jaunajiem
līdz ,jo viņos mājoja gars un spēks, kāda vairs nava

šolaiku jaunajos ļaudīs.

Pilns mēness pa to starpu bija pacēlies pie de-

besu virsotnes, ganīdams savas neskaitāmās zvaig-

znes un nakti padarīdams tikpat gaišu kā dienu. Kā

tukšam un lielam šķūnim ir plaša atbalss.tā tālu ska-

nēja trokšņi šinī naktī.Bija dzirdama kādu slieču vai

bolu čirkstēšana, bet nebija manāms ne gājējs, ne

braucējs, kaut gan klajums bija tāli pārredzams.
Viss tik skaidri atdalījās, ka varēja redzēt sīku zaru

ēnas, ko kāds koks meta versti atstato māju sienā.

Brīžam šajā gaišajā un klusājā naktī, kur de-

bess zvaigžņu laistīšanās sajaucās ar sniega mir-

dzumu, atskanēja briesmīgs troksnis, kas ātri tuvo-

jās. Bija dzirdama trumuļu un vecu grāpju sišana,
klarnetu skaņas, paštaisītu vijoļu spēlēšana, dziedā-

šana un kliedzieni. Tie bija čigāni, kas ziemsvētku

naktīs brauca no mājas uz māju. Visādi izģērbu-
sies un nokrāsojušies, baisīgiem liekiem ģīmjiem,

viņi sabruka istabā ar visiem saviem mūzikas rīkiem,
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runādami čigānu izloksnē, izdancojās, uzkoda, un

pēc brīža jau viss šis bars bija dzirdams sabraucam

citās mājās.

Ziemsvētku viesības turpinājās arvienu pāri

pusnaktij. Tad viesi, visādiem novēlējumiem un pa-

teicībām skanot, devās ceļā, un nepacietīgajiem zir-

giem varēja līdzi tikt vienīgi tikai viņu ēnas. Ilgi

gaišajā naktī dziedāja zvārgulīši, līdz viņu sudra-

bainās balsis izdzisa mēneša gaismas sudrabā. Bet

viņi nav mitējušies skanēt manā atmiņā. Tur dzied

kamanu slieces, sprauslā tramīgie zirgi, un skan

braucēju priecīgās valodas. Bet viņa nāk jau no

liela tāluma. Te piepeši viņi ir beiguši skanēt. Pie

kādām mūžīgām ziemsvētku namdurvīm nobraukuši

šie ciemiņi, kādos klusos staļļos nu ēd āboliņu zvie-

dzošie zirgi pēc lielā skrējiena?

Dzīvojamās ēkas citās istabās mājoja ļaudis,
kuru dzīve pamazām slīdēja uz rietu. Vispirms vec-

tēvs un vecmāte. Viņi jau nolikuši savas mājas pār-
valdīšanas tiesības un atpūtās no saviem darbiem.

Viņu istabā, kur maijā līda pa logu iekšā liels vecs

ceriņu krūms, visvairāk patikās kavēties. Vectēvs

nedzīvoja to dzīvi, kas viņam bija visapkārt. Viņš
viss mita dažādu nostāstu pasaulē, kuru viņam bija

neaptverams daudzums. Tie bija nostāsti par vald-

niekiem, kara vadoņiem, saimniekiem, muižniekiem

un klaušu laikiem. Visi tie bija iespiedušies viņa ār-

kārtīgi lielajā atmiņā, noklausīti tirgos, sudmalās,

krogos un Rīgā linus pārdodot. Pīpodams savu mazo

pīpīti, viņš tos stāstīja krāsns sprakstošās uguns

gaismā vai gultā gulēdams, galvu pret roku atspie-
dis. Viņa stāstos atdzima meži, kas viņa bērnībā ap

māju bija šņākuši, kad vasaras nakts miglas pada-

rīja sarkanas pieguļnieku modrīgie ugunskuri. Vi-

ņās atdzima arī krogi, kur apiņa reibināti kustējās

pagasta ļaudis, un raksturi attinās vaļā kā grāmatas

lapas.
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Vectēvs bija reliģisks cilvēks un ticēja Dievam

pēc Lutera ticības paradumiem. Bet aiz šās ticības

reizēm varēja manīt citu, daudz dziļāku un noslēpu-

maināku, kas nebija nekas cits, kā vecā latviešu ti-

cība. Luterānisms valdīja atklāti, bet vecā ticība

mājoja slepeni ļaužu siržu visattālākos stūros. Tā

bija tā spirdzinošā ēna, kas arvienu valda zem ko-

kiem, kaut arī saule dedzina viskarstākā pusdienā.
Vai tā bija sēšana vai pļaušana, vai citi lauku darbi

— tos uzsākot viņš arvienu norunāja kādus citiem

nedzirdamus vārdus. Kādu dienu, mums gar druvu

ejot, sāka ziedēt rudzi. Nebija ne mazākā vēja, bet

pelēku putekļu mākonis piepēši pacēlās virs vārpu

galiem un lēni slīdēja pāri visam rudzu laukam,
mūs pilnīgi apklādams. Likās, itkā kāda dievišķīga
būtne plaši atplestu pelēku mēteli, izplēstām rokām

lido pār druvu to svētot. Un kāmēr šis mākonis

mūs apbirdināja itkā ar sausu lietutiņu, vectēvs stā-

vēja kailu galvu, kaut ko čukstēdams, kāmēr šie

ziedu dūmi līdzīgi lielam un lēnam putnam nolaidās

lauka otrā galā.

Vecāmāte jeb „grūse", kā viņu sauca, bija uzau-

gusi bagātās mājās netālu no Lielupes, kas katru pa-

vasari plaši uzplūzdama, atstāj uz laukiem un lan-

kām savu auglību. Viņa arvienu mīlēja savās at-

miņās pie šīm vietām kavēties. Varēja manīt, ka

viņai visvairāk paticies priecīgais gars, kas valdījis

tā laika ļaudīs.- Kad vakaros izgājuši ārā, tad dzie-

smas skanējušas no visām pusēm, pļavās, mājās un

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

dājuši. Dziesmas, ko dziedājuši pieguļnieki vasaras

naktīs miglainājās pļavās, savienojušās ar agro dar-

binieku dziesmām. Ļaudis priecājušies, kaut gan

bijuši grūtie klaušu laiki. Viņa arī stāstīja, kā no-

tikusies brīvlaišana. Šī vēsts pārsteigusi klaušinie-

kus laukā strādājot. Visi uz reizi metuši savus dar-

bus un devušies no muižas projām, bet rudenī pat
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vissīkākie saimnieki jāšus, garos zābakos ieradušies

muižās un samaksājuši savu renti.

Sevišķi viņai patikās stāstīt par savas dzimtās

mājas pārticību. Par govju lielajiem tesmeņiem,
kuros pa nakti arvienu pierietējusi vesela liela slau-

cene piena, par rasaino un dzeltēno sviestu, kas

sestdienās ticis sakrauts balti noberztos toveros, par

apaļajiem siera rituļiem, kas apbūbējuši karājušies

klētī, tik lieli un biezi kā dzirnu akmeņi, par vaska

gabaliem un medu, kas gfabājies ozola muciņās.
Viņa atminējās arī to nemierīgo puisi, kam meitas

ieslodzījušas kājas koka klucī, kāmēr saimnieks ar

saimnieci bijuši baznīcā, un arī to briedi daudzžu-

burainiem ragiem, kas nejauši ieskrējis siena kopēju

barā, visus izbiedēdams ar savu skaļo brēcienu, un

pēc tam pazudis tālos mežos gandrīz vienā acumirklī,

atstājot aiz sevis tikai sava viesuļainā skrējiena sa-

viļņoto zāli. Šis pats briedis redzēts arī ziemu pār-

joņojam Lielupes pļavas, pie kam viņa asie nagi šķē-
luši ledu kā stiklu.

Pa to pašu ledu arī braukuši, pietaisot ragavām

buras, pie kam vējš tās rāvis uz priekšu tik ātri, kā

reibuši galva.

Visus šos stāstus stāstīja vakaros, kad istabas

pildījās ar ratiņu domīgo dūkšanu. Tad nelikās, ka

tos stāstītu „grūse", bet skriemelis, kas atmodināja

pagātnes teiku dziedošo spietu. Viss bija dzīvs un

dzīvoja. Bagātības pūķi mājoja kūts augšienēs,

pusdienas laikos no „karietes lāmas" izbrauca kungs

ar savu nogrimušo četrjūgu, nauda kaltējās kā šau-

bīga uguntiņa zemās vietās, un miroņi savos līķautos
vēlās pa rudeņa miglu no vieniem kapiem uz otriem.

„Grūsei" nebija lemts tās zemes vēsais dziļums,
kur viņa bija dzimusi, uzaugusi un mūžu nodzīvo-

jusi. Mirusi bēgļu laikā, viņa atdusās vientuļā
Vidzemes kapsētā, bet vectēvs jau sen pirms viņas
bija aizgājis. Tagad viņi abi debesu eņģeļiem stāsta
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vecās Zemgales vecos nostāstus. Arī viņu senajā
istabā viss pārgrozījies. Tikai lielais ceriņš aiz

loga aug un zaļo, maijā viegli sizdams savus zilos

ziedus pret satumsušo rūti.

Mājā ilgus gadus dzīvoja vecais Jankus ar savu

Lību, mitinādamies kalpu galā. Kaktā pret lielo

maizes krāsni trīsdesmit gadus stāvēja viņu gulta.
Jankus bija īgns vīrs, kas runāja pastāvīgi dusmīgā
un aizsmakušā balsī, liels māju labuma gādnieks, bet

arī tikpat liels cilvēku nīdējs. Tikai savu Lību viņš
ieredzēja, un abi viņi mīlīgi sabučojās, svētdienas

rītā sētsvidū satiekoties. Pa pātaru laiku viņi abi

pastāvīgi locīja ceļus, līdz ko pieminēja sprediķī
Kristus vārdu, šie sprediķi bij gari un bija jāno-
klausās kājās stāvot. Bieži vien es noģību no pārāk

ilgas stāvēšanas, un tad mani noguldīja zem sen jau
nokaltušas ābeles istabas priekšā, un pēc, kad atmo-

dos, pātari turpinājās.

Vecais Jankus bija grūti strādājis visu mūžu,

un viņa kājas un rokas bija kļuvušas līkas kā veca

koka zari. Bet abi ar Lību viņi mīlēja tīrību, atmi-

nēdamies tos savas jaunības laikus, kad vīri sest-

dienas vakaros baltām biksēm un baltiem krekliem

nākuši no pirts „līdzīgi dieviņiem", kā Lība mēdza

sacīt.

Beidzot bija pienācis arī vecā Jankus laiks, un

viņa dvēsele aizlidoja. Es viņu atminos klētī uz

krēsla nosēdinātu, baltās drēbēs ģērbtu. Sēdēdams

tikpat stingri, kā viņš mēdza sēdēt pie galda, neko

neredzošām acīm viņš skatījās vakara saulē, kas lija

pār viņu un dzeltēnu miežu druvu, ko smagiem un

asiem griezieniem guldīja pie zemes pļāvējs. Viņš
viss likās rietošās saules un miežu lauka dzeltēnās

gaismas apstarots. Tā arī pēc nāves viņš bija no-

stādīts lauku darbu vidū, pie kuriem viņš bija dar-

bojies no bērnu dienām līdz miršanas stundai. Viņu
guldīja zārkā, ko viņš sen jau bija sagādājis.
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Lība pārdzīvoja Janku ilgus gadus. Viņa vie-

nīgā nebija aizdabūjama projām no mājām, kad visi

aizbēga, un izņemot māju veco un jauno saimnieci,
visus viņa atkal sagaidīja. Viņas acis mierīgi va-

rēja aizvērties pēc tam, kad redzējušas dziļākos ver-

dzības laikus, tās redzēja arī savas tautas pēstīšanu.
Pāris gadus pēc Latvijas valsts pasludināšanas viņa
mira deviņdesmit un deviņus gadus veca.

Mājā vēl bija dzīvojuši daudzi ļaudis, un viņu
vārdi gandrīz visi man ir atmiņā. Tikai viņu sejas no

prāta ir izbalējušas tāpat, kā laiks izbalina krāsas

pat liela mākslinieka gleznotā portretā. Bet neviens

no tiem nebija nenozīmīgs. Viņi visi kalpoja veca-

jam latviešu mājas garam, kurā viņi redzēja itkā

paša Dieva paspārni. Vecās Latvijas vecie ļaudis,
neskaitāmā pulkā apgūlušies dažādos kapos, nebauda

tur pilnīgu mieru. Tagadējais laiks ved niknāko

cīņu pret viņiem. Pret miroņiem ir sacēlušies dzī-

vie, bet velti tie cerē vaļā tikt no viņu augstās un

cēlās varas. No viņu pelniem ir radusies tā zeme,

pa kuru mēs ejam un ko mēs apstrādājam, viss gaiss
ir viņu pilns, un mūsu koki un puķes un zāles izaug

no viņiem. Un ja kādam vīram mūsu dienās būtu

dūšas diezgan vest tautu pa īsto ceļu, viņš justu sevi

paceltu un appūstu ar aukstu vēju. Tie būtu senču

gari, kas ietu ap viņu, virs viņa un papriekšu vi-

ņam, tāpat kā spārnotas un niknas uzvaras dievie-

tes pavada varoni vecajos bronzas bareljēfos, pūzda-

mas savas skaņās taures. Senču gari ir dievišķīgā
sāls, kas saglabā, dod ticību un mieru, kas līdzīgs
debesu mieram.

Mana apgabala virsus pamazām ir pārveidojies,

un ja kāds no veciem vīriem uzceltos no miroņiem,

viņš vairs neatrastu ceļu uz savām dzimtām mājām,

pārkāpjot kapu zemo valni. Viņš skatītos un brīnē-

tos, un viņu samulsinātu siltā vasaras nakts, viņas
caurredzamā krēslainība un viņas lielais klusums.
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Viņš raudzītos visapkārt un prasītu, kur ir palikušas

miglas, kas viņa laikā jau saulei norietot sāka kāpt
uz augšu, gāja pa gatuves ceļu, ievilkās sētsvidū un

pazudināja sevī mājas un kokus. Viņš skatītos pēc
tuvā ezeriņa, vai nedzirdēs tur iekliedzamies savos

lizdos gulbjus, meža zosis un pīles un kādu miegainu
līdaku uzlēcam uz augšu zaļajās un biezajās niedrēs.

Viņš brīnētos un nezinātu, kur palikuši šie platspār-
nainie baltie un pelēkie skrējēji, kas pavasaros spē-
lēdami un kliegdami laidās šurp no dienvidus ap-

vāršņiem un apmetās še pāriem uz vasaras dzīvi.

Ja tas būtu ap Pēteriem, viņš sajustu itkā no kāda

liela šķūņa nākam no turienes lielu siena smaržu un

pēc atsevišķām smaržām zāles, kas senāk auga tikai

lankās un smalkā siena pļavās. Bet ja viņš atmostos

ap jūlija vidu un paskatītos uz citu pusi, viņu ap-
dvestu siltums, kas nāk no dienā sakarsētā labības

lauka. Viņš ieraudzītu brūnu kviešu lauku ar vieglu
mēneša sudrabu garo vārpu galos.

Tā viss ir arī pārveidojies uz augšu, bet kaut

kas ir aizskrējis līdz šiem karaliskajiem gulbjiem

un pelēkajām meža zosīm, un klausoties viņu spēlē-
šanu mūsu senās tautas dziesmās, mēs nevaram acis

novērst no apvāršņiem, aiz kuriem viņi pazuduši.
Mūsu zeme ir palikusi citāda, sausāka un klajāka,

un sausākas un klajākas kļuvušas arī ļaužu sirdis.

Dziesma nevar dzīvot bez atbalss un putns bez ūdeņa
un zaļajiem zariem. Kādreiz pie Daugavas dziedāta

dziesma skanēja no birzes uz birzi pāri robainiem

mežu galiem, līdz viņu uzķēra siena grābējas Lielupes
lankās. Tā tautu sajoza kopā dziesmu josta. Un

katrai jaunavai un katrai nama mātei viņa bija ap-

josta kopā ar gudriem padomiem, piešķirot viņām
to sievišķības virsrocību, kādu senajām grieķietēm
piešķīra Afrodites josta, ja viņa kādai to iedeva.

Gan dzied arī mūsu laikos, bet kas ir mūsu laiku

piecu līdz sešu tūkstošu balsu dziedāšana pret seno
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miljonkārtīgo kori! Viss tas ir atkārtojums un

niecīga bijušo vārdu un meldiju atskaņa. Mēs

esam laukā vārpu lasītāji, kas nāk pēc lieliem un

vareniem pļāvējiem.
Vai jūs esat kādreiz novērojuši lauku klusumu

rudenī, kad visa pasaule ir itkā ietīta dzeltēnā

gaismā, kad pēdējie izkapts cirtieni noskan miežu

laukos, kad visas mājas ir tik klusas un lapu ap-

birušas, ka liekas, viņās neviens vairs nedzīvo kopš

senām dienām? Dzird tikai istabā rūcam pie rūts

kādu nomaldījušos biti.

Tad šajā klusumā uz reizi pagalmā iedziedās

gailis. Kāds cits viņam tuvākās mājās atbild, un

pēc pusstundas gaiļi dzied visā pagastā.

Kā skaidrās rudens dienās laukos sasaucas

šie agrās rīta stundas nodziedātāji, tā senā latviešu

sētā, pusdienas laikā, kas bija ganu dusas laiks, sa-

saucās bērni. Senajām latviešu mātēm viņu bija

patiess Dieva devums, un mūžīgais dzīvības plū-

dums viņus nesa augšā kā avots burbuļus. Cik

vien viņu bija mūsu mājās, viņi tagad izklīduši kā

putni no saviem pērkļiem, kad mežu vai purvu ķer

piepēža nelaime!

šie bērnu pulki katrā sētā bija tā dzīvā un

draudzīgā ķēde, kas saistīja kopā visas lauku mā-

jas un pārvērta tās avotos, no kuriem uz visām pu-

sēm plūda prieks un dzīvība. Viņi izlīdzināja uz

pierēm rūpes un bažas, jo kas bērni ir? Smaids,
ar ko daba atbild uz nāves nerimstošām pūlēm visu

iznīcināt.

Bet līdz ar svēteļiem, kas aizlidojuši no lat-

viešu māju jumtiem, aizlidojuši arī bērnu svētība.

Cik bieži es esmu redzējis, kā šie platspārnainie,
cilvēka tuvumu mīlošie un svētie putni ilgi vai nu

jumtu galos, parkšķinādami vai lidinādamies tiem

pāri, aicina cilvēku, lai tas viņam palīdzētu ligzdu
uzbūvēt. Bet mājas, kas nemīl bērnus, nemīl arī
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putnus. Un ar nemaldīgu instinktu viņi pamanī-

juši pārmaiņu latviešu raksturā, un pavasaros viņi
tagad laižas pāri Latvijai uz citām zemēm un

tautām.

Ja es tagad pārstaigāju Zemgales mājas, tad

liekas, ka tikai vakar viņās būtu bijušas bēres. Kur

senāk bija pieci seši vai vairāk bērnu, tagad ir

viens vai divi, vai nav neviena. Veci vai pusmūžā

saīguši un par visu vaidoši un uz visu dusmīgi cil-

vēki staigā pa istabām un sētsvidu. Ir lielas mā-

jas, kurās dzīvo viens pats saimnieks, un atmatas

ielenc viņa sagrūstošās ēkas. Un visi šie ļaudis
ir tie lielie kurnētāji, ka valsts viņus izputinot.
Bet paši viņi neko negrib dot valstij, dzīvodami

pašmīlīgu un savrūpīgu dzīvi. No kurienes lai ro-

das aizstāvji latviešu mājām, ja viņas pašas tos

vairs nerada ?

Tāds ir tas attīstības gājiens, ar gaišu sākumu

un tumšām beigām, attīstības gājiens no jautra, sa-

skanīga gara un bērnu pilnas vecās latviešu mājas
līdz īgnuma un vecuma nespēka apdvestai šolaiku

mājai. Uz šī gara neko nevar celt ne politiķis, ne

tautsaimnieks, ne stratēģis. Smaids, ar ko daba at-

bild uz nāves nerimstošām pūlēm visu iznīcināt, ir

zudis latviešu tautā.

Kad latviešu mājas bija ļaužu pilnas, viņi visi

sapratās, bet tagad, kad latvieši iet mazumā, viņi
uzsākuši niknāko cīņu paši ar sevi, saviem ienaid-

niekiem par vislielāko prieku.

Kas ir sacēlis šo strīdu latviešu starpā ? Kas

ir licis cienības vietā necienību ? Kas ir aizbaidī-

jis zīli no vārtu staba gala ? Kas ir izdzēsis altāra

uguni ?
*

Gan arvienu grūtāki es atrodu ceļu uz veco

latviešu māju, bet es viņu atrodu, sekodams ne-

daudzu sava laika biedru piemēram, tāpat kā no-

maldījies biezā un siltā jūlija nakts miglā es at-
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radu kādreiz mājas pēc vecās liepas ziedu smar-

žas. Visa laba dāvināšana nākusi no turienes, bet

viss pārējais izdomātais un padarītais ir putekļi,
ko var aizpūst katra vēja vēsma.

Bet atstādams mūsu pavardus aukstus un pel-

nainus, mūsu senču gars sagrūst un sadalās tāpat,
kā sadalās šī vecā manis minētā māja, kuras kapa
uzrakstu es še dodu. Kad eju pa viņas pagalmu,

es eju pa bijušo ēku un atmiņu drupām. Es at-

rodu tikai garas bedres un nedaudzus akmeņus,
kur viņas kādreiz stāvējušas. Cik reti ir kļuvuši
vecie bērzi, caur kuru zariem uz augšu kāpa mie-

rīgi dūmi, vectēvam maijā darvu dedzinot! Pazudu-

ši ozoli aploka malā, un smagi dunēdams un visu

apkārtni satricinādams, nogāzies dārzā lielais

ozols, zāģēts pus dienas. Savu spēku iznīcināju-

šas, nokalst vecās ābeles, un augusta naktīs vairs

nav dzirdama ābolu dobjā krišana. Kur senāk

valdīja viena vara, tur valda daudzi saimnieKi, un

dzeltēnu labību krautās ores vairs nečīkst mājas
lauku ceļos, Kāda brīnišķīga sveķu smarža nāca

no tēva audzētā meža! Ar kādu līgsmību katru

gadu arvienu augstāk kāpa pret debesīm slaidās

galotnes! Tagad pavasarī putni izbijušies lido

virs celmiem, velti meklēdami savus senos lizdus.

Vienīgi tikpat mierīgi, kā senāk, lielā liepa izstie-

pusi savus zarus pār veco klēti, bet bites aizgāju-
šas no augstā stropa, un svētelis velti noparkšķina
galotnē, vēstīdams silto dienu atnākšanu. Aizaug
zālēm vītolu apēnotais dīķis, pa kuru senus gadus

atpakaļ mazs puika kādreiz laida savas laiva ».

Viņas aizlīgojušas projām līdz ar to pavasaru ūde-

ņiem. Viss ir izgaisis un iznīcis, un aizgājis kā

dūmi, kā skrējoša mākoņa ēna.

Senlaicīgs vītols aug stūrī, kur saiet kopā triju

māju robežas. Pāri viņām tas izpletis savus vecos
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zarus un atvases. Atjaunodamies katru gadu,

mežonīgs apinis še zaļo un vijas uz augšu. Noni-

cināts, senās latviešu mājas gars paslēpies vītola

biezajos zaros un iedobumos. Cieši aizmidzis

ziemu, tas atmostas, kad laukā iziet gani un arāji.
Cauri lapu zaļajam biezoknim vnš uzmanīgi vēro

viņu gaitas. Viņa acis apmiglojas priekā, kad viņš
redz uzartas zemes kūpēšanu un arāju, kas pusdie-
nas laikā nosēžas vītola ēnā. Ed viņu pazīstu pēc

garās bārzdas, kas kā mežonīgs apinis zaļo un vi-

jas uz augšu, un pēc vieglas smaržas, kas rudeņos
nāk no apiņa ziediem.
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Lauku noskaņas un

dažādas pārdomas.

I.

Tikai divas nedēļas pagājušas, kopš es atstāju

mājas, kuras es allaž mēdzu apciemot visos gada

laikos. Tagad atkal man gadījās tur iegriezties

un jābrinas, cik ātri šajos laukos, birzēs un dārzos

iegājis rudens. Vai kāds izcirtis šos krūmus, kuri

kā zaļa siena aizsedza skatiem ārpasauli? Vi-

ņiem jau var skaidri cauri redzēt. Rudeņa pava-

donis, baigā un noslēpumainā čaukstēšana zem kā-

jām saka, ka alkšņi, bērzi un sermukši nometuši

daudz lapu. Šajos krūmājos jau ņēmuši mājvietu

sīļi, kuru kliedzieni atdzīvina agrā rudeņa klu-

sumu. Zaļā, pavasara un vasaras būvētā pils sa-

brūk ātri un koku zelta velves, kuras tie slien pār
gājēju galvām, pastāvēs tikai īsu brīdi. Bet tas

būs viens no skaistākiem laikiem. Tad jūs piedzī-
vosiet tādas brīnišķīgas lietas, kā kļava, pilnīgam

bezvējam valdot, jūs apbērs ar tūkstošiem dzeltēnu

lapu. Tā koki mums atmaksā, ieģērbdami mūs

godības drēbēs, bet paši palikdami gluži kaili.

Pa šīm divām nedēļām pie visiem šķūņiem iz-

augušas labības kaudzes. Viņas vairs neizstaro

zeltam līdzīgu spožumu, bet kļuvušas jau pavisam

pelēkas, saplūsdamas kopā ar savas apkārtnes krā-

sām. Drīz sāksies kuļmašīnu maurošana un lau-

cinieki ar mēriem un svariem varēs izmērīt šīs va-

saras Dieva devumu, šos skaitļus tad viņi pa-

sniegs likumu devējiem, lai viņi ierīko saskaņā ar

tiem savus politiskos rēķinus. Gādājiet, zemnieki,
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pareizus rēķinātājus, kuri tukšus apcirkņus neno-

tura par pilniem, kuri nav sējēji uz kailiem akme-

ņiem, kuri iet uz priekšu jūsu vārdā!

Septembris un lapu nodzeltēšana ir laiks, kad

koki mitējās augt. Sulas atgriežās atpakaļ uz tu-

rieni, no kurienes tās nākušas. Un šajās dienās,
kad vairs nav gaidāma nekāda pārmaiņa, birzēs un

mežos vislabāki iespējams novērot dabu, ko vasara

padarījusi. Un vērīgi aplūkojot stādus un kokus,

redzam, ka viņi tuvojās lielumam un nevienādībai.

Kā katru gadu mainas gar apvāršņa malu skrējošā

zilganā mežu līnija! Liekas, it kā tur tās tālās un

robainās virsotnes būtu taisītas no smiltīm, kuras

var pastāvīgi mainīt vējš, Kur bij virsotņu pa-

kalni — ir ieleja un kur bij ieleja, tur tagad ir ga-

lotņu augstumi. Sen vakara saule nezeltī vairs Zālī-

tes mežā lielās priedes līko galu: viņu ir pāraudzis
cits varenāks koks, kurā saule noiedama uz mirkli

savij savu zelta ligzdu. Tie paši likumi, kuri valda

pār cilvēkiem, valda arī pār kokiem, tikai ar to

izšķirību, ka cilvēki var falsificēt savu lielumu, bet

koki to nevar. Neviens patiesi lielais nespēj iz-

bēgt no godības drēbēm, ko debess tam gatavo.
Starp divām vecām un zarainām eglēm es ga-

diem novēroju augam vārgu bērziņu. Cik ilgi

viņš nebij cīnījies ar egļu visu uzvarošu pakrēsli.
Nu viņš tam cauri izaudzis un ar kādu līgsmību

viņš zaļo un ceļas pret debesīm.

Tāpēc arī zemnieki, kuri tik tuvu atrodas da-

bai, visu gudru novērojumu pirmavotam, lai daudz

nesūrojās par pakrēsli, kas viņus tagad apklāj.
Politika nav nekas cits, kā pacietība un nogaidī-

šana, līdz garām ies izdevīgo apstākļu zvaigznājs,
kam arī savs nolikts ceļš. Nepacietība prasa, lai

jūs dažos gados politiski izaugtu. Tas nav iespē-

jams, ja jūs neķer sāpīgi, bet audzinoši notikumi,
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jo atsevišķu cilvēku, tāpat kā šķiru, māca tikai

paša piedzīvojumi. Vienīgi tie var jūs uzaudzināt

līdz augstumam, kur kavējās rītu un saulrietu

slava.

Ir daudzi skaistumi pasaulē un ikviens varbūt

būs apstājies ar izbrīnēšanos tāda cilvēka priekšā,
kas līdzīgs uzplūdušam pavasara strautam, ir pilns

domu, nodomu, vārdu un iedvesmas, rādīdams

mums dabu visā viņas spēku varenumā. Viņš iet

kā cirtējs cilvēces mežā, vai kā upe, kas meklē sev

jaunu gultni un jaunus krastus. Viņš pazīst laimi

tikai cīņā, bet viņam seko mierīgi laiki un apmie-
rināti laimīgi ļaudis.

Bet ir arī cilvēki, kam citāds skaistums, kuros

caur ciešanām un domām vētīts gars ņēmis patvē-
rumu. Tādu cilvēku redzes spēja nepazīst ne-

kādu šķēršļu. It kā stiklam viņa redz cauri ļaužu
sirdīm un gadu biezājiem mežiem. Bet viņi jau
atrodas viņpus dzīves, pusceļā starp cilvēku un

Dievu. Viņu acīs vairs nav vērstas uz šo pasauli,
bet uz to vienādo un nemainīgo līniju, aiz kuras

viņi sakas saredzam mūžību, kur ieteka visām dzī-

vības straumēm.

Starp šiem diviem krastiem zaļo un dzeltē mū-

žam jaunas dzīvības koks un kas grib dzīvot, lai

piegriež vērību viņa kopšanai.

Politiska dzīve ir viens no viņa svarīgākiem
zariem. Ik pa trim gadiem viņš pie mums nomet

savas lapas, lai iegūtu jaunu zaļumu. Latviešiem

zara lapas nav visai pievilcīgas un skaistas.

Tauta ir šī zara dārznieks un viņai atļauts še parā-
dīt visu savu mākslu. Līdz šim viņas māksla nav

atzīstama par visai augstu. Tauta ir nostādīta sa-

vādā stāvoklī. No vienas puses viņu uzskata par
visu likumu avotu, par taisnības iemiesojumu, bet
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no otras, kā nepilngadīgam bērnam, čukst ausīs

vispretrunīgākos padomus.
Bet ir tikai viens patiess padoms, kas nāk no

pašas zemes, no zemnieku vienotā spēka. Viņš
gan nevar likt laikā saulei spīdēt un lietum līt, bet

viņš var, jūsu atbalstīts, pavēlēt, lai pār jums no-

lītu labi likumi, pašķirdami ceļu patiesības un tais-

nības saulei.

Tā kā sociālistiem vajadzīgas lielas jukas, bet

mums stipra un apvienota tauta, tad zemnieki lai

piegriež politiskām lietām visnopietnāko vērību.

Viņiem uz tām būs skatīties, kā uz Tēvijas glābša-

nas ieroci, jo viņa ir apdraudēta. Jūs visi prasiet

no valdības stingru rīcību pret Latvijas pretinie-
kiem, bet īstā zobena vietā jūs tai dodiet koka zo-

benu, no kura nevienam nav bailes.

Gādājiet zemnieku vairākuma valdību, kas

noņemtu kaunu no dzīvājiem un apvainojumu no

mirušiem! Gādājiet, lai valdība varētu rīkoties

pēc likumiem, kuri Latvijas un jūsu ienaidniekus

ķer tikpat neatvairāmi, kā nāve.

11.

~Cik labi būtu," saka man mans draugs saim-

nieks, pie kura esmu atbraucis viesos, ~ja piepildī-
tos tas, ko Ulmanis ~Zemes Spēkā" raksta par kar-

tupeļu cenām. Mēs dabūtu citādi uzelpot." Lau-

cinieki vispārīgi nesaprot, kāpēc Latvijai vaja-

dzīgs ievest spirtu no ārzemēm un izdot tik daudz

naudas, kad mēs paši savā zemē viņu varam ražot

atliku likām. Kad viņiem saka, kā pie šīs lietas,

tāpat kā pie visām citām, arī politika spēlē lomu,

viņi paliek domīgi par šo politiku uz viņu rē-

ķina un bažīgi raugās tāļumā. Ja, kad zemnieki

grib stāvēt tāļu no savas šķiras politikas, viņi ar-

vienu stāvēs tāļu no savas labklājības ideāla.



298

Kāmēr mans draugs nojūdz zirgu, es eju uz

istabu, kuras priekšā atrodas puķu dobe pussavītu-
šām lefkojām. Tikai viens rožu zieds ir palicies

pāri no vasaras godības brīnišķīgi smaržodams.

Kā arvienu es nopriecājos par pusdzisušu bleķa
uguns apdrošināšanas zīmi, kuras vācu uzraksts

grūti salasāms, jo viņš piesists otrādi. To piesitis
vairāk nekā piecdesmit gadus atpakaļ mana drau-

ga tēvs, lasīt nemācēdams.

Laiks ir ļoti silts un ja uz šinī pavasarī plati

izšķūrētiem dārza celiņiem nebūtu nobirušas dzel-

tēnās lapas, varētu domāt, ka ir jūnijs, jo pakrēslī
termometrs rāda piecpadsmit grādus. Tikai lie-

lais klusums visapkārt neļauj vilties. Kur senāk

pa zariem lēkāja putni — tagad lēkā vāverīte un,

ieraudzījusi cilvēku, nāk arvien tuvāk, laii skan

gaiļu dziedāšana no mājas uz māju.

„Cik labi ir," saka pienācis mans draugs, „kad

pār ļaudīm stāv viena bezpartejiska vara, kura,
ievērodama vispārības intereses, rīkojas neatkarīgi

ne no viena. To varēja redzēt šo pavasari pie
sēklas apgādāšanas, ceļiem un meliorācijas. Au-

zas ir augušas tik labi, ļaudīm vairs nebūs jālauž
kakli nost pa dubļiem mīcoties, un pļavas kļuvu-
šas tik sausas, kā tur bez bēdas varēs braukt kaut

kurā gada laikā. Un viss tas ir izdarīts vienā

gadā. Bet kad tu palūkojies uz lietām, kas jāveic

pagastam pašam, tad negribās lāgā par tām nemaz

runāt. Tu jau zini, ka mēs pagasta padomē kā

ratos esam iejūgtas daudzas partijas. Tagad mums

uz dienas kārtības ir pagasta valdes nama būvē-

šana, jo vecais kļuvis nelietojams. Viņš atrodas

pagasta otrā galā un šī gala saimniekiem uz viņu
katru reizi jāmēro 11 kilometru liels ceļa gabals.
Kaut gan zemnieki pagasta padomē ir diezgan

stipri un ir pat pārsvarā par sociālistiem, viņi, ne-

gribēdami ar pēdējiem sanākt naidā, balso par pa-
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gasta nama celšanu vecā vietā, pretī visu savu

pārējo biedru interesēm. Jo redzi, sociālisti visi

ir apmetušies pagasta otrā galā uz vecās muižas

zemes. Par nama būvi pagasta vidū jau ir runāts

trīsdesmit gadus atpakaļ un tagad, kur tam vaja-

dzēja piepildīties, lietas paliek pa vecam, lielākai

saimnieku daļai par gaužu sarūgtinājumu. Bet tas

vēl nav viss. Necik tāļu no jaunās pagasta mājas,
senā krogus drupās, taisās celt tautas namu. Ne-

maz nerunājot par to, ka divu lielu ēku celšana

viena otrai blakus, ir velta naudas izšķērdēšana, jo
varētu ļoti labi pietikt ar vienu, pagasta vairums

caur to tiek izstrīpots no sabiedriskās dzīves. Re-

dzi, tā tās lietas nestāv mūsu pagastā vien, bet at-

kal citādā veidā visos pārējos. Bieži vien zemkop-

ji paši savas vispārējās intereses upurē par labu

šauri patmīlīgām interesēm. Tāpēc es sākumā ru-

nāju, cik labi ir, ja par ļaudīm stāv bezpartējiska

vara, kas spēj vajadzību izpildīšanu kontrolēt. Ja

jau mēs paši nevaram savas vietējās lietas nokār-

tot bez visrupjākā partejiskuma, tad vēl mazākā

mērā to var gaidīt no Saeimas, kur partiju prete-

šķības ir vēl stiprākas. Mūsu saimnieki ir tādi,
kā par latu tūlītējās peļņas viņi pārdod simts latu

peļņu, kas var nākt pēc nedēļas. Tas visskaidrāk

redzams viņu politiskā dzīvē. Viņi tikai tāpēc ne-

brauc uz vēlēšanām, ka tās nedot tūlitēju labumu.

Pēc taviem rakstiem spriežot, es redzu,
ka tu neesi politiķis, jo tu zemniekus

pārāk ideālizē. Vai tu domā, ka morāliska sašu-

tuma dēļ zemnieki dusmojās uz tiem, kas dzīvo

ērtu dzīvi un daudz pelna? Nebūt nē. Lai gan

atklāti viņi tos nosoda, bet slepenībā apskauž un

sauc par gudriem un darītu tāpat, ja viņi nāktu

viņu vietās. Visam tam ir ļoti daudz pierādījumu.
Cilvēks grib tikt augstumā pa to pašu vietu, kur

iedams atstājis kādas pēdas otrs, jo latviešu cil-

vēks nav fantāzijas bagāts
. . .
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„Atvaino, ka es tevi pārtraucu. Tu tēlo zem-

niekus tik melnām krāsām, kā tevi klausoties, man

metās tumši gar acīm. Tu redzi tikai kokus, bet

neredzi mežu ar visu viņa vareno šņākšanu, putnu
dziesmām un ēnu un gaismas burvīgājām rotaļām.
Tev ir taisnība, ka es zemniekus ideālizēju, bet tas

nenotiek muļķības un viņu psīcholoģijas nesapraša-
nas dēļ. Tu atrodies vēl naiva politiskā reālisma

varā, kas grib taisīt vienas dienas vai vienas sezo-

nas politiku. Tu mīņājies mūžam uz vietas, jeb
labākā gadījumā tu paliksies par veiklu politisku

kombināciju virtuozu, ja tu nemēģināsi zemnieku

apziņu pacelt un nepieņemsi arī manu viedokli.

Kad es domāju par zemniekiem — man stāv prātā

pavisam citas lietas: Es redzu ne tik vien to, kas

viņi bijuši un ir tagad, bet arī to, kas viņi var būt.

Mani saista neredzamais viņos un tas nebūt neno-

zīmē, ka viņš ir neesošs. E!s esmu stipri noticējis,
ka zemnieki ir tāda straume, kura viena var griezt

Latvijas politiskas dzirnavas. Tāpēc mums nav

vajadzīgs turēt zemniekus acumirklīgu sasniegumu
samulsinošā varā, kas laiž miglu acīs, bet arvienu

jāsaka, ka tas vēl nav ne iesākums. Kam lemts

būt mājas pilnīgam saimniekam, nevar apmierinā-

ties, ja viņa rīcībā atrodas tikai viena sauja viņas
zemju. Kāds gudrs vīrs sacījis, ka cilvēki ir ne-

vien tie, kas viņi ir, bet arī tie, ko par viņiem domā.

Tā doma nes sevī audzinošas un cildinošas iespēja-
mības. lekarodami zemniekiem acumirklīgus la-

bumus, turēsim viņu acu priekšā arvienu spoguli,
kurā atstarojās viņu nākamā varenība. Tas ir

vienīgais lielās politikas ceļš un paņēmiens, kas var

saglabāt skaidru galvu.

Kas attiecas uz tava pagasta lietām, tad šīs

parādības nav raksturīgas zemniekiem vien. Ja

viņas nav izvērtušās par labu vispārībai, tad tas

nozīmē tikai to, ka savtīgie ir bijuši enerģiskāki,
bet jūs esat turējuši rokas klēpī. Ja zemnieki tāļāko
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upurē tuvākam, tad tas tikai rāda, ka zemnieku ap-

stākli ir tik grūti, kā šodien iegūtais lats viņiem ir

dārgāks, nekā simts latu pēc nedēļas. Tas ir taisnī-

ba, ka zemniekiem piemīt daudzas ļaunas īpašības,
bet pasaulē nav ķermeņu, kuri nemestu ēnu. Lai

Dievs mūs pasargā dzīvē un sevišķi politiskā dzīvē

operēt ar skaidri labo vien. Kādreiz es arī gribētu

parunāties par labā sliktām un ļaunā labām

īpašībām šajās lietās. Tāds ir mans viedoklis un

viņš man šķiet pareizs esam, jo turēdams pastāvīgi
acu priekšā savas tautas un šķiras nākamības bildi

un pūlēdamies viņu tai tuvināt, cik tas iespējams
maniem vājiem spēkiem, es uzturu arvien darbīgu

savu sirdi un prātu. Neļaudams sevi apdullināt
dienas politikas rīboņai, tai cauri es klausos nāko-

šās zemnieku Latvijas dzirnavu mūžīgā rūkšanā,

maļam tautai garīgo un laicīgo maizi.
. .

"

111.

Lauki jau kopš sendienām vairs nava tie, kas

bijuši un viņi vairs nevar būt par priekšzīmi ļoti
daudzās lietās. Pilsētas gars tādā mērā viņus
ķēris, kā viņas netikumi jau kļuvuši arī par lauku

netikumiem. Tās pašas posta zīmes, kas redzamas

pilsētā, parādās arī viņos. Bet še aug tomēr kāda

jauna paaudze, kura psīcholoģiski ļoti asi atšķirsies

no vecās. Ja šo sazvanīja kopā baznīcas zvani,
tad jaunā viņiem iet garām. Zināms, arī šī pa-
audze neatmet pilnīgi baznīcu, bet viņa tai vairāk

vajadzīga parādes dienām. Mūsu laika jaunie
lauku ļaudis ir prāta un aprēķina caurausti, viņi
uzticās vairāk sev, nekā aizsaules spēkiem.

Viņi grib savu dzīvi nodibināt uz skaidras

reālitātes un tā tie arī pamazām sāk pārveidot
Latvijas vaigu. Tās pašas meliorācijas, kas ta-

gad tik steidzīgi tiek izvestas, ir tikai viena šīs pār-
veidības ārējā zīme. Līdz ar viņām arī izgaist ve-
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cie latviešu vietu vārdi un visi ticējumi, kas ar šīm

vietām saistās. Kur senāk bij kāds „Lāču purvs",
tur tagad veidojas gaiša pļava. Tā šī paaudze pa-

mazām sajauc savu dzīvi kopā ar zinību un viņas
atradumiem. Nākusi pie pārliecības, ka šajā vir-

zienā meklējama glābšana, viņa tajā arī darbojas.
Tā lauku dzīve uz priekšu arvienu vairāk tiks aiz-

rauta no savas gadu simteņu vecās stabilitātes, kļū-
dama par modernās dzīves ražošanas ritma vienu

sastāvdaļu. Tie vairs nebūs senie miera soļi, bet,

ja zemnieks tagad gribēs pastāvēt, viņam vajadzēs
arvien vairāk visiem atradumiem sekot, jo aiz viena

pārlabojuma nemitīgi paceļas atkal otrs.

Šai dzīves kārtībai nebūs laika apsūnot šā

vārda labā un cēlā nozīmē, kas rada savas para-

šas, tradīcijas un ticējumus. Viņā būs pastāvīga

viļņošanās un strādāšana, lai pārdotu. Cik bez-

galīgi tāls viņai būs senais latviešu zemnieks, kas

vakarā, vai agri rītā pēc zvaigznēm vēroja laika

mūžīgo tecēšanu!

IV.

Ja nerūktu vēlie dampji, izkuldami niecīgo

vasarāju jeb labāki sakot, pelavas graudu vietā,
tad varētu domāt, ka agrs pavasars valda laukos.

Nemitīgie lieti pārplūdinājuši zemākās vietas un

plašājos ūdeņos atstarojās koku kailie silueti, iz-

veidodami savā dziļumā daudz pievilcīgākas bir-

zes, nekā tās, kurās vakaros mēdz salaisties nogu-

rušo vārnu bari. Vasarā izžuvušie strauti atguva

atpakaļ savas rūcošās balsis un mālainie jeb tum-

šie ūdeņi drāžas dusmīgi un pie šo straumju malas

nesaprašanā apstājās mednieku vājātais zaķis vai

stirna. Viņu izbailes nav mazas, jo netālu aiz se-

vis viņi jūt mednieku biedrību biedru kūpošos šau-

teņu stobrus, šajā laikā ikviens izsargājās iziet

ārā no savu māju robežām. Tikai reti uz ceļa bij
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redzami noguruša zirga vilktie rati ar sakņupušu

braucēju. Zem zemājām un lietainājām debesīm

šāds cilvēks līdzinājās kādam grēciniekam no Dan-

tes ~Elle", kurš nezin, par kādiem grēkiem nosodīts

mūžīgi kulties uz priekšu pa dubļainu ceļu. Daž-

reiz šādos ceļos redzama cita, daudz trokšņaināka

grupa. Tas ir vai nu pašbraucējs, vai zirgu vilkts

dampis. Izbraucis jau no rīta, viņš pie vakara

cerēja nonākt pie kāda tāla šķūņa. Viņš atstāja
aiz sevis grāvim līdzīgu dubļaina ūdeņa pilnu

sliedi, no kuras vairījās apjukušais un vientulīgais

braucējs.

Ja laucinieki nevar apvienoties cīņā pret poli-

tisko pretinieku, tad viņi bieži, kaut arī lielām grū-

tībām, apvienojas cīņā ar dabu, kura arī tiem daž-

reiz ir naidīga. Kopīgām pūlēm viņi ķērās pie

purvu nosusināšanas, lai tajās vietās, kuras senāk

bij tikai pieietamas pīlēm un meža zosīm, jūlijā
varētu braukt smaržojoši siena vezumi. Mūsu

sabiedriskā un politiskā dzīve arī pārvērtusies ne-

daudz gados briesmīgā purvā, kas izbrienams tikai

politikāņiem, kuri viņā vij savas ligzdas un meklē

savu barību. Kad mūsu laucinieki sapratīs, ka arī

viņā nepieciešama kopīgiem spēkiem izvedama me-

liorācija, liels, viens vienīgs kanāls, kas dotu iespē-

ju uzplaukt darbīgai dzīvei ?

Ir jau sen pazīstams teiciens: „Palīdzies pats
sev." Lauku atdzimšanai jānāk tikai no laukiem

un ne no Rīgas. Dzenaties pa priekšu pēc politi-
skās virsvadības — tad jums visas pārējās lietas

tiks piemestas. Tikai tas gan ir viegli pasacīt, bet

grūti izdarīt. Jaunas atziņas lauž ceļu uz zemnieka

galvu ar lāča lēnumu. Ne politiskā ideāla vējš,
bet gan kāda cita lēna un kaitīga dvaša pūš pār

mūsu laukiem un sevišķi pār viņas jauno paaudzi.
Tā ir kāda nejēdzīga ārējās reprezentēšanās un uz-

pūtības tieksme. Pēc viņas spriežot jādomā, ka
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mūsu lauki dzīvo spīdošos materiālos apstākļos.
Šī sērga ķērusi ne visus, bet dažus Latvijas

lauku apgabalus. Ko sacīt, piem., par tādu parā-

dību, kura ieviesusies kādā Augškurzemes pag.,

kur jaunieši brauc savas laulības ceremonijas iz-

darīt Rīgas baznīcās, turēdami vecās lauku baznī-

cas par prastām? šo gadu piecas laulības šinī

pagastā norisinājušās Rīgā, pie kam jaunie mēro

130 kilometru garo ceļu no Rīgas izsūtītos automo-

biļos, šādu gadījumu man izstāstīja kāds vecs

lauku saimnieks, kurš pa Daudzevas dzelzceļu
atgriezās no Rīgā rīkotām svinībām, bažīdamies

par jauno radinieku dzīvību, kuri pa dubļainājiem
rudens ceļiem automobilī drāzušies uz mājām.

Līdzekļus šādiem ceļojumiem pa lielākai daļai ie-

gūst vai nu no krēditiestādēm, vai pārdodot dažas

govis. Vecie saimnieki ir pilnīgā nesaprašanā par

šādu rīcību. Viņi līdzinās vistai, kura savā ligzdā

izperinājusi cāļu vietā pīlēnus un kura ar izbailēm

novēro, ka viņas sauszemes bērni omulīgi peld pa

ūdeni. Bet tas viss uzskatāms kā pārejoša laikmeta

parādība. Mēs esam paraduši dot meslus briesmī-

gājiem modes dieviem te tikumībā, te saimniecībā,
to politikā. Bet tajā dienā, kad šie modes dievi

sagrūst, mēs redzam visu savu upuru veltīgumu un

atgriežamies atpakaļ pie tēvu tēvu pārbaudītiem
tikumiskās rīcības veidiem. Kā sacelšanās pret
dabas likumiem nes postu, tāpat arī nelaime ne-

izbēgami seko visiem, kas grib sacelties pret mū-

žīgajiem tikumības likumiem.

Uz laukiem visi sūdzas par grūtiem laikiem,

par cilvēku un naudas trūkumu. Bet jāsaka, ka

visas šīs nelaimes augs augumā, kāmēr ļaudis šo

parādību cēloņus meklēs ne sevī, bet ārpus sevis.

Ko līdz visi lozungi, pavēles no augšienes, ja viņi
neatrod dzirdīgas ausis? Lai uz laukiem attīstās

darbība, kura pāraug Rīgas darbību, lai no laukiem
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nāk ne lūgumi, bet pavēles. Liekas, ka tā ir vel-

tīga vēlēšanās, jo materiālās un garīgās vērtības

neaug pašas no sevis, bet cilvēki viņas rada.

Kad nāk rudenis, tad visi putni no mums aiz-

laižās un līdz pavasarim aukstas paliekas viņu
siltās vasaras ligzdas.

Arvienu aukstākas top Latvijas lauku māju

ģimeņu ligzdas. Jautrie putni, kuri viņas aplidoja

ar dziesmām nu čalošanu, aizlaidušies diezin uz

kurieni. Vai viņi kādreiz atgriezīsies?

V.

Pametīsim šoreiz ražas izrēķināšanu visiem

vējiem pakalpīgai statistikai un piegriezīsimies
zemnieku garīgājiem laukiem,jo viņos arī notiekās

sava sēšana un pļaušana. Tikai še ir maza izšķi-
rība, ko viena paaudze sēj, —to otra pļauj. Gadu

desmiti atdala šo graudu iekaisīšanu no viņu savār-

pošanas svinīgā brīža. To, ko bij sējusi latviešos

ilgus gadus pirms kara ģimene un reliģija, to

mēs novācām savas brīvības cīņās. Kādi graudi

tagad krīt lauku novāktājos un kailājos gara tī-

rumos? Par ko viņi interesējās? Kāda ideoloģija
viņus aizrauj ?

No tā laika, kad mūsu tautai par lielu postu re-

liģija zaudējusi savu varu un iespaidu, lauku ļau-
dis līdzinās labības kūlim, kuram saikšķis pār-
griests. Vārpām kronētie stiebri atdalās un atkrīt

uz visām pusēm. Ja pilsētniekus tagad raksturo

rupjšs cinisms, slepena vai atklāta zobošanās par
vissvētākām lietām, tad laucinieku vispārējā no-

skaņa ir dziļas šaubas. Arvienu mazāk viņi sāk
ticēt vārdu manīgai dabai, tikdami uz pēdām ve-

cai gudrībai, ka vārdi mums doti priekš tam, lai

mēs apslēptu savas patiesās domas. Un šīs šaubas

viņiem iemācījusi mūsu tagadējā dzīve, kur tik
daudz ārēji krāšņas fasādes apslēpj nepievilcīgas
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un neizbūvētas iekšienes. Viņi neprasa pēkšņu

uzvaru, bet neatlaidigu cīņu par uzvaru. Viņi grib

redzēt reliģisku kalpošanu ideālam. Kāds saim-

nieks, kurš ir senā kaluma, patiesa šķila no vecā

zemniecības koka, reiz izsacījās: „Kad tauta cī-

nījās pret cara patvarību — mēs visus cīnītājus

slēpām no vajāšanas, mēs nojaudām, ka viņu vār-

dos mīt kāda patiesība. Jo vairāk mēs sekotu

mūsu laika patiesības praviešiem, ja tagad tādi

būtu."

Kādus slēdzienus lai mēs taisām no visa tā?

Lauku ļaužu šaubas izzudīs, ja viņi redzēs vārda

un darba saskaņu, jo garā mīt lielāks spēks, nekā

zeltā. Tādas ir lauku ļaužu noskaņas, kuras vi-

ņus tagad apvieno kopīgās ideoloģijas vietā. Tā

ir bailīga zeme, kurā var izaugt viskaitīgākie ziedi.

Šaubām, ja viņām nav izejas, seko vienaldzība un

lauku garīgā dzīve ar viņu sāk apaugt, kā ar

sūnām. Var iet kopā ar To, kas jums seko, var

cīnīties ar to, kas ir pretinieks, bet ko izdarīt ar

vienaldzīgo?

Politika tagadējā veidā sāk apnikt laukiem ir

runās, ir atstāstījumos avīzēs. Viņas kombinācijās
tie neredz kustības uz priekšu, bet tikai pirkšanu
un pārdošanu, patmīlīgu instinktu nemitīgo parā-
dīšanos, kas tik kupli uzplaucis tagadējās politi-
kas noteicošās grupās. Laukus ļaudis labprāt re-

dzētu un dzirdētu citus vārdus nekā tos, kuri vi-

ņus pamazām aprok, kā smiltis aprok kāpu prie-
des. Neskaidru labību pilsēta sēj lauku gara kai-

lājos tīrumos, un viņa pāraug un nomāc senāko

laiku atstātās morāliskās rezerves. Kādi graudi
no šīs sēklas var izaugt nākamām paaudzēm?

Bet vienu labu, vecu laiku pamācību lauki

dod pilsētai un viņas tagadējai sabiedrībai un tā

ir, ka labklājība sasniedzama caur ilgu un neat-

laidīgu darbu. Un varbūt no šīs atziņas var sākties
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atdzimšana, ja to piemēro arī citiem gara lau-

kiem. Nav jānicina zeme, no kuras mēs esam cē-

lušies un pie kuras mēs beidzot atgriežamies, bet

mums jānomazgājās lauku dubļos, lai mēs taptu

tīri.

VI.

Katram vecās paaudzes cilvēkam, kurš aiziet

mūžībā, aiziet arī līdz daļa no senās lieldienu

svētku poēzijas. Varbūt būtu pareizāki teikt, ka

līdz ar viņiem izgaist atmiņa par šo poēziju. Tas,

ar ko viņa saistīta, nebija atsevišķi cilvēki, bet ve-

sela dzīvības kārtība. Viņa nepazina ne šķiru naida,

ne viņa daudzināšanas, un tajās šūpolēs, kas toreiz

tika saceltas pa senājām latviešu mājām, šūpojās
visa tauta, lai no gaisa augstuma itkā redzētu kaut

kur paceļamies brūnu vasaras vaigu.

Mūsu laiku ļaudis ir aizmirsuši šo gaisējīgo

un saules pilno izpriecu. Vienīgi rievas, ieberstas

veco ozolu, ošu vai bērzu zaros, vai koku laidaru

ģēvelēs, vēl liecina par viņu. Mēs tik varam iedo-

māties tās lielās Mūžības šūpoles, kurās tāļu no

zemes šūpojās mūsu jautrie priekšgājēji.

Bet šie priecīgie svētki, Kuri atved atpakaļ
bezdelīgas viņu vecājās ligzdās, putekļus lielceļos
un sausumu laukos, priekš mums ir zaudējuši savu

bijušo zeltaini leģendāro nozīmi. Kas vairs tic

tam, ka pirms pāris tūkstoši gadiem divas sievietes

gājušas rīta agrumā uz kapu, kurā bijis apglabāts

pasaules Pestītājs ?

Citas ticēšanas, daudz mazvērtīgākas un

daudz pārejošākas ir aizskalojušas vecās. Senās

ticības vietā, kurai bija bezdelīgas žiglie spārni,
ir stājušies māņticība, pa gara tumsu lidojošs putns.
Tagad tic tam, ka aeroplāna, radio, vai citai kādai

mašīnai, vai vienkārši sabiedriskai kārtībai ir

daudz lielāka nozīme priekš cilvēka vai tautas glāb-
šanas, nekā kādai apvienojošai idejai. Un gadu
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simteņiem skrejot, tik daudz akmeņu aizvēlušies

tam kapam, kurā iekritušas mūsu glābšanas atslē-

gas, ka mēs esam izmisuši viņas meklējot. Un jau-

tājums, kas atskanēja kādā rīta ausmā, ļoti senos

laikos: „Kas mums novels to akmeni no kapa
durvīm?" skan tikpat bažīgi, kā toreiz.

Bieži vien atbildes uz daudzfem jautājumiem,
kuras mēs gribam meklēt tāļi, slēpjas tepat mums

blakus. Mēs radam technisku civilizāciju un gai-
dām pestīšanu no pašu radītiem materiālistiskiem

dievekļiem. Mēs orientējamies pārāk uz ārieni,

bet mums vajadzētu piegriezt vairāk vērības tam

garīgājam un nemateriālājam, kas mūsos mājo.
Valsts un tautas labklājība un stiprumi atkarājas
tikai no viņas pilsoņu tikumiskām un garīgām īpa-
šībām. Viņās tad arī ir paslēptas mūsu tautas Liel-

dienas atslēgas. Nevar ticēt nekādai kustībai, kā

atsvabinātājai, ja viņas organizētājos mājo vecs

un nederīgs raugs. Nevar ticēt sociālistiem, jo

viņi pārtiek no buržuāzijas netikumu kopēšanas,
ne aktīviem nacionālistiem, kuri taisa troksni, lai

izbēgtu no sava iekšējā tukšuma. Var ticēt vienīgi
tam atdzimšanas gājienam, kas notiekas cilvēkā

pašā un kas dibināts uz garu un uz cienību pret
viņu. No atdzimšanas, kas notiekās vienā cilvēkā,
beidzot tiek aizrauti visi un tā izveidojušās visas

tās lielās kustības pagātnē, kuru zelta augļus mēs

šķinām, apbrīnojam un nebeidzam apbrīnot.
Mūsu tautas nākotne un viņas Lieldienas at-

karājas no tautas morāliskās atjaunošanās, no

dažādām pārgrozībām raksturā un audzināšanā.

Tas ir tas īstais, patiesais un mūžīgais, uz kā di-

binās arī mūsu laicīgā labklājība. Kad lielā zemes

trīce izpostīja Japānas galvas pilsētu, viņas ban-

kas, namus un sabiedriskās iestādes, viņas jena pa-
saules biržās tomēr nekrita. Pasaule ņēma vērā

šīs enerģiskās tautas morālisko krietnību un uzti-

cējās tai vairāk nekā zeltam.
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Arī latviešiem vajadzīgs noiet tik tāļu, lai

viņu zelta fonds atrastos ne dažādos ražojumos,

pat ne viņu zemē, bet viņu iekšienē, viņu garā un

raksturā. Tad būtu novelts vislielākais akmens no

tām durvīm, aiz kurām pazudušas mūsu tautas ne-

mirstības atslēgas.

VII.

Pavasars ir beidzies un vasara pa mūsu ce-

ļiem nāk šurp visās savās parādes drēbēs: koku

tumšo zaļumu, pļavu zāli un labību, kura jau sāk

viļņoties. Pār laukiem un mājām nodimd pirmie

pērkoni, vējš uzdzen ātri augšup melnos negaisa

mākoņus, bet nevar aizdzīt karstumu, kas ir va-

saras skaistākā daļa. Viņš netik vien liek plaukt

lapām un ziediem, bet arī domām. Jo ilgāk saule

epīd pār kādu tautu, jo labāki viņas saredz ne tik

vien dabas, bet arī gara lielās kontūras. Un tāpēc
arī noticies, ka tautas, kas dzīvo ap Vidus jūru, kur

vairāk nekā nav, kā saule, ūdens un auglīga zeme,

ir saņēmušas savās rokās civilizācijas stūri. Un bez

viņām tā arī mūsu dienās netiek uz priekšu. To

pašu skaidrību, kuru viņas skata savas zemes ap-

vārkšņos, viņas pārceļ arī gara un politikas pa-

saulē, vieglāki pārvarot visādus sajukumus.
Latviešu zeme ir skaista, bet viņa ir vairāk

dažādu krāsu un noskaņu, nekā noteiktu līniju

zeme. Viņa ir smagi zaļa un viņas ļaudis to smagi
mīlē. Nekas te nav skaidri pārskatāms, jo Latvijā
nav gala dabas zaļumam vasarā, tāpat kā nav gala

sniega baltumam ziemā. Viss sajūk kopā vienādā

krāsā. Tāpēc arī latvietis pastāv vairāk no da-

žādām izjūtām, nekā no skaidri formulētām

domām.

Latviešu ļaudis ir stipri sievišķīgi pēc savas

dabas. Viņi viegli padodās visdažādāko lietu kār-

tībai, kaut arī tā viņiem būtu nepatīkama. To mēs

varam novērot ir uz laukiem, ir pilsētā. Laucinieki
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tomēr patstāvīgāki savās pārliecībās par pilsētnie-

kiem, jo zemnieki ir neatkarīgāki nekā pilsētas

intelligence. Intelligence ir tāda ļaužu šķira, kurā

visas tieksmes atrodas atmodinātā stāvoklī. Viņas
visas diriģē lepnums un godkārība. Kādu evolū-

ciju ir iztaisījis latviešu intelligents no mūsu valsts

pirmiem laikiem līdz mūsu dienām! No sākuma

daudzi bij pretim tai kārtībai, kāda nodibinājās

Latvijā, bet tagad viņi gandrīz visi ir uzminējuši

viņas dabu un palikuši par tās slepeniem vai atklā-

tiem aizstāvjiem. Tādā kārtā idejas, kas ietvertas

valsts iestādēs, tapušas par ļaužu gara pārveido-

tājām. Lai labāki tiktu uz priekšu, ikviens tura

par vajadzīgu krāsoties savas apkārtnes krāsā.

Milzums enerģijas tiek iztērēts, lai izzinātu preti-
nieka gājienus, ko daudzi sauc par „polītiku".

Sava lepnuma vadīta mūsu intelligence ir ļoti
individuālistiska, un ir pilna revolūcionāra gara.

Lai iegūtu barību savai godkārībai, viņa ir gatava
atdoties ļoti dažādu dievu kalpībā. Bieži vien

daudz dažādu izdomu tiek ziedots, lai sagādātu
sev piekritējus, kuri patiesībā nav daudz vērts, jo
viens muļķis arvien ,atrod otru muļķi, kas viņu ap-

brīno, kā ļoti nežēlīgi izsakās franču kritiķis
Bualo.

Viena daļa latviešu intelligences, tā, kura ir

pilna revolūcionāru dogmu, ir sadusmota par da-

žiem nacionāliem pazemojumiem, kuri mums pē-
dējā laikā bij jāizcieš. Viņa gan redz sekas, bet

neredz cēloņus. Taisni viņa bij tā, kas radīja ap-

stākļus, kuri veicināja mūsu politisko sadrumsta-
lotību. Un arī tagad vēl viņa nav atteikusies no

saviem idejiskiem maldiem, bet stāv par visplašāko
dēmokratismu. šī garīgā bagāža, ar kuru tā izgāja
kādreiz pasaulē, tai ir dārgāka par tēvijas labumu

un lai gan apslēptas — tad tomēr ir stipras austru-

mu simpātijas. Ja viņa kādreiz atļaujas nacionā-

lisma dvēsmai — tad šim uzbudinājumam ir stiprs
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liekulības raksturs. Tas ir tikai līdzeklis, lai va-

rētu uzbrukt saviem pretrevolūcionāri noskaņotiem
politiskiem pretiniekiem. Es neticu nevienam pat-

riotismam, kas nepamatojās uz tautas patiesām
vajadzībām. Posts draud tautai, kura savu valsts

iekārtu stāda augstāk par viņām.

Bet intelligences loma tautā ir arvien ļoti liela

un viņai pieder visa atbildība par viņas likteņiem.

Viņa tiem dod virzienu un norāda ceļu. Kopā ar

diviem jau pieminētiem trūkumiem viņai piemīt vēl

viens — viņai nav aktivitātes. Tas pats netikums,
ko tā pārmet pilsonībai, pašlabuma meklēšana un

krāsošanās apkārtnes krāsās, piemīt arī viņai vis-

lielākā mērā. Un šis aktivitātes trūkums nenāk ne

no kā cita, kā no viņas diezgan niecīgās garīgās

bagāžas. Pa visu Latvijas desmit gadu pastāvēša-
nas laiku, viņa nav pacēlusi nevienu ideju, kas būtu

bijusi spēcīga aizraut ļaudis sev līdz. Bet šo ideju

izgudrošana un radīšana taču ir intelligences

priekšrocība. Viņas intellektuālā ziņkārība ir ār-

kārtīgi niecīga, vai labāki sakot, viņas nemaz nav.

Ja mūsu intelligents kaut ko runā vai raksta —

viņš pa lielākai daļai atrodas vispārēju teicienu un

domu varā. Bet viņiem tomēr pretenzijas uz va-

dīšanu.

Tie laiki jau sen ir pagājuši, kad pietika ar

entuziasmu vien. Viņš ir apnīkstoša lieta un drīz

vien izsīkst, ja tas neizaug no domas, bet vienīgi
no sakarsētām asinīm un fantāzijas. Lai mūsu

dienās iegūtu kaut kādu iespaidu, vajadzīgs nevien

daudz zināšanu, bet arī vienas centrālās un ap-

vienojošas domas. Viņai jābūt politiskai domai

vispirms, jo viņas trūkums ir tas, dēļ kura mēs

visvairāk ciešam, šai domai būtu jāiziet uz taga-
dējās politiskās daudzsievības likvidēšanu, lai

nostādītu goda vietā tikai vienu politisku dievu —

Latviju.
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Tas ir viegli pateikt, bet grūti izdarīt. Ne-

laimes priekšā bailīgi, varas priekšā vergi, mēs lī-

dzināmies nabaga putnam, kas ieskrējis tīklā, to

galīgi sarežģīdams. Tikai griba, šis asais zobens

mūs var atpestīt.

VIII.

Tāpat kā senos laikos visas galvas un sirdis

bij pilnas dažādu ticējumu, tā ziemas bij pilnas

sniega. Caur viņu vijās ceļi, kā caur divām baltām

sienām. Dažreiz viņš bij tik biezs un ceļi tik dziļi

iebraukti, ka no pajūga bij redzams tikai loks, kas

lēni kāpa pakalnā un ātri skrēja pa līdzenām vie-

tām. Mājas bij saplūdušas kopā ar balto klajumu,

un viņu atrašanās vietas rādīja tikai dūmi, kas

kāpa stāvu gaisā no skursteņiem, ap kuriem sniegs

bij dzeltēns.

Pa šādu dziļu ceļu arī varēja iekļūt Ziemas-

svētku sētā, kura tikai tad nāca redzama, kad pa-

jūgs bij ieskrējis pašā sētsvidū. Tad uzreiz no

smaržām varēja sajust, ka ļaudis gatavojās svēt-

kiem. Vispirms tā bija mājīgā un kodīgā dūmu

smarža. Liels ugunskurs kuras pašā sētsvidū un

viņa vidū svilinās slaids vepris, kura rukšķējošā
dvēsele tikko aizraidīta uz viņpasauli. Liesmām

caurvīti dūmi mutuļiem kāpj augšup, gaisā iz-

plaukdami milzīgā un kuplā buķetē un viņas zarus

lēcošā saule krāso iesarkanus.

No piedarba nes klēpjiem garo malku liela-

jai maizes krāsnei, kura steidzīgi jākur, jo bīde-

lētie milti, no rijā labi sažāvētiem kviešiem malti,

spēcīgi rūgst un mīkla jau taisās kāpt ārā no abras.

Ātri un jautri deg krāsnī sausā malka un sievas,
lakatiņus ap galvām sasējušas, sasarkušām sejām,

runādamās, nepacietīgi raugās ugunskura sprakšķē-
šanā. Tā ir priesterieņu nepacietība, lai drīzāki

nodotu dieviem savu ziedu. Bet šis brīdis drīz vien

tuvojās. Jau plāj uz bleķa pannām lielus mīklas
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kukuļus un karašas. Jaunākās meitas garā rindā

balti Tioberstos dēļus apklāj savītiem kreņgelīšiem,
kas taisīti no medus, sviesta, piena, cukura un bal-

tas mīklas.

Veiklākā sieva jau beidz izslaucīt krāsni ar

līko un lapaino pažogu un krāsnes mutē pazūd

viņā iešautās maizes un gardumi. Gaiša piekura

uguns, sakurta no vissausākās malkas, uzliesmo pie-
krāsnē. Nepaiet ilgs laiks, kad no krāsns sāk nākt

maizes smarža, piepilda istabu un kāpj ārā pa dur-

vīm. Drīz vien galdi klājās līkiem pīrāgiem,
četrkantainām baltmaizēm, apaļām karašām un

mākslīgi savītiem kreņgelīšiem. Viņu virsas ir

spīdīgi brūnas, visi cepumi ir izdevušes labi un

nomēģināšanai pārlaustā baltmaize svētīgi kūp.

Nevienai cepējai patiesībā arī negribās ēst, jo vi-

ņas visas jau no smaržas ir paēdušas.
Uz plīts priecīgi burbuļodami un garaiņus

mesdami vārās kāposti ar svaigo gaļu. No grāpja
nāk tāds aromāts, kas modina visas iegribas un

puikas nenolaiž acis no kūpošiem tvaikiem, aiz ku-

riem dzirdams vārīšanās pļāpīgais troksnis.

Arī vārnas sajūtās kā Ziemassvētku līdzda-

lībnieces un desmitiem viņas pulcējas istabas

priekšā, gaidīdamas uz visādiem atkritumiem. Kad

puikas viņas izbaidē, tās ielaižās vai nu ābeļu, vai

lielās liepas galotnē un sarma tad, kā sudrabs, birst

uz leju. Sētsvidū ienākušas arī irbes un lēkā uz-

lasīdamas kādus graudus. Smaržas un dūmu vi-

lināts un Ziemassvētkus jusdams, zaķis no lauka

ziņkārīgi vēro istabu uz pakaļējām kājām notupies.

Kliegdams, no meža sētsvidū iebrauc puisis
ar kuplu eglīti un egļu zariem, uz cepures un mu-

guras nesdams sev līdz meža sniegu. Meitas ņe-

mas ar istabu bēršanu, spaiņiem izliedamas grīdā

gan vārošu, gan aukstu ūdeni. Grīdas drīz vien

žūst, jo krāšņu mūri ir gluži karsti no pastāvīgas
kurināšanas. Aiz vērbalķiem, kuri ir tik sausi, kā
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skan, ja viņiem pieduras, aizsprauž egļu zarus,

skujas sakapā un izbārsta pa grīdu, un zaļa smar-

ža noguļas gaisā un uz apklātiem galdiem. Starp

egļu zariem vēl izstiepj krāsainas papīra lentas,

ar visādiem vizuļiem un garām un bārkstainām

konfektēm izgrezno arī eglīti. Tur pakar ābolus,
kuri svaigi un sārti saglabājušies spaļos uz istabas

augšienes. Tā viss ir uzkopts, un Dievs var ienākt

istabā.

Ziemas svētku sestdiena ātri satumst, un ista-

bas ļaužu pēdējās rūpes ir rūpes par lopiem, jo ari

viņiem jāsarīko Ziemassvētki. Skaidrs āboliņš ta-

gad redzams viņu redelēs, un bieziem miltiem sa-

jaukts ūdens lejas silēs. Tā viņi paliek kūts tumsā,

ēsdami un gremodami visu nakti.

Ir jau gluži tumšs palicis, un zeltaini istabu

logi mirdz visā klajumā. Priecīgi viņi saskatās

šajā ļoti klusajā Ziemas svētku naktī. Svecēm ba-

gāta eglīte mirdz lielājā istabā, un caur logu viņas
ēna krīt sniegā. Ap viņu nu ir sapulcējušies visi,
kas kopīgi ara, sēja un pļāva garājos pavasara un

vasaras cēlienos, saimnieKs un saimniece, vīri,

puiši un meitas. Viņi visi ir tikko pārnākuši no

pirts, un viņu sejas vēl nav paguvušas atsarkt.

Mati viņiem gludi sasukāti, skaidras drēbes uz-

ģērbtas, un rokās turēdami dziesmu grāmatas, viņi
sarunājas klusi un svinīgi. Ar lielu sirsnību viņi
visi tagad piedalās māju vakara dievkalpojumā,

jo neviens no viņiem ne drusku nešaubās par Zie-

massvētku brīnumu. Viņi cieši tic silītē gulošam,

un eņģeļu dziedāšanai debesu augstumā. Viņiem
tas liekas pavisam vienkārši un saprotami. Viņi
paši taču bieži gulējuši kūtī starp lopiem. Vasa-

ras naktīs, pieguļā zirgus sargājot, viens otrs no

viņiem zvaigžņainā tālumā ir redzējis piepežu spī-
dumu uz reizi iemirdzamies un atkal nodziestam.

Tas ir tas pats, kas bībelē sacīts: ~Debesis piepeži
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atvērās. ..
". Viņi visi ir milzīga koka zari, un tas

viņus cieti tura pie sevis un nelaiž projām.
Pēc pātariem mājas ļaudis sēžās pie vakari-

ņām, un svarīgie pavasara un vasaras lauku darbi,
kā plaši gleznotas bildes, pacēlās viņu sarunās.

Ja ir bijuši kādi strīdi, tad ir aizmirsti, jo lauku

ļaudīm visas nesaskaņas izbeidzās vēl ātrāk, nekā

apvelkās ar mizu ievainojums kokam.

Kāds pavisam mazs puika pa tam ir izlavījies
ārā un, nostājies sliegsnī, skatās naktī. Gaiši

mirdz ābele, kuru apgaismo istabas ugunis. Tā-

lumā birzes un dārzi, un meži paceļas kā milzīgi

sniegaini kalnāji. Bet paskatījies augšup, viņš
nevar acis atraut no zvaigznēm, starp kurām lai-

stas zeltains pusmēnesis, līdzīgs mirdzošam sirpim,
ko aiziedams pametis debesu laukos kāds nezināms

pļāvējs.

IX.

Aplūkojot mūsu politisko un sabiedrisko dzī-

vi, liekas, ka viņā nav nekādu principu. LieKas,
ka še tikai kailas intereses saduras, līdzīgi ledus

gabaliem ziemeļu jūrās, lai tad viena otru iznīci-

not, peldētu tālāk, šīs intereses ir tik dažādas, ka

no ārienes raugoties, viņās nevar atrast nekādu

vienību. Tomēr ieskatoties vērīgāki, var redzēt

dienas politikas notikumos divu pasaules uzskatu

saduršanos. Viņu starpā nevar būt nekādas iz-

līgšanas, viņi arī nevar sakust kopā, radot kādu

jaunu garīgu un materiālu pasauli. Viņi var val-

dīt tikai viens uz otra drupām.
Šie pasaules uzskati ir zemnieciski nacionālais

un sociālistiskais. Pirmais no viņiem pagaidām ti-

kai aizstāvās, bet otrais uzbrūk.'
lekš kam pastāv pirmais no šiem pasaules uz-

skatiem, tas vēl nav noteikti deklarēts. Latvieši,
būdami vienkārši un abstrakti domāšanai tāli stā-

voši ļaudis, nav papūlējušies viņu izteikt skaidrās
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idejās. Latviešu zemnieki un ar viņiem saistītā

intelligence līdz šim ir tikai radījusi, bet nav no ra-

dītiem darbiem izveidojusi kādu skaidru un paci-

lājošu mācību, principus, kuros pašos par sevi būtu

uzbrukšanas un aizstāvēšanās spēks. Bet šai zem-

nieku nacionālisma mācībai ir jānāk, jo tas ir dzī-

vības un nāves jautājums. Tas tā ir pasaulē ierī-

kots, kā pa priekšu nāk darbība un pēc tam tikai

mācība par šo darbību.

Kad nu mēs pie zemnieku un viņu intelligen-

ces darbiem pārejam un sākam tos pētīt, tad mēs

uzreiz nākam uz pēdām kādam principam, kas šos

darbus krāso ar savu krāsu tāpat, kā zaļa krāsa

koku lapas un zāles dabā. Visā, ko latviešu zem-

nieki ir darījuši, viņi parādās kā radītāji, būvētāji

un organizētāji. Latviešu lauku mājas, kuru tīkls

ietver sevī visu latviešu zemi, ir šī uzbūvējošā dar-

ba sekas. Viss, kas ir mūsu tautas stiprums, dzi-

mis šinīs mājās. Nopietnā tikumība, tautas dzeja,

centīgi un nesalaužami raksturi nākuši no šējienes.
Bet tāpat, kā mūsu tautas dziesmas nav radījusi
visa tauta, bet atsevišķi cilvēki, tāpat arī latviešu

mājas ir atsevišķu, ar organizējošu ideju apdāvi-
nātu cilvēku radītas. Tikai ap īpašiem gribas ini-

ciatīvas un ideju cilvēkiem rodas un zeļ dzīvība.

Lai gan ne visu lāfviešu māju saimnieki tādi bi-

juši, tad tomēr viņu slavējamais paradums, ka mā-

jas jāmanto vecākam dēlam, panāca to, ka iegūtie

paradumi neizzuda, bet pārgāja no paaudzes uz

paaudzi, radot skaidras latviskas tradicijas. Tā-

dam mantošanas un māju nedalīšanas principam
ir vislielākais svars un vislielākā svētība. Kad tiks

iznīcināts viņš, tad iznīks arī latviešu zemnieki un

ari tauta.

Un kad nu lūkojamies latviešu zemniekiem tu-

vās intelligences darbībā, dažādu rakstnieku dar-

bos, tad redzam, kā arī tur māju saimnieks parā-
dās kā radītājs, rīkotājs un organizētājs. Dievs
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ir organizējis pasauli, bet neskaitāmi radītāji-saim-
nieki veidojuši latviešu dzīvi.

Tā tad šis zemnieciski nacionālais pasaules uz-

skats ir uzbūvējoša un organizējoša principa caur-

austs. No tā mēs arī varam taisīt slēdzienu, ka

nacionālisma mācībai, kura jāizved no šo nacio-

nālo darbu pētīšanas, jābūt konservātīvai, organi-

zētāja pirmtiesības pastrīpojošai un arvien radošai.

Bišu strops ir viens, bet bites, kas to apdzīvo, sanes

viņā medu no visām debess pusēm.

Ja nu šis pasaules uzskats ir Latviju cēlis, vi-

ņas garīgo un materiālo labklājību veicinājis, tad

otrais, sociālistiski-komūnistiskais dibinās uz pa-

visam citiem pamatiem. Ja palūkojamies pirmā,
tad redzam, ka viņš organiski izaug no latviešu

cilvēka līdzšinējās darbības, no dzīves faktiem,

viņš saskaņojis savu uzbūvi ar tiem principiem, pēc
kādiem Dievs cēlis visu pasauli.

Sociālistiski-komūnistiskais uzskats turpretī
ienes asu nesaskaņu šīs kārtības lielajā saskaņā.
Es saku ~sociālistiski-komūnistiskais", jo gala mērķi
abiem šiem uzskatiem ir kopīgi. Sociālisti ir tie,
kas apstājušies paganīties zāļainās ganībās, kāmēr

komūnisti trauc uz priekšu taisnā līnijā.

Kādi tad ir šī uzskata pamatprincipi? Vis-

pirms šis uzskats neatzīst nekādas saimnieka orga-

nizētāja pirmtiesības. Visa zemnieciski nacionālā

dzīves sistēma viņam ir laupīšanas sistēma. Viņi
neatzīst darbu, radīšanu, bet vienīgi radītā sadalī-

šanu. Kā varēja šis uzskats laist tik dziļas saknes

mūsu tautā, ka visa mūsu dzīves kārtība no viņa
tagad ir apdraudēta ?

Katra idejiska korrupcija arvien sākas no aug-

šas. Lielās franču revolūcijas idejas radīja fran-

ču aristokrātija, krievu komūnismu — krievu muiž-

nieks, bet latviešu sociālisms pirms kara radās ba-

gāto Zemgales saimnieku dēlu galvās. No virsot-
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nēm nākdams, tagad šis uzskats kļuvis par pūļa
īpašumu. Lielu lomu še spēlēja visa tā labā nonie-

cināšana, kas radīts pie mums, uzsverot ārzemēs

radītā lielo derīgumu. Mēs kļuvām bēdīgās pa-

rādības liecinieki: Latvietis ar rokām un kājām

kratās nost, kad viņu nosauca par atpakaļrāpuli
un reakcionāru. Gandrīz ikviens no mums savā

laikā nesis kreiso ideju masku ar to pašu lepnumu,
kā pāvs savas greznās spalvas. Tagad tam visam

seko atmoda un paģiras. Un ko mēs tagad re-

dzam? Kā kokam apvijies žņaudzējs efejs no-

beidz viņu īsā laikā, tā šņaudzošas un parazītiskas
sociālisma un radikālisma idejas apvijušas mūsu

tautu, sūcot no viņas ārā pēdējos spēkus. Ikviena

saimnieka organizētāja sejā raugās šis bargais

žņaudzējs. Efejs ir zaļš un sulīgs, bet kokam no-

kalst zars pēc zara.

Tāpēc arī nevar būt izlīgšanas, ne kopā sadzī-

vošanas starp abiem uzskatiem. Viņi var dzīvot

tikai viens uz otra drupām.

Bet vai ir izredzes uz uzvaru pēc tik daudziem

zaudējumiem un pametumiem nacionālam zem-

nieku uzskatam? Tādas izredzes, bez šaubām, ir,

ja mēs būsim formulējuši savu uzskatu noteiktā

un skaidrā mācībā, ja mēs no viņas nenovērsīsimies

kompromisos, ja visi skaidri redzēs, ko mēs gribam.

Vispirms mums būs jāuzņemas un ar lepnumu

jānes atpakaļrāpuļu un reakcionāru vārdi, kurus

mums piešķirs sociālisti, dažādi liberāļi un progre-

sisti. Lai restaurētu organizējošā latviešu zem-

nieka ideju, lai pēc viņas iekārtotu visu valsti,

mums būs nesaudzīgs karš jāved ar visām tām pār-

liecībām, kas, nesaskanēdamas ar mūsu latviskās

dzīves apstākļiem, tomēr še dzīvo parazītu dzīvi.

Bet viņu varēsim tikai tad uzsākt, ja mūsu pašu
uzskati būs noteikti izteikti ir garīgās, ir materiā-

lās dzīves laukos. Ja tas tiks veikts, tad izrādī-
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sies, ka nacionāli zemnieciskais pasaules uzskats

organizē un veido dzīvi, bet sociālisms ir reakcio-

nārs spēks, kas kavē mūsu nācijas augšanu.

X.

Tagadējā laikā, kur mūsu pašu, vai citu ap-

stākļu dēļ visi sadzīves pamati drūp un sadalās,
arvienu biežāki der izdarīt svētceļojumu pie vecā-

jiem avotiem, no kuriem līdz šim mēs esam ņēmu-
ši savus spēkus un dzīves saprašanu. Allaž tagad
dzird runājam, ka visas tās saules, kas mūs līdz

šim sildījušas, ir savu spēku izstarojušas, ka jā-
meklē jauni spīdekļi, ap kuriem varētu veidoties

jaunas pasaules. Mēs, atzinuši, ka ir viens mūžos

aizdegts un nemainīgs ugunskurs, no kura visiem

laikiem un ļaudīm tiek izdalīta viena un tā pati

gaisma un patiesība, to nedarīsim. Mēs atgriezī-
simies pie vecās saules un vecājiem pamatiem, pār-

liecināti, ka te ir diezgan gaismas un stipruma, kas

var dot siltumu un cietus pamatus visiem mūsu

darbiem. Mēs atgriezīsimies pie ģimenes un ve-

cāku autoritātes — katras civilizācijas pirmsāku-
miem.

Jāsaka, ka šī autoritāte pie latviešiem ir galīgi
satricināta, ja arī ne pavisam izpostīta. Viņai jā-
atdod atpakaļ viņas senais spožums un starojums,
kas ap viņas galvu arvienu mirdzējis.

Ja nu palūkojamies tuvāki šajos mirdzumos,
tad pārsteigti un godbijības pilni mēs apstājamies
pie spožā un maigu gaismu starojošā vaiņaga, ko

visas Eiropas tautas, un viņu starpā arī latvieši, ap-

vijuši Mātes galvai. Un par godu viņām jāsaka,
ka nevienā laikmetā un nevienā civilizācijā Māte

nav nostādīta tik augstā stāvoklī, kā pie eiropiešiem
Neskaitāmas gleznas, statujas un dziesmas pauž
Viņas dievišķību un lai cik lieli naida viļņi arī ne-

veltos, tie pārvēršas godbijības čaloņā pie Viņas
kājām.
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Eiropa ir radījusi to sievišķības cēlo veidolu,

kas pieskaitāms viņas lielām atšķirībām. Ja viņa
kādreiz aizietu bojā, mirdzums, kuru tā piešķīra
Mātei, starotu vēl virs viņas drupām.

Latvieši savu Māti godājuši ne tik spilgti, ne

ar tādu talantu, kā citās Vakareiropas zemēs,

bet kautrīgāki un apslēptāki. Viņu godbijībai to-

mēr netrūkst ne dziļuma, ne lieliskuma.

Vecā latviešu sēta! Viņa ir koku un dārzu

ielenkta un stari, kas saujās caur paza-

rēm, še apspīd vecu Māti, kura tekā pa gludājiem

celiņiem starp dažādām saimniecības ēkām. Viņa
ir nevien gādniece, bet arī gudra padomu devēja

un mūsu tautas dziesmas runā gaiši par postu, kad

viņas padomi atrod kurlas ausis. Te viņas saskan

ar bībeles, tikai citādākā un asākā veidā, izteiktiem

vārdiem: „Vecāku svētība ceļ mājai stiprus balstus,
bet viņu lāsti to noārda līdz pašiem pamatiem."

Latviešu Māte ir apbalvota visām dievišķības
īpašībām un viss ir gaišs un skaidrs tajā staru lokā,
ko viņa ap sevi izplata. Un ir kaut kas pie vecā-

jiem latviešiem, kas Mātes padomiem piešķir tik-

pat lielu svaru, dziļumu un nemaldību, kā pašiem
Dieva padomiem. Tās nav viņas pašas domas un

padomi, kurus Viņa izsaka. Tie ir neskaitāmu pa-

audžu piedzīvojumi, pieredzējumi un ticējumi, ku-

rus izrunā Viņas lūpas. Tie ir pārbaudīti, neskai-

tāmas reizes izsvērti un tā mūsu acu priekšā mirdz

šis nesatumstošais tikumības zelts. Tāpat, kā ir

graudu izlase labam sējumam tīrumā, tāpat ir arī

tikumisko principu izlase labam gājienam dzīvē.

Lai uzklausāmies arvienu mirušo paaudžu balsis,
kuru gudrie locījumi mums daudzkārtīgi izskan

Mātes valodā.

Bet latviešu Māte ir cēla nevien ar savu gudrī-

bu, bet ar savu mīlestību, kura visu piedod. Tau-

ta var aizmirst, valsts var neievērot un samīt, bet

nekas nepazūd Mātes atmiņā. Ceļu, pa kuru aizgā-
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ja pazudušais, Viņa nemitīgi vēro caur istabas logu

un skata caur ābeļu zariem. Tikai svētīšanas ku-

stību var izdarīt viņas vecā un sadilusē roka.

Mūsu laiks ir sacēlies pret Viņu, kura ir ģime-

nes dvēsele un sirds. Vesela autoritāti nīstoša lat-

viešu paaudze ir darbojusēs, lai Viņas svētumu no-

zaimotu un iznīcinātu tās ģimenes cienības atlie-

kas, uz kurām vēl turas mūsu tauta. Te nu jāsākas
tam svētceļojumam pie aizmirstājiem un vecājiem

avotiem, kā tas bij minēts šī raksta sākumā. Tas,

kas bij nozaimots, — jāapvij ar cienību, tas, kas

bij nederīgs, jāpadara par stūra akmeni.

XI.

Latvieši nemaz nav tik nekustīgi, kā to parasti
domā un apgalvo. Drīzāk varētu sacīt, ka kustība

viņos ir aizmigusi un vajadzīgs tikai kāds grūdiens,
lai tā atmostos un parādītos. Bet viņa atmostās

tikai tad, kad vilks jau aitās. Tāda novēlošanās

gan maksā ļoti dārgi, varbūt viena gada ražu, bet

tas jau tā ir pasaulē ierīkots, kā cilvēkanr-neviena

atziņa nedodāsrokā par velti.

Nepaguva jūnija mēneša plūdi nokrist, kā uz

laukiem radās meliorācijas drudzis. Pēc da-

žiem gadiem viens otrs brīnēsies, kā latviešu

cilvēki varējuši izdarīt tādas lielas lietas — desmi-

tiem -un pat simtiem kilometru lielus purvus pār-
vērst auglīgos tīrumos un pļavās.

Var tikai sajust lielu gandarījumu par to, ka

latvieši pēc ilgiem maldiem nākuši pie vienīgi pa-

reizas un iespējamās atziņas: necensties mācīt ci-

tas tautas un pārlabot pasauli, bet padarīt par pa-
tīkamu un ērtu mājas vietu savu pašu zemi. No

šejienes tad arī nāks visa pestīšana. Jo ko mums

līdz uztraukties un protestēt par „reakcijām" Ķīnā
vai citās tālās zemēs, ja mēs paši savējā neprotam
ievest viselementārāko labierīcību? Bez šaubām,
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par mums smietos, kā smējās par tādu saimnieku,
kas citiem prot dot gudrus saimniekošanas pado-

mus, savas mājas atstādams pilnīgā novārtā. Tāpēc

mums arī nepieciešams lielāks nacionāls egoisms,
mazāk rūpju par apspiestiem citās zemēs, bet vai-

rāk bažu par postu pašu mājās. Cilvēks, kuram

nekā nav, nelaimīgam var palīdzēt tikai ar līdz-

cietīgiem vārdiem. Slīkstošais pie slīkstošā ķerda-
mies, sekmē viņa nogrimšanu, bet līdzēt viņiem
abiem var tikai tas, kas atrodas uz cietas zemes.

Man allaž gadās braukt gar kādu purvu, kur

divus gadus atpakaļ vīri, grimdami grima pašā jū-

lija vidū. Tagad viņam cauri izrakts liels kanāls

un šī gada jūnija lieti nespēja tik daudz ūdeņa no-

birdināt no debesīm, cik viņš spēja novadīt. Kur

senāk peldēja pīles, tur tagad brūnas govis gremo-

damas snauž dienas dusu un droši brauc smaržo-

jošs siena vezums.

Par mūsu zemes meliorāciju var teikt, ka viņa
neapstāsies ātrāki, kamēr pēdējais purvs nebūs no-

sausināts.

Bet blakus šai svētīgai meliorācijai ir meliorā-

cija izdarāma arī latviešu garā, kura dzīvas strau-

mes ir aizsērējušas, radot neizbrienamu purvu, ba-

gātu visādiem kaitīgiem bacilliem. šim purvam var

būt tāpēc nepiegriež nekādu vērību, ka viņš ir ne-

redzams, bet viņš valda latviešu domās, jūtās un

pasaules uzskatos. Zem viņa iespaida mūsu mo-

rāliskā zeme ir tā izmiekšķējuši, kā viņā vairs ne-

kas neturas stipri. Visi tikumi, kā ozoli, ap kuriem

pļava pārvērtusies purvājā, izgāžās ar visam sak-

nēm. Un pēc ilgiem gadiem viņus izraks zem da-

žādiem noslāņojumiem, kā mēs tagad izrokam pur-

vos šo ozolu vecos stumbrus.

Šis garīgais purvs nav vienā šķirā vien — zem

dažādiem veidiem viņš ir redzams visās.

Vispirms ņemsim pilsonību, kura atklāti pie-
krīt visiem pamatiem, kas balsta normālu sabie-
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drisku kārtību. Bet ja nu ieskatāmies dziļāki, tad

skaidri top redzams viņas anarķistiski-materiālisti-
skais raksturs. Vispirms viņa gandrīz visa ir ne-

reliģioza. Var būt viens otrs kārtīgi maksā savas

draudzes nodevas, bet baznīcās mūsu pilsonību
redz tikai, kad notiek kāds svinīgs parādes ceremo-

niāls. Varbūt viņai ir cita ticība, cits Dievs, kam

viņa kalpo nevienam neredzot? Tā varētu būt

tikai nācija un viņas labums. Bet mēs redzam un

zinām skaidri, kā tas tā nav. Tad jau varētu vie-

noties ap kopīgiem nacionāliem jautājumiem, bet

ja viņas dažādās grupas pie tā grib piedabūt, tad

viņas par to liek dārgi samaksāt. Tā nedara tie,
kas savai tautai kalpo reliģiozi. Un kur nav šī

reliģiozā gara, tur rodas purvs. Bet varbūt pilso-
nības jaunā paaudze še izdarīs gara meliorāciju.
Tikai viss stāv ciešā sakarībā ar ideālu, kam viņa
sekos. Ja viņas cīņas karstums neies tālāki par

individuālām uzvarām, tad visas cerības ir vējā.

lepriekš, kā ļaudis ķērās pie zemes meliorāci-

jas darbiem, viens sastāda meliorācijas plānu. Ari

pilsonības garīgai meliorācijai vajadzīgs viens

plāns, viena cilvēka sastādīts. Mēs esam aizmir-

suši, kāda nozīme ir vienam iniciātīvas apdvestam
cilvēkam. Mēs pārāk dibinām visu uz kombināci-

jām, it kā tās mums palīdzētu brīvi iet un varētu

mūs atpestīt. Tas viss ir greiza režīma sekas.

Otrs garīgais purvs ir kreisajā nometnē, no

kuras nāk visas sociālisma idejas. Lai neviens ne-

iedomājas, ka viņu būs iespējams nosausināt, kā-
mēr pašā pilsonībā nebūs morāliskas un politiskas
gatavības. Līdz tam viss būs tikai tukša žestiku-

lācija. Pie tagadējiem mainīgiem apstākļiem
kreisā roka katrā acumirklī var noārdīt to, ko labā

darījusi.

Latviešu tautas garīgās meliorācijas jautājumi
vēl nemaz nav nopietni uzstādīti un nopietni uz-
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stādīti viņi nav tāpēc, ka tie ir gara jautājumi. Bet

visā savā bārdzībā viņi pacelsies tad, kad nāks ka-

tastrofa. Tad ķersiens pie kanālu rakšanas, lai

novadītu projām samaitājošās idejas. Tikai šī ka-

tastrofa būs daudz briesmīgāka par plūdu postu.
Par viņu dabūja samaksāt sāpīgi daži apvidi, bet

par šo katastrofu maksās visa tauta. Man nav ne-

kādas patikas še cenu saukt vārdā — uzmanīgs la-

sītājs viņu tāpat zinās.

Kas par viņu atbild ? Pilsonība no sākuma

līdz galam.

XII.

Tā ir sen pazīstama parādība, ka tie, kas dzīvo

kādā skaistā zemē, redz paši pēdējie viņas skai-

stumu. Viņi ir apraduši ar to, ikdienas skatot vie-

nas un tās pašas līkumainās biržu za-

ļumu un vai nu miglainas vai skaidras kalna kon-

tūras. Bet bieži vien ļaudīm arī nav acu savas

zemes daiļumu aplūkošanai. Vajadzīgs, lai kāds

viņiem tās iedotu, ka viņi varētu cienīt un mīlēt

savu zemi. Te ļoti liela loma piekrīt dzejniekiem
un rakstniekiem. Kāds iedvēsmēts pants vai stāsts

saistīts ap dzejniekam tuvu vai pazīstamu vietu,

var modināt pret viņu vispārīgu interesi un radīt

lepnumu uz to. Grieķu kalnāji, birzes, upes un

avoti vēl līdz mūsu dienām uzglabājuši savu

slavu tāpēc, ka viņus minējuši savos darbos visi

lielie grieķu dzejnieki. Banduzijas avots vēl čalo

romiešu dzejnieka Horāca dzejā un jau nocirstais

Gatinas ozolu mežs šalc francūža Ronsāra skai-

stājos pantos. Kāpēc visi brauc skatīties dižciltīgo
Luāras upi un apbrīno Reinas krastus ? Viņu skai-

stuma slavu ir iedziedājuši tautām dzejnieki un ar

vienu Heinricha Heines „Lorelejas" dziesmiņu pie-

tika, lai pie tās vietas atgriestos arvienu tie, kuri

to redzējuši un domātu par viņu tie, kuri to nav

skatījuši.
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Gluži citādi pret savu zemi izturās mūsu dzej-
nieki. Kad viņi apdzied dabu, gada laikus, sau-

les lēktu un rietus, tie bieži tos nesaista ne ar kādu

noteiktu vietu. Tās bieži vien ir abstraktas, no

zemes atrautas dabas parādības. Pie tā ir vainīgs
ir spēcīga talanta trūkums, ir literāriskā maniere.

Daudz vieglāki iet pa trafarēta ceļu, lietojot jau

sen nolietotus paņēmienus, nekā dot konkrētu, kā-

das vietas asi skatītu apzīmējumu. Un arī latvie-

šu dzejnieku literāriskā tradicija ir tāda, ka viņi
kautrējas saukt lietas viņu vārdā, baidīdamies pa-

likt nedzejiski. Ir arī vēl cits izskaidrojums šādai

parādībai. Lielāka daļa mūsu dzejnieku ir tādi, kas

atrauti no zemes, no savām dzimtām ligzdām un

Rīgas iekšpilsēta ir tā šaurā pasaule, kurā viņi
kustas.

Bet te redzami arī daži laimīgi izņēmumi. Jan-

ševskis, cieši turēdamies pie konkrētām lietām, uz-

glabājis savā milzīgā atmiņā veselu mirušu pasauli,
dažus latviešu pagājušos dzīves gadu desmitus.

Līdzās viņam Antons Austriņš, ir visspilgtākais no

mūsu reģionāliem rakstniekiem. Viņa dzeja gan-

drīz visa pildās viņa dzimtās Piebalgas vietām un

sejām. Un ir zīmīgi, ka taisni piebaldzēni ar lielu

skaudību mēģina glābt no aizmirstības sava pa-

gasta pagājību. Tas ir piebaldzēns, Kaudzītes

Matīss, kurš monogrāfijā ~Vecpiebalga", runādams

par savu pagastu, saka šādus ļoti ievērojamus vār-

dus: „Ir labi, ka cilvēks savu dzimto zemes stūri

spēj mīlēt un cienīt vairāk, nekā visus citus, šī

sajūtība uztura un stiprina mūsos jauko pieticības

prātu."

Šājos īsos vārdos ietverta programma un aici-

nājums. Pieticības prāts viņš mums ir tik pat va-

jadzīgs, kā dienišķa maize, še viņš nav domāts

kā mietpilsoniska apmierināšanās, bet kā darboša-

nās tajās robežās, kādas Dievs nospraudis mūsu ta-

lantam un saprašanai. Vai nu tas ir audzināšanas
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trūkums jeb rakstura pazīme — latviešiem piemīt

tieksme arvienu lēkt ārā no likteņa nolemtā ap-

loka. No tā arī eeļās parādība, ka mēs savas ze-

mes jaukumu pazīstam daudz mazāk, nekā citus.

Mēs sajūsmināmies par Alpu kalnu saules rietiem,
bet nezinām, cik skaisti ir rudeņaino mežu atstaro-

jumi Latgales ezeros. Netaisnība svešās zemēs

mūs uztrauc daudz vairāk, nekā netaisnība pašu

mājās.

Kad nu apskatāmies, kā izaugusi civilizācija
citās tautās, tad jāpabrīnās, kāds izplūdums valda

visā mūsu domāšanas sistēmā. Sākot no grieķiem
un latīņiem, Vakareiropas tautas sapratušas, ka

viņām vajadzīgs ierobežoties, novilkt noteiktas lī-

nijas, lai kaut ko sasniegtu. Viņi vispirms ir ap-

mierinājušies paši ar sevi. Viņi tik sīki analizējuši

paši sevi, savas sabiedriskās un politiskās attiecī-

bas, kā kļuvuši par paraugu visiem.

Neizpētīdami paši savus apstākļus, nesaska-

ņodamies ar savām vajadzībām un iespējamībām,
mēs savā sabiedriskā un politiskā dzīvē, zemkopībā
un skolu politikā cenšamies notvert augstāko sa-

sniegumu rezultātus. Pa visu Vakareiropu tagad

klejo latvieši kā pēdējā zinības vārda zvejotāji.

īsta kultūra sākas tur, kur cilvēks vispirms pū-
las izkopt sevi un apkārtni, kurā viņš dzīvo, necens-

damies pēc pasaules labošanas. Lauksaimnieks,
kurš kārtīgi uzlabojis savus laukus, nosusinājis

purvus, ir izdarījis daudz lielāku pakalpojumu kul-

tūrai, nekā priekšlasījumu turētājs, kas apskrien
visu Latviju ar saviem feļetoniem. Bez kārtīgas ma-

teriālās dzīves noorganizēšanas, arī kultūra paliek

gaisā karājoties, kā tas bija redzams vecājā Krie-

vijā. Ja kādā tautā nav pakāpeniska sakara starp
materiālo un garīgo kultūru, kur viņa nav izaugusi
kā nepieciešamība, tāda tauta pie pirmā sitiena at-

griežās pirmatnējā stāvoklī.
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Latviešiem būtu vajadzīgs nobeigt savu klējo-
šanas laikmetu un atgriezties tur, kur ~dūmi kūp

pār tēva mājas jumtu/ Jo ir labi, ka cilvēks mīl

zemi, no kuras tas cēlies, vairāk par visām citām.

„Tāda sajūtība stiprina mūsos jauko pieticības

prātu."

XIII.

Viens no mūsu modernās civilizācijas vislielā-

kiem ļaunumiem ir tas, ka viņa visu ko grib darīt

un dara vairumā. Ikviens, kas kaut ko ražo, domā

par tiem simtiem un tūkstošiem, kam ražotais būs

nolemts. Un, kas var uzrādīt vislielākos skaitļus
kaut jebkurā lietā, skaitās par vispārāko. Vai-

rums tagad ir kļuvis par visu lietu mēru, bet cilvēks

par viņa vergu.

Bet ir ļoti interesanta lieta, ka tie, kas izdarī-

juši lielus darbus, kādā laukā tas arī nebūtu, ne-

kad nav piegriezuši vērību vairumam, bet īpašī-
bām. Franču sešpadsmitā gadu simteņa filozofs

Montens kādāvietā ļoti pareizi saka,rakstīdams par
kara lietām, ka armijai vajaga būt zināmā mērā

ierobežotai, jo lieli pulki nekad nav nekā paliekoša
izdarījuši. To pašu saka kāds mūsu dienu mili-

tārs domātājs, ka tagadnes lielās tautas armijas
neesot nekāds spēks. Varot nākt laiks, kur maza,
bet spīdoši apmācīta armija dzīšot šīs lielās masas

tāpat, kā Maķedonijas Aleksandra trīsdesmit tūk-

stošu karaspēks trieca neskaitāmās persiešu ordas.

Nekas nav nepareizāks, kā mērot kādas tautas

civilizācijas stāvokli ar iznākušu grāmatu skaitu.

Viņu pat nevar mērot ar izlasīto grāmatu daudzu-

mu. Izgudrotā drukāšanas mašīna nav palielinā-
jusi civilizācijas dziļumu, bet tikai palielinājusi ne-

aptverami grāmatu skaitu. Dambis, vai augsti
krasti ūdeni padara dziļu, bet kad tie ir pārrauti,
tas top sekls un izplūst pa pļavām. Mēs redzam,
kā tajos laikos, kad grāmatas nedrukāja, bet rak-
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stīja un izplatīja ļoti aprobežotā skaitā, civilizā-

cija ir stāvējusi ārkārtīgi augsti. Bija tādu domu

koncentrācija, ka toreiz uzrakstītās grāmatas dau-

dzas paaudzes pētījušas un nevar beigt izpētīt un

viņas vēl arvienu mums ir par paraugiem.

Pārējot uz mūsu laikmetu, mēs redzam, kā

tagad arī rakstnieki un visi citi literāti, kas no sa-

vas spalvas dzīvot tāpat kā visi pārējie ļaudis, ir

padoti vairuma briesmīgajam likumam. Zemnieks

ir spiests ražot vairāk sviesta, politiķis gādāt sev

vairāk piekritēju, bet rakstnieks ražot vairāk grā-

matas, lai varētu dzīvē pastāvēt. Viss tas atsau-

cās uz īpašībām un tāpēc tik liela ir garīga nopli-
cināšanās mūsu laikos. Nevar sacīt, ka mūsu lai-

kos trūktu vērtīgu grāmatu. Viņas tikai pazūd
milzīgājā nevērtīgu grāmatu drūzmā. Viskoncen-

trētākais rožu smaržas piliens nav vairs jūtams, ja

viņu iepilina lielā daudzumā ūdens. Kas tad ir

vērtīga grāmata? Tā ir labi uzrakstīta grāmata.
Bet mūsu laika gars ir tāds, ka viņam vairs nav

laika rakstīt labi. šodien civilizācija ir ražošanas,
bet ne radīšanas civilizācija.

XIV.

Paaudze, pie kuras man ir tas gods piederēt,
ir jau diezgan veca, lai ņemtu sev tiesību skatīties

ar neuzticību pret šo laiku un viņa paradumiem.

Tas ir liels aizspriedums, Ka mums arvien vajag
sekot laika garam. Darīt to — nozīmē atteikties

pastāvīgi no sevis un pielāgoties arvien jauniem

kungiem, viņu kaprīzēm un parašām. Ģēte jau

ļoti pareizi ir sacījis: ~Ko sauc par laika garu lie-

lais bars, ir viņa paša sīkais gars." Kā nu var

dažreiz vecā paaudze iziet no sevis un sekot jau-
niem tikumiem, kuri bieži vien vairāk nav nekas

cits, kā veco netikumu kopija ? Tas, kas daudzus

gadu desmitus atpakaļ ņurdēja kā slepens dumpis,

tagad ir vienprātīgi atzīts un kļuvis par laika garu.
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Bet šis bieži vien ir slikts gleznotājs, kas mīl allaž

uzgleznot ar nemākuļa pindzeli kādu rupju bildi

slavenai gleznai. Kad nu mēs šo gribam redzēt

vaigu vaigā, mums ir jānokasa no tās slikti uzliktās

krāsas. Tā tad ikviena atdzimšana un augšām-
celšanās nav vairāk nekas, kā atiešana atpakaļ,

viņa ir restaurācija.

Tautu vēstures ir gaišs pierādījums šai patie-

sībai. Ikviens, kas ir īsts mākslinieks vai dzej-

nieks, būs nojautis, cik liela organizējoša nozīme

ir no laiku galiem izstrādātai formai ikvienā māk-

slas nozarē. Cilvēka domam un jūtām arvien ir

gāzveidīgs raksturs. Viņas taisās izplūst uz visām

pusēm. Tas, ko mākslās un dzejās sauc par formu,

viņas visas satur kopā un piešķir tām saskanīgu un

samērīgu gaitu. Bij pagājušā gadu simtenī laiks,
kad uz priekšu iešanu māksla saistīja ar šo formu

pilnīgu iznīcināšanu. Bet tas bij chaosa un pa-

grimšanas laiks un mūsu dienās visu mākslu pro-

gress iesākās atkal ar seno principu restaurāciju.

Arī sociālā un valsts dzīvē norisinājušās tam-

līdzīgas parādības. Karodamas pret dažādām ne-

būšanām vecājos režīmos, tautas ir ieskrējušas ga-

lējībās un pārspīlētībā, ko daži apzīmē par pilnī-

gākās brīvības iemiesojumu. Tikai tagad viņas vi-

sas nāk pie atzīšanas, ka stingra un viena prin-

cipa caurausta valsts forma ir nepiecie-

šams, bet arī atvieglojošs jūgs, kas jā-

uzņemas katrai tautai, ja viņa patiesi grib iet uz

priekšu. Tā tad katrs patiess progress valsts

dzīvē stāv atkarībā no īsto un mūžīgo principu re-

staurācijas.

Pavasarī arvien mīl runāt par atdzimšanu, jo
dabas atdzimšana šajā laikā pavedina arī cilvēku

uz atdzimšanas domām. Bet kas tad nu vajadzīgs
mūsu tautai, lai viņa atdzimtu? Kāda restaurā-

cija viņai vajadzīga ? Mums vajag atgūt atpakaļ,
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mums jārestaurē zem senu, dažādu melīgo ideju

iespaidiem apraktā tautas vienība. Latviešu tautai

jāapzinās, kā viņa nav laista pasaulē priekš tam,
lai ar katru dienu vairāk paliktu nabadzīgāki ma-

teriāli un noplicinātos garīgi. Viņa ir nesusi un

nes vēl arvienu briesmīgus upurus daudziem el-

kiem, kurus viņa bez jebkādas kritikas pieņēmusi.
Bet kad sāksies šī atsavināšanās no viņiem?
Lai latvieši tiktu vaļā no savām tagadējām

nelaimēm, viņiem vairāk nekas nav vajadzīgs, kā

viņu senās dūšas atdzimšana, kurai jābūt lielākai

par šķēršļiem, kas viņai stāv priekšā.

XV.

Ir laiku sakars iziris! šis Šekspīra sauciens da-

žādā veidā skan tagad gaisā. To teiks katrs, kas

dziļāki novēros sabiedrisko dzīvi un viņas parādī-
bas. Un tiešam, nav vairs pasaulē tā miera, kas se-

nāk vijās ap baznīcu torņiem un lauku klusumā au-

gošiem kokiem. Bet sacīs, ka arī senāk cilvēcē nav

bijis šī miera, jo lielā kustība, kas skalojās uz saus-

zemes un jūras starp dažādiem kontinentiem, bij

bezmiega un steigas pilna. Vai arāja acīs, kuras

no sliegšņa, uz kuru jau gulās vakara ēnas, vērsās

uz laukiem, domājot par nezināmiem un ļauniem

likteņiem, bij miers? Vai pie rakstāmgalda sēdo-

šais baņķiers bij rāmuma apdvēsts, kad viņš elek-

triskās gaismas apliets, sapņoja par saviem uzņē-
mumiem tur — otrā pasaules galā? Bet visā to-

reizējā nemierā bij tomēr likumības miers. Kā

ūdeņi paredz jūru, tā ar gudrību apveltīti ļaudis
toreiz paredzēja nākošos notikumus. Tagad pa-

saule ir pazaudējusi vadošo kompasu jeb viņš ir

samaitājies un nerāda vairs pareizi. — Vai mēs

neredzam Eiropā veselas lielas nācijas, kuras, uz-

ticēdamās mūsu laiku ceļa rādītājām zvaigz-
nēm ir izsviestas robežās, kur valda tumsība

un bads? Un vai šinīs dienās visu acu priekšā
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bailīgā plaisa neparādās tanī skaistājā un vienga-

balainajā ēkā, kāda reiz bija Anglijas parlaments?

Kāpēc tas tā ir noticis? Kāpēc Eiropas sa-

biedrība vairs nevalda par savām kustībām un se-

nos tempļos sagāžas kolonna pēc kolonnas, tāpat,
kā cilvēkā atkrīt loceklis pēc locekļa, kad viņš ir

nomiris? Tas tāpēc, kā modernā cilvēce pārāk

nogrimusi materiālismā un aizmirsusi garu un

viņa mūžīgo nozīmi, kurš ir visu lietu nemirstīgā
saite un sakars. Sākusēs dievu dezertēšana no

mūsu tempļiem un no mūsu vidus, kur viss tiek pa-

celts līdz tirgus maiņas vērtībai. Dievs ir aizgājis

un palikušies elki, ar kuriem tirgojas. Nacionā-

lisms bij pārvarigs dievs ar paradīziskā daiļumā
starojošo seju mūsu valsts pirmajos divos gados.:»—

Tagad senā purpura vietā viņš velk pa pīšļiem no-

žēlojamas driskas. Viņa altārā, uz kura bij uz-

raksts — visu vai neko, — ir nosēdies frakā tērp-
tais kompromiss, kam ar patiesu nacionālismu tik

pat maz līdzības, kā no vaska taisītai figūrai ar

visos nervos trīcošu skaistules stāvu.

Kā vējš no ziemeļiem birdina priekšlaikus

augļus mūsu dārzos — tā ateisms jeb ticēšana ti-

kai materiālām lietām nokrata un izpūš dzīvību

no tām parādībām, kurām tik ļoti ticēja mūsu tēvi.

Ir teika par slaveno grieķu skulptoru Fidiju,
mūsu dienu rakstnieka sacerēta. Lepnuma un ne-

ticības pārņemts, viņš kādā dienā saviem skolnie-

kiem apgalvojis, ka visas viņas radītās statujas ir

darinātas mākslīgi, bez Dieva palīdzības. Tajā

pašā brīdī Ceisa statuja Parteonā sagāzusies, lau-

kumos stāvošiem tēliem nokrituši locekļi un pār-
vērties miglā un aizlidojis dārza marmorā iecirstais

teiksmaini daiļais deviņu mūzu baraljēfs.

Šī grieķu skulptora iedomība bija zaimi pret
Svēto Garu. Viņš bija izdarījis noziegumu, kuru

nepiedod. Tā tas ir ar atsevišķiem cilvēkiem un
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arī ar veselām nācijām. Negarīgās ir pazudušas

sajaukdamās ar viņu pelniem. Jautāt, kur

ir veco tautu materiālā varenība, nozīmē jautāt to

pašu, kur ir pērnā gada sniegs. Viņa ir izkususi

un pāri palicies kāds vakara sarkanumā degošs

akveduks, panti ar jūras ūdeņu troksni, Vēnus

stāvs un Uzvaras dieviete ar izplestiem spārniem
— šie skaidrā gara lidojumu mūžīgie triumfi.

Laiku sakars ir iziris! ienāk prātā, aplūkojot
mūsu sabiedrību, kura čaukstina savu lēto zīdu pa

ielu akmeņiem, pazaudējusi ticību uz mūžīgām lie-

tām un pielūgdama lētus vizuļus. Bet viņpus tri-

būna melīgas runas, viņpus pilsētas ar viņas sek-

lumu un nemieru, naktī mirdz zvaigznes pār reli-

ģisko zemi. Tagadējā chaosa vietā tur vēl valda

vecais likumības miers. Jo vējā, kas nāk un iet,

sēšanā, aršanā un pļaušanā zemniekiem ikdienas

vēl skan Dieva balss. Viņi atrodas arvienu saka-

rā ar mūžīgo, ar zemi, pasaules barotāju. Viņus
vēl vada vecais kompass, kurš ir izvadījis galā tik

daudzus jūrniekus kopš nezināmiem laikiem.

Kā senais romnieks tajā brīdī, kad tēvijas
brīvību viņa līdzpilsoņi gribēja pirkt ar viltīgo

zeltu, uzsvieda uz svaru kausiem savu garu, kurš

bija ietverts viņa zobenā, tā latviešu zemniekiem

jāmet uz svaru kausiem savs arkls. Irstošu laiku

sakars atkal sasiesies ar gara uzvaru, kad pie valsts

stūres parādīsies evaņģēliskā sējēja cēlā figūra.

XVI.

Pirmais, kas jaunatnei duras acīs, kad viņa
met skatus pāri savam individuālo tieksmju lokam,
ir mūsu laiku politiskā dzīve. Viņa saista jau-
natnes uzmanību taisni caur savu nestabilitāti, jo tā

atrodās nemitīgā križu stāvoklī. Valdības ceļas un

krīt un politiskās pārrunas, tieksmes un intere-

ses iespiežās vissīkākos ikdienišķos dzīves kaktos.
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Nav ne tādas šķiras, ne tāda cilvēka mūsu laikos,

pie kura politiskā dzīve nepieskārtos, jo vispārīgās
vēlēšanas sabiedrību saviļņo līdz pašiem dziļu-
miem. Mūsu dienu parlamentāriskos režīmus nav

radījušas vispārējās nacionālas intereses, bet varas

ir tautā pastāvošo partiju un grupu lēgālā sankcija.

Tamdēļ kļūst skaidrs, kāpēc politika mūsu dienās

ir no tik liela svara. Ikkatra grupa vai šķira, kura

parlamentā nav reprezentēta, tiek aizmirsta un

beidzot samīta.

Bet kas politika ir? Savā skaidrā veidā tā

nav nekas cits, kā aprēķināšana un politiķi ir vai

nu savas nācijas vai šķiras darīšanu vedēji. Par-

lamentā vienas šķiras priekšstāvji nāk sadursmē

ar otras šķiras priekšstāvjiem, valdība jeb labāki

sakot, ārlietu ministrs, nāk attiecībās ar citu tautu

valdībām. Te nu viņu uzdevums ir, ja lieta nonāk

līdz līgumiem, izkaulēt savai šķirai vai tautai vis-

labvēlīgākos noteikumus. Tā tad politikā, kurai

ir gluži praktiska darbība, galveno lomu spēlē
skaidra prāta aprēķins, kas balstās tikai uz kailiem

faktiem. Politiķis nerēķinās ne ar morāli, ne ar

sirdsapziņu, bet gan daudz reizes viņš pie tiem

apelē, lai panāktu lielāku iespaidu. Tādus pie-
mērus mēs atradīsim tūkstošiem katras tautas vē-

sturē, jo bieži nacionālo interešu vārdā politiķim
ir jārīkojas pret saviem principiem. Tā, monar-

ķistiska vai citāda veida stipra valdība arvienu pa-

balstīs visplašāko dēmokratisko mācību izvešanu

kaimiņu valstī, zinādama, ka viņa caur to tiek vā-

jināta.
Ja nu politika ir reālā lietu apsvēršana un da-

rīšana, kāda tad viņā var būt daļa jaunatnei, kurai

vēl nava tādām lietām vajadzīgā prāta nobrieduma

un cilvēku pazīšanās? Te nu jāsaka, ka ne nacionā-

lais, ne šķiras politiķis pats par sevi neko nenozīmē,

ja viņiem aiz muguras nestāv kāds spēks. Monar-

ķijās, jeb citāda veida stabilās valstīs, kur mini-
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strus vai valdību ieceļ vecās parlamentārisma val-

stis, kur stipras partijas, tur nepieciešama vara vi-

sas nācijas vai partijas veidā jau ir. Pie mums

lietas atrodas vēl chaosa stāvoklī un viss ir jāstabi-
lizē. Kāds nu ir mūsu dienu latviešu jaunatnes

politiskais pienākums?

Es sacīju, ka mūsu dienu latviešu politiskā
dzīve ir nestabila. Tas nevien piešķir nejaukumu

režīmam,bet arī iznīcina pašas varas jēdzienu. Val-

dībai, kuras locekļiem jārēķinās ar katru koālici-

jas deputātu, nevar būt nekādas pašapziņas un tau-

tā nekādā prestiža. Bet sabiedrība nespēj ilgi
dzīvot anarķijā. Viņai ir tieksme uz nemainīgāku
kārtību. Te nu nāk redzama jaunatnes politiskā

misija. Viņai ir jāiznīcina šī anarķija, no kuras

mūsu valsts tik ļoti cieš un jāpiesavinās stabilas po-
litiskas idejas. Galvenākā no tām ir politiskās
autoritātes ideja, lai valsts priekšgalā atrastos per-

sona, kuru tauta uz zināmu laiku apveltījusi ar

pilnīgu varu. Jaunatnešī ideāla izvešanu var pa-
nākt pieslejoties un līdzdarbojoties partijā, kurai

dziļš un vecs pamats mūsu dzīvē. Ne uz mirkli ne-

izlaižot no acīm, ka viņas uzdevums ir parlamentā-
riskā anarķisma iznīcināšana, viņai jāpieliek visi

spēki, lai organizētu varu, uz kuru balstoties par-

tijas augstāko darīšanu vedēji varētu rīkoties, šī

rīcība dabīgi iziet uz to, lai partijas varu izplestu
tik plaši,, kā tā varētu sagrābt varu savās rokās

un sākt valsts izbūvi pēc stabilitātes principa.

Šāda veida politiskā darbība dod jaunatnei
visu: paklausīšana autoritātei, kas ir katras pilnī-
bas pamats, un arī viņas romantisko tieksmju ap-

mierināšanu.

Bet jaunatnei, kura līdz šim audzināta pēc

maldīgas brīvības jēdzieniem, var rasties domas,
ka viņu grib atdot vienas doktrinas tirāniskā varā,

kura ierobežo individuālo svabadību. Nekas nav
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maldīgāks par šādu uzskatu. Nevar izaugt sta-

bila valsts iekārta no anarķistiskām idejām, kādas

valda tagad un piekļaušanās noteiktai nacionālai

politiskai doktrinai, pastāvīga, pakāpeniska aug-

šana viņas garā, ir labākā skola pilnībai. Mēs va-

ram redzēt, katoļu baznīcas milzīgajā organizācijā,
kā tur rodās viskrāšņākie un lieliskākie raksturi,

kaut gan viņā valda visstingrākās dogmas vara.

XVII.

Kā atsevišķs cilvēks, tā arī tauta tikai ļoti mazā

mērā ir tie, kas viņi grib būt. Bet viņi vislielākā

mērā ir tie, kas viņi ir, tādi kādus tos veidojusi

zeme, kurā tie dzīvo un senči, no kuriem tie cēlušies.

Kad nu mēs aplūkojam mūsu tautu, sākot no senā-

kiem laikiem, tad redzam, ka viņa arvien ir ļoti
sīksti turējusies pie dažiem principiem, un atkāpša-
nās no viņiem tika uzskatīta nevien kā individuāla,
bet arī kā nacionāla nelaime. Jāsaka, ka šiem prin-

cipiem bijis sargājošs spēks, jo daudzi briesmīgi

posti ir nākuši pār mūsu zemi, bet viņa arvien no

tiem ir pacēlusies atjaunota. Pirmais no šiem prin-
cipiem ir autoritātes princips, tāds, kāds viņš pa-
rādās senāju latviešu ģimenē. Caur šo principa pa-
līdzību — paradumi, ticējumi un zināšanas pārlējās
no vienas paaudzes otrā. Viņš arī ir uzkrājis mūsu

tautā milzīgas tikumiskas rezerves un izaudzinājis
to latvieti, kas izkarojis savu brīvību.

No šīs ģimenes autoritātes izaug cits princips—
zemes un tēvzemes mīlestība. Katra ģimene ir pie-
līdzināma kuģim, kas savu enkuru izmetis dziļi zemē.

Ģimene apaug nevien tīrumiem, bet arī kapiem un

tēvzemes mīlestība ir nevien mīlestība uz zemi, kas

mūs baro, bet arī mīlestība uz senčiem, no kuriem

mantotie padomi mūs spējīgi pasargāt no visām ne-

jaušībām. Tā zeme, kuru tauta apdzīvo ir viņas
visaugstāko tikumu sēdeklis un tēvu zemes mīlestība
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ir cēlākā pār visām. Tāpēc arī tautas tādus ļaudis,
kas tikai viņai ir dzīvojuši, godina līdzīgi dieviem

un priekš Tēvijas krituši kareivji tiek arvien pie-
skaitīti svēto pulkam.

Kas tad nu ir īsts latvietis? Tas, kas apzinās,
ka viņu ir veidojušas neskaitāmas paaudzes, kas

pirms viņa dzīvojušas latviešu zemē, kas visu cie-

nību un godbijību uz ko cilvēks spējīgs, dāvā savai

tēvu zemei.
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Zoržs Klēmanso.

Kad 1918. gadā Žoržs Klēmanso apzīmogoja

no Francijas puses Versāļas miera līgumu ar to

pašu gredzēnu, ar kuru viņa priekšgājējs 1871. g.

apstiprināja Francijas kapitulāciju, viņš bij sa-

sniedzis visaugstāko. Vairāk nekā četrdesmit ga-

dus viņš šo brīdi bij gaidījis. Ar patiesi liela vīra

paredzēšanu viņš bij nojautis, ka šim mirklim jā-

nāk, un, metoties politiskās cīņās, viņš nekad šo

spīdumu neizlaida no acīm.
„
Vācija kustas uz

Franciju ar glečera lēnumu", šinī teicienā ietveras

visa viņa patritota un politiķa gaišredzība. Un ko

varēja pretī stādīt šim drausmīgi lēnājam gleče-
rim viņa tēvija ? Neskaitāmās partijas sadalītu

parlamentu, vienas dienas politiķus, kas bij pazau-

dējuši sakarus ar Francijas zemi. Bet Klēmanso

bija citāda ārdējuma vīrs. Viņš bij nācis no Fran-

cijas laukiem un tāpat, kā viņa senči, arī viņš tai

bij devis mūžīgas uzticības solījumu. Viņš nekad

nebij varējis nokratīt viņas smiltis no savām kur-

pēm. Un kad vācieši Francijai atņēma divas pro-

vinces, viņam tas sāpēja tāpat, it kā būtu atņemta
viņam pašam piederošā zeme. Elzasas un Lotrin-

gas atpakaļdabūšanu viņš uzskatīja par savu per-

sonīgu lietu. No tā brīža sākot viņa likteņi sajau-
cas kopā ar Francijas likteņiem un viņš uzsāk

četrdesmit gadus ilgu prāvošanos par tēvijai at-

ņemto zemi. Bet tas briesmīgākais —šī prāva vi-

ņam no sākuma jāved ar frančiem pašiem.
Liela primitīva dvēsele, zemnieks pēc runas un

kustības, pilns vētrainas enerģijas un asa prāta,
cilvēks, kas apvaino, bet apvainojumus nekad ne-
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aizmirst, tāds viņš iebrūk Francijas deputātu pa-

lātā. Viņš tur redz izveicīgus advokātus, kas pin

intrigas smalkiem pirkstiem, viņš tur redz politi-
skas kombinācijas, bet Franciju ne. Un, lūk, šo

politiķu vidū, kas runā smalkā un izmeklētā va-

lodā, viņš nonāk ar saviem svaigājiem un neaiz-

skārtiem instinktiem un liela un spēcīga lirisma

cilātu runu. Kabinetu kombinācijas viņš drīzāk

uzož, nekā saredz ar skaidru prātu. Viņš ir ve-

sels un nesadalīts cilvēks, cirsts no savas zemes

lauku akmeņa un viņam vajag vēja, kas pūš ne

sīko partiju, bet Francijas zēģelēs. Viņš to ne-

vienam nesaka, bet viņš nepārprotami jūt, ka viņa
zeme un tauta ir viņa, un tāpēc apvainojumus tiem

viņš uzskata par personīgiem apvainojumiem. No

tā nāk viņa lielais spēks, un pamanījis kaut ko ka-

binetos, kas nesaskan ar tēvijas interesēm, viņš
tiem ar brukšanu brūk virsū un izbrinētā pasaule
dzird tikai viņu krišanas troksni.

Bet nesajauciet Klēmanso ar tādu parlamenta

runātāju, kas sevi un citus iemidzina ar savu daiļ-
runību. Viņa runas skan kā kaujas signāls, vai

torņa zvans, kas vēsta briesmas naktī. Viņas vada

reāls aprēķins, bet nes vistrakākais temperāments.

~Kad runātājs riskē vairāk, nekā savu dzīvību,

viņš mēro savas izredzes, savas enerģijas gaismā,

pašā cīņas vērsmē. Orātora aktivitāte izšķirošos
brīžos ir katapulte, kas sadragā šķēršļus vienā rā-

vienā," izsakās viņš pats. Un Klēmanso runas ir

bijušas tādi katapultes triecieni, kas tīrīja ceļu

Francijai.
Bet argumentu gudrā kārtība, periodu kaden-

ce, žestu plašums un noteiktība, domu harmonija,
līdz galam labi noturēta balss skaņa, visas šīs gu-

drās lietas var radīt apbrīnošanu, bet viņu nepie-

tiek, lai iededzinātu pūļus augstākos nelaimes brī-

žos. Lai varētu pārliecināt, vajag pašam būt pār-
liecinātam. Un šis pārliecības spēks Klēmanso
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bija ārkārtīgs. Viņam bij milzīgs riska talants un

ikreizes viņš meta sevi visu svaru kausos. Parla-

mentāriešiem, kas kustējās taustīdamies, viņš ie-

dvēsa šausmas. No viņa baidījās, bet viņu cienīja,

jo viņš gāja uz priekšu Francijas vārdā.

Ijai labi cīnītos par savu lielo mērķi, Klēmanso

saprata, ka vajadzīgs pārvaldīt netikvien runātāja

tribīni, bet arī spalvu. Arī šinī laukā viņš drīz

vien paliek pirmais. Viņš stāv visciešākā draudzī-

bā ar sava laika rakstniekiem un māksliniekiem.

Viņš ir sarakstījis skaistu romānu „Pans", bet viņa
īstais darba lauks ir žurnālistika, un spalva viņa ro-

kās nozīmē zobenu. Viņa stils ir darbības cilvēka

stils. Ir jautājums, tad seko atbilde un viņas for-

mulējums skan tā, ka iespiežās atmiņā uz visiem

laikiem. „Jūs viņu pazīstat, Atēņu vīri? Pārāk

tuva jums liekas šī maska, kurā jūs pievelk un at-

baida reizē jūsu pašu likteņa traģiskais atspī-
dums." Tā viņš iesāk savu grāmatu „Demostens".
Tāda ir viņa frāze, kad viņam vajadzīgs apžilbināt,

pārsteigt un satriekt. Kad viņš grib aizraut, viņa
stils iegūst plašu lirisku plūdumu. Ja runā viņš
ir radinieks Demostenam un Mirabo, tad prozā

viņš uzskatāms par šatobriana pēcteci.

Cīņa, kuru viņš veda Francijas parlamentā par

Franciju, izvēršas dažureiz cīņā pret pašu režīmu.

Un gandrīz visos sīkumos viņa atgādina lielo un pa-

saulei vēl tagad neaizmirstamo cīņu, kuru Demo-

stens uzsāka ar Atēnu dēmokratiju, gribēdams to

pārliecināt, lai tā met pie malas partiju strīdus un

saraujas kopā pret Maķedonijas Filipu. „Lielā-
kais ienaidnieks, kas apdraud Atēnas, nav Maķe-
donijas ķēniņš, bet jūsu pašu strīdi un mīkstčau-

lība." šo Demostena politisko domu, tikai citādi

izteiktu, viņš met acis Francijas deputātu palātai,
kad viņš runā par glečeru, kas lēnām kustas uz

Franciju.
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Klēmanso ir bijis ministrs, bet nekad viņš nav

stāvējis valsts priekšgalā. Politiķus un politikāņus
baidīja viņa personība, kura nebij savienojama ar

parlamentārisko režīmu, būdama radīta, lai iz-

jauktu rēķinus un aprēķinus, Bet beidzot sita arī

viņa laiks. Brīdī, kad Francijas jaunatne mira

frontē, bet kreiso prese rīkoja savu gājienu par
labu Vācijai un fronte vietām jau atvērās viņas
jātniekiem, Francija sauca pēc Klēmanso. Viņš
paklausīja šo aicinājumu, un Francija piepeži no-

drebēja, kā nodreb savvaļā auļojošs zirgs, kad seg-
los ielec spēcīgs jātnieks. Parlamenta runāšanu,

preses orģijas viņš pārtrauc uz reizi. Viņš iemet

cietumā visus savus, tas ir Francijas, iekšējos
ienaidniekus. Viņu redz tagad pozicijās, starp

Francijas zemniekiem, cepurē, nošļukušām malām,

garos ūdens zābakos un vaļā mētelī. Viņš organi-
zē uzvaru. Viņa nāk un kad Versāļas kongresā

viņš brēc uz vācu dēlēgātiem, un Loid-Džordžs vi-

ņu grib apklusināt, viņš tam uzsauc: „Ko jūs gri-
biet? Četrdesmit gadus es esmu uz šo brīdi gai-

dījis."
Kad viņš parlamentā sāka uzvaras runu, tad

pie vārdiem „Francija — vakar Dieva kareivis, šo-

dien cilvēcības kareivis, paliks arvienu ideāla ka-

reivis," visi pieceļas, lai viņam uzgavilētu. Bet

tad vajadzēja nākt viņa dzīves augstākam sasnie-

gumam— viņam bija tapt republikas prezidentam.
Bet „pateicīgā tēvija" viņam aizliek kāju priekšā.
Pirmo reiz savā dzīvē viņš jūtas sarūgtināts. Viņš
aizbrauc uz Indiju tīģerus medīt, komiski izteik-

damies, kā šī nodarbošanās ir mazāk bīstama, kā

nodarbošanās ar politiku. Tad viņš atgriežās at-

pakaļ savās lauku mājās pie saviem franču zem-

niekiem un dziļā vientulībā dzīvodams, pats reizēm

sev ēdienu gatavodams, raksta savu skaisto grā-

matu par „Demostenu", kura liktenī viņš redz sava

paša likteni atkārtotu. Otrs viņa darbs ir „Domu
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novakarē", kurā viņš izskaidro savas dzīves filozo-

fiju. Viņa ciema zemnieki viņu godinādami, sa-

met naudu un uzceļ viņam pieminekli. Pie tā at-

klāšanas, laucinieku apģērbā tērpies, viņš saka

savu visliriskāko nu augstāko runu par Francijas
likteņiem.

Tālu no Parīzes intrigām, savos lauku kapos

tagad atdusas šis lielais tēvijas zaldāts. „Viņš
ir traģisku dzīves gājumu augstākais paraugs, kur

katrs var atrast vielu pārdomām par sava paša
likteni." šie vārdi, kurus viņš teicis par Demo-

stenu, zīmējās taisni uz viņu pašu.
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Tautas atdzimšana.

Ziemassvētki ir visdzejiskākie svētki, jo no

šīm dienām divas blāzmas, rīta un vakarblāzma

sāk skrieties, lai panāktu viena otru. šodien arī

dzīvības lielais pastnieks, iededzis savu lāpu pie

mūžīgā ugunskura, dodas ceļā, lai pēc dažu mē-

nešu ilgas joņošanas pa tumšām apakšzemēm, at-

nestu mums augšāmcelšanās gaviles. Tā vecie

latvieši, visdzirdīgākā tauta pasaulē, ir noklausīju-
šies atdzimšanas slepenos čukstus un nostādījuši

viņai par godu svētkus dabas neredzamajos krust-

ceļos, šie svētki ir seni latviešu svētki un pirms

nāca kristīgā ticība, viņi jau bija. Arvienu lielās

nākamības nojautās dzīvodami, mūsu aiztēvi ir

taisījuši šūpuli tam Pasaules Pestītājam, kura dzim-

šanas dienu mēs šodien svētam. Ātri skrejošais
laiks mūs ir novedis atkal pie Ziemassvētku nam-

durvīm savās vie-lajās kamanās, atvēlēdams mums

īsu līgsmību. Mēs nepagūsim izpriecināt visu

prieku, kad šis skrējējs jau dosies tālāk. Jo viss

še tek un mainas, bet paliekas stāvot tikai to ideju

karogi, kuri jau mi dzimšanas iedurti mūsu sirdī3

un kurus mēs kā ceļa lāpu nododam tālāk saviem

pēcnācējiem.

Lieli svētki arvienu tiek svētīti par godu tā-

dam atgadījumam, kas, pierādīdams mūsu neatka-

rību no materiālās pasaules, paceļ, mūs gara pa-

saulē. Būdami arvienu reliģiski pamatoti, viņi
grib, lai mēs kaut ko iztērētu no laicīgām un garī-

gām mantām dievību slavinādami. Un tā kā šādi

svētki ir vispārēji un piemīt lielākai zemes tautu
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daļai, viņi ir norādījums uz kopīgu jumtu, kas vi-

ņām kādreiz bijis pāri. Jāsaka norādījums, jo tie

laiki jau sen ir pagājuši, kur tautu vienība bij vie-

nība Dievā. Mūsu Ziemassvētki ir tikai seno svētku

vāja atmiņa, jo pie mūsu svētku priekiem trūkst

galvenā, Kunga, vienojošas idejas, kas būtu dzī-

rotāju vidū.

Bet tāpat kā visi ūdeņi tek uz jūru, tā arī cil-

vēku prātiem ir tiekšanās uz vienību. Kā ļaudis
gadiem ilgi runā par kādu notikumu, pie kura visi

bijuši dalībnieki, tā mēs arvienu atgriežamies pie
seniem laikiem, kur caur vienību Dievā parādījās

gara un dzīves greznums. Mums ir tieksme at-

griezties atpakaļ pie vecām akām un ūdeņu glabā-
tuvēm.

Tas vislielākais, kas reliģijā — ir viņas uzbū-

vējošais princips. Viņa sasien kopā izkaisītās tau-

tas daļas un apvieno tās ap vienu altāru. Tas zī-

mējās arī uz katru atsevišķu cilvēku, jo arī viņa
gars ir sastādīts no daudzām vārpām, kas var visas

izirt, ja viņām trūkst kopīgas saites. Vislabāki to

ir izteicis svētais Augustins: „Es biju it kā sacirsts

gabalos tajā brīdī, kad es atkāpos no Tavas vienī-

bas, lai sevi pazudinātu ārējo priekšmetu lielājā

pūlī. Tu, Kungs, salasīji atkal mani kopā."
Visas lielās lietas pasaulē ir izdarītas kalpojot

tam vienības garam, kas ir Dievs. Tas ir tāpēc, ka

šo lielo lietu radītāji viņas ir radījuši pēc debesu

plāna, kuru atspīdumu viņi sevī saskatījuši. Ta-

jos laikos, kad reliģija turēja visas tautas zem ko-

pīgā jumta, viņas bijušas vislielākās būvētājas. Te

nav runa par kristīgo reliģiju vien, bet visām reli-

ģijām. Kad mēs runājam par mūsu tautas dzie-

smām, vai tad mums vispirms nedūrās acīs tas, ka

viņas visas ir Dieva dziesmas? Ja viņa vārds ne

ikkatrā ir minēts, tad viņš tomēr tur noslēpts dus

viņu dziļumā. Viņās nu tad mēs redzam uzceltu

visu latviešu morālisko sistēmu.
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Ir vēl viens apstāklis, kas šos laikus dara lie-

lus: viņiem ir svešs dumpja un augstprātības gars.

Uzskatīdami Dievu, kā visas gudrības iesākumu,

tie mācēja pazemoties Viņa priekšā un darbs vi-

ņiem bij nekas cits, kā Visaugstākā slavinājums.

Reliģija tādā veidā ir saistīta ar zināmu laik-

metu tautu dzīvi un mums ir jāatsakās no godkā-

rības, lai reliģiju pilnīgi atgrieztu atpakaļ. Bet

viņai ir jānāk, lai tautas piedzīvotu no jauna savu

renesansi. Nav priekš tā mums nekādu ātru lī-

dzekļu, bet angļu filozofs Bekons ir izsacījis kād-

reiz ļoti augstu domu: „Dziļi malki mūs noved pie

reliģijas atpakaļ." Uh tiešam jāatzīst, ka mūsu

laikos mēs esam dzēruši no pārāk sekliem kausiem.

Cilvēkus arvienu ir kārdinājušas tādas idejas, kas

glaimo viņu lepnumam. Viņiem patīk iet pa ce-

ļiem, pa kuriem neviena cilvēka kāja nav gājusi.

Mūsu laiks ir pacēlis tādu matērijas drūzmu un

sagriezis viņu tādā viesulī, kā cilvēks viņā lido lī-

dzīgi skaidām. Viņam vairs nav laika apstāties un

pārdomāt un pats tirgus prece kļuvis, viņš visu

rada tirgum ārkārtīgā steigā. Viņš pats palicis par

vergu kārtībai, kuru radījis. Un redziet, šī pasau-

les lielā individuālizēšanās, šī nodošanās pārliecī-

gā matērijas kalpībā, ved tautas pie sadursmēm

•un lielais karš bij tikai viņu priekšspēle. Apvieno

gars, bet matērija sadala un sadalīšanās ir visa

ļaunuma cēlonis.

Un tagad it visās zemēs, pie visām rasēm un

tautām zinātnieki, filozofi un raktsnieki ir nākuši

pie atzīšanas, ka mūsu civilizācija ir nomaldīju-
šās. Seno rakstu un kārtību pētīšana viņus vedusi

uz domām, kā jāgriežās pie mūsu civilizācijas iz-

tekām, pie vecām akām un ūdeņu glabātuvēm.
Notiekas tas pats, kas noticies Latvijā kādreiz sau-

sajās vasarās. Kad visi strauti nu akas izsīkušas,
kāda pagasta vecs vīrs atminējās, ka vienā

vietā esot neizsīkstoša ūdeņa tekas. Un, rokot tur,
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izrādījies, ka tā ir taisnība. Tā vecu tēvu atraktā

gudrība izglābusi no slāpēm vesela apgabala cil-

vēkus un lopus.

Šis sauciens veco pamatu uzmeklēšanā, neno-

risinās tikai filozofijā vien, bet arī tautsaimniecībā

un še ir domātāji, kas paredz agrārās kārtības at-

griešanos un Dieva pilna lauku gara atmošanos.

Tie ir tie pirmie dziļie malki, kuri mūs novedīs pie

reliģijas atpakaļ. Tad sāksies būvēšanas laiks pēc
plāna, ko mēs būsim sevī saskatījuši, kā debesu

plāna atspīdumu, Tas būs arī tās materiālistiskās

zinātnes beigas, kuras ļauno lomu jau apustulis
Pāvils paredzējis savā 8. grāmatā korintiešiem, sa-

cīdams :,,Atzīšana uzpūš, bet mīlestība uztaisa."

Mēs nu Ziemassvētku vakarā sapulcējamies
šī uztaisošā principa vārdā, ka Dieva pilnā lauku

gara priekšstāvji. Kā tādi mēs sevi varam uzska-

tīt par tās nākotnes avangardu, par kuru es nupat

runāju. Mēs esam aicināti nogāst materiālistisko

uzskatu, celt un apvienot Latviju ne uz materiālās,
bet uz gara varas pamatiem, kuri ir neiznīcīgi. Bet

iepriekš mums jāizbūvē pats latvietis tā, lai skaidri

latviskam garam, kas ir daļa no Dieva gara, ne-

būtu kauns viņā apmesties. Mums arī jāciena ra-

došās personības visās nozarēs, jo personības ir

avots, no kuriem burbuļo nācijas nemirstība.

Mēs Ziemassvētku vakarā sēdīsimies pie vaka-

ra ēdiena, pie galda, kas ir liels draudzības cēlājs,
kā to saka kāda grieķu paruna. Mēs caur to at-

kārtosim vienu no vislielākām pasaules mistēri-

jām, jo kopīgai ēdiena baudīšanai ir reliģisks pa-

mats pie visām tautām. ~Ejiet no valdnieka pils
līdz visnabadzīgākā! būdiņai," saka žozefs dc

Mestrs, sens franču filozofs, kas līdz ar mūsu laiku

tieksmēm pēc dziļākiem malkiem, atkal nācis

modē, „ejiet no augstākās civilizācijas līdz sabie-

drības pirmsākumiem, visur jūs atradīsat kopīgu
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ēdiena baudīšanu, kā vienības un draudzības dzi-

ļāko apliecinājumu." Un tas tiešam ir taisnība.

Tiem, kas ir stāvējuši pie kopīga mielasta galda,
ir grūti stāties pie tiesas galda. Tāpēc ari kristīgā

reliģija kopīgu ēdiena baudīšanu ir padarījusi par

savu dziļāko sakramentu, lai ar to pastiprinātu

savu vienību Dievā.

Sēzdamies svētku vakarā pie draudzīga galda,
mēs izteiksim savu, savienībā pārvērsto, vienību.

Mums ir dota nemitīgas atjaunošanās un zelšanas

ķīla, jo mēs esam garīgā laukā druvu, mežu, pļavu
un upju turpinājums, kuri tik skaistu padara mūsu

zemi. Mums var būt īsts un savaldīgs svētku

prieks. Viena ideja, kurai padoti esam mēs visi,
kā kungs un saimnieks, atrodas mūsu vidū. Viņa
spīd netik vien tiem, kas šaī namā, bet visai lat-

viešu zemei, kuru tā neredzami izbūvē un savāc ap

sevi. „Es biju it kā sacirsts gabalos tajā brīdī, kad

es atkāpos no Tavas vienības. Tu mani salasīji
atkal kopā."

Pielieciet ausi cieši pie jaunu un vecu vīru

krūtīm un jūs dzirdēsiet neaizmiegošas straumes uz

šo pusi plūstam. Bet paklausāties vēl vērīgāki

ļaužu dziļumā, jūs tur dzirdēsat skrējiena dipoņu.
Vienības lielais pastenieks, iededzis savu lāpu pie
dzīvības mūžīgā ugunskura, ir devies ceļā, lai pēc

ilgas joņošanas pa tumšām apakšzemēm, uznestu

augšā mūsu tautas atmošanās gaviles.
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Zemnieku pienākumi un uzdevumi.

Kad darbi sākas un beidzas mūsu laukos, zem-

nieki arvienu ir paraduši sapulcēties, lai apspriestu

Latvijas un savas darīšanas. Un tas ir ļoti sapro-

tami, jo neviens tā nav ieslēgts gada laiku maiņās,
kā zemnieks. Kad putekļi sāk griesties ap ceļu brau-

cējiem — viņš sēj, kad dienas iet uz raušanos —

viņš pļauj un līdz ko saule attālinās no debesu vidus,

viņš beidz savest šķūņos visu zemes doto. Viena ne-

liela nekārtība tajā dievišķīgajā mašīnā, ko mēs sau-

cam par dabas un gada laiku kārtību, ir zemniekam

nelaime un katastrofa. Un tāpat, kā pilnīgs dzīves

gājums ir tas, kur prieki un bēdas sadalīti vienmē-

rīgi, tāpat arī zemniekiem laimīgs gada laiks ir tas,
kur saules dienas mainās ar lietus mākoņiem.

Kopš atskanējis sauciens par zemnieku

apvienošanos, viņi sapulcējušies daudzas rei-

zes. Kaut kas ir mainījies kopš pirmās sapul-
cēšanās dienas. Daudzi iedomības un lepnuma

vadīti, ir atšķēlušies no jums, vēl vairāki ir klātu

nākuši, daudzi aizgājuši mūžības ceļojumā, bet tie,
kas palikuši uzticīgi, ir pārmainījušies. Jaunības

svaiguma vietā stājies vīrišķības stingrums un sa-

jūsmība tikusi apmainīta pret pārdomātu rīcību.

Tikai kuģis, uz kura mēs visi braucām, palicis viens

un tas pats. Gadu piedzīvojumi rādījuši, ka Zem-

nieku Savienības pamata principi ir bijuši pareizi,
Jo neviens nav pierādījis, ne dzīves fakti,ne loģiski

slēdzieni,šīs tēzes nepareizību :„Lai spētu aizsargāt
sevi garīgi un materiāli, zemniekiem vajaga būt po-

litiski stipriem!" Jo visas nelaimes, kas pār zem-
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niekiem nākušas, cēlušās no viņu pārāk lielā nespēka,
šis nespēks jo vairāk tāpēc sajūtams, ka zemniekiem

nākās cīnīties pret divām frontēm, pret nelabvēlī-

giem apstākļiem dabā un pret nelabvēlīgiem ap-

stākļiem valstī. Bet nav vajadzīgs ļaut sevi pārāk

lielam pretspēkam apmulsināt. Jo ja mēs organi-

zējam fronti, tad tas notiek tikai cerībā uzvarēt.

Bet nevajaga ļaut arī, lai notikumi mūs pār-
steidz. Viņi mūs pārsteidza plūdu vasarā un

tas bija vispārējs posts. Bet kādus līdzekļus zem-

nieki atrada pret dabas postošiem spēkiem nākotnē?

Viņi dibināja meliorācijas sabiedrības ar tādu skubu,
it kā gribētu aizvadīt uz jūru visus Latvijas ūdeņus.
Pret dabas anarķismu viņi nostādīja savas savstar-

pējās solidāritātes principu un, tagad var sacīt

droši, ka ja pēc dažiem gadiem atkārtosies bijušie

plūdi, viņi vairs mums nenesīs postu. Un tā

vedot organizētu, solidāru, uz zinātni pamatotu cīņu
ar dabas dumpošanos, mēs arvienu varam palikt

uzvarētāji.

Bet daudz sarežģītāka ir zemnieku cīņa ar ne-

labvēlīgiem apstākļiem valstī un sabiedrībā. Mums

ir klaji jāatzīst, ka modernos laikos mēs dzīvojam
un taisām savas garīgās un materiālās būves uz

gluži vulkāniskas zemes. Sabiedrība un valsts, kurā

cilvēks dzīvo, nav nekāds drošs pamats. Sabiedriskie

vulkāni mūsu dienās var atvērties katru brīdi un

aizslaucīt un izpostīt visu, ko esam cēluši. Pie tam

jāņem vērā, ka sociālo negaisu trakošana ir daudz

briesmīgāka par dabas spēku trakošanu, šie parā-

dās vienā vietā, bet sociālie vulkāni itneko netaupa,
šai anarķijai nav robežu.

Cīņa ar viņu ir ārkārtīgi smaga, bet neiespēja-

ma viņa nav. Grūta viņa ir tāpēc, ka tā jāved pret
neredzamām lietām, pret ļaunām idejām, kas izpla-
tās gandrīz kā mēra baciļi, pa gaisu. Te nu zem-

nieki var sev palīdzēt, tāpat kā viņi mēģina nodro-



349

šināties, un ar lieliem panākumiem, pret dabas ka-

tastrofām. Jo plašāki un ciešāki izstiepsies pār visu

latviešu zemi viņu savstarpējās solidāritātes tīkls,

jo vairāk viņi būs apdrošināti pret sociālo vulkānu

negaidītu darbību.

Lai zemnieki it nemaz nepalaižās uz valsts

varu. Viņa mūsu laikos vairs nav tā morāliskā

stāvzvaigzne, kura liek līt savai gaismai un savam

prestižam pār visiem pilsoņiem.
Viņai vairs nav stabila rakstura. Zemniekiem

drīzāk jārēķinās ar to, ka nelabvēlīgā vispārējā

balsošanas gadījumā, vai atkal ļaunu parlamentā-
risku kombināciju gadījumā, valsts vara visu savu

spēku vērsīs pret viņiem. Jo redziet, tas ir jo vairāk

tāpēc iespējams, ka tie pilsoņi, kam dārga, cilvēka

veselam prātam saprotama valsts kārtība, pa lielā-

kai daļai snauž, bet tie, kas to nīst, attīsta visbalsī-

gāko darbību.

Cīņa zemniekiem vēl ir sevišķi grūta tāpēc, ka

tā teorija, no kuras radusies mūsu valsts kārtība,
nav ņēmusi vērā reālo cilvēku, kura „sirdsprāts ir

ļauns no mazām dienām", bet abstrakto, ideālo cil-

vēku. Cerēdami, ka visi pie vienas tautas piederīgie
būs lojāli valsts pilsoņi, viņa visiem ideju un domu

virzieniem ir piešķīrusi propagandas brīvību. Un

vajadzīgs tikai šādam virziena piekritējam iegūt
vietu Saeimā, tas pats radio, kas visai zemei pauž

pilsoņu runātāja iedvesmētos un patriotiskos vārdus,
liek visiem dzirdēt arī kommūnistu deputāta sa-

maitājošās runas.

Ne tik vien visiem domu virzieniem Latvijā pie-

šķirta pilnīga svabadība, bet arī tautībām, un šīs

tautības un šīs pretvalstiskās partijas mūsu parla-
mentā ir tās paminas, uz kurām min mums naidīgās

varas, lai izaustu Latvijai naidīgus un svešus rak-

stus, šo paminu minēji visi min uz kreiso pusi un

saucieni pēc vēl plašākām dēmokratiskām brīvī-

bām nenogrimst. Latvijā ir nodibinājusies it kā
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slepena sazvērestība starp visiem liberāliem ga-

riem, kuri uztur draudzīgas attiecības ar visiem ga-

līgi kreisiem elementiem, šī politiskā mīkstčaulība

ir tā zeme, kurā kommūnisti dēj savas oliņas un,

lai tad nebrīnās, ka no turienes iznāks ļaudis, kas

savus aizbildņus vairs nepazīs.

Daudziem būs atmiņā grieķu dzejnieka stāsts

par Trojas koka zirgu. Desmit gadu velti drošākie

grieķu vīri pūlējās ieņemt Troju. Beidzot viltīgais

Odisejs lika uzbūvēt milzīgu un skaistu koka zirgu

un naktī to noveda pie pilsētas vārtiem, pašiem grie-

ķiem it kā taisoties uz aizbraukšanu. Trojieši šo

zirgu ieveda pilsētā, nezinādami, ka viņa iekšienē

paslēpti stiprākie grieķu vīri. Naktī viņi izkāpa no

zirga un atvēra grieķiem pilsētas vārtus.

levērojiet šīs līdzības dziļo saturu. Latvijas ie-

naidniekiem nav tagad iespējams mums uzbrukt un

mūs veikt atklātā cīņā. Taisni desmit gadus mūsu

galvenais ienaidnieks ir ap mums pūlējies, bet mēs

vēl stāvam, kur stāvējuši. Tie galējie kreisie, kuri

darbojās parlamentā, nav mums tik bīstami. Viņi
runā atklātu valodu un mēs zinām, ar ko mums ir

darīšana. Bet daudz bīstamāki Latvijai ir dažādu

sugu liberāļi, šie ļaudis, kuri lepojas ar savu iecie-

tību pret visiem, t. i. kreisiem uzskatiem. Še ir lab-

vēlīgāka zeme, kur perinās slimu sociālu ideju

dīgļi, šie ļaudis ir lielākie skaistā Trojas zirga ap-

brīnotāji. Viņi to ved pa mūsu ielām, nemaz neno-

jauzdami, ka no viņa var izlēkt bruņoti vīri, kuri

kādā naktī izkāps mūsu pilsētās.

Pie mums novērojama sekoša parādība, kura

ir ārēja zīme kādai dziļai evolūcijai, kas norisinās

sabiedrībā un sevišķi mūsu intelligencē. Ikviens,

kurš grib tikt dzīvē uz priekšu un taisīt karjeru, iet

uz kreiso pusi un sasniedz kāroto, kāmēr tie, kas

droši stāv par savu pilsonisko pārliecību, ciesdami

vislielāko trūkumu, redz sevi apietus un paliek stā-
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vot uz vietas, kā zemē iedzīti stabi. Bez šaubām,
sabiedrība kādreiz atgriezīsies pie šiem ceļa rādītā-

jiem stabiem, bet arī tikai tad, ja viņa izies sveikā

no katastrofām, kas var nākt.

No kam tas ceļās, ka mūsu intelliģences viena

daļa nosvērās uz kreiso pusi, padodamās dažādiem

ideju vējiem? No tā, ka pilsonībai trūkst savas kul-

tūras politikas. Pie mums, tāpat kā ārzemēs, attīstās

intelliģentais proletāriāts,ļaudis bez kāda stāvokļa,
kuriem dažreiz arī ir izdomām bagātas galvas un

dažreiz arī pat talants. Šī pašas kultūras politikas
trūkuma dēļ viņi paliek bez jebkādas nodarbošanās,
kaut gan pilsonībai ir visas iespējas viņus nodarbi-

nāt savā labā. šis intelliģentais proletāriāts ir au-

glīga zeme, kur var krist un uzdīgt valstij un

nācijai visbīstamākā propaganda.

ledomājaties tādu gadījumu, ka kāda valsts grib

iegūt iespaidu uz mūsu sabiedriskās domas virzienu.

Viņa izraugās spējīgākos no šī intelliģentā proletā-

riāta, plašus līdzekļus nododot viņu rīcībā un sāk

iznākt laikraksts, kuru lasa tūkstošiem ļaužu. Vi-

ņam nemaz nevajaga taisīt atklātu aģitāciju zinā-

mas valsts labā. Pietiek, ja šāds laikraksts dziļdo-
mīgi klusē tur, kur bij vajadzīgs runāt. Tie, kas

laikrakstus taisa, zin, ka ir simtiem ļoti nevainīgu

ceļu, kā tikt pie mērķa.

Šis piemērs ir ņemts no Vakar-Eiropas prakti-
kas, kur šādas lietas tiek piekoptas ļoti plašos apmē-

ros. Vācija kara laikā spēcīgi kalpināja savā labā

Francijas intelliģento proletāriātu, Parīzē un pro-
vincē uzturēdama ar savu naudu daudz laikrakstu

un šīs kalpināšanas sekas bij gandrīz sabiedroto lie-

tas sagraušana 1917. g. Tikai Klēmanso stiprā roka

pārtrauca šo rīcību.

Pie mums šīs lietas vēl nav tik tāļu nonākušas,
bet viņas ir ceļā un viņas nāks, ja viņām pie laika

netiks pretī strādāts. Latvijas nacionālai politikai
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rok bezdibeņus visās pusēs un viņa no tiem var iz-

sargāties tikai ļoti mākslīgi lavierējot. Ar visdažā-

dākiem paņēmieniem un pa visdažādākiem ceļiem
laužās uz priekšu Latvijā kreisais vilnis. Es jau

ieminējos, ka pastāv it kā kāda slepena sazvērestība

starp visiem sociāli liberāliem gariem un galīgi

kreisajiem. Kur viņi paši nevar tikt vadošās vie-

tās, ar visu dedzību viņi aizstāv no vismīkstākā Lat-

vijas māla taisītus vīrus, kuri veidojās netikvien

pēc katriem pirkstiem, kas viņiem pieskārās, bet arī

pēc katras dvašas, kas viņiem uzpūš. Viņu paēnā
nostiprinās visi kreisie elementi un ne caurvējam,
bet vētrai jānāk, lai viņus no turienes dabūtu laukā.

Bet šinī sabiedriskā un politiskā frontē, kuru

organizē sociālisti, bet kurai karotājus dod visi

kreisie pilsoņi, zemnieki stāv vieni paši. Stāv viņi,
kā šķira, kuru apvieno viena un tā pate nodarboša-

nās un uzskati. Runājot par viņu jāatturās kā no

liekas bravūras, tā arī lieka pesimisma, bet jāaplūko
tā tāda, kāda viņa ir.

Zemnieki acumirklī Latvijā nav vairāk nekas

cits, kā triremas airētāji. Tā sauca vecos laikos

kuģi, kam bij divas vai trīs rindas airu, kurus cilāja,
dzenot kuģi vai nu uz dzīrēm, vai kauju, tumšā telpā
ieslodzīti ļaudis. Tā zemnieki senos laikos un arī

tagad airē to kuģi, ko mēs saucam par Latviju. Viņi
to ir taisījuši, uzstādījuši mastus, stūri un būras,
bet tad vēlāki paklausīgi iegājuši tumšumā un nosē-

dušies pie airēm, atļaudami citiem stāvēt uz koman-

das tilta. Tāds ir zemnieku bēdīgais stāvoklis un

kad nu tagad uz kādu laiku jūs esiet ieguvuši arī

tiesības stāvēt komandas tiltā, tad jūsu izredzētai

personai sasaistītas rokas ar koalīcijas važām.

Viņš drīkst tikai izteikt savas domas, bet tās pār-

labo, rediģē un pārvērš programmā citi un viņš tikai

uzrauga, ka šo programmu izpilda. Visniecīgāko
jautājumu var pacelt par koalīcijas jautājumu, jo
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aizliegšanas tiesības pieder ikvienam koalīcijas
loceklim.

Kad dziļāki sāk domāt par zemniekiem, tad ik-

vienu pārņem vienā un tajā pašā reizē apbrīnošana

un arī žēlums. Viņos ir spēks tikpat varens, kā zeme

un arī tikpat akls, kā viņa. Būdama pilnīgi vien-

aldzīga pret visu, tā rada būtņu nebeidzamo plūsmu,

veļ upju un druvu viļņus, nejautādama, kādam no-

lūkam viņa visu to dara. Bez prieka un bez saīguma

viņa laiž pasaulē un arī pazudina dzīvības. Tā ir

liela majestāte, kuras klusumu un noslēpumu ne-

viens nav spējīgs pārtraukt un satricināt.

Zemnieki dzīvo vaigu vaigā ar dabu un viņiem
kaut kas pielipis no viņas neapzinības, šī šķira
ir liela un spēcīga un līdzīgi saules gaismai viņa
aptver visu zemi. Civilizācija iznākusi no viņas
plašā un neatveramā klēpja. Viņa atnesusi pasaulei
dievības ideju un izgudrojusi morāles jerarchiskus

pakāpienus, kuri ved no cilvēka uz Dievu, tādā kārtā

radīdama pirmo valsts kārtības domu.

Bet tāpat kā daba nezin, cik viņa ir liela, tā to

nezin arī zemnieki. Viņi ir radījuši, nejautādami

pēc tiesībām. Un tā tad arī noticies, ka viltībā, bet

ne gudrībā pārāka pilsēta ir uzkundzējusies pār

viņiem. Vecās Latvijas triremas airētāji nav šī

kuģa virziena noteicēji.

Lai latviešu zemnieki saliek savas galvas kopā

un sāk domāt, kā tas varējis notikt. Un kad viņi
nāks pie slēdziena: „Mēs esam bijuši mudīgi darbā,
bet kūtri savu vispārējo lietu kārtošanā, mēs esam

pašu spēkiem taisījuši māju, bet ielaiduši tur saim-

niekot citus un pie mūsu nelaimēm nav vainojams

neviens, kā tikai mēs paši", tad viņi būs gatavi, lai

nodibinātu netikvien tādu fronti, kāda viņiem tagad

ir, bet arī tādu, kas iedvestu bailes un cienību, šim-

brīžam savos pretiniekos nevaram nemaz iedomāties

tādas sajūtas radīt. Gluži otrādi, mēs paši jūtam
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bailes un cienību pret saviem pretiniekiem, redzot

viņu milzīgi sparīgo un organizēto rīcību.

Tā tad zemnieku nākotnes uzdevums ir, ja viņi
no triremas airētājiem grib kļūt par viņas vadītā-

jiem, atsvabināties no neapzinības, ko viņiem uz-

spiedusi daba. Viņiem jātop augstākiem par to un

nojaušot savu varenumu, jāiet dzīvē kā kārtotājiem

un organizētājiem. Bet lai viņi to varētu iespēt,

viņiem jātiek brīviem no pasīvās kurnēšanas pret

pastāvošo kārtību. Tas nepavisam nav taisnība, ka

viņa saturētu pilsoņus pie rokām un kājām. Gluži

otrādi, viņa zemniekiem dod rokā visplašākās iespē-

jamības sasniegt kāroto. Viņa tiem iet blakus, kā

Jaunās derības kārdinātājs un saka: „Es tev došu

visu, lētus krēditus, pazeminātus aizdevumu procen-

tus, tēlefona drātis no mājas uz māju, valdību par

bankām, mākslas iestādēm un pašu valsti, ja tu uz-

minēsi manu dabu un manu noslēpumu". Un šīs

kārtības daba ir sievišķīga. Kā sieviete viņa grib,

lai to iekaro ar vīrišķību un neatlaidību. Viņa stāv

visiem pieietama, viņa atdosies ikkatram, bet tam

jābūt stiprākam. Un tanī brīdī, ja jūs šo kārtību

uzminēsiet, viņa pazudīs un kļūs par jūsu kārtību,
bet ja jūs to nespēsiet, viņa jūs aprīs kā senais

sfinkss. Pārlieciet, vai jūs esiet tuvu vai tāļu no

pēdējā?

Nav tādas mājas Latvijā, kurā nedusmotos uz

mūsu parlamentu. Jūs labi ziniet, ka parlamentā-
riskā sistēma nav tāds dievs, kura priekšā mums

katrā gadījumā jākrīt ceļos. Bet vai nav arī taisnība,
ka šis parlaments ar visu savu bezgalīgi dažādo

sastāvu, savu baisīgo partiju patmīlību ir ģipša

maska, kuru ļoti izveicīgs lējējs noņēmis taisni no

lauku dzīves? Ja katrai tautai ir tāda valdība, kādu

viņa pelna, tad mums ir tāds parlaments, kādu mēs

pelnām. Vai mūsu parlamenta cīņas nav tās pašas
lauku dzīves cīņas? Kur ir viengabalainība, kādu
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jūs kārojiet redzēt Saeimā, lauku pašvaldības iestā-

dēs, kur nav Rīgas kungu, bet ir tikai zemes ruši-

nātāji? Tādas tur nav un mēs bieži redzam bagātu

saimnieku tur sēžam pa kreisi, bet cik nav to māju
mūsu latviešu zemē, kur vējš pa logu ieskriedams

šķirsta tikai mums kaitīgu avīžu lapu puses? Kādas

neapmierinātas patmīlības vai cita personīga iemesla

ir pieticies, lai šis saimnieks novērstos no pamatiem,

uz kuriem stāvējuši viņa tēvi. Nevarēja vairāk

pūst, kā tika pūsts 1928. gada rudenī, bet mūsu ter-

mometrs rāda, ka rādījis tikai sešpadsmit.

Es iedrošinājos izteikt šos pārmetumus tāpēc,

ka laiks skrej ātri, bet mūsu pretinieki vēl ātrāki.

Ir jāgādā par to, lai viņš nepaliktu sarkans caur

viņu krūtīm skrejot, kā saka viņu dzejnieks Rainis.

Tagad ir tādi apstākļi un tik draudoši viņi ceļās
mums visapkārt, ka vienaldzība līdzinās nodevībai.

Ikvienam mazākais uz stundu dienā ir jāatsakās no

tā, ko viņš skaita par savas dzīves personīgo uzde-

vumu. Nav vairs tie laiki, kad zinātnieks varēja

mierīgi sēdēt savā kabinetā vai laborātorijā, dzej-

nieks dzejot savas dziesmas koku paēnā un zemnieks

sēt un art, neliekoties ne par ko zinis. Tāpat kā

senos laikos zinātnieks Archimeds, kad viņa dzimtā

pilsēta Sirakūzas bij romnieku ielenkta, meta pie
malas savas studijas un izgudroja spoguļus, ar kuru

palīdzību tas sadedzināja romiešu floti, tā arī mums

jāziedo visas spējas, lai modinātu, sauktu un orga-

nizētu. Sevišķi zemniekiem tas jādara, jo viņi
nevar savu zemi sabērt maisos un savas māju ēkas

pasist padusē, kā to spēj darīt citi ar savām mantām.

Viņu uzdevums un viņu liktenis ir palikšana uz vie-

tas, jo saimnieks ir tas, kam ir viena vai divi simti

pūrvietu zemes, reprezentē visaugstāko —
vienu

daļu no latviskās tēvijas. Un šī zeme prasa, lai

viņu netikvien apstrādā, bet arī aizstāv. Līdz šim

Zemn. Sav. četri simti piecdesmit nodaļas ir četri
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simti piecdesmit dusošas skaistules. Uzmodināt tās,
lai viņas top par darbīgām saimniecēm katra savā

apgabalā. Latviju pamazām ielenc materiāli un ga-

rīgi. Un tikai visu zemnieku cieša apvienošanās,

latviešu senās vienības restaurācija var pārraut šī

ielenkuma loku. Pretī pilsoņu mīkstčaulībai un

skaldīšanās tieksmēm, pretī mūsu intelligences vie-

nas daļas nodevībai, mums jāstāda zemnieku vecais

viengabalainais gars, kas modīsies augšā, ja jūs sāk-

siet mīlēt paši sevi un savu zemi. Patreizējais stā-

voklis ir latviešu savstarpējā ienaida sekas.

Parlamenta cīņas ir netikvien amizanta, bet arī

laba lieta. Viņas dod zemniekiem vienu otru labu-

mu, bet nepriecājaties par šiem ļoti dārgi samaksā-

tiem ieguvumiem. Mūsu īstā darba sfairā nav Rīga,

pie kuras siets mūsu, dažreiz maldīgais, prāts, bet

lauki, pie kuriem sieta mūsu nemaldīgā sirds. Un

zemnieku apvienošanās notiktu daudz ciešāki, ja ne

prāts, bet sirds būtu mūsu ministrs un padomdevējs
visās lietās.

Mēs varētu runāt daudz rāmāki un būt daudz

mierīgāki un aizvērt acis uz vienu otru parādību
mūsu dzīvē, ja mēs nedzīvotu Latvijā, bet kādā citā

zemē, kas atrodās sāņus no visiem politikas un tirdz-

niecības lielceļiem. Bet Latvija ir dāvanu ņēmējs
starp vakariem un rītiem, viņa tura savās rokās šo

divu apvārkšņu atslēgas. Tāpēc visas politiskās

intrigas, kas uz Baltijas problēmām attiecās, nori-

sinās še un valstis, kas mūsu lietās tieši ieinteresē-

tas, sūta uz Rīgu savus veiklākos diplomātus. Mūsu

zeme ir sadursmju un konfliktu vieta bijusi no laiku

galiem un nav tādas valsts, kas austrumu politikā

gribējusi spēlēt lomu, kura nebūtu kāri skatīju-
sēs uz Rīgas torņu gaiļiem. Vai ziniet kāpēc ne ci-

tās zemēs, bet vienīgi Latvijā, šie ausmas modinātāji
ir nometušies torņu galos ? Uzlaizdamies tur, viņi
grib sacīt: „Latviešu ļaudis esiet mūžīgā nomodā,
tāpat kā mēs!"
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Ņemdams šo vērā, tāpēc es sava priekšlasījuma
sākumāasiizteicos pret liberāļiem un dažu sugu dē-

mokratiem, redzēdams viņos auglīgu zemi, kurā var

uzdīgt visbīstamākās propagandas dīgļi. Jo nekas

mums nav bīstamāks šinī laikā, kā garīgo robežu

līniju sajaukšana, kura tagad pie latviešiem pilnā

gaitā. Mēs esam tik viesmīlīgi palikuši, ka latviešu

gars kļuvis par iebraucamo vietu. Tāpat kā savās

viesībās mēs uzņemam viesus ar izlasi, tāpat ar iz-

lasi mums jāuzņem arī domas un idejas. Neviens

savu māju robežas neapsargā ar tādu greizsirdību,
kā latviešu zemnieks. Un tas ir lielisks paradums,
kuru nevar diezgan slavēt. Jo ja kāds saimnieks

ļauj iznīkt kupačām un robežām — kas zin, vai tad,
kad lieta nonāks līdz tiesai,viņš būs vairs īpašnieks

par visu savas zemes platību. Pārceļiet šo greizsir-

dīgo robežlīniju aizsargāšanu arī garīgā un politiskā

laukā, jo mūsu sliegsnim jābūt tīram un visām

mūsu darīšanām tīrām, kāda tiesa pār Latviju arī

nenāktu.

Ir valstis ar desmit reiz lielāku territoriju, nekā

mēs, bet par viņām daudz neliekās zinis, bet ir arī

mazas valstis, un pie viņām pieder Latvija, kas sava

ģeogrāfiskā stāvokļa dēļ top par fokusiem, kur kon-

centrējās visi stari, šī lieta jāņem labi vērā, jo
no tās izaug pienākumi un uzdevumi, kuri attiecās

taisni uz zemniekiem.Jo viņi ir vienīgais spēks Lat-

vijā, kam starptautiska nozīme un Zemnieku Sa-

vienība ir vienīgā partija mūsu zemē, kurai būs ar

laiku jāiziet no savas gultnes un jāsaplūdina savas

lietas ar visas valsts lietām. Tas nenozīmē atkāp-
šanos no mūsu principiem, bet mūsu principu uz-

varu, kas tad pārkārtos visas lietas Latvijā pēc sa-

vas kārtības. No šīs uzvaras celsies tā uzvaras

vētra, kas aizslaucīs visus ļaudis, kam revolūcijas

psicholoģija un visus iestādījumus, kas celti uz šīs

psīcholoģijas pamatiem. Bet vieglāki ir paciest
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zaudējumu, nekā priekšlaicīgu uzvaru. Viņa tikai

tad par tādu paliek, ja viņai nav nejaušības un im-

provizācijas rakstura. Pēdējā gadījumā atveras

plaša fronte un vai tam vadonim, kam tad trūkst

virsnieku un ļaužu frontes aizpildīšanai!

Rūpes par zemnieku materiālā stāvokļa uzlabo-

šanu ir tikai viena Zemnieku Savienības programmas

daļa. Jo ko līdzēs mums pārticība, ja viņa nebūs

savienota ar dziļu tēvijas mīlestību, ar mīlestību

pret to, kas neredzami aptver mūs kā tēvijas garī-

gais gaiss. Mēs līdzināsimies ceļa malā nomestai

mantai, ko paņemt var katrs. Visa mūsu materiālā

uzplaukšana nāk kā tēvijas mīlestības sekas, jo tikai

tad mums ir prieks strādāt pie viņas garīgās un ma-

teriālās izdaiļošanas, un pie viņas iestāžu pārlabo-

šanas, ja tā mums ir dārga.

Kad kāds rakstīs latviešu zemnieku vēsturi,

viņš kādai nodaļai dos virsrakstu: „Kā izskatījās

Latvijā, kad zemnieki sevi nemīlēja". Jo, redziet,
mīlestībai nav patmīlīgs raksturs. Tā ir sevis nemī-

lēšana, ja katrs zemes īpašnieks paliekās viens no-

slēdzies sevī. Tā atšķirti zemnieki nevar pastāvēt
mūsu laikos un māju pārdošana tagad nav vairāk

nekas, kā zemnieku sakaušana atsevišķi. Kā maizes

smaržošana no lielajām lauku krāsnīm kāpdama iet

no mājas uz māju, savstarpēji satikdamās, tā zem-

nieku sevis mīlestībai jātiek pāri atsevišķai sētai un

jāapņem visa latviešu zeme.

Kad tas būs noticis — pašķirsies jauna lapas

puse zemnieku vēsturē un viņa skanēs: Kā izskatās

Latvijā, kad zemnieki sevi mīl". Jūs nedzirdēsiet

vairs ne mītiņu runas, ne dziesmas, bet bišu dūkša-

nai līdzīgu darba troksni dunam mūsu zemē. Jūs

nebūsiet parādnieki valstij, bet valsts būs parādnieks

jums. Labklājība tikpat viegli ieies jūsu mājās, kā

pa atvērtām durvīm viņās ieiet vasaras vējš. Rīga



359

vairs nedrīkstēs liegt zemi mūsu brīvības piemi-

neklim, ne viņas karotājiem un minoritātes vairs

nevarēs uzkundzēties pār tautu, kas savu neatkarību

pirkusi ar asiņu maksu. Zemnieki, kas rādija pirms
kara Latviju un pacēla viņu no gruvešiem pēc kara,
ieies viņā, kā viņas pilnīgi un absolūti valdnieki.

Esiet droši, taisni, izpalīdzīgi un gatavi nākošām

cīņām!
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Zemnieku jaunatnes uzdevumi.

Stāvēt mūsu lauku jaunatnes vidū, nozīmē ieiet

pēc grūta ceļa zaļu bērzu ataugā. Pieskārties tuvāk

viņai — ir: novērot avota ūdeni tajā brīdī,kad viņš
skaidrs un nesamaitāts plūst no zemes dziļājiem

dziļumiem. Avots un jaunatne ir viens un tas pats,

un abiem viņiem dots vienāds liktenis un uzdevums.

Kā avots sākumā neliels, tālāki plūzdams, pieaug

par plašu straumi, kura nes laivas un kuģus, tā arī

jaunatne savā pirmā veidā rotaļīga un bezbēdīga,

bet vēlāk pieņemdamās prātā un tikumā, paņem no

gurušās vecās paaudzes uz saviem pleciem sabie-

driskos un valsts dzīves uzdevumus. Jo tāda ir dzī-

ves mūžīgā gaita, ka katram jāiejūdzās savā jūgā

un jāvelk viņš līdz dienu rietam, kur cilvēka ēna

saplūst ar mūžīgās nakts ēnām.

Kad grāvjos sakrājas ūdens, un lauku māju

jumti sāk pilēt — mēs zinām, ka pavasars tuvu. Un

kad jaunatne sāk rīkoties, biedroties un skaļi runāt,
mēs nojaužam, ka jauns pavasars arī sabiedrībā ga-

tavojas iestāties. Ja klusā aprīļa naktī mēs izejam
laukā — no visām pusēm mēs dzirdam neredzamu

ūdeņu balsis runājam. Tāpat, ja tagad mēs klausā-

mies mūsu tautā — cauri visam mūsu pašreizējās
dzīves ņudzeklim skan nesavtīgas un uzbudinātas

jaunatnes runas.

Bet jaunatne nav nekāda atsevišķa šķira. Viņa
vēl ir it kā bezpartejiska un nenoteikta un zemnieku

vadoņu un veco zemnieku uzdevums ir gādāt, lai šī

jaunatne augtu zemnieku ideoloģijas garā. Bet

dzīve ir aizsteigusies priekšā šiem vēlējumiem. Dau-
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dzos Latvijas stūros mēs redzam zemnieku jaunatni

pulcējamies. Tā ir vēsts par dzīvāku ritmu visā

zemnieku kustībā, tas nozīmē, ka viņai ir nākotne,

jo kad vecais zemnieku mežs būs pazudis aiz ap-

vārkšņa — jaunā audze nāks viņa vietā.

Mēs paliekam stipri, pieskaroties zemei un jau-
natnei. Apstrādājama pūlēm, kuras bieži vien iet

pāri mūsu spēkiem, zeme mūs piespiedusi būt strā-

dīgiem un morāliski krietniem. Šajā cīņā ar viņu
mēs esam izstrādājuši dažus tikumiskus principus,

uz kuriem, kā mūžīgiem balstiem, būvējās mūsu sa-

biedrība. Tā ir stingra vai maiga pavēle, kuru mēs

saņemam novecākuautoritātes un viņa nav cits nekas,
kā Dieva autoritātes turpinājums. Visas mūsu nākot-

nes dzīves sekmes, viss tas spīdums, kuru mēs atstā-

jam pēc sevis, stāv visciešākā atkarībā no tā, ar

kādu rūpību, pielietodami visus savus talantus, mēs

vecāku dotos graudus spējam izaudzināt par lieliem

un ēnu nesošiem kokiem. Un cik lepnu arī dažu

labu galvu nepadara dzīves panākumi, viņu zemu

noliec lēna vēsma, kas nāk no vecā ābeļdārza, apdi-
lušām stenderēm un sliegšņiem, ierodoties pēc ilgiem

gadiem atkal dzimtā mājā. Un kāpēc tas tā notie-

kās? Vai tas ir atmiņu spēks? Varbūt. Bet vis-

vairāk tas ir tāpēc, ka mēs še esam dzirdējuši pirmo
tā tikumiskā principa tulkojumu, kas stiepjās cauri

pasaulei, sākot no vissīkākās zālītes mūsu pļavās
līdz pat debesu bezgalībā mirdzošām noslēpumainām

zvaigznēm.

Bet ja vecumam" ir sava dievišķība un svētums,

tad jaunatnei ir sava burvība, kurai piekrīt neat-

vairāms spēks. Ja vecums ir dziestoša vakara uguņu

apzeltītas mežu virsotnes, kurās neviena lapa vairs

nedreb, tad jaunība ir trokšņu un putnu dziesmu

pilna birze. Bet tas ir vienīgi figūrāls jaunības at-

tēlojums. Viņas lielā nozīme un viņas dievišķīgums
slēpjas citur. Viņa ir tautas un dzīves nedziestošā
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ugunskura sargātāja. Paaudzes skrien viena pēc

otras, un vecās, pakrizdamas ceļā, nodod jaunājām

tāļāk dzīvības lāpas. Tas ir viņas mūžīgais pienā-

kums un uzdevums — papildināt ar savām liesmām,
doties tālāku ar mūžīgi vecajām dzīves ugunīm.

Kad nu mēs no šī vispārējā jaunatnes uzdevuma"

formulēšanas, kas raksturīgs katras tautas jaunat-

nei, piegriežamies latviešu jaunatnes sevišķiem uz-

devumiem, tad jāsaka, ka neviena no mūsu tautas

jaunām paaudzēm nav stāvējusi tik grūtu uzdevumu

priekšā, kā mūsu dienu jaunatne.

Latvijas gaiss ir saģiftēts. Es še nerunāju par

to gaisu, kas dažu kilometru augstumā ietin mūsu

zemes lodi un ir tik pat zāļu, koku un jūras zāles

dvašas pilns, kā senās dienās. Es runāju par mūsu

tautas un valsts morālisko gaisu. Kad jūs sekojat

sapulču gaitām, mūsu presei un runām sabiedrībā,

tad jūs redzat, ka visa atmosfaira pilna savstarpē-

jiem apvainojumiem. Liekās — vairs neviena go-

dīga cilvēka nav mūsu tautā, kuras zemnieki vēl

dažus gadu desmitus atpakaļ bija tik godīgi, ka

naudu aizdodot darīja to paslepeni, bez jebkādiem
lieciniekiem. Daļa no šiem apvainojumiem krīt arī

uz mūsu jauno paaudzi, bet man jāsaka, ka pie mel-

numiem, kādos viņu grib ietīt, viņa ir tik pat ne-

vainīga, cik nevainīgs ir baznīcas torņa krusts, kuru

netīru dara fabriku skursteņu dūmi.

Ir ļoti viegli sacīt — mūsu jaunā paaudze ir

samaitāta, viņa neciena nekādu autoritāti, viņa netic

vairs nekam. Vēl vieglāk ir nostādīt viņai par pa-

raugu senu laiku jaunās paaudzes, uzliekot tām

galvā visstarojošākā ideālisma vaiņagu. Bet ikviens

no šiem apvainotājiem aizmirst, ka tie bij citi laiki

un cita pasaule. Tad Dievam vēl bij viņa dusmu un

taisnības zibeņi, un tēvam viņa ģimenes galvas vara.

Tad saimniekam vēl bij noteikšana par savu māju
un gājējiem iedzimta pienākuma apziņa.
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Laiki, kuri nāca pēc tam,pa visiem lūkiem lēja
Latvijā savas „atpestošās" idejas. Cilvēkam vairs

nebij jādod atbildība pēc nāves par saviem darbiem,

viņam tā nebij pat jādod savu līdzcilvēku priekšā,
šaī augstākās autoritātes sagraušanai sekoja arī

ģimenes autoritātes sagraušana. Karš un revolūcija
tikai nobeidza šo visu pamatu sabrukumu, un, kad

nodibinājās Latvijas valsts, viņas, pēc visiem dēmo-

kratiskiem principiem būvētā satversme, skolu un

citu iestāžu iekārta tikai legālizēja šos ačgārniski

saprastos tikumiskos jēdzienus.

Kā mēs no koka, kuru lauzījuši visi vēji, varam

prasīt, lai viņš taisni paceltos pret debesīm un no

tagadējās jaunās paaudzes, lai viņa būtu kronēta

visiem labiem tikumiem? Ir mums dažas labi noor-

ganizētas skolas, ir augstskola, kura staigā ar cil-

vēka cienību saskanošu ceļu, bet līdz mūsu jaunatne
aizver šo iestāžu durvis, gluži pretēji iespaidi ap-

ņem viņu no visām pusēm. No visām revolūcijām
nekā nemācījusies, mūsu sabiedrība dzīvo tā, it kā

pēc viņas būtu beigas arī latviešu tautai. Neticē-

dama ne viņai, ne valstij, ne cilvēka gara virsrocī-

bai, viņa tic vienīgi naudai un ar viņu saistītām

ērtībām. Viņa domā — viss sagrūs un tiks kādas

lielākas varas nivelēts, bet nauda paliksies. Viņa ir

aizmirsusi, ka dažus gadus atpakaļ, gāja postā mil-

joniem lieli kapitāli un īpašumi, bet kas palikās

pāri, tas bija grūtā darbā iekrātās zināšanas un

pienākuma izpildīšanā rūdīts raksturs. Ja latviešu

tagadējā sabiedrība turās uz ūdens, tad tikai tāpēc,
ka viņa pārtiek no tām lielajām morāliskām rezer-

vēm, kuras vēl uzglabājušās Latvijas lauku sētās.

Šinī ļaunajā atmosfairā latviešu tagadējā jau-
natne ir kā okeānā nomaldījies kuģis, kuram vairs

nav saredzamas nekādas bāku ugunis. Kopā ar la-

bākiem vecās paaudzes priekšstāvjiem, kuri daudz

spara izlietojuši, lai Latvijā ievestu neaprobežotu
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dēmokratisku kārtību, jaunā paaudze zaudējusi uz-

ticību šim ideālam. Mūsu tagadējais parlamentā-
risms modinājis mūsu tautā sliktus instinktus. Visi

tikumi, iedami caur viņa dzirnavām, tiek samalti

smalkos miltos.

Neatrazdama nekādu vadošu zvaigzni ārpus se-

vis, latviešu jaunatne atrod viņu sevī. Caur in-

stinktīvu nojautu un dzīves novērošanu, viņa nāk

pie saprašanas, ka vienīgi ar zināšanām saistīts

darbs, bet ne politiska un veikalnieciska spekulācija
ir katras labklājības pamats. Saprazdama to, viņa
pārpilda mūsu vidējās un augstāko mācības iestādi

un kaut arī ārpasaules iespaidi ir diāmetrāli pretēji
tur mantotam garam, tie viņu pilnīgi neuzvar. At-

miņā paliek zinātniskas, politiskas, mākslas un lite-

rātūras pasaules lieli tēli, ceļš, kādu viņi gājuši, lai

izdarītu ievērojamus darbus, un šo darbu milzīgā
nozīme tautu dzīvē. Viņa arī redz, ka tas, par ko

vēsture runā, ir ne baņķieris ar savu naudas varu,

bet vienkāršs ideju atradējs zinībā, mākslā vai

politikā.
Tā mūsu tagadējā paaudze pamazām iemācās uz

dzīvi skatīties no garīgākiem stāvokļiem, tā viņa ne-

manot, soli pa solim izved morālisku revolūciju
mūsu tautā. Ja viņa to nedarītu, tad viņai tas jā-
dara. Pretējā gadījumā, lai metam krustu pret vi-

sām četrām debesu pusēm, jo tas būtu Latvijas

gals. Kas tad mūs gadu simteņiem ir turējis pie-
kaltus pie tā nelielā zemes stūra, kuru mēs saucam

par latviešu zemi? Kas tad mums licis nest tik lie-

lus upurus mūsu neatkarīgās valsts labā? Tā nebij
manta vien. Nē, tas notikās aiz mīlestības pret to

neredzamo garu, kuru mēs pasaulei varējām rādīt

kā neatkarīga nācija.
Kad nu mūsu jaunā paaudze būs dziļi ieskatī-

jusies zinības un dzīves acīs, kad viņa būs nākusi

pie slēdziena, ka pasaule dibinās ne uz vienlīdzību,
bet uz nevienlīdzību, tad viņa var arī politiski dar-
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boties, lai pamazām veidotu mūsu valsti ne pēc
greizi saprastās ideoloģijas, bet pēc loģikas un skai-

dra prāta likumiem. Jo nekas tautām nav prasījis
tik asiņainu upuru, tik daudz izpostītu stāvokļu, kā

mēģinājumi dzīvi iekārtot pēc maldīgām melu

mācībām.

Latviešu zemnieku jaunatnei jāsaprot, ka mēs

dzīvojam dienās, kur kara laikā katram jābūt zaldā-

tam, bet miera laikā politiķim. Dzejnieks Ģēte
mums atstājis ļoti skaistu teicienu: „Izvēlies sev

varoni un ej viņam līdz uz Olimpu". Pārfrāzējot šīs

domas, mēs varam sacīt: „Izvēlies sev partiju un

darbojies caur viņu uz tautas likteņa noteikšanu".

Ja mūsu dzīves lielākais ļaunums ir partijas, tad

tikai caur vienas partijas varu viņas iznīcināmas.

Tikai tā mēs varam daudzus cilvēkus piespiest go-

dīgi pelnīt savu maizi un iekarot augstāko taisnību,
lai viņu taisnīgi izdalītu visām šķirām. Ja latviešu

zemnieki līdz šim tautai deva dienišķo maizi, tad lai

turpmāk viņi tai dod arī taisnību.

Zirgs krīt ne tikai no pārāk ilgas skriešanas,
bet arī no pārāk ilgas stāvēšanas uz vietas. Tas

sakāms arī par mūsu sabiedrību. Līdzšinējais lat-

viešu zemnieku laikmets bijis viņu politiskās snau-

das laikmets. Jo tas nav nekas cits, kā snauda, ka

zemnieku šķira pārklāj visu Latviju, bet viņas depu-
tāti ieņem tikai niecīgu daļu no visiem Saeimas

soliem.

Te nu sākās zemnieku jaunatnes lielā politiskā

misija. Viņai caur savu pašuzupurēšanos un akti-

vitāti jāizpērk divi vecās paaudzes grēki: viņai jā-
likvidē ideju anarķisms un jāatdod autoritātei viņas
vecās tiesības un dēmokratismam, kurš pie mums

nepazīst iemauktu varu, jāliek tie sajust. Viņai

tauta, kura pārvērsta lielā kommisijā, kas spriež un

balso, jāpadara par tautu, kas domā un strādā.

Mūsu zemnieki ieslēgušies savās lauku mājās,

un viņu ausis, kas līdz šim bij pilnas druvu šalkas,
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tagad dzird ūtrupju āmuru klaudzienus sētsvidū no-

skanam. Viņu acis, kas senāk skatīja zelta graudu

laistīšanos, tagad izbailēs apstājušās pie tukšiem

apcirkņiem un vekseļu kaudzēm. Ir noticies tas,

kas nekad vēl Latvijā nav noticies: vecais, stiprais

latviešu zemnieks ir nogāzts pie zemes un nespēj
vairs aizstāvēties.

Tagad jaunatnei ir jāceļās kājās. Lielie brie-

smu laiki arvienu bijuši latviešu jaunatnes skaistā-

kie darba laiki. Tā tas bij pie Cēsīm, pie Daugavas

un Ventas, un tā tam jābūt arī tagad. Nepārdodiet

par lēcu virumu savas mājas. Kaut kas lielāks, nekā

četri vai pieci gadu simteņi skatās uz jums no istabu

palodēm, dārzu kokiem un laukiem, pār kuriem lido

jau liela pavasara priekšsajūta.
Mūsu ienaidnieku stiprums slēpjās ne viņu lielā

spēkā, bet mūsu pašu vienaldzībā. Laiks ir pienā-

cis, lai mēs būtu partejiskāki, kā jebkad. Tie, kas

ir partijā, lai izpilda savus pienākumus pret viņu,
tie, kas viņā nav iestājušies, lai pasteidzās to darīt.

Tie, kuri ir kurli pret vārda un pārliecināšanas pro-

pagandu, lai zin, ka nāks faktu un notikumu pro-

paganda. Viņa būs nežēlīga, jo tā būs ienaidnieka

pavēle.

Bez vispārīgā goda, raksturīga visiem laikiem,
katram atsevišķam laikam ir savs atsevišķs gods un

goda pienākums. Mums viņš skan — nebūt bezpar-

tējiskiem! Kā upe iegūst vislielāko spēku, kad viņa
tiek saspiesta šauros krastos, tā viena šķira var pa-

rādīt visu savu varu, ja to saslēdz dzelzs disciplīna.
Uzvara ir ne vairumā, bet īpašībās, ne pūlī, bet spē-

jīgo cilvēku izlasē. Tikai tā jaunatnei atklāsies zelta

ceļš uz taisnības iekarošanu, lai tad to varētu izda-

līt ikvienam pēc nopelna. Tikai tā jūs varēsiet uz-

glabāt dzīvības ķēdi nepārrautu.
Zemnieku jaunatne, lai paņem viņas no veco

zemnieku rokām un nes tās tālāki līdz zemnieku šķi-
ras galīgai uzvarai.
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Latviešu nacionālisma izveidošanās.

Ikviens, kas domā par zemniekiem, izbauda to

pašu, ko izbauda katrs cilvēks, kas nostājas liela

plašuma priekšā. Tas ir tāpēc, ka zemnieki dod

sajēgu par varenību un neaprobežotās kustības

iespējamību. Kaut gan apvārksnis mums neļauj
visu pārredzēt līdz galam, bet vai tas ir jūras tā-

lums vai zemes līdzenums — mēs zinām, ka aiz ap-

vārkšņa mierīgās līnijas atveras kontinenti un sa-

las, ciemi un pilsētas.

Jūs esiet plašums, ko grūti pārredzēt. Stūr-

galvības darbs jūsu lauku mājās, niknā un pavē-

lošā valoda, kuru jūs runājiet ar zemi, apvelk jums

apvārsni, kas liekas būt šaurs. Bet pārkāpjot šā

horizonta loku, — mūsu acīm atveras tālumi, kuri

nebeidzami. Viens no viņiem ir mūsu pagājība,
mūsu vēsture, kuras lielais veidotājs esiet jūs, lat-

viešu zemnieki, šo jūsu darbu, no ārpuses raugo-

ties, sīku un neievērojamu, nav vēl aprakstījis ne-

viens vēsturnieks ar dievišķīgu objektivitāti un ne-

vainojamu stilu, šim darbam laikam jābūt lie-

lam, jo viņa iznākums ir liels, šis iznākums ir

Latvijas valsts, kuru jūs esiet radījuši un kuru jū3
uz saviem pleciem nesiet nākotnē.

Otrs tālums, kas jums pavērās, kad jūs metiet

acis pāri savam ikdienas darbam, kas vērsts uz

jūsu personīgās labklājības un kopā ar to arī uz

valsts labklājības nostiprināšanu, ir šī pate nākot-

ne. Tā ir vēl neiekarota un nekultivēta zeme,

kurā uzvaroši iejās tas, kas pratīs droši uzlēkt mu-

gurā tagadnei, lai nostiprinātos viņas seglos. Bez
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jums uz tagadnes muguras sēž vēl daži jātnieki.
Vai jums būs diezgan spēka, lai nogrūstu zemē

viņus, ka jūs vieni varētu stāties pie nākotnes ieka-

rošanas un veidošanas ?

Vai jūs labi saprotat zemnieku virs-

valdības nepieciešamību, lai dzīvotu tauta un

valsts ?

Ja nu šo divu, svēto lietu tālāka pastāvēšana

atkarājas no jums, ja nu mēs, latviešu zemnieki,

esam bijuši tautas gara mantu un tradiciju radī-

tāji, sargātāji un glabātāji kopš tūkstots gadiem,
vai tad nevar sasaistīt Latvijas zemniecības izvei-

došanos ar latviešu nacionālisma izveidošanos?

Vai tad nevar sacīt, ka šī nacionālisma ideja ir

atrasta latviešu zemnieku mājās, Kur viņa staigāja
kā dziesma? Jāņu vaiņags, pacelts pirmo reiz

kādā primatnējā latviešu sētā, mūžam zaļš ir gā-

jis cauri gadu simteņiem, kā mūsu nācijas vienības

zīme. Un vai vīts no Latvijas lauku zālēm, reizi

gadā viņš vēl nevalda pār sirdīm un prātiem?
Bet pirms mēs paceļam šo latviešu nacionāli-

smu uz pjēdestala, lai aplūkotu viņu un sekotu

viņa gājienam no sākuma līdz galam, — mums jā-
nāk skaidrajā par to, kas viņš ir. Viņu ir grūti no-

tvert, jo viņš ir kaut kas nemateriāls. Bet ja nu viņš
ir neredzams gars, bet zināmas cilvēku grupas, tau-

tas gars, tad mēs viņu varam redzēt tajos veidos,
kuros viņš izpaužas. Katras izredzētās tautas

gars ir aktīvs un cenšas parādīties. Viņš pūlas
iedziedāt visām lietām, pie kurām tas pieskārās,
savu dvēseli. Viņš tās padara garīgas, tas ir, —

nacionālas. Tā tad, no kādas tautas ieņemtā ter-

ritorija, kurā apglabāti viņas miroņi, lauks, kura

apstrādāšanā ielikti veselu paaudžu darbs un zi-

nāšanas, no tēvu tēviem apdzīvotās ēkas, dzīves

iekārta, pieminekļi, celti no akmeņiem, vārdiem

un skaņām, viss tas, pie kā pieskārsies tautas gars,

ieiet viņas simpātiju sfairā. Nava šinī sfairā nekā



369

nedzīva — viss dzīvo caur nāciju un nācijai. Nav

še arī nekā materiāla. Un lai tie būtu arī gluži

praktiskās dzīves lauki — ikvienā izpaužas nācijas

garīgums.
Ja nu jūs prasāt — kas ir nacionālisms, — tad

atbilde ir viena. Viņš ir cīņa, pastāvīga kauja par

šīm lietām, kas ir kā lūki, pavērti pret to bezgalīgo

ceļu, pa kuru nācijai jāstaigā. Viņš ir kauja valsts

iekšienē, un, ja vajadzīgs, arī ārienē dēļ ceļiem,
kuri ved uz jūsu tautas laicīgo un mūžīgo nemir-

stību.

Tā tad jums jābūt ne tik vien saimnieciskai,
bet arī politiskai organizācijai, jo jums ir kautkas

ko aizstāvēt. Jūs esiet Latvijas dižciltīgo šķira —

jums ir vislielākie pienākumi. Vispirms tie ir pie-
nākumi pret jūsu pašu vēsturi, pret jūsu senču

mantojumu. Viņš ir tik liels, kā uz viņa atbalstās

un no viņa iziet viss latviešu nacionālisms.

Neviens nezin, kad jūsu senči, senie latviešu

zemkopji ir atnākuši un apmetušies tanī līdzenumā,
kuru mēs tagad saucam par latviešu zemi. Bet reiz

še ieradušies, — viņi še arī noturējās. Un ne tik

vien noturējās, bet iesāka te zaudējumu, te uzvaru

pilnu cīņu ar dabu un vāciešiem. Viņi uzcēla mā-

jas un iztaisīja laukus un ja jūs tagad atrodiet ar-

dami savās druvās kādus kaulus — kas zin, vai tie

nav atliekas no pirmā latviešu saimnieka, kurš

krita aizstāvēdams savu īpašumu?
Bet kura tauta ir liela un stūrgalvīga cīņā par

savu dzīvību, tā ir lielā arī garā. Kauju, kuru iz-

cīna ar ieročiem, latviešu zemnieki gan zaudēja uz

dažiem gadu simteņiem, bet šo pašu cīņu

viņi turpināja ar dziesmu palīdzību — visu

savu dievišķīgo ironiju pret iebrucējiem un

uzskatus par dzīvi, dabu un dievību, ielie-

dami brīnišķīgajās četrrindās, kuras tagad

apbrīno visa pasaule. Tā tad mūsu zemnieci-

skajiem senčiem šinī laikmetā ir divkārtīgs nopelns
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tautas un tēvijas priekšā — caur sīkstu dzīvības

spēju viņi saglabāja mums, viņu tāliem mantinie-

kiem latviešu zemi un lika pamatus mūsu garīgai

kultūrai caur savām dziesmām, šie gadu simteņi,
no mūsu progresīvās kritikas par tumšiem nosauk-

tie, rāda tik lielu gara un garšas smalkumu, kā

daži no mūsu tagadējās kultūras gadu desmitiem,

salīdzinot ar viņiem, ir jāsauc par barbāriskiem.

Vai tagad dažs labs no mūsu intelligentiem nav ne-

intelliģents, ja viņu ved sakarā ar „Maza biju, ne-

redzēju" nezināmo autoru?

Latviešu nacionālisma izveidošanās šinī laik-

metā sakrīt ar to laikmetu latviešu zemniecības at-

tīstībā, kad viņa vairs nebija brīva savā zemē. Ja

latviešu zemniecība izturēja šinī kaujā un nezau-

dēja ne savas ierašas un ne savu valodu, tad tas

notikās caur viņas iekšējā pārākuma apziņu, jo
caur savu aso novērošanas spēju, viņa redzēja skai-

dri, kā zem ārējās uzpūtības ir paslēpusies ba-

gātības pabalstīta garīgā nabadzība.

Tāds bij šis mūsu seno priekšgājēju varoņ-
darbs, kuru laiki apraka zem saviem sagruvumiem,
bet kuru vajadzēja atrakt, lai mūsu nacionālais

gars iegūtu spārnus jauniem lidojumiem.

Jūs ziniet, kas tas ir par laikmetu, par kuru

tagad ies runa. Ja iepriekšējie gadu simteņi ne-

paceļ nevienu varoni, bet darbojas visa tauta, dzie-

smās izdziedādama savu likteni, tad šis laikmets

uzstāda vadoņus, nākušus no zemniecības vidus.

Viņa no verdzības bij ielēkusi brīvībā, no nabadzī-

bas pārticībā. Viņa sāka apzināties sevi par

tautu, bet šai apziņai vajadzēja attaisnojuma. Kur

gan citu latviešu atdzimšanas laikmeta darbinieki

varēja meklēt šo attaisnojumu, ja ne pie latviešu

zemniekiem? Un, lūk, pa visu latviešu zemi, pa

visām latviešu lauku mājām sākās tautas dziesmu

meklēšana. Vecā latviešu kokle tiek izrauta no

tautas atmiņas dziļumiem un skan brīnišķīgi un pa-
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sakaini. Tautas pašapziņai ir atrasts pamats un

attaisnojums un latviskā gara virsvaldībai sagata-
vots sēdeklis.

Tā latviešu zemniecība, tautas tradiciju radī-

tāja, sargātāja un glabātāja kopš tūkstots gadiem,
no sava gara vecā arsenāla, dod ieročus laiKmeta

kaujām un jaunājam latviešu nacionālismam.

Bet ko es saku — laikmeta ? šie ieroči, kalti vis-

briesmīgākos gadu simteņos, tik norūdīti, kā ir de-

rīgi visu laiku kaujām, jo kad latviešu nācijas iz-

zustu, mūsu zemnieku radītās tautas dziesmas tur-

pinās arvienu uzvarošu kauju par mūsu tautas ne-

mirstību.

Vai jums pilnīgi saprotama šī seno latviešu

izdarītā darba nozīme ? Vai jums ir diezgan god-

kārības, lai jūs vieni paši būtu valsts smadzenes un

rokas ?

Jūs jau dzirdējāt, kā nacionālisms ir kaut kas

nemateriāls. Kādā virzienā arī neaizplūst tautas

enerģija, — vai tas būtu māksla vai zinātne, jeb
skaidri praktiskās dzīves lauki — visur parādās

nācijas garīgums. Mēs esam daļa no vecās iero-

piešu rases un mūsu galvenā pazīme ir dabīga ak-

tivitāte un praktisks un reāls aprēķins. Tie ir sa-

valdoši iemaukti tam temperāmentam, kas lejas pa

mūsu asinīm. Mums nav sapņotāja talanta un

mēs dibinām vispirms materiālo pamatu, lai pie-

šķirtu saviem soļiem svaru un savām kustībām ne-

atkarību.

Jūs to sapratāt, jūs zinājāt, no kā sākt tanīs

divos gadu desmitos pirms kara. Tā bija jūsu
lauku racionālizēšana, jūsu lauksaimniecisko or-

ganizāciju pirmie soļi un tad vēlāk viņu nostiprinā-
šanu un viņu laba vārda izskanēšanu pāri dzimte-

nes robežām. Tas bija viens no aktīvā latviešu

nacionālisma veidiem, kurš tika vērsts uz nacionā-

lās bagātības savairošanu, un uz jūsu apvienošanu
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saimnieciski un vēlāk ari politiski. Lai kļūtu par

pilnīgiem dzīves valdniekiem, vajadzēja izveidot

un izaudzināt lietpratējus visos laukos.

. Tā bija latviešu zemniecība, kura no sava vi-

dus izcēla simtiem jaunekļu un lika tiem pētīt da-

žādākos arodus Krievijas un Vakareiropas augst-
skolās. Tam bija visievērojamākās sekas nāka-

mībai, te tika likts pamats nākamājam valsts apa-

rātam. Jo kad šī valsts nodibinājās — mēs nebi-

jām līdzīgi tiem sadumpojušamies vergiem, kuri,

apkaudami kuģa vadonību un komandu, nezin at-

rast kuģa mašīnu noslēpumu un iet bojā. Neie-

svieduši jūrā viņa senos vadoņus, mēs turpinām

ceļu. Kāmēr kāds kaimiņu drednauts izgrūž
dūmu mutuļus, bet netiek ne no vietas, mums sa-

lutē visās jūrās visu tautu karogi.

šī praktiskā nacionālisma programma stāv šī

gadu desmita centrā un viņai ir ievērojama loma

mūsu valsts organizēšanā.

Šinī priekškara laikā latviešu zemniecība jaun-
saimnieciski sakāva vietējos vācu muižniekus.

Mūsu agrārlikums nu tikai nobeidza šo sakaušanu.

šis mūsu lauksaimnieku praktiskā nacionāli-

sma nopelns bija tas, ka viņš izkala ieročus viņam
sekojošam valsts nacionālismam. Viņš deva tam

materiālo un garīgo pamatu.

Vēl no lielāka svara jūsu praktiskā ģēnija ma-

nifestācija un zemes ražošanas spēku izsaukšana

pie aktīvās dzīves ir tāpēc, ka blakus jūsu uzsāk-

tam virzienam iesākās virziens, kura nolūks bij ie-

potēt latviešiem idejas, kuras tiem svešas pēc gara.

No šī laika sākot, latviskā garā, kas līdz šim ska-

nēja kā trauks, izveidots no laba Latvijas māla,

iezogas nesaskaņa. Skaidrājām zelta skaņām iet

līdzi skaņas, it kā neganti izsistas uz sarūsējuša
skārda, šīs skaņas nāk no tā saucamās ~jaunās

strāvas", kura no Vācijas ienesa trulo materiālismu,
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nostādot to reliģijas vietā un rupjo naturālismu,

apmainot viņu pret patieso mākslu. Viss tas tika

pavadīts no Marksa sociālisma, īstā prūsiskā gara

veidojuma, kura nolūks bija parakties zem visu

tautu un tamlīdzīgi ari latviešu nacionālisma, lai

tā sagatavotu Vācijas virsvaldību, šis virziens

drīzi savienojās ar otru virzienu, ar nihilismu, kurš

nāca no Krievijas. Tas bija latviešu gara dzīvē

stulbais gadu desmits, patiess prāta aptumšošanās
laikmets. Autoritātes vietā tika nostādīta anar-

ķija, sabiedriskās pieklājības vietā nepieklājība,

mākslas vietā sociālistisko ideju propagandēšana.
Viss tas tika vērsts pret latviešu nacionālismu un

pret zemniecību, kura to sargāja. Literātūrā šim

virzienam 1906. g. tika pieteikta kauja un viņš tika

sakauts pēc 6 gadiem.

Sabiedriskā dzīvē šī strāva, pabalstīta sveš-

zemnieku, vācu un krievu naudas, turpināja augt

un pārvērtas lielniecismā, kurš sagruva zem saviem

ugunsgrēkiem un slepkavībām. Nē, viņš nesa-

gruva, viņš dzīvo zem jauna veida, viņš vēl cerē

uzvarēt.

Kad jūs pārņems nepatikšanas drebuļi? Kad

jūs viņu galīgi nokratīsiet no Latvijas pleciem?

Ir vēl viena ļaužu šķira, kura ir nākusi no lau-

kiem — atmodas laikmeta pēcnācēji. Viņi gan

uzbūvēja jauno Rīgu, bet viņi kļuva tikpat inter-

nacionāli, kā šī parlamenta partija. Vācija valda

pār viņu prātiem un Latvija viņus ir aizmirsusi tā-

pat, kā viņi ir aizmirsuši savus pienākumus pret

Latviju. Tā ir viena daļa no Rīgas latviešu pilso-
nības. Tajā brīdī, kad gars atmodās un prieks bija

dzīvot — vieni no tiem gribēja palikt zem vācu

ķeizara, bet otri redzēja Latvijā tikai krievu guber-

ņas ar zemstu iekārtu.

Pa visu to laiku, kāmēr auga šis latviešu pret-

nacionālisms, viņu nacionālisms dzīvoja jūsu lauku
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sētās. Jūsu mierīgā darba troksnis dziedāja savu

mūžīgo dziesmu un kad jūs sauca tēvijas balss, —

jūs nostājaties uz reizi savās vietās uz kommandas

tilta, pie stūres, pie burām, pie mašīnām, jūs no-

stādījāt cilvēkus un šis kuģis, virs kura augsti pli-

vinājās sarkan-balti-sarkans karoga, varēja iet.

Nebija cienīgāku roku par jūsējām, lai viņu uz-

rautu tur tanī augstumā. Jūs viņu pazināt jau

kopš tūkstots gadiem. Jūsu senči viņu toreiz nesa

kaujās. Tad viņš izzuda no gaisiem un kara lau-

kiem, bet jūs viņu glabājāt no paaudzes uz paaudzi
un tagad viņš ir atkal savā vecajā vietā, kā tajos
laikos.

Kas nu ir noticies? šo latviešu Higas pilso-

nību, kura augusi visnepatīkamākās lauzu šķirās,
Baltijas vāciešu ēnā, jūs izmētāt no dabīgas vadoņu
lomas. Jūs nodibinājāt dabīgu stāvokli, jūs

no saimnieciskās apvienības palikāt par politisku

partiju. Un šajā nesenā pagātnē, kaa dažādas

latviešu politiskās grupas bēga uz visām debess

pusēm, jūs bijāt vienīgais uz centru skrejošais

spēks un šis centrs ir še — Latvijas valsts, gaisa

plašumā ieaugošs koks, kurā visas citas partijas ir

zari, bet kura stāvs esiet jūs.
Kad jūs nostājāties tajā augstumā, kur stāv

valsts, jūsu domas, nākušas no zemes, atgriezās pie

zemes, jo cauri laikiem jūs esiet veduši arvienu vai-

rāk pieaugošāku cīņu ar viņu. Pirmais no latvie-

šiem iestrādātais lauks, gadu simteņiem svešās va-

ras vadīts un beidzot atgūts atpakaļ 1920. g. sep-

tembrī ! Agrārlikums — tas ir lieliskais fragments
no jūsu pēdējo gadu darbības. Viņā ietveras ir

vēsturiska atmaksa, ir valsts pamatu nostiprinā-
šana uz visilgākiem laikiem. Jūs atdevāt atpakaļ
latviešiem viņu veco zemi, jūs pievienojāt simtiem

tūkstošu cilvēku savam nacionālajam un politiska-

jam ideālam. Tauta ir sakalta kopā uz ilgu vie-

nību un ja viņā ir pretešķības, tad viņas izlīdzinās
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laiks, — šis lielais mākslinieks, kurš liks nokrist ne-

pareizajām krāsām, lai kļūtu redzama īsta mei-

stara radītā glezna.
Jo kas ir zemniecība ? Sirds, kura dzen asinis

pa tautas artērijām, sirds, kura nes sevi tautas mū-

žīgās jaunības noslēpumu.
Nu mēs redzam, ka zemniecība ir veidojusi

latviešu nacionālismu. Viņa pirmsākumā, tautas

dziesmās ietverts, dus skaidrs gars. Itkā pie kāda

neizdziestoša ugunskura savās likteņa dienās tau-

ta aizdedzina pie viņa savas lāpas, lai apgaismotu
savu turpmāko ceļu. šis gars iemiesojās prakti-
skās darbības formās pirms kara, līdz beidzot ta-

gad jūsu rokās viņš top par valsts nacionālismu,

par nacionālisma visaugstāko formu.

Šis nacionālisms ir lielākā gudrībajo viņš iziet

uz nācijas harmoniju, uz visu viņas spēku apvieno-
šanu tādā veidā, lai iznāktu vaiņags nācijai. Mēs

dzīvojam sajukumā, valsti dauza partiju viļņi un

uz kādām ostām var aizbraukt kuģis, kura ekipā-
ža un vadoņi mainas katru dienu? Šinī haosā

valsts nacionālisms iet kā radītājs gars un kā or-

ganizējošs elements. Bet ja vēlas sacīt uz niknā-

jām partijām — rimstiet! — ir vajadzīgs viena ar-

chitekta plāns, kuram klausa tūkstošiem darbīgu
roku. Jūs ziniet labi no savām saimniecībām, ko

nozīmē vienas gudras gribas noteikta izvešana.

Lūk, tāpēc es jautāju savas runas sākumā: ~Vai

jums ir pilnīgi saprotama zemnieku virsvaldības

nepieciešamība, lai dzīvotu tauta un valsts?"

Skatīties uz valsts iekārtošanu tā, — nozīmē

uzņemties lielāko no pienākumiem. Vai no tās lo-

mas, kāda zemniecībai piekritusi mūsu tautas vē-

sturē, nav taisāms tas slēdziens, ka viņa vienīgi ir

cienīga uzņemties šo pienākumu? Uzvarēt par-

lamentu caur parlamentu, — lūk ceļš, pa kuru jā-
iet zemniecības valsts nacionālismam. Absolūta

vairākumu partijai, — lūk, mērķis, kuru, lai sekmē
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ikviens zemnieks. Lai mēs apglabājam zemē ne-

tikvien savus miroņus, bet arī savu vienaldzību.

Tas vairs nav pa spēkam gadu apkrautajiem
veciem zemniekiem. Tas ir zemnieku jaunātnes

uzdevums, kaut arī viņai pārmet daudzas nepil-

nības.

Lai vienvaldību netikvien sagrābtu, bet arī

paturētu, ir vajadzīga visaugstākā intelligence.
Ar mantu un materiālo pārsvaru var iegūt tikai kal-

pus, bet gars slēdz mūžīgu draudzību tikai ar garu.

Lūk, kāpēc ir jāpaņem ceļā līdz to simpātijas, kuri

rada mākslu un zinātni, jo viņi rada to garīgo at-

mosfairu, kurā tauta dzīvo. Kāds gudrs prātnieks,

kura trīssimts gadu dzimšanas dienu šovasar ci-

vilizētā pasaule svētīs, saka: ~Var kāds iegūt vis-

lielāko varu un mantu,— viņš tomēr būs nelaimīgs,

ja stāvēs zem savu līdzpilsoņu domas." Lielākie

valsts vīri to ir paturējuši prātā un ap viņiem, kā

saulēm, griežas viņu laikmetu dziļākie gari. Viņi
jāciena, jo viņi pušķo tautu.

Valsts jau nav mērķis, bet tikai līdzeklis, lai

padarītu lielāku to spožumu, kurš mirdz virs iz-

redzētu nāciju galvām. Slavens laikmets tautai

uzaust tad, kad viņā dzīvo slaveni cilvēki. Viņu
radīšana neatkarājas no mums, bet no Dieva. Mēs

varam tikai vieglaKu padarīt viņu ceļu.
Ja zemniecība būs piesavinājusies šīs domas,

kuras ir valsts nacionālisma visdziļākais saturs, vi-

ņai nav jābaidās no savas virsvaldības izvešanas.

Kaut kas tad nomirs, bet kaut kas arī dzīvos.

Kas dzīvos? Latvija dzīvos!
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