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Jēdzieni par mākslu un zinātni ir vēl diezgan ne-

skaidri. Sevišķi tas sakāms par mākslu. Ap šo jau

tājumu strādājuši ļoti daudz zinātnieku, prātnieku

un filozofu. Katram rodas citādi uzskati, katrs uz-

stāda citādu teoriju. Arī zinātnes jautājums ilgi

bija nenoskaidrots, kaut arī tagadnes zinātni nevar

uzskatīt par pilnīgi pareizu. Filozofijas vēsture at-

zīmējusi veselu rindu zinātnieku, kasl cīnījušies ap

šo lietu. Tikai vēlāk vācu filozofs Kants nosprau-

da zināmas robežas un apgāza visu dogmatiku mal-

dīgos uzskatus un aizspriedumus. Lai varētu ko ru-

nāt par abām šīm lietām, jāapskata tuvāk šie jē-

dzieni.

Kas ir māksla? Māksla ir cilvēka aistētisko

jūtu jeb pārdzīvojumu izteiksme tādās kristallizē-

tās, ārēji nojaušamās formās, kas citos cilvēkos vai"

ierosināt aistētiskās jūtas, analoģiskas paša māksli-

nieka aistētiskajām jūtām, radīšanas stāvokli. Māk-

slinieks cenšas daiļi veidotās formās izteikt savus

izjūtumus un patiesos pārdzīvojumus, skatot to vai

citu dabas momentu vai parādību. Forma, kopā ar

saturu padara īstu mākslas darbu par aistētiskās

baudas priekšmetu un ļauj mums dzīvi un tās noti-

kumus skatīt kā spogulī. Tā tad' mums dota iespēja

pētīt un meklēt cilvēka dzīves likumību, tās sakaru

ar dvēseles saturu, māca mums izcelt taisni tās dvē-

seles īpašības, kas attiecīgā momentā visvairāk no-

zīmīgas. Ir divi mākslas veidi: a) māksla kā dari-

nājums, produkts un b) māksla kā darbība. Māksla

— produkts: gatavi mākslas darbi: gleznas, statu-

jas, architelctoniskās būves, dzejas darbi v. c. Māk-

sla — darbība: mūzika, dziedāšana, skatuves māk-

sla. Te māksla rada aistētisko pārdzīvojumu reizā

viņas radītājam un klausītājam. Te nav sastingu-
šo formu, kā pie gleznām, dzejas darbiem v. c, tā-

pēc arī. piem., zināmu dziedājumu mes varam klau-
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.-Ities vienreizīgi, kāmēr 'gleznu varam aplūkot ļoti
daudz reižu, bet toties arī mākslinieka temperaimets

pirmajā izteicas bagātāki un pārdzīvojums līdz ar

to ilgstošāks. Abos veidos pārdzīvojumi var izteik-

ties vienlīdzīgi bagāti, tikai vieni top fiksēti, bet ot-

ri tikai momentam.

Mākslas darbu rada. cilvēka dvēseles zināma da-

ļa — t. s. aistētiskais iedīglis. Tāpēc arī mākslas

radīšanas spējas piemīt samērā nelielai cilvēku da-

ļai, t. i. tai daļai, kam šī dvēseles funkcija sevdšļķi
attīstīta. Dailradīšanas stāvoklī māksliniekieml var

ievest attiecīgu jūtu uzplūdumsl, pie kam sava no-

zīme ir arī tā; prasmei, viņa koncentrēšanās spējai,
pietiekoši ātrai, plašai un asai uztverei un pasaules
uzskatam. No visām šīm īpašībām tad arī atkarā-

jas, mākslas darba vērtība.

Pavisam bez mākslas patiesībā nav iztikusi ne-

viena tauta, bet tikai šfe mākslas stāvoklis ir bijis
pie dažādām tautām dažādos laikos dažāds. Pat pie

vispirmatnējākām tautām, pie mežoņiem un barba-

riem mākslai ir ievērojama loma. Jau uz alu sie-

nām! ir atrasti cilvēku un citi zīmējumi, kas, domā-

jams!, aizpildīja gleznu vietu, tāpat miesas tetovēša-

na, dažādas mežoņu dejas un klaigas ir uzskatāmas

par mākslas sākumu, tās katrā ziņā sagādājušas
tiem zināmu aistētisku pārdzīvojumu.

Mākslas mērķis; ir jūtu noskaidrošana, domu at-

brīvošana un pareiza izjūta par visul
,

kas daiļš un

patiess. Mākslai jāizteic tas, ko cilvēks domā un

zina, un kā tas pārdzīvo zināmas parādības. Dzej-
nieks visu, ko tas jūt, pārdzīvo' sevī un novēro pse
citiem, izteic savā dzejā, mūziķis — toņos, skaņās:;

gleznotājs — uz papīra vai audekla — krāsās un

līnijās. Mākslas darbam jābūt kam sevišķam!, jāi-
foūt tādam, kas uzbudina, pacilā. (Nav māksla tāi
kas rodas no kailas domas tīri prātiskiem slēdzie-

niem. Mākslai jābūt tagadnesl objektam, viņai jā-

ņem baudītājs, jāaizrauj dievietes augstumos;. Māk-

slas mērķis — dzīvā cilvēka dvēsele. Tai jāizaudzi-
na cilvēce uz cēlajieml nākotnes ideāliem.

Māksla ietērpta vārdos, līnijās, krāsās un to-
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ņos, zināmā mērā reaģē uz dzīvi. Mākslinieks izjus-
dams dzīvi un šo dvēseles ieviļņojumu, kuru radīja
zināma parādība, izteic to mākslas formā un rada

citos mākslas izjūtu. Ja otrs cilvēks kaut cik māk-

sliniekam rada pēc savas iekšējās satversmes, tad

mākslinieka izteiktais dzīves saturs mostas tā dvē-

selē, saviļņo airī tā dvēseli taī pašā ritmaj Tā cilvēks

jau sapratis no dzīves zināmas parādības, atradis uz

•to savā dvēselē atbildi. Tā ir mākslas izjūta, cilvē-

ka prieka un baudas avots.

Kas ir zinātne? Pretī mākslai nostājās zināt-

kurai ir cits darba lauks. Zinātne ir pamatotu

atziņu sistēma. Lai zinātne būtu īsta, tai jābūt pa-

matotai. Zinātni no nezinātnes izšķir pamatotība
un sistēmatizācija. Bez abām1 šīm lietām zinātne

nevar pastāvēt. Tā tad sistēmātiska pamatota zi -
nāšana ir zinātne. Zināšanu izsaka spriedumā».
Spriedums satur vai nu apgalvojumu, vai noliegumu.

Zinātnes galvenais mērķis ir parādību izpraša-

na un izskaidrošana. Zinātnes līdzekļi šī mērķa sa-

sniegšanai — atziņu krāšana, pārbaudīšana, siste-

matizēšana, ģenerālizēšana un attiecīgo likumu at-

rašana un formulēšanai, ļ Zinātnes mērķis ir izskaid-

rot mums to, kā zināmas lietas ceļas, mainas, pāriet,
mirst. Zinātnei katrā laikmetā ir savas 1zināmas no-

teiktas robežas, kuras pārraut var tikai jauns laik-

mets» ar jauniem atradumiem un jaunām atziņām.
Kāmēr māksla dod dzīvei zināmu saturu:, noskaidro

un padara dzīvi bagātāku, zinātne meklē un parāda
tikai dabas likumus un arī to, kā cilvēks savus iz-

domājumus var izteikt reālās formās (tēchnikas

sasniegumi). Dažādo dabas parādību izskaidrošaļ-
nai zinātne sadalās nozarēs, kā: dabas zinātnes;, ma-

temātika, fizika, ķīmija, šīs ir t. s, teorētiskās zi-

nātnes, kam pretim, stāv pielietātās zinātnes : tech-

noloģijas, inženierzinātnes v. c, kas sniedz iegūto
atzinumu praktisko pielietā jumu.

Mākslas un zinātnes pirmsākumi meklējami ļoti
tālā senatnē. Varētu pat teikt, ka māksla un zināt-

ne ir tikpat vecas, cik pati cilvēce. Gan nu jāsaka,
ka šie pirmsākumi, salīdzinot ar tagadnes sasniegu-
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mdeni, bija. visai niecīgi. Tas ari viegli saprotams,
jo visām lielām lietām' mazs sākums — kā no nie-

cīgas sēklas var izaugt milzīgi augt niecīga neuzma-

nīgi pamesta dzirkstele var būt par iemeslu niļilzu

ugunsgrēkam, tā no niecīgā iedīgļa cilvēka dvēselē

caur gadu tūkstošiem ir izauguši mākslas daiļumi
un zinātnes1 varenība, par ko tagad sajūsminājfas,
ko tagad apbrīno. Progress jau arī ir dzīvības pazī-

me un kāmēr eksistēs: cilvēce, tikmēr arvienu sagai-
dāmi jauni mākslas darbi un jauni zinātnes sasnie-

gumi. Dzīvā cilvēka vajadzības apmierināšanai mo-

dernajā sabiedrībā vienmēi* vajadzīgi jauni atradu-

mi. Jau tīri fiziskā eksistence top arvienu vairāk

apgrūtināta, cilvēkam jāmeklē jauni ceļi, kā- kļūt pie

dienišķās maizes, sarežģījas arī cilvēka gara prasī-

jumi pēc plašākiem apvāršņiem, kas viss kopā ga-

rajā cilvēces mūžā radīja zinātni un mākslu, kas sa-

vas attīstības laikā ir pārdzīvojušas dažādas stadi-

jas. Sevišķi mākslai ir bijuši renesanses laikmeti,

kad zināma mākslas nozare ir sasniegusi savu kul-

minācijas punktu.
Mākslas darba mērķis ir izcelt priekšmeta pa-

matraksturu, vai vismaz kādu galvenāko īpašību
valdošo ideju, attēlot to spilgtāk. Lai to panāktu,
māksla vēro atsevišķo daļu kopsakaru un sistēmā-

taski pārveido viņu samērus.

Kā jau iepriekš .teikts, izšķiram daudz un da-

žādas mākslas nozares, ir sekojošas:
būvniecība, tēlniecība, glezniecība, mūzika, dzeja un

teātru māksla. Mēs apskatīsim tikai ievērojamākos

sasniegumus un galvenākās nozares mākslā un zi-

nātnē. Ja gribam apskatīt mākslas un zinātnes no-

zares atsevišķi, tad varam teikt, ka katrai nozarei ir

savs ziedu laikmets, šinī laikmetā attiecīgā māk-

slas vai zinātnes nozare top visvairāk cienīta, tad

•tā ir visvairāk izplatīta un viņas sasniegumi visba-

gātāki. Pēc tam, ja viņa ir pierasta, saprotama un

labi pieietama, tā noslīd vienmērīgā attīstības' gai

tā. Ja apskatām pašus māksliniekus un zinātniekus,
tad ledzam, ka tie pa lielākai daļai nemās nav daudK

mācīti, bet savas spējas attīstījuši un kaudzinājuši
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paši saviem spēkiem. Gandrīz varam piekrist Leo-

Tse izteicienam: „Gudrie nav mācīti, mācītie na?

gudri." Spilgti mēs to redzam pie pirmo kultūrā!»

tautu māksliniekiem un zinātniekiem. Gudrie tomēr

ir arī mācīti un mācījusies; bet ne katrreiz mācītie

ir gudri! Tamdēļ zināšanas ir līdzeklis, bet ne mēr-

ķis.
Kad cilvēks 1 nokļuva tik tāļu, ka tam bija ie-

spējams izzināt apkārtējos priekšmetus, vdņš sāka

tos attēlot uz izturīgāka materiāla, jo zīmējumi smil-

tīs tika drīz vien no vēja izpūsti un mālu izskaloja
Metus ūdens, šim nolūkam noderēja koks, kauli brie-

žu ragi, uz kuriem iekasītu zīmējumu ievērojama

daļa uzglabājušies līdz šai dienai. Tā kā toreizējam
cilvēkam, kā zvejniekam un medniekam, visvairāk

darīšanas bija ar zvēriem, tad pēdējie arī ir viņa
galvenais attēlošanas priekšmets. Pie zvēriem viņš

vingrina savas rokas un acis un tos tik pariezi attēlo,
ka šie attēlojumi izsauc dzīvu un patiesu mākslas iz-

jūtu. Tēlojumi iz augu valsts, turpietīm, pirmatnē-
jā mākslā nemaz nav sastopami. Maz ko mēs zinām

par pirmatnes cilvēka garīgo dzīvi. Mēs nezinām

arī, kādiem nolūkiem viņš taisīja šos neskaitāmos

kustoņu attēlojumus kaulā usn alu sienās. Katlā zi-

ņā tos rādija pārdzīvojuma baudu un pirmatnējais
cilvēks šajos veidojumos mēģināja izteikt savus pār-

dzīvojumus un piedzīvojumus medībās, Protams, sā-

kumā šādi zīmējumi ļoti maz līdzinājās mākslas dar-

biem un tikai daudzas paaudzes vingrinoties, tos par

tādiem izveidoja.
Jauns laikmets cilvēka dzīvē, un līdz ai* to ari

mākslā iestājās: tad, kad cilvēks sāka taisrt traukus

no māliem. Tad klimats, augu un dzīvnieku valstis

jau bija tapušas līdzīgas tagadējām. Cilvēk® bez

zvejas un medībām sāka nodarboties ar lopkopību
im vietām iesāka arī zemi apstrādāt. Viņš iemā-

cījās arī aust un vērpt, taisīt no māliem traukus un

tos apdedzināt. Arī dzīvokļus tad saka celt no ko-

kiem žagariem, māliem, par ko liecina atradumi, eze-

ru un purvju dibenos. Šinīs būvēs tad arī ir atrasti

daudzi pirmātnes cilvēka darbi. No pieminekļiem
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ievērojamākie ir dataieņi — kapenes ar ejām:, ak-

mens kastu veidā. Viņi ir salikti no milzīgiem, iekš-

pusē drusku nogludinātiem, bet' no ārpuses pilnīgi

negludiem akmens bluķiem, virs kuriem uzlikts viens

milzīgs akmens. Neskatoties uz to, ka būvniecība

šajā laikā kļūst racionālāka, zīmēšana un tēlošana

paliek atpakaļ. Agrāko, itkā dzīvo medību skatu

vietā, rodas1 ornamentika un dažādi izraibinājumi uz

pagatavotiem māla traukiem. Kāds pretstats „dzī-

vajai" mednieku mākslai. Taču jāatzīst, ka šeit jau

ir likti pirmie: pamati tiem ideāliem' mākslas sniegu-
miem, kādus sastopam pie senajiem grieķiem.

Kad: cilvēks iepazinās ar metāliem, tad viņš sā-

ka no tiem izgatavot arī ieročus. leročus, kurus ag-

rāk taisīja no krama akmeņa un raga, sāka liet un

kalt no bronzas. No īsiem tuteņiem izveidojās gari
zobeni un cirvji dabūja lietderīgāku formu. Sāka

kait rotas lietas, saktajs un vainadziņus, kāju un roku

sprādzes, riņķus un ķēdes. Apģērbu un mājas Me-

tas izrotāja apaļiem bronzas ripuļiem. Pateicoties

inetaila īpašībām, izveidojās: līdz tam vēl neredzētas

dekoratīvu izrotājumu — ornamentu formas. Jā-

atzīst, ka vēlākā! laika veidojums trauku izgrezno-

jumos, un rotas Metās vēl tagad jem par paraugu. Ka

tie ir bijuši jau ar zināmu veiklību un prasmi darir

nāti, to pierāda tagadējo mežoņu darinājuma, kurus

dažreiz patiešām var apbrīnot arī kultūrcilvēks. Pir-

mie, protams, bija pavisam naturālistiski veidojumi,

kuros pirmatnējais cilvēks pavisam elementārā for-

mā mēģināja izteikt savus piedzīvojumus, bez kā-

das' fantāzijas un bez simbolikas. Pati daba un vi-

ņas parādības tika tēlotas, tik primitīvi, kā to neat-

tīstītais cilvēks uztvēra, tāpat dažādās skaņās tas

mēģināja izteikt savas, jūtas vai sajūsmu. Viss tas

kopā uzskatāms kā mūsu tagadējās mākslas: dažādo

nozaru sākums.

Kas ir kultūra? Kultūra ir katra indivīda, kat-

ras, ļaužu grupas, katras tautas., katras rāsas pada-
rītā fiziskā vai garīgā darba noslāņojums. Fiziskais

darbs; rada materiālo, garīgais — garīgo kultūru.

Cilvēcei par visu, ko tā sasniegusi; ir jāpateicas au-
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dzināšanai. Ar audzināšanu TeidOjās visa mūsu ma-

teriālā un garīgā kultūra. Zem: valsts aizsardzības

var plaukt visa garīgā, kultūra. Valsts nodrošina un

apsargā visus kultūras spēkus un kļūst par kultūras

balstu. Valsts spēj organizēt visiem pieejamas kul-

tūras iestādes!, kā bibliotēkas, muzejus, plašais: izglī-
tības1 iestādes un arī materiāli bagātīgi var pabalstīt
visdažādākos! kultūras uzjēmiumus. Apskatot kul-

tūru, varam teikt, ka viņa nav nacionāla. Kultūra

pēc sava satura ir starptautiska, bet pēc savas: for-

mas ir nacionāla. Tā tad ikvienai tautai kultūrdarbi

ir izteikti zināmā īpatnā, formā un, piena., dzejas, dar-

bi arī īpatnā valodā, kas viss pie ikvienas tautas na-

cionālās kultūras aplūkošanas ir jāņem vērā. Na-

cionāla kultūra pārvēršas, par visas tautas1 īpašumu.
Katrai tautai ir arī tādi mākslas darbi,, kuri visā

pilnībā saprotami un pieietami tikai viņas !ocēk-

ļiem. Tamdēļ arī zem tautas mums jāsaprot cilvē-

ku kopums, ar kopēju pamatrakstturu, kopēju kul-

tūru un kopēju valodu.

Lai cilvēks dzīvotu pilnīgu dzīvi, tad nav jārū-

pējās par miesu vien, bet arī par gara izdaiļošanu.
Ļoti nožēlojams tāds cilvēks, kura gars necenšas ne

pēc kā cēlāka, pāri ikdienības rūpēm. Tādā veidā

zem cēla. jāsaprot doma par pastāvošu, nemainīgo

un mūžīgo. Jo vairāk tauta paceļas kultūras ziņā.,
jo tā vairāk sāk atmest rupjos dzīvnieciskos instin-

ktus, — jo> vairāk tā pieķeras augstākai baudai —

mākslai, kas pieietama tikai augstākam radījumam
— cilvēkam. Tikai tāds cilvēks ir dzīvojis īstu dzī-

vi, kas: savas garīgās slāpes dzesinājis pie mākslas

dzidrajiem avotiem.

Bet kā gan tas nāk, ka dažas tautas sasniedz

augstu mākslas, stāvokli, kurpretim:, citas, tautas ie-

jem nesamērojami zemāku stāvokli mākslas ziņā.
Kur iemesli meklējami?

Ir nenoliedzami, ka katrai tautai ir sava kultūra

un pie katras1 tautas mākslai ir savas iezīmes, jo
mākslas ražojumus ietekmē tautas attīstības līmenis

un tikumības: stāvoklis l ietekmē mākslas ražojumu
un ražošanu. Ne tikai katrai tautai ir savi jēdzieni
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par .mākslu, bet arī pēc klimata un zināmā zemes

joslā, māksla dabūn piemērotu stāvokli un izteiksmi.

Apskatot mākslas pirmsākumus, tā ir radusies

jau vissenākos laikos. Bez mākslas nekas nevarētu

būt. Katrā vietā un pie katras lietas ir vajadzīga

sava māksla. Pirmatnes cilvēka mākslas darbu sā-

kumu, kā to apskatīju iepriekš, atrodam uz alu sie-

nām uz kaula vai raga rīkiem. Tie ir zīmējumi, ku-

ļ-os* labi var izšķirt dažādus dzīvniekus, rakstus v. t.

t. Kā no vēstures zināms; visvecākā kultūra ir uz-

glabājusies no tautām' — Ēģiptes, Babilonijas,

Grieķijas, Itālijas v. c, kuras darbi tiek rūpīgi sar-

gāti un glabāti.
Senā Ēģipte ir pagatavojusi mūmiju attēlus un

tur izveidojusies arī tēlniecības māksla. Ir bijuša
mākslinieki, kas pratuši akmenī cirst. Labi viņiem
izdevās tikai cilvēka galvas izciršana. Uz kapa sie-

nām īpaši mākslinieki gravēja dažādus skatus no

mirušā cilvēka ikdienišķās dzīves, šaīs zīmējumos
attēloti cilvēki, dzīvnieki, pļauja, medības, karš, ģi-

menes dzīve v. t, t. Lai gan trūkst tajos perspek
tīves un samēra, bet salīdzinot ar mežoņu mākslas

darbiem, tie tomēr ir jau ievērojami vērtīgāki. le-

vērojami vērtīgāki ar savu dziļo ideju sevišķi dvēse-

ļu kultā. Lai šos veidojumus izsargātu no iznīcības,

tie cēla milzu piramīdes, kas sasniedza līdz 500 pēdu

augstumu. Piramīdes liecina par lieliem panāku-

Jniern arclīitektūrasi mākslā. Vēlāk kapus taisī|ja

apakš zemes un kalnos, kur ierīkoja vairākas ista-

bas, zāles un ejas. Gar ceļa malām tie saMkuši rin -
das no akmeņiem izcirstus tēlus un cilvēka galvas.
Grandiozi bijuši arī tempļi, kuri celti 2000 gadu pr.

Kr. Sienas un griesti tempļa zālēs bijuši raiboti iz-

krāsoti un izrakstīti.

Babilonieši ir izgatavojuši labus audumus, te-

piķus, Bābeles kokgriezēji, zeltkaļi un gravētajā

pagatavojuši skaistais un dārgas greznumlietas. No

mezopotāmiešu astronomijas pilnīgi izveidojās mūs-

laiku kalendārs. Gandrīz viss mūsu tagadējais lai-

ka iedalījums ir mantots no babiloniešiem. Sakarā

ar tirdzniecību, Bābelē attīstījās matemātika, mēri,
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svari, nauda, vekseļi un bankas. Bābeles nauda \m

svaru mēri bija pazīstami visā. senā pasaulē.
Lai māksla pie kādas tautas uzplauktu, ir va-

jadzīgs vispārējs prāta un tikumības attīstības stā-

voklis, no kura tad atsevišķi cilvēki izraujas un sa-

sniedz savu spēju augstāko pakāpi. Tāds mākslas

attīstībai labvēlīgs stāvoklis bija seniem grieķiem.
Jau no pašas dabas tie bij skaisti un bagāt%i

apdāvināti. Viņi neļāvās 1 sevi nogremdēt kādās lie-

lās reliģiskās idejās, kā indusi un ēģiptieši, tie ne-

aizrāvās arī no plašas sociālas organizācijas, kā asi-

riesi un persieši, ne no plašas tirdzniecības kā f<xt-

niķieši un kartagieši. Grieķi paši ar savām rokām

strādāja maz. Priekš viņiem strādāja un tos apkal-

poja vergi. Katram grieķam bija vismaz viens vergs,
Pie tam grieķis bij mērens dzīvē un sātīgs' pārtikā,

Apģērbu ziņā viņš aprobežojās ar zandalēm, pus-

kreklu un lielu mēteli. Viņa māja bija šaura slikti

celta. Zagļi varēja iekļūt izlauzdami istabas sienu.

Šis būdas izlietāja galvenām kārtām gulēšanai. Pil-

sonim nebija sevišķu mājas vajadzību un viņš visu

laiku pavadīja zem klajas» debess. Viņš bij brīvs,

pats savs kungs savā pilsētā, varēja piedalīties pie

pilsoniskās dzīves. Galvenā kārtā, viņš bij polītiķis
un kareivis. Uz šīm divām īpašībām tika griesta se-

višķa vērība, jo toreiz grieķus no visām pusēm ielen-

ca mežoņu tautas, kuras katru brīdi varēja viņus iz-

postīt. Tāpēc arī liela vērība tika piegriezta sugas

uzlabošanai. Skolās, kā meitenes, tā zēnus, mācīja

vingrošanā. Grieķu acīs ideāls cilvēks bija tas —

kam nevien domu pilna galva, vai daiļa, jūtīga dvē-

sele, bet kam arī daiļš ķermenis.
Grieķu garīgā pasaule ir bijusi ļoti plaša, daiļa

un bagāta, šīs mazās senlaiku tautiņas radošie spē-
ki bijuši tik lieli, ka tā veikusi milzu darbu, proti ■—

uzcēlusi stiprus pamatus visai turpmākai kuteraL

Gandrīz visu mūslaiku zinātņu un mākslas nozaru

saknes meklējamas senajā Grieķijā. Ne velti lielā-

kā daļa no tām saucās grieķu* vārdos;, kā piem.: ģeo-

metrija, astronomija, kosmogrāfija, ģeoloģija; epossj;
lirika, drāma, traģēdija, komēdija tu t. t. Grieķi bdja
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(maza tautiņa, bet viņa darīja lielus, darbus cilvēces

mākslas un izglītības labā. Grieķi pētīja dabas pa-

rādības un cilvēku dzīves iekārtas' likumus, Viņi
centās izskaidrot pasaules izcelšanos, cilvēka prāta

attīstību, jēdzienus par labu un ļaunu. Viņi iztir-

zāja jautājumus', kā cilvēkam jādzīvo, kā labāk iz-

veidot cilvēka sabiedrisko un valsts dzīvi. Grieķu
filozofi atrada ievērojamus dabas likumus un vei-

cināja matēmātikas, astronomijas, un citu: zinātņu
izcelšanos. Laba dala no tā ir gājusi bojā, bet ara

tas, kas palicis, ir kā neizsīkstošs avots:, kurš dzir-

dījis' paaudžu paaudzes un pie kura nāks jauni tūk-

stoši un millioni, kāmēr vien cilvēce -pastāvēs.

Senie grieķi un romieši sevišķi augstu pakāpi
sasniedza skulptūrā, jo viņi ļoti cienīja dzīva ķerme-

ņa brīvas kustības, drēbes Mētāja ērtas, kuras pie
dažiem sportiem un cirkū nometa pavisam nost. Tā-

pēc viņu māksliniekiem ik uz sola bij redzami kaili

vai puskaiM paraugi, kur tad varēja izstudēt gan

dejojošas sievietes kustības, gan jaunus izveicīgus

varoņus, spēcīgas krūtis, vieglas kājas.

Sengrieķu kara organizācijai bija bēdīgas sekas.

Grieķijai bija jāsabrūk, lai izceltos: slavenā Roma,

kurai bija lielāka enerģija, pacietība, izveicība, kura

labāk prata padoties! un pavēlēt. Vēlāk Roma ap-

vienoja visas Vidusjūras piekrastes tautas. Arī Ro-

ma izvēršās vēlāk par kareivisku valsti, bet spējī-

gāku, nekā bija Grieķija. Visus smagos darbus. Ro-

mā darīja vergi, bet romieši paši piekopa vissmalkā-

kās baudas un greznību. Tāda bezdarba dzīve ar

laiku romiešus izlutināja, līdz. beidzot bij jāpadodās

ģermāņu un citu barbaru, tautām, kas beidzot ieka-

roja Romu. Ģermāņi toreiz vēl bija ļoti neizglītoti,

mežonīgi, salīdzinot ar romiešiem. Jaunie uzvarē-

tāji, līdzinājās vēršu baram, kurš ielauzies kādā. pilī.

Viņi iznīcināja Romā visu vērtīgāko mākslas ziņā.
Barbaru vadoņi apmetās pilīs un nemitoši savā star-

pā ķildojās. Lauki palika nearti, uznāca uzturas

āādzēkļu trūkums. XI. g. s. bija kādi 40 bada gadi :

leviesās paradums ēst cilvēka gaļu. Visur valdīja
nabadzība, netīrība. leviesās mēris, spitālība un ci-



13

tas epidēmijas. Cilvēki tikumiskā ziņā noslīdēja
līdz mežoņu stāvoklim. Tā beidza galu slavenā Ro-

mas valsts.

Par sevi saprotams, ka māksla pēc Romas kri-

šanas noslīdēja neparasti zemu. Jaunā kristīgā ti-

cīcba izturējās pat naidīgi pret mākslu. lestājā®

vispārīgs mākslas, pagrimšanas' laikmets. Cilvēki

vairs neskatījās pēc miesas skaistām) formām, bet

sāka ilgoties pēc debesu lietām, gaidīdami pasaules
galu. šinī laikmetā krasi izmainījās architektūra-

Sāka celt dievnamus ar raksturīgām velvēm, tā sau-

camā gotiskā stilā, pēc kura parauga ir celtas arī

mūsu luterāniskās baznīcas. Gotikā izteicās šī tiek-

sme pēc augsta, lidojoša.
Tālāk mums jāapstājās pie Itālijas. Ap 500 g.

pr. Kr. Kretonā (Itālijā) dzīvoja filozofs Pitagors.
Kā matēmātiķis, tas centās visu izskaidrot ar mate-

mātikas likumiem. Galvenais Pitagora mācības prin-

cips bija, ka ,/pats cilvēks ir visa mērogs". Pitagoru
uzskata par sofistu skolas nodibinātāju. Viņa skol-

nieki bija labi runātāji un retorikas (runas mākslas)
skolotāji..

Plašāku pasaules uzskatu deva nelienu filozofa

Sokrāta (470.—399.) skolnieks Platons un Platona

skolnieks Aristotels. Platonu (427.—347.) uzskata

par zinātniskā sociālisma—kommūnisnia tēvu. Gud-

rību un daili viņš atrod savā iedomātā ideju valstī.

Nevajag piemirst arī to, ka Platons viens no pirma-
jiem, izteica mākslas esamību un pamatojumu uz ai-

stētiskiem principiem, kas mākslas laukā deva neat-

sveramas vērtības: Viņš ir tagadējās aistētikas

tēvs. Aristotels (384.—322. g.) licis pamatus zi-

nātnei un tā ir loģika, kura vēl mūsu dienās: pastāv.

Aristotels izšķīris valsts formas : monarķiju, aristo-

krātiju un demokrātiju. Aristotels uzskatāms par

zinātnisko indiviiduālisma tēvu.

Apstājoties pie zinātnes mēs apskatīsim īsumā

zinātnes attīstību un pirmos zinātnes: radītājus. Kas

tad ir zinātne? Zinātne ir skaidri izdibinātu, parei-
zu, sistemātiski sakārtotu zināšanu krājums. Zināt-

niskās' metodes varēja sākties: un sākās ar skaitīsa-
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nas un niērišanas pajēmienu ieviešanos. Cilvēki, kas

nevar runāt, spēj tomēr skaitīt, kā to apliecina: kurl-

mēmais zēns Masjē (Massien), kurš uzrakstījis sa-

vas atmiņas no bērnabas, no tiem laikiem, kad abats

Sikars to vēl nebija jēmis mācībā. Masje raksta:

es jau pazinu, iekams tiku mācībā. Tos es

iemācījos no saviem pirkstiem. Mazi bērni ir skai-

tījuši un rēķinājuši ar pirkstu palīdzību. Skaitīša-

na ir izdalīta arī ar oliņu palīdzību. Vēlāk ēģiptieši
un asirieši ir ieveduši skaitļu zīmes, skaitļu rakstību,

kas izteicās ar strīpiņu palīdzību.
Kad cilvēks prata skaitīt, tas varēja jau izmē-

rīt priekšmeta garumu pēdās, tad tam ar laiku ne-

nācās vairs grūti izmērīt arī platību, laukumu pē-
dās. Senie grieķi dēvē ēģiptiešus par ģeometrijas
jeb zemes mērīšanas atradējiem 1

, un, varbūt, tam no-

stāstam taisnība, kas saka, ka zemes mērīšanas māk-

sla izgudrota, lai varētu starp iedzīvotājiem pareizi
izdalīt Nīlas upes .pārpludinātos un apmēslotos aug-

līgos tīrumus. Kad grieķu slavenie piātnieki, Ta-

less (ap 640. g. pr. Kr.) un Pitagors (ap 540.—500.

g. pr. Kr.) nonākuši: Ēģiptē, esot meklējuši zināša-

nas no turienes zemes mērītājieni-priesteriem. Ēģip-
tes ģeodeti, jeb zemes mērītāju skolēni — grieķi gā-

ja tālāk un nonāca pie pilnīgākām ģeometrijas meto-

dēm. Matēmātikas pirmvēsture tiktāl skaidra, ka

viņas nodibinātāji ir senie ēģiptieši ar savu laika mē-

rīšanu un senie babilonieši ar kvadrāt un kubik skait-

ļu tabulām, kuras uzglabājušās līdz mūsu dienām.

Tad nāca grieķu filozofi, kuri iesāka, kā šo seno kul-

tūras tautu skolēni, bet drīz vien pārspēja savus sko-

lotājus un pacēla matemātiku par to, uz ko viņas
vārds aizrāda, par cilvēka prāta /A

mācību" jeb „pie-
ladīšanu" un iedīdīšanu stingrā un pamatīgā domā-

šanā. Indiešu matēmātiķi gāja šinī virzienā vēl tā-

lāk un atrada rēķināšanas metodi, kuru tagad sauc

par algebru. Tomēr tā sauktā matemā-

tika" Eiropā nodibinājās ne agrāk, kā tikai 17. gadu
simtenī, kad Dekarts izstrādāja sistēmu, kā ar al-

gebras palīdzību aprēķināt ģeometrijas uzdevumus,

un kad Galileja pētījumi par mestas bumbas vai ak-
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meņa virzienu kustības ātrumu iekustināja ideju, ku-

rn ved pie Ņivtona integrāļiem un Leibnica diferen-

ciāļiem.
Matemātiski apstrādāta mēchanika un fizika ir

mūsu tagadējo dabas zinātņu galvenais pamats, ši-

nī laikā mēs redzami grieķu filozofus sākam no paša;
iesākuma. Aristoteļa (384.—322. g. pr. Kr.) laikā

jau grieķu prātnieki pārdomāja par mēchanikas

problemiem, lai gan viņu domas pa labai daļai bija

maldīgas. Tika domāts un mācīts, ka visi ķermeņi
tiek pievilkti no pasaules centra, tādēļ, jo smagāks

kāds priekšmets, jo ātrāk tas krītot. Zinātniskās

mēchanikas galvenais nodibinātājs ir Arcnnneds

(lielākais senātnes matemātiķis un fiziķis, dzini, ap

287. g. pr. Kr.), kurš pie bezmēra izstudēja sviras

likumus un no tiem nāca pie slēdziena, ka visu ķer-

meņu daļiņas uzturas līdzsvarā un atbalstās uz zinā-

mu punktu ķermenī), kuru mēs tagad saucam par

smaguma punktu. Par Galileju stāsta., ka viņš ticis

pamudināts studēt pendeļa kustības, aplūkojot kādas

pie griestiem' pakārtas lielas lampas kustēšanos H-

zas katedrālē. Galilejs pierādīja ka kustoša ķerme-

ņa apturēšanai ir vajadzīgs tāpat un tikpat liels

spēks, kā stāvoša ķermeņa iekustināšanai.

Gaisa spiedienu izmērīja ar Toričellija (ap 1608.

—1647. g.) barometru un Stevins no Brūgges atra-

da spēka parallelogramma likumu. Aplūkodami, kā

magnets pievelk dzelzi no lielāka atstatuma, filozofi

sāka apjaust ķermeņa pievilkšanās spēkus. Tā Ņū-
tons (angļu fiziķis un astronoms 1642.—1727. g.)

nāca uz domām uzlūkot ķermeņa smagumu par viņu
pievilkšanās spēku izpaušanos, un tā viņš nāca pie
atziņas, ka arī tā saukto, debess ķermeņu kustības'

dibinās uz šī paša pievilkšanās spēku likuma. Tādā

ceļā visa redzamā pasaule tika atzīta par padotu tiem

pašiem stingriem un matemātiskās formulās izsakā-

miem likumiem. Bet lielie atradumi, kuri saistīti ar

Voltas (Itāliešu fiziķis 1745.—1827. g.) un Galva-

nija vārdiem, iepazīstināja pasauli ar jaunu metodi,
radīt elektrisko enerģiju kā dažādu vielu ķīmiskās
iedarbības sekas. Franklins (Z. A. valsts vīrs 1706.
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—1.790. g.) pierādīja, ka bīstamā un dažkārt pat

pielūgtā zibens ir vienkārša elektriska dzirkstele.

Orsteda (dāņu dabas pētnieks 1777.—1851. g.) eks-

perimenti, kurus pats izdarīja drāti

ar magnetadatu un laizdams caur šo drāti elektrisko

strāvu, pierādīja tiešo sakaru: starp magnētismu un

elektrību, Šā atziņa deva tālāk tādus izgudrojumus,
kā telefons, telegrāfs v. t. t. Ļoti daudz mūsu tēch-

nikas attīstībai devuši arī Edisona izgudrojumi.

Sengrieķu filozofi mēģināja izdibināt vielas, jeb

matērijas sastāvu. Tie atraduši, ka visa viela sa-

stāv no atomiem. Sengrieķu dabas zinātnieki un

ķīmiķu pēcnācēji bija arābiešu alķīmiķi, un viņu sko-

lēni — viduslaiku kristītie. Mežoņi un barbari bija
veikli zoologi un botāniķi. Pat neattīstīti mežoņi,
kā Brazilijas indiāņi zina nosaukt visus kustoņus un

augus. Tie zina katru savas dzimtenes putnu un

zvēru, pazīst šo kustoņu balsis, slēptuves', ligzdas un

ieradumus >tik smalki;, ka Eiropas dabas pētnieki pie-

jem šos iedzimtos par vadoņiem pa vietējiem pur-

viem un mežiem.

Ar mūsu apdzīvotās pasaules izpētīšanu un ap-

rakstīšanu' nodarbojas astronomija, ģeogrāfija un

ģeoloģija. Visas šās zinātnes, ir attīstījušas pama-

zām, tādas, kādas mēs*tagad tās pielietājam.
Par viduslaikiem var teikt, ka ar mākslu un zi-

nātni nodarbojušies' reti cilvēki. Viduslaiku mākslai

un zinātnei ir nevisai liela nozīme. levērojamākais

no viduslaiku mākslas, ir architektūra un dzeja. No

tiem; laikiem uzglabājušās lepnas pilis un baznīcas.

Lepnākās ēkas cēla ar augstām, velvēm- un smailiem

torņiem. Tā nodibinājās īpašs gotu stils. Tam bla-

kus Francijā attīstījās romāņu stils. Tikai 15. g. s.

beigās dzīve visās nozarēs bija kļuvusi plašāka, ro-

sīgāka un atklātāka. Vajadzēja padarīt daiļāku un

patīkamāku un cilvēku garu brīvāku' un neatkarīgā-

ku. Radās arvien jauni atklājumi zinātnē un māk-

slā. Lielas pārmaiņas dzīves iekārtā radīja pulvera

un kompasa atrašana. Tika atrastas jaunas zemes,

dzīves uzskats palika arvien plašāks. Ap 1440. g.

Gutenbergs izgudroja grāmatu spiešanu. Līdz ar to
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zinātne sāka palikt arvien bagātāka un nemirstīgā-
ka. 15. gadu simteņa vidū kāds mākslinieks atrada

eļļas krāsas. Māksla uzplauka visās zemēs, bet it

sevišķi Itālijā. Mākslinieki attēloja bībeles notiku-

mus, bet sevišķu vērību sāka piegriezt arī seno grie-

ķu un romiešu teikām. Ar lielu rūpību māksMnieki

uzmeklēja seno laiku mākslas darbus un jēma tos

par paraugiem. Itālijā dzīvoja un darbojās daudz

ievērojamu skulptoru, gleznotāju un architektu. Pa-

ši ievērojamākie to starpā bija Michel-Andželo, Leo~

nardo da Vinči, Rafaels v. c. To mēs apskatīsim vēl

turpmāk sīkāki, runājot par Renesanses laikmeta

mākslu.

Tā mēs redzam, ka māksla ceļas un krīt līdz, ar

vispārējo gara kultūras stāvokli un vēsturiskiem!

stākļiem un katrā laikmetā mākslai ir savs raksturs.

Grieķijā tāds mākslas darbu objekts izvirzās skai-

sts, spēcīgs, jaunēklis; viduslaikos aizgrābts mūks

vai iemīlējies bruņinieks, XVII. g. s. labākais galma
kavaliers, mūsu laikos — ziņkārīgais un neapmieri-
nātais censonis.

Tomēr ģermāņu vilnim neizdevās seno Romas

mākslu pavisam iznīcināt. XV. g. s. māksla atkat

sāk uzplaukt un taisni taī zemē, kur mākslai no ag-

rākiem laikiem bija palikušas tradīcijas, — t. i. Itā-

lijā. Renesanses jeb mākslas atdzimšanas laikmetā

Itālija iejem pirmo vietu, še darbojās tādi ievēro-

jami gari kā Leonardo da Vinči, Rafaels, Džordžani,
Ticians, Korredžio, v. c. šī laikmeta Itālijas mākslu

nosauc par klasisko mākslu, jo viņa ir radnieciska

sengrieķu mākslai. Tāpat kā sengrieķi, Itāliešu

mākslinieki radīja tēlus jeb gleznas ar staltu

mv, daiļu izskatu, kas' dzīvo ari daiļu dzīvi. Viņu
tēli mūs spiež ilgoties pēc citas cilvēces, kas būtu lep-
nāka, stiprāka, garīgi veselāka, darbīgāka ; labāka

par mūsu tagadējo cilvēci. Itāliešu fantāzijai ir kla-

sisks raksturs. To pierāda Itālijas renesanses laik-

meta skulptūras, ēkas un gleznas. Arī tagadējā Itā-

liešu mūzika atgādina sengrieķu mūziku. Viņa ir

daiļskanīga un ritmiska, kura mūsu dzirdei patīka-
ma pat tad, kad tā izteic traģiskas jūtas. Tāpēc Itā-
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tiešu mūzika pārāka par vācu. Savā veidā vācu mū-

zikā ar Bethovemi saskatām ģeniālu pieeju dvēseles

izjūtā, Itātiešu māksla ir pārāk smalka. Viņa ne-

pielaiž attēlot mežonību, rupjas manieres,

rotaļu nekārtību, patvaļību, nejaušus uzliesmojumus.

Kāpēc gan XVI. g. s. Itālijā tā uzplauka māk-

sla? Lai cilvēks varētu baudīt mākslu, tad viņam,
vispirms vajadzīgs būt izglītotam. No otras puses

mākslai vajag ar savu pārākumu izraut cilvēku no

rūpēm un raisēm. Nožēlojami rupjā dzīvnieciskā

dzīvē nogrimis, cilvēks nespēj saprast ne formu dai-

ļumu, ne krāsu harmoniju, ne melodijas litmiskumn.

Lai mākslu saprastu un baudītu, skatītājam vaja-

dzīgs atbrīvoties no ikdiemšķām rūpēm. Ir vaja-

dzīgs, lai bez dzīvniecisko vajadzību apmierināšanas

viņam rastos slāpes pēc smalkākām un labākām bau-

dām. XV. g. s, Itālijas apdzīvotājs bij tāds cilvēks,

kas gribēja savu dzīvi padarīt skaistu, un tāpēc viņš
nodevās mākslai. Vispārīgi Itālieši ir apdāvināti ar

neparasti smalku un ātru izprašanas spēju. Civili-

zācija viņiem ir itkā iedzimusi. Itālijā kaut kur;-;

viesnīcas sulainis, zemnieks vai nastu nesējs prot sa-

runāties, domāt un spriest, pazīt cilvēku un ir ga-

tavs strīdēties par visiem politiskiem sīkumiem. Ne

tikai augstākās kārtas, bet arī zemākās ļaužu šķiras
toreiz, XVI. g. s. bija lieli mākslas cienītāji un pazi-
nēji. Visur Itālijā pirmo vietu piešķir garīgām bau-

dām, kas nāk par labu mākslas attīstībai. Pie aug

stāko aprindu ļaudīm1attīstās' smalka gaume, rodas

interese pēc mākslas baudījumiem. Viss tas veici-

na mākslu un tāpēc nav brīnums, ka Itālija atdzim-

šanas laikmetā iejem pirmo vietu. Par labu itāliešu

raksturam liecina arī tas, ka viņus dziļi aizkustina

reliģiozas idejas, jo pat paši pāvesti šai laikā ir tīri

pasaulīgi cilvēki. Ja nonākam līdz MichekAndžek>,
Rafaelim v. t. t„ tad runa vai* būt par reliģisko māk-

slu. Kad Luters ticības un dvēseles šaubu pilns ie-

radās Itālijā, viņš drīz par to uztraucās un mājās
pārnācis teica: ir visnegodīgākie ļaudis, vi-

ņi apsmej īstu ticību un zobojas par mums kristī-

giem, tāpēc, ka mēs ticam visam, kas rakstīts evan-



19

ģelijā". ledami uz baznīcu viņi saka:

pie tautas māņticības un maldiem". Tā sūrojās Lu-

ters, bet toreizējā itāliešu dvēsele nebija saskaldīta.

Viņa bij stipra, pilna stipru kaislību, jaunības svaigu-

ma. Ja miesai un dvēselei ir tāds raksturs, tad glu-

ži dabīgi rodas dzīva fantāzija. Tādā cilvēka domas

plūst kā dzīvības pilns avots, saistīdamies skaistās

krāsās. Itāliešu galvas toreiz bija pilnas gaišu tēlu

un priekšstatu, viņās arvien plosījās uguns un vēt-

ras. Ļaudis tad mīlēja daiļuma ne tikai vienu stun-

du, ne tikai atsevišķos savos dzīves momentos, bet

visu savu mūžu, darbos un laika kavēkļos. Ja cilvēks

moŠI daiļu, tad tanī darbībā var saskatīt tuvināšanos

reliģiskām atziņām. Gandrīz visi lielie mākslinieki

ir bijuši ļoti dziļi reliģiozi, un tā tas ir pie visām tau-

tām.

Ja nu salīdzina mūsu dienu cilvēkus un dzīvi ar

renesanses laikmetu Itālijā, tad mūsu dzīve ir pavi-
sam! nabaga bāla, mūsu laiku cilvēks pavisamj maz

interesējas par mākslu. Ja publikā nav intereses

priekš mākslas, tad nevar rasties arī lieli mākslas

darbi, jo priekš mākslas darbu radīšanas ir nepiecie
šami zināms apstākļu sasprindzinājums, spēcīgie,

temperamenta bagātas personības un apkārtējās sa-

biedrības materiāls un morālisks atbalsts. Viss tas

ir vajadzīgs, lai atraisītos veselīga fantāzija un ra-

stos dzīvot spējīgas idejas. Cilvēka dvēsele pielīdzi-
nāma pagalei, kas deg tikai tad, ja ap to atrodas arī

citas degošas pagales. Savstarpējais tuvums viņās
ierosina un spēcina, tā kā viena cilvēka mesta dzirk-

stele drīz pārvēršas par liesmu. Tāpēc neatlaidīgi
mest šīs dzirksteles tautā, jo darbs darbu rada un

atziņa prasa pēc atziņas. Ja runā par mākslinieku

personībām, tad tādas parasti parādījušās taisni kā

meteors tumšā naktī!

Ar laiku arī ģermāņu tautas kļuva par kultūras
tautām un nodevās mākslas- izkopšanai. Tomēr

mākslas ziņā ģermāņu tautas, — vācieši, dāni, ho-

landieši, angļi, zviedri, norvēģi — vēl tagad stāv ze-

māk par latiņu tautām — itāliešiem, frančiem, spā-
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niešiem un portugāļiem. Šīm latīņu tautām piemīt

sevišķi smalka mākslas gaume un īpatne..

Latvju nacionālās kultūras attīstību ilgu laiku

kavēja mākslīgi apstākļi. To ilgā verdzība un ap-

spiestība neļāva brīvi darboties fantāzijai un ra-

sties patstāvīgām, idejām. Taču tautas mošais un

radošais gars nekad pilnīgi neapstāja un mēģināja,
izteikties gan dziesmās, pasakās, gan varoņteikās un

tāpat sevišķi ievērojama ir latvju mākslas amatnie-

cība: kokgriezumi, rakstītas sagšas, villaines v. t. t.

Rosīgāka darbība nacionālās kultūras radīšanā sā-

kās līdz ar pirmām brīvības cīņām. Sākot ar 19. ga-

du simteņa var runāt par atsevišķiem latvju mākslas

un zinātnes priekšstāvjiem. Tā, līdz ar atbrīvoša-

nās centieniem plauka latvju īpatnie sniegumi māk-

slā, no pašu latvju vidus radās zinātnieki, kas viss

noveda pie patstāvīgas kultūras un pilnīgas brīvī-

bas izkarošanas.

Vētru un cīņu periods izbeidzās, stāv priekšā

jaunuzbūves un jaunradīšanas darbs. Latvju māk-

sliniekiem uin zinātnei ir sava zeme, sava

domu biedru saime. Kurp vedīs jaunās latvju valsts

mākslas ceļi, vēl grūti paredzēt. Tomēr, atskatoties

uz šo ātri noieto ceļu, varam apgalvot, ka latvju māk-

slai un zinātnei ir pilnīgi īpatnēja lappuse jaunās

Eiropas; vēsturē.

Bet pie kādas tautu grupas mākslas ziņā mēs

latvieši sevi lai pieskaitāmi? Pēc sava tagadējā rak-

stura un klimata Īpašībām mēs varam sevi drīzāk

pieskaitīt pie ziemeļtautu jeb ģermāņu tautu gru-

pas. Mākslas ziņā salīdzinot ar vecām. Eiropas kul-

tūras tautām, mēs esam ražojuši ļoti maz vērtīga.
Mūsu mākslas vēsture vēl nav plaša un izkopta. Vi-

ņa līdzinās, mazam šauram' kambarītim, bet ne lielai

milzu ēkai ar skaistām zālēm! un greznām galerijām.

Kāpēc gan mūsu māksla stāv uz tik zema stāvokļa?
iše iemeslu daudz, Galvenais, mums nav bijis labvē-

līgu apstākļu priekš mākslas uzplaukšanas, šī māk-

slas uzplaukšana: tautā ir saistīta ar visas tautas in-

teresi priekš mākslas. Māksla ir zieds, kurš koši zied'

tik tur, kur iepriekš zemes "dziļumos radušās dzīvī-
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foas sulas. Bet mūsu tautai, svešiem kungiem kalpo-

jot, nav bijis; apstākļu, kas tautu ieinteresētu par

mākslu un tā mākslas ražojumiem sagatavotu auglī-

guzemi. Mēs latvieši esam ziemeļnieku tauta. Mums

sveša ir dienvidus dzidrā debess, maz mums gadā
saulainu dienu. Zeme mums nav auglīga. Jāpieliek

ārkārtīgi daudz darba, lai no viņas; varētu pārtikt.
No mazām dienām mēs liecam plecus zem smaga

darba lai iegūtu uzturu sev un piederīgiem. Tā

■mums laiks paiet vienā neatlaidīgā darbā, vingrinot
tikai muskuļus, bet neatliek laika domāt par mākslas

baudām. Pie tādiem apstākļiem mums nevar ra-

sties interese priekš mākslas. Vienkāršā tauta iz-

turas pat ar nicināšanu pret mākslu. Neatlaidīgā
darbā gan attīstās citas labas īpašības, kā izturība,

patstāvība, vīrišķība bet nevaram noliegt arī to, ka,

dažas labas īpašības tiek piemirstas, paliek neattī-

stītas, sevišķi no tam cieš mūsu prāta un jūtu izdai-

ļošana, mūsu aistetiskā dzīves puse. Mums ir vaļ-

sirdīgi jāatzīst, ka mākslas vispārējais līmenis pie

mūsu tautas1 stāv zemu. Vispārīgās izglītības ziņā
mēs esam ātri gājuši uz priekšu un varam nostāties

blakus citām vakareiropas tautām, bet mākslas at-

tīstības ziņā mums nav tādu ievērojamu panākumu.
Maz tautā 'vēl izkopta gaume, parašas, kas; veicinātu

mākslas attīstību. Par šo lietu var runāt tikai va-

doties no klasiska, bet citādi tā, ko sauc par gaumi
ir tīri subjektīva lieta un grūti spriest, kas patiesībā

ir aistētiskāks. Visa mūsu mājas iekārta darba rī-

ki, apģērbs v. t. t., liecina, ka mums ļoti vāji attīstī-

ta skaistuma izjūta. Tas pats sakāms par tiem lat-

viešiem, kuri dzīvo pilsētās un kuriem ir vairāk brī-

va laika savas 1 dzīves iekārtošanai. Viņi nestāv

daudz augstāk par lauciniekiem. š

Daudz mākslas veidi pie mums vēl pavisam maz

izkopti. Lai minam, piem.: lielo mākslu — archi-

tektūru. Mums nav vēl nevienas ēkas, kura būtu

celta pēc izstrādāta, oriģinela stila un kura būtu uz-

skatāma kā vispārīgs lepnums. Uz laukiem ēkas

tiek celtas bez kautkāda stila, Latviešu architektūra

sāk attīstīties tikai pēdējos pāra desmit gados. Ir



22

parādījušies Rīgā daži latvieša architektu celti nami

glītā modernā stilā', 'vairāk pēc somu un skandinā-

viešu parauga. Bet mums nebūt vēl nav izstrādāta

oriģinela, tipiski latviska architektūras stila. Archi-

tektūra pie mums gaida pēc apdāvinātiem mākslinie-

kiem. Būtu vēlams, ka šī garu cildinošā māksla iz-

platītos arī uz laukiem, ka mēs vismaz sabiedriskās

ēkas, piem.: pagastu namus, skolas un biedrības na-

mus ceļot, ievērotu ārēju glītumu ēkas būvē, lai ga-

rām ejot, noskatoties uz šīm skaistām ēkām, patiesi
gūtam vairāk gara cēluma, kā to spēj dot mūžīgi pe-

lēkā ikdienība.

Otrs mākslas veids — glezniecība, jau ir laidusi

dziļākas saknes; šeit jau varam atrast dažus ievē-

rojamus talantus. Tomēr tautā vēl arī šī mākslas

nozare nav iegājusies. Pat uz pirkstiem var saskai-

tīt tās latviešu mājas, kur pie sienām karātos mūsu

labāko mākslinieku gleznas. Itālijā pat visvienkār-

šākā tauta interesējas par gleznu izstādēm. Un ja

kādam vienkāršam strādniekam iepatiksies glezna,
tad viņš sameklēs pēdējos grašus, ies un gleznu no

pirks. Vai pie mums tautā ir tāda interese par glez-

nu izstādi un gleznām? Jāatbild, ka nē. Mūsu giez-
nu izstādes ir tik vāji apmeklētas, ka nesedz izdevu-

mus par telpu īrēšanu. Gleznas gandrīz nemaz ne-

tiek pirktas. Ne bez iemesla mākslinieks Purvītsļ

presē atzinās, ka viņam 80% no visiem ienākumiem

nākot no vāciešiem. Latvieši paši savul glezniecību

nespēj uzturēt, bet es uzsveru, turīgu ļaužu mums

netrūkst. Tautas vienaldzība par glezniecību vi»

mākslinieku nepabalstiftšana ir iemesli, kāpēc glez-

niecība neuzplaukst. Ļoti reti esmu redzējis mūsu.

gleznu izstādēs lauciniekus. īstu mākslinieku—glez-

notāju mums varbūt ir tikai pāri® veca bet jaunie

aizraujas no vakareiropas tukšā modernisma un pa-

tapina un kopē tos pēc pat pāris gadiem kā ko jaunu
un interesantu. Tāpēc arī viņu mākslas izstādes ne-

apmeklē. Tur var paskatīties; ko cilvēks ir strādā-

jis, bet nav redzama sasnieguma.
Pie mums vairāk ir izplatīta dzejas māksla.

Daudz ir mums arī dzejnieku, šai mākslas laukā
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«daudzi izmēģina roku. Bet daudz ir aicinātu un maz

izredzētu. Ir tautā interese ari grāmatu lasīšanai.

Bet daudzi vēl neprot atšķirt labo roku 210 kreisās,

t. i.: labu grāmatu no sēnalu literatūras. Tas ir šau-

rais šķiru uzskats, kur viena ļaužu šķira atzīst tikai

savas gara vajadzības. Fakts taču ir tas, ka zemāki

attīstīto prasības ir zemākas vērtību raksti un tāda

pat māksla, šo tautas neattīstību sāk izmantot da-

ži veikalnieki, kas ir dabīgi, bet ne sodāmi.

Mēdz teikt — Latvju tauta, dziedātāju tauta,

bet ar mūziku un dziedāšanu mums nestāv labāki kā

ar citām mākslām. Arvienu vairāk tautā sāk ievie-

sties dažādie šlāgeri un ziņģes, kas izspiež īsto lat-

vju dziesmu, kas pierāda, ka tauta pavisam vēl ne-

snauž. Ar koru dziedāšanu, sevišķi uz laukiem; pa

vāji, trūkst kora vadītāju un trūkst arī dziedātāju

Bopietnas dziesmas.

Blakus mūzikai nostādama teātra māksla, kura

ir jau labi sen tautā izplatījusies, bet uz laukiem šī

ißāksla stāv vienmēr uz viena un tā paša līmeņa.
•Rīgā teātru māksla tagad ir noslīdējusi zemāk, nekā

pirms kara bija. Trūkst mūsu aktieriem vispusīga»
izglītības. Pirms kara Kurzemē un daudzās vietās

Vidzemē uzcēla ērtus biedrības namus, ierīkoja plašu
skatuvi ar mākslinieku zīmētām dekorācijām. Tas

ievērojami sekmēja teātra mākslas uzplaukšanu. Bē-

dīgs ir to biedrību stāvoklis, kuras mitinājās īrētās

telpās uz krogus augšām un iztiek gandrīz bez deko-

rācijām. Par sevi saprotams, ka tāds teātris nevar

Jiekā krietna dot. Jāsaka, ka teātris tomēr ir atra-
dis daudz jaunu ceļu. Ja runā «par īstu mākslu; tad

jārunā par teātriem kultūras centros1, jo katrs lau-

cinieks nevar būt mākslinieks un tas nemaz arī nav

vajadzīgs. Ir jau labi arī tas, ka viņos ir šis meklē-

tāja gars, kas izlaužas uz āru šaīs lauku teātra tru-

pās. Latvju teātrs ir meklētāja stadijā. Trūkst vēl
pateicoties šķiru savstarpējai apkarošanai, apvieno-
jošas ideoloģijas, bet ir jau pde mums saskatāmi da-
ži ļoti tīri, skaidri novirzieni. Par teātri nav jā-
skumst, tas iet pretīm gaišai mūsu intelliģences ie-
domu un fantāzijas valstij.
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Latvija ir pārak maza, vēsture pārāk īsa, lai te-

ātri veidotu tikai latvisku, sirdsvienkāršu romantiku.

Latvju teātrim, lai tas ko sasniegtu, jābūt pilnīgi
brīvam, jārada tas, kas prasās mākslinieku dvēseles,

bet ne tas, ko prasa mūsu senči.

Vienā mākslā gan esam pēdējos gados progre-

sējuši, t. i., "dejošana. Pirms kara dejošana nebij tā
modē un nebij tā izplatītas kaktu balles. Deja ir ie-

vērojama ar to, ka dejojot visvairāk izteicam savu

raksturu un ar kustībām parādam savu ritmisko gau-

mi, daiļuma sajūtu, savu iekšējo „es". Dejošana, šī

plastiskā māksla ir gan gājusi vairumā, bet ne daiļu-
mā—skaistumā. Ir ieviesušās jaunas neaistētiskas.

piedauzīgas dejas. Pie dejošanas netiek ievērotas

skaistas kustības, vieglums un grācija. Latvietis ne-

skatās, lai dejā parādītu savu grāciju, dzīves; prieku,
bet cenšas tik katru deju pareizi izdejot, stingri ievē-

rojot dejas rakstu jeb musturi, ko cenšas izvest ar

dziļu nopietnību, šādā gadījumā deja nesasniedz sa-

vu mērķi. Nav izceltas mūsu nacionālās dejas, ku-

rās visspilgtāk parādītos latvieša raksturs. Vai tie-

šām mēs latvieši esam tik prozaiski, tik pret mākslu

nejūtīga, tauta? Ak nē! Kad ieskatāmies mūsu tau-

tas pagātnē, tad redzam, ka latvieša dvēsele no se-

niem laikiem ir bijusi daiļuma cienītāja. Cik daudz

plastikas, dzejas un mūzikas mūsu- tautas dziesmās.

Mēs varam, lepni sacensties ar senām kultūras tau-

tām. Grūtie vergu laiki ir nomākuši tautas daiļās,
pēc mākslas1 alkstošās gara īpašiības, kuras mums

tagad ir jāatmodina. Mums ir jātop par tiem, kas

mēs īsti esam. Mums ir jāuzmodina apburtais Imanta

— tautas mākslas gars. Tautas varonīgais gars ir

uzmodies, tautas dēli savai tautai brīvību ir izkaro-

juši. Un es ceru, ka Latvijas valstij nodibinoties,

radīsies visā tautā lielāka dziņa pēc mākslas. Tagad
LRīga ir kļuvusi par lielu latviešu kultūras centru.

Valdība piegriež sevišķu vērību mākslās uzplaukša-
nai. Rīga ar daudzām valsts iestādēm pievelk 90%

no mūsu intelliģences, saistot tos pie dažādiem ama-

tiem. Šai parādībai ir arī ļaunās puses. Provinču

pilsētās un uz laukiem sabiedriskā dzīve tāpēc apklu-
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susi. Tagad domā, runā un jūt tikai Rīga. Citur

visur valda klusums. Tautas lielais vairākums, kas

uzturas uz laukiem, paliek bez garīgas dzīves bau-

dījumiem, jo trūkst vajadzīgo darbinieku. Mums

nav cerību, ka uz laukiem nāks garīgo dzīvi pacelt

spēki no ārienes. Viss jādara tikai pašu spēkiem.

Apgriezties uz otriem sāniem un saldi iemigt būtu

smags noziegums, jo garīgs miegs ir līdzīgs nāves

miegam. Dzīties tik pēc laicīgās labklājības, arī nav

piedodami, jo cilvēks nedzīvo no maizes vien..

Tāpēc mums pašiem ir jāizpalīdzas, ir jāorga-

nizējas, jārod plaši, ērti garīgās dzīves centri, kur

mēs varam zinātnē un mākslā vingrināties. Ja mums

būs tādi stipri garīgās dzīves centri, tad mūsu dzī-

ve taps daudz pilnīgāka, interesantāka un tad arī

ļaudis tā necentīsies uz pilsētu. Tādējādi mēs izkop-
sim savas tautas labākās gara īpašības, stīgosim at-

kal senču kokli, kuras stīgas pa ilgiem verdzības lai-

kiem ir apklusušas. Mums nemaz nav jāiedomājās,
ka mēs nekā neprotam un nespējam. Katrā cilvē-

kā ir dziņa pēc mākslas. Katrs cilvēks, no dabas ir

mākslinieks šādā vai citādā veidā. Vajaga tikai šīs

Dieva dotās skaistās īpašības izkopt. Katrreiz bū«

teicami panākumi.
Vislabāki tas veicams biedrībās ar citiem kopā

'darbojoties, jo domu un jūtu savstarpējs ierosinā-

jums ir nepieciešami vajadzīgs. Tāpēc apvienosi-
mies izglītības un mākslas veicināšanas pulciņos un

biedrībās, kā to dara Vakareiropā.
Tas senču gars, kas parādījies mūsu dēlos dzim-

teni atbrīvojot, tagad miera apstākļos nenorimsies,

bet darbosies tālāk, paceldams tautu mākslas un kul-

tūras augstumos. Tad pie mums māksla nebūs vairs

pabērns, kuram mūsu dzīvē tagad tik niecīga nozī-

me, bet tad māksla kļūs par ikviena latvieša dzīves

centru, ap kuru grozīsies visa dzīve. Tāpēc lai māk-

sla krāšņi zaļo, zied un zeļ mūsu vidū! . . .
Kā kultūra ietekmē strādniekus? Senāk strād-

nieki mantoja niecīgu daļu no kultūras ieguvumiem.
Smelt pēc patikas no zinātnes pirmavotiem, baudīt vi-

su to, ko sniedz māksla — tā ir privilēģija un strād-
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niekiem tādu nebija. Pie mazāk kulturālām tautām

strādnieku dzīve daudz neatšķiras no kustoņu dzī-

ves. Tur strādnieks ēd, lai varētu strādāt un strādā

lai varētu ēst. Bet pie daudz maz kultūras tautām

tā nav. Kāmēr krievu strādnieks — anakfābets pa-

tiesībā nejem nekādu dalību savas tautas kulturālā

dzīvē tikmēr par Vakareiropas un latviešu strādnie-

ku to nevar sacīt. Bez šaubām, bija laiki, kad ari

pēdējiem nepiekrita nekādaikulturālā dzīve. Par lat-

viešu kultūru runāja ar ironiju. Uģus gadus tā daud-

dzejādā ziņā bija tipiski pilsoniska bet tagad arī

saka savu vārdu tautas kultūras jautā-
jumos. Ja arī vēl tagad lielai strādnieku daļai lau-

pīta iespēja izhetāt kultūras ieguvumus, tad tomēr

novērojama nepārprotama tendence kultūras un līdz

ar to arī nācijas dēmokrātizēšanai.

Tautas īpatnējais raksturs veido tautas kultūru

un otrādi. Arī tautas kultūra savukārt atstāj pēdas
uz tautas rakstura nostiprināšanu. To nedara vienī-

gi dailMterātūra. Varbūt, pārējās literatūras noza-

res vēl daudz lielākā mērā veido tautas raksturu,

Sevišķi tas sakāms par avīžniecību. Tagad sabiedri-

skā dzīve visai attīstīta. Visur, kur iespiedies kapi-
tāls un pārveidojis tēvu tēvu ražošanas kārtību, tur

visur sabiedrība nošķirojusies. Pastāv daudzas un

dažādas politiskas partijas, grupas un virzieni. Gal-

venos spēkus sastāda cilvēku kopība un tālab katrs»

virziens, katra grupa cenšas iegūt iespaidu uz sabied-

rību, saistīt pie sevis piekritējus un pārliecināt ma-

sas. Galvenais aģitācijas ierocis ir prese. Katru die-

nu tiek izplatīti tūkstošiem un millioniem avīžu ek-

semplāri, kuri uzskata atsevišķu cilvēku par savu

iegribu objektu. Cik niecīgs un nenozīmīgs kāds in-

divīds pats par sevi arī nebūtu, kā zināmu publisku
tiesību īpašumam', piemēram, kā vēlētājam, tam liela

nozīme, šī iemesla dēļ notiek starp dažādu ieskatu

priekšstāvjiem sīva cīņa dēļ katras atsevišķas per-

sonas, kura pat pret savu gribu tiek līdz zināmam

mēram ierauta sabiedriskas dzīves mutulī. Tur to

ietekmē dažādu uzskatu izteicēji un ar to veicina tau-

tas kulturālās dzīves apvienošanu zināmā kultūrāiā
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vienība, kas tālāk ietekmē arī visas tautas noskaņo-
jumu.

No kā gan atkarājas kultūras pacelšana? Kul-

tūras pacelšana atkarājas no valsts. Valsts uzde-

vums ir veicināt iedzīvotāju materiālo turību, kas

tad tālāk paceltu garīgo kultūru. Garīgā un laicīgā
kultūra nav pretstati. Tie visaugstākā mērā atkarī-

gi viens no otra. Veicinot valstī skolas, veicinot iz-

gStību, mēs. reizā veicinām materiālu kultūru, darba

ražīgumu, saimniecisko progresu un visas tautas lab-

klājību. Bez modernās tēchnikas zināšanām nav

domājama ne amatniecību, ne fabriku rūpniecības,
ne arī satiksmes — tirdzniecības uzplaukšana. Bez

modernām lauksaimniecības, fīzikas, ķīmijas zinā-

šanām paliks neauglīgi mūsu lauki, būs jābadojas

pieaiigošai cilvēcei. Nepieciešamas ne tikai dabas zi-

nātnes, nepieciešamas ir arī filozofiskās un tautsaim-

nieciskās pamata mācības. Ir gan laikmeti, kad zi

nātne un zinātnieki tiek nievāti un nicināti. Treicke

izsaucās (1870. g.): ~Mllioniem jārok, jāar, jāpūlas
līdz pagurumam, lai nedaudzi simti varētu dzīvot,
filozofēt, pētīt, gleznot!" žēl tikai ka tie nedaudzie,

priekš kiidem tie millioni pūlās un svīst, jau nemaz

nedomā, nepēta, nefilozofē, nedzejo, bet galvenā kār-

tā uzdzīvo. Senromiešu bagātnieki labprāt lepojās
ar to, ka tiem bija vergi, kas mācēja Homēru no gal-
vas un arī tagadējie bagātnieki liek ne tikai ļaužu
masām, bet arī māksliniekiem un intelliģentiem
priekš sevis svīst par samērā nelielu algu.

Augstākā garīgā un mākslas kultūra uzziedējusi
ne tikdaudz pie karaļa galmiem vai bagātnieku pilīs,
bet samērā šauros, gandrīz nabadzīgos apstākļos,
senās Atēnās Perilda laikos, tadkad vīrs Perikls pra-
ta tautu sajūsmināt priekš slaveno mākslinieku Fi-

diju, Iktina v. c. darbiem, kuriem tad tauta uzdeva

izstrādāt, uzbūvēt mākslas darbus, kādi līdz šim pa-
likuši nepārspēti. Tāpat 18. g. simtenī Veimaras

pilsētā, kad tur dzīvojuši un darbojušies slavenākie

vācu dzejnieki, šiHērs un Ģēte, nebijušas nekādas ba-

gātības.
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Pati māksla un zinātne stāv stingrā sakarībā no

to prašanas un pielietāšanas dzīvē. Mēs redzam, ka

visa gudrība cilvēku dzīvē nepastāv mākslā un zināt-

nē vien, bet vēl vairāk to pareizā pielietāšanā. Vai

būt cilvēks ar mazām zināšanām un mākslu, bet viņš
savu mazumu labi saprot, un spēj praktiski izman-

tot. Ir cilvēki, kas maz sēdējuši uz skolas sola, bet

mācījušies visu no praktiskās dzīves skolas. Tādi ar

sevišķām spējām stāvēs arvien augstāk par tiem, kas

sēdējuši gadiem uz skolas sola un mācījušies tikai

sauso teoriju. Mākslu un zināšanas vislabāk var ie-

gūt strādājot praktiskā dzīves darbā bez skolas sola,

jo darbs māca darītāju un darbs ir tas, kas rada teo-

riju.
Māksla un zinātne stingri atkarājas no iedzim-

tām spējām, audzināšanas un zolidāritātes. Zolidāri-

tātes augšana notikusi kultūras attīstības procesā.

Attīstoties zinātnei, mākslai, filozofijai etc, attīsto-

ties cilvēku saprātam', apziņai, attīstoties cilvēku da-

bas izpratnei, t. i. to spēju saprašanai, kādas cilvē-

kam iedzimtas un kuras; viņu padara par īpatnēji
valdošu bioloģiskā pasaulē, cilvēku daba top bagātā-

ka, pilnīgāka, cilvēku ldzīve labāka, daiļāka. Ētiskais

princips ir mūžīgs ideāls, kurš piepildīsies konkrētā

sociālā darbībā tik ilgi, kāmēr pastāvēs cilvēce. Mū-

žīga tieksme, cenšanās pēc ideāla, kas piemīt cilvēki'

apziņai, ir ētiskā principa realizēšana.

Tā, 'dzīvē visur redzam steidzīgu attīstību. Veci-;

pajēmieni aiziet atpakaļ vēsturē, paliek tikai viela un

spēki, ko izlietājam jauniem pajēmieniem, jaunu dzī-

ves formu celšanai. Visu to panāk ar mākslas un

zinātnesl palīdzību, kas izveido un pārveido visu mū-

su laicīgo un garīgo kultūru un visu saimniecisko

dzīvi.

Tā pamazām, daudz gadu tūkstošu laikā pār

vērtās cilvēku dzīve. Ar savu mākslu, atradumiem',

prātu, pūliņiem un neatlaidīgas piespiešanās palīdzī-
bu mūsu senči sagādājuši mums1 to, ko mēs tagad iz-

lietājam savā dzīvē. Viņi iemācījušies uzvarēt daba

un to kalpināt savām vajadzībām. Cilvēki iemācīju-
šies iejūgt darbā ūdeni, vēju, tvaiku un elektrību, un
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beidzamā laikā tie prot arī pa gaisu laizties. Cilvē-

ku dzīve palikusi arvien tīkamāka: dzejas, skaistas

gleznas, mūzika. Skolās mēs mācamies1 dažādais zi-

nības, kas attīsta mūsu prātu un palīdz mums ērtāk

ierīkot mūsu dzīvi.

Un beidzot, īsts mākslas darbs, nonākot sakaros

ar visplašākām tautas masām, atdzemdina viņos
snaudošo dvēseli, noved; uz jaunu atziņu atrašanu»

mierina šķiru naidu, rada kopēju dvēseli un centie-

nus.

Nekad neprasi — vai tas; kas teikts, arī priekš
manis būtu domāts? Dari! Nekas, kas iet uz priek-
šu, jeb atpakaļ, nav tik nenozīmīgs, kā mirušais stā -

voklis — uz vietas.

Kas nepagurst censties, cīnīties un ticēt tam ko

■viņš pats dara, tas svarīgāko jau sasniedzis.

Latvju tauta! Lai tavs sauciens neskan — dod

mums darbu un maizi, bet dod mums mūsu senču ga-

ru.

Ja latvju tauta reiz izies ar šādu lozungu cīņā,
tad mēs uzvārās priekā būsim laurus vijuši patiesai
uzvārai un mūsu labklājība —tā dos mums maizi •—
vairāk kā varēsim patērēt.

Roku pie darba, pie idejiskā darba, jo cīņa grū-
tāka, jo uzvāra saldāka.

Mēs esamlpēc iedzīvotāju skaita, maza tautiņa,
ja mēs tad vēl necentīsimies kopēji saprasties, kur
tad novedīs mūs mūsu skaļie vārdi un savstarpējās
cīņas ?

Visi par vienu! Kopēju cīņu izcīnījušiem arī

kopēji uzvārās prieki.

Latvju tauta! Nomet visu, kas tev lieks un savu

enerģiju patērē vienīgi lietderīgi. Viņas nav daudiz.
Katris mirklis dārgs un vērtīgs, kurā šī enerģija tiek

atdota radošam gara darbam. Tāpēc prasi un nes

gara ražojumus sabiedrībā, lai tu kādreiz varētu prie-
cāties par savu pūliņu augļiem!
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Domas par mākslu un zinātni.

Ikviena augstākā spēja ir mākslo. Ir tikdandz

mākslu, cik priekšmetu, pie kuriem augstākās spēlas

var uzrādīt.

Prof. Thierschs.

Māksla runā par to, kas ir aiz visa šā vietējā,

dienišķā, pārejoša, par to, kas ir un bij un būs mū-

žīgi visas cilvēces dzīvē un viņas likteņos; par to, kas

visiem cilvēkiem ir tuvs un rada un mūžīgi dārgs un

svarīgs. Par to, kas ir ciest -un cīnīties, kas ir mīlēt

un cerēt, ilgoties' un ticēt; par to, kas ir nāve un kas

ir sāpes un izmisums, un arī par to, kas ir laime un

Kgsmība, drosme un varonība. Par to, kas tas ir —

būt. cilvēkam, dzīvot cilvēka, cilvēces dzīvi, izdzīvot

visus viņa likteņus. Prof. A. Dauge.

Par to jābūt katram māksliniekam skaidrībā, ka

māksla nav nekāda no debesīm nolaidusies būtne, kas

kaut kuram sapņu pintiķim uzskūpsta ģēnija aure-

olu. Viņa ir īsta apaļa zemes meita, kas smejas par

mūsu platoniskiem mīlestības apliecinājumiem, viņa

prasa konkrētas uzmanības parādījumus. Māksla ir

intensīvu pūļu un dziļas smadzeņu darbības rezultāts,

(liela taisnība šais vārdos. Vundta spriedums, ka

„māksla bez saprāta tikpat mazdevīga, kā zinātne

bez fantāzijas"). Jānis Rozentāls.

Māksla ir pasaules atziņa caur citiem līdzekļiem,
nekā tikai prātu. Māksla ir tā, ko mēs citā laukā sau-

cam par iedvesmi un parādību. Mākslas darbs ir at-

vērtās durvis, kas ved uz mūžību.

V. Brūsovs.

Māksla ir pati par sevi dzīvības kāpināšana un

dažādu dzīves elementu vērtībā celšana — gluži tā-

pat, kā reliģija un morāle ir tāda kāpināšana un sva-

ri nāšana. Māksla ir dzīvība ne dzīvības līdzēklis

*) Sal. Arona Matīsa — Bāka no 133.-—142. Ipp.
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vien. Kas mākslu saprot tikai kā dzīvības „rotu" tas

nezin nedz to, kas ir māksla, nedz kas dzīvība.

Gustavs F. Steffens.

īsts mākslinieks pamatojas cieši un droši pats

uz sevi; viņa cenšanās, viņa nolūks ir augstākais

mākslas mērķis. Viņš jutīsies arvienu vēl esam tālu

no šī mērķa tādēļ būs pret mākslu un mākslas sajē-

gumu arvienu ļoti pazemīgs un atzīsies, ka viņš darī-

jis vēl maz, lai*cik augsti arī ir viņa ražojumi, un lai

cik augsti arī viņa pašsajūta varētu sacelties samērā

pret pasauli. Turpretīm diletanti, vai patiesībā dar-

ba neprašas, liekas nedzenamies pēc kāda augstāka

mērķa, neredz sev uz priekšu, bet tikai to, kas notiek

viņam blakus, tādēļ arī viņi salīdzina arvienu, pa lie-

lākai daļai pārliecīgi uzslavē, neveikli paļā, izrāda

piemērīgu godbijību pret sev līdzīgiem, ar to izrādī-

dami itin kā draudzību, piekrišanu, kāmēr patiesībā
tikai aar to sevi cildinās.

Ģēte.

Katra īsta mākslas darba ideja stāv pirmā vie-

tā. Tādēļ mākslinieks; darbu iesākdams, turpinā-
dams un nobeigdams, gaiši un noteikti patur savā ap-

ziņā idejas ceļu. Ideja ikkurā mākslas darbā ir un

paliek par viņa ziedu un augli. Literātūrā ideju „mie-

sā pārvērst" ir vieglāki, nekā plastiskās mākslās.

Skulptūrā un glezniecībā tiek uztverts tikai viens mo-

ments. Un šīs krāsās vai momentā ietvertais mo-

ments nereti izteic tikdaudz kustības, ka par viņu var

stāstīt garu stāstu. Tādēļ šis moments — visa darba

vērtība.

Tikko liels artists vai liels mākslinieks aizkar

kādu dabas neskaistumu — tas acumirklī pārmainās:
kā zem burvja zižļa mājiena, kas agrāk neskaists bi-

ja, nu top par daiļu. Kā burvībā. Zīmīgs piemērs
ir Millē glezna: no saules, darba un nabadzībā nomo-

cīts zemnieks uz brīdi atspiežas uz sava kapļa. Pār-

spēka darbs viņu novedis tādā stāvoklī, kā pātagām 1
sakapātu smagu darba zirgu. Bet tikko mākslinieks

zīmīgi pastrīpo viņa sejā pacietības izteiksmi, šis ne-
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laimīgais — no paša likteņa mūžīgai ciešanai nolem-

tais „zemnieks ar kapli" pārvēršas par lielisku cilvē-

ces zimbolu. Mākslā nevērtīgs un kroplains ir tik.

tas, kam nav kā ārējās, tā iekšējās patiesības. Viss,

kas samākslots un kas: nav no dziļas sirsnības ap-

dvests, mākslā lieks un nederīgs.

A. Rodēns.

Kas ar mazāk un vienkāršiem zimboliem izsaka

visvairāk un svarīgāko, tas ir lielākais mākslinieks.

H. Heine.

Lai mākslā radītu ko lielu, uz to vajaga šo triju
lietu: vīrišķīgas enerģijas, sievišķīga maiguma un

bērna naivitātes.

R. Begass.

Es prasu no sava mākslinieka, lai viņš būtu

viens no sava laika labāki izglītotiem cilvēkiem.

Boklins,

Cieši izveidotas individuālitātes

nebūt nav vajadzīgs, lai sasniegtu ar saviem darbiem

iespaidu, — jāl tā pa daļai viņam var būt pat par

traucēkli. Jo ar lielāku tiesību viņš, līdzīgi Richar-

dam Ilī., var par sevi teikt: „esmu pats viens vien",

jo mazāk līdzīgu stīgu viņš citu krūtīs iekustinās.

Vajag tā redzēt, kā Rembrandts redzēja, un tā sa<-

just, kā Ģēte sajuta, lai Ģēti un Rembrandtu spētu
baudīt. Tādēļ mākslinieki, kas savā laikā bijuši tau-

tā vispazīstamāki un pa gadu tūkstošiem uzturēju-
ši savu svaru, kā Homērs, Sofokls, Praksitels; nav

individuēli; bet tipiski.
. .

Individuēls mākslas darbs

atstāj jo pilnīgu iespaidu tikai uz tādu, kuram viņa

sacerētāja persona ir garā radniecīga; taču ko viņš
zaudē pie iespaida plašuma sasniegšanas, to gūst ba-

gātīgi attiecoties: uz dziļumu.
Otto Seecks.'(„Populāre Schriften".)
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Nav taisnība, ko parasti dzird apgalvojam, ka

publika mākslu novelkot lejā, un visos laikos, kur

māksla nokritusies, tur vainīgi bijuši mākslinieki,

šillers.

(drāmas „Braut von Messina" priekšvārdos).

Cik daudz valodas kāds pārvalda, tikdaudz drau-

gu viņam; cik daudz mākslas un amatus viņš prot—

tik daudz reiz viņš ir atsevišķs cilvēks.

Emersons.

Par mūziku izteicās Bēthovens lepnos vārdos:

ir augstākā parādība (Offenbarung) par

visu gudrību un filozofiju". —
Nietcše sprieda: „Vai

ir ievērots, ka mūzika atraisa garu, dod domām spār-
nus? Kā cilvēks, mūzikai nododamies, top par lie-

lāku filozofu?

Mūzika ir pasaules valoda un to nav vajadzīgs
pārtulkot, viņā runā dvēsele uz dvēseli.

zika ir atslēga uz sieviešu sirdīm").

B. Auerbachs.

Dziesmas satriec mūrus, pārvērš sirdis, mūzika

tieši tīra un apskaidro mūsu dvēseles.

J. Poruks.

Pētiet tautu vēsturē, un jūs gaiši redzēsiet to

lielo patiesību, ka labu mākslu tik tās tautas radī-

jušas, kurām bija prieks pie tās; kuras no tās pār-
tika kā no maizes; viņā sildījās kā aizvēņa saulītē:;
kuras tai parādoties gavilēja un priekā par viņu de-

joja, kuras par viņu strīdējās, cīnījās, badu'cieta;
tautas, kuras centās viņu iegūt par savu ciešu piede-
rumu.

Arī mākslai jāsāk ar darbu — zemi gaišu un tau-

tu skaistu darīt. Nav māksla uzrādāma zemēs, ku-

rās ļaudis spiedoša darba novārdzināti bija bāli un ar

nāves ēnu sejā, kur jaunībai lūpas ne«ārtoja asiņu
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pilnumā, bet zilgmēja savītušas un slimību izķēmo-
tas.

Džons Reskins.

Grieķu mākslas augstākais ziedu laiks iestājās
tad, kad Perikļa laikā valsts rokās atradās nedzirdē-

tas bagātības; visi Akropola mākslas darinājumi at-

tēloja jaunās dēmokrātiskās valsts domas un uzvaru*

tie nāca no valsts, ne no atsevišķo augstmaņu bagā-
tībām. Lielākie vācu dzejnieki priekš 100 gadiem

sakopojās Veimarā, ģeniālākie mūsu laiku vācu glez-

notāji — nabagā Bavārijā, Minchenē, kad tur droši

nevienam privātam cilvēkam nebija kabatā neviena

milliona. Un ja jautājam mūsu tagadējos māksli-

niekus; visi daiļākie raksturi nikni atsaucās par to

negaršību, ar kādu jaunie naudas bajāri, pārātri nau-

dā iedzīvojušies rūpnieki apvērtē bildes pēc olekšu

garuma.

Mākslas un zinātnes uzziedēšana, augstākā tiku-

mībā, smalkākā dzīves paraša ir gan savienotas ar

zināmu turību, ja pat ar zināmu bagātību, bet ne ar

iespējami nevienādu mantas sadalīšanu; šie kultū-

ras ziedi uzplaukst no tiem pašiem sabiedrības un po-

litikas, kā arī morāles pumpuriem, kā pati pieaugo-
šā tautas turība. Bet turības nevienādīgā izdalīša-

na līdz šim taisni ievadījusi jeb veicinājusi viņu sa-

krišanu.

G. šmollers.

Mākslai jāuztur sava brīvība pret baznīcu un

pret zinātni: viņa nav nevienas ienaidniece, bet viņa
ir dievība, bez starpniekiem, un nepanes nekādus

dogmu sludinātāju netīros lūžņus ne no vienas puses,

tāpat kā nelaiķa Pegass.

Gerhardts Hauptmanns.

Māksla ir neatkarīga tā no zinātnes, kā no derī-

guma principa un morāles. Nav jābīstas, ka ar to

top aizstāvēta frivola un auksta māksla, jo kas ir

frivols vai auksts, ja tas tiešām tāds ir, tad tikai tā-
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dēļ, ka nav novests līdz pilnīgas izteiksmes stāvok-

lim; jeb citiem vārdiem sakot: frivolitāte un auk-

stums ir arvienu formas, aistētiskā izstrādājuma kļū-
das jeb sekas.

Benedetto Kioče.

Arī kāds cits itālietis, E. Koiradini, aprādīja

(1906.) mākslas darbinieku' neatkarību no zinātnes,

starp citu izteikdamies šādiem vārdiem: „Māksli-
nieks pie savu darbu radīšanas neizlieto nekādas zi-

nāšanas, viņš neseko likumiem un regulām — bet ti-

kai rada; un pat ja viņš ir zinātnes vīrs, viņam savā

mākslinieciskā darbā nav vairs darīšana ar zinātni,

viņam tā jāaizmirst un viņš to aizmirst kādas citas

savas dvēseliskas būtības dēļ. Viņš rada tāpat, kā

koks nes augļus, kā cilvēks mīļo — bez nolūka, ievē-

rojot pie tam augļnesības un mīlas likumus". Tam-

pretīm daži atzīst, ka zinātnes progress darījis un

dara iespaidu uz mākslas būtību. Tā piem. Otto

iSeecks apgalvo („Kūnstier v. Gelehrte"), ka „bez zi-

nātnes palīdzības nekad māksla nevar sasniegt aug-

stu attīstību, kāmēr otrādi gan iespējams. . . Piem:

izsmeļošas ziņas par cilvēka miesas būvi, kas nepie-
ciešami jāzin pie pilnīgas tēlotājas mākslinieciskas

radīšanas, sniedz tikai anatomija. Tādēļ tēlotāji
mākslinieki, taisni vislielākie, visgaišāki sajuta, cik

nepieciešama arī viņu nolūkam ir zinātne, un starp

visu laiku un tautu dzejniekiem gan ļoti maz tādus

atradīs, kas nebūtu jēmuši dzīvāku dalību pie sava

laika mācīto vīru centieniem un kuriem viņiem ne-

būtu jāpateicās par daudziem saviem auglīgākiem,

ierosinājumiem". Pēc Vundta māksla ir

zinātnes piepildījums. Zinātne un māksla viena

ru papildina un dara viena uz otru iespaidu.
Es nepazīstu nekādu citu netikumību kādā māk-

slas darbā, kā vien to, kad tas neizpilda savu uzde-

vumu, būt daiļam un krietnam, vai kad tas iziet no

savām robežām, īsi sakot, kad tas neko neder.

Šleiermachers,
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Noslēpumainais mākslā aplūkojot A. Rodena dī-

vaino skulptūru „Krustā sistais", viņam jautāja par

viņa reliģijas pārliecību. Skatoties pēc tā. — Ro-

dens atbildēja — kādu nozīmi piedod šiem vārdiem.

Ja ar vārdu reliģija saprot parasto baznīcas pada-
rīšanu" un ticēšanu noteiktām dogmām, tad, protams

neesmu reliģiozs. Un kas mūsu laikos lai būtu ti-

cīgs? Kas lai atsakās no sava prāta un visu iznīci-

nošās kritikas? Es domāju, ka reliģija ir kaut

cits un nevis lūgšanu bulbuļošana. Viņa ir pasaulē
nesasniedzamā līgšana, lielais neiztulkotais spēks,
mūsu miesas un gara straujā tieksme pēc visa, kam

nav krastu un robežu, tieksmē pēc bezgala zinībām,
ibezgala mītas.

.
.

Jā, tādā nozīmē esmu reliģiozs:
īstie mākslinieki patiesībā ir visreliģiozākie ļaudis.
Viņi savos darbos ielej dabas patesību un ne tikai

ārējo, bet galvenā kārtā — iekšējo".
Es domāju, ka nav vairāk lietišķi ļaudis, kā

mākslinieki. Vispirms īsti mākslinieki dzīvē ir vie-

nīgie, kas mīl darbu. Galvenais šā laikmeta ļaužu
grēks ir, ka tiem trūkst mīlestības uz savu profesi-

ju. Tas redzams it visur. Politiskie darboņi lūko

tik uz materiālo labklājību, neinteresējoties par lie-

tas būtību, par savas dzimtenes labklājību; fabri-

kanti aizmirst savas firmas godu un vilto produk-

tus; arī strādnieki bieži vien nepienācīgi izpilda sa-

vus pienākumus. Priekš visiem gandrīz bez izjēmiu-

ma darbs ii* rūgta nepieciešamība, nolādētas klau

šas, lai gan tas ir dzīves saturs, mūsu laime. Un te

mākslinieku kaislā darba aizraušanās varētu visiem

noderēt par paraugu: Apzīmējumu

es lietoju vārda visplašākā nozīmē. Par tādu es no-

saucu ikkuru, kas ar prieku veic savu darbu.

A. Rodēns.

Apgabalu, kur mākslas ziedējušas, radījuši arī

daiļākos cilvēkus.
Vinckelmans.
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Tautas māksla — tas ir pats īstais mērķis mo-

demiem mākslas amatniecības centieniem! Ne tā kā

visa tauta būtu gaidāma kā jauna vērtību radītāja
un mākslas attīstītāja.

.
.

Bet tautas māksla ir ce-

rama tai ziņā, ka tautai nāktu par labu tas, ko vi-

ņas nedaudzie ģēniji rada.

Jānis Asars.

Daiļums ir viens no tiem lieliem dabas noslē-

pumiem, kura iespaidu mēs redzam un sajūtami, bet

par kura būtību mums nav vispārēja pilnīga sajē-

guma. Ja šis jēgums būtu ģeometriski skaidrs, tad

civēku spriedumi par daiļumu nebūtu tik dažādi, un

pārliecība par patieso daiļumu būtu viegla. (Aristo-

telis atbildēja uz jautājumu: kamdēļ daiļš patīk? —

„Tā var jautāt tikai aklais").
Klusums ir tas stāvoklis, kas daiļumam, tāpat

kā jūrai, vispiekritīgākais, un piedzīvojumi rāda, ka

daiļākie cilvēki ir klusas tiklas dabas.
. , Augsta

daiļuma jēdziens neronas arī citādi, kā vien klusā no

visa cita atsvabinātā dvēseles apcerē.

Vinckelmanns.

Spriešana par mākslu ir visveltīgākā spriešana.
Kas mākslu saprot, tas zin, ka katra māksla runā

savā īpašā valodā, un runāt par mākslu ar vārdiem

ir veltīgi. No tam tadarī nāk, ka visvairāk par māk-

slu runā tie, kas viņu nesaprot, nesajūt.

Ļ. Tolstojs.

Par paliekoši vērtīgāko mākslā sprieda nelaļis
franču mākslas kritiķis T. Gotjē: „Visa grieķu tēl-

niecība sajemta kopā Milos Venerā; tāpat varētu sa-

mazināt visu Francijas prozu un dzeju uz vienu mē-

renu sējumu". Tas pats sakāms par visām literatū-

rām, un to savā laikā arī izpildīs.
J. Baumanns.

(„Diehter. v. vrissenseh. Weltansicht// 1904),
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P. K. Rozeggers sprieda: „Lai visu pašauties lite-

ratūru sajemtu kopā, tur nav nevienas bibliotēkas

zāle tik plaša un neviena mācīta vira galva tik liela.

Bet no visām sēnalām iztīrītu, to varētu ērti sakraut

uz ēzeļa muguras".

Cilvēci vada daudz vairāk fantāzija nekā prāts.
Tas ir visspēcīgs, kas griežas pie tautas iedomu spē-

jas (fantāzijas) — tikai tas neaizmirstams, kas uz

viņu prot darīt iespaidu.
Georgs Brandess.

Dzīve nebūtu panesāma, ja cilvēks nekad ne-

sapņotu.
Anatols Franss.

Politika nav zinātne, kā to daudzi profesoru kun-

gi iedomājas, bet māksla.

Bismarks.

Kā komplicētas debess ķermeņu kustības var iz-

skaidrot tikai ar augstākās matēmātikas palīdzību,
kā augu un dzīvnieku valsts smalkās metamorfozas

tiek saprotamas tikai pateicoties ķīmijas grūtākām
formulām, — tā lieli mākslas darbi izskaidrojāmi ti-

kai ar augstākām psīcholoģijas teorijām un sistē-

mām.

Ipolīts Tens.

Zinātne rokās zemes dziļumos, pētī zvaigžņotās
debesis, meklē esošā pamatojumu un cēlonisko saka-

rību. Turpretī māksla ir jūtu izpaudums, kura nāk

un iet pie sirds. Tamdēļ nemeklēsim mākslā pama-
totību, bet tikai daiļumu. ž. Bundurs

Māksla ir durvis, bet zinātne ceļš, kas ved uz

mūžību. Rich. Liepiņš.

Kam zinātne un māksla, tam ir arī reliģija,.
Gēte.
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Filozofija ir tuvāka mākslai, nekā zinātne. Viņa
gremdējas lietu pašā būtībā un meklē viņu iesākumu

un galus. Tas ir īpašs domāšanas veids un virziens,
tuvāks dzejiskai, nekā zinātniskai domāšanai, šādai

domu darbībai vajadzīgs īpaša talanta, īpaša gara dā-

vanu, tāpat kā mākslinieciskai radīšanai.- Viņā ir

sava īpaša loģika, pret kuru nedrīkst apgrēkoties.

Prof. A. Dauge.

Ai gaisma! Arvien gaismu! Visur gaismu!

Visur vajadzīga gaisma. Gaisma ir grāmatā. At-

verat plaši grāmatu. Ļaujat tai spīdēt, ļaujat tai

darboties. Vienalga, kas jūs esat, ko gribat kulti-

vēt, dzīvu darīt; uzbūvēt, aizkustināt, dēstīt mieru;

sniedzat visur grāmatas; mācat, rādāt un izskaid-

rojat; ceļat skolas; skolas ir civilizācijas gaismas
punkti.

Viktors Igo.

Katrs laikmets ir mīkla, kuru atmin nevis viņš
pats, bet tikai vēl nākotne.

lerings.

Laiks ir upe, kas kalnu klintis urbina un dru-

pina un tērzīgā steigā un vizu'ojošām putām dodas

lejup, līdz nogrimst aizmirstības jūrā. Laikam nav

nekādas cieņas pret ko ; viņš tas, kas dzīviem dod

taisnību. Laiks ir lielākais atkritējs, nebēdīgākais

kritiķis, kam viss, kas vien pasaulē ronas, ir vērts;

ka iet bojā ; laiks ir bezgalīgs mēdītāju sēdeklis. Jo

solis no augstā, dižā, līdz smieklīgam, ir tikai solis

no mūžīgā uz laicīgo.

Kārlis Joēls.

Laiks dara visu: viņš rada dievus un cilvēkus...

Aleksandrs Lielais, mūsu laikos Maķedonijā dzimis,

būtu iznācis nabags vīrelis; un ja jūsu Ludvigs XIV.

būtu bijis Ludvigs XV. dēla dēls, tad viņš savu tro-

nī uzkāpšanu būtu atklājis ar vispārēju bankrotu,
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kas viņam nenestu slavu. Ar gara dāvanām vien

nepietiek ja tām trūkst līdzekļu viņu izlietāšanai,

Pestaloccis.

Gleznotājs un tēlnieks ir divi dzejnieki, bet pē-

dējais nekad nepārspīlē. Tēlniecība necieš ne pase»,

ne burleskas gara, ne smieklības. reti kad'

rau. Marmors nesmej.
Didero (Salons).

Nav augstāka mērķa mākslai, kā aizdedzināt to

prieksajūtu, kas visu viņa būtību atsvabina no vi-

sām zemes mokām no visas ikdienas nospiestības
kā no netīriem sārņiem un viņu tā pacilā, ka viņš ie-

rauga dievišķo, pat nāk ar to sakarā, šī prieka ie-

rosme, šī pacelšanās uz idejiska, redzes stāvokļa, ku-

ra labprāt tic tīrideāla skaistajam brīnumam.
.

.

tikai tas vien ir pēc manas pārliecības īstais teātra

mērķis.
. E. T. A. Hoffmanns:

Ko mūzika izsaka, tas ir mūžīgs un bezgalīgs.
Katrs var pēc saviem spēkiem, spējām un sirdsprā-
ta no viņas smelties, ko vien viņš spēj baudīt un sa-

just.
R. Vāgners.

Mūzikas talants var parādīties pie cilvēka vis-

agrāki, tādēļ ka mūzika ir pilnīgi kas iedzimis, iek-

šķīgs, kam no ārienes nav vajadzīgs nekādas tielas

barības un nekādu no dzīves smeltu piedzīvojumu,
Gēte.

Māksla ir savu dzīvi darīt par pastāvīgu uzvāru.
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