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IEVADS

«Viss, kas bijis, nav pazudis, tas līdzi-

nās neapkustoša, čakla gara krāju-
miem, kas pašlaik gan aiz atslēgas,
bet patur savu vērtību. Viss piedzīvo-
tais ierakstās mūsu dvēselē un top par
mūsu garīgo mantu.»

/. Poruks

Šī grāmata veltīta 20. gadsimta sākuma latviešu dze-

jas versifikācijai — metrikai un ritmikai. Kāpēc par

izpētes objektu izraudzīta tieši versifikācija?
Mums ir vesela virkne nozīmīgu pētījumu par šī

perioda dzejas semantiku vai semantiku un formu, 1

bet īpaša darba ne par šī, ne citu periodu dzejas for-

mas īpatnībām līdz šim vēl nav. To, ka formai gad-
simta sākuma dzejas tradīcijas veidošanā ir tikpat

svarīga nozīme kā idejiski tematiskajam slānim, ne

vienreiz vien uzsvēruši paši dzejnieki, kā Rainis, As-

pazija, K. Skalbe un citi, uz to daudzkārt norādīts

arī literatūrzinātnē un literatūrkritikā. Tieši gadsimta
sākuma dzejas forma kā pētījuma objekts izvēlēta

1 Vispirms te jāmin fundamentālais V. Valeina pētijums
«Latviešu lirika XX gadsimta sākumā. 1900—1917» (R., 1973),
kur gadsimta sakuma dzeja skatīta plaša tveruma — tematikas,

virzienu, strāvojumu, lirikas žanru, mākslinieciskā veidojuma
īpatnību aspektā.
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tāpēc, ka šajā periodā mūsu dzejnieki pirmo reizi sāk
īsti apzināties, ka formai var būt un ari ir liela no-

zīme dzejas satura atklāsmē. Agrāk metrikai un vēl

jo vairāk ritmikai latviešu dzejā bija tikai dekoratīva,

pakārtota loma (kā 18.—19. gs. pirmajā pusē) vai

arī tā kalpoja eksperimentāliem nolūkiem (kā J. Alu-

nāna, Ausekļa, A. Pumpura dzejā). Izņēmumu ir pa-
visam nedaudz.

Dzeja kā pastāvīgs literatūras veids pastāv un la-

sītāju interesē nevis tāpēc, ka idejiski tematiskā ziņā
tā jūtami atšķirtos no citiem veidiem, bet gan tāpēc,
ka dzeja to pašu pasaka citādi — ar saviem izteik-

smes līdzekļiem. Tātad: svarīga ir ne tikai dzejas
idejiski tematiskā, bet vienlīdz arī formālā puse.
Forma ir dzejas valodas sastāvdaļa, un tās pamat-
elementi metrs un ritums līdz ar to ir semantiski

ekspresīvi. Tāpat kā līdzās vārdiskajai pastāv arī

žestu un mīmikas valoda, tāpat līdzās semantiskajam
slānim poētisko informāciju sniedz arī dzejas forma.

Šis darbs ir veidots, balstoties uz tradicionālajām
filoloģiskajām metodēm (un vispirms jau intuitīvi

loģisko), bet par palīgmetodi jeb, precīzāk, par darba

instrumentu lietota matemātiskā statistika 2
,

kas līdz

šim latviešu padomju literatūrzinātnē nav tikusi pla-
šāk izmantota. Ja pēta vienu vai nedaudzus objektus,
tad šī metode ir lieka, turpretī, kad tiek pētīts daudz

objektu, kā tas ir arī šajā gadījumā, kur kopējais
dzejoļu skaits pārsniedz 4000, bet dzejas rindu skaits —

80 000, tad paļauties tikai uz acumēru ir riskanti.

Lasītājam var rasties jautājums: vai ar matemā-

tiskās statistikas palīdzību iegūtie rezultāti nekalpo

2 Matemātiska statistika — statistisko datu sistematizā-

cija, apstrāde un izmantošana ar matemātikas metodēm.
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tikai jau agrāk konstatētu patiesību vēlreizējai pār-
baudei?

Tas, ka gadsimta sākums latviešu dzejā ir lielu

meklējumu un atradumu laiks, ir vispārzināms. To,
ka tiek radīta gan saturā, gan formā jauna dzeja,
apzinājās jau paši dzejnieki un tālaika kritiķi. Bet

vai tāpēc varētu teikt, ka visa tālākā šī laikposma

dzejas izpēte būtu bijusi lieka? Protams, ne, jo katrs

laiks vienu un to pašu parādību redz citādi, bez tam,

paejot gadiem, subjektīvais uztveres moments mazi-

nās, tas, kas laikabiedriem likās svarīgs, var zaudēt

nozīmību un otrādi.

Matemātiskās statistikas metožu lietojums neno-

zīmē, ka šajā pētījumā centrā izvirzīta dzejas rēķin-
vedība: skaitļu, tabulu, grafiku, formulu valoda. Savā

laikā matemātiskās statistikas vietu un nozīmi filo-

loģijā ļoti precīzi definējis krievu dzejas zinātnieks

B. Tomaševskis: «Filologu bailes no skaitļiem lielāko-

ties izskaidrojamas ar nepareizu priekšstatu par

skaitļu lomu zinātniskā darbā. Skaitlis īstenībā neko

neatrisina, t. i., skaitlis neinterpretē, bet tikai kalpo

par fakta konstatēšanas un aprakstīšanas līdzekli.

Taču nevajag domāt, ka šīs funkcijas veikšanai der

tikai skaitļi līdz desmit.»3

Dzejas pētīšanā statistiskās metodes pirmoreiz
sistemātiski sāka lietot krievu dzejas pētnieki A. Be-

lijs4
un B. Tomaševskis. 5 Pēckara gados interese par

šīm metodēm kļuvusi vēl lielāka nekā pirmskara pe-

riodā, un var teikt, ka gandrīz neviens pētījums, kurā

skatīts kāds periods tās vai citas tautas dzejā vai

kāda dzejnieka metrika un ritmika kopumā, neiztiek

3 Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929, с. 275, 276.
4 Белый А. Символизм. М., 1910; он же. Ритм как диалек-

тика и «Медный всадник». М., 1929.
5 Томашевский Б. В. О стихе. Л., 1929.
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bez salīdzinošas statistikas. Vispirmā kārtā te jāmin
amerikāņu zinātnieks K. Taranovskis6

,
padomju dzejas

pētnieki A. Kolmogorovs, A. Prohorovs 7
un M. Gas-

parovs
8

. Dzejas pētniecības darbā matemātiskās sta-

tistikas metodes daudz palīdzējušas arī mūsu kaimi-

ņiem — lietuviešiem un igauņiem. Te var minēt J. Peld-

mē pētījumu «Igauņu versifikācija» 9, L. Saukas funda-

mentālo monogrāfiju «Lietuviešu tautasdziesmu ver-

sifikācijas» 10
,

J. Girdzijauska «Lietuviešu versifikācija
XX gadsimtā» 11 utt.

Arī pie mums ir radušies vairāki darbi, kuru pa-

matā ir statistiskā analīze. Minēsim kaut vai rūpīgi
izstrādātos un objektu statistiski precīzi raksturojošos

R. Egles pētījumus par K. Skalbes un E. Veidenbauma

dzejas poētiku. 12 Pēc 1917. gada revolūcijas R. Egle

Petrogradā klausījās A. Belija lekcijas, kas, domā-

jams, ietekmēja viņa pētniecisko darbību. Tomēr arī

6 Тарановски К. Руски дводелни ритмовы. Београд, 1953;

он же. Основные задачи изучения славянского стиха. — В кн.:

Poetics. PoetyKa. Поэтика. Warszawa, 1966, t. 2, s. 173—197.

7 Колмогоров А. Н., Прохоров А. В. О дольнике совре-
менной русской поэзии. — Вопросы языкознания, 1963, № 3,
с. 84—95; они же. О дольнике современной русской поэзии:

Статистическая характеристика дольника Маяковского, Баг-

рицкого, Ахматовой. — Там же, 1964, № 1, с. 75—94; и др.
8 Гаспаров М. Л. Современный русский стих : Метрика и

ритмика. М., 1974; он же. Русский трехударный дольник

XX века. —
В кн.: Теория стиха. Л., 1969, с. 59—107; он же.

Тактовик в русском стихосложении XX в. — Вопросы язы-

кознания, 1968, № 5, с. 79—91; и др.

9 Poldmae J. Eesti vārsiopetus. Tallin, 1978.

10 Sauka L. Lietuviiļ liaudes dainy ciledara. Vilnius, 1978.

11 Girdzijauskas J. Lietuviņ ciledarcļ: XX amžius. Vilnius,

1979.
12 Egle R. Eduards Veidenbaums dzīve un darba. Cēsis,

1926, 181—192. lpp.; Egle R. K. Skalbes dzejas māksla. —

Grām.: Skalbe Ķ. Kopoti raksti, 1939, 10. sēj., 315.—333. lpp.
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ft. Eglēm statistika vēl nav pastāvīgs darba instru-

ments, to viņš izmanto tikai laiku pa laikam.

Ar matemātiskās statistikas metožu palīdzību var

iegūt objektīvāku rezultātu, nekā izmantojot tikai

intuitīvi loģisko metodi. Protams, nedrīkst pārspīlēt
statistisko aprēķinu ceļā iegūto rezultātu precizitāti.
Kā zināms, matemātiskā statistika operē nevis ar

viennozīmīgiem rezultātiem, bet ar varbūtībām. legū-
tie skaitliskie rādītāji ir tikai tuvinājums. Šo skaitļu
ticamību, precizitāti var novērtēt, aprēķinot iegūtā
rezultāta absolūto un relatīvo kļūdu. Jo mazāks ir

dzejas teksta apjoms, jo lielāka kļūda var būt aprē-
ķinā un otrādi. Bet, kā zināms, atsevišķi dzejoļu
krājumi parasti ir visai nelieli: vidēji no piecdesmit
līdz astoņdesmit dzejoļiem. Ja mēs gribam noteikt

kāda pantmēra īpatsvaru šādā krājumā, tad raksturot

to ar precizitāti līdz vienai procenta desmitdaļai vai,
vēl vairāk, simtdaļai ir lielāka neprecizitāte nekā

teikt: no krājuma piecdesmit dzejoļiem 20% uzrakstīti

četrpēdu trohajā un aptuveni tikpat (15%) — četr-

pēdu jambā.
Statistiskajai analīzei izraudzīta 1900.—1919. gada

septiņu ievērojamāko latviešu dzejnieku — Raiņa,

Aspazijas, V. Plūdoņa, J. Poruka, J. Akuratera, K. Skal-

bes un F. Bārdas — krājumos vai kopotos rakstos

ietvertā šajā periodā sacerētā dzeja. Salīdzināju-
mam — septiņu iepriekšējās 19. gadsimta otrā pusē
dominējušās tradīcijas dzejnieku darbi: J. Alunāna,

Ausekļa, A. Pumpura, M. Kaudzītes, J. Esenberģa,
E. Veidenbauma un J. Poruka līdz 1900. gadam sa-

cerētie dzejoļi.
Bez šiem diviem dzejas periodiem, kuru salīdzinā-

šana veido pētījuma pamatu, atsevišķos gadījumos
analīzei izmantoti arī citi latviešu dzejas vēstures

posmi: 18. gadsimta dzeja (Vecais Stenders), 20. gs.
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Ž0.—30. gadu dzeja (A. Čaks, J. Ziemeļnieks, J. $ud-

rabkalns), latviešu padomju dzeja (J. Sudrabkalns,
M. Ķempe, O. Vācietis, l. Ziedonis, J. Rokpelnis v. c.).
Tā kā pētījuma objekts ir 20. gadsimta sākuma dzeja,
var rasties jautājums, vai ir nepieciešams tik sīki

analizēt iepriekšējā un nākamo periodu liriku. Bet

nevar objektīvi novērtēt gadsimta sākuma dzejas
formas novatorismu vai tradicionalitātes pakāpi, ja
nav zināms, kāda bijusi versifikācija pirms un pēc
tam.

Lasītājs, iespējams, var vēlēties, lai tieši 20. gad-
simta sākuma dzeja būtu aptverta plašāk. Gadsimta

sākuma liriku varēja pārstāvēt ne septiņi, bet, piemē-

ram, desmit dzejnieki. Tāpat pētījumā varēja aptvert
ne tikai krājumos apkopoto, bet arī periodikā publi-
cēto dzeju. Bet, ja materiālu arī papildinātu ar šo

dzeju, nekas būtisks gadsimta sākuma dzejas ainā

nemainītos. Tieši otrādi: tipiskās šī perioda dzejas
iezīmes te būtu mazāk izteiktas un mazāk izteiksmī-

gas nekā jaunās tradīcijas pamatveidotāju dzejā.
Terminoloģiskajiem jautājumiem it kā nevajadzētu

veltīt pārāk daudz uzmanības, jo dzejas zinātnē jauni
termini tikpat kā netiek ieviesti. Lielākoties pētnieki
izlīdzas ar tiem pašiem terminiem, kas lietoti jau

antīkajos laikos: tāpat tiek saukti gan metri (daktils,
amfibrahijs, anapests, jambs, trohajs v. c), gan

dzejas prosodiskās struktūras lielumi (ikts, ana-

krūza, klauzula v. c). Taču katrs virziens, katra lite-

rārā skola jau pazīstamajos terminos ieliek savu jēgu
un savas nianses. Un lielākie strīdi visbiežāk notiek

nevis par būtību, bet gan tāpēc, ka vienu un to pašu

parādību apzīmē ar dažādiem terminiem vai ot-

rādi — atšķirīgas lietas apzīmē ar vienu terminu.

Atcerēsimies kaut vai niknos strīdus ap krievu for-

mālistiem. Pat vienas formālās skolas ietvaros vārds
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«forma» tika izprasts dažādi (sal. J. Tiņanova,
V. Šklovska, R. Jakobsona, V. Propa v. c. viedokļus).

Tāpēc tieši pie terminoloģijas jāpakavējas sikak.

Mūsu gadsimta sākuma dzejā pārstāvētas divas

vārsmošanas sistēmas: sillabotoniskā un toniskā.

Sillabotoniskās vārsmošanas sistēmas

rāda pats nosaukums, ir divi nosacījumi: sillabiskais

(noteikts zilbju skaits rindās) un toniskais (noteikts
metrisko uzsvaru skaits un izkārtojums rindās). Tur-

klāt otrais — toniskais — nosacījums ir galvenais,
jo pēc metrisko uzsvaru izkārtojuma (neuzsvērto
zilbju skaita starp potenciāli jeb metriski uzsvērtajām)
mēs diferencējam metrus. Sillabiskais nosacījums sil-

labotonikā, it īpaši brīvajos pantmēros, bieži ievērots

tikai relatīvi. Piemēram, K. Skalbes dzejolis «Mēneš-

sērdzīgais»:

Man balā pusnaktī, kad pilsēts dus,
Sak dvesle klusi zvaigžņu slāpt,
Par jumtiem traukties tīk, pār korāni kāpt,
Pār torņiem mēnesnīcā šūpoties
Un aklām acīm zvaigznēs skatīties

O, vārdā mani nesauciet,

Kad staigāju ar seju bālu!

Tik smagi man no jumta krist

Un pamest zvaigžņu miglu tālu.

Šis dzejolis sacerēts brīvajā (četrpēdu un piecpēdu)
jambā. Toniskais nosacījums — intervāls starp po-
tenciāli uzsvērtajām zilbēm — te ievērots konsekventi,

bet sillabiskais nosacījums — tikai daļēji (zilbju
skaits rindās mainās no astoņi līdz desmit).

Sillabotonika Eiropas dzejā izveidojās kā kompro-
missistēma starp romāņu tautu sillabiku un ģermāņu
toniku. Latviešu mākslas dzejā sillabotonika ienāca

ar tulkojumiem no vācu valodas. Mūsu mākslas dze-

jas sillabotonikas dibinātājs K. Fīrekers garīgo
dziesmu tulkojumos izmēģināja dažādus jamba un
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trohaja pantmērus. Trijzilbju pantmēri (daktils, am-

fibrahijs un anapests) latviešu dzejā lietoti daudz

retāk nekā divzilbnieki, turklāt regulāri — tikai sākot

ar 19. gadsimta otro pusi. Vācu, angļu un krievu

dzejā tas notika nedaudz agrāk — 19. gadsimta sā-

kumā un vidū.

Logaēds — pārejfornia no sillabotoniskās uz to-

nisko sistēmu. Parasti izšķir divu veidu logaēdus.
Strofiskajā logaēdā blakusrindu metriskā uzbūve pa-
rasti atšķiras, bet visās strofās kopumā paliek nemai-

nīga. Pie šī veida logaēdiem pieder toniskais antīko

strofu (Alkaja, Alkmana, Arhiloha, Sapfo v. c.) at-

veidojums. Piemēram,

Katra būtne tik tvīkst — sakumam galu jaust, /v/vv/ // /vv/v/
Katru vielu tā spēj — galībā vien tik jēgt, /v/vv/ // /vv/v/
Galu nesniegt ir šausmas — /v/vv/v
Labāk pašai tad galā zust. /v/vv/v/
Gara nemieram dots — izcelt, ka gala nav, /v/vv/ // /vv/v/
Tavs, tu jūti, ir spēks — nebeidzot degošs

plūst, /v/vv/ // /vv/v/
Drošs pret mūžības šausmām, /v/vv/v

Griezējs—šķīrējs to galu veikt. /v/vv/v/ 13

Šis fragments no Raiņa dzejoļa «Būtnes bailes» ir

Asklepiada 3. strofas tonisks pārlikums.

Otrs — rindu — logaēds ir pantmērs, kurā blakus-

pēdu metriskā uzbūve parasti atšķiras, bet rindu met-

riskā uzbūve ir nemainīga. Rindu logaēds latviešu

dzejā ir sastopams ļoti reti. 20. gados to sastopam
Raiņa dzejā:

13 šeit un turpmāk ar «/» apzīmēta uzsvērta, ar «v» —

neuzsvērta zilbe, ar «//» — cezūra.
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Pilna vēju ir lielā kalnu sprauga. /v/vv/v/v/v
Simtu aizas tur satek vienā mutē. /v/vv/v/v/v
Katra aiza tur pūš ar savu vēju: /v/vv/v/v/v

Rīta, vakara vēju dienas vidu. /v/vv/v/v/v
Katra aiza tur pūš ar saviem tvaikiem: /v/vv/v/v/v
Miglu, negaisu, lietu, krusas krācēm /v/vv/v/v/v
Mani glāb tu no tiem uz saldu dusu: /v/vv/v/v/v
Mīksta gulta, un slēģi ciet, un klusu, klusu /v/vv/v/v/v/v 14

(«Cento valli — vai maggia»)

Toniskās vārsmošanas sistēmas pamatā ir metrisko

uzsvaru izkārtojums un skaits rindās. Metru, kurā

intervāls starp potenciāli uzsvērtajām pozīcijām ir

no vienas līdz divām zilbēm, sauc par daļenieku.
Termins «daļenieks» latviešu literatūrzinātnē, kā lie-

kas, pirmo reizi lietots, no krievu valodas tulkojot
L. Timofejeva un N. Vengrova «Mazo literatūrzināt-

nes terminu vārdnīcu» (R., 1965, 66.—68. lpp.). Šis

termins šķiet piemērotāks mūsu toniskās dzejas po-

pulārākā metra apzīmējumam nekā R. Egles un vēlāk

M. Dombrovskas pieņemtie «akcentētās vārsmas» un

«tīri toniskais pantmērs». 15 Abi pēdējie, iespējams,
ir labskanīgāki nekā dajenieks, bet tos viegli var sa-

jaukt ar krievu «акцентный стих». Ar terminu «ak-

centētās vārsmas» šai darbā tiek apzīmēta metriskā

forma, kas atbilst līdzīgas struktūras metram ar ana-

loģisku nosaukumu krievu un angļu dzejas zinātnē.

Raiņa dzejolis «Sirdsasinis» ir četrpēdu daļenieka
paraugs:

Tu devi savas sirdsasinis,

Ko visu aptvert un veidot spēji, —

14 Šo rindu logaedu sauc par falekiju. Sīkāk par falekija
metriskajām īpatnībām sk. 54. lpp.

15 Egle R. K. Skalbes dzejas māksla, 316.—318. lpp.; Dom-

brovska M., Sirsone S. Latviešu dzeja : Valoda. Ritmika. Kom-

pozīcija. Žanri. R., 1966, 123., 124. lpp.
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Ne grauds no tava nav uzdīdzis:

Tu sausā akmens laukā sēji.
les gadi, šis augums būs izmiris,
Tad lietu un zelmeni atnesīs vēji:
Ap zaļo tīrumu sveši vaigi
Brīnoties stāvēs — tu dusēsi maigi...

Latviešu lirikā dalenieks parādās 19. gadsimtā tul-

kojumos no vācu valodas, galvenokārt ar H. Heines

toniskās dzejas starpniecību.
Nakamais toniskas sistēmas pantmērs ir taktometrs.

Tas ir metrs, kurā intervāls starp metriskajiem už-

svariem ir no vienas līdz trim zilbēm. Šis toniskais

metrs latviešu dzejā īsti ienāk tikai padomju laikā:

Neticiet, ka pulksteni negul, gu! pulksteņi /vvv/vv/v//vv
torņos, mākoņiem pieglauduši vaigus, guļ /v/vv/vvv/v/
senlaicīgi pulksteņi ar bumbām un svārstiem, /vvv/vvv/vv/v
draiski rūķīši šūpojas uz tiem, guļ
elektroniskie /v/vv/vvvv//vvvv
pulksteņi, viņi gāja progresa, viņi

aizmiguši /vv/v/v/vv/v/vvy
cilvēcības, varbūt pulkstenības vārdā, guļ

zelta, /vvv/v/vvv/v//v
sudraba pulksteņi, laiks tiem pat čakluma, /vv/vv/vv/vv
skopuma un asins sviedrus nav noslaucījis,

gu| /vvv/v/vv/vvv/
smilšu pulksteņi, tapuši no mūsu miesām

un /v/vv/vvv/v/vv
kauliem, ja smilšu pulksteņi guļ, tad māla, /vv/v/vv/v/v
granīta pulksteņi arī, guļ asnu un pumpuru

pulksteņi.. /vv/vvvv//vv/vv/vv ie

(V. Ļūdēns. «Neticiet, ka pulksteņi neguļ»)

Visbeidzot, akcentētās vārsmas — toniskais metrs,
kurā intervāls starp potenciāli uzsvērtajām zilbēm ir

nenoteikts, brīvs. Šis definējums gandrīz pilnīgi at-

16 šeit «//» nozīmē nevis cezuru, bet gan divu akcentu

saduru.
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bilst arī verlibra jeb brīvas dzejas definīci-

jai. Kā vienīgo atšķirību starp verlibru un akcen-

tētajām vārsmām, padomju dzejas zinātnieki min to,
ka verlibrs ir bez atskaņām, akcentētās vārsmas —

ar atskaņām. Taču acīm redzams, ka šāds definējums
ir nepilnīgs, pat neprecīzs, jo netiek ievērots galve-
nais kritērijs, pēc kura šķir metrus toniskajā dzejā,
un proti: zilbju skaits starp potenciāli uzsvērtajām

pozīcijām. īstenībā akcentēto vārsmu jēdziens saplūst
ar verlibra jēdzienu. Un tā nav nejaušība: parādības,
kas atrodas uz robežas starp divām dažādām sistē-

mām, parasti sevī ietver gan vienas, gan otras sistē-

mas īpašības un līdz ar to ir grūti precīzi un vien-

nozīmīgi definējamas. Gadsimta sākuma dzejā (ar

atsevišķiem izņēmumiem) ne akcentētās vārsmas, ne

verlibrs nav sastopami. Bet arī vēlākajos latviešu

dzejas posmos šie metri ir samērā reti, jo latviešu

dzejā tradicionāli ir tā sauktie papilduzsvari, kas pa-

rasti veidojas pēc vienas vai divām zilbēm (atkarībā
no metriskās inerces). Tāpēc lielāko vairumu latviešu

toniskās dzejas var ietilpināt daļenieka jēdzienā.
Protams, arī gadsimta sākumā ir atsevišķi dzejoļi,
kurus nevar pilnībā uzskatīt par daļeniekiem (tiem
ir neizteikta metriskā inerce, tāpēc papilduzsvari ne-

veidojas), bet arī verlibri šodienas izpratnē tie nav.

Piemērs sacītajam varētu būt 1913. gadā publicētais
V. Plūdoņa dzejolis «Elēģija»: astrofisks, ar biežiem

pārnesumiem, ar visdažādākā garuma rindām (no
viena līdz deviņiem uzsvariem), intervāls starp uz-

svariem no vienas līdz četrām zilbēm, baltās vārsmas

(t. i., neatskaņotas rindas). Lūk, neliels piemērs no

šī dzejojuma:

Es mīlu jūs, dienas, kuras dusat vēl

nākotnes tumšajā klēpī
Kā brīnišķas puķes pumpurā;
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Es mīlu jūs, nedzimušās, nebijušās dienas,
Kuru gaišo pieri vēl nav skūpstījusi rasotām lūpām rīta saule,

Jūs, dienas, kurām nāves palagus vēl nav klājis vakara mēness,
Jūs, dienas, kuru miršanu vēl nav apraudājušas

pusnakts zvaigznes ...

Kāpēc šo un tamlīdzīgus gadsimta sākuma dzejā
sastopamos dzejoļus grūti ar pilnām tiesībām pie-
skaitīt verlibram? Viens no galvenajiem iemesliem

ir ārkārtīgi mazais šāda veida dzejas tekstu skaits.

Lai par kādu dzejas formu varētu runāt kā par pat-

stāvīgu, no citām atšķirīgu, jāizanalizē samērā daudz

tekstu. Dažu poētisko tekstu ietvaros konstatējamās
metriskās īpatnības var izrādīties nejaušas, šai dzejas
formai nebūtiskas, ko varētu noteikt, ja iztvērums

būtu pietiekami plašs.
Līdzīgi arī par daļenieka ienākšanu latviešu oriģi-

nāldzejā, par iespēju to definēt kā atsevišķu metru,

nevis kā trijzilbju metru «kropļojumu» var runāt,
tikai sākot ar 19. gadsimta beigām, lai gan atsevišķi
daļenieka paraugi atrodami jau 18. gadsimta beigās
un 19. gadsimta sākumā.

Metriskā jeb ritmiskā proza t— nākamā starppakāpe
no dzejas uz prozu. Tas ir veidojums, kas pēc dažām

pazīmēm atbilst dzejai (metrs), bet pēc citām —

prozai (sižets, rindās nedalīts teksts). Sī viena no

galējām formas brīvības pakāpēm latviešu dzejā ienāk

nākamajā periodā (1920.—1930. g.), it īpaši A. Caka

dzejā.

Labi. Tad es aiziešu ciemā. Mēs spēlēsim kārtis par pieci
santīmi punktā. Sēdēsim kaut kur pie loga, dzersim ieskabu

vīnu, runāsim mazliet par dzeju, par sievietēm maigām un ne-

iesim tad, kad mums telefons zvanīs.

(«Monologs telefonā»)

Tā ir metriskā proza, kurai pamatā trijzilbju metrs.
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Metriskās prozas gadsimta sakuma lirikā nav, to-

ties atrodam dzeju prozā — veidojumu, kuram,

līdzīgi prozai, nav metra, nav rinddalījuma, bet ir

spilgta liriska intonācija, nereti dzejai raksturīgas
sintaktiskās konstrukcijas. Dzeja prozā ir J. Akura-

teram, V. Plūdonim, K. Skalbēm. leskatam neliels

fragments no X- Skalbes dzejprozas:

Es sēdēju jūrmalā uz pelēka akmeņa. Kreisajos sānos man

dzija vāts, kuru es ilgu laiku klusi slēpju un par kuru neviens

nekā nezin. Viņa degoši sāp, un manas kailās kājas, it kā no

kā nevarīgi izbēgt gribēdamas, ierokas dziļi smiltīs. No jūras
nāk vēsi viļņi un vienaldzīgi atskalo smiltis no manām kājām.
Un es redzu, ka manu kāju muskuļi raustās sāpēs.

(«Vakars jūrmalā»)

Dzeja prozā bieži nav nošķirama no prozas, it īpaši
no tādiem prozas žanriem kā miniatūra, tēlojums,
skice. Galvenais kritērijs te ir vai nu paša autora

norāde, ka tas ir dzejolis prozā, vai arī tas, ka šāda

tipa teksts atrodas dzejoļu krājumā, blakus dzejai.
Objektīva kritērija, pēc kura bez šaubīšanās varētu

vienu sacerējumu uzskatīt par lirisku prozu, citu —

par dzeju prozā, nav. Tā ir robežparādība, ko atkarībā

no konteksta var traktēt dažādi. Metriskā proza,

dzeja prozā, tāpat kā verlibrs un akcentētās vārsmas,

parasti raksturīgas periodiem, kad dzeja kā mākslas

žanrs jau pierādījusi, ka spēj eksistēt patstāvīgi, at-

šķiras no prozas — jau kļuvusi pietiekami stipra, lai,
sevī uzņemdama vairākas prozas īpatnības, tomēr

nezaudētu savu pamatbūtību. Visas nosauktās robež-

formas veidojas, dzejai un pjozai savstarpēji bagā-
tinoties un ietekmējoties.

Kādi versifikācijas pamatjēdzieni vēl tiek lietoti

šajā grāmatā?
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Minimālo metrisko mērvienību kopš seniem laikiem

sauc par pēdu. Laiku pa laikam teorētiskajā litera-

tūrā gan mēģināts šī «neglābjami novecojušā», «vec-

modīgā», «nekur nederīgā» un ar līdzīgiem raksturo-

jumiem apveltītā termina vietā likt kādu «labāku»,

aptverošāku (kā «ritmiskā grupa», «ritmiskais vārds»,

«kolons», «takts» v. c). Bet vismaz pagaidām neviens

no šiem jaunievedumiem nav attaisnojies. Sākumā

jauna nosaukuma ieviesēji, veco terminu «pēda» kri-

tizēdami, uzcītīgi lieto jauno, bet jau tajā pašā vai

kādā no nākamajiem darbiem līdzās jaunajam nosau-

kumam sastopama «tā sauktā pēda», vēl pēc pāris
rakstiem redzam pētnieku atgriežamies pie tā paša
tradicionālā termina «pēda». Tāpēc, šo grāmatu vei-

dojot, gan attiecībā uz pēdu, gan arī attiecībā uz ci-

tiem versifikācijas jēdzieniem, pirms meklēts jauns
nosaukums, iepriekš tikuši izskatīti līdzšinējie pētī-

jumi, sākot ar E. Dinsberģa grāmatu «Metrika ar

tām vajadzīgām dzejas mākslas ziņām» (1890) un

beidzot ar V. Valeiņa, S. Sirsones un M. Dombrov-

skas darbiem.

Ikts — pēc metriskās shēmas uzsvērtā, stiprā po-

zīcija. 19. gadsimta dzejas teorijā ikts (potenciālais

uzsvars) netika šķirts no reālā uzsvara. Tikai 20. gad-
simta sākumā versifikācijas pētnieki pievērsa uzma-

nību tam, ka īstenībā dzejā ne visus iktus aizpilda
uzsvērtas zilbes. Samērā bieži (it īpaši divzilbnie-

kos — jambā un trohajā) sastopami metriskā uzsvara

izlaidumi:

12 3 4

Ne izskaidrot, ne atvainot, v/vvv/vv
Ne mierināt, ne ņemt, ne dot: v/vvv/v/

Viss nevajdzīgs, viss vienaldzīgs — v/vvv/vv

Kurš sevi zin, tas atturīgs. v/v/v/vv
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Ne viena vārda neteica, v/v/v/vv
Gar jūras naktīm aizgāja. v/v/v/vv

(Rainis. «Gar jūras naktīm»)

Šajā četrpēdu jambā uzrakstītajā dzejolī pirmajā
rindā metriskā uzsvara izlaidumi ir 2. un 4. iktā,

otrajā rindā — 2. iktā, trešajā rindā — 2. un 4. iktā,

ceturtajā, piektajā un sestajā rindā — 4. iktā.

Klauzula — neuzsvērtās zilbes, kas seko pēdējai
potenciāli uzsvērtajai pozīcijai rindā. Krievu, vācu

un angļu dzejā, kur pēdējais ikts rindā vienmēr ir

uzsvērts (uzsvara konstante), klauzula ir neuzsvēr-

tās zilbes, kas seko pēdējai reāli uzsvērtajai pozīci-

jai. Latviešu (tāpat kā igauņu, čehu v. tml.) dzejā,
kur vārda uzsvars ir fiksēts pirmajā zilbē, uzsvara

konstante pēdējā iktā nevar būt .— tādā gadījumā
beigu pozīcijās vajadzētu izvēlēties tikai vienzilbigus
pilnnozīmes vārdus (kā, piemēram, šādās divās Raiņa
dzejoļa «Sasistais trauks» rindās: «Jūs prasāt man,

kur spēku gūst? / lekš jums tas stāv, iekš jums tas

lūst). Praksē latviešu dzejā tieši pēdējā iktā visbie-

žāk ir uzsvara izlaidumi. Tāpēc dažreiz grūti ir no-

teikt, vai pēdējā iktā ir uzsvara izlaidums vai dakti-

liskā klauzula: parasti to var izsecināt tikai no visa

dzejoļa konteksta. Piemēram, ja citētajā Raiņa dze-

jolī «Gar jūras naktīm» otrajā rindā nebūtu vīrišķās

klauzulas, dzejoli varētu uzlūkot par trīspēdu jambu
ar daktiliskām klauzulām, nevis par četrpēdu jambu
ar vīrišķām klauzulām.

Anakrūza — neuzsvērtas zilbes pirms pirmās met-

riski uzsvērtās zilbes. Piemēram, jau minētajā dzejolī
«Gar jūras naktīm» anakrūza ir vienzilbīga. Anakrū-

zas, tāpat kā klauzulas zilbju skaits dzejolī var būt

gan nemainīgs, gan mainīgs. Nemainīgs tas ir silla-

botoniskajos metros (jambam, amfibrahijam —
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1 zilbe, anapestam — 2 zilbes, trohajam, daktilam —

nulle). Toniskajos metros anakrūza visbiežāk ir

mainīga, lai gan var būt arī pastāvīga:

Mēs baudām visjaukāko izredzi

Uz ezeriem, kalniem un lejām, —

Un tomēr mēs drūmotām sejām:
Mums izredzes nav uz dzimteni

Un nākotni.

(Rainis. «Mūsu izredzes»)

Šajā dzejolī, kas sacerēts brīvajā daļeniekā, anakrūza

ir vienzilbīga.
Metrs — noteikta stipro jeb metriski uzsvērto po-

zīciju (iktu) mija ar metriski neuzsvērtajām pozīci-
jām (intervālu starp iktiem). Metra pamatvienība
sillabotonikā un tonikā, kā jau minēts, ir pēda. Pēc

pēdas veida izšķir dažādus metrus: jambu, trohaju,

daļenieku utt. Metram ir trīs organizētības pakāpes:

1) stingrā — noteikta stipro un vājo pozīciju mijas
kārtība un pēdas apjoms (sillabotoniskie metri);

2) relatīvi stingrā — stipro un vājo pozīciju mijas
kārtība un pēdas zilbiskais apjoms ir mainīgs, taču

mainīgs noteikās,robežās (logaēds, daļenieks, takto-

metrs); 3) brīvā — neviens no minētajiem nosacīju-
miem nav noteikts (akcentētās vārsmas, verlibrs).

Pantmērs — stipro pozīciju skaits un izkārtojums
dzejoļa rindās. Pantmēru nedrīkst jaukt ar metru.

Metrs ir, piemēram, jambs, bet pantmērs — četrpēdu
jambs, piecpēdu jambs utt. Pantmēram, tāpat kā met-

ram, ir trīs organizētības pakāpes: 1) vienādskaita

metrisko uzsvaru pantmēri — visās dzejoļa rindās

metrisko uzsvaru skaits vienāds (piemēram, četrpēdu
trohajs); 2) dažādskaita, bet strofiski organizētu met-

risko uzsvaru pantmēri (piemēram, jambs, kurā se-

cīgi mijas trīspēdu un četrpēdu rindas); 3) brīvie
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pantmēri — pēdu skaits rindās dažāds (piemēram,
brīvais jambs, kurā nenoteiktā kārtībā mijas trīsuz-

svaru, piecuzsvaru, sešuzsvaru rindas).
Vienādskaita uzsvaru pantmēra — četrpēdu tro-

haja — piemērs:

Rudzuvārpu zilā klēpī
Zelta saules vilnīts gu|.
Gari stiepjas staru šķēpi,
Odens klusi krastus kuļ.

Vēsiem spārniem laižas ēnas,

Mākons smagi lejā plok.
Ceļš arvien vēl kalnā steidzas,

Bet jau tumsa sauli rok.

(K. Skalbe. «Novakarē»)

Dažādskaita uzsvaru jambs, kur secīgi mijas četr-

pēdu, trīspēdu un vēlreiz trīspēdu rindas:

Kad pirmais prieks ir nonāvēts,
Tad saule ataust bala,
Kā laimes seja tāla.

Zem kājām pelnu klusums sēts,
Sirds atsalusi, vēsa

Ar smaidu visu dzēsa.

(K. Skalbe. «Kad pirmais prieks ir nonāvēts»)

Brīvais dajenieks, kur nenoteiktā kārtībā mijas trīs-

uzsvaru, četruzsvaru un piecuzsvaru rindas:

Gar dzelteniem ūdeņiem maldījos viens.

Šalc niedras skaistas pie dzelmes malas,
Par zelta līmeni laivas brauc,
Līst degošas lāses no irkļiem.
let saule dusēt, skaidrs tiek debesu plašums.
Putni, nakts mājas meklējot,
Pār ūdeņiem aizskrienklusi...
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Es dusēt neiešu viens —

No laimes sirds aizkususi:

Man ir, it kā mani mīlētu kāds.

(/. Akuraters. «Norietā»)

Izšķir trīs metriskās kompozīcijas veidus: mono-

metrisko, pārejošas metriskas formas dzeju un, vis-

beidzot, — polimetrisko dzeju. Monometrisks ir dze-

Polimetrisksjolis, kas uzrakstīts vienā pantmērā
ir dzejolis, kas uzrakstīts divos vai vairāk pantmēros.
Pantmēra maiņa viena dzejoļa ietvaros bieži signalizē,
ka mainās dzejoļa tematika, pasvītro semantiskus

izcēlumus v. tml. Polimetrija parasti ir semantiski

aktīvs formālais paņēmiens. Liriskā dzeja pārsvarā
ir monometriska, polimetrija bieži tiek lietota liro-

epikā. Kā dzejas kompozīcijas veids polimetrija vis-

vairāk pētīta krievu padomju dzejas zinātnē. Lielākie

nopelni te ir V. Sapogovam 17
,

P. Rudņevam 18
un

M. Gasparovam 19
.

Pārejošas metriskās formas dzeja ir metriskās

kompozīcijas veids, kur līdzās vienam, galvenajam

pantmēram sastopamas dažas atkāpes, dažas rindas

kādā citā pantmēra. Dzejas zinātnieki vienojušies, ka

par pārejošu saucama tāda metriska forma, kur at-

kāpes no dominējošā pantmēra nepārsniedz 25%. 20

Pārejošas metriskās formas dzeja ka apzināts kom-

17 Сапогов В. А. К типологии полимстрических произведе-

ний. — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература. Кост-

рома, 1971, с. 97—100; и др.
18 Руднев П. А. Метрический репертуар А. Блока. —

Блоковский сборник. Тарту, 1972, т. 11, с. 218—268.
19 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М.,

1984, с. 72—74; 130—132; 181, 182; 214—217.
20 Sk., piemēram: Тимофеев Л. И. На пути к истории

русского стихосложения. — Известия АН СССР. Серия ли-

тературы и языка. М., 1970, вып. 5, с. 446.
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pozīcijas paņēmiens jāšķir no nejaušām atkāpēm
pantmērā. Šādas nejaušas, atsevišķas atkāpes rakstu-

rīgas garajos (piecpēdu, sešpēdu, septiņpēdu un vēl

garākos) pantmēros. Protams, ne vienmēr ar pilnu
noteiktību var pateikt, vai pārejošā metriskā forma

radusies nejauši vai apzināti. Te lielā mērā jāpaļau-
jas uz intuīciju. Ja runa ir, piemēram, par Raiņa

dzeju, tad samērā droši var teikt, ka tas ir apzināts
formālais paņēmiens. Turpretī pāris atkāpju no pa-

matpantmēra, teiksim, J. Akuratera vai Aspazijas
dzejā var būt nejaušība daudz lielākā mērā nekā

Rainim.

Polimetriskas ir visas V. Plūdoņa balādes. Piemē-

ram, «Salgales Mada loms» uzrakstīts divos pantmē-
ros — piecpēdu trohajā un brīvajā daļeniekā (ar
trim līdz sešiem uzsvariem). «Tīreļa noslēpums» rak-

stīts četrpēdu trohajā un pārejošā metriskajā formā

no četruzsvaru daļenieka uz brīvo daļenieku.

Pārejošas metriskās formas no piecpēdu jamba uz

brīvo jambu piemērs:

Vai ir vēl saldāks pazemojums
Kā sēdēt vakarā pie sveša galda,
Kur nava tuvs tavs klusais apciemojums,
Kur skala, tukša garlaicība valda.

Bet, kad, tā sēdot, kāja notirpusi
Un sirds aiz garlaicības pamirusi,
Tad klusi izej tukšā priekšnamā
Un krūtis atvieglo sev nopūtā.
Ņem cepuri un aši durvis ver,

Lai debesis pār tevi zvaigznes ber,
Lai tevi apbur svabads vējš un nakts —

Vairs nava cēlāks atalgojums!

(K. Skalbe. «Atalgojums»)

Metri pēc tradīcijas tiek iedalīti klasiskajos (silla-
botoniskie metri) un neklasiskajos (toniskie).
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Strofika — pantu uzbūve (strofa — pants). Tiek

šķirti šādi četri strofu kārtojuma veidi. Astrofija —

teksts bez dalījuma pantos (parasti arī bez atska-

ņām). Astrofiski ir, piemēram, Aspazijas dzejoļi «Ofē-

lija», «Es gulēšu zārkā», J. Akuratera «Dāvinā-

jums» v. c. Brīvā strofika — dažāda garuma dzejas
panti, kas mijas nenoteiktā kārtībā. Piemēram:

Sirds vienkāršas es klusi ilgojos,
Kā bēglis siena kaudzes meža malā,
Kas ziedu smaržu glabā rudens salā.

Ar galvu gurušo tur atslietos.

Kur vīstot smaržo mazās lauku puķes,
Tur galvu atspiestu es rieta sārtā baisma

Un laimīgs vērtos agro zvaigžņu gaismā.

(K. Skalbe. «Vienkārša sirds»)

Regulārā strofika — dzejas teksta dalījums noteikta

garuma pantos (divrindes, trīsrindes, četrrindes utt.).

Stingrās strofiskās formas — panti, kas tradi-

cionāli saistās ar noteiktu atskaņu izkārtojumu
vai metrisko uzbūvi (antīkās strofas, piemēram, Ar-

hiloha, Alkmana, Sapfo, Alkaja strofa, elēģiskais
distihs v. c, sonets, t. s. saīsinātais sonets, ritornele,

tercīna v. tml.). Saīsinātā soneta piemērs:

Nu asras rit, kas retas un tik rūgtas.

Aug dzijā purvā melnin spožas ogas,
Laiž jestru sulu, dzeļ, no ērkšķiem plūktas.

To asru kauns ir, kam tās acīs zogas;
Kur uzrit: — dzeltē vaigs un balo sprogas.

Bet, kurš grib veldzi, — neizspiež ne lūgtas.

(Rainis. «Čūskas ogas»)

Metrs un semantika. Lai ari ka jauns dzejas vir-

ziens censtos atšķirties no iepriekšējiem, lai kā mē-
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ģinātu jaunu saturu ietvert jaunās formās, lielākoties

šie it kā jaunizveidotie metri, strofas un citi formālie

elementi ir tikai aktualizēts vai pārveidots vecais. Un

apzināti vai neapzināti notiek dažādu dzejas periodu
formas elementu sasauce. It īpaši to var teikt par

pantmēriem. Ir pantmēri, kas laika gaitā apaug ar

noteiktām semantiskām intonācijām, tematiku, saistās

ar atsevišķiem dzejas žanriem. Tāds spilgts semantis-

kais oreols ir vienam no populārākajiem pantmēriem
latviešu lirikā — četrpēdu trohajam. Šis pantmērs
mūsu mākslas dzejā saistījies ar tautas likteņtēmu.
Kā radusies šī saistība, nav grūti uzminēt: četrpēdu
trohajs, kā zināms, ir latviešu tautasdziesmu pant-
mērs. Šis sakars starp pantmēriem un tematiku ne-

kādā ziņā nav kaut kas statisks un nemainīgs. Se-

mantiskie oreoli vienam un tam pašam pantmēram
var mainīties, dažreiz pat iegūstot tradicionālajai
pilnīgi pretēju semantisku ievirzi. Tas pats četrpēdu

trohajs ir izmantots parodiskam efektam, piemēram,
Raiņa dzejoļos par tautas «labdariem».

Nevar apgalvot, ka pantmēru semantisko oreolu

izpēte ir tikai 20. gadsimta dzejas zinātnes sasnie-

gums. Arī 19. gadsimtā un vēl pirms tam šis jautā-

jums nodarbinājis ne vienu vien pētnieku. Taču ag-
rāk iedomājās, ka šī saistība starp pantmēriem, pantu
formām un dzejoļa saturu ir organiska. Uzskatīja, ka

vieni pantmēri — kāpjošie (jambs, amfibrahijs) —

izsaka optimistiskas, paceltas jūtas, citi — krītošie

(trohajs, daktils) — vairāk noder skumju noskaņu
attēlošanai. Tomēr dzejas pazinējam nebija sevišķi

grūti šos uzskatus apstrīdēt un apgāzt. Gan jambā,
gan trohajā vienlīdz bija atrodama skumju un jautru

noskaņu dzeja. 20. gadsimta sākumā, bet it īpaši pēc
otrā pasaules kara parādījās vesela virkne pētījumu,
kuros argumentēti pierādīts, ka saikne starp tematiku,
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semantiskajām intonācijām un pantmēriem nav or-

ganiska, bet gan nosacīta un mainīga.
21 Tādu vai ci-

tādu semantisko oreolu pantmēram rada paši dzej-
nieki. Šajā grāmatā mēģināts ieskatīties arī gadsimta
sākuma dzejas pantmēru semantiskajās nokrāsās un

izsekot šo semantisko oreolu maiņai.

Tāpat kā valodniekiem līdz F. dc Sosīram nepastā-

vēja opozīcija «valoda —runa», tā arī dzejas pētnieki
līdz 20. gadsimtam nešķīra metru no tā konkrētās

realizācijas dzejas tekstā, no rituma. Tāpēc vien,

protams, nevar apgalvot, ka 20. gadsimta dzejas zi-

nātne būtu satriekusi pīšļos iepriekšējos gadsimtos
sakrātās atziņas par dzejas ritmu, nē, runa ir gal-
venokārt par citu pieeju, par citu pētījuma rakursa

izvēli. Pētīt tikai metru, nediferencējot to no rituma,

nozīmēja pētīt kanonu, pētīt pašas vispārīgākās dze-

jas organizācijas likumības. Kad tās ir izpētītas, pie-
nāk laiks padomāt, kādā veidā dzeja realizē kanonu,
kādas ir atšķirības starp shēmu un tās reālo piepil-

dījumu.

Ritms — kvalitatīvi atšķirīgu (piemēram, uzsvērtu

un neuzsvērtu, garu un īsu v. tml.) elementu mija,

atkārtojums. Šis atkārtojums ir jūtams, bet nav ob-

ligāti regulārs. Šāds ritms piemīt ne tikai dzejai, bet

arī prozai.

Ritums. Metrs dzejas tekstos reti sastopams tīrā

veidā, tā, ka visas pēc metriskās shēmas uzsvērtās

pozīcijas būtu arī reāli uzsvērtas un savukārt vājās

21 Hollandcr J. The metrical emblem. — In: Stvle and

I.anguage. Ed. by A. Sebeok. Cambr. Mass., 1960, p. 191, 192;

Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и те-

матики. — In: American Contribulions to thc sth International

Congress of Slāvists. The Hague, Mouton, 1963, vol. 1, p. 287—

332; Гаспаров M. Л. Семантический ореол метра. — В кн.:

Лингвистика и поэтика. М, 1979; и. с.
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pozīcijas — vienmēr neuzsvērtas, ka, piemēram, Raiņa

dzejolī «Bārā klints»:

Par strauju mana mīla ir v/v/v/v/
Un pārāk dziļi saknēs rokas; v/v/v/v/v
No dzīves raujošs gāznis šķir, v/v/v/v/
Jo plūst, jo krastu pleš, jo lokās. v/v/v/v/v

Tu viena spēji plūdus ciest v/v/v/v/
Un bārā klints tur krasta malā, v/v/v/v/v
Bet plūsma plūst un briesma briest, v/v/v/v/
Mūs visus aizraus līdzi galā. v/v/v/v/v

Cik šī pilnuzsvaru forma ir reta, var pārliecināties
kaut vai pēc tā, ka Raiņa lirikā atrodam tikai trīs

šāda veida dzejojus, bet lielākajai daļai dzejnieku
vispār nav dzejoļu, kuros ritums pilnībā saskanētu ar

metrisko shēmu. Visbiežāk ik dzejas rindā redzam

vienu vai vairākus metriskā uzsvara izlaidumus, t. i.,
neuzsvērtu zilbi metriski stipra pozīcijā.

Kā zvaigznes pilnā naktī krīt, v/v/v/v/
tā manas dienas krīt. v/v/v/
Un mūžs mans — zvaigžņu mirgojums v/v/v/vv

starp vakaru un rīt. v/vvv/

Kā zvaigzne zilā naktī krīt, v/v/v/v/
tā krītu arī es. v/vvvv
Dej mīlestība, sāpes, prieks v/vvv/v/
kā za|as dzirksteles ... v/v/vv

(F. Bārda. «Zvaigznes»)

Metriskā uzsvara izlaidumi: trešajā rindā — cetur-

tajā iktā, ceturtajā rindā — otrajā iktā, sestajā
rindā — otrajā un trešajā iktā, 22 septītajā rindā —

otrajā iktā, astotajā rindā — trešajā iktā.

22 Par ritmiski ambivalento vardu, tādu ka vietniekvārdi

«es», «mēs», «jūs» v. c, uzsvērtību sk. nodaļā «Ritmika».
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Ritms ir vienreizīgs kvalitatīvi atšķirīgu elementu

atkārtojums, kas nav grupējams noteiktās formās.

Turpretī ritumu pēc uzsvaru skaita un izlaidumu vie-

tas var klasificēt rituma formās un variantos (par
to sīkāk sk. nodaļā «Ritmika»),

Ja anakrūzā vai jebkurā intervālā starp metriska-

jiem uzsvariem atrodas pilnnozīmīgs vārds, tad va-

ram runāt par virsshēmas uzsvariem. Divzilbju
metriem raksturīgi galvenokārt uzsvaru izlaidumi,
bet trijzilbniekiem tieši otrādi — virsshēmas uz-

svari.

Mūžam mēs nemiera bērni,
Mūžam mums asinīs dūc

Nemiera sarkanā dziesma.

Mūžam alkst nemiera krūts.

(F. Bārda. «Skaidu spilvens»)

Šajā trīspēdu daktilā virsshēmas uzsvars ir ceturtajā
rindā (alkst). Taču trijzilbnieki gadsimta sākumā tiek

lietoti reti, arī tajos, kas sastopami, virsshēmas uz-

svari un vēl jo vairāk metriskā uzsvara izlaidumi

sastopami maz. Šī tuvība metriskajai shēmai izskaid-

rojama ar to, ka trijzilbnieki šajā laikposmā vēl ir

samērā neizstrādāti. Tāpēc, lai lasītājs šos metrus

patiešām uztvertu kā trijzilbniekus, ar virsshēmas

uzsvariem un metriskā uzsvara izlaidumiem (pant-
mēra brieduma un bagātas iepriekšējās tradīcijas
rādītājiem) dzejniekiem jārīkojas piesardzīgi. Nāka-

majā posmā — 20. gs. 20.—30. gados — A. Caka,
J. Ziemeļnieka v. c. autoru dzejā trijzilbnieki vairs

nav tik vienveidīgi un akli neseko metriskajai shēmai.

īpaši bieži virsshēmas uzsvari latviešu dzejā sa-

stopami jambā, amfibrahijā, anapestā, turklāt tieši

anakrūzā, t. i., pirmajā neuzsvērtajā pozīcijā. Lat-

viešu valodā vārda uzsvars ir pirmajā zilbē, tāpēc,
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piemēram, lai rakstītu jambā, anakrūzā nepieciešams
vai nu vienzilbīgs palīgvārds, vai vienzilbīgs pilnno-

zīmīgs vārds. Otrajā gadījumā rodas virsshēmas uz-

svars (piemēram: «Pūš sēras vēsmas zemei pāri» —

J. Poruks. «Pūš sēras vēsmas»).
Pārakcentācijas aizliegums. Metriskā uzsvara

izlaidumi latviešu dzejā var būt jebkurā metriski uz-

svērtajā pozīcijā. Turpretī virsshēmas uzsvari nevar

atrasties jebkurā pozīcijā. Te ir zināmi ierobežojumi,
ko sauc par pārakcentācijas aizliegumu. Latviešu,

tāpat kā krievu, igauņu, lietuviešu dzejā, bet atšķi-
rībā, piemēram, no angļu dzejas vārds, kurā ir virs-

shēmas uzsvars, var ieņemt tikai metriski neuzsvērto

pozīciju. Tā, piemēram, divzilbniekos virsshēmas uz-

svars iespējams tikai vienzilbīgā vārdā:

Nāc sirdī, pavasars,
Nāc, mani jaunu dari:

Silst tāles drūmainās,

Karst sejā saules stari.

(J. Poruks. «Nāc sirdī, pavasars»)

Šajā trīspēdu jambā sacerētajā dzejolī virsshēmas

uzsvari ir katras rindas pirmajā neuzsvērtajā pozīcijā
(nāc, nāc, silst, karst). Trijzilbniekos virsshēmas uz-

svari var būt vārdos, kas nepārsniedz divas zilbes,

piemēram:

Svilpojošs vējš,
Dancojošs sniegs,
Kas viņiem laukā

Savvaļu liegs?

(Rainis. «Svilpojošs vējš»)

Te virsshēmas uzsvars ir divzilbīgajā vārdā viņiem.

Savukārt daļeniekā, ja intervāls starp uzsvariem ir

1. zilbe, virsshēmas uzsvars var atrasties tikai
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vienzilbīgā vai divzilbīgā vārdā:

Raud, elsā un nopūšas žēli,
Ka sirds vai lūst man krūtīs,
Kā apmaldījušies bērni

Dzi(a biezokņa k|ūmīgās jūtīs.

(V. Plūdonis. «Veļu laikā»)

šajā trīspēdu daļeniekā virsshēmas uzsvars ir vien-

zilbīgā vārdā pirmās rindas pirmajā neuzsvērtajā
zilbē (raud), divzilbīgajā vārdā — ceturtās rindas

pirmajā neuzsvērtajā zilbē (dziļa).
Latviešu dzejā, tāpat kā latviešu valodā vispār,

trīszilbju un garākos vārdos veidojas tā sauktais

papilduzsvars. 23 Te rodas jautājums par zilbju uz-

svērtības pakāpēm. Tā kā papilduzsvars salīdzinā-

jumā ar vārda galveno akcentu ir «viegls» uzsvars,

tad tas būtu jāņem vērā, ja tiktu pētītas dzejas stipro

pozīciju uzsvērtības pakāpes. Tā kā šeit tiek skatīta

tikai opozīcija «uzsvērts—neuzsvērts», tad papilduz-
svars klasificēts kā metriskā uzsvara izlaidums. 24

23 Endzelins J. Latviešu valodas gramatika. R., 1952, 32.,

33. lpp.
24 Stipro pozīciju uzsvērtības pakāpes krievu dzejā petī

V. Bajevskis, L. Zlatoustova, latviešu dzejā —
A. Kubuliņa.

Tas ir gadsimta sākumā izstrādātās F. Zarana un citu vācu

«dzirdes filoloģijas» pārstāvju teorijas turpinājums un tālāk-

attīstījums.
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IEPRIEKŠĒJĀ PERIODA

(1850.—1900. g.)

DZEJAS METRISKAIS

VEIDOJUMS

«Kas cezūrs un spondejs, eposs un

distihons, heksamctrs, pentamctrs v. c.

tādi termini technici, to vienam vispu-
sīgi izglītotam cilvēkam nebūt mazāk

nevajag zināt nekā dzejniekam pa-
šam, f. .1 Ka mūsu dzejnieku ražoju-
mos tik daudz vainu un kļūdu, tas pa
ne mazai da|ai ceļas no tam, ka daudz

no mūsu dzejniekiem diezgan dziļi nav

iepazinušies ar dzejnīcas [t. i., poēti-
kas] likumiem.»

Auseklis

Lasītājs, ieraudzījis šīs noda|as virsrakstu, var jau-

tāt, kāpēc salīdzinājumam ar 20. gadsimta pirmo
divdesmit gadu dzeju izvēlēts tik ilgs 19. gadsimta
laikposms — piecdesmit gadi. Tuvāk aplūkojot E. Trei-

maņa-Zvārgula, J. Poruka, Aspazijas, V. Plūdoņa
90. gadu dzeju, redzam, ka zināmā mērā tā atspoguļo

pāreju uz jauno, 20. gadsimta sākumā dominēiošo

tradīciju, tāpēc salīdzinājumu balstīt tikai uz šiem

desmit gadiem nozīmētu stipri sašaurināt priekšstatu

par pagājušā gadsimta otrās puses dzejas formu. Vēl

viena desmitgade iepriekš — 80. gadi — ir epigonis-
kās dzejas ziedulaiks, kur ar lielām pūlēm var ierau-

dzīt divus trīs daudzmaz talantīgus dzejniekus. Šo

iemeslu dēļ salīdzināmais posms apzināti paplašināts
līdz nacionālās dzejas sākumam — 50. gadiem. Sa-

līdzināmo materiālu veido 19. gadsimta otrās puses

katras desmitgades mākslinieciski spilgtāko dzejnieku
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(J. Alunana, Ausek|a, A. Pumpura, M. Kaudzītes,
J. Esenberģa, E. Veidenbauma, J. Poruka) lirika.

Šī laikposma dzejas sinhroniskais apskats veidots

pēc dzejnieku kopotiem rakstiem. 50.—90. gadu dzejas
diahronisko analīzi nebija iespējams veikt, jo dažiem

dzejniekiem (piemēram, E. Veidenbaumam) dzīves
laikā nav iznācis neviens dzejoļu krājums, vairāku-

mam dzejas grāmatiņu skaits nepārsniedz divas. Tā,
piemēram, J. Alunānam dzīves laikā publicēts tikai

viens krājums («Dziesmiņas, latviešu valodai pārtul-
kotas», 1856), Auseklim — arī viens («Dzeijas no

Ausekļa», 1873), M. Kaudzītēm — divas grāmatas
(«Dziesmiņas», 1872; «Dzejoļi», 1877).

Statistiskajos aprēķinos ņemts vērā gan dzejoļu,
gan dzejas rindu skaits, bet dzejas rindu procentuālie
rādītāji pantmēriem doti tikai atsevišķos gadījumos
(kad šie rādītāji pēc dzejoļu skaita un pēc rindu

skaita stipri atšķiras). Tā, piemēram, heksametrā
rakstīto dzejoļu skaits Auseklim aptver 30%, bet da-

ļeniekā rakstīto — tikai 8%. Taču heksametriskie

dzejoļi Auseklim ir galvenokārt divrindes vai četr-

rindes, turpretī daļeniekā rakstītie dzejoļi — daudz

garāki. Tādējādi, ja salīdzina heksametrā un daļe-
nieka vietu pēc uzrakstīto rindu skaita, abus metrus

dzejnieks lietojis vienlīdz bieži.

Kopsummā 50.—90. gadu dzejas materiāls aptver
1046 dzejoļus, to skaitā J. Alunānam — 205, Ausek-

lim — 215, A. Pumpuram — 88, M. Kaudzītēm —

172, J. Esenberģim — 170, E. Veidenbaumam — 72,
J. Porukam — 124 dzejoļus. Kā redzam, diviem dzej-
niekiem — A. Pumpuram un E. Veidenbaumam —

dzejoļu skaits ir stipri mazs, tomēr viņu dzejas for-

mas īpatnības ir tik spilgti izteiktas, ka jūtamas arī

nelielā materiālā.
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Lai lasītāja uztveri neapgrūtinātu ar skaitļiem, vi-

sas statistiskās tabulas ievietotas grāmatas pielikumā. 1

Tādējādi par šeit izvirzīto tēžu pareizību lasītājs var

pārliecināties, ielūkojoties attiecīgajās aprēķinu tabu-

lās.

Tautiska romantisma dzejai latviešu literatūra

soli priekša stāv J. Alunāns — nacionālas dzejas

domas, valodas, poētikas veidotājs. Viņa dzejai rak-

sturīgs plašs triju nosaukto komponentu aptvērums:

eksperimenti jaunvārdu radīšanā, valodas tīrīšana no

svešām ietekmēm, visdažādāko metru, pantmēru,
strofu izmēģināšana.

Gandrīz visa J. Alunāna dzeja ir tulkojumi vai

lokalizējumi. 2 levadā «Dziesmiņu» pirmajai daļai

viņš raksta: «Šīs dziesmiņas pārtulkojot, man bija
šādas domas: es gribēju rādīt, cik latviešu valoda

spēcīga un jauka ..» J. Alunāns ar saviem tulkoju-
miem mēģina citu tautu dzejas paraugus padarīt par

latviešu tautas kultūras faktu. Tulkojumu vidū ir

vācu, itāliešu, krievu, po|u tautasdziesmas, Horācija,
Ovīdija, J. V. Gētes, F. Šillera, J. Herdera, H. Heines,

L. Ūlanda, A. Puškina, G. Zukovska v. c. nozīmīgu
un populāru dzejnieku dzeja.

Izpratne par to, kas ir tulkojums, J. Alunāna laikā

bija stipri citāda nekā tagad. Ne jau savas poētiskās
domas nevarības dēļ J. Alunāns deva priekšroku tul-

kojumiem. Tad jau to pašu varētu teikt par visu

klasicisma laika literatūru, jo arī Rasina, Kor-

neja v. c. autoru darbi nav oriģināli. Jāatceras, ka

1 50.—90. gadu dzejas metrikas statistiskās tabulas sk.

1. pielikumā.
2 Šo tulkojumu sīkāku raksturojumu sk. Labrence V. Va-

rēšanas pieteikums. — Grām.: Alunāns J. Dziesmiņas. R., 1981,

1. d.. 144.—147. lpp.; Labrence V. Par «Dziesmiņu» otro dalu. —

Grām.: Alunāns J. Dziesmiņas. R., 1982, 2. d.[ 122., 123. lpp.
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18. gadsimta literatūra vēl nepazīst plaģiāta jē-
dzienu. Šis t. s. klasicistiskais uzskats par tulkojumu
neizzūd reizē ar 18. gadsimtu: tas ir spēkā, tiesa,

jau ar atkāpēm, vēl 19. gadsimta pirmajā pusē, bet

latviešu literatūrā — arī 19. gadsimta vidū. Šādā

priekšstatā par tulkojumu oriģināla autors nav sva-

rīgs, visbiežāk tas nemaz netiek norādīts, labākajā
gadījumā atrodam piezīmi: «Pēc tā un tā motīviem.»

Tulkojot ir svarīgi precīzi atveidot daiļdarba ideju,

pārējais ir tulkotāja ziņā. Tādējādi J. Alunāna tulko-

jumos gan atrodam brīvi lokalizētus vietvārdus un

personvārdus, bet oriģināldarba ideja un forma at-

veidota ārkārtīgi precīzi, atbilstoši klasicistiskajam
uzskatam. H. Heines dzejolis «Loreleja» sacerēts trīs-

pēdu daļeniekā, t. i., pantmērā, kur intervāls starp
iktiem brīvi mainās no vienas līdz divām zilbēm.

J. Alunāna tulkojumā («Laura») formas atveidojuma

precizitāte ir apbrīnojama. H. Heines dzejoļa metrisko

struktūru viņš atveido pilnīgi analoģiski, t. i., kur

oriģinālā ir vienzilbīgs intervāls starp iktiem, tur

tāds ir arī tulkojumā, kur divzilbīgs — tur tieši tāds

arī J. Alunāna tekstā. Salīdzinājumam viens pants
no šī dzejoļa oriģināla un tulkojuma:

Ich \veiß nicht, was soli es bedeuten,
Daß ich so traurig Wn!

Ein Mārchen aus alten Zeiten,

Das kommt mir nicht aus detn Sinn.

Die Luft ist kūhl, und es dunkelt,
Und ruhig fliefU der Rhein;

Der Gipfcl dcs Berges funkclt

Im Abendsonnenschein.

Es nezinu mūžam, kālabad

Es skumīgs esmu tāds!

Sev pasaku vecu glabāt,
Uz to vien nesas man prāts.
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Vēss vakars krēslībā sedzies,
Un klus' tek Daugava;
Tā kalna gals, liesmās dedzies,
Mirdz saules spožumā.

Tieši J. Alunāna tulkojumi ir pirmie sistemātiskie

mēģinājumi latviešu dzejā ieviest daļenieku. Sākot-

nēji tas ir «heiniskais» daļenieks, piemēram, H. Hei-

nes dzejā populārais dažādskaita uzsvaru daļenieks,
kurā secīgi mijas četruzsvaru un trīsuzsvaru rindas

(«Uz Franciju gvardi reiz gāj\ / Kas Krievijā cie-

tumā mita. / Un, tikko Vāczeme pretī tiem māj', / Tie

galv' uz zemi sita.» — dzejolī «Divi gvardi»).
Lai gan daļeniekā uzrakstīto (resp. tulkoto) dze-

joļu šai laikposmā ir ne mazums, tomēr tie gan pašu
dzejnieku, gan vēl jo vairāk 19. gadsimta otrās pu-

ses lasītāju apziņā tā īsti neienāk. Lasītāju uztveres

centrā ir divzilbnieki, antīko metru un strofu imitā-

cijas.

Tiesa, J. Alunānam ne tikai daļenieks, bet arī ne-

viena no pārējām metriskajām formām nav izcelta

un pārlieku ekspluatēta uz citu rēķina. J. Alunāna

dzejā ir izteikta samērība starp trohajisko (resp.
tautas dzejas) orientāciju un jambisko (Rietumeiro-
pas) tradīciju, stingro strofisko formu un brīvās

strofikas dzeju, starp sillabotoniku un toniku, šai

ziņā J. Alunāna dzeja ir tuva Raiņa dzejai. Abi

dzejnieki ir drošākie eksperimentētāji latviešu dzejā,
bet viņi neizceļ vienas iespējas uz kādu citu rēķina,
kā tas parasti notiek visādu «-ismu» dzejnieku dar-

bos. Laikam jau satura un formas daudzveidība ir

viens no nepieciešamajiem nosacījumiem jauna dzejas

posma radīšanā. J. Alunāns ir latviešu nacionālās

dzejas pamatlicējs, Rainis — latviešu modernās dze-

jas radītājs.
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J. Alunāns īsti neiekļaujas ne romantisma, ne sen-

timentālisma, ne kāda cita virziena poētikas ietvaros,
taču viņa dzejā ir arī kaut kas no visiem 18. gad-
simta beigu un 19. gadsimta poētiskajiem stiliem.

Romantisma sistēmas ietvaros vērtējama J. Alu-

nāna interese par savas tautas pagātni: nacionālās

mitoloģijas pētīšana (raksti «Dievi un gari, kādus

vecie latvieši citkārt cienījuši», «Veco latviešu ticība

par ūdens gariem», «Par veco latviešu bērēm», «Kā-

zas pie veciem latviešiem» v. c), mēģinājumi dzejot
latviešu tautasdziesmu garā:

Līgsmas līgo līgaviņas,
Līgo kalnos, līgo lejās,
Līgo laukos, ligo zvejās,
Līgo labās, jaukās ziņās,
Līgo laimīgas aizvienu.

Līgo, sākot Līgas dienu,
Līdz pat saulei lecot kalnos.

(«Līgas svētki»)

Tomēr, kā var redzēt, saistība ar dainu poētiku te

ir visai nosacīta: četrpēdu trohajs, aliterācijas un

asonanses. Tautas dzeja, kā zināms, nekad nav at-

skaņota; J. Alunānam turpretī te ir atskaņas. Tautas

dzejā pēc otrās dipodijas ir obligāta cezūra; J. Alu-

nāns, redzams, šo nosacījumu nav ievērojis. Dzejolis
ir tāls arī no dainu formulārās leksikas. Arī Līgas

funkcijas mitoloģisko tēlu sistēmā J. Alunāns traktē-

jis dzejiski brīvi: «Līga par to gādāja, ka mīļais miers

ļaužu starpā pastāvēja, un tāpēc lielā cienā stāvēja.
Svētki, ko Līgai pa godam svinēja, Jāņos iekrita, un

lieli un mazi, veci un jauni ārā devās mīļo Līgu ap-

sveicināt.» 3 Vēlāk Līgu līdz ar visu J. Alunāna iz-

3 Alunāns I. Raksti / Sakārt. R. Klaustinš. Pēterburga,
[b. g.], 2. sēj., 341. lpp.
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veidoto latviešu dievību Olimpu pārņēma Auseklis

un izmantoja jau kā pilnīgi pašsaprotamu tautiskās

orientācijas dzejoļos («Līgas karogam», «Zilajam
kalnam», «Kalniem», «Dāvinājums») un rakstā «Vēs-

tules iz Lielvārdes». Tautiskā romantisma periodā
J. Alunāna Līga vispār ir ļoti populāra. Tā minēta

Ausekļa, A. Pumpura, J. Lautenbaha-Jūsmiņa un citu

autoru dzejā. J. Alunānam Līga tikai vienā dzejolī pie-
minēta un nepavisam nav kaut kā īpaši izcelta,

turpretī citu tautiskā laikmeta dzejnieku darbos tā

iegūst plašu, pat pārlieku plašu popularitāti, 4 kas šo

tēlu ātri noved pie tā semantikas devalvācijas.

Sekojot Rietumeiropas romantiķu darbībai savas un

cittautu folkloras publicēšanā un tulkošanā, J. Alu-

nāns tulko tautasdziesmas: krievu (trīspēdu trohajā),

poļu (divpēdu daktilā), čehu (četrpēdu trohajā) v. c.

Romantisms pilnībā pārveidoja klasicisma izstrā-

dāto vērtību sistēmu. Klasicisms balstījās uz antīko

literatūru, romantisms turpretī atbalstu meklēja na-

cionālajā pagātnē. Klasicisms tautas mākslu uzska-

tīja par nepiedienīgu, barbarisku. Tā, piemēram, lat-

viešu tautasdziesmas 17. gadsimtā raksturojis P. Ein-

horns: «Paēdot un padzerot latvieši dzied tādas ne-

jaukas, nekaunīgas un vieglprātīgas dziesmas dienu

un nakti bez mitēšanās, ka pats velns tās nevarētu

nejaukākas un bezkaunīgākas izdomāt un priekšā
celt.» 5 Līdzīga attieksme pret tautasdziesmām bija
arī Vecajam Stenderam un daudziem citiem viņa
laikabiedriem un ne tāpēc, ka Vecais Stenders būtu

bijis aprobežots, mākslas lietās tuvredzīgs cilvēks,

4 Par to sīkāk sk.: Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture. R.,

1976, 37. lpp.
* Einhorn P. Historia Lettica. 1649, S. 28.
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bet tāpēc, ka šādi uzskati raksturīgi klasicisma iz-

pratnei par mākslu.

Romantisma dzeja zemnieku, vienkāršo cilvēku un

tautu paceļ no agrākās vērtību sistēmas apakšējās
pakāpes uz augšējo. J. Alunāns: «Tik nejēgas nicina

zemniekus, / Tos augsti godina prātnieks» («Arā-
jiem»).

Pozitīvi romantisma sistēmā tiek vērtēts viss, kas

saistās ar brīvību, ar izraušanos no tradicionālajām
robežām. Bieži tiek poetizēta laupītāja, čigāna, dzej-
nieka dzīve (sk. J. Alunāna dzejoli «Rinaldini»,
A. Puškina «Čigānu» fragmentu, A. Langbeina «Mi-

roņu kāzas» v. c. J. Alunāna tulkojumā).
Klasicisma literatūra kultivēja pienākuma cilvēka

tēlu (pareiza dzīve saistīta ar pienākuma pildīšanu,
nevis ar dzīšanos pēc laimes), turpretī romantisms

centrā izvirza laimes jēdzienu: «Dzīvojiet priekam,
kalēt vēl silst jums krūts» (J. Alunāns. «Parindināma

dziesma»), «Līgsmoj'ties! / Līgsmoj'ties! / Mācība šī

cienā / Turama paties'; / Grāmatā nevienā / To ne-

mācīsies ..» (J. Alunāns. «Aicināšana uz līgsmību»)
v. c.

Tiekšanos pēc laimes romantisma dzejā pavada
vientulības tēma, kas klasicisma literatūrai nebija
raksturīga (piemēram, J. Alunāna dzejoļi «Vientulī-

bas domas», «Priede pie jūras»).
Romantisma poētikā strikti izteikts gaišā (nākot-

nes) un tumšā (tagadnes, pagātnes) pretstatījums.
J. Alunāns: «Latvieši, uz jums ar rīts jau gaida»

(«Rīts»); «Tumsība uz taviem ceļiem valda, / Jo tev

acīs gaišums nav vis dots, / Kā tavs mūžs ir grūts
un pēdīgs sods / Un tev kāja nezin, kur tā malda»

(«Neredzīgajam Indriķim»).
Arī dzejas formā J. Alunāns aizsāk romantisma

līniju. Klasicisma forma ir nemainīga, pēc noteiktiem
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kanoniem veidota. Klasicisma laika dzejnieks domā

nevis par to, kādu formu izvēlēties savam darbam,
bet gan izvēlētajai tēmai pievieno atbilstošu pant-
mēru: augstajam žanram — heroiskai poēmai, tra-

ģēdijai — garos pantmērus, vidējam žanram — idil-

lēm, odām — četrpēdu vai piecpēdu jambu, zemajam
žanram — dziesmai, ziņģei, fabulai — četrpēdu tro-

haju, trīspēdu jambu, brīvo jambu. Klasicisma poētikā
formai ir pakārtota nozīme, tā nedrīkst novērst lasī-

tāja uzmanību no galvenā, kas ir daiļdarbā, — no

satura.

Romantisms izjauc klasicisma rūpīgi un pamatīgi
izveidoto žanru, stilu, pantmēru sistēmu. lepriekš par

vērtīgu, labu tika uzskatīts tas, kas ietilpa tradīcijā
un kanonā, bet romantismā vērtību iegūst eksperi-
ments, par ko attiecībā uz J. Alunāna daiļradi jau

runājām. Augsto prestiža žanru vietā romantisms sāk

kultivēt lirisko dziesmu, romanci, elēģiju. Vācu ro-

mantiķi mākslas dzejā ievieš tautas balādi. No vācu

tautas dzejas J. V. Gēte, F. Šillers, H. Heine un citi

autori savā daiļradē pārņem daļenieku. Savukārt ar

vācu mākslas dzejas starpniecību daļenieks ienāk lat-

viešu romantiķu lirikā.

J. Alunāna metrikai raksturīga stingro slrofisko

formu dzeja (sonets, triolets, antīkās stingrās stro-

fiskās formas), piecpēdu jambs, piecpēdu trohajs, am-

fibrahijs un jau minētais daļenieks. J. Alunāns kon-

sekventi atsakās no klasicisma laika populārāka
metra — heksametrā, tālāk attīsta un ar jaunām
semantiskām intonācijām papildina arī agrāk popu-

lāro četrpēdu jambu un trohaju, kā arī dažādskaita

uzsvaru strofiski organizēto jambu un trohaju.
J. Alunāns tikai aizsāk romantisma līniju latviešu

dzejā, tāpēc viņam nav tik izteikta un tik izveidota ro-

mantismam raksturīgā poētiskā sistēma kā vēlākajiem
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romantiķiem — Auseklim, A. Pumpuram un ci-

tiem. Līdzās romantisma iezīmēm J. Alunāna dzejā
atrodam arī sentimentālisma virzienam raksturīgus
vaibstus.

Sentimentālisma poētika laika gaitā pārklājusies
ar tādu uzslāņojumu kārtu, ka šodien tikai ar lielām

grūtībām sentimentālismu kā virzienu varam atšķirt
no iēdziena «sentimentāls», kas ieguvis negatīvu no-

krāsu. Sentimentālisms, kā zināms, veidojās 18. gad-
simta beigās Apgaismības ietvaros un biia starp-

posms starp klasicismu un romantismu. Prāts rada

sausas abstrakciias, pie patiesības var nonākt tikai

caur iūtām. Dzeiai Jāatmodina cilvēkā iūtas un jāno-

rāda tam ceļš uz patiesību — tā uzskatīja sentimen-

tālisma pārstāvu. Neiztrūkstošs elements šā virziena

literatūrā ir didaktika. Latviešu 18. gadsimta beigu
un 19. gadsimta sākuma autoru — Jaunā Stendera,
K. Hūgenbergera, K. Elverfelda, X- Vatsona. M. Sto-

bes v. c. — dzeia iekjauias sentimentālisma izstrādā-

tajā sistēmā (tiesa, sadzīvojot ar atsevišķiem klasi-

cisma poētiskajiem principiem).

Kā aizkustināt lasītāiu, kā panākt, lai lasot viņš

Catkarībā no autora nolūka) raudātu vai smietos?

Rietumeiropas prozā tieši šaiā laikā populārs kļūst

romāns-grēksūdze, romāns-dienasgrāmata, romāns

vēstulēs. Šo nrozas žanru specifika prasa, lai tie būtu

«es» formā. Lasītāis šo «es» viegli var attiecināt uz

sevi, un «savām» ciešanām dzīvot līdzi ir nesalīdzi-

nāmi vieglāk nekā klasicisma literatūras abstraktā

varoņa ciešanām. Cilvēks, kas raud, kas ar satrauk-

tām iūtām seko daiļdarba gaitai, ir vieglāk vadāms

uz rakstniekam zināmaiiem mērķiem, vieglāk audzi-

nāms. Ne velti tieši Apgaismības literatūra izkopj
audzināšanas romānu.
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Lirikai jau pašai par sevi raksturīga «es» forma.

Sentimentālisma dzejā tās īpatsvars pieaug vēl vai-

rāk. Lasītāja jūtu audzināšanai lielākā koncentrācijā
nekā iepriekš tiek lietoti jēdzieni, kas saistīti ar jūtu

pasauli: sirds, mīlestība, daiļums, skaistums, prieks,

laime, cerība, mīļš, salds, gaišs v. c. Poētiskā iespaida
pastiprināšanai sentimentālisma dzejā (it īpaši vācu)

diezgan bieži tiek lietoti deminutīvi. Veidojas samērā

noslēgta, ierobežota sistēma ar stilistiski ļoti spil-
gtiem elementiem. Spilgtu elementu lietošana tekstu

pret paša autora gribu var no nopietna pārvērst ba-

nālā un pašparodiskā, bet var arī radīt jaunus
mākslinieciskus sasniegumus — viss atkarīgs no

rakstnieka talanta.

Izveidojusies īpatnēja situācija. Kad runājam par
sentimentālisma ietekmi J. Alunāna vai kāda cita

19. gadsimta dzejnieka dzejā, gribot negribot mēs ar

šo jēdzienu saprotam banālas, «izdreijātas» vietas

lirikā. Ja turpretī uz šo parādību skatāmies tikai

19. gadsimta kontekstā, emocionālais negatīvais vēr-

tējums ir nevietā. Deviņpadsmitā gadsimta dzejā, kas

pirmām kārtām bija orientēta uz lasītāja jūtām,
vārdi, ko šodien uztveram kā poētiskos štampus, bija

lasītāja jūtu atmodinātāji, attiecīgas uzvedības iero-

sinātāji («raudamie», «smejamie», «mīlības» vārdi).
Sentimentālisma elementi īpaši raksturīgi J. Alu-

nāna mīlas lirikai. Piemēram: «Tā nu gan kambarītī

mīt, / Kur svecīte pie viņas spīd, / Un Dievu lūdz vēl

gultiņā / Par savu draugu tāļumā» («Uzticīga mīles-

tība») .
Nav gluži izzudušas J. Alunāna dzejā arī klasi-

cisma poētikas iezīmes. Vispirms tas sakāms par

dzejnieka tulkojumiem, kas, kā jau iepriekš teikts,
bija raksturīgi klasicisma laikam un romantisma ietva-

ros neiederējās. Kā klasicisma laikmeta «poētiskās
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vaļības» izpausmes traktējuma arī vārdu galotņu

apostrofēšana un akcenta pārvirzes J. Alunāna dzejā.
Precizitātes labad gan jāpiebilst, ka apostrofēšana
un daļēji arī pārstatītais akcents latviešu dzejā vis-

pār izzūd tikai 19. gadsimta beigās.

Tātad J. Alunāna dzejā koncentrētā veidā atrodam

gan romantisma, gan klasicisma, gan sentimentā-

lisma īpatnības, turpretī pārējo 19. gadsimta otrās

puses dzejnieku dzeja ir galvenokārt ar kādu vienu

izteiktu tendenci un virzību. Tā, Auseklis un A. Pum-

purs izveido episko un lirisko latviešu romantiskā

virziena dzejas modeli. Romantisma elementu domi-

nante salīdzinājumā ar citiem elementiem šo divu

nosaukto dzejnieku darbos ir tik izteikta, ka īstenībā

viņu dzejā jau aizsākas romantisma otrais posms:

pseidotautiskais romantisms, kuru līdz loģiskam no-

slēgumam aizved J. Lautenbaha-Jūsmiņa, Lapas Mār-

tiņa un citu autoru dzeja.

Tas, kas J. Alunāna dzejā vēl ir apslēptā veidā,

proti, priekšstats par tautas kādreizējo izzudušo he-

roisko pagātni, Auseklim un A. Pumpuram veido

dzejas vadlīniju. Dzejnieka romantiķa uzdevums ir

restaurēt šo pagātni. Nacionālās pagātnes rūpīga pē-
tīšana, tautas episko un lirisko pieminekļu apzinā-
šana, restaurēšana un publicēšana nav tikai latviešu

romantiķu iezīme, bet tā ir raksturīga romantisma

īpatnība vispār. Tieši romantisma laikmetā sākas

sistemātisks folkloras apzināšanas darbs Vācijā, An-

glijā, Krievijā un citās zemēs. Mazajām Baltijas tau-

tām, kas savā mākslas dzejas attīstībā bija aizkavēju-

šās, nacionālās atmodas laiks sakrita ar romantisma

laiku un apzināšanos, ka vajadzīga mākslinieciska,

ne tikai utilitāriem un didaktiskiem nolūkiem rakstīta

dzeja. Tādēļ radās nepieciešamība ātri apgūt to, kas
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latviešu lasītājiem iepriekšējos gadsimtos bija gājis
secen.

Vācu mācītāji, vienīgie, kas klasicisma laikos rak-

stīja latviski, uzskatīja, ka vienkāršajiem latviešu

zemniekiem par «augstām» lietām rakstīt ir gluži vel-

tīgi, jo viņi to nesapratīs. Bez tam, pēc viņu domām,
katram pienākas savs: privileģētajiem slāņiem Bal-

tijā — vāciskā dzeja, kur goda vieta ierādīta augsta-

jiem žanriem un tiem atbilstošai formai, bet zemnie-

kiem — dziesmiņas un ziņģes par savas kārtas

patikšanu didaktiskā un vienkāršotā veidā. Līdz ar

to latviešu dzejā ilgu laiku tika attīstīti tikai daži

žanri un dažas semantiskās iespējas, un romantiska

virziena pārstāvjiem bez savas īpašās programmas

bija jāaizpilda arī tie tukšumi, kas bija radušies dze-

jas vienpusīgās orientācijas dēļ iepriekšējos gadsim-
tos. Tādēļ J. Alunāna novatorisms savijies ar tradi-

cionālo, ar antīkās pasaules darbu lokalizējumiem
un tulkojumiem, tāpēc Auseklim augstā žanra pant-
mēru — heksametru un pentametru (elēģiskā distiha

formā) — lielais īpatsvars. Reizē ar romantisma

elementu veidošanu tas vienlaikus ir nerealizēto

iespēju kompensācijas laiks latviešu dzejā. Un varbūt

tāpēc salīdzinājumā ar citu Rietumeiropas lielo kul-

tūras tautu romantismu latviešu literatūrā romantisms

ir izplūdis, eklektisks. Tautiskais un pseidotautiskais
romantisms latviešu dzejā attīstās gandrīz vienlaicīgi.
Tas lielā mērā ir tieši tāpēc, ka straujā, nevienmērīgā
attīstības tempa dēļ poētisko stilu īpašības tiek pā-
rāk sapresētas Un līdz ar to kļūst pārāk virspusīgas,
gandrīz nepaliek vietas zemtekstam, poētiskajai in-

formācijai netiešā veidā — caur formu, kas māksli-

nieciskajam tekstam ir tik svarīgi. Un, jo izteiksmī-

gāks, spilgtāks ir kāds stils, jo ātrāk tam rodas epi-

goņi. Tāpēc latviešu romantisma dzejā veidojas
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paradoksāla situācija: Auseklis

mantisma virziena veidotājiem un gandrīz vienlaicīgi
arī tā epigonis. Romantisma poētikai raksturīgie ele-

menti Ausekļa dzejā ir tik ļoti sabiezināti, ka šodien
tos tikai ar lielām pūlēm var norobežot no pseidoro-
mantisma. Tikai daži piemēri teiktajam:

Daudzreiz tev' par prastu saucu,

Dārgā tēvu valoda!

Tas man tagad sāpj, es kaucu,
Smaga sirds kā galoda.

(«Svešumā»)

Es latvju tautas meitēns!

Man šķīstā, tiklā sirsniņa
It stipri pukst,
Kad piemin tēviju!

(«Tēvijas dziesma»)

Acis gurst no sērām raudām.

Manās ausīs žēli skan

Mīļās dziesma, pilna gaudām:
Tik pie tevis domas man.

(«Ašķu dziesma»)

Līdzās šāda veida dzejoļiem Auseklim ir vesela

virkne darbu, kurus var likt latviešu romantisma dze-

jas pamatfondā: «Bizmaņu draugu dziesma», «Ūdens

plūdi», «Trimpula», «Tēvija», «Kronvaldu Atim»,

«Neredzīgajam Indriķim» v. c. Tic bieži gan ir Au-

seklim tipiskajā manierē («tautiski mēģināts»), bet

atšķirībā no citēto dzejoļu stila nav tik pārspīlēti un

atkailināti ne semantiski, ne formas ziņā.

J. Alunāna trohajos sacerētā dzeja neliecina, ka

viņš būtu īpašu uzmanību pievērsis latviešu tautas-

dziesmu uzbūves īpatnībām, turpretī, Ausekļa dzeju
lasot, redzam pavisam citu pieeju. Dzejnieks tā iedzi-
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ļinājies dainu uzbūvē, ka viņa tautasdziesmu vā-

kumus6 nereti grūti atšķirt no oriģināldzejas.
Daži piemēri:

Kūko, sila dzeguzite,
Tu kūkoji, es raudāju:
Tev pietrūka sila priedes,
Man devītā bāleliņa.

Kas tur spīd, kas tur viz

Birztaliņas maliņa?
Meža meita pūru vārsta,
Tautasdziesmas kaltēdama.

Ozoldeli, Liepas meitas

Upes vi|ņos rotājas:
Ozoldēli zīles mētā,

Liepas meitas vaiņakus

Domājams, nebūs tik viegli pateikt, kurš no šiem pie-
mēriem ir tautasdziesma, kurš Ausekļa dzeja. Trešajā

piemērā (fragments no Ausekļa dzejoļa «Ozoldēli,

Liepu meitas») varbūt vieglāk saskatīt Ausekļa roku

tāpēc, ka četrrindē nav ievērota tautasdziesmām rak-

sturīgā centrifugālā tendence, t. i., tieksme garākiem
vārdiem koncentrēties rindas un pusrindes beigas,
īsākiem — sākumā, bez tam vārdā «vaiņakus» nevar

būt «lāpāmais vokālis», bet tas ir pretrunā ar dainu

dabu. Pirmais piemērs — tautasdziesma, otrais —

fragments no Ausekļa dzejoļa «Meža meita».

Protams, nevarētu apgalvot, ka Ausekļa četrpēdu

trohajā rakstītos dzejoļus nekādi nav iespējams at-

šķirt no autentiskām tautasdziesmām. Parasti to var

izdarīt, balstoties uz dzejoļu un tautasdziesmu

8 Kā zināms, K. Barona «Latvju dainās» ievietotas vairāk

nekā astoņdesmit Ausekļa iesūtītās tautasdziesmas. Par to sī-

kāk sk.: Auseklis. Kopoti raksti. A. Gulbja apg. R., [b. g.j,
118. lpp.
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leksikas materiāla paralēlu analīzi, uz formas «sī-

kumu» salīdzinājumu. Ausek|a dzejā salīdzinājumā ar

dainām biežāk pieminētas mitoloģiskās dievības («Vēja
māte guldināja / Vēsmotās vilnainēs, / Lauminitas

pašūpoja, / Gaigaliņas padziedāja» — «Meža meita»),
daudz deminutīvu ar sentimentālu nokrāsu («Zēlu
dziesmu viņa dzied, / Asariņas lejā raid', / Saules

dienas domādam', / Puķu lejas sapņodam'» — «Avošu

meita»), daudz vārdu galotņu aprāvumu, kas ir sveši

tautasdziesmām, ja tās nav tāmnieku vai kādā citā

izloksnē ar līdzīgām īpatnībām, nav ievērota jau pie-
minētā centrifugālā tendence v. tml.

Tomēr šis diferenciācijas darbs nav tik vienkāršs.

Šķiet, būtu nepieciešama vēlreizēja to tautasdziesmu

tekstu analīze, kuras K. Baronam iesūtījis Auseklis.

Ļoti iespējams, ka vismaz daļa no Ausekļa iesūtīta-

jām mitoloģiskajām dainām ir dzejnieka paša sace-

rētas, līdzīgi kā Dž. Makfērsons uzrakstījis Osiana

dziesmas vai P. Merimē — rietumslāvu dziesmas.

Sacerēt klāt atbilstoši tam, kā kādreiz «vajadzēja
būt», — tā ir diezgan raksturīga romantisma dzej-
nieku, tautas garamantu vācēju un publicētāju
tieksme.

Auseklim četrpēdu trohajā — tautiskā romantisma

populārākajā pantmērā — nav nemaz tik daudz dze-

joļu, tikai par pāris procentiem vairāk nekā J. Alu-

nānam un gandrīz divreiz mazāk nekā A. Pumpuram
un M. Kaudzītēm, un aptuveni tikpat daudz kā

J. Esenberģim. Kāpēc tomēr Ausekļa dzejā četrpēdu
trohaji «krīt acīs» un liekas, ka to ir milzīgs dau-

dzums salīdzinājumā ar citiem pantmēriem? Kāpēc
savukārt M. Kaudzītes un J.Esenberģa dzejā četrpēdu
trohaji nav tik saredzami?

Te mēs nonākam pie jautājuma par pantmēru se-
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mantiskajiem oreoliem. 7 Trohajiskā (tautasdziesmu
metra) orientācija nebūt nenozīmē šī pantmēra abso-

lūtu pārsvaru pār citiem metriem. Var būt uzrakstīts

tikai pāris dzejoļu četrpēdu trohajā un tomēr — ras-

ties iespaids, ka gandrīz visi dzejoļi sacerēti šajā

pantmērā. Tas atkarīgs no pantmēra semantizācijas pa-

kāpes, no tā, kādu idejiski tematisko informāciju pant-
mērs kopā ar citiem dzejoļa formas elementiem ietver.

Pantmērs var sniegt informāciju par dzejoļa žan-

risko piederību, kā tas bija klasicisma dzejā (augsta-

jiem žanriem vieni pantmēri, zemajiem — citi utt.).
Pantmērs var būt semantiski nenoslogots, kā, piemē-

ram, iesācēju dzejnieku darbos vai ari tādu virzienu

dzejā, kur poētiskā informācija aptver tikai saturisko

slāni, formai atstājot dekoratīvu palīglomu.
Parasti pantmēru dzejā izmanto papildu poētisko

asociāciju radīšanai. Tā, piemēram, romantiķiem četr-

pēdu trohajs bija tautasdziesmu pantmēra zīme.

Tradicionālais paņēmiens šajos gados bija četrpēdu
trohajā izmantošana nacionālo motīvu dzejā.

J. Alunānam, M. Kaudzītēm, J. Esenberģim četr-

pēdu trohajs neizceļas tāpēc, ka šajā pantmērā rak-

stīta visdažādākās tematikas dzeja: mīlas, elēģisku
noskaņu dzeja, romances, prātnieciskā lirika. Ausek-

lim turpretī gandrīz visa četrpēdu trohajā rakstītā

dzeja ir tautasdziesmu garā vai saistīta ar tautas

pagātnes tēmu:

Tauta, kur ir tava dzeja,
Daiļa debess līgava?
Klusa tagad dziesmu leja,
Zēli vaida Daugava.

(«Tautai»)

7 Sīkāk par to sk.: Kursite J. Piezīmes par pantmēru se-

mantiku. — Kritikas gadagrāmata. R., 1984, 12. sēj., 217.—

224. lpp.



48

Salaciņa, svētmeitiņa,
Ko tu vedi vezmiņā?
Klusi riņķo ritenīši,
Lēni tekā kumeliņi.

(«Pie Salacas»)

Bez tam Auseklis veido arī tautas likteņtēmas

episko pantmēru, pat vairākus. Viens no tiem ir četr-

pēdu trohajā divkāršojums — astoņpēdu trohajs:

Kas tas tādis, kas koklēja, sērdienīšiem dziedājot?
Tas ir tautas vaidelotis, grūtdienīšu gaudulis.

(«Cimzes Dāvam»)

Heroiskā pantmēra lomā Auseklis izmēģināja arī

septiņpēdu trohaju («Spāģu Andrejam»), trijzilbju
pantmērus, kuriem latviešu dzejā līdz Auseklim prak-
tiski nav nekādu semantisku tradīciju (piemēram:
«Kā Daugava vaida, un bangas kā krāc! / Kā Stabu-

rags asaras rauda! / Kā ozoli pakrastā briesmīgi

šņāc! —/Tur dievi un sentēvi gauda» — «Trimpula»).
Līdzīga semantiskā funkcija Ausekļa dzejā ir arī četr-

pēdu daļeniekam («Latvijas kalnos, Latvijas lejās /

Krūtīs man atdzīvo brīvības gars; / Raugu tur vīrus

kā ozolus zeļam, / Meitas kā liepas kuplojam» —

«Latvijā»). Tiesa, šis četrpēdu daļenieks Ausekļa
dzejā pēc uzbūves vēl visai tuvs trijzilbniekam.

Augstā stila dzejā, kur iekļaujas veltījumi, epitāfi-
jas, himniski dziedājumi, Auseklis izmēģina arī tra-

dicionālo elēģisko distihu un heksametru: 8

Laima Tev pušķoja dāvanām vairāk par tūkstošiem gariem.
Gaismot Tev verdzībā tvīkdamus brāļus bij brīvības stariem.

Pazemīgs vergs! Tu uz brāļiem vēl verdzības bluķēnus vēli,

Piemiņu gaismības saulei, kas aust, pie vergiem sev cēli.

(«Neikenam»)

8 It īpaši heksametrā rakstītai dzejai jau bija sena tradī-

cija — K. Elverfelda, X- Hūgenbergera, K. Vatsona v. c. idilles.
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Līdzīgā funkcijā bez nosauktajiem pantmēriem
Auseklis izmanto arī dzeju prozā («Zilajam kalnam»,
«Rīta blāzma», «Austra» v. c.) un astoņpēdu jambu
(«Latvju tautas rīts»).

Redzams, ka Ausekli nopietni nodarbinājusi doma

par latviešu liroepikas un epikas izveidi. Saglabāju-
šās ziņas, ka dzejnieks esot gribējis rakstīt episku

sacerējumu par to, kā latvieši no Indijas atceļojuši;
it kā bijis izdomāts jau šī sacerējuma nosaukums

«Indulis».9

Kā liroepisku sacerējumu piemērus var minēt dar-

bus «Eima ezers», «Čūsku tēvs Zalksis», «Jūra»,
«Nauls» v. c. Jāatzīmē, ka visi šie sacerējumi ir poli-
metriski. Tādējādi Auseklis izveido vēl vienu liro-

episka un episka darba formas risinājuma iespēju,

proti, rakstīt vairākos pantmēros. Mainoties tēmai,

notiekot semantiskam pavērsienam, mainās arī pant-
mērs.

Lai gan par episkas dzejas radītāju pamatoti uz-

skatāms A. Pumpurs ar savu «Lāčplēsi», tomēr ne-

apšaubāmi liela nozīme nacionālās episkās dzejas
radīšanā ir arī A. Pumpura laikabiedram Auseklim.

Vēlāk V. Plūdoņa, Raiņa, J. Medeņa v. c. liroepiskās

dzejas meistaru atradumi neizauga tukšā vietā, tie

bija A. Pumpura un Ausekļa tradīcijas tālākattīstī-

jums.
Auseklim tikpat kā nav stingro strofisko formu

dzejas, izņemot elēģiskos distihus. Ausekļa dzeja ir

strofiski daudzveidīga — no elementārākā strofas

veida — divrindes — līdz makrostrofiskiem veidoju-
miem polimetriskajos sacerējumos un astrofiskās dze-

jas piemēriem. Viena no romantiskā dzejas stila iezī-

mēm ir arī bieža pievēršanās brīvajiem pantmēriem.

9 Par to sk.: Auseklis. Kopoti raksti, 51., 52. lpp.
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Ērivais jambs Ausekļa dzejā ir īpaši iemīļots, lai gan

sastopam ari brīvos trohajus un brīvos daktilus.

Brīvie pantmēri, tāpat kā atteikšanās no atskaņu lie-

tošanas, romantisma dzejā signalizēja, ka te ir at-

bilstoši dzejnieka iedvesmai veidota dzeja, kas pre-

tēja klasicisma kanoniem.

Arī Ausekļa, tāpat kā J. Alunāna dzejā sastopami
lokalizējumi, tulkojumi un dzejoļi pēc svešiem motī-

viem. Auseklis tulko galvenokārt romantiķus vai vis-

maz emocionālajā noskaņā sev tuvus dzejniekus —

Herderu, Šilleru, Heini, Gēti v. tml. J. Alunānam

tulkošana nozīmēja ari svešas, vēl neapgūtas formas

pakļaušanu, turpretī Ausekli formas atveides jautā-
jums tik ļoti nenodarbina. Tulkojot Auseklis vairāk

vērības veltī precīzai domas izteiksmei.

Viens no spilgtākajiem romantiskā virziena pār-

stavjiem latviešu dzeja ir A. Pumpurs. Viņš laikam

ir arī pirmais latviešu dzejnieks, kura biogrāfija

organiski saplūst ar dzeju un to papildina. Plost-

nieks Daugavā, mērnieks visdažādākajos Latvijas no-

vados, karavīrs slāvu brīvprātīgo pulkā — tās ir

nodarbošanās, kas atbilst romantisma laikmeta

priekšstatam par romantisko varoni. Uzskats, ka

liriskais varonis ir idents pašam dzejniekam, rodas

tieši romantisma laikmeta literatūrā un mākslā.

Mūsdienu literatūrzinātnē un literatūrkritikā strikti

šķir literārā varoņa un dzejnieka biogrāfiju, par lielu

kļūdu uzskatot jēdziena «liriskais varonis» vietā lie-

totu «dzejnieks», savukārt romantiskā virziena lite-

ratūrā bija vērojama pretēja tendence. Piemēram,
Bairons sava varoņa raksturīgos vaibstus atveido

dzejā un vienlaicīgi — pats savu uzvedību pieskaņo

priekšstatiem par romantisko varoni. Ir zināms, ka

krievu dzejnieks Zukovskis bijis cilvēks ar apskau-
žamu apetīti. Tā ir īpašība, kas nekādi neiekļaujas
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romantiskā varoņa uzvedības sistēmā. Romantiskais

varonis drīzāk badojas nekā kārtīgi ēd, ir bāls, pa-

saules skumju apēnotu cietēja seju. Tāpēc dzejā Zu-

kovskis veido sevi pilnīgi citādu. Un lasītājs kā reālo

Zukovski uztver tieši šo dzejā veidoto («Прискорб-
ный, сумрачный, с главою наклоненной, / Он часто

уходил в дубраву слезы лить, / Как странник, ро-

дины, друзей, всего лишенный, / Которому ничем

души не усладить»).
А. Pumpura rīcība, ja to vērtējam klasicisma laik-

meta kontekstā, liekas avantūristiska: viņš atstāj

sievu, iestājas brīvprātīgo pulkā, dodas uz svešu zemi.

Tātad — it kā cilvēks bez atbildības un pienākuma
izjūtas. Bet, ja tos pašus soļus vērtējam ar roman-

tisma mērauklu, tad apzīmējums «avantūrists» iegūst

pretēju nozīmi, no negatīva pārvēršas pozitīvā.
Protams, te vēl nevar runāt par pilnīgi apzinātu

savas biogrāfijas saskaņošanu ar liriskā varoņa rī-

cību. Tas latviešu literatūrā notiek labu laiku vēlāk —

20., 30. gados, kad pēc romantiskā tipa literatūras

priekšstatiem savu dzīvi cenšas veidot J. Sudrab-

kalns, A. Skujiņa, A. Caks v. c.

Laikabiedri A. Pumpuru apvij ar tautas dziesmi-

nieka oreolu: «Dažus viņa dzejoļus turēja daudzi par
tautas dziesmām, tikai par tādām ar garāki izvestu

domu sakaru [. .] «Stāsti manim, Daugaviņa» un

«Bārenīte» iznāca arī «Dziesmu rotas» 2. daļā
1872. gadā starp «Lauku puķēm», t. i., tautas dzies-

mām, lai gan viņais abas ir taisni paša Pumpura sa-

cerējumi.» 10 A. Pumpurs šai laikā vairāk nekā jebkurš
cits mākslas dzeju tuvina tautas dzejai, mākslas dze-

jas gaumi — tautas gaumei. Veclatviešu dzejas

10 Kaudzīte M. Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un viņa
lielākiem aizgājušiem darbiniekiem. Cēsis—Rīga, 1924, 1. sēj.,
174. lpp.
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smago sintaktisko konstrukciju vietā viņš izvēlas

vieglas un īsas, tautas dzejai tuvas. Savā dzejā
A. Pumpurs gandrīz pilnībā pāriet uz trohaju. Četr-

pēdu trohajā — latviešu tautasdziesmu pantmērā —

sacerēta aptuveni trešā daļa A. Pumpura liriskās

dzejas (sal.: J. Alunānam — trīsreiz mazāk, Ausek-

lim — gandrīz divreiz mazāk), trohaja pantmēros

vispār — gandrīz puse dzejoļu. Tik liels trohaja pant-
mēru īpatsvars nav nevienam citam 19. gadsimta
otrās puses dzejniekam.

Tomēr jāatzīst, ka salīdzinājumā ar Ausekli A. Pum-

puram tautasdziesmu stilizācijas ir vājākas, virspu-

sējākas. Šī dzeja A. Pumpuram parasti ir ar atska-

ņām, bieži bez cezuras, makrostrofiska vai astrofiskā,
ar apostrofiem. Savienojuma ar daudzajiem deminu-

tīviem tāda tipa lirika šodien rada virspusēja atdari-

nājuma iespaidu:

Brīvam tautas dēliņam
Būs būt manam mī|akam,
Kas ir laivas īrējiņš,
Sīku bruņu nesēj iņš \. .]

Priekš tā lūgšu Laimas māt",
Lai tam palīdz kaldināt

Trīs asmeņus zobiņā,
Kas lai mūrus birdina.

(«Daugavas meitas vecos laikos»)

Visuma dainu stilistikā ieturētajā tekstā neiederas

ne apzīmējums «mīļākam», kas ir patapināts no tā-

laika mīlas lirikas, ne arī pēdējā rinda (Kas lai mū-

rus birdina). Vārdam «birdina» nevar pievienot t. s.

lāpāmo vokāli. Līdz ar to pēdējā rinda ir tautas

dzejai svešs vārdu savienojuma veids.

Taču jārunā ne jau par atdarināšanu, ne par tau-

tas dzejas kopēšanu mākslas dzejā, bet par divu pa-

saules redzējumu, divu poētisko stilu sintēzes spēju.



53

A. Pumpura lirikā pārsvarā ir dainu un mākslas

dzejas koniaminācija. Ari tas ir tautas mākslas ap-

guves posms, tikai pirmais, vienkāršākais. Taču ne-

pieciešams, jo A. Pumpura darbs kā pamats balsta

20. gadsimta sākuma dainu un mākslas dzejas sin-

tēzes mēģinājumus (Rainis, K. Skalbe, V. Plūdonis,
F. Bārda).

A. Pumpura lirikā neatradīsim ne stingrās strofis-

kās formas, ne arī heksamctru — populāro klasicisma

dzejas pantmēru. Te A. Pumpurs atklājas kā viens

no izteiktākajiem romantiskā virziena pārstāvjiem.

Dzejnieks romantiķis improvizē, 11 viņu vada iedvesma.

ledvesma un formas kanoni romantiķu priekšstatos
nesader kopā. Nav piesaistījis dzejnieka uzmanību

arī daļenieks, kas tajā laikā vēl ir semantiski neitrāls.

Romantiskā orientācija jo spilgti izpaužas arī

A. Pumpura attieksmē pret serbu-turku karu, kura

viņš kā brīvprātīgais piedalās serbu pusē. «Jā, vai

starp šīm divām lielupēm, Donavu un Daugavu, nav

kāda radniecība? Vai viņu tautas nav kādreiz sastā-

vējušas kopā kādā lielā pirmatrics tautu grupā ar

vienādu valodu un ieražām; vai šī valodu un tautas

dziesmu līdzība varbūt tikai nejauši cēlusies? Tā

pats pie sevis jautāju, mēnesnīcā staigādams gar
Donavas krastiem. Un man likās, ka, pa atvariem

griezdamies, Donavas viļņi atbildētu: «Nē, šī līdzība

nav nejauši cēlusies. — Arī leišu — latviešu tautas ir

minušas Donavas krastus un pie šiem atvariem pēdas

11 Laikabiedri raksturo A. Pumpuru kā lielisku improviza-
toru: «Bet savu īsto vietējo popularitāti Pumpurs fkādāsļ kā-

zās nodibināja ar savu varbūt nemirstīgāko dziesmiņu «Stāsti

manim, Daugaviņa», kuru viņš, kā likās, bij sacerējis vai turpat
uz vietas..» — Kaudzīte M. Atminas no «tautiskā laikmeta»,
168. lpp.
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atstājušas.»» 12 Sajā pašā laikposmā A. Pumpura
dzejā parādās latviešu lirikā līdz tam reti lietots

pantmērs — piecpēdu trohajs. Sis pantmērs gan at-

rodams atsevišķos Vecā Stendera, J. Neikena, J. Alu-

nāna, ari Ausekļa dzejoļos. Taču tas bija piecpēdu
trohajs, kas smelts no cita avota — no vācu dzejas,
kur tais savukārt bija veidojies kā antīkā pantmēra

falekija 13 atdarinājums. A. Pumpura priekšgājēju

dzejā piecpēdu trohajam nebija noteiktas semantiskas

tradīcijas, lai gan tulkotajā F. Sillera, J. V. Gētes

dzejā varēja jaust pantmēra saikni ar filozofisko,

prātniecisko tematiku.

A. Pumpuram piecpēdu trohaja avots ir pavisam
cits — serbu tautas dzejas desmitzilbnieks, kas serbu

epikas vācēja un publicētāja V. Karadžiča interpretā-

cijā no sillabiska pārvērtās sillabotoniskā piecpēdu
trohajā ar cezūru pēc ceturtās zilbes. Eiropā tajā
laikā dzejā valdīja sillabotonika, turpretī sillabika tika

uzskatīta par mazvērtīgāku, tāpēc nav jābrīnās, ka

V. Karadžičs uz savas tautas daiļradi skatījās caur

Eiropas mākslas dzejas brillēm. 14

12 Pumpurs A. No Daugavas līdz Donavai. Latviešu sav-

vaļnieka ce|ojuma apraksti serbu-turku kara laikā 1876. gadā.—
Grām.: Pumpurs A. Raksti, R., 1925, 2. sēj., 267., 268. lpp.

13 Falekijs — romiešu metrikā vienpadsmitzilbju pantmērs

ar metrisko shēmu ' 'vv '
v

'

v 'v. Toniskajā

pārlikumā tas iegūst šādu formu: /v/vv/v/v/v («Dzīvot, Lesbija
mī|ā, vajg un mīlēt» — Katulls. «Lesbijai». Raiņa tulk.). Bieži

antīko falekiju tulkoja arī atvieglinātā veidā — kā piecpēdu

trohaju ar sievišķajām klauzulām: «Bargodamies gaisa pērkons
valda, / Dažu ozolu iekš druskām skalda ..» (N. Lenaus. «Trīs

indieši». J. Alunāna tulk.)
Ar «—» metriskajā shēmā apzīmēta garā zilbe, ar «v» —

īsā, ar «
'

» — metriski gara un uzsvērta zilbe.

14 Līdzīgu iemeslu dēj arī latviešu sillabokvantitatīvās dai-

nas 19. gadsimtā tika interpretētas sillabotoniski.
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Serbu tautas likteņgaitu sasaukšanās ar latviešu
tautas cīņām par nacionālo neatkarību piesaistīja
A. Pumpura interesi serbu tautasdziesmai un tās

formai. Tiesa, dzejnieks nebija ne filoloģiski izglītots,
ne svešvalodās un dzejā zinošs speciālists, kāds bija,
piemēram, J. Alunāns. Ļoti jāšaubās, vai A. Pumpu-
ram radās iespēja iepazīties ar serbu dzejas publikā-

cijām. Visticamāk, serbu dzeju viņš dzirdēja tikai

serbu-turku cīņu laikā, kā dzejnieks to apraksta sa-

vās atmiņās: «Pāri par Donavu, kādā uzkalnā, at-

rodas Serbijas cietoksnis Kladova, tur dega vakts

uguns un atskanēja monotonas serbju tautas dziesmu

meldijas, kuras daudz līdzinājās mūsu tautas dzies-

mām, tikai četrkājīgu troheju vietā tām ir pieckājīgi
troheji ar pilnām galotnēm, par piemēru:

Kāds tur baltums Donav's līčus apklāj,
Vai ir sniegs, vai baltu gulbju pulki?
Ja būt' sniegs, tas ātri zemē ietu,
Ja būt' gulbji, viņi projām skrietu;
Nava sniegs, nav baltu gulbju pulki:
Kara teltis Donav's līčus apklāj!» 1 '

Tas ir populārās episkās dziesmas «Azan-Aga»

pārveidojums, kas laikam radies serbu-turku kara

laikā. «Azan-Aga» ir 19. gadsimta sākumā Eiropā
plaši pazīstams serbu epikas piemineklis. Savā laikā

J. Herdera krājumam «Stimmen der Volker» to vā-

ciski pārtulkoja J. V. Gēte. Sī episkā dziesma

1821. gadā Š. Nodjē tulkojumā parādījās franciski,

1835. gadā A. Puškina tulkojumā — krieviski, vēl

agrāk — 1799. gadā — V. Skots to pārtulkoja an-

gliski.
A. Pumpurs citēto serbu dziesmas pantu nemainītā

veidā iekļauj 1878. gadā rakstītajā dzejolī «Pūķa

15 Pumpurs A. Raksti, 2. sēj., 207. lpp.
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āda». Viss dzejolis sacerēts piecpēdu trohaja. Atšķi-
rībā no serbu tautas dzejas, kas ir bez atskaņām,
Pumpura dzejolis ir daļēji atskaņots: sešrindu pantos

savstarpēji atskaņotas 2 rindas — trešā un ceturtā.

A. Pumpurs ir pirmais, kam piecpēdu trohajs iegūst
ciešu saikni ar skumju, rezignācijas, elēģisku pār-
domu dzeju:

Atkal gads, un daudzie gadi beidzas —

Vai tie nāk, un kurp tie projām steidzas?

It kā jūras viļņi krastos plaši
Noplūzdami malā izklīst paši;

Bet, kā viļņi sit, līdz krastus nograuj,
Tā ar' gadi mūža dienas norauj.

(«Domas par iznīcību jauna gada naktī»)

Vēlāk šāds piecpēdu trohaja semantiskais oreols kļūst
noteicošais Raiņa, J. Sudrabkalna, А. Caka, A. Skuji-

ņas, arī padomju laika dzejā. 16 Protams, nevar ap-

galvot, ka 20. gadsimta dzejnieki te būtu ietekmēju-
šies tieši no A. Pumpura dzejas. Līdzīga semantiskā

tradīcija piecpēdu trohajam ir arī, piemēram, vācu

un krievu dzejā; 17 tas liecina, ka te varētu būt kāds

kopējs avots (piemēram, Gētes vai Sillera dzeja).
Piecpēdu trohaju dzejnieks izmantojis arī savā

epikā. Šajā pantmērā uzrakstīts «Lāčplēša» piektais
dziedājums:

Kādā dienā, kad jau sataisījās
Viņi nobraukt savā dzimtenē,

Kamēr Lāčplēs's ļaudim deva ziņas,

Noteica, kā viņiem jādzīvo,

16 Sīkāk par to sk.: Kursīie J. Piezīmes par pantmēru se-

mantiku. — Kritikas gadagrāmata, 12. sēj., 220., 221. lpp.
17 Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма

и тематики. — In: American Contribution to the sthe Interna-

tional Congress of Slāvists. The Hague, Mouton, 1963, vol. 1,

p. 287—332.
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Gāja Koknes's vakarā pa salu

Pastaigāties savā nodabā.

Viņš bij ticis līdz tai jaukai lejai,
Kur bij akā kauta ragana ...

A. Pumpura piecpēdu trohajā atšķirībā no serbu des-

mitzilbnieka nav cezūras.

A. Pumpurs pirmais no romantiķiem sāk regulāri
izmantot trīspēdu jambu — vienu no 18. gasimta po-

pulārākajiem lirikas pantmēriem Eiropā. Šo pantmēru
savā laikā latviešu lirikā bija iecienījis Vecais Sten-

ders savās dziesmiņās un ziņģēs, vēlāk arī J. Ruģēns.
Rietumeiropas 18. gadsimta dzejā trīspēdu jambs

pēc asociācijām ar antīko dzeju saistījās ar anakreon-

tiku, ar vieglo liriku un vispirms jau ar dziesmas

žanru. Līdzīga semantiskā ievirze trīspēdu jambam ir

ari A. Pumpura dzejā. Lai ari šim pantmēram nav

tik spilgta semantiskā oreola kā četrpēdu trohajam,
tomēr pantmēra saikne ar vieglo liriku, ar dziesmu

iezīmējas visai reljefi:

Uz Daugav's krasta stāva

Zied koki zaļumā;
Tur puisēns kājas āva

Un aiziet svešumā.

Viņš iedams ceļa malā

Daudz rozes redzēja
Un dažkārt savā vaļā
Par viņām dziedāja.

(«Uz Daugavas krasta»)

Jāatzīmē arī tas, ka trīspēdu jambs ir samērā biežs

A. Pumpura patriotiskās lirikas pavadonis (piemē-

ram, «Imanta», «Sapnis», «Meklēsim dziesmas»).
A. Pumpura lirika pārsvarā ir veidota ar atskaņām.

Līdzās pilnīgajām atskaņām (piemēram, taisa: kaisa,

vadīt: radīt, gari : kari) diezgan bieži sastopam arī t. s.
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trešdajatskaņas — t. i., saskan tikai vārdu pēdējā
zilbe vai pat tikai pēdējā skaņa — dzīvo : mīļo; izda-

līj' : paturēj'; glābta : tauta (dzejolī «Austrums un

Rietrums»). Pētniekam R. Klaustiņam, kas par at-

skaņām atzīst tikai klasicisma dzejas iedibinātās pil-
nīgās un regulārās atskaņas, A. Pumpura atskaņas

šķiet kļūdainas, barbariskas, tādas, kas «kļūst lasītā-

jam par tīro mocību». 18

Klasicisma dzejā tās patiešām būtu kļūdainas un

neiederīgas atskaņas, bet A. Pumpura lirika vismazāk

saistīta ar klasicismu. Romantisma sistēmā, kuru pār-
stāv A. Pumpura dzeja, daļējās atskaņas ir viens no

tiem elementiem, ar ko romantisma formas brīvība

tiek pretstatīta klasicisma kanoniskajai formai.

M. Kaudzītes dzeja iezīmē pavērsienu no roman-

tisma uz reālismu. Tāpat kā A. Pumpurs, viens no

spilgtākajiem romantisma pārstāvjiem, ari M. Kau-

dzīte apmēram trešo daļu dzejoju sacerējis četrpēdu

trohajā. Tomēr šī pantmēra semantiskās funkcijas
abu dzejnieku dzejā ir atšķirīgas. A. Pumpuram četr-

pēdu trohajs cieši saaudzis ar tautisko tēmu. M. Kau-

dzītēm šī pantmēra tradicionālā funkcija saglabāta
tikai dažos dzejoļos («Tam, ko pirmo modina. Kr. Val-

demāra piemiņai», «Alauksts»). Četrpēdu trohajs
krietni biežāk ir M. Kaudzītes mīlas lirikas pavado-
nis («Tavas acis», «Tad, kad brīžam tavu seju»). To

sastopam ari elēģiska un prātnieciska rakstura dze-

joļos:

Rozes sen jau novītušas,
Nav no rudens saudzētas,
īsu brīdi ziedējušas,
Grūti, grūti audzētas.

(«Brūklenājs»)

18 Klaustiņš R. Pumpura rakstu apcerējums. — Grām.:

Pumpurs A. Raksti, 1. sēj., 55., 56. lpp.
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«Rindā dzērves, rindā dzērves,
Dzērves kāsī, kamolā!»

Dzērves iet uz silto zemi.

Kurp tad cilvēks steidzas tā?

(«Rindā dzērves»)

Cetrpēdu trohaju dzejnieks bieži izmanto arī dabas

lirikā («Vakarā», «Rudens», «Zaļa lapa» v. c.).
M. Kaudzīte ir viens no pirmajiem latviešu dzej-

niekiem, kas, tautības lietu sev tuvu paturot, tomēr

spēj paskatīties uz to no malas, bez to gadu dzejai
obligātās sajūsmas un «urā» toņa. Viņa dzejā notiek

arī pakāpeniska pārorientācija no romantiķiem po-

pulārā dziesmas žanra, elēģijas, balādes uz satīru,

epigrammu, parodiju.
Kā romantisma un reālisma principu sadursme

vērtējama arī M. Kaudzītes un Pārstrautu Jāņa po-
lemika par J. Lautenbaha-Jūsmiņa episko poēmu
«Zalkša līgava». Strīds notiek it kā par formas sī-

kumu, proti, par atskaņām dzejā. M. Kaudzīte pār-
met J. Lautenbaham-Jūsmiņam atskaņu trūkumu

«Zalkša līgavā»: «Kad tautas dziesmām nav atskaņu,
uz to nebūt nevar atsaukties pie tagadējiem rakstnie-

cības darbiem. Caur atskaņu atmešanu nav vis iedots

jau mākslas dziesmām tautas dziesmu gars, bet gan
tādiem sacerējumiem atrauts tas jautājums, kurš caur

kārtīgi un mākslīgi saliktām atskaņām biedro dzej-
nieku ar mūziku.» 19 Šodien šāds pārmetums liekas

nepamatots un sīkumains: kāda atšķirība — dzeja
ar vai bez atskaņām, galvenais ir tās māksliniecis-

kais līmenis. Taču tas nebija vienaldzīgi pagājušā
gadsimta 80. gadu sākumā, kad notika šī polemika.

19 Ķalnenieks [Kaudzīte M.ļ. «Zalkša līgava». Latviešu

teika no Lautenbah-Jūsmina.
— Grām.: Latviešu literatūras kri-

tika. R., 1956, l. sēj., 94. fpp.
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Tautiskajiem romantiķiem rakstīt baltajās vārsmās

nozīmēja tuvināties tautas dzejai. Otrkārt, rakstīt bez

atskaņām romantiķim bija tas pats, kas rakstīt pēc
iedvesmas. «. . pie visām kultūrtautām, pat pie tām,
kurām jau tautas dzejā atrodas atskaņas, gandrīz
katrs ievērojamākais dzejnieks dzejojis arī bez atska-

ņām. Jo caur tam tik dziesminieks var izrādīties par

īstu, dieva apdāvinātu dziesminieku, ka tas bez kaut

kādas ārīgas mākslīgas atskaņu piepalīdzības spēj
tomēr radīt kaut ko dzejiski jauku un apbrīnojamu,» 20

uzskata M. Kaudzītes oponents Pārstrautu Jānis,

kura iedvesmotājs, kā liekas, ir bijis pats J. Lauten-

bahs-Jūsmiņš.

Vēlāk M. Kaudzīte precizē: «Es neesmu nedz at-

skaņu par tik ļoti nepieciešamu rādījis, nedz arī teicis,
ka nemaz nav iespējams dziedāt tautas dziesmu garā,
bet sacījis tik, ka tādi ražojumi būs lielāko tiesu bez-

garžīgi gara augļi.»21 Te atklājas, pret ko īsti vēršas

M. Kaudzīte. Viņu uztrauc, ka arvien vairāk un vairāk

tautasdziesmu stila atdarinājumi pārvēršas mehāniskā

kopēšanā. Pēc M. Kaudzītes domām, no tā var izvai-

rīties, tikai rakstot dzeju ar atskaņām, ierobežojot
deminutīvu lietošanu, izmantojot četrpēdu trohaju ne

tikai tautiski orientētajā, bet arī citas tematikas dzejā.

Pretstatot savu dzeju dainu stilizācijām, M. Kau-

dzīte konsekventi lieto atskaņas. Galvenokārt tās ir

regulārās un pilnīgās atskaņas, bet sastopamas arī

daļējās atskaņas:

20 Pārstrautu Jānis. Domas par episko dziesmu «Zalkša

līgava» jeb tautiskās dzejas nodibināšanu. — Grām.: Latviešu

literatūras kritika, 1. sēj., 108. lpp.
21 Ķaudzite M. Pārstrauta Jānis un viņa «domas par tau-

tiskās dzejas nodibināšanu». — Grām.: Latviešu literatūras kri-

tika, 1. sēj., 135. lpp.
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Pa kailiem kokiem vējš ar lietu Šņāc
Nu šaušalainas nāves vaidas,
Cik labprāt mītu mežā nu viens pats,
Kad citi drebēdami baidās;

Jo dabas tukšais, sēri baigais vaigs
Ir manai sirdij ļoti līdzīgs.
Tur arī valda tumšais rudens laiks

Un plosās aukas, ziemels briesmīgs.

(«Rudenis»)

M. Kaudzīte nevairās arī no stingrajām strofiskajām
formām, kaut gan īpaši tās neizceļ. Tajās rakstīti

soneti («Ozoli», «Moceklis»), sekstīnas («Dziesmu

svētkos»).
Gan pēc citētajiem dzejoļiem, gan pēc M. Kaudzītes

dzejas vispār redzam, ka tās valoda ir tuvāka sen-

timentālisma vai romantisma, bet ne reālisma valo-

dai. Vai tas nav pretrunā ar izteikumu, ka M. Kau-

dzītes dzeja iezīmē pavērsienu uz reālismu? Uz prct-
romantisma tendenci M. Kaudzītes lirikas formā jau
tika norādīts. Arī pārāk bagātīgā «auku plosīšanās»,
«siržu karstā kvēlošana» tomēr nenozīmē dzejnieka
piekļaušanos sentimentālismam vai romantismam.

Tas izskaidrojams ar 19. un 20. gadsimta dzejas va-

lodas atšķirībām. Tas, kas 19. gadsimta lasītāju va-

rēja aizkustināt līdz asarām, 20. gadsimta dzejas
mīļotāja acīs izskatās nepiedodami salkans, naivs un

mākslinieciski nebaudāms. Tāpēc bieži tas, ar ko

19. gadsimta dzejnieki izpelnījās kritiķu, lasītāju at-

zinību, šodien ir nesaprotams, pat pārprotams. Vaja-

dzīga liela piepūle, lai daudzus kādreiz par mākslinie-

ciski pārliecinošiem uzskatītus dzejoļus ari tagad
varētu uztvert ar līdzīgam izjūtām. Protams, tas ne-

nozīmē ne iepriekšējā gadsimta dzejas vājumu, ne šī

gadsimta dzejas pārākumu, bet tikai to, ka dzejas
valoda, dzejas uztvere, estētiskā gaume laika gaitā
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mainās. Tāpēc arī uz lasītāju jūtu atmodināšanu

vērstā M. Kaudzītes dzeja nav pretrunā ar reālisma

poētikas prasībām.
Auseklis visspilgtāk no visiem sava laika dzejnie-

kiem iedzīvinājis tautiskā romantisma dzejas ideālus,

turpretī t. s. individuālā romantisma dzeja visbagātāk

pārstāvēta J.Esenberģadaiļradē.22«Kāstarp70.gadu J. Esenberģa daiļrade. 22 «Ka starp 70. gadu
dziesminiekiem pirmā vietā stāv Auseklis, tā starp
80. gadu dziesminiekiem paceļas pēc īstas dzejas vēr-

tības veselu galvu augstāk par citiem Esenberģu Jāņa

dzejiskais tēls,» 23 raksta V. Plūdonis — Esenberģa

dzejas labs pazinējs.
Par J. Esenberģi jāsaka līdzīgi kā par Ausekli:

viņš ir reizē viens no spilgtākajiem romantisma vir-

ziena (šajā gadījumā — individuālā romantisma)

pārstāvjiem un reizē arī romantisma epigonis. Par

šīs parādības cēloņiem jau tika runāts. Šeit tikai

pāris ilustrāciju no J. Esenberģa dzejas:

Ja šo mīlestību rauju
Sev iz krūts, tad līdz tai ar'

Arā sirds man jāplēš būtu —

Un bez sirds vai dzīvot var?

(«Necienīgā»)

Vējš tumšās priedes loka

Un viņu zarus glaud,
Tāpat kā mana roka

Tev matus, kad tu snaud.

Te koki šalc it drūmi,
Un putni skaļi dzied —

Te zaļo mētru krūmi,
Un puķes slepus zied.

22 J. Esenberģis ir «.. individuālā romantisma ievaditājs

latviešu lirikas vēsturē». — Grām.: Valeinis V. Latviešu lirikas

vēsture, 60. lpp.
23 Plūdons V. Mīlestības dziesminieks Esenberģu Jānis. —

Grām.: Esenberģis J. Kopoti raksti. R., 1924, 1. sēj., 46. lpp.
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No augšas stari laistās

Un mitrās sūnās slīd,
Kā zelta puķes skaistas

Visapkārt spīdēt spīd.

Te staigādams es jūtu,
Ka jautris top mans gars,
It kā man krūtīs būtu

Ar' slīdēj's saules stars.

(«Mežā»)

J. Esenberģa dzejas formai raksturīgas tās pašas

tendences, kas iezīmējās jau A. Pumpura un M. Kau-

dzītes daiļradē. Proti, te ir liels divzilbju pantmēru
pārsvars pār citiem pantmēriem. Divzilbniekos sace-

rēti 94% J- Esenberģa dzejoļu. Pārējie seši procenti

aptver visu daļeniekā, trijzilbju pantmēros rakstīto

un polimetrisko dzeju. Nesamērība ir liela. Atšķirībā
no tautiskajiem romantiķiem, kuriem priekšplānā iz-

virzīts četrpēdu trohajs, J. Esenberģa dzejā viena

vadošā pantmēra nav. Apmēram piektā daļa dzejoļu
sacerēta četrpēdu trohajā, nedaudz mazāk — trīspēdu
jambā, piecpēdu jambā, četrpēdu un dažādskaita stro-

fiski organizētā jambā.

J. Esenberģa dzejas pantmēriem nav spilgti izteikta

semantiskā oreola. Kā par tendenci var runāt vienīgi
par četrpēdu trohajā saistību ar elēģisko noskaņu
dzeju un mīlas liriku:

Tik vien sirdī dzi|a īsta

Pērle — mīlestība mīt.

Dodi, Dievs, lai viņa spīd
Neapēnota un šķīsta!

Tik vien sirdī prieki, sārti

Tā kā rožu pumpurs zied,

Un, kaut bēdas pāri iet,
Ziedi paliek neaizskarti.
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Tik vien sirdi klusu rodas

Tauriņš kāds, ko laimi sauc;

Velti tu tam pakaļ trauc,
Ja tas prom no tevis dodas.

(«Tik vien sirdī»)

J. Esenberģa dzejai raksturīgas regulārās un pilnīgās
atskaņas, strofiskā dzeja ar četrrindi pamatā.

Kā jau teikts, 19. gadsimta dzejai pamatā bija sen-

timentālā, uz jūtu pasauli centrētā valoda. Bet arī

tā, kā jebkurš izteiksmes veids, var būt mākslinie-

ciska vai nemākslinieciska, vāja. M. Kaudzītēm, Au-

seklim un A. Pumpuram lielākoties tā bija mākslinie-

ciski nevainojama, turpretī par J. Esenberģa daiļradi
to nevar teikt. Sentimentālā izteiksmes stila pārspī-
lējumi 19. gadsimta otrajā pusē, šķiet, arī bija par
iemeslu krasajai un ilgstošajai 20. gadsimta dzejas

«alerģijai» pret mī]vārdiņiem, deminutīviem, pret jē-
dzieniem, kas saistās ar jūtu pasaules izpausmēm.

J. Poruka 90. gadu dzejā lielāka uzmanība veltīta

toniskajiem metriem, resp., daļeniekam. Daļenieka

pantmēros sacerēta aptuveni piektā daļa dzejoļu. Sājā
ziņā J. Poruka dzeja atrodas jau ceļā uz 20. gadsimta
sākuma dzejas tradīciju.

Nevar nepamanīt arī J. Poruka polimetriskās kom-

pozīcijas dzejoļus. To skaits no apskatāmā posma
sākuma (1890. g.) līdz tā beigām (90. gadu beigas)
jūtami pieaug. Polimetrija galvenokārt raksturīga
J. Poruka dzejoļu cikliem. Te dzejnieks turpina
18. gadsimta beigu un 19. gadsimta lirikas tradīciju —

politnetriskā kompozīcija signalizē par tematikas

maiņu. Līdzās šim polimetrijas veidam J. Poruks

izkopj arī t. s. muzikālo polimetriiu.
Muzikālā polimetrija Eiropas dzejā sākotnēji sa-

stopama dzejas tekstos, kas bija paredzēti muzikālam

priekšnesumam, piemēram, operām, kantātēm. Vēlāk
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dzejnieki sāka pēc muzikālās kompozīcijas principiem
veidot no mūzikas neatkarīgas vārdu «simfonijas»,
«sonātes», «operas», «kantātes». R. Vāgnera un F. Nī-

čes māksliniecisko ideju ietekmē šis polimetrijas veids

Eiropā kjuva īpaši populārs 19. gadsimta beigās un

20. gadsimta sākumā.

J. Poruka muzikālā polimetrija veidota pēc simfo-

nijas principiem: sacerējums ir trīsdaļīgs vai četrda-

ļīgs, un katra daļa rakstīta citā pantmērā, bieži arī

vienas daļas ietvaros pantmērs vairākkārt mainās.

Tā, piemēram, dzejolim «Pavasaras simfonija» ir

četras daļas (1. Allegro; 2. Adagio; 3. Scherzo; 4. Fi-

nāls) ar 15 pantmēra maiņām.

J. Poruka, tāpat kā M. Kaudzītes un J. Esenberģa
lirikā apzināti ignorēts četrpēdu trohajā viennozīmī-

gais semantiskais oreols, kādu to bija izveidojuši
tautiskie romantiķi. J. Poruks minēto pantmēru gan
vēl samērā bieži lieto, bet jau visdažādākās tematikas

dzejā (gan mīlas lirikā, gan filozofisko pārdomu, elē-

ģisko noskaņu dzejā). Tas ne ar ko vairs neatgādina
«tautasdziesmu pantmēru», jo parasti tiek izmantots

dzejā ar atskaņām un ar leksisko materiālu, kas iespē-
jami attālināts no tautasdziesmu leksikas:

Kad būs asras izraudātas, О

Kad būs izpriecājies prieks, а

Mīlestība izmīlēta — О
Mani apņems nāves miegs. а

Tad uz kapiem neej, mīļā, — О

Neej manis modināt; b

Asras, prieki, mīlestība О
Nedrīkst mani valdzināt. b

Lai uz kapa zied tik rozes, О

Lai ap mani daba klus; с

Lai tie, kas man bij tik mīļi, О

Visi man pie sāniem dus. с

(«Kad būs asras izraudātas»)
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Savdabīga ir E. Veidenbauma dzejas forma.

Gandrīz trešā daja viņa dzejoļu sacerēta trijzilbnie-
kos. Dzejnieks sniedzis trīspēdu amfibrahija (biežāk
lietotais trijzilbju pantmērs), divpēdu, četrpēdu, piec-
pēdu un dažādskaita strofiski organizēta amfibrahija
un divpēdu un četrpēdu daktila paraugus.

Līdz E. Veidenbaumam trijzilbnieki latviešu dzejā
pavīd tikai epizodiski (J. Alunāna un Ausekļa lirikā).
Ja ņem vērā, ka trijzilbju metri visu Eiropas tautu

mākslas dzejā līdz pat 19. gadsimtam tika lietoti reti,
izplatības ziņā tālu atpalika no divzilbniekiem, tad

skaidrāki kļūst arī trijzilbnieku nepopularitātes
cēloņi latviešu dzejā. Vēl pat 19. gadsimta pirmās pu-
ses vācu dzejā daktila rindu vidū varēja atrast am-

fibrahiskas. Tā nebija apzināta metru jaukšana, bet

nejauša nekonsekvence, kas radusies trijzilbnieku nc-

izstrādātības dēļ. Līdzīgus piemērus var atrast arī

J. Alunāna un Ausekļa dzejā.
E. Veidenbaums trijzilbniekus lielākoties (70%) ir

izmantojis pārejošas metriskās formas dzejoļos, kur

trijzilbju metri pāriet daļeniekā. Tādējādi uzskatāmi

redzama oriģināldaļenieka, oriģināltonikas veidošanās

no trijzilbniekiem. Visu iepriekš aplūkoto dzejnieku
darbos daļenieks zināmā mērā līdzinājās tulkotam

dzejolim: reizē savs un reizē svešs. J. Alunāna, Au-

sekļa un M. Kaudzītes dzejā daļenieka pantmēri bija

sastopami galvenokārt vācu dzejas tulkojumos. E. Vei-

denbauma daļenieks atšķiras no tulkotajiem, vispirms

jau ar to, ka intervāls starp iktiem tam parasti ir

divas, nevis viena zilbe:

24 Seit un turpmāk: mazie burti — a, b, с utt. apzīmē vī-

rišķās atskaņas; lielie burti — А, В utt. — sievišķās atskaņas;
О — neatskaņotās rindas ar sievišķām klauzulām, о — neat-

skaņotās rindas ar vīrišķām klauzulām.
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Mums latviešiem dzejnieku milzīgs bars, v/vv/vv/vv

No tiesas tiem dodam šo vārdu, v/vv/vv/v

Jo viņu dzejās mīt burvīgs gars: v/v/vv/v/
Tas miegu mums dāvina gardu. v/vv/vv/v

Un tautiešiem katram ir pienākums v/vv/vv/vv
Dot godu labdariem šādiem, v/v/vv/v

Pēc darba kas atdusu sagādā mums: — v/vv/vv/vvv
Ar' Jūsmiņš ir skaitāms pie tādiem. v/vv/vv/v

(«Mums latviešiem dzejnieku ..»)

Tas ir strofiski organizēts daļenieks — secīgi mijas
četruzsvaru un trīsuzsvaru rindas. Vienas zilbes in-

tervāli starp iktiem sastopami pirmajā, trešajā, piek-
tajā un sestajā rindā.

E. Veidenbauma daļeniekam, tāpat kā daļeniekam
19. gadsimta latviešu dzejā vispār, raksturīga tuvība

metriskajai shēmai, t. i., metriskā uzsvara izlaidumi

gandrīz netiek lietoti. lepriekš citētajā dzejolī, piemē-

ram, sastopam tikai divus metriskā uzsvara izlaidu-

mus: piektajā un septītajā rindā — ceturtajā iktā.

E. Veidenbauma, E. Treimaņa-Zvārguļa, Raiņa
(krājumos «Apdziedāšanas dziesmas 111 Vispārīgiem
latvju dziesmu svētkiem» un «Mazie Dunduri»), da-

ļēji arī M. Kaudzītes dzeja veido reālistisko virzienu

19. gadsimta beigu lirikā. Šī jaunā virziena dzejā ir

saglabājušies atsevišķi elementi no tautiskā un psei-
dotautiskā romantisma: salkanā sentimentālisma pie-
devas, deminutīvi (tiesa, daudz mazāk nekā iepriekš),
apostrofēšana, akcenta pārcēlumi v. tml. Piemēram:

Vienkāršie ļautiņi
Verdzībā nomocās,
Verdzībā asaras raud

Pēc dzīves labākas.

Vienkāršiem ļautiņiem
Dumjas ir galviņas:
Verdzības ķēdes sev

Paši kaļ dien' no dien.

(£. Veidenbaums, «Vienkāršie ļautiņi»)
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Arī novatorisko, kas raksturīgs reālisma dzejai,
E. Veidenbauma lirika atklāj ļoti uzskatāmi. Vis-

pirms jau izmaiņas dzejas žanros. Romantiskās dzies-

mas, romances, elēģijas vietā centrā izvirzās satīra,

epigramma, parodijas un ironijas piesātināti dzejoļi.
Romantiskā virziena populārākais pantmērs — četr-

pēdu trohajs ar «tautiskā» metra semantisko oreolu —

tiek izmantots satīrās, parodijās par pseidotautiskām
parādībām:

Ej un dzenies tik pēc naudas,

Krāp un blēdī, cik tik jaudas,
Skaties tik uz savu labu,

Rauj no citiem, rauj, kur dabū!

Tomēr strādā apdomīgi,
Krietni, stingri, likumīgi.

(«Ej un dzenies tik pēc naudas»)

Četrpēdu trohaju E. Veidenbaums, sekojot antīka-

jai tradīcijai, izmanto arī anakreontisku motīvu dzejā,
kas neapšaubāmi sekmē šī pantmēra tradicionālā

oreola saraušanu:

To es zinu, to es māku:

Alu iedzert — uzdziedāt.

Saulei ejot, žūpot sāku,
Saulei lecot, vēl es klāt.

Citam nav nekāda daļa,

Ka man patīk dzīve zaļa.

To es zinu, to es māku:

Meitas mīlēt, mutes dot

Un pie tādām labprāt nāku,

Kuras mīlestību prot.
Šodien skaistuli es skauju,
Rītu to jau citam ļauju f..]

(«To es zinu, to es māku»)
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Anakreontisko, hedonisko motīvu dzeju E. Veiden-

baums ietērpj arī trīspēdu jambā, kas tāpat ir seko-

šana antīkās lirikas tradīcijai:

Par spīti grūtiem laikiem,
Dzied jautri mūsu bars;
Prieks spīd uz visiem vaigiem
Kā gaišais saules stars.

(«Par spīti grūtiem laikiem»)

E. Veidenbaums ir viens no nedaudzajiem tālaika

latviešu dzejniekiem, kas mēģina aktualizēt antīko

liriku, nostādot to līdzās modernajai dzejai.
19. gadsimta beigās sengrieķu un romiešu metri,

stingrās strofiskās formas izskatās neiederīgas, smag-

nējas, samākslotas un praktiski pazūd no 80.—

90. gadu dzejas repertuāra. Antīko strofu un metru imi-

tējumi nav atrodami ne A. Pumpura, ne J. Esen-

berģa, ne M. Kaudzītes, ne J. Poruka, ne arī kāda

cita redzamāka dzejnieka lirikā. Romantiķiem svešu

paraugu atdarināšana nozīmētu atteikšanos no gal-
venā daiļradīšanas priekšnoteikuma — iedvesmas.

Turpretī reālistiem formas jautājumi nav uzmanības

centrā. Savā dzejā viņi izvēlas pantmērus, kas pēc
viņu uzskata ir tuvāki nesamākslotajai un dabiskajai
prozas valodai. Tie ir trijzilbju metri un daļenieks.
Visai svarīgi reālistiem ir arī tas, lai pantmēriem
nebūtu izveidojušies pastāvīgi semantiskie oreoli (šai

prasībai atbilst, piemēram, četrpēdu un piecpēdu
jambs, dažādskaita strofiski organizēts jambs).

E. Veidenbaums izvēlas citu ceļu. Viņš mēģina ne-

vis mehāniski atdarināt antīkos pantmērus un stro-

fiskās formas, bet paskatīties uz «sava laika nejē-
dzību» ar Horācija, Ovīdija, Anakreonta skolas v. c.

antīko autoru acīm. «Daudzi [Veidenbauma] oriģināl-
dzejoļi ir Horācija apdvesti, un pat vēl vairāk, Veiden-
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bauma pesimisms stiprā mērā ir piesliešanās Horācija

pasaules uzskatam, tikai ne pilnīgi pārņemtam, bet

pārveidotam.» 25 Šī savu rūpju samērošana ar sen bi-

jušu, pagājušu dienu un cilvēku rūpēm ļauj E. Vei-

denbauma dzejai pacelties pāri ikdienībai, pāri kon-

krētajiem notikumiem un nesaskaņām ar apkārtējo
pasauli. Varbūt tieši tas ir viens no iemesliem, kāpēc
E. Veidenbauma dzeja kā mākslas darbs dzīvo vēl

šodien, bet no sava laika aktualitātēm izaugušie krā-

jumi «Apdziedāšanas dziesmas 111 Vispārīgiem latvju
dziesmu svētkiem» un «Mazie Dunduri» interesē nā-

kamās paudzes vairs tikai kā kultūrvēsturisks doku-

ments.

19. gadsimta otrajā pusē latviešu dzejas metrikā

un ritmikā iezīmējās gan atšķirības, gan kopība.
Atšķirības izrietēja galvenokārt no dažādības dze-

jas virzienu ziņā. J. Alunāns, latviešu romantisma

ievadītājs, centās aptvert arī iepriekšējo Eiropas lite-

ratūras virzienu pieredzi. Latviešu mākslas dzejā
gan klasicisms, gan sentimentālisms līdz tam bija

atstājis tikai virspusējas, paviršas pēdas. J. Alunāns

mēģināja sniegt visu: gan garos pantmērus un ar

tiem saistītos žanrus, gan vieglo liriku un īsos pant-
mērus. Viņš latviešu dzejā ieviesa un sistemātiski

izkopa antīkās strofiskās formas un metrus, pārkodē-

jot tos no kvantitatīvās sistēmas uz tonisko un silla-

botonisko.

Auseklim un A. Pumpuram, spilgtākajiem latviešu

romantiķiem, viens no svarīgākajiem poētiskajiem uz-

devumiem bija atspēkot tajā laikā Baltijas vācu ap-

rindās, un ne tikai tajās, izplatīto uzskatu, ka va-

roņeposs iespējams tikai atsevišķām tautām. Aiz-

25 Straubergs К. Piezīmes pie Veidenbauma dzejas. —

Grām.: Straubergs K. Antīkā pasaule. R.. 1924, 209. lpp.
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skartā nacionālā pašapziņa liek Л. Pumpuram
«Lāčplēša» ievadā rakstīt: «Zigfrīda teikas apstrādā-

tājs Vilhelms Jordans lepni saka, ka citām tautām,

par piem., itāliešiem, spāniešiem, frančiem, nebūs

iespējams nekad sagatavot kādu epu, tādēļ ka epus
viela nav vairs tautā atrodama un pašas tautas nav

tādu laika periodu aizsniegušas kā ģermāņu tautas,

tas ir, nav ieņēmušas visaugstāko stāvokli kultūrā

un politikā, nav palikušas par pasaules valdniecēm, —

jo, pēc viņa domām, tikai tādos periodos varot epi

pie tautām izcelties. Par itāliešiem, spāniešiem un

frančiem nav daļas Jordanam ko pretim runāt, bet

to gan cerēju, ka pie leišu — latviešu tautām, kuras

laikam vecajai āriešu tautai stāvēs tuvāku nekā ģer-

māņi, atradīsies vairāk dzīves vielas priekš epus, nekā

to Jordans atrada pie vācu tautas.»26

A. Pumpurs, Auseklis, J. Lautenbahs-Jūsmiņš,
J. Zvaigznīte v. c. romantiķi mēģina restaurēt, pre-

cīzāk — radīt tautas eposu. Ļoti svarīgs te ir ari

pantmēra jautājums. Auseklis piedāvā garos pant-
mērus (astoņpēdu trohaju un astoņpēdu jambu, sep-

tiņpēdu trohaju un sešpēdu jambu), kā arī trijzilbju
pantmērus un dzeju prozā. Veselu iespējamās lat-

viešu varoņepikas pantmēru virkni atrodam A. Pum-

pura «Lāčplēsī»: te ir gan heksametrs — antīkās dze-

jas heroiskais metrs, gan piecpēdu trohajs — serbu

tautas dzejas pantmērs, gan logaēdi, kas, iespējams,
ir vācu episkās dzejas tonikas īpatnējs traktējums,
gan arī četrpēdu trohajs — latviešu dainu pantmērs.

Par latviešu episkas dzejas izveidi daudz domājis arī

J. Lautenbahs-Jūsmiņš. Viņa episkā poēma «Zalkšu lī-

gava» sacerēta tradicionālajā četrpēdu trohajā, «Dievs

un Velns» — astoņpēdu trohajā (t. i., divkāršojot

26 Pumpurs A. Raksti, 1. sēj., 356. lpp
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lirikas četrpēdu trohaju), «Niedrīšu Vidvuds jeb
Varenu vīru darbi Latvijas senatnē» — četrpēdu
daļeniekā. J. Lautenbahs-Jūsmiņš ļoti labi pārzināja
folkloru. Viņam pieder pirmais nopietnais darbs salī-

dzinošajā baltu folkloristikā «Очерки из истории

литовско-латышского народного творчества» (1915),
kas savu zinātnisko vērtību nav zaudējis vēl šodien.
Tomēr latviešu literatūrā viņš ieguvis odiozas

figūras slavu. Viņš tiešām nevarēja lepoties ar māk-

sliniecisku talantu, un acīmredzot tieši tādēļ katrs

viņa ar milzīgām pūlēm uzrakstītais darbs galu galā
bija visai garlaicīgs un pat komisks. Abi ar A. Pum-

puru viņi bija kā pretstatu pāris: A. Pumpurs sace-

rēja viegli, kā rotaļādamies, viņam viss padevās it kā

pats no sevis, bez īpašas piepūles. Arī laikabiedri

A. Pumpura darbus uzņēma ar sajūsmu. Savukārt

J. Lautenbahs-Jūsmiņš radīja smagi un mokoši, bet

tā arī palika dzejas lasītāju un kritikas nemīlēts un

izsmiets. lespējams, ka arī tā bija viena no roman-

tisma laikmeta īpatnībām — radīt divas spilgtas, bet

pilnīgi pretējas figūras. Uz negatīvā, izsmejamā fona

reljefāk izcēlās pozitīvais, apbrīnas vērtais.

Jo senāks bija kāds teksts, jo augstāka bija tā vēr-

tība romantisma sistēmā. Tieši šī iemesla dēļ tautas

dzeja romantiķiem ieguva nepārspējama skaistuma,

pilnības un harmonijas oreolu. Dainas romantisma

pārstāvjiem bija atskaites punkts, tām viņi savā daiļ-

radē centās tuvoties un tās atdarināt. Populārākais
romantisma laika mākslas dzejas pantmērs — tau-

tiski iekrāsots četrpēdu trohajs.

Romantismam sekojošais reālisma virziens veido-

jās kā pirmā noliegums. Romantisko jūsmu, patē-
tiku dzejā nomainīja piezemēta, satīriska intonācija.

Četrpēdu trohaju ar tā spilgto semantisko oreolu pil-

nīgi aizēnoja semantiski neitrālais četrpēdu jambs.
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Reālisma dzejā tiek izkopti trijzilbju metri, jo tie

šķiet tuvāki ikdienas valodai, prozaiskāki nekā div-

zilbnieki.

Ja romantiķi dzeju bez atskaņām vērtēja augstāk
par dzeju ar atskaņām, tad reālistu uzskats bija pre-

tējs. Šai ziņā ļoti raksturīga ir M. Kaudzītes un Pār-

strautu Jāņa polemika 1880. gada sākumā.

Dzejas formas jautājumi romantiķus nodarbināja
vairāk nekā reālistiskās dzejas kopējus. Reālistiem

forma lielākoties ir semantiski neitrāla, turpretī ro-

mantiķiem formas elementi lielā mērā ir semantizēti.

19. gadsimta dzejai, neskatoties uz virzienu atšķi-
rībām, tomēr ir savas, kopējas formas iezīmes. Vis-

pirms jau tas ir izteiktais divzilbju metru pārsvars

pār citiem metriem. 19. gadsimta dzejā ievērots si-

metriskais daiļradīšanas princips. Vienādskaita uz-

svaru pantmēri un dažādskaita, bet strofiski organi-
zētie pantmēri ir daudz izplatītāki par brīvajiem.
Astrofija un brīvā strofika 19. gadsimtā tiek lietota

reti, dodot priekšroku strofiskajai un stingro strofisko

formu dzejai. Lirikā ir raksturīgas regulārās un pil-

nīgās atskaņas. Populārākie pantmēri ir četrpēdu

trohajs un četrpēdu jambs, pantmēri, kuriem pamatā
binārā simetrija.

Ritmika atšķirībā no metrikas latviešu dzejā līdz

pat 20. gadsimta sākumam nav semantiski ekspre-
sīva. Vēl 80., pat 90. gados dzejā sastopam klasicisma

laikmetam raksturīgo poetica licentia: akcentu pār-

statījumu no pirmās uz otro zilbi, atsevišķu skaņu
izmešanu kā vārda saknē, tā arī galotnē (apostrofus).
19. gadsimta metrikai raksturīga vienbalsība, resp.,
monometriskā kompozīcija. Šim daiļdarba veidošanas

principam ir arī semantiskas paralēles. Pagājušā
gadsimta dzejā jūtama tikai vienas — parasti autor-

pozīcijas klātbūtne. Dzejas semantiskās sistēmas
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pamatā parasti ir binārā alternācija: «vai nu — vai

nu». Tas ir divu pasauļu (reālās-ideālās), divu sā-

kotņu (labās-ļaunās, gaišās-tumšās), divu atbilžu

(patiesība-meli) poētiskais risinājums liriskā «es»

(autora) skatījumā.
Tajos 19. gadsimta poētiskajos tekstos, kas veidoti

pēc metriskā polifonisma principa, resp., polimetriski,
semantiskā daudzbalsība tomēr neveidojas. Pantmēru

maiņa viena dzejoļa ietvaros parasti signalizē tikai

par izmaiņām tematikā. Parasti pantmēra maiņa sa-

krīt ar panta maiņu un gandrīz nekad nav sastopama
tā robežās.

19. gadsimta dzeja orientēta uz lasītāja jūtām. Tai

pamatā sentimentāla valoda ar gatavām stilistiskām

klišejām, kurām jāizsauc lasītājā noteiktas emocijas.

Dzejnieka kritērijs ir:

Vai tev ir tik daudz asaru,

Ka vari dzejnieks būt?

Un tik daudz sāpju, sirdsēstu,

Ka krūtis elpo grūt?

(/. Poruks. «Draugam»)

Mūsdienu dzejas lasītājam nereti pārspīlētas un ne-

saprotamas šķiet arī tās «asaru aumaļas», kas plūst
no pagājušā gadsimta dzejas varoņa acīm:

Kad līl'jas uzplaukst, tad es raudu,

Kā aumaļām man as'ras līst,

Un slapinu to baltos ziedus,

Pirms viņas, saules māktas, vīst.

(/. Poruks. «Lilijas»)

Agrākais izteiksmes veids vienmēr liekas savāds,

pat smieklīgs, ja pieejam tam ar sava laika mērauklu.

Taču tas ne tikai nav objektīvi, bet vēl vairāk — var

pilnībā sagrozīt priekšstatu par iepriekšējo laiku lite-



ratūras seju. Lai liriku, kurai pamatā ir sentimentālā

izteiksme, uztvertu adekvāti, tā ari jālasa «ar sirdi».

Jūtu signālvārdi, dzejas tēli, kas domāti emocionālai

uztverei, deminutīvi ir 19. gadsimta dzejas piederums
ar stingri noteiktām semantiskām funkcijām. Izrauti

no konteksta, tie zaudē savu māksliniecisko jēgu un

kļūst nesaprotami vai pārprotami.
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20. GADSIMTA SĀKUMA

DZEJAS METRIKA

«Visi jut, ka pienācis jauns laikmets.»

J. Poruks

«Mēs esam traģiska paaudze, iežņaugta

starp divām kultūrām, no kurām [..]
viena vēl nav sabrukuse un otra vēl

nav uzcelta.»

Aspazija

20. gadsimta sākuma latviešu dzejas tradīcija nesā-

kas un nebeidzas vienā noteiktā gada. Jau pagājušā

gadsimta 90. gados J. Poruka, Aspazijas, E. Veiden-

bauma, E. Treimaņa-Zvārguļa lirikā krājas tas jau-
nais, kas Raiņa pirmajā dzejoļu grāmata iegūs kodo-

līgu formulējumu: «Visu veco dzīvi / Sev nokrati

nost!» («Celies!»)

Gadsimta sākumā veidojas novāciju poētiskā kul-

tūra, kas grib pilnībā pārveidot gan dzejas idejiski
tematisko virzību, gan arī dzejas valodu un formu.

Pirmoreiz latviešu literatūrvēsturē formai tiek pie-
šķirta tik liela loma: «Forma nav dzejas dvēsele, bet

caur formu izteicas dzejas dvēsele, tāpat kā caur

žestiem, mīmiku, acīm izteicas cilvēka dvēsele.»1

1 Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja. R., 1984, 94. lpp.
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Analizējot iepriekšējā perioda dzeju, izmaiņas met-

rikā tika saistītas ar izmaiņām literārajos virzienos

(klasicisms — sentimentālisms — romantisms —

reālisms). 20. gadsimta sākumā rodas vesela virkne

virzienu, strāvojumu, kas vairāk atšķirīgi sabiedris-

kajā tendencē (progresīvie un revolucionārie roman-

tiķi, pasīvie romantiķi, «dzeja ar sociālistisku ten-

denci, kurai pamatā romantiska ievirze» 2 ) un ievēro-

jami mazāk poētikā. Gan tikko minētajiem strāvoju-

miem, gan arī citiem — t. s. jaunromantiķiem,
vecromantiķiem, dekadentiskajiem simbolistiem, sa-

biedriskajiem simbolistiem v. c. — raksturīga krasa

vecās tradīcijas elementu nomaiņa ar jauniem. Var-

būt tāpēc ir mērķtiecīgāk runāt nevis par gadsimta
sākuma dzejas formas saistību ar konkrētiem virzie-

niem, bet gan vispārīgākās kategorijās — par tās

saistību ar noteiktu poētisko tipu.

Eiropas literatūrvēsturē kopš klasicisma virzieni

sekojuši cits citam: sentimentālisms, romantisms,
reālisms, simbolisms, futūrisms, akmeisms, ekspresio-

nisms, sirreālisms
...

Katram no tiem ir bijusi sava

programma, mērķi, atšķirīga poētiskā sistēma. Un

tomēr ir pamatprincipi, kas saista, piemēram, roman-

tismu ar simbolismu, klasicismu ar 1930.—1950. gada
dzeju v. tml. Daudzos un dažādos virzienus var sa-

grupēt vispārīgākas vienībās — poētiskajos tipos.

Krievu literatūrzinātnieks V. Zirmunskis 1920. gadā

rakstīja par diviem dzejas tipiem — klasisko un roman-

tisko.3 Arī L. Timofejevs runā par diviem dzejas tipiem,
bet atšķirībā no V. Zirmunska — par reālistisko

2 Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture, 104. lpp.
3 Жирмунский В. О поэзии классической и романтиче-

ской. — В кн.: Теория литературы. Поэтика. Стилистика.

Л., 1977, с. 134.
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un romantisko.4 Liekas tomēr, ka aptverošāks
ir dalījums trīs poētiskajos tipos: klasicistiskaja —

romantiskajā — reālistiskajā, 5 kas veidots pēc triādes

principa: tēze — antitēze — sintēze. Klasicistisko

poētisko tipu pārstāv tradīciju un kanonu kultūra, tur-

pretī romantiskais veidojas kā iepriekšējā noliegums,

atkāpšanās no izstrādātiem kanoniem un tradīcijām.
Reālistiskais tips — pirmo divu sintēze. Atšķirībā no

klasicistiskā un romantiskā tipa, kuriem raksturīga
mākslinieciskā risinājuma zināma ierobežotība, reā-

listiskais tips ir iecietīgs pret dažādām māksliniecis-

kajām iespējām. Reālistiskā tipa literatūrā vairāk

dominē proza un episkā dzeja. Savukārt šī tipa dze-

jai parasti raksturīga vairāk vai mazāk indiferenta

attieksme pret formu (piemēram, E. Treimanis-Zvār-

gulis, krievu tradīcijā — N. Ņekrasovs).
Klasicistiskā tipa dzejas forma veidota pēc simet-

rijas principiem ar vienādskaita uzsvaru pantmēriem,
monometrisku dzejoļu kompozīciju, izomorfiskām

struktūrām, turpretī romantisma poētiskais tips kul-

tivē galvenokārt asimetriju — brīvos pantmērus, po-

limetriju, astrofiju v. tml.

20. gadsimta sākuma latviešu dzeja lielākoties pār-
stāv romantisko tipu. Tā jaunā, mākslinieciski pilnī-
gākā un plašākā veidā atkārto 19. gadsimta roman-

tisko poētisko tipu.
Orientācija uz kontrastiem — viena no romantiskā

dzejas tipa pamatpazīmēm — spilgti iezīmēta Aspa-
zijas dzejā,6 īpaši pirmajos divos krājumos («Sar-
kanās puķes», 1897; «Dvēseles krēsla», 1904). Pirmajā

4 Тимофеев Л. Основы теории литературы. М., 1976,

с. 103—108.
5 Папаян Р. Сравнительная типология национального

стиха. Ереван, 1980, с. 180—197.
8 Aspazijas dzejas metrikas rādītājus sk. 8. pielikumā.
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dzejnieces krājumā romantismam raksturīgā binārā

opozīcija izpaužas galvenokārt saturā. Raksturīgākie
pretstatu pāri: melns—balts; ļauns —labs; neradošais—

radošais; pasīvais—aktīvais; realitāte—ideāls, sapnis;
tagadne—nākotne; sabiedrība—dzejnieks; tipiskais—

netipiskais, oriģinālais; statika—dinamika. Teiktā

ilustrācijai — daži raksturīgi piemēri no krājuma
«Sarkanās puķes»:

Ne vidus ceļu laipot,
Es gribu pilnību!
So drusku labu — ļaunu
Līdz nāvei ienīstu!

(«Kur»)

Mani spārni nes, man rokās spēks,
Es grauju — un pasaule plaisā,
Un brīvu elpu es atelšos vien

Tik aukā un pērkonu gaisā.

(«Jel dodat milzeņa domu man»)

Mēs neprasām sev laimes dienu,
Lai paliek tā priekš snauduļiem,
Mēs prasām tikai algu vienu,

Kas gūta pašu pūliņiem.

(«Jaunais gads»)

Jāpiezīmē, ka dzejnieces orientāciju uz romantisko

rāda ne tikai viņas daiļrade, bet arī, piemēram, lite-

rārā pseidonīma izvēle. Pieņemdama slavenās sen-

grieķu hetēras Aspazijas vārdu, dzejniece met izai-

cinājumu sava laika pilsonībai. Kā dzejai, tā arī

dzejnieka vārdam romantiskajā sistēmā jābūt oriģi-
nālam, atšķirīgam no parastajiem Eglīšiem, Priedī-

šiem, Ozoliņiem. Tas nav Aspazijas untums, bet rak-

sturīga romantiskā tipa iezīme: poētiskais Auseklis

parastā Krogzemju Mikus vietā, Plūdonis — Lejnieka,
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Zvanpūtis — Viļķera, Mākonis — Kalniņa vietā v.

tml, ne Pliekšāns, bet nedzirdētais Rainis, ne Bul-

lāns, bet izaicinošais Fallijs.
Formas ziņā Aspazijas pirmais krājums vairāk at-

bilst pagājušā gadsimta mākslinieciskajai manierei:

vērojams izteikts divzilbnieku, vienādskaita uzsvaru

pantmēru — trīspēdu un četrpēdu jamba, četrpēdu
trohaja — pārsvars pār citiem pantmēriem. Krājumā
noteicošā ir monometriskā dzeja.

Visumā formālais slānis pirmajā dzejas krājumā
ir vēl ekspresīvi neitrāls. Citādi tas ir «Dvēseles

krēslā» — otrajā Aspazijas lirikas krājumā. Te dzej-
niece antitradicionālajam saturam, drosmīgajām ide-

jām atradusi tikpat drosmīgu formas ietērpu. Met-

rikā, strofikā, atskaņu sistēmā noteicošais ir asimet-

riskuma princips. Šajā krājumā strauji pieaugusi

polimetriskā kārtojuma loma. Sekot vecajiem kano-

niem gadsimta sākumā nozīmēja rakstīt vienādskaita

uzsvaru jambā vai trohajā un sacerēt visu dzejoli
vienā pantmērā. Jaunveidojamajā tradīcijā dzejnieki
no monometriskā dzejoļu kompozīcijas veida pārorien-

tējas uz polimetrisko. Tas ir sākums tai 20. gadsimta
mākslas īpatnībai, ko M. Bahtins, pētot F. Dosto-

jevska daiļradi, nosaucis par polifonismu. Polimet-

rija — tie ir dažādi slāņi vienā tekstā, dažādas se-

mantiskās intonācijas, par kurām signalizē pantmēra

maiņas.
Tomēr pantmēra maiņa gadsimta sākuma dzejā

automātiski nenozīmē arī semantiskās intonācijas

maiņu, tematisku pavērsienu. Tāda viennozīmīga bija
polimetrijas loma 19. gadsimta dzejā. Turpretī Aspa-
zijai un citiem jaunās tradīcijas dzejniekiem pantmēra
un satura attiecības ir sarežģītākas. Mainoties pantmē-

ram, lasītājs gaida arī pavērsienu semantikā, bet tas

bieži izpaliek. Lasītājs līdz ar to spiests atgriezties dze-
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joļa sākumā un vēlreiz to rūpīgi izlasīt. Šai gadījuma
pantmēra maiņai ir poētiskā teksta savādošanas

funkcija. Lasītājs var pat nezināt, kādu pantmēru

maiņa ir notikusi, tomēr zemapziņā tā ir nogulsnēju-
sies:

No teiku salas v/v/v
Ziedonis /vv
Ar baltu gulbi v/v/v
Atbraucis. /vv

Viscauri baltos v/v/v
Ziedos tīts, /v/

Uz pleca zeltains v/v/v
Taurenīts. /vv

Gaiss kūst un plūst v/v/
Ar smaržu pilns, v/v/
Glauž ziedu zieds, v/v/

Skauj vilni vilns. v/v/

Pirmo triju pantu divzilbnieku ar mainīgo anakrūzu

ceturtajā pantā pārtrauc divpēdu daļenieks:

Vēl debesu gultā v/vv/v
Aiz mākoņiem v/vv
Dus saule uz purpura v/vv/vv

Spilveniem. /vv

Tik reizēm paceļ v/v/v

Mākoņmaliņu, /vvvv
Uz zemi lūkojas v/v/vv

Pazagšu. /vv

Pelēkā mētelītī /vv/vvv
Sīks lietutiņš nāk, v/vv/
Pa varavīksnes trepēm v/vvv/v
Aši nokāpt sāk. /v/v/

It kā bez elpas vvv/v
Viss jausmu pilns, kluss, v/vv/
Un zeme pie ziedoņa v/vv/vv
Krūtīm dus. ļvļ

(«Ziedoņa rīts»)
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Polimetrija sasniedz savu maksimumu dzejnieces
ceturtajā krājumā «Ziedu klēpis» (1912). Daudzi šī

krājuma dzejoļi atgādina sarežģītu mozaīku no

daudz un dažādiem metriskiem fragmentiem. Brīžiem

pantmēru pat grūti noteikt. Te mēs sastopamies ar

vēl vienu īpatnību, kas gadsimta sākuma dzejā ir

samērā reta, bet 20.—30. gadu un it īpaši 60.—

80. gadu dzejā kļūst dabiska parādība. Tā ir metra,

pantmēra, metriskā kārtojuma daudzlasāmība, kas

arī ietilpst 20. gadsimta mākslas polifonisma jē-
dzienā.

Viens no šādiem metriskā dažādlasījuma piemēriem
ir Aspazijas dzejolis «Dievs»:

Ak, mīļo tētīt! v/v/v
Tu plaucē katru stādinu, v/v/v/vv
Tu audzē katru kociņu, v/v/v/vv
Zem akmens pat zaļa zālīte dīgst! v/vv/v/vv/
Vai man tikai vienai ir jānonīkst! vvvv/vv/vv

Ak, mīļo, dārgo tētīt! v/v/v/v
Man sirsniņa strauja, neļauj tai klust! v/vv/v/vv/

Ak, nejauj kā nāves jūrai man sust! v/vv/v/vv/
Kā piliens uz tevi es atgriežos v/vv/vv/vv
Un okeānā iegāžos. v/vvv/vv

Ak, mīļo, dārgo, zelta tētīt! v/v/v/v/v

Ak, atļauj manai lūgšanai, v/v/v/vv
Kā zemes bitītei atļauj tai, v/v/vv/vv
Lai, spārnus paceļot, ieskrej tā v/v/vv/vv
Tai debesu rožu dārziņā. v/vv/v/vv

Šo dzejoli var traktēt: 1) kā pārejošu metrisko formu

no četrpēdu daļenieka uz brīvo daļenieku; 2) kā po-
limetrisku kompozīciju, kas veidota no strofiski or-

ganizēta daļenieka (pirmie divi panti) un četrpēdu
daļenieka (trešais pants); 3) kā polimetrisku kompo-
zīciju no šādiem fragmentiem: divpēdu jambs, četr-

pēdu daļenieks, trīspēdu jambs, četrpēdu daļenieks,
četrpēdu jambs, četrpēdu daļenieks.
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Arī šajā ziņā izpaužas romantiskā dzejas tipa at-

šķirība no klasicistiskā. KJasicistiskajā tipa metriski,

tāpat arī semantiski daudznozīmīgs teksts tiek uz-

tverts kā nepietiekamas mākslinieciskās izstrādātības

sekas. Romantiskajā tipā tieši otrādi: pārejas formas

un robežparādības — dzejas un prozas elementu sa-

kausējums, mūzikas paņēmienu ieplūdinājums dzejas
teksta uzbūvē v. c. — tiek īpaši kultivētas.

Romantiskajam poētiskajam tipam Aspazijas dzejā
(īpaši krājumā «Dvēseles krēsla») raksturīgas arī

pārejošās metriskās formas. Dzejnieks romantiķis uz-

skata, ka viņš nav kanonu vergs, iedvesma hierarhis-

kajā sistēmā atrodas augstāk par metrisko likumu.

Taču tādējādi arī izpaužas šī poētiskā tipa pārstāvju
tieksme pat vienādajā, samērīgajā ietilpināt citas

metriskās struktūras elementus, tā tuvinot to asimet-

riskajam:

Tik ilga, tik gara bij skumja vakts! v/vv/vv/v/
Nu atnāca viena vienīga nakts, v/vv/v/vv/
Kas nolaidās ar miedziņu maigu v/vvv/vv/v
Uz tavu balo, vārgo vaigu v/v/v/v/v

Klusu, klusu! ... /v/v
Lai netrauktu saldo, svētīto dusu, v/vv/v/vv/v
Es aizturu elpu — v/vv/v
Priekš acīm man sarkanas švītras klīst: v/vv/vv/v/

Lūk, sapņu dieve laižas caur telpu, v/v/v/vv/v
No spārniem tai magoņu lapiņas rīst v/vv/vv/vv/

Mana sāpīgā dvēsele atkal dzist; vv/vv/vv/v/

Un, dziļi spilveni slēpjot seju, v/v/vv/v/v
Es aumaļām — prieka asaras leju. v/vv/v/vv/v

(«Atspirdzis»)

Dzejolis sacerēts četrpēdu daļeniekā ar pāreju brī-

vajā daļeniekā (piektā un septītā rinda — divpēdu
daļenieks).
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Izosillabiskie divzilbju pantmēri jambs un trohajs
Aspazijas dzejā (īpaši, sākot ar otro krājumu) nav

cieņā. To vietā dzejniece izvēlējusies gadsimta sā-

kuma dzejas modes metru — dajenieku. Daļeniekā,
kā jau teikts, zilbju skaits starp potenciāli uzsvēr-

tajām pozīcijām nav vienāds, līdz ar to tas nav vie-

nāds arī rindās. Grafiskajā attēlā Aspazijas lirikas

rindas ir asimetriskas. Vēl vairāk šo asimetriskumu

pasvītro tas, ka Aspazija bieži izvēlas nevis vienād-

skaita uzsvaru, bet brīvos pantmērus, īpaši — brīvo

dajenieku. Piemēram, populārajā Aspazijas dzejolī
«Ir vērts», kas sacerēts brīvajā dajeniekā, uzsvaru

skaits rindās mainās no viens līdz pieci, attiecīgi

mainīgs ir arī zilbju skaits. leskatam šī dzejoļa no-

beigums:

Ņem manus spēkus! v/v/v
Es mīlu tevi v/v/v
Kā māte savu sāpju bērnu, v/v/v/v/v
Ar tevi es līdzas topu un augu. v/vv/v/vv/v
Es jūtu, ir vērts ar tevi ciest, v/vv/v/v/
Ir vērts! v/

Pretēji tam, ka 19. gadsimta otrās puses dzeja
gandrīz simtprocentīgi bija strofiska vai pat iekļauta

stingrajās strofiskajās formās, Aspazijas dzejā do-

minē astrofisms, brīvās strofas («Zilā puķe», «Bāl-

mēnestiņš», «Manas domas» utt.). Piemēram, dzejolī

«Vainīgas kājiņas» (krāj. «Ziedu klēpis») redzams

Aspazijai raksturīgs brīvās strofēšanas veids: pir-
mais pants — četrrinde, otrais — trīsrinde, trešais —

atkal četrrinde. Lasītājs, kas pieradis pie dzejas strofu

maiņas stingri noteiktā kārtībā, gaida, ka ceturtais

pants Aspazijas dzejolī atkal būs trīsrinde, bet tas

ir astoņrinde, un piektais — divrinde.

Protams, nevar apgalvot, ka salīdzinājumā ar

iepriekšējās tradīcijas dzeju Aspazijas lirikas strofikā
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būtu notikušas revolucionāras pārmaiņas. Nē, un

gadsimta sakuma dzejā tādas arī nevarēja būt, jo
tikai 19. gadsimta beigās dzejnieki sāka pievērst uz-

manību strofikas ekspresivitātei, līdz tam strofiskais

kārtojums tika uzskatīts par dekoratīvu, otršķirīgu
elementu. Bez tam pantu kārtojums ne tikai latviešu,
bet arī visas Eiropas mākslas dzejas vēsturē ir viens

no nemainīgākajiem, stabilākajiem lielumiem. «Krei-

sie», t. i., romantiskā tipa dzejas virzieni ar formas

izmaiņām vispirms saprata izmaiņas metrikā. Liekas,
tikai avangardisti apzināti ķērās pie strofiskās dzejas
tradīcijas noārdīšanas.

Asimetrijas iespaidu Aspazijas dzejā pastiprina arī

tas, ka blakusdzejoļi gandrīz vienmēr ir strofiski at-

šķirīgi. Piemēram, «Saulainajā stūrītī» (1910) pir-
mais dzejolis ir veidots no sešrindēm, otrais — trīs-

rinde, trešais — divrinde, ceturtais — četrrinde,

piektais — brīvā strofika, nākamais — sešrinde utt.

Neviens no gadsimta sākuma dzejniekiem, izņemot
Raini, Aspaziju un V. Plūdoni, nav pievērsis īpašu
uzmanību strofikas izteiksmes iespējām, strofiskās

kompozīcijas nozīmei dzejoļu krājumā. Salīdzināju-
mam ieskatīsimies X- Skalbes dzejā. Krājumā «Cie-

tumnieka sapņi» gandrīz 70% no visiem dzejoļiem ir

četrrindes, otrajā krājumā — «Kad ābeles zied» —

aptuveni puse no visiem dzejoļiem — četrrindes. Tas

pats vērojams arī J. Poruka dzejā. Lai gan kopumā
salīdzinājumā ar iepriekšējā gadsimta dzeju astrofi-

jas procents 20. gadsimta sākuma lirikā neapšaubāmi
ir lielāks, lielāka ir arī strofisko formu daudzveidība.

Romantiskajam poētiskajam tipam atbilst arī As-

pazijas aizraušanās ar semantiski «stiprajām» pie-
turzīmēm (izsaukuma un jautājuma zīmes — citreiz

pat divkāršotā veidā; daudzpunkte; blakus vairākas

domuzīmes). Piemēram:



86

Nakts Bangas šķīst ...

Un vētra kuģi svaida;
Melns rēgodamies bezdibenis gaida

... f. .]
Tik vētrā elpot! Tik vētrā būt!

Gars sevī bezgala dziņu jūt;
Prom mieru! Prom prieku! Prom atdusu!

Ņem, laime, man visu, ko devi!

Mans sapni, ja tevi es dzīvotu, —

Es tomēr samītu tevi!

(«Sapnis»)

Es nevaru Es nevaru!

Es sevi noliegt nevaru!

(«Maldu ceļi»)

Vai jus kāptu iz dzelmju dzelmes

Vīdamies augšup kā pekles svelmes?

Vai kā trakas raganas dietu

Raganu naktī? Lektu un smietu?

Vai ka sarkanas rozes jūs plauktu?
Vai kā milzīgas palmas augtu

Uz bezgala dzidri?

Jeb vai mirdzošā baltumā liegi
Segtu jūs zemi ka kalnu sniegi?

(«Manas domas»)

«Stipro» pieturzīmju intensitāte Aspazijas dzejā vai-

rākkārt pārsniedz neitrālo lietojuma biežumu. Ne vi-

siem romantiskā dzejas tipa pārstāvjiem, kā tālāk

redzēsim, ir raksturīgs tāds minēto pieturzīmju blī-

vums. Tas arī saprotams, jo arī viena poētiskā tipa
ietvaros kāds pārstāv galējo, kāds cits mēreno va-

riantu.

Daudzpunkte ir romantiskajam stilam īpaši rakstu-

rīga pieturzīme. Tās uzdevums ir parādīt, ka paliek
nepateikts kaut kas ļoti svarīgs, kaut kas tāds, ko

vārdos nemaz nav iespējams izteikt. Protams, arī

romantiskā tipa dzejas epigoņu darbos šī pieturzīme
ir ļoti iemīļota. Lai noslēptu domu trūkumu vai ne-
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skaidrību, epigonis bagātīgi izrotā savu dzeju ar

daudzpunktēm vai domuzīmēm. Pretstatā tam Aspa-
zijas dzejoļos daudzpunktei, tāpat kā domuzīmei, iz-

saukuma vai jautājuma zīmēm, ir stingri noteikta

funkcija.

Vēl biežāk nekā jau minēto brīvo daļenieku dzej-
niece lieto dažādskaita strofiski organizēto daļenieku.
Tas ir vispopulārākais pantmērs Aspazijas gadsimta
sākuma dzejā. Hipotēzes veidā var izteikt pieņēmumu,
ka Aspazijas dažādskaita strofiski organizētā daļe-
nieka avots ir vācu, īpaši H. Heines dzeja. Vācu

19. gadsimta lirikā un liroepikā tas bija ienācis, at-

veidojot tautas balāžu toniku, un kļuvis par vienu

no iecienītākajiem daļenieka pantmēriem. Izplatītā-
kais bija daļenieks, kur secīgi mijas četruzsvaru un

trīsuzsvaru rindas, piemēram:

So wandl ich wieder den altcn Wcg,
Die vvohlbekannten Gassen;
Ich komme von meiner Liebstcn Haus,
Das steht so leer und verlassen.

(H. Heine. «So \vandl ich \viedcr dcn alten Weg»)

Arī Aspazijas lirikas krājumos biežākais dažādskaita

strofiski organizētais daļenieks ir ar četruzsvaru un

trīsuzsvaru rindām, tiesa, ne vienmēr vienkāršajā se-

cībā: 4 3 4 3; dažkārt arī sarežģītākā: 4 4 4 4 3 4 v.

tml. leskatam dzejoļa «Kas man tur daudz» divi panti
ar tādu pašu secīgu četruzsvaru un trīsuzsvaru mijas
kārtību kā iepriekš citētajā H. Heines dzejolī:

Kas man tur daudz ir jāzina,
Kā augu un kā tapu!
Kas mani dzīvē ienesa

Kā vilnis rožu lapu!
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Un kā man turpmāk nodzīvot?
Tam nepielieku svaru!

Kā lakstīgala laipojot
No zariņa uz zaru!

Protams, apgalvot, ka Aspazijas dažādskaita daļe-
nieka paraugs ir meklējams vācu romantiskā tipa

dzejā, nevar. Tomēr Aspazijas dzejā diezgan bieži

sastopamie moto, slēptie un atklātie citāti, reminis-

cences no H. Heines, J. V. Gētes v. c. vācu dzejnieku
darbiem vedina tā domāt. Jāatceras arī Raiņa iz-

teikums par latviešu 19. gadsimta dzejas vispārējo
orientāciju: «Mūsu literatūrai vispār līdz šim pa-

mats un materiāls vācu literatūra. Līdz nesenai pa-

gātnei ar visi tulkojumi vienīgi iz vācu valodas.»7

Bet tāpēc vien nevar secināt, ka latviešu poētiskā
kultūra ir nepatstāvīga. Visas Eiropas jauno laiku

versifikācijas ir veidojušās, savstarpēji ietekmējoties,
tulkojumu, aizguvumu ceļā no antīkās literatūras.

Piemēram, krievu dzejā dažādskaita uzsvaru daļe-
nieks ienāk no vācu dzejas ar Zukovska tulkoto vācu

balāžu starpniecību. Tas ir raksturīgi jebkuras lite-

ratūras evolūcijas procesam. Peļami, ja kāds kultūras

elements ienāk mehāniski, bet nepavisam nebūtu jā-

izjūt mazvērtības komplekss, radoši bagātinoties no

citiem. Nav izolētas kultūras. Kā tendenciozi, ne vai-

rāk, jāvērtē 18. un 19. gadsimta Baltijas vāciešu ap-

galvojumi, ka latviešu dzeja radās, tiešā veidā «pār-
liekot» vācu versifikāciju. Pirmie latviski rakstošie

vācu tautības mācītāji tā patiešām darīja, jo citādi

viņi neprata. Šīs mehāniskās pārlikšanas rezultātā

latviešu dzejā radās apostrofi un pārstatītie akcenti,

kas bija tai pretdabiski. Tomēr organiski svešais agri
vai vēlu tiek atmests. Ne velti tautiskā romantisma

7 Literārais mantojums. R., 1957, 1. sej., 42. lpp
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dzejas formas galvenais ieguvums bija tautasdziesmu

versifikācijas sistēmas apgūšana.

Savukārt, ja ar Baltijas vāciešu kritērijiem vērtē

pašu vācu dzeju, tad jāatzīst, ka tā ir veidojusies
antīkās versifikācijas, romāņu sillabikas un tautas

dzejas tonikas krustošanās rezultātā.

Aspazijas lirikas formai līdz 1919. gadam nozīmīgi
trīs posmi: 1) no 19. gadsimta metriskās tradīcijas
(sillabotonika, monometrija) uz 20. gadsimta sā-

kumam raksturīgo metriku (tonika un polimetrija) —

«Sarkanās puķes» un «Dvēseles krēsla»; 2) jaunās
tradīcijas formelementu maksimums — «Saulains

stūrītis» un «Ziedu klēpis»; 3) pāreja no asimetriskā

mākslinieciskās radīšanas principa uz simetrisko —

«Izplesti spārni». Pēdējā jūtami samazinās polimet-

rijas īpatsvars, pieaug vienādskaita uzsvaru pantmēru
loma.

Jāatzīmē, ka Aspazijas dzejas polifonisms ir pret-

statījums klasicistiskā poētiskā tipa formas vienga-
balainībai, vienveidībai. Krājuma «Ziedu klēpis»
priekšvārdā Aspazija raksta, ka lasītājs varēšot at-

rast «.. ziedus gan cietā formas vaiņagā savītus,

gan arī vaļīgi karājošos, kā nu manai fantāzijai ir

paticis rotāties»8. Semantiski Aspazijas gadsimta
sākuma dzeja ir tuvāka romantisma divbalsībai: «vai

nu — vai nu»; simbolisma daudzbalsība («И всем

богам я посвящаю стих» — Brjusovs) tai vēl nav

raksturīga. Doma par divu toņu nepietiekamību dzī-

ves parādību attēlošanā un vērtēšanā ieskanas dzej-
nieces nākamā perioda dzejā:

Atroc visus laika slāņus,
Dzīves durvis vaļā darot!

(«Vēlreiz», krāj. «Raganu nakts», 1923)

s Aspazija. Ziedu klēpis. R., 1912, 6. lpp
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J. Poruks 9 20. gadsimta sākumā bija dzejnieks ar

jau izveidojušos māksliniecisko rokrakstu. Pagājušā
gadsimta 90. gadu beigās viņa lirikā sākās pakāpe-
niska pāreja no divzilbniekiem uz da|eniekiem. Tā

pati tendence, tikai izteiktākā veidā, raksturīga arī

J. Poruka gadsimta sākuma dzejai.
J. Porukam, tāpat kā Aspazijai, jaunā metriskā tra-

dīcija saistās vispirms ar daļenieku un konkrēti —

ar brīvo daļenieku. Jāatzīmē, ka J. Poruka brīvais

daļenieks ir visai īpatnējs veidojums. Bieži tā ir

pārejoša metriskā forma no brīvā daļeniekā uz ver-

libru. E. Veidenbauma dzejā atklājas, kā uz trijzilb-
nieku bāzes veidojas latviešu daļenieks, turpretī
J. Poruka dzejā mēs ieraugām, kā no brīvā daļeniekā

top verlibrs. Tā vēl nav brīvā dzeja, bet jau drošs

ceļš uz šo metrisko formu:

.. Un Nebijušais pieņēma v/vvv/vv
cilvēka veidu, /vv/v
bet cilvēki atzina, v/vv/vv
ka tas nav cilvēks, vvv/v
ka tas nav vv/

Bijušais, /vv

Esošais, /vv
kam arī turpmāk jābūt un jācieš; vvv/v/vv/v

Nebijušais palika Nebijušais, /vvv/vv/vvv
cilvēka veids palika cilvēkam. /vv/ /vv/vv
Jaunā nojausma tomēr /v/vv/v

aizgrāba laužu prātus, /vv/v/v

viņi slavēja /v/vv
jaunās, nesaprotamas parādības, /v/vvvv/vvv
kuras visiem dabas likumiem /v/v/v/vv

uzstājās pretī, /vv/v
viņi slavēja Milestību, /v/vv/vvv
dziedāja Līdzcietībai un Nebijušajam. /vv/vvvv/vvvv

(«Nebijušais un divi vientuļi»)

9 J. Poruka metrikas statistiskas tabulas sk. 7. pielikuma.
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Šajā Poruka dzejojuma fragmentā pārsvarā ir daļe-
niekam raksturīgie vienzilbīgie un divzilbīgie inter-

vāli starp metriskajiem uzsvariem. Tomēr atsevišķās
rindās starp iktiem ir trīszilbīgie un četrzilbīgie in-

tervāli: fragmenta pirmajā (Nebijušais), devītajā
(Nebijušais), četrpadsmitajā (nesaprotamās) un as-

toņpadsmitajā (Līdzcietībai un) rindā. Līdz ar to tā

ir pārejoša metriskā forma no brīvā daļenieka uz

verlibru.

J. Poruka Kopotu rakstu četrpadsmitā sējuma ko-

mentāros10 teikts, ka dzejojums «Nebijušais un divi

vientuļi» pirmoreiz iespiests 1904. gadā žurnālā «Vē-

rotājs» kā proza, lai gan Poruks šo tekstu esot iesnie-

dzis dalītu dzejas rindās. Pārpublicējot minēto darbu

J. Poruka Kopotos rakstos (1. sēj., 1905. g.), A. Sau-

lietis un A. Ķēniņš to pārveidojuši dzejas formā.

Vēlāk Līgotņu Jēkabs J. Poruka papīros atradis dze-

jojuma manuskriptu, kas jūtami atšķīries no diviem

iepriekš publicētajiem tekstiem. Līgotņu Jēkaba uz-

ietais darbs ir sacerēts brīvajā dzejā. Izdevuma «Vē-

rotājs» redaktors dzejnieks Pavasaru Jānis, kura

mākslinieciskajai apziņai pieņemama bija vienīgi
19. gadsimta sillabotoniskā tradīcija, J. Poruka

darbu uztvēra kā prozu un kā tādu arī publicēja. A. Sau-

lietis un A. Ķēniņš nešaubījās, ka tā ir dzeja, tomēr

uzskatīja, ka «skaidrības dēļ» tā jāpaspilgtina, tuvi-

not sillabotonikai. Te uzskatāmi redzams, ka gad-
simta sākuma estētiskajā apziņā verlibrs vēl neietilpa.
J. Poruka vai kāda cita dzejnieka eksperimenti brī-

vajā dzejā palika bez rezonanses vai tika publicēti
atvieglinātā variantā.

Viena no galvenajām J. Poruka dzejas formas īpat-
nībām ir tās polimetriskais raksturs. Polimetrijas

10 Poruks J. Kopoti raksti. R., 1929, 14. sēj., 163. lpp.
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pieaugums J. Poruka, tāpat kā citu 20. gadsimta sā-

kuma dzejnieku daiļradē saistīts galvenokārt ar in-

tensīvo dzejas ciklizācijas procesu. Atšķirībā no As-

pazijas, kurai pantmēra maiņa lielāko tiesu bija
semantiski nemotivēta, J. Porukam dažādu pantmēru

savienojums dzejolī nozīmē vairāku tematisko grupu

savienojumu. Mainoties tematiskajai ievirzei, auto-

mātiski mainās pantmērs. Tāda semantiski stingri
motivēta pantmēru maiņa bija raksturīga 18.,
19. gadsimta latviešu dzejai:

Beverīnas staltā pilī
Tāluvaldis valdīja.

Viņa slava tāļu, tāļu
Visā zemē izpaudās.

Igaunīši bālenīši

Naidu cēla Latvijā:

Viņas pilei virsū mācās,
Skaudras bultas šaudīja.

Karavētra, karavētra pili gāzīs gruvekļos!
Ai, ai, aijaija! pili gāzīs gruvekļos!

Ozolrungas, egļu vāles galvas skaldīs varoņiem.
Ai, ai, aijaija! galvas skaldīs varoņiem!

Augstu, augstu vaļā logā — vaļā logā
Vaidalotis parādās — parādās.

Sirmiem matiem, baltu bārzdu — baltu bārzdu,
Vaidu kokle rociņās — rociņās:

Strinkšķēja kokles, dziedāja vecais,
Igauņiem vāles iz rokām šļuka.

Nu vairs nerūca kara bungas,
Nu vairs nekvieca somu dūkas.

Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,

Tautu izglāba dziesmu gars!
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Ausekļa «Beverīnas dziedonis» šai ziņā ir tipisks
19. gadsimta polimetrijas paraugs: ekspozīcijas pir-
mie divi panti — četrpēdu trohajs; nākamie četri —

brīvais trohajs; kara beigu ainas pēdējos trijos

pantos — četrpēdu daļenieks.
Šī automātiskā saikne starp pantmēra un dzejoļa

satura maiņu stipri palielina dzejoļa veidojuma pa-
redzamību. Klasicisma sistēmā iepriekšparedzamība,
teksta uzbūves tradicionālisms tiek vērtēts pozitīvi.
Šim principam līdz pagājušā gadsimta vidum sekoja
ari praktiski visa latviešu dzeja. Turpretī romantisma

poētiskajā sistēmā augstāku vērtību iegūst negaidīta,
netradicionāla dzejoļa uzbūve. Ne velti gandrīz visi

20. gadsimta sākuma dzejnieki izkopj tam laikam

jauno — semantiski nemotivēto polimetriju. J. Po-

ruks šai ziņā stāv nomaļus no citiem.

J. Poruks apvieno sevī it kā divus pilnīgi dažādus

dzejniekus. Viens — spilgts gadsimta sākuma lirikas

romantiskā tipa pārstāvis, kura dzejai raksturīgs
brīvais daļenieks, dzejas polimetrizācija un verlibri-

zācija. Otrs — 19. gadsimta otrās puses tradīcijas
kopējs. Četrpēdu jambs un četrpēdu trohajs, pagājušā

gadsimta iemīļotākie pantmēri, J. Poruka dzejā ir

aptuveni divreiz biežāk sastopami nekā Raiņa, As-

pazijas, V. Plūdoņa vai J. Akuratera lirikā. Deviņpa-
dsmitā gadsimta mantojums, kā liekas, ir arī polimet-
riskā dzejoļu kārtojuma semantiski stingri motivētais

veids.

Līdzīga divdabība piemīt arī J. Poruka dzejas se-

mantikai. J. Poruks, tāpat kā citi gadsimta sākuma

dzejnieki, tiecas attēlot galvenokārt disharmonisko:

«es» nespēju saprasties ar apkārtējo pasauli, nepār-
ejošas sāpes, izmisumu, šausmu vīzijas, indivīda vien-

tulību, tuvas nāves priekšnojautas:
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Kā dzērve es gribu slēpties
No ļaužu ciemiem un mājām,
No pilsētām un gludeniem ceļiem,
Pa kuriem tek melu dzīve

Kā izsalcis asinssuns.

(«Vientulība»)

Vairāk nevaru, vairāk nespēju
Just un ciest.

Vairāk nevaru —

Jau dvēsele dziest.

(«Vairāk nevaru, vairāk nespēju»)

Kas tas? kas mani tur, kā dzelžu rokām —

Man apkampj lielus? smaga, smaga
Top mana karstā sāpju galva.
Es grimstu atpakaļ! kurp? pekles dzelmēs

Tu taču negrūdīsi manis? . . . Nāve!

Ķēmsl На! ha, ha, ha! Nāve!

(«Nāve»)

Cilvēka iespējamā atgriešanās harmonijas pasaulē
J. Porukam, līdzīgi pagājušā gadsimta beigu un

20. gadsimta sākuma Eiropas simbolistiem, saistās

ar pacelšanos pārreālajā, ar Nebijušā, Nesasnie-

dzamā tēliem, ar Mīlestību, kas izgājusi Līdzcietības

ceļu:

Un varbūt celsies šis jaunais brīnums,

Nebijušais —

un kļūs par miesīgu patiesību!
Un varbūt šis brīnums salasīs

mūsu trūdu izkaisītos putekļus
un veidos jaunus tēlus —

vienos mūsu gara izklaidētās domas,
kuras reiz spirgti viļņoja
caur dzidro ēteri,

un ģēniji no zvaigznēm bazūnēs:

Topi, ronies, īstā dzīvība!

(«Nebijušais un divi vientuļi»)
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Simbolisma ietvaros skatāma arī dzejnieka nevien-

nozīmīga attieksme pret neglīto, atbaidošo, dēmo-

nisko, tumšo — tas tiek uztverts kā nepieciešama
pakāpe ceja uz augstāko — uz sintēzi:

Spītīgais, zaļgani-bālais Dēmon,
valgiem, metāla zilganiem matiem,
dvēseli urbjošiem, asiem skatiem,
skumja zobgaļa smaidiem,
Tevi es mīlu

ved mani tumsā,
ved mani naktī;

ja es tur neredzu,
tad gaismas neesmu cienīgs!
Tumsu nolād

tik vienpusīgs paradums,
tas, kam dvēseles acis aklas..

(«Nebijušais un divi vientuļi»)

Bet, neskatoties uz iepriekš teikto, J. Poruks ir

arī 19. gadsimta sentimentālās, dažreiz pat salkanās

dzejas motīvu turpinātājs. Citi gadsimta sākuma dzej-
nieki cenšas pasvītroti nodalīt sevi no sentimentālās

tradīcijas un ar to saistītajiem atribūtiem (četrpēdu

trohaja un jamba, deminutīviem, jūtu pasaules leksi-

kona). J. Poruks arī šajā ziņā stāv savrup:

Pie tavas acs mirdz asru pērle, —

Tā visu, visu izteikt grib,
Kas vajā šķīsto dailes garu,
Un noritot pār vaigu zib.

Tu atpirki ar asru pērli
No viltus priekiem garu man,

Nu sajūtu, ka tikai skumjās
No dailes lūpām vārdi skan.

Tik skumjās, skumjās mīļi smaidi

Kā atdzimušiem ronas mums,

Tik skumjās mirdz mums asru pērles
Kā labā gara atspīdums.
Pie tavas acs mirdz asru pērle,
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Tā visu, visu izteikt grib,
Ko sirds ir cietuse un cietīs,
Un noritot pār vaigu zib.

(«Pie tavas acs mirdz asru pērle»)

Ka izskaidrot šo divu pretējo tradīciju klātbūtni

J. Poruka dzejā? Viennozīmīga atbilde te diez vai ir

iespējama, jo jautājums ietiecas daiļrades psiholoģijā.
Restaurēt dzejas radīšanas procesu var tikai shema-

tiski, ar minējumiem, pieņēmumiem, ar nojausmu.
Kā zināms, sākot ar 1901. gadu, J. Poruks vairāk-

kārt ir ārstējies psihiatriskajās klīnikās. Tērbatas

psihiatriskajā slimnīcā viņš ari nomira. Vai slimība

iespaidoja un kā iespaidoja J. Poruka dzeju? Šim

jautājumam ir pievērsies psihiatrs H. Buduls," tomēr

Poruka daiļrades atkarību no slimības viņš ir skatī-

jis pārāk tieši, diezgan bieži ignorējot mākslas darba

specifiku. Acīm redzamas garīgas slimības izsauktas

novirzes J. Poruka dzejā nav konstatējamas. Gad-

simta sākumā dzeja, sekojot Rietumeiropas tradīcijai,
apzināti orientējās uz asimetrisko, disharmonisko,
aloģisko. Neskaidrās vietas J. Poruka dzejā gandrīz
pilnībā iekļaujas gadsimta sākuma lirikas manierē.

Vai tās ir radušās kā apzināts māksliniecisks paņē-
miens vai kā dzejnieka dvēseles krēslaino dienu at-

spulgs — kas un ar kādiem pētniecības paņēmieniem
to var izšķirt? «Vienmēr būs zināma noslēpumainība
jautājumā par slimības līdzdalību daiļrades procesā,
kaut gan Poruka slimība, šķiet, ir galvenokārt uguns-

kurs dvēseles aktivitātes izpausmei,» 12 —tā savukārt

uzskata A. Grigulis.

11 Buduls H. Poruku Jānis savas garīgas dzīves krēslainas

dienās. R. 1911; Buduls H. Poruka dvēseles noskaņas krēslainās

dienas. R., 1925.
12 Grigulis A. Jānis Poruks dzīvē un mākslā. — Karogs,

1981, 10. nr., 150. lpp.
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Bet varbūt šo jautājumu var risināt citādi? Zi-

nāms, ka dalījums simetriskās grupas jeb ritmiskie

likumi mākslā ir noteicošie. Binārā simetrija (gai-
šais — tumšais, pasīvais — ak'īvais, kreisais — la-

bais; dzejā: gara un īsa, uzsvērta un neuzsvērta

zilbe, atskaņu pāris utt.) ir viena no vissenākajām
cilvēka uztverē. Simetrijas princips ir pamatā arī

bioloģiskajiem ritmiem cilvēka organismā. 13 Ir izpē-
tīts, ka viena veida simetrija izsauc cilvēkā gaišas,
optimistiskas noskaņas, cita veida — bezcerības iz-

jūtas. 14

Binārā simetrija ir viena no cilvēka bioloģiskā
ritma, cilvēka iekšējā līdzsvara pamatvienībām. Tās

realizācija stingrajos divzilbju pantmēros, četrrindu

strofās, atskaņās, 18. un 19. gadsimtā izstrādātajā

tradicionālajā tēlu sistēmā J. Porukam, iespējams,
bija instinktīvs pašsaglabāšanās veids un darbojās
kā pretstats dvēseles līdzsvaru ārdošajai asimetris-

kajai formai un haotiskajai domai. Divi piemēri teik-

tajam. Pirmais — dzejolis «Maldu ugunis», kas sa-

cerēts asimetr?skā formā — brīvajā daļeniekā ar lielu

uzsvaru skaita amplitūdu un baltajās vārsmās:

Labprāt, ak, cik labprāt
Es būtu ticis

Pie savas būdas,
Pie savas uguns: pie savas gaismas!

Labprāt, ak, cik labprāt
Es lūkotos

Pa savu logu
Uz tāļo zemi un augsto debesi.

Mana paļāvība, mana uzticība

13 Sk., piemēram: Уотсон Дж. Д. Двойная спираль М.,

1969; Маркелов Г. И. Ритм и автоматизм в творчестве. —

Современная психоневрология, 1929, № 5, 6.

14 Шубников А. В. Гармония в природе и искусстве. —

Природа, 1927, № 7, 8.



98

Mani vīla,
Mana cerība, mana ticība
Mani atstāja.
Pie svešas būdas durvīm

Es klauvēju:
«Atdariet, labie ļaudis!
Dodiet nakts maju!» -

«Ej tālāk, ciemiņ!
Ej uz kaimiņiem!»
Pa nakti uz mieru,
Pa tumsu uz kapu!
Apstājies lūkojos:
Pār purviem plīvo maldu liesmas.

Pie debess viz maldu zvaigznes;
Uz priekšu vai atpakaļ —

Vienalga —

Un otrs dzejolis, kas sacerēts četrpēdu trohaja:

Zaļās nātres skaļi dzeļ,
Sētmalā tās aug un zeļ;
Es ar sēdu sētmalā,

Raugos zilā silgalā.
Silgalā es mājiņu
Labprāt sevim uzceltu,
Nātrēm uzzelt neatļautu,
Ābelītes stādītu.

Sirmu mūžu dzīvotu

Es tur savā mājiņā,
Savā dārzā audzētu

Spožus zelta ābolus.

(Dzejoļi»)

Vienveidīgais ritmiskais zīmējums (pārsvarā ar

metrisko uzsvaru izlaidumu pēdēja ikta), regulārās

pilnīgās atskaņas, skaņu saaugumi («Raugos zilā

silgalā» v. tml.) tuvina šo dzejoli buramvārdiem vai

bērnu skaitāmajiem pantiņiem. Kā zināms, folklorā

un konkrēti arī bērnu folklorā simetrijas principi ir

noteicošie. Uz samērotības pamatiem apzināti vai ne-

apzināti tiecas būvēt savu dzeju arī J. Poruks. Tomēr
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haotiskais, asimetriskais J. Poruka dzejā ar katru

gadu cenšas iekarot arvien lielāku dzīves platību. Tas

redzams arī pēc tāda it kā formas sīkuma kā atska-

ņas.
Līdz 1899. gadam J. Poruka dzejā ir tikai regulārās

un pārsvarā pilnīgās atskaņas:

Es neteikšu, ko mīlēju, о

Līdz svēts un taisnis būšu, А

Līdz, tumsību es izbridis, о

Pie skaidrības reiz kļūšu. А

(«Sāpju spītei»)

Sākot ar 1899. gadu, līdzās regulārajām atskaņām

parādās neregulārās. Sākotnēji tie ir teksti, kur pie-
trūkst viena vai divu atskaņu pāru, piemēram, dze-

joļos «Pie maniem sāniem tu nīksti», «Kāpēc domās

uz zvaigznēm skriet», vai arī baltajās vārsmās rak-

stītā dzejolī parādās sporādiskas atskaņas, piemēram,
«Pie akas bērnu dienās». Pēc 1900. gada pilntiesīgu
vietu blakus regulārajām atskaņām sāk ieņemt daļēji

atskaņota dzeja ar neregulāru, pat haotisku atskaņu

izkārtojumu:

Sveika, dzimtene! sveiki, tēva lauki! О

Es nāku atpakaļ: tēvijā mirt. а

No dzimtenes nebūs nevienam, О

Nevienam mani vairs šķirt. а

Dzīve, tā nebija mana, В

Par pamācību tā citiem; О

Kapsētā jau zvana, В

Man jāiet pie atpestītiem. О

Tomēr, pirms es mirstu, О

Pirms galvu uz zemes lieku, — С

No gribas dziedāt О

Es sagrābts tieku. С

Pie sava kapa es dziedāšu, о

Un neaizmirstat šīs dziesmas: О

«Ozoli vēl Baltijā ...» о

(«Pazudušais dēls», II)
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īpaši daudz šāda tipa atskaņu 1900.—1903. gada
dzejā. Pēc 1900. gada strauji palielinās arī baltajās
vārsmās rakstīto dzejoļu skaits. Neatskaņoti parasti
ir uzbūvē asimetriskākie J. Poruka dzejoļi: «Vienu

šausmīgu dziesmu», «No mūžības perspektīvas»,

«Šausmas», «Amfijons», «Tirēzijs», «Napoleons»,
«Nāve» utt.

Liekas, ka nevienam citam no redzamākajiem gad-
simta sākuma dzejniekiem līdzās mākslinieciski spē-

cīgiem nav tik daudz mākslinieciski vāju dzejoļu kā

J. Porukam. Arī J. Akuraters ar katru gadu kļūst

vienveidīgāks, monotonāks, V. Plūdonis sāk aizrau-

ties ar mākslinieciski neizteiksmīgiem veltījumu dze-

joļiem, tomēr vismaz formālā puse tiem ir nevaino-

jama. J. Poruks turpretī nav nodarbojies ar savu sa-

cerējumu slīpēšanu. 15 Gadsimta sākuma dzejā viņš
vai nu izraujas no apziņas tumsas, uzrakstot māksli-

nieciski dzirkstošas rindas, vai arī pusautomātiski
reproducē zemapziņā kādreiz nosēdušos tēlus, pant-
mērus, ritmu, atskaņas. Tādos gadījumos rodas māk-

slinieciski vāja, stereotipu dzeja.
Runāt par J. Poruka dzejas formas evolūciju no

1900. līdz 1911. gadam (līdz dzejnieka nāvei) ļoti

grūti, pat neiespējami. Dzīves pēdējos gados, atraz-

damies nervu klīnikās, dzejnieks raksta ļoti maz, bet

publicēts tiek vēl mazāk. 16 Tā, piemēram, 1907. gadā

publicēti seši, 1908. gadā — pieci, 1909. gadā — seši

dzejoļi. Pēdējos divos J. Poruka dzīves gados publi-
cēti tikai agrāk rakstītie dzejoļi vai dzejoļu uzme-

tumi, fragmenti. Vienīgais, ko var pateikt, ka šie pē-
dējo četru piecu dzīves gadu dzejoļi pārsvarā rakstīti

četrpēdu jambā vai četrpēdu trohajā. Vai tas saistāms

» Poruks J. Kopoti raksti, 10. sēj., 193., 194. lpp.
16 Turpat, 196., 197., 207. lpp.
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ar šo gadu latviešu dzejas vispārīgo tendenci pakā-
peniski pārorientēties no dajeniekiem uz divzilbju
metriem vai ar J. Poruka daiļrades iekšējām attīstī-

bas likumsakarībām? Ticamāks šķiet pēdējais pieņē-

mums, jo J. Poruks, atrazdamies slimnīcā, faktiski

bija atrauts no latviešu dzejas procesa.

Tātad J. Poruks gadsimta sākuma latviešu dzejā
ievelk divas pilnīgi atšķirīgas līnijas. Viena no tam

ir dzejas verlibrizācija, otra turpina 19. gadsimta ot-

rās puses divzilbnieku tradīciju.
V. Plūdonis17

no citiem gadsimta sākuma dzejnie-
niem atšķiras vispirms jau ar to, ka ir ne tikai liriķis,
bet arī liroepiķis. Tā kā statistiskiem salīdzinājumiem
vajadzīgs viendabīgs materiāls, tad V. Plūdoņa liro-

epikas krājumi «Dzīves simfonijas» (1913), «No nakts

līdz rītam» (1921), kā arī atsevišķie liroepiskie darbi

šajā pētījumā netiek analizēti. Atsevišķos gadījumos
to formīpatnības izmantotas salīdzinājumam ar pa-
matmateriālu.

Kā dzejnieks V. Plūdonis piesaka sevi 1895. gadā
ar krājumu «Pirmie akordi». Daudzējādā ziņā šis

krājums atgādina vingrināšanos dažādās metriskās

un strofiskās formās, žanros un tematikā. «Pirmajos
akordos» sastopam gan antoloģisko, gan liriski prāt-
niecisko dzeju, idilles, dziesmas, epigrammas. Te ir

liela metriskā un strofiskā dažādība. Četrrindēs rak-

stītā dzeja mainās ar divrindēs, deviņrindēs, desmit-

rindēs, sekstīnās, elēģiskajā distihā, astrofiski rakstī-

tiem dzejoļiem. Pirmajā krājumā, it īpaši pārdomu
lirikā, V. Plūdonis izmēģina roku arī brīvajā strofikā

(«Cilvēka mūžs», «Kas ir dzīve» v. c). šajā krājumā
atrodam gan īsajos (divpēdu trohajā, trīspēdu trohajā,
divpēdu daktilā, divpēdu daļeniekā), gan garajos

17 V. Pliidoņa metrikas statistiskas tabulas sk. 3. pielikuma.
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pantmēros (piecpēdu trohajā, piecpēdu un sešpēdu

jambā, piecpēdu un sešpēdu daļeniekā) sacerētu dzeju,

gan tradicionālos divzilbniekus, gan latviešu dzejā
reti sastopamos trijzilbniekus, gan daļenieka pantmē-
rus.

No dzejnieka pagājušā gadsimta 90. gados atstā-

tām piezīmēm redzams, ka dažādība ir bijusi viņa
tālaika dzejas kredo: «Mans uzdevums. Padarīt mūsu

valodu par spējīgu izteikt visu, visu. Visos dzejas
arodos atstāt paraugus. Romānā, novelē, traģēdijā,
komēdijā, drāmā, dziesmā, balādē, romancē, sonetā,

epigrammā, ceļojumu aprakstā, anekdotē etc. Izlieto-

jot visdažādākās atskaņas, pantmērus, vārsmas, klau-

dzēs etc, etc.» 18

Nākamie V. Plūdoņa lirikas krājumi izdoti tikai

1918. gadā: «111 lirisku dziesmu» un «Via dolorosa».

Starp 1895. un 1918. gadu publicēta V. Plūdoņa liro-

epika un proza, latviešu un cittautu dzejas antoloģija
«Dzīve un dzeja» (1900). Dzejnieka tulkojumā iznāk

arī F. Nīčes «Tā runāja Zaratustra» (1908) un an-

toloģija «Modernā vācu lirika» (1913). Tiek publicēts
arī formas ziņā īpatnējs oriģināldarbs «Fantāzija par

puķēm» (1911). Tie ir darbi, par kuriem šajā pētījumā
varētu īpaši nerunāt, ja daudz kas no tiem neienāktu

V. Plūdoņa lirikā. Piemēram, «Fantāzija par puķēm»
veidota kā polimetrisks sacerējums, tajā mijas dzeja

prozā un no brīvā daļenieka verlibrā pārejoša met-

riskā forma. Brīvajā daļeniekā sacerētie fragmenti
vēlāk uzņemti krājumā «111 lirisku dziesmu», šāda

tipa dzejas un prozas apvienojums raksturīgs F. Nī-

čes poēmai «Tā runāja Zaratustra». V. Plūdoņa «Fan-

tāziju par puķēm» F. Nīčes darbam tuvina arī tas,

ka brīvajā daļeniekā rakstītajās rindās ir ļoti liela

18 Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja, 57. lpp.
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uzsvaru amplitūda, kas gadsimta sakuma latviešu

dzejā ir retums:

Tu, atdzimšanas prieks! tu, atdzimšanas prieks!
Zelta tilts pār haosa dzīli!..
Lejā, tumsā raibi malduguņi zib:

levilt grib;
Lejā, tumsā ārprātības sarkans dēmons dej,
Spīganas skrej ...
Ak, par ilgu, mana karstā griba, biji tu

Tām par iegribu
Paiju-aiju rotaļu, —

Daudz par ilgu, tā ka maldu kājas
Aizmirsa, kur dzimtene un mājas!..

Augšā, griba, nu!

Šurp, mans straujais stepju kumeļ, tu:

Dzelzs laužņus mutē lai ielieku,
Zelta segliem tevi segloju,
Dimanta pakaviem apkaustu, —

Uz tevis

Pie sevis

Stalts nojāju!
Нор! vēja dejā!
Ardievu, puķu leja!
Gars drūp tur rūsā ...
Es traucos, kur kūsā

Sniegi un vēji brāzdamies seja . . .' 9

Seko vēl trīs piecrindes, kurām visām ir vienāds at-

skaņu veidojums: AABBA. Uzsvaru skaits citētajās
rindās mainās no viens līdz septiņi. Līdzīgs asimet-

risks rindu kārtojums raksturīgs arī F. Nīčes «Tā

runāja Zaratustra» dzejā rakstītajām daļām: 20

19 Plūdonis V. Fantāzija par puķēm : Moderna cilvēka dvē-

seles lāsts. R., 1911, 32. lpp.
20 «Jauns, zīmīgs disonanšu stils ir, piemēram, Nīčem. Te

redz, ka teikums neizceļas vis kā līgans vilnis par lēzenu smilšu

krastu, bet sitas pret klintīm, atlec atpakaļ, sašķīst un uzspulgo
dziļās domu šķautnēs kā smalki ārdēts tērauda asmenis. Arī

dzejā par atskaņām, kur vajadzīgs raksturiskai domu izteiksmei,

ņemt nevis tādu līgani izplūstošu, bet šaudīgu un atsprakstošu
ritumu.» — Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja, 122. lpp.
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На!

Herauf, Wurde!

Blase, blase wieder,
Blasebalg der Tugend!
Ha!

Noch Ein Mal briillen,
moralisch briillen,
als moralischen Love vor den Tochtern der Wuste brullen.21

«Fantāzijas par puķēm» prozas daļās, tāpat kā Ni-

čes poēmā, bieži lietots paņēmiens ir semantiskie un

sintaktiskie paralēlismi. Protams, tas nepavisam ne-

nozīmē, ka V. Plūdonis Nīčes stilu būtu kopējis. Tādā

ceļā vēl varētu būt ienākusi kāda sveša forma «Pir-

majos akordos», bet V. Plūdoņa gadsimta sākuma

daiļradē vairs nav tieši atdarināta ne Nīčes, ne kāda

cita dzejnieka formas vai satura īpatnība. Šai sakarā

V. Plūdonis zīmīgi izteicies: «Mana dzeja ir or-

ķestra mūzika. Es sevī apvienoju visu pasaules

dzejnieku dzejas instrumentus [..], bet katram no

šiem instrumentiem es negribu likt savā orķestrī pūst
tādu pat un tāpat tālāk, kā tas jau līdz šim pūsts.

Es gribu tos pēc iespējas attīstīt tālāk, padarīt pil-

nīgākus .. . Tādēļ — ne tikai to pašu un tāpat kā

dzejnieks, pie kura ej skolā, bet iet soli tālāk.»22

V. Plūdoņa dzejoļu krājumi, izņemot «Via dolo-

rosa», veidoti pēc 19. gadsimtam raksturīgā žanriski

tematiskā principa. Tas dzejniekam dod iespēju krā-

jumos ietvert dažādos gados rakstītus dzejoļus. Pie-

mēram, grāmatā «111 lirisku dziesmu» atrodam dze-

joļus, kas sacerēti laikposmā no 1898. līdz 1911. ga-

dam, krājumā «Tāli taki, tuvi tēli» (1921) — no 1895.

līdz 1921. gadam sacerētus dzejoļus. Līdz ar to

V. Plūdoņa lirikas metriskais repertuārs maz parādās

21 Nietsche F. Gedichte und Spriiche. Leipzig, 1901, S. 149
22 Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja, 123. lpp.
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attīstībā. J. Akurateram, K. Skalbēm, Rainim katrs

krājums ir kā viens makrodzejolis, kur atsevišķie

dzejoļi, to formīpatnības ir cieši saistītas savā starpā.
V. Plūdonis tikai krājumā «Via dolorosa» viena

pārdzīvojuma un sāpju — pirmā pasaules kara gadu
traģikas — dzeju mēģina saliedēt vienā veselumā.

Tādējādi arī metriski un strofiski šis dzejoļu krā-

jums iegūst viendabību. Grāmata «Via dolorosa» ir

tautas dzejas tradīcijas (trohajiskie pantmēri, četr-

rindes, deminutīvi) sintezējums ar gadsimta sākuma

dzejas izstrādāto tonisko metru, astrofijas, brīvās

strofikas un balto vārsmu poētisko tipu. Lai gan

četrpēdu trohajam šajā krājumā ir spilgts semantis-

kais oreols (tautas likteņtēmas dzejas pantmērs),
tomēr tas nepavisam nenozīmē tiešu dainu poētikas
stilizāciju. Deminutīvi, neatņemamie tautas dzejas
pavadoņi, V. Plūdoņa trohajos ir diezgan reti, toties

bagātīgi sastopami pantmēros bez izteiktām tautas

likteņtēmas semantiskajām asociācijām (brīvajā
jambā, dažādskaita uzsvaru jambā un daļeniekā).
V. Plūdoņa krājumā «Via dolorosa» četrpēdu trohajs
ir izmantots ne tikai tradicionālajās četrrindēs, bet

arī citās pantformās:

Baltās smiltis, vieglās smiltis,
Kas pie kājām čurkstei līpat,
Kas ar baltiem vējiem klīstat, —

Jūs man esat tomēr mī|as ...

Ak, cik maigi reiz caur pirkstiem,
Baltās smiltis, vieglās smiltis,
Birāt klusai bērna rokai,
Kad tas sapņu acīm vērās

Upes virmā saulgozī...

Un cik lielu, baltu mieru

Klāsit reiz pār gurdo sirdi,
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Kad to guldīs jusu klēpī,
Baltās smiltis, vieglās smiltis ...

(«Dzimtenes smiltis»)

Pastāvīgi tautas iznīcības draudi, nenoteiktība, ne-

drošība par rītdienu — šī tematika bieži variējas krā-

juma «Via dolorosa» dzejā. Tieši šajos dzejoļos vis-

biežāk parādās brīvie pantmēri — brīvais daļenieks
un brīvais jambs, kā arī astrofija, baltās vārsmas un

pārejošas metriskās formas:

Ak, nedomāt!

Ne just, ne spriest, ne saprast.
Vai zāle zin, kad viņu pļaus? ...
Mēms, auksts, ciets, svešs —

Kā akmens ceļmalā —

Bez sirds, bez paša es.

Diendienā.

Garus mēnešus.

Jo gari garus gadus.
Ciest, gaidīt... gaidīt, ciest...
Līdz tumšais, bargais, nenovēršamais būs klāt...
Ak, nedomāt!

(«Ak, nedomāt!»)

Tā ir pārejoša metriskā forma no brīvā jamba uz

brīvo divzilbnieku ar mainīgo anakrūzu. Dzejolis ir

astrofisks un bez atskaņām.

V. Plūdonis ir arī polimetriskās dzejas kopējs. Po-

limetrijas semantisko iespēju meklējumi lielā mērā

saistās ar dzejnieka liroepiku, tomēr tie nav sveši arī

lirikai. V. Plūdoņa liriskajos sacerējumos, tāpat kā

epikā, noteicošā ir makropolimetrija, t. i., polimetrijas
veids, kas bija raksturīgs 19. gadsimta dzejai. Met-

risko posmu robežas te parasti sakrīt ar strofas ro-

bežām, kā tas ir, piemēram, krājuma «111 lirisku

dziesmu» dzejolī «Bērni zemenēs»:
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Saulgozī pie mežmaliņas
Dzirkst jau zemenītes;

lesim, skriesim lasīt viņas,
Zēni, meitenītes:

Prāvākās kārbiņā!
Sīkākās guziņā!
Bālās lai paliekas,
Kamēr ietekas!

Šeit un tālākajā dzejoja daļā nepāra panti ir sace-

rēti četruzsvaru un trīsuzsvaru trohajā, pāra panti —

divpēdu daktilā.

Mikropolimetrija (kad pantmērs visbiežāk mainās

tieši strofas iekšienē) latviešu dzejā kļuva populāra
tikai 20. gadsimta sākumā un V. Plūdoņa lirikā sa-

stopama reti. leskatam viens mikropolimetriska dze-

joļa piemērs:

Tavos zaļajos sapņos,

Vasara maigajā,
letin, ietin manas mellās skumjas!

ležūžo, aizligo zilajā klusumā,
Guldini saulītes dārziņā baltajā ...

Mēnestiņš, sērdienīts, palolos mīļi,
Saulīte māmiņa nopaijās silti.

(«Vasarai»)

Pirmās divas rindas — trīspēdu daļenieks, trešā

rinda — piecpēdu trohajs, atlikušās četras rindas —

četrpēdu daktils.

Kā vienu no V. Plūdoņa metriskā stila īpatnībām
parasti min viņa «līganos, plūstošos ritmus» resp.

trijzilbju pantmērus. Tiešām V. Plūdonis biežāk par

citiem dzejniekiem pievērsies daktilam un amfibra-

hijam. Aspazijai, J. Akurateram, K. Skalbēm un

J. Porukam trijzilbju pantmēros sacerēts vidēji 0,5
līdz 1% dzejas, turpretī V. Plūdonim — 7%. Tomēr
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tas nemaz nav daudz, jo, piemēram, E. Veidenbau-

mam trijzilbju pantmēros sacerēti vidēji 30% dze-

joļu un vēl liela daļa ir pārejošas metriskās formas

no trijzilbnieka uz daļenieku.

Kāda metriskā forma var atkārtoties uzmācīgi bieži

un tomēr neietilpt dzejnieka stilu veidojošos elemen-

tos un otrādi. V. Plūdoņa poētiskajam stilam šie sep-

tiņi procenti trijzilbju pantmēros sacerēto dzejoļu ir

būtiski.

Jau citējām V. Plūdoņa 90. gadu izteikumu par

dzejas nepieciešamību būt daudzveidīgai. Gadsimta

sākuma tradīcijai dzejas domas un formas oriģina-
litāte bija viena no visaugstāk vērtējamām īpašībām.
Taču šī oriģinalitāte bieži pavisam negaidīta kārtā

saistījās ar vienveidību. Kāpēc? Divzilbju pantmērj
bija raksturīgi 19. gadsimta tradīcijai, tāpēc no tiem

dzejā centās izvairīties. Verlibra izmantošana bija
pārāk krass solis — to izvēlējās ar lielu piesardzību.
Tāpēc visbiežāk pievērsās daļeniekam. Taču nevar

ekspluatēt vienu vien metru, lai cik jauns tas arī

būtu. V. Plūdonis bija to nedaudzo skaitā, kas spēja
izvairīties no formas vienveidības, lielā mērā patei-
coties tieši trijzilbju pantmēriem. Tie gadsimta sā-

kumā vēl nebija saistīti ar noteiktu tematiku un la-

sītājam asociējās ar līganām, viegli plūstošām into-

nācijām:

Ai, acis, ai, bērnības acis!

Jūs redzējāt debesis vaļā,
Jums brīnumus dziedāja Saule

Un Zeme zilzeltaini zaļā.

Ai, lūpas, ai, saldkārās lūpas!
Kam burvīgo kausu jūs tvērāt?

Sirds tapa kā tuksnesis sausa,

Jo vairāk no viņa jūs dzērāt.
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Un Saule un brīnumi dzisa.
Un debesis aizvērās cieti . .

Pa tumsu, pa smagu tumsu

Nu vajag līdz kapam mums ieti.

(«No dzīvības koka»)

Šis dzejolis ir sacerēts no trīspēdu amfibrahija trīs-

pēdu daļeniekā pārejošā metriskā forma.

Tikpat raksturīga V. Plūdoņa dzejas forrnīpatntba
kā trijzilbnieki un brīvie daļenieki uz robežas ar ver-

libru ir arī tas skaniska organizācija. Instrumentā-

cija resp. skaņu raksts ir neatņemams franču, vācu,

krievu simbolistu, Vāgnera operu libretu, Nīčes dzej-
darbu formas elements. Latviešu dzejā tam ir pie-
vērsta mazāka uzmanība, lai gan te ir ļoti senas

tautas tradīcijas. Dainās atrodam gan hipogrammas

(kad semantiski nozīmīgākais jēdziens tiek fonētiski

apspēlēts), gan aliterācijas (vārdu sākuma līdzskaņu

saskaņa), gan asonanses, gan konsonanses (patskaņu
un līdzskaņu atkārtojums vārdu iekšienē). Tautas

dzejā skaņu atkārtojumiem bija divas galvenās fun-

kcijas: 1) maģiskā; 2) mnemotiskā, t. i., lai labāk

varētu atcerēties tekstu. Zināma nozīme skaņu atkār-

tojumiem tautas dzejā varēja būt arī kā labsajūtas,

harmonijas sajūtas izraisītajiem. Taču šī funkcija

nebija galvenā. Romantisma laikmetā līdz ar interesi

par folkloru mākslas dzeja savā arsenālā pārņem
arī apzinātu skaņu organizāciju. Taču galvenā fun-

kcija instrumentācijai mākslas dzejā nu jau ir cita.

Та ir, kā saka Ludis Bērziņš, «izteiksmes izdaiļo-

jums»23. Līdz ar to aliterācijām vai asonansēm īste-

nībā paliek tikai dekoratīva loma. Ja tautas dzejā
vārdu pirmo burtu saskaņai vajadzēja padarīt bu-

ramdainu stiprāku, iedarbīgāku, tad tikpat biežs

23 Bērziņš L. levads latviešu tautas dzejā. R., 1940, 223. lpp.
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skaņu atkārtojums mākslas dzejā var likties uzmā-

cīgs un pārspīlēts. Tā ar instrumentāciju nereti no-

tiek arī V. Plūdoņa dzejā.
Fonētiskais nomāc semantisko, kļūst par dominē-

jošo. Ja tas var mākslinieciski attaisnoties impre-
sionistisku noskaņu lirikā, kur galvenais nav dzejas
doma, bet dzejas jūta, tad liroepikā fonētiskā orga-
nizācija nereti traucē uztvert saturisko slāni:

Kad saule sarkstot kāpu klēpī slīd

Kā līgaviņa kaunīga un kautra —

Tad jūrmalā, kur staltas villas spīd,
Verd dzīves straume aizraujoši jautra.

Parks atmostas no dienas snaudiena:

Ap liepu lapām lampu liesmas vijas,
Un viegliem spārniem maiga muziķa

Pa gaisu lido debess harmonijās.

Kā zibošs ziedu mežs,
Kas kairu smaršas dveš,
Sed zīdā, zeltā dāmas cēli, glīti;
Un kavalieri triec,
Un puto šampāniets,
Un lepni diža baltās vestēs švīti.

(«Divi pasaules»)

Pirmajā rindā četrreiz atkārtojas «k» un «s», trīs-

reiz — «1», divreiz — «p». Tas rada sarežģītu skaņu

ornamentu, kas funkcionē it kā pats par sevi, auto-

nomi no satura. Ir atšķirība starp dainu rindu «Liptin

lipa liepu lapa», kur «1» atkārtojumam ir maģiska
funkcija, un V. Plūdoņa «Ap liepu lapām lampu lies-

mas vijas», kur tāda paša tipa atkārtojums kalpo iz-

teiksmes izdaiļošanai.
Var iebilst, ka simbolisti, konkrēti arī V. Plūdonis,

mēģināja atdzīvināt arī skaņatkārtojumu maģisko

funkciju. Tas, kā zināms, neizdevās. Tautas dzeja un

mākslas dzeja ir atšķirīgi orientētas struktūras. Kas
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tautas mākslā kādreiz darbojās, dzīvoja dabisku dzīvi,
tas, mākslīgi pārnests citā sistēmā, paliek sasaistīts

un svešs. Ne velti liela daļa mēģinājumu dzejot dainu

garā palikuši vairāk vai mazāk veiksmīgu stilizāciju
līmenī. Mehāniski savienojot kaut vai tikai dažādu

mākslinieku, piemēram, V. Plūdoņa un Raiņa, labas

dzejas fragmentus, var iznākt mākslinieciski nebau-

dāms sacerējums, nemaz jau nerunājot par folkloras

un mākslas dzejas elementu mehānisku savienojumu.

Pārāk blīvs un pārāk tiešs instrumentācijas izman-

tojums vairāk raksturīgs V. Plūdoņa liroepikai.
V. Plūdoņa lirikā instrumentācija nav tik acīs krī-

toša, tik izteikta un tāpēc ir mākslinieciski pārlieci-
noša:

Atkal raud aiz loga viņš,
Sīku lāsu lietutiņš;

Koku lapās lēni čab,

Logu rūtīs klusi grab.
Saules māte pazudusi —

Visa zeme noskumusi...

(«Svešā malā»)

Piemēram, skaņas «1» atkārtojums te nav koncentrēts

vienā rindā, bet izkliedēts vairākās blakusrindās, ne

tikai vārdu pirmajās zilbēs, kur tas vispirms pama-

nāms, bet arī vārdu iekšienē.

Taču dzejas gaume ir dažāda. Elementi, kas vienam

lasītājam šķiet pārāk blīvi lietoti, citam var patikt

un izsaukt pozitīvas estētiskās emocijas. Dzejas zi-

nātnē salīdzinājumā ar eksaktajām pētniecības no-

zarēm subjektīvajam momentam ir daudz lielāka

loma. Ar objektīvo «divreiz divi ir četri» te bieži ne-

pietiek. Lai kā dažs literatūrzinātnieks arī mēģinātu

noslēpt savu subjektīvo «patīk» vai «nepatīk» aiz
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statistiskām tabulām un formulām, individuālajai
mākslinieciskajai uztverei un gaumei dzejas vērtē-

šanā ir liela nozīme. Mākslinieciskā uztvere mainās

ne tikai no gadsimta uz gadsimtu, no perioda uz pe-

riodu, bet bieži ir diametrāli atšķirīga arī laikabied-

riem — literatūras vērtētājiem.
Aplūkojamā perioda beigās V. Plūdonim raksturīga

atgriešanās pie 19. gadsimta tradīcijas. Piemēram,

krājuma «Tāli taki, tuvi tēli», tāpat kā Plūdoņa pir-
mās dzejoļu grāmatas kompozīcijas pamatā ir žanrs

un tematika. Raksturīgi jau nodaļu virsraksti, kas

izkārtoti vai nu pēc tematiskā («Erotika», «Bērnības

zemē», «Memento mori»), vai pēc žanriskā principa
(«Balādes un leģendas)». Formas ziņā galvenais —

samērs starp sillabotoniku un toniku, dažādu stro-

fisko formu variēšana. Saturā — daiļuma, harmonijas
meklēšana. Notiek pakāpeniska pārskaņošanās no

asimetriskā poētiskā tipa uz simetrisko, no roman-

tiskā uz klasicistisko.

K. Skalbe 24 ir viens no ražīgākajiem gadsimta sā-

kuma dzejniekiem. Aplūkojamajā periodā viņš sarakstī-

jis dzejoļu krājumus «Cietumnieka sapņi» (1902),
«Kad ābeles zied» (1904), «Zemes dūmos» (1906),
«Veļu laikā» (1907), «Emigranta dziesmas» (1909),
«Sirds un saule» (1910), «Sapņi un teikas» (1912)

un «Daugavas viļņi» (1918).
Jau ar pirmajiem krājumiem K. Skalbe ierindojās

aktīvāko latviešu dzejas tonikas veidotāju skaita.

«Cietumnieka sapņos» — pirmajā dzejoļu grāmatā —

toniskajos pantmēros sacerēta lielākā daļa dzejoļu
(58%). K. Skalbe šeit izmēģina spēkus dažādos da-

ļenieka pantmēros: divpēdu, trīspēdu, dažādskaita

24 K. Skalbes dzejas metrikas statistiskos rādītājus sk.

5. pielikumā.
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strofiski organizēta, brīvajā, bet visvairāk četrpēdu
daļeniekā:

Viņa nāca man preti smiedamās,
Kā putniņš sirdi man ielaidās,
Manā vientuļā sirdī ielaidās

Un zīda spārniņiem apskāvās.

No silto spārniņu pieduršanās
Sirds maija zvaniņi pamodās,
Tie galviņas līksmi šūpoja
Un zelta mēlītēm zvanīja.

(«Piano»)

Jāatzīmē, ka K. Skalbe «Cietumnieka sapņos» sāk ak-

tīvi izkopt daļenieku ar mainīgu anakrūzu, turklāt

ne tikai ar trohajisku un amfibrahisku, bet arī ar

anapestisku. Anapestiskā anakrūza latviešu dzejā
veidojama vai nu ar diviem palīgvārdiem pirms pir-
mās metriski uzsvērtās zilbes (piemēram: «Kas kā

vētra grib līksmot un smiet»), vai ar divzilbīgu
vārdu. Otrajā gadījumā (kā nupat citētā dzejoļa pir-

majā un trešajā rindā) veidojas virsshēmas uzsvars.

Aspazijai pirmajās dzejoļu grāmatās jauns saturs

vēl tērpās vecā formā, turpretī K. Skalbēm, tieši ot-

rādi, gandrīz pilnībā uz jauno toniku pārgājusi dzeja
saturiski vēl cieši saistīta ar 19. gadsimta sentimen-

tālo un salkani sentimentālo lirikas tradīciju, ko pār-
stāv Esenberģu Jānis, Ceriņu Pēteris, Pūriņu Klāvs,

Lapas Mārtiņš v. c. Piemēram:

Tavs dai|ais vaidziņš tik skumju pilns,
Tev actiņās tik daudz sēru.

(«Kristalla meitiņa»)

Spied mīļo galviņu man pie krūts

Un klausies, vai te ko dzirdi;
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Liec mazo austiņu taisni še,
Pret manu pukstošo sirdi.

(«Zvani»)

Kā balta, lēna dūjiņa
Dus klēpī viņas rociņa.

(«Meitēns»)

Skumju vai saldlaimes intonāciju pārbagātība, demi-

nutīvi vai katrā rindā lielā mērā vēl raksturīgi
K. Skalbes pirmo krājumu dzejai.

Otrajā krājumā daļenieka pantmēri aptver jau gan-
drīz trīs ceturtdaļas dzejoļu. Jūtami palielinājies trīs-

pēdu daļeniekā rakstīto dzejoļu skaits. Trīspēdu da-

ļenieks no šī brīža kļūst par vienu no iemīļotākajiem

pantmēriem K. Skalbes lirikā. Arvien lielāka vieta

tiek atvēlēta brīvajam daļeniekam — krājumos «Kad

ābeles zied» un «Emigranta dziesmas» šajā pantmērā
sacerēta piektā daļa dzejoļu.

Pirmajos četros krājumos (t. i., līdz 1907. gadam)
strauji pieaug polimetrisko kompozīciju skaits. K. Skal-

bes dzejai raksturīga liriskā polimetrija ar pantmēra

maiņu galvenokārt panta iekšienē. Polimetriskie posmi

atšķirībā no J. Poruka vai V. Plūdoņa dzejas
K. Skalbes dzejā ir nelieli (pārsvarā divas vai trīs

rindas) un visbiežāk semantiski nemotivēti. Ja tie ir

motivēti, tad netieši:

Mūžam zili ir Latvijas kalni,
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem,
Mūžam raud taure pār Latvijas kalniem.

Sasisti mūsu upuru trauki,

Asiņu zvaigznēs dzimtenes lauki,
Zem sila sirmiem zariem

Miera nav mocekļu gariem ...

Mūžam baltas Daugavas krāces

Veļ caur klintīm varoņu lāstu,
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Mūžam nerimst Daugavas krāces,
Mūžam nerimst varoņu gars.

Mūžam zili ir Latvijas kalni,
Mūžam nav miera zem Latvijas bērziem,
Mūžam raud taure pār Latvijas kalniem ...

(«Nemiers»)

Dzejolis uzrakstīts trīspēdu daļeniekā (otrā panta
trešā un ceturtā rinda) un četrpēdu daļeniekā (pā-

rējais teksts). Dzejoļa daudzbalsība izcelta arī ar

citiem līdzekļiem: otrais pants grafiski izvirzīts vai-

rāk pa labi un vienīgais dzejolī veidots ar atskaņām

(trauki:lauki, zariem:gariem). Reizē tā ir divu pretēju
semantisku vienību nostādīšana blakus: «Mūžam ne-

rimst varoņu gars» un «Sasisti mūsu upuru trauki».

Sākot ar krājumu «Zemes dūmos», notiek pakāpe-
niska sillabotonisko pantmēru — un vispirms jau

četrpēdu trohajā un trīspēdu jamba — reabilitācija.
Agrāk par citiem dzejniekiem K. Skalbe pāriet uz

asimetriskā un simetriskā formas veidošanas prin-

cipa līdzāspastāvēšanu. Varbūt tieši šis moments

palīdz K. Skalbes «vienkāršajai formai», kā to vien-

balsīgi nosauc tālaika kritiķi, nekļūt par vienkāršotu

un vienveidīgu. Reakcijas gadu krājumos K. Skalbe

atjauno četrpēdu trohajā tradicionālo semantisko

oreolu:

Apsedz skumju villainīti,
let caur silu raudādama:

Visur vārti aizdarīti —

let ar vēju runādama.

(«Kam lai dziedu, kam lai skanu»)

Lai tautas likteņtēmas izteicējs pantmērs nekļūtu

apnicīgs, K. Skalbe to ietilpina polimetriskā kom-

pozīcijā:
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Za|ā, klusā Jāņu krēsla,

Mīlā, baltā matēs galva
Bēdu sniega piesnigusi...

Bēdu sniega piesnigusi..

Māt, saplūc man Jāņu zāles,
Veldzē man pieri ar dzimtenes rasu,

Vibotnītes, papardites
Lai uz manas galvas birst...

Ilgi svešas smiltis bridu,
Ilgi, ilgi asras krājas . . .
Nu pie tevis esmu mājas ..

Skumji, skumji tavi stāsti,

Skumji zāle vīstot smaržo..

Zaļa, klusa Jāņu krēsla,
Mīļa, baltā matēs galva
Bēdu sniega piesnigusi,

Bedu sniega piesnigusi..

Sis «Jānu nakts» cikla trešais dzejolis sacerēts brī-

vajā daļeniekā (otrā panta pirmā un otrā rinda) un

četrpēdu trohajā (pārējais teksts). Taču ari četrpēdu
trohajā uzrakstītās daļas ir mēģināts niansēt ar gra-
fikas palīdzību: pirmā un pēdējā panta ceturtā rinda

un trešais pants novirzīti pa labi. Baltajās vārsmās

rakstītajā tekstā iekomponētas sporādiskas atskaņas

(krājās:mājas). Ar lielu piesardzību lietoti dainu tipa
deminutīvi. Citētajā dzejolī tas darīts tikai divreiz

(vibotnītes, papardites). K. Skalbes dzejā četrpēdu
trohaja tradicionālais semantiskais oreols kļūst ne-

uzkrītošs, turklāt tas saistās ne tikai ar dainupoētiku,
bet gan —ar dziesmas žanru vispār. Un arī te

K. Skalbe cenšas izvairīties no vienveidīgas, garas
četruzsvaru rindu atkārtošanās:

Debesīs guļ mākons balts,
Lazdu ēna — akmens salts.

Lapas klusi elpu dzer.

Saule zeltu upē ber.



117

Rindā straume putas nes,

It ka baltas pīlītes, —

Tā zem lazdām aizslīd mirkli.
Nezinot čirkst nāves dzirkļi.
Mākons smagi lejā plok,
Tumsa zeltu upč rok,

Kur mans spieķis, mans baltais ceļš?

(«Dienvida»)

Četruzsvaru trohajs pēdējā rindā pāriet trīspēdu da-

ļeniekā. Šo divu teksta daļu kontrasts pastiprināts arī

ar atskaņām. Četrpēdu trohajā rindas aptver regulāri
izkārtotas pilnīgās atskaņas, trīspēdu daļenieka rak-

stītā rinda nav atskaņota.

Viens no K. Skalbes dzejas iemīļotākajiem pantmē-
riem ir arī trīspēdu jambs. Šo pantmēru lietoja X.. Fi-

rekers savās garīgajās dziesmās, Vecais Stenders

laicīgajās dziesmiņās, J. Ruģēns, J. Alunāns, A. Pum-

purs, J. Esenberģis, E. Veidenbaums un citi. Gad-

simta sakumā dzejā šī tradīcija apsīkst. K. Skalbe

trīspēdu jambam sāk pievērsties krājumā «Zemes dū-

mos», bet visvairāk to lieto krājumos «Emigranta
dziesmas» (viena piektā daļa dzejoļu) un «Sirds un

saule» (divas piektdaļas dzejoļu). K. Skalbe ir vie-

nīgais šī pantmēra kultivētajs gadsimta sākuma

dzejā. Pārējiem dzejniekiem trīspēdu jambs parādās
epizodiski. 25

Trīspēdu jambs, tāpat kā četrpēdu trohajs, Eiropas
tradīcijā saistījās ar dziesmas žanru un anakreontiku.

Latviešu dzejā galvenokārt ar dziesmas žanru (Ve-

cajam Stenderam, K. Fīrekeram, J. Alunānam v. c).
E. Veidenbauma iedibinātās anakreontiskās tradīcijas

25 Sal.: K. Skalbēm trīspēdu jambā sacerēti vidēji 14%,

Rainim, Aspazijai un J. Akurateram — 3%, V. Plūdonim, J. Po-

rukam — 1%, F. Bārdām — 4% dzejoļu.
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parmantojums 20. gadsimta sakuma rodams tieši

K. Skalbes dzejā:

Šīs vieglprātīgās zvaigznes
Pār mani atkal dej.
Vai bēdu nav vēl diezgan
Šāi pusnakts pasaulei?

Es esmu vieglis klaidons.

Lai pusnakts raud vai smej,
Ka dancotājas vieglas
Par mani zvaigznes dej.

(«Zvaigznes»)

K. Skalbe ir īso pantmēru dzejnieks. Jau minējām,

ka, sākot ar trešo krājumu, K. Skalbe arvien biežāk

un biežāk pievēršas trīspēdu jambam un četrpēdu
trohajam. Dzejnieks iemīļojis arī divpēdu un trīspēdu
daļenieku, četrpēdu jambu. Tiesa, tie nav nomācošā

pārsvarā pār citiem pantmēriem, jo K. Skalbe pēc

iespējas cenšas izvairīties no kāda pantmēra vai met-

riskās formas izcelšanas uz citu rēķina.

īsie pantmēri, 19. gadsimtam raksturīgās sillabo-

tonikas, tautas dzejas un anakreontikas tradīciju pār-
mantojums K. Skalbes dzeja lielā mērā saistāms ar

vienkāršas, harmoniskas dzīves, harmoniska cilvēka

meklējumiem:

Sirds vienkāršas es klusi ilgojos,
Kā bēglis siena kaudzes meža malā [..]

(«Vienkārša sirds»)

Man visi gudrie vārdi

Sen garlaicīgi kļuva,
Tik sirds,

Tik sirds un saule man tuva.

(«Man visi gudrie vārdi»)
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Šo К. Skalbes dzejas formas un satura vienkāršību

laikabiedri ne vienreiz vien ir pārpratuši un uzskatī-

juši par dzejas profanāciju. Tā J. Jansons (Brauns)
1909. gadā rakstīja: «.. K. Skalbēm bija savas pat-
stāvīgas (kaut arī visai sīciņas) liriska dzejnieka
spējas, bet tās tagad, kā liekas, pilnīgi nokalst, un

tikai reti, reti izplaukst vēl kāda pusvītusi lapiņa.» 26

Recenzijā par K. Skalbes dzejoļu krājumu «Emigranta
dziesmas» A. Upīts pārmet dzejniekam pavieglumu,
paviršību, arī to, ka K. Skalbes dzejiskā virtuozitāte

robežojas ar veco pantu taisīšanu.27

Socioloģiskās metodes kritiķiem dzejas paraugs un

atskaites punkts bija Raiņa sociālo cīņu dzeja («Tā-
las noskaņas zilā vakarā», īpaši «Vētras sēja» un

«Klusā grāmata»), sakņota dzīvē, pretstatus tieši

atspoguļojoša, asimetriskā formā veidota. Bet dzeja,
tāpat kā kultūra vispār, nevar palikt nemainīga.
19. gadsimta lirikā atspoguļojās neierobežota ticība

pozitīvajām zinātnēm («Vai zinātne mums neved

priekšā / Arvienu jaunus brīnumus? / Tā lauzdamās

pat klintīs iekšā / Mums dara ceļus svabadus» —

raksta Aspazija dzejolī «Rūdolfam Blaumanim»),
lirikai bija raksturīgs secīgs, izteikti loģisks dzejas
domas izklāsts. 20. gadsimta sākumā dekadentu iz-

teiksmes aloģisms, impresionistiskā maniere ir sava

veida reakcija uz 19. gadsimta dzeju, vilšanās pozi-
tīvo zinātņu viespēcībā. Par to pašu attiecībā uz

krievu simbolistu izteiksmi rakstījuši Z. Minča,
D. Maksimovs un citi literatūrpētnieki. 28

26 Latviešu literatūras kritika. R., 1957, 2. sēj., 421. lpp.
27

Turpat, 565. lpp.
28 Минц 3. Г. О некоторых «неомифологических» текстах

в творчестве русских символистов. — В кн.: Творчество
А. Блока и русская культура XX века. Тарту, 1979, с. 76—

121 (Блоковский сборник, 3); Максимов Д. Е. О мифопоэти-
ческом начале в лирике Блока. — Там же, с. 3—34.
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Protams, dzejā neiztika bez intuitīvā, zemapziņas,
aloģiskā momenta pārspīlēšanas. Taču bez pārspīlē-

jumiem laikam nav iedomājams neviens jauns vir-

ziens.

K. Skalbe nedz dzejas formas, nedz satura ziņā ne-

bija pārspīlētāju vidū. Tomēr viņa lirikas ārējā vien-

kāršība maldināja daudzus dzejas vērtētājus.
X- Skalbe apzināti atsakās no 20. gadsimta mākslas

prasības pēc oriģinālā, jaunā un līdz ar to tuvinās

klasicistiskajam poētiskajam tipam. K. Skalbe izve-

ļas nedaudzus pantmērus, nedaudzas strofiskās for-

mas, saturā diezgan ierobežotu tematisko loku un visu

mūžu to pilnveido. Rezultātā veidojas it kā atkārto-

jumi, zināmas variēšanas saturā. Bet tas ir izteiksmes

veids, kas jāuztver citādi, nekā esam paraduši. Mēs

esam orientēti uz jauno, negaidīto, uz pārsteigumu.
Darbs, kas nav veidots pēc šī principa, negribot tiek

ieskaitīts kvalitatīvi zemākā pakāpē. Varbūt tikai pē-
dējos gados lasītājs īsti sāk pievērsties dzejai, kas

nav radīta pārsteigšanai, bet lēnai, mierīgai ielasī-

šanās, tekstā iedziļināšanās kultūrai, kāda vajadzīga
Mirdzas Bendrupes, Arvīda Skalbes, Ārijas Elksnes

un dažu citu autoru lirikas uztverei.

K. Skalbes dzeja gan aplūkojamajā periodā, gan

vispār ir veidota kā jūtu dzeja. Varētu teikt, ka tā

ir 19. gadsimta sentimentālās lirikas tālākattīstījums,
ja šo apgalvojumu nepārprastu. Pirmajos dzejoļu
krājumos K. Skalbēm patiešām bija raksturīga sal-

kani sentimentālās tradīcijas ietekme. Vēlākajos krā-

jumos K. Skalbe no šīs vienkāršotās tradīcijas aiz-

iet prom, bet neaiziet prom no sentimentālās tradīci-

jas vispār.
20. gadsimta dzejai raksturīga dzejas domas pa-

sniegšana un uztveršana pirmām kārtām ar prātu,
tikai tad ar jūtām. Filozofiskā, intelektuālā dzeja —
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šādus un līdzīgus 20. gadsimta pirmo divdesmit trīs-

desmit gadu dzejas raksturojumus varam sastapt
diezgan bieži. K. Skalbe nebaidās palikt sāņus no

literāras modes vēsmojumiem. Lasītājam, kas estē-
tisko baudījumu gūst, atšifrējot sarežģītās metafo-

ras, salīdzinājumus, dīvainus formas salikumus, grūti
saprotamu poētisko tēlu sistēmu, K. Skalbes dzeja var

likties infantila, vecmodīga, mazpasakoša:

Ik dienas jaunās drānās eju,
Pār kalnu lūkojos, pār leju,
Ik dienas tērpjos baltā ve|ā
Un sataisos kā tālā ceļā.
Es vējam atsaku, kas plaukstas sit, sauc dejot,
Uz puķēm paskatos tik garām ejot.
Par zemes niekiem vienaldzīgi smaidu

Un jaunas mīlestības —

Vai nāves gaidu ...

(«Ik dienas jaunās drānās eju»)

Ja mēs no lirikas gaidām jaunu informāciju, negaidī-
tus paradoksus, filozofisku atziņu izklāstu dzejas

valodā, tad, protams, izlasot šo vai kādu citu X- Skal-

bez dzejoli, būsim vīlušies. Viņa dzeja jālasa tā, kā

mēs simt un vienu reizi pārlasām kādu grāmatu vai

klausāmies iemīļotu skaņdarbu. Ne jaunu informā-

ciju mēs gribam gūt, bet estētisko baudījumu. Bērns

prasa vienu un to pašu pasaku atkārtot vēl un vēlreiz

ne tāpēc, ka viņš būtu to aizmirsis, bet tāpēc, ka

viņš grib būt kopā ar to, kas viņam kļuvis mīļš. Lī-

dzīgi arī K. Skalbe savā daiļradē nešķiras no viņam
tuvās tematikas, dzejas domas, formas. K. Skalbes

lirika ir neskaitāmu variantu slīpēšana, līdz pavīd

atplaiksna no meklētā, līdz dzejolis iegūst vienkār-

šību un iekšēju nobeigtību. Tā ir liela, ja ne pati
lielākā vērtība, ko X- Skalbe devis latviešu dzejai.
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Raiņa 29 dzejas formas daudzveidība un semantiskā

ietilpība pilnā mērā atklājas jau krājumā «Tālas no-

skaņas zilā vakarā» (1903). Te ir nobriedis māksli-

nieks, kas jaunu formu pakļāvis jauna satura, jaunu

ideju izteiksmei. «1903. gadā izsūtījumā Pliekšāns

sastādīja savu dzeju krājumu «Tālas noskaņas zilā

vakarā» [. .1 Jaunu jūtu izteikšanai dzejniekam bija
jārada jauna forma, un šī forma revolucionarizēja
visu latviešu liriku

.
.»30 —tā autobiogrāfijā Rainis

raksturo sava pirmā dzejoļu krājuma nozīmi.

Ja pēc J. Akuratera, V. Plūdoņa vai X- Skalbes

pirmajiem dzejoļu krājumiem var izsekot, kā top dzej-
nieks, kā veidojas patstāvīgs poētiskais stils, tad pēc
Raiņa pirmajiem lirikas krājumiem neko par veido-

šanos un māksliniecisko izaugsmi nevar spriest. Iz-

augsme ir notikusi agrāk — pagājušā gadsimta 80. un

90. gados. Varbūt tāpēc mērķtiecīgi būtu sākt ar skatu

atpakaļ — ar krājumiem «Mazie Dunduri» (1888),
«Apdziedāšanas dziesmas 111 Vispārīgiem latvju
dziesmu svētkiem» (1889), ar ieskatu Raiņa tulkoju-
mos.

Rainis par dzejas formas meistaru izaug: 1) paro-

dējot pseidotautisko romantiķu idejas un dzejas
formu, 2) apgūstot latviešu un cittautu folkloru,

3) tulkojot Eiropas mākslas dzejas ievērojamākos
darbus.

Parodējamais pseidopatriotisms Raiņa dzejā ne-

dalāmi saaudzis ar virspusēji atdarinošu tautas-

dziesmu stilu — atbilsoši tam, kāds dominē pašu
tautisko epigoņu pantos. Te sastopami gan daudzi

29 Raiņa dzejas metriskas tabulas sk. 2. pielikumā.
30 Literārais mantojums. R., 1957, 1. sēj., 388. lpp.
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pamazināmie vārdiņi, gan neiztrūkstošais pavado-
nis — četrpēdu trohajs, gan tautasdziesmu rindu ap-

vienojums ar savējām. Pēc Raiņa nodomiem šim

tautiskās lirikas augstajam stilam jāparāda censoņu
darbošanās ironiskā gaismā:

Brencīts, cik ar draugiem plītē,
Augstu laimi tautai sauc;

Citādi jau nemanītu,

Ka viņš ar ir patriots.

(«Patriots»)

Taču ne vienmēr Rainim izdodas pietiekami nošķirt

nopietni domāto no parodējuma. Ipasī tas jūtams
«Apdziedāšanas dziesmās»:

Ak, tie mūsu rīkulīši,

Kumisiju loceklīši!

Svīstin svīda, pūstin pūta,
Praku |ipas lecināja.

Dziesmu svētku komisiju locekļus, rīcības vīrus

v. tml. Rainis izsmej nepārtraukti. Tāpēc pašās bei-

gās grūti nopietni uztvert slavinājumu dziedātājiem,
diriģentiem un komponistiem, kas izteikts tieši tādā

pašā stilistiskajā toņkārtā kā nopēlums iepriekš:

Augstu laimi, augstu laimi

Mūsu koru diriģentiem!
Lai strādā, lai gādā,
Lai kopj daiļu dziedāšanu!

Šajā cildinājuma daļā Rainis stāv tuvu paša parodē-

tajam pseidotautisko romantiķu stilam. lemesls tam

var būt arī slavinājuma stila objektīvās grūtības.
Pat nobriedušam dzejniekam slavinājuma dzejolis
bieži kļūst pašparodisks, un ir vajadzīga filigrāna

sabalansētība, lai nepārietu robežu, aiz kuras
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cildināmais objekts kļūst smieklīgs. Savukārt apgūtais
apdziedāšanas dziesmu stils Rainim lieti noderēja
vēlāko gadu lugās — «Pūt, vējiņi!», «Spēlēju, dan-

coju», «Krauklītis» — un lirikā — gadsimta sākuma

epigrammās, satīrās par «tautas labdariem».

Tie dzejnieki, kas bija tuvi Jaunajai strāvai, atšķi-
rībā no tautiskajiem un pseidotautiskajiem roman-

tiķiem vairāk interesējās par nākotni un tagadni, ma-

zāk par pagātni. Romantiķi J. Alunāns un Auseklis

pētīja latviešu mitoloģiju, J. Alunāns publicēja rak-

stus «Kāzas pie veciem latviešiem», «Veco latviešu

ticība par ūdens gariem», J. Lautenbahs-Jūsmiņš —

pētījumu «Apcerējumi par lietuviešu—latviešu tautas

daiļrades vēsturi» v. c. Turpretī jaunstrāvnieku interesi

par pagātni, kā tas redzams, piemēram, E. Veiden-

bauma apcerējumā «Soda likumu vēsturiskā attīstība

un viņu filozofiskais pamats», galvenokārt noteica

vēlēšanās izpētīt sociālo pagātni.

Rainis laikam ir vienīgais no jaunstrāvniekiem,
kas sociālās intereses apvieno ar folkloras studijām.
Kā dzejnieks pats atzinis, jau agrā jaunībā viņam radu-

sies doma par J. Herdera kopojumam «Tautu balsis

dziesmās» līdzīgu folkloras krājumu, kur būtu snieg-
tas paša tulkotas dažādu tautu dziesmas.31 Krājumā
«Mazie Dunduri» atrodamlietuviešu dainu tulkojumus,
kas ir pirmais solis ceļā uz tulkotās dzejas krājumu
«Nemierīga sirds» (1921). Vēlākos gados Rainis
tulko igauņu, somu, bulgāru, krievu, asīriešu, armēņu,

ķeltu un citu tautu dzeju. Tā ir vienlaicīga cittautu

dzejas formas un poētiskās pasaules apguve. Rainim

raksturīga ne tikai praktiska, bet arī teorētiska in-

terese par tautas daiļradi. Viņa spalvai pieder raksts

31 Rainis J. Kopoti raksti. R., 1983, 18. sēj., 562. lpp.
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«Dinaburgas apriņķa Višķu pagasta kazu ierašas»

(1890).
Liela nozīme Raiņa — izcila dzejnieka un formas

meistara tapšanā bija Eiropas literatūras labāko

darbu tulkojumiem. Katrs lasītājs šai sakarā tūlīt

atcerēsies Raiņa veikto J. V. Gētes «Fausta» tulko-

jumu (grāmata — 1898), kas neapšaubāmi ir pagā-
jušā gadsimta latviešu tulkotās literatūras virsotne.

Bet līdz «Faustam» bija virkne citu tulkojumu. Jau

«Mazajos Dunduros», latviskojot Marciāla, Ovīdija,
Gētes dzeju, Rainis izkopj elēģiskā distiha formu.

Ar Katulla 5. dziesmas tulkojumu («Lesbijai») lat-

viešu dzejā pirmoreiz parādās antīkā metra falekija
tonisks atveids. Tulkojot Sapfo dzeju, Rainis domā

par Sapfo strofas ekspresīvajam iespējām latviešu

lirikā. Vēlāk visas šīs formas tiešā vai pārveidotā
veidā ienāca Raiņa oriģinaldzejā. Tomēr jāatzīmē, ka

ne visi agrīnie tulkojumi ir vienādā mākslinieciskā

kvalitātē. Piemēram, A. Puškina dzejoli «В крови

горит огонь желанья» Rainis tulko šādi:

Man asinīs iegribas ugunis deg,
Tu dzēlusi dvēseli, dvēseli manim,
Nu skūpsti jel mani, tavs skūpstījiens man

Daudz saldāks par mirru, par vīnu,

Pie manis tu lipnīgo galviņu liec,

Lai atdusu mierīgā dusa,
Līdz rīta vēsmiņas celsies

Un naktsmigla projām bēgs.

(«Iz Zālamana Augstās dziesmas»)

Oriģinālā dzejolis skan:

В крови горит огонь желанья,

Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лозбаиья

Мне слаще мирра и вина,
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Склонись ко мне главою нежной,
"И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день

И двигнется ночная тень.

Raiņa tulkojumā jūt romantisma epigoņu poētikas
ietekmi. Rindā «Pie manis tu lipnīgo galviņu liec»

sastopam deminutīvu «galviņa», kura oriģinālā nav

un kurš tur arī neiederas. Nav atveidoti A. Puškina

teksta leksiskie arhaismi, atskaņas. A. Puškins lieto

aptveru un blakus atskaņas, bet Raiņa tulkojumā ir

baltās vārsmas. Oriģinālā dzejolis sacerēts četrpēdu

jambā, Raiņa tulkojums sākts četrpēdu daļeniekā, bet

pabeigts brīvajā daļeniekā.
Romantisma epigoņu ietekmi jūt arī Sapfo, Katulla

un citu dzejnieku tulkojumos, kas publicēti «Mazajos
Dunduros». Starp šo tulkojumu māksliniecisko va-

lodu un J. V. Gētes «Fausta» tulkojuma vai Raiņa

oi iģināldzejas māksliniecisko valodu starpība ir ļoti
liela. «Mazie Dunduri» ir pats daiļrades sākums, tie

ir Raiņa «pirmie akordi», kur galvenais ir dažādu

poētisko stilu apgūšana, visdažādāko metru un stro-

fisko formu pārradīšana, pielāgošana savai dzejai.
Raiņa «Tālas noskaņas zilā vakarā», tāpat kā

K. Skalbes, J. Akuratera, J. Poruka un citu autoru

lirika 20. gadsimta pirmajos gados, ir jaunu cerību,
nākotnes nojausmu saaudums ar tonisko vārsmoša-

nas sistēmu, ar astrofijas tendencēm. Taču atšķirībā
no citiem tikko nosauktajiem dzejniekiem Rainis iz-

vairās no formas galējībām. Jaunie toniskie pantmēri
nenomāc tradicionālos sillabotoniskos. Abu īpatsvars
krājumā ir aptuveni vienāds.

Pirmajā krājumā Rainis galvenokārt izvēlas vie-

nādskaita uzsvaru pantmērus (četrpēdu daļenieku,

piecpēdu jambu, četrpēdu trohaju, trīspēdu un div-

pēdu daļenieku).



127

«Vētras sēja» (1905) ir formas ziņā novatoriskākais

Raiņa dzejoļu krājums. Sillabotoniskie pantmēri ap-
tver vairs tikai vienu trešo daļu no krājuma dzejo-
ļiem. Tradicionāli populārajos pantmēros — četrpēdu
trohajā un četrpēdu jambā — te uzrakstīts tikai pāris

dzejoļu. Toties lielāka vieta nekā jebkurā citā Raiņa

krājumā šeit ierādīta toniskajiem pantmēriem. Lielais

vairums krājuma «Vētras sēja» dzejoļu sacerēts da-

ļeniekā, visbiežāk četrpēdu daļeniekā (20%), brīvajā

daļeniekā (vairāk nekā 10%) un divpēdu daļeniekā

(16% no visiem krājuma dzejoļiem). Lielāks nekā

citās dzejnieka grāmatās ir ari polimetrisko kompozī-

ciju īpatsvars. Polimetriski ir 15% krājuma dzejoļu.
Kā «Vētras sējā», tā arī Raiņa dzejā vispār rakstu-

rīga mikropolimetrija:

Saule zemi ara —

Arklis za(a vara —

Uzveļ augšā zemes slāņus,
Samin zemē senos māņus.

Vētra sēklu sēja, —

Lietus veldzi lēja:
Jāiet ievākt ir aukas pļauja,
Jākaro lielā, negantā kauja.

(«Saule zemi ara»)

Šajā negarajā tekstā četrreiz mainīts pantmērs, tur-

klāt trijos gadījumos — uz jaunu. Pirmajās divās

dzejoļa rindās ir trīspēdu trohajs, otrās divās — četr-

pēdu trohajs. Otrais pants sākas atkal ar divām

trīspēdu trohajā rakstītām rindām. Pēdējās divas

dzejoļa rindas veidotas četrpēdu daļeniekā. Pantmēra

maiņa te nav saistīta ar pavērsieniem tematikā, bet

gan ar dzejas domas daudzbalsību, kas ir pretstatā
romantiskā virziena divbalsībai.

Polimetrijas kompozīciju īpatsvara palielināšanās
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gadsimta sākuma dzejā saistās galvenokārt ar dzejas

straujo ciklizēšanos. Rainim dzejoļu apvienojums lie-

lākās semantiskās vienībās — ciklos — ir gan rakstu-

rīgs, taču ar polimetriju tas nesaistās. Gan «Tālās

noskaņās», gan «Vētras sējā» un «Klusajā grāmatā»
(1909) dzejoļu cikli ir sacerēti vienā pantmērā. Pie-

mēram, cikla «Visu mūžu» dzejoļi uzrakstīti četrpēdu

trohajā, cikla «Elēģija. Jaunekļa piemiņai» abi dze-

joļi — piecpēdu jambā.
Neskatoties uz to, Raiņa dzeja ir polimetriskāka

un polisemantiskāka nekā citu gadsimta sākuma

dzejnieku dzeja. Rainis to panāk, risinot vienu dzejas
domu vairākos blakusdzejoļos. šādu slēpto, iekšējo
ciklu veido, piemēram, krājuma «Gals un sākums»

(1912) blakusdzejoļi «Ar laiku», «Sirds kapi» un

«Katra sāpe». Pirmais dzejolis sacerēts dažādskaita

strofiski organizētā jambā, kur secīgi mijas četrpēdu,
vēlreiz četrpēdu un divpēdu rindas. Otrais dzejolis
arī ir strofiski organizēts jambs ar secīgi izkārtotām

četrpēdu, vēlreiz četrpēdu un vienpēdu rindām. Cikla

trešais dzejolis uzrakstīts četrpēdu trohajā. Seman-

tiskajā līmenī dzejas doma šajos trīs dzejoļos iziet

trīs pakāpes: tēzi, antitēzi un sintēzi. Pirmajā dzejolī
«Ar laiku visas sāpes rimst», otrajā — «Neviena

sāpe neizzūd», trešajā — «Nespēja ir katra sāpe; /
Vienam nepanest un neveikt. / Tikai savas sāpes
sviežot / Visu sāpju lielā jūrā, / Izaugs spēja nest

un veikt».

Krājuma nākamie dzejoļi arī ir sāpju tēmas apvie-

noti, bet dzejas doma tos nesaslēdz tik ciešā vienībā

kā pirmos trīs dzejoļus.
19. gadsimta lirikā dzejoļi ciklos un nodaļās tika

apvienoti pēc žanriskā vai tematiskā principa. Div-

desmitā gadsimta sākuma lirikā ciklos apvieno līdzī-

gas poētiskās domas, līdzīgas emocijas dzejoļus. Rai-
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nis, sākot ar krājumu «Gals un sākums», veido prin-
cipiāli jaunu dzejoļu saistījuma veidu, ko nosacīti

varētu saukt par lirisko eposu. Nevis atsevišķi dze-

joļi apvienoti ciklos, bet viss krājums ir veidots kā

viens cikls. Katrs dzejolis ir iepriekšējā turpinājums.
Vienlaicīgi tas pats un pilnīgi kas cits. Dzejoļu krā-

juma nosaukums — sīkākā dzejas domas vienība,
minidzejolis, kas ārkārtīgi koncentrētā veidā atklāj
visa krājuma būtību. Viens atsevišķs dzejolis veido

nākamo, jau plašāku dzejas domas vienību, tālāk ap-

tvērums kļūst vēl plašāks — blakusdzejoļi, dzejoļu
cikls, dzejas nodaļa, krājums kopumā. Krājums tiek

veidots pēc spirāles principa, kur katrs loks plašākā,
pilnīgākā veidā variē iepriekšējo loku. Vēlīnajos krā-

jumos Rainis šo kompozīcijas veidu papildina ar t. s.

saiņu pantiņiem, kur viens dzejolis no otra atdalīts

tikai ar zvaigznītēm. Vienā gadījumā blakusdzejoļi
it kā turpina, papildina viens otru, citā gadījumā —

uzsāk jaunu domu. Pilntiesīgu vietu starp krājuma
nosaukumu un atsevišķu viena vai vairākpantu dze-

joli — minimālajām semantiskajām vienībām —

«Dagdas skiču burtnīcās» ieņem dzejolis vienrinde.

Vienrinde būtu semantiski izolēta, pat neiederētos

dzejnieka pirmajos krājumos, bet vēlīnajos — tā ir

pilntiesīga, semantiski attaisnota liriskā eposa daļa.
Te ir tas, ko Rainis pārmanto no folkloras studijām.

Atcerēsimies, arī mūsu dainās nav stingras robežas

starp atsevišķām dziesmām. Viena daina gan formā,

gan semantikā reprezentē dainu vispār. No šejienes

formulveidīgais tautasdziesmu stils, neskaitāmie lek-

siskie atkārtojumi. Rainis atšķirībā no vairākiem ci-

tiem dzejniekiem pārņem nevis šo ārējo slāni, bet

iekšējo, ar ciklisko domāšanu saistīto.

Mitoloģiskās domāšanas pārradīšana dzejā nav

tikai Rainim raksturīga. Tieši otrādi — Rainis te
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iek|aujas pagājušā gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma Eiropas mākslas kopējos meklējumos. ««Neo-

mitoloģisms» 20. gadsimta mākslā izstrādāja savu,

lielā mērā novatorisku poētiku [..]. Tās pamatā ir

pasaules cikliskā koncepcija, «mūžīgā atgriešanās»
(Nīče). Pasaulē, kur noris mūžīga atgriešanās, jeb-
kurai tagadnes parādībai cauri spīd tās pagājušās
un nākamās inkarnācijas.» 32

Romantiskā virziena divbalsība pavīd tikai pirma-
jos Raiņa dzejoļu krājumos:

Ej cīņā uzvaru gūt
Vai krist.

(«Vēls saules stars»)

Bet jau krājumā «Tie, kas neaizmirst» (1911) Rainis

pāriet uz daudzbalsības principu:

Pārāk spilgtā saulē

Acis tumsušas,
Negrib izšķirt vājas gaismas
Smalkās nokrāsas.

Pārāk skalā rosmā

Ausis mulsušas, —

Velti aizskan klusās dabas

Vēlās saskaņas.

Acīm jāatpūšas.
Ausīm jāpierod:
Dziļā sirds un mežs, un krēsla

Lai tev mieru dod.

(«Pārāk spilgtā saulē»)

Raiņa poētiskajā sistēmā, kuras pamatā ir ciklvei-

dīgums, organiski iederas arī savdabīgā stingrā stro-

32 Лотман Ю. M., Минц 3. Г. Литература и мифология —

В кн.: Семиотика культуры. Тарту, 1981, с. 54 (Тр. по зна-

ковым системам, 13).
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fiskā forma, ko tradicionāli sauc par saīsināto sonetu.

Tam ir trīs varianti: 1) lielā forma, deviņrinde, kas

veidota no trīs pantiem — četrrindes, trīsrindes un

divrindes; 2) lielā forma ar kodu, desmitrinde, kurai

atšķirībā no lielās formas beigās vēl pievienota vien-

rinde; 3) mazā forma, sešrinde, kas sastāv no trim

pantiem — trīsrindes, divrindes un vienrindes.

Biežāk lietotā no šīm saīsinātā soneta formām ir

deviņrinde. Kā ierosa tās izveidei Rainim, labam

J. V. Gētes pazinējam un cienītājam, varēja būt vācu

dzejnieka dzejolis «Erster Verlust»:

Ach, wer bringt die schonen Tage, А

Jene Tage der ersten Liebe, О

Ach, wer bringt nur eine Stunde В

Jener holden Zeit zurūek! с

Einsam nāhr ich meine Wunde В

Und mit stets erneuter Klage А

Traur'ich ums verlorne Glūck. с

Ach, wer bringt die schonen Tage А

Jene holde Zeit zurūek. с

Šis J. V. Gētes dzejolis uzrakstīts četrpēdu trohajā
ar īpatnēju atskaņu veidojumu. Visi Raiņa saīsinātajā
sonetā rakstītie dzejoļi sacerēti sonetiem tradicionā-

lajā piecpēdu jambā:

Jo beigu beigās ir tik skumjas vien: а

Vai seklā dzīve agri izsusēja, В

Vai plūda ilgi, augdama ik dien', а

Un, krastus laužot, laukus pilnus lēja. В

Tā pati dziesma beigās sēri skan: с

Bij velti viss no gala un līdz galam, D

Un nav, kas līdz nekam, ne tev, ne man. с

Mēs izsīkstoša ūdens da[u dalām, — D

Mūs pamet deldēt karstumam un salam. D

(«Odensdaļa»)
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Atskaņu izkārtojums gan šajā Raiņa saīsinātajā so-

netā, gan arī pārējos ir citāds nekā J. V. Gētem.

Tātad runa nav un nevar būt par tiešu aizguvumu.
Radoši nepārstrādājot, nepielāgojot savam stilam,
Rainis nepieņēma nevienu strofisko formu, nevienu

metru. Bet kā ierosmes avots saīsinātā soneta kom-

pozīcijai šī J. V. Gētes dzejoļa forma Rainim tomēr

varēja noderēt.

Ja tas būtu vienīgais gadījums, kad Rainis pievēr-
šas J. V. Gētes dzejas formai, to varētu uzskatīt arī

par nejaušu sakritību. Taču gan elēģiskais distihs,

gan vācu «knittelvers» («lauztās vārsmas»), gan an-

tīko tetrametru un trimetru sillabotoniskā interpretā-

cija un dažas citas formas Raiņa dzejā ienāk vai nu

J. V. Gētes dzejas studiju, vai arī tās tulkojumu re-

zultātā. Tāpēc Raiņa meklējumi pēc pantformas, kas

atbilstu koncentrētai dzejas domai, nevarēja paiet ga-

rām šim strofiski ļoti savdabīgajam J. V. Gētes dze-

jolim.33

J. V. Gētes dzeja bija arī vismaz viens no ierosmes

avotiem četrpēdu trohajā izmantojumam Raiņa filo-

zofiskajā dzejā. Paraugs Raiņa jautājumu un atbilžu

formā veidotajam dzejolim «Balss un atbalss» varēja
būt J. V. Gētes dzejolis «Funf Dinge»:

Was verkūrzt mir die Zeit? а

Tātigkeit! а

Was macht sic unertraglich lang? b

Miissiggang! b

Was bringt m Schulden? С

Harren und Dulden! С

Was macht Gewinnen? D

Nicht lange besinnenl D

Was bringt zu Ehren? E

Sich wehren! E

33 Par to sīkāk sk.: Ķursite J. Daži Raiņa dzejas poētikas

aspekti. — Raiņa gadagrāmata. R., 1985, 176., 177. lpp.
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Rainim:

Kur ir tava dziļā mīla? А

Vīla. А

Kur viss, kas bij tev dārgs un svēts? b

Tika lēts. b

Kur tavi dārzi ar ziedošo daili? С

Stāv kaili. С

Kur tavi uguns un tērauda dēli? D

Nokauti tēli. D

Pār visu pārgāja laika rats — c

Bet es paliku pats. c

Rats visu drupās un putekļos mala — F

Es celšu no gala. F

(«Balss un atbalss»)

Rainim, tāpat kā J. V. Gētem, galvenā semantiskā

slodze dzejolī koncentrējta pilnīgajās blakusatskaņās.
Abos dzejoļos vīrišķās atskaņas mijas ar sievišķajām.
J. V. Gētes dzejolis ir divdaļīgs (tēze un antitēze),
Raiņa — trīsdaļīgs (tēze — antitēze — sintēze).
Trīsdaļība, kā redzējām, raksturīga arī Raiņa saīsi-

nātajam sonetām: «[Pirmais pants] episkā kārtā ap-

raksta pašu gleznu, [otrais pants] rada dramatisku

darbību, [pēdējais pants] darbības sekas, kuras iz-

lec kā elektriskā dzirkstele.» 34 Semantiskajā slānī

tas atbilst trim pakāpēm, ko iziet Raiņa dzejas cil-

vēks: dzīve — nāve — atjaunotne. Ciklu veido arī

Raiņa dzejoļu krājumi: «Vētras sēja» — pavasara

dziesma, «Tie, kas neaizmirst» — rudens dziesma,
«Gals un sākums» — viena rituma ziemas dziesma.

Pēc tam — jauns cikls «Treji loki», kur ietilpst krā-

jumi «Addio bella!», «Čūsku vārdi» un «Uz mājām».
Te redzam, kā dzejoļu cikls pārtop lielākā vienībā —

34 Aspazija. Latviešu lirika dažādos laikmetos. — Mājas
Viesa Mēnešraksts, 1901, 7. nr., 497. lpp.
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krājumu ciklā — un visbeidzot — visā daiļradē kā

ciklveida ceļā.
Viena no Raiņa lirikas pamatiezīmēm ir tās lako-

nisms. Dzejnieka piezīmēs lasām: «Valodai dot ele-

ganci, īsumu . . letaupīt vienu zilbi — ietaupīt vienu

sekundi.» 35 Citā vietā: «īsa valoda dod ašu domā-

šanu.»30 Un: «Poēzija — īsākais izteiksmes veids.»37

Doma par to, ka dzeja ir īsākais izteiksmes veids,

Raiņa piezīmēs atkārtojas daudzkārt. Un patiešām —

poētiskās domas, vārda, rindas, panta, dzejoļa ko-

pumā īsināšana, koncentrēšana Raiņa lirikai rakstu-

rīga no pirmā krājuma līdz pat pēdējam.
Salīdzinājumā ar citiem 20. gadsimta dzejniekiem

Rainim ir visīsākie dzejoļi (vidēji 12 rindu). Aspazi-
jai vidējais viena dzejoļa garums ir 23 rindas, J. Po-

rukam — 20, F. Bārdām — 25. Raiņa krājumos, kas

veidoti mūža nogalē, šī dzejoļu koncentrācija vertikālā

virzienā ir pārsteidzoša. Tā, piemēram, krājumā
«Čūsku vārdi» vidējais dzejoļa garums ir 7 rindas,
«Addio bella!» vēl mazāk — 5 rindas. «Dagdas skiču

burtnīcās» Rainis izkopj tādu retu dzejas formu kā

vienrinde:

Kad sausos mežus sagrābj uguns degas —

Otrs ceļš, ko Rainis izvēlas poētiskās domas kon

centrēšanai, ir stingrās strofiskās formas. Jebkura

stingrā strofiskā forma, vai tas būtu sonets, Sapfo
strofa vai elēģiskais distihs, jau apriori dod gatavu

režģi, sagatavi. Gatavais režģis palīdz ietaupīt vietu.

Taču šī koncentrēšanas prasme dzejā ir samērā reti

35 Literārais mantojums, 1. sēj., 236. lpp.
38 Turpat, 244. lpp.
37

Turpat, 2. sēj., 228. lpp.
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sastopama, jo ne velti sonetos, elēģiskos distihos un

līdzīgās formās spēkus izmēģina daudzi, bet reti

kura darbi saglabā māksliniecisko spriegumu arī pēc

gadiem, kā tas ir Rainim.

«Klusajā grāmatā», krājumos «Gals un sākums» un

«Dagdas skiču burtnīcas» dzejnieks īstenībā vēlreiz

atgriežas pie tām pašām antīkajām strofām, ar kurām

viņš bija sastapies «Mazajos Dunduros», tulkojot se-

nos romiešus un J. V. Gēti. Toreiz šīs strofiskās for-

mas izskatījās kokainas, latviešu tekstam svešas, tur-

pretī gadsimta sākumā tās jau ir dabiski ieaugušas

Raiņa poētiskajā sistēmā. Piemēram, tradicionālo

sešuzsvaru elēģiskā distiha rindu, kas sava garuma

dēļ gadsimta sākuma dzejā izskatās smagnēji, Rainis

grafiski sadala divās rindās. Līdz ar to elēģiskā dis-

tiha divrinde pārvēršas četrrmdē, pantmērs — stro-

fiskā trīsuzsvaru logaēdā:

leslēdziet dvēselē dzi|i, /vv/vv/v
Cik naida jūs jūtat un mīlas; v/vv/vv/v
Dziļumā dusmas lai kvēl, /vv/vv/
Svētumā sāpes lai smeldz. /vv/vv/

Ziņkāras ausis lai nedzird, /vv/vv/v
Un glūnošas acis lai neredz: v/vv/vv/v
Klusi lai nākotne gail, /vv/vv/
Piepeši uzliesmo šalts. /vv/vv/

(«Par klusumu»)

Arī stingro strofisko formu dzejoļus Rainis bieži

saliedē iemīļotajā trīsdaļu ciklā. Tā krājumā «Gals un

sākums» apvienoti dzejoļi «Būtnes mērķi» (uzrakstīts
Sapfo I strofā), «Būtnes dzīves» (Alkaja I strofa)
un «Būtnes bailes» (Asklepiāda 111 strofa).

Rainis iecienījis arī romāņu strofiskās formas: ter-

cīnu, ritorneli, kvintu, oktāvu. Dzejnieka pēdējos krā-

jumos sastopam arī sonetu, siciliānu. Līdzās romāņu
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strofiskajām formām ar stingri ieturētu pantmēru un

atskaņām Rainis raksta variētās strofiskajās formās,
kurās pavīd tikai atbalss no pirmavota:

Klāj platas lapas kļava! А

Tur zelta burtiem saule prieku raksta, О

Tur ganam dusa, bitēm ziedos drava. А

(«Kļava»)

Tā ir tradicionālā ritornele: pirmā rinda īsāka (trīs-
pēdu jambs), pārējās divas garākas — piecpēdu
jambs. Otrā rinda neatskaņota, pirmā un trešā rinda

atskaņotas savā starpā. Taču diezgan bieži sastopam
arī dzejoļus, kas tikai daļēji atgādina ritorneli vai

tercīnu, vai siciliānu:

Dzer drusku ūdens, cik ar roku smeju; А

Tev izžuvusi sirds šo garo ceļu, А

Bet pašai rociņa tev smelt par mazu. О

(«Ceļa biedre»)

Te ritorneli atgādina tas, ka viena no rindām ir ne-

atskaņota, taču ritornelei, kā tikko redzējām, cits at-

skaņu izkārtojums un visas rindas nav vienāda ga-

ruma. Ar tercīnu šo Raiņa trīsrindi saista tikai tas

vien, ka visas trīs rindas ir vienāda garuma un

uzrakstītas piecpēdu jambā. Tercīnās atskaņu izkār-

tojums citāds: ABA, BCB CDC D. Vēlreiz varam pār-

liecināties, ka Rainis neko un nekad nepārņem un

nepārmanto mehāniski, bet piemērojot savai dzejai.
Deviņpadsmitā gadsimta dzejai pamatā, kā jau tika

minēts, bija sentimentālā, uz jūtām orientētā valoda.

Rainis pirmais apzināti veido filozofisko dzeju. Ne

filozofiskās koncepcijas nozīmība, ne poētiskās domas

dziļums vēl neļauj dzeju uzskatīt par filozofisku. Tas

viss var vienlīdz labi iederēties gan jūtu, gan prāta

dzejā. Filozofiskajai lirikai ir būtisks kas cits: uz-
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skats, ka mākslai jākļūst par filozofiju. «Jaunlaiku

dzejai jāpaceļas līdz filozofijai, un tā kļūs par ievē-

rojamu spēku dzīvē.»38 So principiālo Raiņa dzejas
valodas atšķirību no citiem pasvītrojis arī V. Plūdo-

nis: «Raiņa forma ir vairāk galvas nekā sirds pro-
dukts. Pie viņas «dzimšanas» darbojusies vairāk

loģika nekā jūtas. Citiem vārdiem: viņam nav forma

izlējusies reizē ar saturu, bet pirms viņš radījis formu

un tad tanī ielējis dzejas saturu.»39 Skan kā pārme-
tums, bet tas arī saprotami, jo V. Plūdoņa paša dzeja
ir uz citiem principiem dibināta: «Dzejnieka nolūks

īsos vārdos būtu rezumējams: piespiest lasītāju vai

nu smieties, vai raudāt.»40 Arī: «Dzejā notēlot sir-

snīgu aizgrābtību, kas sajūsmina līdz asarām.»41

Raiņa nolūks dzejā nepavisam nav piespiest lasī-

tāju raudāt vai smieties, bet gan — domāt. Rainim

svarīgi nevis ierosināt jūtas kā 19. gadsimta dzejā,
bet ierosināt prātu. Tāpēc viņam ir intelektuāli ļoti
blīva dzeja, kas balstīta uz daudzām semantiskām

un formas asociācijām. Raiņa dzejas uztveres dzi-

ļums atkarīgs no lasītāja priekšzināšanu dziļuma.
Var rasties nepareizs priekšstats, ka Rainis rada

pārāku dzejas valodu par to, kāda tā bija 19. gad-
simtā. Šādam uzskatam viegli rasties arī tāpēc, ka

20. gadsimta dzeja ir gājusi pa Raiņa ceļu, 60., 80. ga-

dos gandrīz pilnībā pārvēršoties intelektualizētā iz-

teiksmes veidā. Tomēr tas tā nav. Runa ir par diviem

līdzvērtīgiem dzejas veidiem: jūtu un prāta dzeju.
Ir laikposmi, kad viena no tām gūst virsroku, novir-

zot otru ēnā. Deviņpadsmitajā gadsimtā dominēja

38 RLMVM, 59035/108-114. mv. nr.

39 Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja, 122. lpp.
40 Turpat, 70. lpp.
41 Turpat, 60. lpp.
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jutu dzeja, 20. — tās pretmets — intelektuālā dzeja.
Taču tas nenozīmē, ka, piemēram, 20. gadsimtā sen-

timentālā dzejas valoda vispār būtu izzudusi. Tā ir

tikai vai nu lasītāja uzmanības perifērijā, vai kri-

tikas veidotajā hierarhiskajā sistēmā — uz apakšējiem
pakāpieniem. Atcerēsimies, ka K. Skalbes jūtu dzeju
kritika bieži apzīmēja par vienkāršu (vienādojot ar

jēdzienu «vienkāršota»). Kā nepretenciozu, ar salka-

numa piedevām kritiķi uztvēruši arī E. Zālītes dzeju.
Padomju laikā daži kritiķi piezemēti vērtējuši tādas

mākslinieciski spēcīgas jūtu dzejnieces kā Ā. Elksnes

liriku. Bet paiet laiks, un dzejas orientācija mainās,
tas, kas iepriekš likās nesvarīgs, iegūst nozīmību un

otrādi.

J. Akuraters42 ir viens no drosmīgākajiem formas

reformatoriem aplūkojamā perioda dzejā. «Milzīga ir

cīņa ar formu, kurā darbam parādīties, lai tas būtu

dzīvs un baudāms. Es gribētu teikt, ka tā ir vienīgā

cīņa, kurā dzejnieks var uzvarēt vai krist,» 43 raksta

J. Akuraters. Tas ir apzināti saasināti teikts. Savā

dzejā J. Akuraters cīnījās gan par jaunas formas,

gan, kas viņam ne mazāk svarīgi, — par jaunas

dzejas domas veidošanu. Formas nozīmes uzsvēršana

J. Akuratera kritiskajos rakstos radās kā polemisks
pretsvars socioloģiskajai dzejas kritikai.

Jāņa Akuratera gadsimta sākuma lirikas formas

attīstībā redzami trīs posmi. Pirmajam raksturīgs an-

titradicionālo elementu maksimums (krājumi

«Zvaigžņu nakts» un «Ziemeļos» — abi 1905.). Ot-

rajā posmā vērojama tendence uz tradicionālo un

jauno formas elementu izlīdzināšanos (krājumi «Bez

42 J. Akuratera dzejas metriskās tabulas sk. 6. pielikumā.
43 Atziņas: Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. Cēsis—Rīga,

1924, 2. sēj., 194. lpp.



139

svētnīcas», 1907; «Astras», 1909). Trešajā posmā
notiek atgriešanās pie 19. gadsimta metrikas īpatnī-
bām («Sirds varā», 1911; «Dienu prieks», 1919).

J. Akuraters veido gadsimta sākuma romantiskā

poētiskā tipa maksimālistisko variantu. Pirmajos di-

vos dzejnieka krājumos daļenieka pantmēri aptver

gandrīz trīs ceturtdaļas dzejas. Tik ātru un tik kon-

sekventu tradicionālās sillabotonikas aizstāšanu ar

toniku neatrodam neviena cita viņa laikabiedra dzeja.
Nav nejauši arī, ka biežāk lietotais daļenieka pant-
mērs J. Akurateram ir tieši brīvais daļenieks. Krā-

jumā «Ziemeļos» brīvajā daļeniekā sacerēta gandrīz

puse (40%) dzejoļu. Taču atšķirībā no J. Poruka vai

V. Plūdoņa J. Akuratera brīvajam daļeniekam nav

liela uzsvaru amplitūda (parasti divu līdz četru

uzsvaru, trīs līdz piecu uzsvaru vai viena līdz trīs

uzsvaru rindas):

Zeltotais prieks,
Saldskanošais nieks,
No kurienes eji
Par zemi kā ziedonis tu?

Kā putnis uz zaļa zara

Tu laidies,
Tu mājvietas
Manā dvēselē baidies,
Tu zvaigžņu pasaules
Kara|a dēls,
Kā saules purpura
Skūpstījiens vēls.

Zeltotais prieks,
Tu pasaulē mūžīgs
Cietumnieks!

(«Zeltotais prieks»)

Dzejolis uzrakstīts viena līdz trīs uzsvaru brīvajā
daļeniekā.
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J. Akurateram raksturīga pārejošas metriskās for-

mas dzeja. Arī tā ir romantiskā tipa īpatnība. Pa-

rasti pārejošajā metriskajā formā tiek sacerēta dzeja,
kam jāizteic liriskā varoņa jūtu uzbudinājums, pa-
cēlums:

Skaista ir debesu dzīle,

Mūžīgi plaša un tāla,

Mūžīgi pilna ilgu un spēka,
Smaidoša, klusa . ..
Un kā pie bezdibeņa
Stāvu un lūkojos turpu —

Plašuma alkst mani prāti,
Aukas brīvo spārnu!
Savādu rožu dārzu,
Savādu dziesmu man gribas.
Savādu cilvēku skūpstu,
Vardu, ko dvēsele saprot . . .
Debesu dzīles vārdus —

To vien dvēsele saprot:
Plašuma bezdibeņi
Brīvības vārdu runā.

(«Skaista ir debesu dzīle»)

Dzejolis sacerēts pārejošā metriskā formā no trīs-

pēdu daļeniekā uz brīvo daļenieku (divu līdz četru

uzsvaru).
J. Akuraters izkopj arī robežformu — dzeju prozā.

Dzejnieka pirmajā krājumā šaja metriskajā formā

sacerēti 9% teksta, vairāk nekā četrpēdu trohajā (5%)

un četrpēdu jamba (7%)- Dzejā bez pantmēra, bez

dalījuma rindās, bez atskaņām, dzejā, kas maksimāli

attīrīta no dzejnieka fantāziju ierobežojošiem (kā

uzskatīja romantiķi) formas kanoniem, J. Akuraters

raksta savas daiļrades pirmā posma poētisko mani-

festu. Tā ir dzejnieka radošās domas «virsotņu»

dzeja: «Zvaigzne», «Pret kalnu», «Uz klints», «Viens»,
«Dzīve» — tādi un līdzīgi ir šo dzejoļu virsraksti.
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J. Akuratera pirmo krājumu dzejas varonis atrodas

starp divām pasaulēm — garīgo un materiālo. Pirmo

J. Akuratera dzejā simbolizē tādi poētiskie tēli kā

kalni, klintis, zvaigznes, debess, saule, gaisma, dzī-

vība, skaistums, skaidrība, brīvība. Otro — migla,

zeme, nakts, nāve, tumsa, miers, nebrīve. Dzejas va-

ronis tiecas uz grūti sasniedzamo garīgās substances

pasauli:

Migla pacejas augstāk un aizsedz mūsu ceļus, tumsa it

kā tikls satin mūs; nakts un šaubas gulstas dvēselē; krūtis ap-
kūst, un kājas pagurst, un mēs dusam uz akmeņu klints, vieni

starp debesi un zemi, un no lejas šalc salti vārdi: Mirt jums

tuksnesī, jūs neprātīgie!
Bet mēs ejam pret kalnu. Mūsu dvēselē prieks par to, ka

mēs esam vieni, un prieks par nogurumu: mēs esam kā bērni,

pilni ticības uz saviem spēkiem, bez rūpēm un bez asarām ...
Tur, uz brīvo tāli, tur, uz augšu!

(«Pret kalnu»)

Sai sakarā jārunā par atkāpēm, kas gadsimta sā-

kumā raksturīgas dzejai prozā vispār. Kā zināms,

diletanti, epigoņi pārņem no citiem galvenokārt vieg-
lāk saskatāmo, to, kas atrodas virspusē. Pustoņi, sa-

kars, samērs starp atsevišķiem elementiem epigoņu

dzejā pazūd. Šāda līmeņa lirikā ļoti populāra k|uva

arī dzeja prozā jeb «skices», kā paši diletanti to bieži

sauca. Tā 1906. gadā iznāk Mildas grāmatiņa «Zie-

doņa reibonī» ar apakšvirsrakstu «Skices». Ne velti

par moto šim krājumam izvēlēti Aspazijas un J. Aku-

ratera dzejas fragmenti. Milda ekspluatē abu minēto

dzejnieku formas, ja tā var teikt, virspusi: Aspazijas
lirikas pieturzīmju bagātību un J. Akuratera dzeju
prozā. Abi šie formas elementi pārņemti visai me-

hāniski un tikai ar vienu nolūku: Milda neprasmi

pabeigt iesākto domu noslēpj aiz daudzpunktes un

izsaukuma zīmes. (Nepateiktais lasītājam jāiztēlojas
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pašam.) Mildas dzejai prozā jārāda, ka lasītāja
priekšā ir ar prātu nekontrolējamu, šausmīgu, likte-

nīgu kaislību attēlojums:

Es ilgojos pēc mīlestības... Pēc mīlestības, kurā degtu kā

ugunī un apslāpētu prātu, domas — visu, visu
...

un nezinātu

vairs nekā no visas pasaules ...
Es gribu, lai mūsu mīlestība

mūs paceltu pār ikdienišķību ... pār visiem cilvēkiem ... pār
mums pašiem .. ,44

Ne velti J. Akuraters turpmāk atteicās no seman-

tiski spilgti krāsotās dzejas prozā un Aspazija — no

«stiprajām» pieturzīmēm. Tās savā arsenālā bija

pārņēmuši gadsimta sākuma jaunās tradīcijas epi-

goņi un izmantoja bez mēra sajūtas.
Gribas izteikt hipotēzi, ka J. Akuratera dzeja prozā

ir radusies F. Nīčes «Tā runāja Zaratustra» formas

ietekmē. F. Nīčes ietekmi45
jūt arī dzejnieka pirmo

dzejoļu krājumu estētiskajā programmā:

Pēc augstākā tiecos,
Kad esmu viens;
Šauras apkārt ir telpas,
Ciets zemes pliens.

Pēc augstākā, — ziniet,
Kā sirdī tas kliedz?

Pēc tā, kas atļauj,
Nekā neaizliedz.

(«Pēc augstākā»)

Augstam kā ziemeļu zvaigzne būt,

Mīlēt tik likteni savu,

Pašam ģērbt karaļa drēbes sev,

Lēto nicinot slavu.

44 Milda. Ziedoņa reibonī. Cēsis, 1906, 5. lpp.
45 «Krieviskais nejauši tika krustots ar ģermanisko, kad man

nācās kā skolotājam strādāt tīri vāciskā skolā Iršu kolonijā ..
Gētes iespaids bija liels, bet vēlāk viņa gludie, klasiskie panti

man aizmiglojās ar Nīčes un citu moderno protestētāju un mek-

lētāju darbiem un ideāliem, kuri man bija tik tuvi.» — Atziņas,
2. sēj., 186. lpp.



143

Dzīvi saukt līgavu šodien un rīt,
Nemīlēt cilvēku ejas.
Sārtmelnas rozes vaiņagā vīt,
Smieties, sātans kā smejas.

Dvēseles atvaros pērles sev mest,

Klusēt par sāpēm un rētām,

Vientuļam sēras un gaviles nest —

Tas ce|š tev, izredzētam.

(«Izredzētam»)

No gadsimta sākuma dzejniekiem tieši J. Akura-

ters visvairāk saasinājis romantiskajam poētiskajam

tipam tik raksturīgo mirkļa izjūtu:

Tik acumirklis,
Tik acumirklis —

Bet lielāks un skaistāks,

Kā mūžība viņš.

(«Zem baltiem kokiem»)

Ritā nebūs vairs laimes šīs —

Acumirklis — dzīvības karalis.

(«Rītā nebūs vairs»)

Romantiskajā dzejā mirklis var būt veselas dzīves

koncentrāts. Klasicistiskajā dzejas tipā atskaites

punkts ir mūžība, kā, piemēram, J. Sudrabkalna 40.—

50. gadu dzejā: «Mēs reiz pārnāksim uz laiku lai-

kiem» («No piezīmju grāmatas»), «Uz mūžu mūžiem

būsim brīvi mājās» («Strēlnieka sapnis»), «Bet sa-

rautas važas uz mūžīgiem laikiem» («Dzimtene») vai

ļoti raksturīgās rindas no J. Sudrabkalna dzejoļa
«Krievu tautai»:

Cik tālu saredz acs un doma skrien,

Aug mūžos slavens slāvu tautu ozols,
Kas pāri laikiem lepno galvu slien

Ar zeita zīlēm zaļo zaru grozos.
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Mirklīgais, nepastāvīgais reize nozīmē grūti tveramo,

grūti izteicamo: «Kā tevi man izteikt, mirkli, / Kā

tevi man saukt» (J. Akuraters. «Bez vārda»). Šā

mirklīgā, grūti tveramā izteikšanai J. Akuraters

meklē mirklību formā, un visbiežāk viņš to izteic ar

pārejošu metrisko formu, ar brīvo daļenieku un astro-

fiju. J. Akuraters ir arī aktīvākais tradicionālās četr-

rindes ārdītājs un astrofiskā dzejoļu kārtojuma un

brīvās strofikas kultivētājs. «Zvaigžņu naktī» —

dzejnieka pirmajā krājumā — 60% dzejoļu ir astro-

fiski vai arī tiem ir brīvais strofiskais kārtojums.
Nākamajās dzejoļu grāmatās šāds strofiskais kār-

tojums raksturīgs 40% dzejoļu, krājumā «Astras»

jau mazāk — 25%. Pēdējos apskatāmā laikposma liri-

kas krājumos J. Akuraters atgriežas pie stingri stro-

fiski organizētas dzejas: četrrindēm, soneta formas

v. tml.

Astrofiskā dzejoļa piemērs no J. Akuratera pirmā
krājuma «Zvaigžņu nakts»:

Kas dzīvot ir?

Skajš zvana kliedziens gaišā dienā,

Kas izgaist telpas zilās tālēs

Uz mūžību,
Uz mūžību.

(«Kas dzīvot ir?»)

J. Akuratera brīvajai strofikai ir raksturīgs asi-

metrisku, dažāda garuma pantu apvienojums. Tā,

piemēram, krājumā «Zvaigžņu nakts» dzejolis «Va-

kara mirklis» veidots no diviem pantiem — sešrindu

un divpadsmitrindu.
Arī atskaņu lietošanai J. Akuratera dzejā ir tāds pats

attīstības ceļš kā strofikai. Dzejnieka pirmajos krāju-
mos ļoti bieži sastopam baltajās vārsmās rakstītu dzeju.

Pirmajā krājumā ir 33% dzejoļu bez atskaņām, ot-
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rajā — 35%, trešajā — 30%. Krājumā «Astras» balto

vārsmu skaits vēl samērā liels — 22%), bet jau nā-

kamajā («Sirds varā») atrodam vairs tikai trīs dze-

joļus bez atskaņām. Krājumā «Dienu prieks» baltās

vārsmas gandrīz vairs nav sastopamas.
Te J. Akuraters seko romantisma uzskatam, ka

dzeja ar atskaņām ir mākslīga, nedabiska dzeja, tāpēc

iedvesmas, augstākā sasprindzinājuma vai svētlaimes

brīži jātēlo baltajās vārsmās rakstītā dzejā:

Uznesiet uguņu lāpas kalnos,
Lūdziet pusnakts zvaigžņoto dievu

Lai jūsu dzīvība nenoslīkst tumsā,

Mūžīgā dusā, mūžīgā mierā!

(«Uznesiet uguņu lāpas kalnos»)

Pirmajos J. Akuratera krājumos sillabotoniskajiem
pantmēriem atvēlēta tikai epizodiska loma. Tie kalpo
par fonu, lai spilgtāk izceltos jaunās formas elementi.

Trohajā pantmēri tā arī paliek J. Akuratera dzejai
mazraksturīgi, turpretī jambā sacerēto dzejoļu skaits,
sākot ar trešo krājumu, strauji pieaug: no 16% otrajā

grāmatā līdz 43% nākamajā. Savu maksimumu jam-
biskie pantmēri sasniedz krājumos «Sirds varā» un

«Dienu prieks» (attiecīgi 78% un 66%)- Pirmo krā-

jumu populārākā pantmēra — brīvā daļenieka —

vietā J. Akuraters šeit pievēršas piecpēdu, četrpēdu
un trīspēdu jambam. Piecpēdu jambs J. Akuratera

lirikā saistīts galvenokārt ar soneta formu.

Pēdējos aplūkojamā posma krājumos dzejoļu vei-

došanas asimetrisko principu sāk aizstāt simetriskais:

pieaug vienādskaita uzsvaru pantmēru, sillabotonikas,
strofiski stingri organizētas dzejas īpatsvars. Savu-

kārt krājumu «Sirds varā» un «Dienu prieks» seman-

tiku veido galvenokārt harmonijas un dvēseles līdz-

svara meklējumi:
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Tu, asarainā, mīļā skaņu dieve,
Šai sirdij liec pie tavām straumēm spirgt.
Līdz nāvei mani skūpstiet, zeltspārnotās skaņas,
Lai jūsu glāstos viegli sirdij iemigt.

(«Mūzika»)

Savdabīgus vaibstus gadsimta sākuma tradīcijā
iezīmē arī F. Bārdas40 dzeja. Pirmais dzejnieka lirikas

krājums «Zemes dēls» iznāk 1911. gadā. Otrais un

pēdējais — «Dziesmas un lūgšanas Dzīvības ko-

kam» — 1923. gadā, jau pēc F. Bārdas nāves. Tajā
apkopota 1911.—1919. gadā sacerētā dzeja.

Līdzās Rainim F. Bā-rdu var uzskatīt par lielāko

visdažādāko klasisko un neklasisko metru kopēju.
Gan trohajs, gan jambs, gan trijzilbnieki, gan daļe-
nieks F. Bārdas dzejā pārstāvēti gandrīz ar visiem

latviešu lirikā lietotajiem pantmēriem. Te ir gandiv-

pēdu, trīspēdu un četrpēdu trohaji, gan trīspēdu un

četrpēdu jambi, divpēdu un trīspēdu daktili, trīspēdu
amfibrahijs, divpēdu un trīspēdu daļenieks, gan tāds

latviešu dzejā vispār reti lietots pantmērs kā sešpēdu

jambs.

Sešpēdu jambs — franču sillabiskā divpadsmitzilb-
nieka (t. s. aleksandrieša) sillabotoniskais pārli-
kums — bija viens no populārākajiem pantmēriem
18. gadsimta vācu dzejā, kur tas veica «augstā» pant-
mēra funkcijas. Tas sastopams arī vēlākajos gadsim-
tos vācu, krievu un citu tautu dzejā. Latviešu 18. gad-
simta lirikā šis pantmērs gandrīz netiek lietots, jo
netiek sistemātiski izkopts arī augstais izteiksmes

stils un augstie žanri. Arī 19. un 20. gadsimta sā-

kuma latviešu dzejā sešpēdu jambam ir epizodisks
raksturs. Tātad F. Bārda patiesībā ir vienīgais, kas

20. gadsimta sākuma dzejā lieto sešpēdu jambu.

46 F. Bārdas metrikas statistiskās tabulas sk. 4. pielikuma.
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Stingras tematiskās vai emocionālās piesaistes seš-

pēdu jambam F. Bārdas dzejā nav, lai gan dzejoļos,
kur tas izmantots, var vērot zināmu tiekšanos uz

elēģiju, uz pārdomu liriku:

Es mīlu soļot viens starp svešiem klusiem kapiem,
kad debess pelēka un vēji zaros staigā,
pa retai bālai lapai vaļā raisīdami,

pa retai saltai lāsei iemezdami vaigā . ..

(«Sveša kapsētā»)

Pārsvarā F. Bārdas sešpēdu jambs ir bez cezūras,

diezgan bieži tas veidots kā pārejoša metriskā forma

no sešpēdu jamba uz brīvo jambu, piemēram:

Šais dienās baigajās, kur nāve iznīcību

rauj orģijās zem saules neredzētās

un dejo kankanu ar tādu bezbēdību,
ka viņas pēdās, līķu kalniem sētās,
plūst asins, nevērtīgāka par purva rāvu,
iz krastiem upes triec, vērš jūru sārti blāvu;
šais dienās baigajās, kur it kā pelavsaujas

put rudensvējā, izput tauta tā pēc tautas ..

(«Mūžīgas mīklas»)

F. Bārdām, tāpat kā citiem romantiskā poētiskā
tipa dzejniekiem, tuvi brīvie pantmēri: brīvais daļe-

nieks, brīvais jambs, mazāk, bet sastopams arī brī-

vais trohajs. Pirmajā krājumā viena piektā daļa

dzejoļu sacerēta brīvajā daļeniekā vairāk nekā jeb-
kurā citā pantmērā. F. Bārdas brīvajam daļeniekam
ir neliela metrisko uzsvaru amplitūda. Parasti tas ir

viena līdz trīs uzsvaru vai trīs līdz četru uzsvaru

dajenieks. Piemēram:

Divas zilas zvaigznītes

liepā aiz loga
sudraba zvaniņiem

zvana — zvana
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Nokrīt vienai

sudraba zvaniņš,
satumst tūda| tās

lieplapu namiņš ...
Viena bāla zvaigznīte
liepa aiz loga
ar asaru trauciņu

zvana —

(«Zvaniņi»)

Tas ir viena līdz trīs uzsvaru brīvais daļenieks.
F. Bārdas lirikā sastopam atsevišķus dzejoļus, kas

pēc savas metriskās struktūras tuvāki verlibram nekā

brīvajam daļeniekam. Intervāls starp uzsvariem tajos
ir no vienas līdz trim vai četrām zilbēm. Šie nedau-

dzie dzejoļi sacerēti baltajās vārsmās:

Es jautāju mūžībai, kas mīlestība ir, kas ir viņa, neizprotamā.
Un mūžība man deva šadu atbildi:

Mīlestība un atziņa ir viens, un ciešanas ir viņu mērs.

Ciešanas un laime ir viens, un skaistums ir viņu mērs.

Skaistums un bezgalība ir viens, dzīvība ir viņu mērs.

Dzīvība un nāve ir viens, un mūžība ir viņu mērs.

Mūžība un mīlestība ir viens, un Dievība ir viņu mērs.

Es jautāju mūžībai, kas ir mīlestība, un mūžībai nebij vārda,

ar ko atbildēt...

(«Mīlestība»)

Te sastopamies ar tām pašām grūtībām, kas radās,

meklējot apzīmējumu dažiem J. Poruka vai V. Plū-

doņa dzejoļu pantmēriem. Runa ir par pārejošas met-

riskās formas dzejoļiem — no brīvā daļeniekā uz

taktometru vai verlibru. Tas ir taktometra, verlibra

un akcentēto vārsmu sākotnes posms. Tāpēc šīs for-

mas nav īsti pieskaitāmas ne pie daļeniekiem, ne

arī pie verlibriem vai taktometriem.

Ja pirmajā F. Bārdas krājumā daļeniekā bija sa-

cerēta lielākā daļa dzejoļu (60%), bet divzilbju un
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trijzilbju pantmēros — uz pusi mazāk, tad dzejnieka
otrajā krājumā šīs attiecības ir tieši pretējas. īpaši
strauji samazinās brīvā daļeniekā īpatsvars (no 22%

pirmajā krājumā uz 6% otrajā). Tas neattiecas uz

trīspēdu un četrpēdu daļenieku, kas iecienīti gan
«Zemes dēlā», gan «Dziesmās un lūgšanās Dzīvības
kokam». Trīspēdu daļenieks tiek izmēģināts gan liri-

kas žanros, gan arī liroepikā (piemēram, balādēs):

Nakts garajās sargu stundās,
kā zilā mūžībā,
stāv krusta ceļos strēlnieks

bālsarmas vaiņagā.

Sals stindzinošs. Nakts gausa.

Sirds brīžam kā pagurtu.
Bet parole šonakt tik skaista:

«Par Latviju dzīvību.»

(«Parole»)

Lai gan trijzilbnieki neaptver kaut cik ievērojamu
F. Bārdas dzejas metriskā repertuāra daļu, tomēr

tiem ir apzināta, pilntiesīga vieta dzejnieka daiļradē.

Jāatzīmē, ka pirmajā krājumā dzejnieks trijzilbju
metrus vēl nelieto. Tie parādās tikai «Dziesmās un

lūgšanās Dzīvības kokam». Gandrīz visi F. Bārdas

trijzilbju pantmēri ir pārejošas metriskās formas no

trijzilbnieka uz daļenieku. Piemēram neliels frag-
ments no F. Bārdas dažādskaita uzsvaru amfibrahija
rakstīta dzejoļa «Kas izraid šī dzīve, ko dzīvoju es»,

kur pirmajā pantā trešā un ceturtā rinda pāriet da-

žādskaita uzsvaru daļeniekā. Bet, tā kā visa dzejoļa
ietvaros daļeniekā rindu skaits nepārsniedz 25%, tad

dzejolis uzskatāms par pārejošu metrisko formu no

trijzilbnieka uz daļenieku:

Kas iraid šī dzīve, ko dzīvoju es,

pret dzīvi, kas ilgās man dvašo?
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pie pirkstgaliem drebošas pilītes
pret jūru vareno, plašo!

F. Bārdas dzeja nav tik polimetriska kā K. Skalbes

vai V. Plūdoņa dzeja. Tomēr polimetriskās kompozī-

cijas veids nav bez savas nozīmes arī F. Bārdām.

Dzejnieks pievērsies gadsimta sākuma dzejā populāra-
jai mikropolimetrijai. Dažādos pantmēros sacerētie

viena dzejoļa posmi F. Bārdām ir nelieli un parasti
nesakrīt ar panta robežām:

Smags trūdu tvans

no svešas zemes sok,
it kā iz līķu muklāja
tas aumajotu

Vājš kapa zvans

lenlēni gaisu lok,
it kā to pielijuse egle
šurp atmiglotu.

Es sudrabu smieklus noriju
un skumjam ka egle pieliju.

(«Pievakarē»)

Tā ir polimetriska kompozīcija, kur pirmās astoņas
rindas — dažādskaita strofiski organizēts jambs, pē-

dējās divas — četrpēdu da|enieks.
F. Bārda Joti iecienījis dzejoļu ciklizāciju. Ja citiem

gadsimta sākuma dzejniekiem cikls parasti aptver
divus trīs dzejoļus, tad F. Bārdas dzejā līdzās mini-

cikliem sastopam arī makrocikliskus veidojumus. Tā

cikls «Zemes dēls» pirmajā krājumā veido divas no-

daļas, no kurām katrā ir septiņi dzejoļi. Ciklā ietver-

tie dzejoļi parasti tiek rakstīti katrs savā pantmērā.

Četrpēdu trohajs ir viens no iecienītākajiem pant-
mēriem F. Bārdas dzejā. Visumā tam nav izteikta

semantiskā oreola, izņemot vairākus dzejoļus krā-
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jumā «Dziesmas un lūgšanas Dzīvības kokam», kur

tas ir sāpju, tautas traģēdijas tēmas pavadonis:

Rindās aizbrauc Dievputniņi
līdz ar sauli, mī|o māti;
vēja zirgi, puķu rati,
zvaigžņu segām ceļi klāti.

Rindās, tauta, tavi bērni

aiziet, aizklīst — kurp? kas zinās!

varbūt melnie kraukļu bari,
kas ap galvu jūk un tinas.

(«Tautas bēdas. I. Gāju putni»)

Saikni ar tautasdziesmu pantmēru te gan jūt, bet

tā nav pārlieku izcelta. F. Bārda, kā to redzam no

viņa recenzijām un rakstiem, ir apzinājies, ka tautas-

dziesmu stilizācijas mākslas dzejā parasti nepārtop
sintēzē. Tā, piemēram, viens no viņa nopietnākajiem
iebildumiem pret Raiņa lugu «Pūt, vējiņi!» bija tas,
ka lugā pārāk tieši ienāk tautasdziesmu teksti. «Rai-

nis pats ir daudzu skaistu dzejoļu autors. Ko viņš

teiktu, ja kāds, drāmu rakstot, taisītu dialogus no

viņa pantiem, tos šādi apstrādājot un pat neiemino-

ties, ka tie viņa?! Tautas dziesmas arī noteikts lite-

rārisks īpašums.»47

F. Bārdas izteiktās domas rāda viņa paša attieksmi

pret folkloru mākslas dzejā. Un patiešām — nekur

viņa daiļradē nav zaudēta distance starp folkloru un

paša dzeju.
F. Bārdas dzeja pārsvarā ir veidota ar atskaņām.

lecienītākais atskaņu veids viņa lirikā ir aptveru
un blakusatskaņas. Četrrindēs, iemīļotākajā panta

veidā, visbiežāk divas no rindām ir saistītas ar at-

skaņām, bet divas paliek neatskaņotas:

47 Bārda F. Mīlestība un nāve. — Grām.: Barda F. Kopoti
raksti. R., 1938, 1. sēj., 87. lpp.
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Vēla pusnakts kad
ap mani 6

guļ pār pilsētu kā slogs — а

māju tumšos siluetos о

dreb vēl ilgi gaišs viens logs. а

(«Gaišais logs»)

Dzejnieks izkopj galvenokārt pilnīgas atskaņas. Da-

ļējās atskaņas sastopamas daudz retāk.

Gadsimta sākuma mākslas polemikā starp prāta
un jūtu dzeju F. Bārda cenšas ieturēt vidusceļu, var-

būt nedaudz vairāk nosliecoties uz jūtu dzejas pusi.
«Strīds ap jautājumu par vielas un formas nozīmi

mākslas darbā jeb — kas noved pie tā paša — par

idejas un viņas māksliniecisko ietērpu, par domu un

jūtu dzeju — ir jau stipri vecs un tomēr bez noteik-

tiem panākumiem vienā vai otrā pusē.»
48

Divdesmitā gadsimta sākuma dzejnieki, radikāli

mainot lirikas idejiski tematisko virzienu, tikpat ra-

dikāli ķērās arī pie metrikas pārveidošanas. Kāpēc?
Vienā un tajā pašā pantmērā taču var uzrakstīt psei-

dopatriotisku dzejoli:

Gan mūsu tautā nav ko sveikt,
Mēs bijām kā sagrābti,
Так pienākas mums mūžam teikt,

Ka tomēr tikām glābti
No diviem krievu ķeizariem
Lielajiem Aleksanderiem.

(A. Pumpurs. «Atbalss 19. februārim

un 26. martam 1869»)

Un var uzrakstīt karstas, patriotiskas jūsmas apdves-
tas rindas:

48 Barda F. Jaunākā lirika. — Gram.: Barda F. Kopoti

raksti, l. sēj., 247. lpp.
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Es ari citkārt gribēju
To tumšo varu lauzt,
Es rakstīju un dziedāju:*
Lai rīta gaisma aust!

(A. Pumpurs. «Hīna kaps»)

To pašu pantmēru var izmantot diletants un talants.

No tā taču pats pantmērs nekļūst ne labāks, ne slik-
tāks.

Kā redzams, tas tomēr nav tik vienkārši. Forma ir

lielākā mērā semantiska, nekā pirmajā brīdī varētu

likties.

Mūsu tautas dzeja mutiskā veidā cauri gadsimtiem

spējusi saglabāties tā, ka tās forma gandrīz nav mai-

nījusies. Pēc stingriem simetrijas principiem veidotā

dainu formālā puse bija pamats, kas senajam cilvē-

kam palīdzēja aptvert un saglabāt pilnības, kārtības,

harmonijas ideju. Atkāpties no kanona nozīmēja pa-

kļauties haosa, t. i., iznīcības briesmām.

Līdzīgā veidā formas nemainības ideja piemita arī

klasicisma laikmeta mākslai. Uzrakstīt, piemēram,
traģēdiju četrpēdu trohajā vai mīlas dziesmu heksa-

metrā bija neiespējami. Katrs pantmērs automātiski

saistījās ar noteiktu žanru. Mainīt šo saistību būtu

bijis tikpat grūti kā mainīt absolūtisma sistēmu ko-

pumā.

Romantisma laikmetā, kas veidojas uz klasicisma

principu nolieguma pamata, formas simetrija kļuva

par sasaistību un nebrīvību, statiskumu, bet asimet-

rija — tieši otrādi — par dinamiskumu, brīvību.

Šo pašu likumību turpinājumu atrodam 20. gad-
simta sākuma mākslā. Pantmēri, kas dibināti uz bi-

nārās simetrijas principiem, resp., divzilbnieki, tāpat
arī strofiskās organizācijas pamats — četrrinde tiek

uzskatīti par nespējīgiem kalpot jauno brīvības ideju



un gaišo nākotnes nojausmu dzejai. Lirikā strauji
ieplūst astrofija, asimetriska polimetrija, daļenieks,

pārejošas metriskās formas no daļenieka uz takto-

metru un verlibru, dzeja prozā, baltās vārsmas.

Jaunās tendences bija tik spēcīgas, ka draudēja
aptvert visu 20. gadsimta sākuma dzejas metriku

pilnībā. Bet tas nozīmētu tādu pašu metrisko vienvei-

dību un sastingumu, kāds piemita 19. gadsimta liri-

kai.

Šīs metriskās unifikācijas tendences gadsimta sā-

kuma dzejnieki pārvar, meklējot abu daiļradīšanas

principu — simetriskā un asimetriskā — sintēzes

ceļus.
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RITMIKA

«Vai uz ritmiku jāgriežot vērība? —

Visa dzīve ir kustība, un katra kus-

tība ir ritmiska. Bez ritma nav dze-

jas.»

Rainis

Interese par ritumu kā par patstāvīgu dzejas formas
slāni parādījās tikai 19. gadsimtā. Un tas nav nejauši,
drīzāk — likumsakarīgi. Te ir vēl viens pierādījums
tam, ka revolūcija, «sprādziens» vienā zinātnē, vienā

dzīves jomā nozīmē straujus pārkārtojumus arī citās

jomās.
No lielajiem atklājumiem fizikā, ķīmijā v. c. eksak-

tajās zinātnēs nevarēja palikt malā arī 20. gadsimta
filozofija, psiholoģija, māksla, tāpat literatūra un zi-

nātne par literatūru. Nav nejauši, ka tieši mūsu gad-
simta literatūrzinātnē aktualitāti ieguva polifonisma

jēdziens, daiļdarba daudzlasāmība un līdz ar to —

arī dažāda traktējuma iespējas, autora pozīcijas šķir-
šana no literārā personāža pozīcijas, liriskā varoņa
kredo diferencēšana no dzejnieka kredo. Diferencēša-

nas, padziļināšanas darbs norisa arī dzejas formas pēt-
niecībā. 20. gadsimta sākumā vācu un krievu dzejas for-

mas pētnieku novatoriskie darbi, kuros pirmoreiz
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sistemātiskā veidā tika analizēta metriskā līmeņa
atšķirība no ritmiskā, vēl šodien ir dzejas zinātnes

pamats.

Vai šī metra — rituma šķiršana dod ko būtiski

jaunu izpratnē par dzejas formas funkcijām poētis-

kajā tekstā? Pirmajā mirklī liekas, ka rituma atsevišķa
pētīšana ir tikai formas pamatelementu (metrikas)
tālākas detalizācijas darbs, ne vairāk. Metriem, pant-
mēriem lielākoties visiem piemīt semantiskais uzkrā-

jums, semantiskie oreoli. Konkrētam dzejolim pant-
mēru lielākoties izvēlas apzināti. Turpretim ritmisko

formu vai variantu izvēli nosaka dzejnieka zemap-

ziņā mītošā gaume. Dzejas empīriskā materiāla ap-
strāde tomēr pierāda, ka ritums ir ekspresīvi neitrāls

faktors tikai iesācējiem dzejniekiem, nacionālās dze-

jas attīstības sākuma posmos vai tajos dzejas posmos,

kad visa poētiskā informācija koncentrēta galveno-
kārt vienā — idejiski tematiskajā daiļdarba slānī.

Divdesmitā gadsimta sākumā, kad latviešu dzeja
pirmo reizi sāka īsti apzināties formas semantisko

ietilpību, dzejas ritmiskais slānis nevarēja būt tukšs,

neizmantojams balasts. Vismaz smalkākajiem dzejas
formas nianšu izmantotājiem, kā, piemēram, Rainim,
noteikti ne.

Par rituma vietu dzejas struktūrā tika runāts jau
ievada nodaļā, tāpēc šeit pievērsīsimies konkrēti rit-

miskajām formām un variantiem. Vispirms divu vienā

pantmērā — četrpēdu jambā — rakstītu, bet ritmiski

atšķirīgu Raiņa dzejoļu piemēri:

Par strauju mana mīla ir

Un pārāk dziji saknēs rokas;
No dzīves raujošs gāznis šķir,
Jo plūst, jo krastus pleš, jo lokās.
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Tu viena spēji plūdus ciest

Un bārā klints tur krasta malā,
Bet plūsma plūst un briesma briest,
Mūs visus aizraus līdzi galā.

(«Bārā klints»)

Ne izskaidrot, ne atvainot,
Ne mierināt, ne ņemt, ne dot:

Viss nevajdzīgs, viss vienaldzigs —

Kurš sevi zin, tas atturīgs.

Ne viena vārda neteica,
Gar jūras naktīm aizgāja.

(«Gar jūras naktīm»)

Pirmajā dzejolī nav metrisko uzsvaru izlaidumu, t. i.,
visas potenciāli uzsvērtās zilbes (te — pāru) ir uz-

svērtas arī reāli. Otrajā dzejolī katrā rindā ir viens

vai divi metriskā uzsvara izlaidumi. Līdz ar to ri-

tums kļūst brīvāks, tuvāks prozas ritumam.

Atkarībā no ritmisko uzsvaru skaita un vietas dze-

jas rindā varam runāt par dažādām rituma formām,
bet atkarībā no vārddalījuma tipa — par rituma

formu variantiem. Tā četrpēdu trohajam latviešu

dzejā ir XV1 rituma formas.

I forma — bez metriskā uzsvara izlaidumiem, t. s.

pilnuzsvaru forma: -v-v-v-v,

Visu nakti vēji pūta (Rainis);
II forma — metriskā uzsvara izlaidums pirmajā

iktā: vv-v-v-v,

Vai tā mana laime bija (Rainis);
111 forma — metriskā uzsvara izlaidums otrajā

iktā: -vvv-v-v,

Kaisīja no senām dienām (Rainis);

1 Šeit un turpmāk ar romiešu cipariem tiek apzīmētas rit-

miskās formas, bet ar arābu — ritmiskie varianti.
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IV forma — metriskā uzsvara izlaidums trešajā
iktā: -v-vvv-v,

Acis novēršas no zvaigznes (Rainis);
V forma — uzsvara izlaidums pēdējā, piektajā

iktā: -v-v-vvv,

Sirds par sevi iežēlojas (Rainis);
VI forma — ar diviem metrisko uzsvaru izlaidu-

miem — pirmajā un otrajā iktā: vvvv-v-v,

Ak, un kad vēl tālāk ejot (Rainis);
VII forma — metriskā uzsvara izlaidumi pirmajā

un trešajā iktā: vv-vvv-v,

Un kas aizmirsa par mīlu (Rainis);
VIII forma — metriskā uzsvara izlaidumi pirmajā

un ceturtajā iktā: vv-v-vvv,

Vēl tas dārgums neizkristu (Rainis);
IX forma — metriskā uzsvara izlaidumi otrajā un

trešajā iktā: -vvvvv-v,

Brīdinājumu un bailes (Rainis);
X forma — metriskā uzsvara izlaidumi otrajā un

ceturtajā iktā: -vvv-vvv,

Paceļas līdz bezgalībai (Rainis);
XI forma — metriskā uzsvara izlaidumi trešajā un

ceturtajā iktā: -v-vvvv,
Tālā Anatolijā (V. Plūdonis);
XII forma — metriskā uzsvara izlaidumi pirmajā,

otrajā un trešajā iktā: vvvvvv-v,

Gan jau es un tu tad iesim;
2

XIII forma — metriskā uzsvara izlaidumi pirmajā,
otrajā un ceturtajā iktā: vvvv-vvv,

Aiz vēl pat sirdsklusēšanas (Rainis);
XIV forma — metriskā uzsvara izlaidumi otrajā,

trešajā un ceturtajā iktā: -vvvvvvv,

2 XII, XIV un XV rituma formas paraugus apskatāmajā
20. gs. sākuma dzejā nesastopam, tāpēc šeit ilustrācijai sniegti
nosacīti piemēri.
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Aizgulējušies tad vēl un;

XV forma — metriskā uzsvara izlaidumi pirmajā,
trešajā un ceturtajā iktā: vv-vvvvv,

Un tad iztuntuļojušies.
Atkarībā no vārddalījuma tipa (vārddalījums apzī-

mēts ar vertikālu svītru), piemēram, četrpēdu trohajā
otrajā formā iespējami četri ritmiskie varianti:

1. vv-/v-/v-v, Un tad iet un krist, un saļimt;3

2. vv-/v-v/-, Lai tā spēj tev mieru dot (Rainis);
3. vv-v/-/v-v, Vēl aiz nāves, nakts un vēja (Rainis);
4. vv-v/-v/-v, Vai tā mana laime bija (Rainis).

Ritmiskās formas un varianti līdzīgi veidoti arī četr-

pēdu jambā. Pirmā forma: v-v-v-v-v («No senām

jaukām bērnu dienām», /. Poruks); otrā vvv-v-v-v

(«let it kā sapnī vīrs ar gausu», /. Poruks) utt. Piec-

pēdu jambam un piecpēdu trohajam latviešu dzejā ir

iespējama trīsdesmit viena forma.4

Vai vienmēr var strikti pateikt, kur ir ritmiski uz-

svērta zilbe, kur metriskā uzsvara izlaidums? Un

kādēļ rodas uzsvara izlaidumi? Piemēram, divzilbju

pantmēros uzsvaram jābūt ik pēc zilbes; lai izpildītu
šo nosacījumu, dzejas tekstā būtu iālieto tikai vien-

zilbīgi un divzilbīgi vārdi: «Gar kalnu ēna garām
slīd» (Rainis). Tas, protams, loti ierobežotu vārdu

izvēli, padarītu vienveidīgu ritmisko zīmējumu. Tāpēc

divzilbju pantmēros praksē tiek lietoti jebkura ga-

ruma vārdi, bet tajos, kas ir garāki par divām zilbēm,

līdz ar to rodas metriskā uzsvara izlaidumi — «Tik

viegliņa, drīz pārejoša» (Rainis): v-vvv-vvv (četr-

pēdu jambs, X ritmiskā forma).

3 Pirmais ritmiskais variants apskatāmajā gadsimta sākuma

dzejā nav sastopams, tāpēc šeit sniedzam nosacītu piemēru.
4 Piecpēdu jamba ritmiskās formas un variantus sk. 12. pie-

likumā.
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Sarežģītāks ir jautājums par ritmisko uzsvaru vien-

zilbīgos vārdos. Tas, ka vienzilbīgi palīgvārdi uzska-

tāmi par ritmiski neuzsvērtiem, bet vienzilbīgie liet-

vārdi, īpašības vārdi un darbības vārdi — par uz-

svērtiem, liekas, īpašas iebildes nevarētu radīt. Bet

vienzilbīgie vietniekvārdi un apstākļvārdi?
Tu esi veca, nedaiļa (K. Skalbe);
Ko tu, mans kalns, jau tapi drūms (Rainis);

Tad, kad gājēju pa nakti (K. Skalbe);
Kad pie vārtiem satiekoties (K. Skalbe).

«Tu» pirmajā piemērā atrodas metriski vājā, otrajā

piemērā — metriski stiprā pozīcijā. «Kad» trešajā

piemērā — vājā, ceturtajā — stiprā pozīcijā. Par

kādiem — ritmiski uzsvērtiem vai neuzsvērtiem —

uzskatīt šos vārdus? Attieksmē pret vienzilbīgajiem
apstākļvārdiem un vietniekvārdiem jābūt vienam no-

teiktam kritērijam — nevar vienā gadījumā saukt tos

par ritmiski uzsvērtiem, citā gadījumā — par neuz-

svērtiem.

Angļu dzejas pētniece M. Tarlinska savā laikā

piedāvāja oriģinālu šī strīdīgā jautājuma risinā-

jumu,s kas papildinātā un nedaudz pārveidotā veidā

izmantots arī šeit. Proti, tika saskaitīts, cik reižu

ritmiski ambivalentie vienzilbīgie vārdi dzejā sasto-

pami metriski stiprajās (S), cik reižu — metriski

vājajās (V) pozīcijās. Tad formula

rāda dotās vārdšķiras uzsvērtības pakāpi dzejā. Ja

uzsvērtība pārsniedz 50%, tad dotā vārdšķira uzska-

5 Тарлинская M. Акцентные особенности английского сил-

лаботонического стиха. — Вопросы языкознания, 1967, № 3,

с. 81—91.
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tāma par ritmiski uzsvērtu, ja 50% — par ritmiski

ambivalentu, ja mazāk par 50% — par ritmiski ne-

uzsvērtu. Aprēķini parādīja, ka vienzilbīgie vietniek-

vārdi un apstākļvārdi 20. gadsimta sākuma dzejā

(un, kā rāda salīdzinājums ar citiem periodiem, —

latviešu dzejā vispār) ir ritmiski neuzsvērti. Tātad,

ja šo vārdšķiru vienzilbīgie vārdi ir metriski stipra-

jās pozīcijās, tad dotā zilbe tiek uzskatīta par rit-

miski neuzsvērtu, resp., te ir metriskā uzsvara iz-

laidums.6

Tas, protams, nenozīmē, ka ritmikas jautājums līdz

ar to ir pilnībā izsmelts. Šeit, kā jau ievadā tika uz-

svērts, ritmiskais līmenis tiek pētīts tikai divos iespēja-

mos variantos: uzsvērta — neuzsvērta zilbe. Uzsvars

dzejas tekstā var būt stiprs, vidēji stiprs, vājš. lespēja-
mas arī vēl sīkākas uzsvērtības gradācijas 7. Atkarībā

no zilbes kvantitātes, no tā vai cita vārda semantiskās

nozīmības dzejolī (sintagmātiskais, loģiskais akcents),

arī no lasītāja individuālās uztveres īpatnībām v. c. fak-

toriem uzsvērtības pakāpe var diezgan jūtami mai-

nīties.

Dažādi ir arī t. s. metrisko uzsvaru izlaidumi. Tā,

vienzilbīgos vietniekvārdus, balstoties uz statistiskās

analīzes rezultātiem, nolēmām dzejā uzskatīt par

neuzsvērtiem:

Cik tālu tagad iesim mēs (7. Poruks);

Ai, zieds, ai, zieds, kā mīlu es (7. Poruks).

Acīm redzami, ka vienā un tajā pašā metriskajā po-

zīcijā (pēdējā ikta) gara zilbe («mēs») ir ritmiski

stiprāka nekā īsa («es»).
Sen zinu, kā tu staigā (Rainis).

6 Ar vienzilbīgo vardu dažādo uzsvērtības pakāpi 20. gad-
simta sākuma latviešu dzejā var iepazīties 10. pielikuma.

7 Kubuliņa A. Kontūras. R.. 1981, 30., 31. lpp.
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Atkarībā no tā, ko uzskatīt par šīs Raiņa rindas gal-
veno poētisko informāciju, katra vārda uzsvērtības

pakāpe var mainīties. Ja galvenais ir pateikt, cik

ilgi zinu, kā tu staigā, tad visuzsvērtākais vārds šai

rindā būs «sen». Tikpat lielā mērā semantiskais

centrs var būt arī «zinu», «kā», «tu», «staigā». To

varam izsecināt no dzejoļa konteksta, bet ne katrreiz

tas izdodas vienlīdz droši. Jo viena no divdesmitā

gadsimta dzejas iezīmēm ir apzināti veidota dažād-

lasījuma, dažādtraktējuma iespēja. Tas viss pagaidām

neatļauj izstrādāt objektīvus, visiem gadījumiem vie-

notus kritērijus zilbju uzsvērtības pakāpes noteikša-

nai. Tieši šī iemesla dēļ, pētot ritmiku, zilbju uzsvēr-

tības nianses gadsimta sakuma dzejā netiek ņemtas
vērā. šeit tiek analizēti vispārīgakie ritmiskās struk-

tūras lielumi, sīkāku detalizāciju atstājot atsevišķam

pētījumam.

Ritmiskai analīzei tiek izvēlēti biežāk sastopamie
klasiskie pantmēri — četrpēdu jambs un četrpēdu

trohajs, kā arī piecpēdu jambs. Katram no nosaukta-

jiem trim pantmēriem atsevišķi tika analizēts ritums

ar vīrišķajām un sievišķajām klauzulām. Kāpēc va-

jadzīga šī diferenciācija? Vispirms jau tāpēc, ka,

ievērojot vārdakcenta vietu latviešu valodā (parasti
pirmajā zilbē), acīm redzams — pedeja iktā ritumam

ar vīrišķo klauzulu būs daudz vairāk metriskā uz-

svara izlaidumu nekā ritumam ar sievišķo klauzulu.

Vīrišķas klauzulas gadījumā metriskais uzsvars ir

rindas pēdējā zilbē. Tātad te iespējams tikai vienzil-

bīgs vārds («Aiz logiem gari lieti līst», Rainis).

Kā tas redzams pēc ritmiskās vārdnīcas, 8 kuras vei-

8 Ar 20. gadsimta sākuma prozas ritmisko vārdnīcu var

iepazīties 11. pielikumā.
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došanā izmantots gadsimta sākuma latviešu prozas

materiāls, vienzilbīgi uzsvērti (t. i., pilnnozīmīgi)
vārdi sastāda tikai 7% no kopējā dažādu vārdtipu
daudzuma. Tātad atliek vai nu atteikties no vīrišķo
klauzulu rituma, vai pēdējā metriski stiprajā pozī-

cijā izvēlēties metriskā uzsvara izlaidumu («Mans

prāts pie tevis palicis», Rainis). Latviešu dzeja iz-

vēlējusies otro ceļu, tāpēc pēdējais ikts vīrišķo klau-

zulu gadījumā tradicionāli ir visvājākais. Ar to lat-

viešu dzeja būtiski atšķiras no krievu, angļu v. c.

tautu dzejas, kur tieši pēdējais ikts ir visuzsvērtākais.

Parasti pēdējā iktā angļu, krievu dzejā ir ritmiskā

uzsvara konstante (t. i., nav metriskā uzsvara izlai-

duma). Sāda īpatnība piemīt tām valodām, kurās ir

brīvais vārdakcents. Turpretī latviešu dzejas ritumam

ir tādas īpatnības, kas raksturīgas valodām ar pir-
mās zilbes uzsvaru vārdā (kā igauņu, čehu).

Sievišķo klauzulu ritumā pēdējam iktam seko viena

metriski neuzsvērta zilbe («Vējš dauzās manā logā»,
Д. Skalbe). Divzilbīgie vārdi ar uzsvaru pirmajā zilbē

latviešu gadsimta sākuma prozā aptver 34%. Tas ir

visbiežākais vārdu tips. Tāpēc nav nejauši, ka ri-

tumā ar sievišķajām klauzulām metriskā uzsvara iz-

laidumi pēdējā iktā sastopami nesalīdzināmi retāk

nekā ar vīrišķajām klauzulām.

Tā ir tikai viena no vīrišķo un sievišķo klauzulu

rituma atšķirībām. Bet tādu ir vesela virkne. Tāpēc
abi šie ritmiskie tipi jāskata atsevišķi.

Jau virspusēja iepazīšanās ar atsevišķu dzejnieku
rituma īpatnībām rāda, ka vērojamas visai lielas in-

dividuālās atšķirības. Kā tādā gadījumā noteikt, ku-

ram dzejniekam ritums ir apzinātas darbības rezul-

tāts, bet kuram izriet no valodas struktūras īptnī-
bām? Lai to konstatētu, nepieciešama t. s. valodas
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rituma modeļa izveidošana.9 Vispirms jāsastāda
20. gadsimta prozas ritmiskā vārdnīca. Šai nolūkā

no A. Upīša, R. Blaumaņa, Sudrabu Edžus, A. Deg-

lava, A. Saulieša, Valda un J. Akuratera gadsimta
sākuma prozas tika ekscerpēts no katra pa 1000 fo-

nētiskajiem vārdiem (t. i., vārdi ar proklīzēm un en-

klīzēm). Šajos kopskaitā 7000 vārdos tika skatīta uz-

svara vieta vārdā un vārda garums zilbēs. Kā jau

minējām iepriekš, visbiežākie prozā ir divzilbju vārdi

ar uzsvaru pirmajā zilbē (341 no 1000 vārdiem), ot-

rajā vietā — trīszilbīgie ar uzsvaru pirmajā zilbē

(179 no 1000 vārdiem), trešajā vietā — trīszilbīgie
ar uzsvaru uz otrās zilbes (145 no 1000 vārdiem).

Mūs interesē katra vārdtipa parādīšanās biežums

tekstā. Aprēķinos iegūstam fonētisko vārdtipu parā-

dīšanās vidējo biežumu, kas pie diezgan liela iztvē-

ruma (1000 vārdu) tuvinās varbūtībai.

Zinot katra fonētiskā vārdtipa parādīšanās varbū-

tību, var aprēķināt tās vai citas rituma formas un

rituma varianta parādīšanās varbūtību. Apskatīsim,
piemēram, četrpēdu jamba ar vīrišķajām klauzulām

pirmā varianta biežuma varbūtību:

v-/v-/v-/v-.

Pirmais variants, kā redzams, sastāv no četriem div-

zilbīgiem vārdiem ar uzsvaru uz otrās zilbes. Prozā

uz 1000 vārdiem šim vārdtipam atbilst 61 vārds. Šāda

tipa vārda parādīšanās varbūtība tekstā vienāda ar

шг=
0

-
061-

9 Par valodas modeļiem sīkāk sk.: Томашевский Б. В. О

стихе. Л., 1929. с. 94—138; Ceruenka М., Sgallova К. Оп а

prohabilistic modei of the Czech verse. — Prague Studies m

mathematical linguistics, 1967, № 2, p. 105—120.
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Reizinām: 0,061-0,061-0,061-0,061 un iegūstam
0,000014.

Tādā pašā veidā aprēķinām ari citu attiecīgās for-

mas variantu parādīšanās varbūtību. Summējam visu

astoņu I rituma formas variantu rezultātus. No šīs

kopējās summas tad arī iegūstam katra varianta

biežuma varbūtību procentos.

Jāpiezīmē, ka iegūtās skaitliskās vērtības nav pre-

cīzi skaitļi. Katrai no tām ir sava absolūtā un rela-

tīvā kļūda, ko var aprēķināt. 10 Neaizkavējot lasītāja
uzmanību ilgāk ar tehniska rakstura niansēm, tikai

jāpiebilst, ka, jo retāka valodas modelī ir kāda ri-

tuma forma, jo lielāka ir tās procentuālā rādītāja re-

latīvā kļūda. Un, ja tāda reta ritmiskā forma dzejā
ir pat divreiz biežāk sastopama nekā valodas modelī,

teikt, ka tā ir dzejas īpatnība, nevar.

Tāpat jāatzīst, ka teorētisku aprēķinu ceļā iegūtais
valodas modelis nav un nevar būt precīzs tā vai cita

pantmēra valodas modeļa atspoguļojums. Drīzāk te

jārunā tikai par tuvinātu valodas rituma struktūru.

Kāpēc? Atbilde rodas, ja salīdzinām atsevišķu pro-

zaiķu ritmiskās vārdnīcas. Izrādās, ka A. Upīša pro-
zas ritums visai būtiski atšķiras, piemēram, no Valda

prozas tekstu rituma. Tātad ritmiskās atšķirības vē-

rojamas ne vien dažādu autoru dzejā, bet arī prozā.
Tā kā šajā gadījumā izpētes objekts nav prozas ri-

tums vispār, bet tikai tā galvenās īpatnības, kuras

palīdz noskaidrot dzejas rituma specifiku, tad tāds

tuvināts valodas modelis ir pilnīgi pieņemams.
Četrpēdu trohajs ar vīrišķām klauzulām. 11 Valodas

10 Par absolūto un relatīvo kļūdu aprēķināšanu sīkāk sk.:

Враунгли Ķ. А. Статистическая теория и методология в на-

уке и технике. М., 1977, с. 114—122.
11 Četrpēdu jamba un četrpēdu trohaja valodas modeļus sk.

12. pielikumā.
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modelī biežākas ir V rituma forma (-v-v-vv) ar met-
riskā uzsvara izlaidumu pēdējā iktā un X rituma

forma (-vvv-vv) ar metriskā uzsvara izlaidumu ot-

rajā un ceturtajā iktā. Biežāk sastopamie rituma va-

rianti visās rituma formās ir tie, kuros pārsvarā sie-

višķie vārddalījumi, kā, piemēram, I formas astotais

variants (-v/-v/-v/-v; «Dzīva ūdens dvēsle lūdzas»,
Rainis).

Dzejā salīdzinājumā ar valodas modeli četrpēdu
trohajs formās, kurās ir divi un vairāki met-

riskā uzsvara izlaidumi, sastopams nesalīdzināmi re-

tāk. Ja valodas modelī četrpēdu trohajā formas ar

diviem un vairāk metrisko uzsvaru izlaidumiem kop-
summā aptver gandrīz pusi (46%), tad, piemēram,
Rainim — tikai 10% minētajā pantmērā rakstīto dze-

jas tekstu. Atšķirība, kā redzam, visai liela. Mazāk

nekā modelī, tomēr krietni biežāk nekā citiem dzej-
niekiem rituma formas ar diviem un vairākiem met-

riskā uzsvara izlaidumiem ir Aspazijas (30%) un

F. Bārdas (24%) četrpēdu trohajā ar vīrišķām klau-

zulām.

Toties daudz biežāk nekā modelī dzejā ir sastopama
I rituma forma («Klusi bāl, ne dzer, ne ēd»,

X- Skalbe). Rainim un K. Skalbēm I rituma forma

lietota astoņreiz biežāk, nekā tas ir valodas modelī.

Tuvāk valodas modelim ir Aspazijas trohajiskās dzejas
ritmikas rādītāji.

Gadsimta sākuma dzejas trohajs ar vīrišķām klau-

zulām jūtami atšķiras no valodas modeļa arī 111 un

IV rituma formas lietojumā. Valodas modelī biežāka

ir IV forma. Šai tendencei seko tikai Rainis. Atcerē-

simies, ka IV forma ir forma, kur praktiski nav

ievērota cezūra rindas vidū («Pļava zaļoksna lai zeļ»,

Rainis). Tas, ka pārējie dzejnieki dod priekšroku
111 formai («Apskurbuši prāti gurst», V. Plūdonis),
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liecina par tautas dzejas struktūras ietekmi. Tautas

dzejā četrpēdu trohajos IV ritmiskā forma nav sa-

stopama.
Četrpēdu trohajs ar sievišķām klauzulām.

klauzulu valodas ritumā I pilnuzsvaru formas īpat-

svars ir aptuveni piecreiz lielāks nekā vīrišķo
klauzulu valodas ritumā. Neskatoties uz to, dzejā
šīs formas īpatsvars salīdzinājumā ar modeli

tiek palielināts aptuveni divreiz. Visizteiktākā šī

tendence ir J. Akuratera, K. Skalbes, ari Raiņa dzejā.
Mazāks I rituma formas īpatsvars salīdzinājumā ar

citiem, tāpat kā vīrišķo klauzulu trohajā ritumā, —

Aspazijai un F. Bārdām.

Piektās rituma formas lietojumā notiek it kā ap-

mainīšanās vietām. Tieši Aspazijai un F. Bārdām šī

forma vērojama biežāk nekā modelī, bet Rainim,
J. Akurateram un K. Skalbēm tā tiek lietota retāk

nekā modelī.

Jau viena pantmēra — četrpēdu trohajā — ietvaros

redzam, ka veidojas divas pamatlīnijas. Pirmo pār-
stāv dzejnieki, kas cenšas ievērot pēc iespējas stin-

grāku ritumu, izvairoties no formām ar diviem met-

riskā uzsvara izlaidumiem un no V formas ar metriskā

uzsvara izlaidumu pēdējā iktā. Uz šo formu rēķina

attiecīgi tiek palielināts pirmās — pilnuzsvaru formas

īpatsvars, šo līniju veido J. Akuratera, Raiņa un

K. Skalbes dzeja. Otro grupu pārstāv Aspazijas un

F. Bārdas dzeja, kurā ritmiskā zīmējuma akcenti sa-

līdzinājumā ar pirmo grupu apgriezti otrādi. Ritums

te līdz ar to brīvāks, tuvāks prozas ritumam. Vidus-

pozīciju starp abām tendencēm ieņem V. Plūdoņa un

J. Poruka dzeja.
Gan vīrišķo, gan sievišķo klauzulu gadījuma četr-

pēdu trohajā priekšroka tiek dota tiem pašiem ritmis-

kajiem variantiem, kas ir valodas modelī. Un proti,
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tie ir varianti ar sievišķajiem vārddalījumiem vai va-

rianti, kur mijas sievišķie un daktiliskie vārddalījumi.
Tā I ritmiskajā formā dzejnieki visbiežāk pievēršas

astotajam rituma variantam («Gaida dienu, gaida
nakti», F. Bārda), II rituma formā — attiecīgi ce-

turtajam variantam («Jeb vai tevi šurpu nesa»,

F. Bārda), 111 forma — sestajam («Darbojies un

cīnies plūsmā», Rainis) un astotajam («Safīrbļoda
klinšu malām», Rainis) variantam. Tātad rituma va-

riantu izvēlē dzeja pārsvarā balstās uz valodas po-

tenciālajām iespējām.
Četrpēdu jambs ar vīrišķām klauzulām.

to vai citu rituma formu lietošanā ir principā tādas

pašas kā četrpēdu trohajam ar vīrišķām klauzulām.

Rainis, J. Akuraters, K. Skalbe izvēlas rituma formas,
kurās ir mazāk metriskā uzsvara izlaidumu un ku-

rās, ja šie izlaidumi arī ir, tad — pārsvarā dzejas
rindas sākumā vai vidū, bet ne pēdējā iktā. Turpretī
Aspazija un F. Bārda dod priekšroku ritumam ar uz-

svaru izlaidumiem, turklāt nevairoties arī no metriskā

uzsvara izlaiduma pēdējā iktā (V rituma forma):

Nu pārrauts pēdējs pavediens (Aspazija);
Jau pamirdz zibens pātagas (F. Bārda).

Valodas modeli V rituma forma sastopama nedaudz

biežāk par 111. Šādam abu formu samēram seko tikai

F. Bārda. Pārējiem dzejniekiem 111 rituma forma (ku-

ras varianti parasti ir ar cezūru) ir biežāka neka ce-

turtā. Apgalvot nevar, bet šķiet, ka tautasdziesmu

četrpēdu trohajā simetriskā struktūra, kur cezūra dala

rindu divās līdzīgās daļās, atstājusi ietekmi ne tikai

uz mākslas dzejas četrpēdu trohaju, bet arī uz māk-

slas dzejas četrpēdu pantmēriem vispār.
Četrpēdu jambs ar sievišķām klauzulām. Te rituma

tendences ir analoģiskas četrpēdu trohajam ar sie-
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višķām klauzulām: 1) aptuveni divreiz biežāks nekā
valodas modelī ir I pilnuzsvaru formas lietojums;
2) visiem dzejniekiem, izņemot Raini, vērojama valo-

das modelim pretēja tendence, t. i., 111 rituma forma

tiek lietota biežāk nekā IV; 3) Aspazija, F. Bārda

biežāk nekā citi pievēršas V rituma formai.

Piecpēdu jambs ar vīrišķām klauzulām.

rituma biežākas ir formas ar vairākiem uzsvaru izlai-

dumiem rindās: XV forma ar uzsvaru izlaidumu tre-

šajā un piektajā ikta (v-v-vvv-vv), XIII forma ar

metrisko uzsvaru izlaidumu otrajā un piektajā iktā

(\-vvv-v-vv), VI forma ar metrisko uzsvaru izlaidumu

pēdējā — piektajā iktā (v-v-v-v-vv). Turpretī I, 111,
IV, V rituma forma valodas modelī ieņem visai pie-

ticīgu vietu.

Dzeja salīdzinājumā ar valodas modeli ir piesardzī-

gāka ritmisko formu ar diviem un vairāk uzsvaru

izlaidumiem lietošanā (sal. modelī šīs formas aptver
vairāk nekā 50%, turpretī dzejā tikai nedaudz vairāk

par 35%). Otrkārt, piecpēdu jambā ar vīrišķajām

klauzulām, tāpat kā abos iepriekš apskatītajos četr-

pēdu pantmēros, lielāks nekā modelī ir I ritmiskās

formas īpatsvars. īpaši tas sakāms par Raiņa un

J. Akuratera dzeju, kuriem pilnuzsvaru forma sasto-

pama vidēji septiņreiz biežāk neka valodas modelī.

Vairāk nekā modelī, tomēr krietni mazāk nekā Rai-

nim un J. Akurateram I forma ir Aspazijai un

F. Bārdām.

Savukārt VI ritmiskās formas (metriskā uzsvara

izlaidums pēdējā iktā) lietojumā Aspazijas un F. Bār-

das rādītāji ir augstāki nekā valodas modelī un

daudz augstāki nekā Rainim. Ja Raiņa dzejā bieži

sastopamas šāda tipa rindas — «Kā viegla migla
saulē — mākons kūst», tad Aspazijai: «Un vīna vīt-

nes griežas ķekaros».
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Lai piecpēdu jambā ar vīrišķām klauzulām ritmis-

kais zīmējums biežā pilnuzsvaru formas lietojuma dēļ

nekļūtu vienveidīgs, Rainis biežāk nekā citi pievēr-
šas IV ritmiskajai formai ar uzsvara izlaidumu tre-

šajā iktā: «Tik sāpes jutu kā no dziļas vāts».

No ritmiskajām formām ar divu metrisko uzsvaru

izlaidumu dzejā, tāpat kā modelī, biežākās ir XIII

un XV formas. īpaši daudz tās sastopamas Aspazijas

dzejā. Piemēram: «Un laužot cik lai atkal apzvēru»

(XIII forma); «Aud atkal kopā to ar mūžību»

(XV forma).

Piecpēdu jambs ar sievišķām klauzulām. Tendences

ir tieši tādas pašas kā četrpēdu pantmēros ar sie-

višķām klauzulām. Rainis, J. Akuraters, ari V. Plū-

donis I pilnuzsvaru formu lieto daudz biežāk, nekā

tas ir valodas modelī. Savukārt Aspazija un F. Bārda

biežāk nekā valodas modelī pievēršas VI ritmiskai

formai («Kā gaišo seno dienu pēdjo liecinieku»,
F. Bārda; «Mums zīle vēsta īsu pavasari», Aspazija).

Šeit dzejnieki ritmiskās formas ar diviem metriskā

uzsvara izlaidumiem lieto retāk nekā vīrišķo klauzulu

ritumā. Tas attiecināms pat uz Aspaziju un F. Bārdu,
kas citos gadījumos šīs formas kultivēja. Dzejā salī-

dzinājumā ar modeli tiek biežāk lietota IV ritmiskā

forma («Cik sapņa izmodos, cik darba trokšņa», Rai-

nis) .

Dzejas ritmiskajām sakarībām, liekas, nav vaja-
dzīgs atsevišķs vispārinājums, jo, runājot par triju
pantmēru ritmiku, secinājumi — ar nelielām variā-

cijām — bija līdzīgi. Var vienīgi piebilst, ka Rainis

un K. Skalbe, arī J. Akuraters galvenokārt izkopj
simetriskos rituma variantus, bieži pat pretēji valo-

das modelī iezīmētajām tendencēm. Tā, kaut vai četr-

pēdu trohajā, vīrišķo klauzulu valodas ritumā pirmā
forma aptver tikai 5% gadījumu, turpretī sievišķo
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klauzulu ritumā jau 22%. Rainis abos gadījumos
I formu lieto gandrīz vienādi bieži (vīrišķo klauzulu

gadījumā 32%, sievišķo — 35%), tā padarot divu

ritmisko tipu uzbūvi simetrisku.

Ja, piemēram, biežais pilnuzsvaru formas lietojums
J. Akuratera dzeju nereti padara ritmiski vienveidīgu,
tad Rainis parādās kā smalks dažādu ritmisko formu

sabalsotības meistars. Nevar teikt, ka tikai ritmiskajā
līmenī vien būtu veidots šis dažādu tipu simetriskais

izvietojums. Tas ir Raiņa dzejas kompozīcijas vis-

pārēja principa atspoguļojums vienā no daudzajiem
līmeņiem. Noteiktam tēlu kompozīcijas paņēmienam
tekstā atbilst analoģisks, bet ne pilnīgi vienāds kom-

pozīcijas paņēmiens sintaktiskajā, metriskajā, ritmis-

kajā līmenī, teksta skaņu organizācijā (atskaņas,

aliterācijas, asonanses). Viena poētiskā teksta kom-

pozīcija projicējas vēl plašāk — blakusdzcjoļu, dze-

joļu ciklu, vēl plašāk — t. s. saiņu pantiņu, visa krā-

juma apjomā.
Kāpēc Rainis, J. Akuraters un K. Skalbe, dažos

gadījumos arī V. Plūdonis ir piesardzīgāki, mērenāki

ritmikā nekā Aspazija un F. Bārda? Metriskajā
ziņā — tieši otrādi — pirmie ir daudz krasāki, ra-

dikālāki jauno metru un pantmēru apgūšanā. Liekas,
ka Raiņa, J. Akuratera, K. Skalbes, arī V. Plūdoņa
piesardzība ritmikā ir kompensācija par krasajām
izmaiņām metrikā. Lai gadsimta sakuma lasītājs
jaunveidojamo dzejas formu neuztvertu kā tradicio-

nālās dzejas formas bojāeju, radikālākajiem dzejas
formas revolucionarizētājiem, kā Rainim, X- Skalbēm

un J. Akurateram, nācās dzejas tonizācijas procesu

(pēc laikabiedru liecībām tas izlikās kā dzejas pro-

zaizācijas process) mīkstināt ar pasvītroti stingru
ritumu. Un ne tikai ar pasvītroti stingru klasisko

pantmēru ritumu, bet arī ar striktu tonisko pantmēru
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ritumu. Metrisko uzsvaru izlaidumi gadsimta sākuma

daļenieka pantmēros, īpaši brīvajā daļeniekā, ir reti

sastopami.

Laikposmā, kad lirikā ir visievērojamākais tonisko

metru īpatsvars (1903.—1907. g.), F. Bārda, J. Po-

ruks, arī Aspazija stāv it kā sāņus no pārējiem dzej-
niekiem. Viņiem šai laikā neiznāk dzejoļu krājumi,
kas varētu līdzveidot jauno formu. Aspazija ar «Sar-

kanajām puķēm» un «Dvēseles krēslu» jauno tradī-

ciju gan ieskandina, bet nākamie viņas dzejoļu krā-

jumi iznāk krietni vēlāk, kad Raiņa, J. Akuratera un

X- Skalbes dzejas formā jau sākas tonikas atplūdi.
Tikko minēto hipotēzi varētu vai nu apgāzt, vai

arī pierādīt 20. gadsimta sākuma ritmikas salīdzinā-

jums ar 19. gadsimta ritmiku un arī ar 20.—30. gadu
dzejas tradīciju.

Ja 20. gadsimta 20., 30. gadu un padomju posma

dzejas materiāls ir viegli salīdzināms ar gadsimta
sākuma ritmiku, tad ar pagājušā gadsimta dzejas
rituma pētīšanu ir sarežģītāk. Līdz pagājušā gad-
simta pašām beigām vēl nebija pilnībā izskaustas

tādas poetica licentia parādības kā akcenta pārstatī-

jumi un neattaisnota vārda pēdējās zilbes redukcija,

apostrofi, lai dzejolis atbilstu rituma prasībām.

(A. Pumpura «Galviņa apdarināta», kur otrajā vārda

akcents pārcelts uz otro zilbi; Raiņa «Apdziedāšanas
dziesmās»: «Dziesmiņ' mana kā dziedāta, / Tā man

kauniņ' nedarīja» — apostrofu piemērs.)

Tādējādi 20. gadsimta un 19. gadsimta dzejas rit-

mika ir divas dažādas mākslinieciskās struktūras,
kurām arī pētot jāpieiet atšķirīgi. To ievērojot, salī-

dzinājumam izvēlējāmies tikai A. Pumpura visu četr-

pēdu trohajā un četrpēdu jambā rakstītās dzejas rit-

miku, vienīgi atsevišķos gadījumos ņemot palīgā vēl

agrāku — Vecā Stendera, kā arī citu 19. gadsimta
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otrās puses dzejnieku (Ausekļa, M. Kaudzītes) mi-

nētajos pantmēros rakstītās dzejas atlasi.

Divdesmitā gadsimta četrpēdu trohaja un jamba
ritmikas pamatīpatnības tika skatītas pēc A. Skujiņas,
A. Caka, J. Sudrabkalna (abu pēdējo pirmspadomju
un padomju posma dzeja analizēta atsevišķi), I. Zie-

doņa, I. Auziņa, K. Skujenieka, J. Rokpeļņa dzejas. 12

Protams, pilnīgai un vispusīgai 20. gadsimta latviešu

dzejas ritmikas īpatnību analīzei nepieciešams pla-
šāks materiāls. Bet, tā kā šis materiāls bija vajadzīgs
tikai salīdzinājumam, tad to var uzskatīt par statis-

tiski pietiekamu.
Kas šķir un kas tuvina šo dažādu laikposmu dzejas

ritmiku? Pirmkārt redzams, ka F. Bārda un Aspazija
savā dzejā turpina 19. gadsimta, pat 18. gadsimta

beigu dzejas ritmikas tradīcijas. Šada tipa ritmikai

raksturīga tuvība valodas modelim, resp., te ir diez-

gan daudz ritmisko formu ar uzsvara izlaidumu pē-
dējā iktā un ar diviem metriskā uzsvara izlaidumiem;
sal.: Aspazijai četrpēdu trohajā ar diviem metriska

uzsvara izlaidumiem — 30%, A. Pumpuram — tik-

pat, kamēr Rainim un J. Akurateram — tikai nedaudz

vairāk par 10%. Aspazijai un F. Bārdām, tāpat kā

Vecajam Stenderam, A. Pumpuram, Auseklim, M. Kau-

dzītēm, V ritmiskās formas īpatsvars četrpēdu pant-
mēros tuvojas valodas modelim vai ir pat lielāks.

Pretēja tendence raksturīga Raiņa, J. Akuratera,

K. Skalbes dzejas ritmiskajai līnijai.
A. Caks, J. Sudrabkalns 20. un 30. gados turpina

Raiņa dzejas ritmisko tradīciju. Viņiem, tāpat kā

Rainim, arī J. Akurateram, K. Skalbēm, raksturīgs

augsts pirmās pilnuzsvaru formas īpatsvars gan

12 Dzejnieka izvelē liela nozīme bija arī četrpēdu trohajā un

jambā uzrakstīto dzejoju skaitam.
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četrpēdu trohajā, gan jambā. Cetrpedu jamba un tro-

hajā Rainim un J. Akurateram I forma aptver vidēji
40%, A. Čakam — 30% rindu. A. Caks, tāpat kā

Rainis, pēc iespējas izvairās no V ritmiskās formas

ar metriskā uzsvara izlaidumu pēdējā ikta. Tikai ne-

daudz vairāk par 10% gan Rainim, gan A. Čakam

aptver ritmiska forma ar diviem metriskā uzsvara

izlaidumiem.

Šī gadsimta 60. gadu dzejā aizsākās līnija, kas ir

līdzīga 19. gadsimta ritmikai: palielinās ritmisko

formu ar divu metrisko uzsvaru izlaidumiem īpat-

svars. Bieži tiek kultivētas tās ritmiskas formas, kas

iepriekš bija reti sastopamas. Piemēram, J. Rokpelnim
raksturīgas tādas ritmiskās formas kā VII («Vai man

jums jāskaidro, de| kā»), VIII («Es vairs tik bieži

nepakaros», IX («Neizšķērdētaja loga»), X («Negai-
dīts un nepazīts»), XI («Nav rožu negrozāmu te»),
XII («Un vai ar to tev nepietiek»).

Divdesmitā gadsimta 40. un 50. gadu dzejas ritmi-

kai raksturīgs rituma kompromisvariants. No vienas

puses, tai piemīt tuvība valodas modelim, kas izskaid-

rojams, iespējams, ar to, ka šī posma dzeja formas

slāni maz izmanto semantiskiem mērķiem. Piemēram,

J. Sudrabkalna 20., 30. gadu dzejā četrpēdu jambs un

trohajs ritmiski tuvāks gadsimta sākuma tradīcijai,
bet 40., 50. gados — valodas modelim. Tātad pēckara
gados J. Sudrabkalna divzilbju pantmēru ritmika

poētiski ekspresīviem mērķiem netiek izmantota.

No otras puses, 40., 50. gadu dzejas ritmika jeb
precīzāk — citu formas elementu vidu arī ritmika

cenšas būt viena veida, viena tipa, pēc iespējas strik-

tāka (daudz I pilnuzsvara formas lietojumu). Te

izpaužas šo gadu dzejas unifikācijas tendence.

Tādējādi shematiski un pagaidām aptuvenā reidā

latviešu dzejas biežāk lietoto klasisko pantmēru —
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četrpēdu trohajā un jamba — ritmikas evolūciju var

attēlot sekojoši.
Mūsu mākslas dzejas sākotnējos attīstības posmos

ne tikai par ritmikas, bet par formas semantiskām

funkcijām vispār netiek domāts. Tāpēc dzeja ritmiskā

ziņā stipri tuva valodas modelim. Tomēr vienā ziņā
arī šī posma dzejas ritmika tiek veidota atšķirīgi no

valodas modeļa. Un proti, biežāks nekā modelī ir

I pilnuzsvaru formas lietojums. Tas noder dzejiskuma
pasvītrošanai un vajadzīgs, lai paradītu, ka. te ir

saistītā valodā veidots teksts, kas būtiski atšķiras no

prozas. Šāda tipa ritmika raksturīga, piemēram, Vecā

Stendera dzejai.
Kad dzeja jau ir pierādījusi savas patstāvīgās

eksistences spējas un tajā jau nostiprinājusies zināma

poētiskā tradīcija, I pilnuzsvaru formas lietojums sāk

tuvināties valodas modelim (piemēram, A. Pumpu-
ram), biežas ir ritmiskās formas ar divu metrisko

uzsvaru izlaidumiem. Tātad dzejas ritums ir samērā

brīvs, jo nav vairs šaubu, ka kāds to neuztvertu par

dzeju.
Divdesmitā gadsimta sākumā Rainis, K. Skalbe,

J. Akuraters, arī V. Plūdonis pilnībā pārveido 19. gad-
simta dzejas metrisko repertuāru. Toniskie metri lasī-

tajam ir negaidīti, neparasti. Ne vien lasītājam, bet

dažkārt pat dzejas pētniekiem tie asociējas ar kaut

ko nepareizu, kļūdainu, nedzejisku. Piemēram, A. Bračs

raksta: «Nesen atpakaļ daži rakstnieki zem svešiem

iespaidiem rakstīja tā sauktā brīvā ritmā [domāti
toniskie metri]. Izteiksme bija kaut kas vidējs starp
dzejotu un nedzejotu. Šis pantmērs ir atmests: dai-

ļums dibinājās uz noskaidrošanas, norobežošanas;

maisījums nav daiļš.» 13 Te uzskatāmi redzams, cik

13 Bračs A. Rakstniecības teorija. Cēsis, 1920, 58. lpp.



176

grūti gadsimta sākuma dzejniekiem bija lauzt kla-

sisko pantmēru tradīciju. Lasītājam dzeja asociējās
tikai ar trohaju un jambu, retāk — ar trijzilbniekiem.
Dajenieks, dzeja prozā, dzeja, kas uzrakstīta pārejošā
metriskā formā no daļeniekā uz taktometru vai no

daļeniekā uz verlibru, likās nedzeja, dzejas kropļo-
šana. Tāpēc vismaz ritmiski to vajadzēja padarīt
stingrāku, lasītājam uztveramāku.

Divdesmito un trīsdesmito gadu dzejnieki, īpaši
A. Caks, J. Sudrabkalns, nāk ar jauniem pārveidoju-
miem metrikā. Verlibrs, taktometrs, metriskā proza,

dzeja prozā lasītājā atkal izraisa nesaprašanu. Dau-

dziem šķiet, ka dzejai kā literatūras veidam draud

pagrimums, bojāeja. Pat tādam dziļas filoloģiskas
kultūras cilvēkam kā A. Upītim šī noliedzošā attiek-

sme pret jaunām vēsmām dzejā neiet secen: «Ikkatras

laikmetiskas dzejas strāvas pamatos ir vienojoša labā

vai kreisā, proletāriskā vai buržujiskā ideoloģija, ne-

vis vien jaunās pantu taisīšanas mākslas dziņa, kā

to savā naivā prātā iedomājies Aleksandrs Caks [..]
Tā redzam, ka Plauža vers libre nebūt nav pilnīgi
viņa brīvā rīcībā, bet gan vēl zem krievu futūristu-

anarhistu un vācu ekspresionistu-mistiķu smaga sloga.
Aiz pārāk lielas oriģinalitātes trauksmes rodas tādi

meklēti, māksloti, būtībā pavisam neestētiski «izspie-
dieni» kā «domu krūmi», «sviež manšetes gaisā un

sapņus, ko sapņojis Mocarts un Grīgs» v. tml. No

tādiem formas izdzimteņiem jātiek vaļā tikpat drīz

kā no čakiskā virziena teorijas postulāta.» 14

A. Čakam «jaunas pantu taisīšanas mākslas dziņa»
nepavisam nebija galvenais. Bet jaunais, nepieras-
tais izteiksmes veids maldināja arī A. Upīti, kura

14 Upits A. Literāriskas ekskursijas. Trauksminieki. — Do-

mas, 1930, 2. nr., 144. lpp.
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uzskati par dzejas formu bija cieši saauguši ar

19. gadsimta poētisko tradīciju.

Tāpēc nav brīnums, ka A. Čakam, A. Skujiņai,
J. Sudrabkalnam, J. Plaudim v. c. jaunās dzejas for-

mas veidotajiem brīvību metriskajā plāksnē vajadzēja
apvienot ar stingrumu ritmiskajā.

Četrdesmito un piecdesmito gadu dzejā pārsvarā
tiek lietoti tradicionālie klasiskie pantmēri. Atceroties

līdzīgu situāciju 19. gadsimta otrajā pusē, varētu

gaidīt, ka īpaši iecienītas ritmikā būs formas ar di-

viem uzsvaru izlaidumiem. Tā tas tomēr nenotiek.

Četrdesmito un piecdesmito gadu dzeja cenšas mak-

simāli tuvoties metriskajai shēmai, resp., stipri pie-

aug I pilnuzsvaru ritmiskās formas īpatsvars. Līdz

ar to metriskais un ritmiskais slānis it kā apvienojas

vienā, kļūst viegli prognozējams. Tas noplicina rit-

miskās izteiksmības iespējas.

Tāpēc 60., 80. gadu dzejā tiek veidots latviešu

poētiskajā kultūrā līdz šim visbrīvākais ritmiskais

ikts, kam raksturīgs liels procents ritmisko formu ar

diviem, pat trijiem metrisko uzsvaru izlaidumiem.

Tāda īsumā ir latviešu dzejas ritmiskās evolūcijas
aina.

Līdz šim ritmika tika raksturota vienā — ritmisko

formu rakursā. Pamatojoties uz datiem par to vai citu

ritmisko formu īpatsvaru, var izveidot t. s. ritmiskās

uzsvērtības līknes. Citiem vārdiem, var aprēķināt, cik

uzsvērts dzejā ir katrs no iktiem. Lai uzzinātu, pie-
mēram, pirmā ikta uzsvērtību četrpēdu jamba valodas

modelī ar sievišķām klauzulām, vajag summēt visu

to ritmisko formu rādītājus, kur pirmajā iktā nav

metriskā uzsvara izlaidumu. Tā ir I, 111, IV, V, IX,
X, XI un XV forma:

25,2+22,5+28,4+13,0+2,9+8,0=100,0%.
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Tātad valodas modelī pirmā pēda ritmiski uzsvērta

visos 100%.

Līdzīga veidā var aprēķināt arī pārējo pedu uz-

svērtību. Sīkāk konkrētie skaitliskie rādītāji netiek

analizēti. Tie viegli izsecināmi no ritmisko līkņu vis-

pārējā raksturojuma.
Pēdu ritmiskā uzsvērtība valodas modelī. Četrpēdu

pantmēros ar vīrišķo klauzulu veidojas alternatīvais

ritums: stipra, vāja, stipra, vāja pēda. Alternatīva

rituma tendence vērojama arī piecpēdu jambā ar sie-

višķām klauzulām (stipra, vāja, stipra, vāja, stipra

pēda). Savukārt četrpēdu pantmēros ar sievišķām
klauzulām raksturīgs uzsvaru «rāmis»: stiprākā, vis-

vājākā, stipra, stiprāka pēda. Un, visbeidzot, piec-

pēdu jambam ar vīrišķo klauzulu raksturīgs šāds

ritmiskais zīmējums: I pēda — stipra, II un 111 —

vāja, IV — stipra, V — ritmiski visvājākā pēda.
Valodas modelī sievišķo klauzulu ritumā pēdas ir

vidēji par 10% uzsvērtākas nekā vīrišķo klauzulu

ritumā.

Pēdu ritmiskai uzsvērtībai dzejā raksturīgas izlī-

dzinātākas, mazāk kontrastainas attiecības starp stip-

rajām un vājajām pēdām nekā modelī. Valodas mo-

deļa stiprās pēdas dzejā padarītas vājākas, savukārt

tās pēdas, kas modelī izteikti vājas, dzejā ir uzsvēr-

tākas.

Dzejā pēdu vidējā uzsvērtība ir lielāka nekā valo-

das modelī. Te izpaužas jau iepriekšminētā dzejas
tendence uz rituma lielāku striktumu nekā valodas

modelī.

Lielāka pēdu uzsvērtība nekā valodas modelī vien-

mēr ir Rainim, J. Akurateram un X- Skalbēm. Aspazi-

jai un F. Bārdām savukārt pēdu vidējā uzsvērtība

mazāka vai tādi pati kā modelī. Pārējie dzejnieki
vienā gadījumā ir tuvāk pirmajai, citā otrajai grupai.



179

Latviešu dzejā divzilbju pantmēru ritumos nav uz-

svara konstantes. Valodas modeli simtprocentīgi uz-

svērta pirmā pēda ir četrpēdu un piecpēdu jambā.
Turpretī dzejā pirmajā pēdā ir tikai ritmiskā domi-

nante, resp., visstiprākā pēda. Ritmisko dominanti

pirmajā pēdā atrodam J. Akurateram četrpēdu trohajā
ar sievišķām klauzulām, četrpēdu jambā un piecpēdu

jambā, bet Aspazijai un K. Skalbēm — četrpēdu

jambā ar sievišķām klauzulām. Tomēr nevar teikt,
ka ritmiskā dominante pirmajā pēdā būtu raksturīga
visu dzejnieku divzilbniekiem. Drīzāk var runāt par

diezgan izteiktu tendenci pirmo pēdu padarīt ritmiski

vājāku, līdzīgāku ar trešo pēdu četrpēdu pantmēros
un ceturto vai piekto pēdu piecpēdu jambā (Raiņa,
J. Poruka, V. Plūdoņa, F. Bārdas dzejā).

Vai var atrast kādu izskaidrojumu tam, kāpēc
dzejnieki pārsvarā pretojas valodas ritmiskajām ten-

dencēm attiecībā uz ritmisko konstanti? Eiropas dze-

jas lielākajā daļā šāda ritmiskā konstante ievērota

visai konsekventi. Liekas, šī parādība latviešu

20. gadsimta sākuma dzejas ritmikā jāskata kopsa-
karā ar pēdējās pēdas ritmisko uzsvērtību. Pēc valo-

das modeļa iznāk, ka vīrišķo klauzulu rituma gadī-

jumā divzilbju pantmēru pēdējā pēda ir visvājākā.
Dzejnieki turpretī aktīvi pretojas arī šai tendencei,
krietni pastiprinot pēdējās pēdas uzsvērtību. Tas ra-

dies tāpēc, ka mūsu gadsimta sākuma dzejai neap-

šaubāms paraugs bijusi Eiropas poētiskā tradīcija,
vispirms vācu un krievu dzeja. Tajā pēdējā pēdā ir

ritmiskā uzsvara konstante. Tieši tādēļ arī mūsu dzejā
tiek pastiprināta pēdējā pēda, padarot ritmiski vājāku
pirmo pēdu.

Protams, pēdējās pēdas pastiprināšanu latviešu

20. gadsimta dzejā nevar atvedināt tikai no cittradī-

ciju ietekmēm. Nozīme ir arī tendencei pašā dzejā
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unificēt vīrišķo un sievišķo klauzulu ritumu, šī sav-

starpējā vīrišķo un sievišķo klauzulu rituma ietekme

ir viegli izskaidrojama: pārsvarā dzejoļi tiek sacerēti

ar pamīšus vīrišķām un sievišķām klauzulām. Seko-

šana dabiskajam valodas ritumam uz katra soļa iz-

sauktu nevēlamus ritmiskos kontrastus, padarītu dze-

joļu ritmisko struktūru brīvāku, kas savukārt radītu

gadsimta sākuma lasītajam vēl papildu grūtības ri-

tuma uztverē.

Šai ritmiskās unifikācijas tendencei nav padevies
tikai Rainis. Viņš gan tuvina pēdējās pēdas uzsvērtību

vīrišķo un sievišķo klauzulu ritumā, bet attiecīgi ko-

riģē citu pēdu uzsvērtību, tā izbēgot no ritmiskās

vienveidības.

Ilustrācijai divi dzejoļi, kur pirmajā vīrišķo un sie-

višķo klauzulu rituma unifikācija skaidri redzama,

īpaši otrajā panta. Turpretī otrajā dzejolī vīrišķo
klauzulu rituma ietekmi uz sievišķo klauzulu ritumu

nevar novērot.

No dzīves es par dziļu ievainots —

mans prieks vairs nevar būt bez slēpām ēnām.

Tā bērzs, kas pavasarī izrobots,

gan lapām apaužas — līdz citiem — lēnām,

bet zaru krēsla, draugiem nemanot,

no vecās vats pa mizu sudraboto

sak lēnas, skaidras lāses asarot

un skumja šalka iet pār galvu vaiņagoto

(F. Barda. «No dzīves es ievainots..»)

No tāles dzirdu: aizšalc lieli vēji,
Dun dobji kritieni, kaut kas vēl lūst;

Kaut kur vēl vārstās logs un aizkrīt spēji,
Un trokšņi klūpot bezdibenī grūst.

Ap mani klusums izklāj klaju telpu;

Kā viegla migla saulē — mākons kūst,

Un augšā zila debess aiztur elpu.
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Sirds pēkšņi līdzi klust, tik bail tai top.
Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop.

(Rainis. «Augstums»)

Te var uzskatāmi redzēt Raini arī kā ritmiskas

kompozīcijas meistaru. Pirmais pants — l, XVI, IX,

IV ritmiskā forma. Otrais pants — tikai I forma. Tre-

šais pants — I, V forma. Saturā visidilliskākajam —

otrajam — pantam atbilst arī vienas ritmiskās formas

trīskāršs atkārtojums. Bet tas nerada ritmisko vien-

muļību, jo kontrastam ar formā un saturā vismierī-

gāko otro pantu pirmais un pēdējais ir ritmiski da-

žādi, bet ar vienu rokrakstu (jo gan pirmais, gan

pēdējais pants sākas ar vienādu — I ritmisko formu).

Turpretī citētajā F. Bārdas dzejolī pēdējās četras

rindas, t. i., viss noslēdzošais pants, sacerētas vienā

ritmiskajā formā — V, kas rituma ekspresīvās iespē-

jas līdz ar to mazina.

Ka jau varējām redzēt, ritums dzejā pārsvarā ne-

pavisam nav pasīvs valodas rituma inerces atveido-

tājs. Var ar pilnu pārliecību teikt, ka pēc ritmiskā

zīmējuma īpatnībām var atšķirt ne tikai stilistiski

neitrālo valodas ritumu no dzejas rituma, bet arī

atsevišķu dzejnieku ritmiskos rokrakstus. Protams,
savā dziļākajā pamatā dzejas ritums nevar nesekot

valodā ieliktajām potencēm. Piemēram, dzejnieki visos

pantmēros dod priekšroku tiem ritmiskajiem varian-

tiem, kas ir dabiskāki, vieglāki.

Tomēr dzejas ritums neapšaubāmi satur arī ārpus-
valodas — noteiktu kultūrtradīciju, arī individuālo,
stilistisko tendenču «nospiedumu».

Vispirms, kā jau vairākkārt tika uzsvērts, 20. gad-
simta sākuma dzejas ritums ir nesalīdzināmi strik-

tāks, var teikt pat — tuvāks metriskajai shēmai nekā

valodas ritums.



Dzeja atšķirībā no prozas vispirmām kārtām no-

zīmē saistīta valodā veidotus tekstus. Dažos attīstī-

bas posmos dzejnieki šo dzejas specifisko īpašību
cenšas īpaši izcelt, kā tas notiek 20. gadsimta sā-

kumā, citos notušēt, centrā izvirzot citus poētiskus
uzdevumus, kā, piemēram, 60., 80. gadu dzeja. Sādi

posmi parasti seko viens otram pēc kārtas. Kad māk-

slas dzeja sāk tikai veidoties kā poētiska sistēma, ir

svarīgi, lai tā būtu tuva metriskajai shēmai, savai

«valodai». Savukārt tad, kad dzeja pietiekami ilgi
attīstījusi kādas formālās īpatnības, tā kļūst ritmiski

brīvāka. Bet reizē arī lielu metrisko pārkārtojumu
posmos ritmika kļūst stingrāka, it kā vienveidīgāka.
Tādējādi par novatorisma un tradīcijas attiecībām

metrikā un ritmikā var runāt kā par korelējošām: ja
viena no šīm divām sistēmām ir ar izteikti jaunu

raksturu, otra saglabā stingrāku struktūru.
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NOBEIGUMS

«Taisni tagad, kur dzīve taisās plīst
ārā no vecajiem, šaurajiem rāmjiem,
mums nesamaksājami dārgs šis spēks:
par visu vairāk mums vajaga spiesties
pret šīm vecām, satrunējušām sienām,
kas mūs šķir no saules»

K. Skalbe

«Jauna viela prasa jaunu formu.»

V. Plūdonis

Pētīt dzejas formu nenozīmē pētīt tikai formu. Pē-

tot formu, ik uz soļa sastopamies ar saturu; savukārt,

pētot dzejas idejiski tematisko pusi, vienmēr prātā

jāpatur mākslas teksta formas semantika. Ja to ig-
norē, liela daļa no dzejas poētiskās informācijas, kas

ieslēpta no prozas atšķirīgā formālajā struktūrā, ne-

nonāk līdz lasītājam.
Vai formas īpatnības var pastāstīt par satura īpat-

nībām? Varētu domāt, ja ir savdabīga forma, jābūt
arī interesantam saturam. Diemžēl tā teikt nozīmētu

stipri vienkāršot dzejas mehānismu. No dzejas prak-
ses zinām, ka ne viens vien smalks formas meistars

tomēr nav spējis pacelties līdz tādam pašam līmenim

semantikā. Tā, krievu dzejā kā virtuozu formas eksperi-

mentētāju, talantīgu visdažādāko metru un strofu ap-

guvēju pazīstam V. Brjusovu. Latviešu dzejā jaunu
metrisko formu izmēģinātājs bija J. Medenis. Tomēr
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tie viena, ne otra dzeju nevar vērtēt kā tikpat spēcīgu
arī saturā.

Tātad jāsecina, ka forma neko neizšķir? Šāds slē-

dziens tomēr ir vienpusīgs. Arī saturs, lai cik aktuāls,
sabiedriski nozīmīgs tas būtu, pats par sevi vēl ne-

veido labu dzeju. K. Skalbe pirmajos dzejoļu krāju-
mos ir sabiedriski asāks un noteiktāks nekā vēlākajos
krājumos — bet vai arī mākslinieciski pārliecino-
šāks?

Te nonākam atkal pie senās patiesības par formas

un satura vienību. Jauna forma var būt tikai aizsegs
satura tukšumam un jauns saturs — māksliniecis-

kuma trūkumam. Jāskatās, vai forma funkcionē poē-

tiskajā tekstā — vai tā pastāv tikai kā dekorācija
vai kā poētisko informāciju koncentrējošs slānis.

Forma nav vienādi nozīmīga visas dzejas attīstības

posmos. Deviņpadsmitā gadsimta otrajā pusē dzejas
forma ir orientēta uz tipisko, uz visiem kopējo. Dzej-
nieki raksta vienos un tajos pašos divzilbju pant-
mēros un pārsvarā četrrindu pantos. Formas slānim

te ir pakārtota loma.

Deviņpadsmitajā gadsimtā svarīgākā bija kopības,
tradīcijas nepārtrauktības izjūta. Divdesmitā gad-
simta dzeja kultivē atšķirīgo, oriģinālo, individuālo.

Centrā izvirzās pārtrauktības, diskrētā jēdziens. Vecā

tradīcija ar tās saturu un formu tiek apzināti atmesta.

Gadsimta sākuma dzejnieki dzīvo ar domu, ka «līdz

pašiem pamatiem jauns viss tiks» (Rainis).
Te slēpjas ari viena no būtiskākajām atšķirībām

starp romantisma virzienu un 20. gadsimta sākuma

dzejas romantisko poētisko tipu. Pagājušā gadsimta

romantiķi nezaudēja kontinuitātes ideju. Atskaites

punkts viņiem bija tautas mutvārdu tradīcija, kuru

viņi turpināja un tālāk attīstīja. Divdesmitā gadsimta
sākuma dzeja pagātni atdala no sevis kā nederīgu
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un novecojušu, visu uzmanību un spēkus koncentrējot
uz tagadni un nākotni, uz «jauno laiku, kas šalkās
trīs» (Rainis):

Šie sīkie ļaudis, šis sīkais laiks,
Un visam pāri šis pelēkais tvaiks —

Tur saucēja balss bez atbalss zūd,
Tie sīkā mierā un laimītē trūd.

Tie savas pierītes krunkās rauc

Un dziļdomīgi degunus šņauc,
Tie pūlas sirsniņu dzirkstēs pūst,
Bet kā lai liesmas iz plēnēm plūst? ...

Viss aizpūsts prom, viss noslaucīts nost!

А! o!

Та bij! ta bij! ho! tā vairs nav.

Laiks tapis liels, ej laukā, rau!

Tvaiks aizpūsts prom, miegs noslaucīts nost,
Vairs nevar dūmi acīs kost.

(Rainis. «Sīkais laiks»)

Līdz ar to nebijušu nozīmi iegūst arī dzejas forma.

Metrs nav vairs tikai noteikts lirikas žanra vai te-

matikas autemātisks pavadonis. Metrs, pantmērs,
strofika v. c. formas elementi palīdz veidot jauno
dzejas semantiku. Forma kļūst līdzvērtīga ar saturu:

«To pašu saturu, ko viens dzejnieks ietvēris tādā,

otrs var ietvert citādā ritumā; no tam dzejojums dabū

tūlīt citādu nokrāsu. Pantmēram, ritumam ir jo liela

nozīme sacerējuma īpatnības izcelšanā.»1
Tas jaunais formā, ar ko pārsteidza savus laika-

biedrus 20. gadsimta sākuma latviešu dzeja — to-

nika, polimetrija, brīvie pantmēri, astrofija, pārejo-
šas metriskas formas no tonikas uz verlibru, daļējās
atskaņas, baltās vārsmas —, nebija kaut kas agrāk

' Plūdonis V. Kur dzīvība, tur dzeja, 142. lpp.
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neredzēts un nedzirdēts. Tā, daļenieki latviešu dzejā
ir pazīstami jau no K. Elverfelda un K. Hūgenber-

gera laikiem, polimetrisko kompozīcijas veidu atro-

dam jau Vecā Stendera dzejā. Laiku pa laikam poli-
metrija parādās arī 19. gadsimta lirikā. Pagājušā
gadsimta otrajā pusē atrodam arī brīvajos pantmē-
ros — brīvajā jambā un brīvajā trohajā rakstītus

dzejoļus. Tas viss nebija pirmreizīgs. Pirmreizīgas
bija tikai attiecības starp pantmēriem, to samērs met-

riskajā repertuārā. Daļenieks bija sastopams arī

19. gadsimta dzejā, bet semantiski neitrāls un nelielā

skaitā. K. Skalbe, J. Akuraters, V. Plūdonis v. c. šo

metru izvirza centrā, piešķirot tam spilgtu novitātes

oreolu. Rakstīt daļeniekā 20. gadsimta pirmajā des-

mitgadē nozīmē rakstīt netradicionāli un labāk, nekā

tas tika darīts iepriekš.
Var runāt vismaz par diviem posmiem gadsimta

sākuma dzejas metrikas attīstībā. Pirmais: ar jauno
dzejnieki saprot pēc iespējas simtprocentīgu iepriek-
šējās, 19. gadsimta otrās puses tradīcijas elementu

nomaiņu ar pilnīgi citiem. Vecās formas, un vispirms
tie ir divzilbnieki, asociējas ar pseidotautiskumu,

epigonismu. Tāpēc dzejnieki cenšas apiet šos metrus

ar līkumu vai izmantot parodijās un satīrās. Par

jaunās tradīcijas raksturīgāko pantmēru kļūst brīvais

daļenieks, kas pēc savas uzbūves bieži ir visai tuvs

verlibram.

Otrais posms sākas tad, kad ar jaunveidojamo tra-

dīciju dzejnieki sāk saprast ne tikai veco formas un

satura elementu aizstāšanu ar citiem, bet arī jaunu
saišu izveidošanu starp iepriekšējās un gadsimta sā-

kuma lirikas formelementiem, tā panākot poētiskas
izteiksmes padziļinājumu. Tas notiek pēc 1907.—

1909. gada, kad dzejnieki sāk sevi apzināties ne tikai

par nebijušas poētiskās tradīcijas veidotājiem, bet



187

ari par iepriekšējo dzejas tradīciju mantotājiem un

turpinātājiem. Metriskais repertuārs stabilizējas, nav

vairs kāda viena pantmēra vai metra izrāviena kā

pirmajā posmā. Metrikā atkal ienāk tradicionālie

pantmēri — četrpēdu trohajs un četrpēdu jambs. Tā-

dējādi sillabotonikas īpatsvars gan pieaug, bet turpat
līdzās biežuma ziņā atrodas ar toniskie pantmēri.

Liekas, dzeja atgriežas pie 18. un 19. gadsimta
raksturīgā kontinuitātes principa. Tā tas arī notiek,
bet uz neilgu laiku. Divdesmitajos un trīsdesmitajos
gados nākamās paaudzes dzejnieku А. Caka, A. Kur-

cija, J. Sudrabkalna, L. Laicena v. c. lirikā atkal ir

izteikts antitradicionālisms.

Tieši gadsimta sākumā notiek arī straujas izmai-

ņas dzejoļu krājumu izveidē. 18. un 19. gadsimtā

dzejas grāmatās dzejoļi bija sakārtoti galvenokārt

pēc to žanriskās piederības: «Antoloģiski un epigram-

matiski», «Humoristiski un satīriski», «Albumdzejoļi»,
«Dziesmiņas», «Idilles» utt. Pēc žanriskā principa
veidota lielākā daļa 19. gadsimta otrās puses dzejas

grāmatu (piemēram, V. Plūdoņa «Pirmie akordi»).
Otrs princips pagājušā gadsimta lirikā ir tematiskais.

Te dzejoļi apvienoti atsevišķās nodaļās pēc to piede-
rības patriotiskajai, prātnieciskajai, mīlas, dabas te-

matikai, kā tas ir Ausekļa, A. Pumpura krājumos.
Tomēr arī te dzejoļi īstenībā ir katrs par sevi un

ciešākas saites savā starpā neveido.

Tikai 20. gadsimta sākumā latviešu lirikā notiek

pāreja no atsevišķa dzejoļa kā noteiktas semantikas

nesēja uz dzejoļu kopu, uz dzejoļu ciklu, uz visu krā-

jumu kā vienotu, nedalāmu organismu, kur katram

dzejolim ir sava noteikta vieta. Mainot tā vietu, iz-

ņemot atsevišķu dzejoli no cikla, rodas tukšums,
kuru sekojošie dzejoļi nevar aizpildīt.
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Dzejoļu cikliem ir sarežģītāka semantiskā struk-

tūra. Rodas daudzpakāpju sistēmas, kur tradicionā-

lajiem poētiski ekspresīvajiem slāņiem — rindai, div-

rindei, pantam, dzejolim — tiek pievienoti jauni

slāņi — dzejoļu kopas un dzejoļu krājums. Šāds

jauns kompozīcijas paņēmiens īpaši raksturīgs
K. Skalbes, F. Bārdas un Raiņa krājumiem. Te at-

rodam arī vienu no atbildēm uz jautājumu, kāpēc
gadsimta sakuma lirikā tik strauji pieaug polimet-
risko kompozīciju skaits. Vairāki dzejoļi apvienojas
it kā vienā lielā dzejolī, un bieži katram no mikro-

dzejoļiem ir savs pantmērs.

Polimetrija nav tikai formāls apvienojums. Jau-

nais dzejoļu kompozīcijas veids saistīts ar jaunu se-

mantiku. Monosemantisko 19. gadsimta dzejoļu vietā

20. gadsimta sākumā tradīcija rada polisemantiskus.
Šis polisemantiskums vēlāk kļūst par vienu no orga-

nizējošiem principiem 20. gadsimta dzejā, prozā,
mākslā vispār. Pagaidām — gadsimta sākumā —

tas pārsvarā ir saistīts ar dzejoļu ciklizāciju.
Vēlāk Rainis šo dzejoļu kompozīcijas veidu padzi-

ļina «Dagdas skiču burtnīcās», izveidojot t. s. saiņu
pantiņus, kur bieži zūd robežas ne tikai starp blakus-

dzejoļiem, bet starp dzejoļiem vispār. Tā dzejoļu
cikls vēlīnajā Raiņa dzejā pāraug vēl sarežģītākā,
lielākā kompleksā, kur semantiskā pamatvienība ir

ne dzejolis, ne dzejoļu cikls, bet viss krājums ko-

pumā, šodien tas nav nekas neparasts, bet šī gad-
simta pirmajos gadu desmitos tāda veida kompozī-
cija bija jaunums.

Apskatāmajā laikposmā poētisko meklējumu lokā

nokļūst arī dzejoļu grāmatu virsraksti. lepriekšējo
gadsimtu mākslas dzejā krājumi saucās par «Dzies-

miņām», «Ziņģēm», t. i., pēc žanriskās piederības vai



189

ari pēc dzejoļu tematikas: «Tēvija un svešumā», kā

arī abus principus apvienojot vienā — «Mīlestība

un mīlestības gaudu ziņģes».

Divdesmitā gadsimta sākumā dzejoļu krājumu
virsraksti bieži sāk pildīt dzejoļa-vienrindes, dze-

joļa-rnoto funkcijas. Virsraksts aptver krājuma poē-
tisko saturu koncentrētā veidā. Deviņpadsmitajā gad-
simta vēl nereti bija gari, smagnēji virsraksti. Šī

gadsimta sākuma dzejoļu grāmatu nosaukumam

dzejnieki pārsvarā izvēlas divus vārdus: «Cie-

tumnieka sapņi», «Zemes dūmos», «Veļu laikā»,

«Emigrantu dziesmas», «Daugavas viļņos», «Dvē-

seles krēsla», «Ziedu klēpis», «Saulains stūrītis»,

«Izplesti spārni».

Raiņa pirmā lirikas krājuma nosaukums šai ziņā

netipisks: «Tālas noskaņas zilā vakarā». Ne velti to

vēlāk sauc vienkārši par «Tālām noskaņām». Nākamo

dzejoļu grāmatu nosaukumi ietilpst gadsimta sākuma

poētikas gultnē: «Vētras sēja», «Klusā grāmata»,
«Gals un sākums», «Čūsku vārdi», «Addio bella!»,
«Mēness meitiņa». Te krājuma saturs koncentrēts

divos īsos vārdos. Izmainot vienu no šiem vārdiem

vai to kārtību, mainās visa krājuma jēga. «Gals un

sākums» nepavisam nav tas pats, kas «Sākums un

gals». Vārdu kārtība, tātad forma, maina arī krā-

juma filozofisko nostādni. Ne velti Raiņa piezīmēs
atrodam tik daudz dzejas krājumu nosaukumu va-

riantu. Šis jautājums nodarbinājis dzejnieku ne ma-

zāk kā pati dzejoļa uzrakstīšana, kā kompozicionālas
dabas jautājumi.

K. Skalbe ļoti precīzi raksturojis Raiņa dzejas
būtību: «Rainis nelieto daudz vardu: viņa māksla ir

ietvert vienā pašā vārdā veselu pasauli. Dažs viņa
vārds līdzinās satīta audekla gabalam. Pavirši
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skatoties, tu neredzi nekā, bet sāc interesēties, tin vaļā,
un tu ieraugi lielisku gleznu.» 2

To pašu lielākā vai mazākā mērā var attiecināt uz

visu gadsimta sākuma poētisko tradīciju. Tā salīdzi-

nājumā ar 19. gadsimta dzeju kļūst koncentrētāka,

īsāka, kodolīgāka. Šis īsums iegūts uz daudz lielāka

formas noslogotības rēķina nekā agrāk.
Prozā ritums parasti ir mainīgs, tāpēc saistīt to

ar kādām semantiskām intonācijam nav iespējams.
Prozas teksts parasti netiek dalīts noteikta garuma

nogriežņos. Kā ritums, tā dalījums periodos te nav

iepriekš paredzams, līdz ar to šie elementi nevar

uzkrāt semantisko informāciju.
Turpretī dzejā ritumu var klasificēt rituma formās

un variantos, sistematizēt noteiktos pantmēros. Vieni

un tie paši metri, strofikas īpatnības ir raksturīgas
daudzām poētiskajām skolām un virzieniem. Tas pa-

līdz dzejniekiem, vārdā nenosaucot, tieši nenorādot,

tikai ar šādu formas alūziju palīdzību vien sasaistīt

savu liriku ar kāda cita perioda dzeju. Gadsimta sā-

kuma lirika ir faktiski pirmā mūsu mākslas dzejas
tradīcija, kas lielā mērā izmanto šo formas seman-

tisko ietilpību.
Tieši gadsimta sākumā aizsākas vēl viena mūs-

dienu dzejas īpatnība, kuru šodien mēs pat īsti ne-

spējam novērtēt. Proti, gadsimta sākuma dzeja iz-

mainās ar tādu ātrumu un intensitāti, kāda tai nav

bijusi visos tās iepriekšējās attīstības posmos, kopā

ņemot. Tas dod ļoti reljefu vissīkāko detaļu izgais-

mojumu: «Te krustojas ceļi, nāk meklētāji, asāk sa-

cērtas sociālo pretrunu zibeņi, aug cīnītāji, izvirzās

personības un dzejnieka lielums un niecība atklājas
daudz spilgtāk nekā citos periodos.» 3

2 Skalbe K. Kopoti raksti, 8. sēj. R., 1939, 17. lpp.
3 Valeinis V. Latviešu lirikas vēsture. R., 1976, 82. lpp.



191

Mēs jau esam pieraduši, ka 20. gadsimta dzejas
virzieni, skolas nomainīja cita citu, lāgā pat neiesak-

ņodamies, pat it kā neapstājoties. Šo virzienu nosau-

kumiem Eiropas tautu dzejā bija visdažādākās

variācijas: simbolisms, ego- un kubofutūrisms, imaži-

nisms, akmeisms, konstruktīvisms, aktīvisms, jaun-
romantisms, jaunklasicisms, ekspresionisms, impre-
sionisms, sirreālisms . .. Gadsimta sākuma latviešu

dzejā šī virzienu ņirboņa nav tik krasa, tā izpaužas

nogludinātākā veidā nekā, piemēram, vācu vai krievu

literatūrā. Tomēr arī mūsu lirikā virzienu daudzbal-

sība ir pietiekami jūtama, lai to iek|autu 20. gadsimta
kultūras polifonismā.

Gadsimta sākuma latviešu dzejas meklējumi nav

izolējami no citu tautu šī laikposma literatūras. Ve-

cās vērtību sistēmas, vecā satura un formas izmešana

no «laikmetības kuģa» vērojama gan mikroapmēros
(atsevišķiem dzejniekiem, atsevišķos reģionos), gan

makroapmēros — visas Eiropas kultūrā.

Lai izsekotu šim procesam plašā kontekstā, nepie-
ciešams ilgs salīdzināšanas darbs, ietekmju nošķir-
šana no neatkarīgām līdzīgām parādībām.

Poētisko meklējumu virziens gadsimta sākuma Ei-

ropas kultūrā vispārējos vilcienos sakrīt. Galvenā at-

šķirība atrodama jauno un veco kultūrelementu sa-

mēros, sabalansējumā.
Latviešu lirika 20. gadsimta sākumā vecās formas

nomaiņā ar jaunu ir viena no radikālākajām. Pirma-

jos desmit šī gadsimta gados neklasisko metru īpat-

svars latviešu dzejā sasniedza pat 80%- Tas ir viens

no augstākajiem tonikas rādītājiem. Gadsimta sākuma

igauņu dzejā tonika aptvēra tikai aptuveni 30%,4 1 ie-

4 Пыльдмяэ Я. Системы эстонского стихосложения и черты

развития силлабо-тонической системы XX в. Автореф. дисс.

канд. филол. наук. Тарту, 1971, с. 22—30.
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tuviešu — tikai 10%,5 ukraiņiem tonikas sistemātiska

apguve, kā uzskata šīs dzejas pētniece N. Kostenko,
īstenībā sākās tikai 30. gadu beigās. 6

Salīdzināt tonisko metru īpatsvaru apskatāmā pe-
rioda krievu un latviešu dzejā grūti, jo tonikas sa-

stāvs šajās tradīcijās ir atšķirīgs. Mūsu dzejas to-

nika aprobežojas praktiski tikai ar daļenieku, tāpēc
šī metra īpatsvars gadsimta sākumā ir ļoti augsts.
Krievu lirikā tonisko metru sastāvs ir dažādāks: da-

ļenieks, taktometrs, akcentētās vārsmas. Gadsimta

sākumā te ienāk arī verlibrs (A. Bloks, M. Kuzmins).
Latviešu dzejā, kas saistīta ar pirmajā zilbē fiksētu

vārdakcentu, tehniski visai sarežģīti rakstīt tādās

metriskajās formās kā taktometrs, akcentētās vār-

smas, šo formu vairāk vai mazāk sistemātiska ap-

guve sākas tikai 20. gadu beigās un «otro elpu»

iegūst 60., 70. gadu lirikā.

Sakrīt ne tikai poētisko meklējumu virziens un

raksturs dažādās kultūrtradīcijās, bet arī dzejas sis-

tēmas pārkārtojumu kulminācijas laiks. Tā A. Bloka

dzejas metriskā repertuāra pētnieks P. Rudņevs kon-

statē, ka dzejnieka neklasiskās metrikas attīstības

kulminācijas laiks ir 1904.—1907. gads,7 t. i., tieši

tas posms, kad arī latviešu lirikā jauno formu īpat-
svars ir vislielākais.

Dzejas zinātniekus nevar nevilināt arī savstarpējo
ietekmju un aizguvumu izpēte. Vieglāk ir runāt par

noteiktu formu ietekmi, kas ienāk ar tulkojumiem vai

8 Girdzjauskas J. Lietuviu eiledara. XX anižius. Vilnius,

1979, р. I5&

6 Костенко H. Основные тенденции развития украинского
стихосложения XX в. Автореф. дисс. докт. филол. наук. Киев,

1983, с. 14, 15.
7 Руднев П. А. Метрический репертуар А. Блока. — Бло-

ковский сборник, т. 2. Тарту, 1972, с 255.
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citkultūras iespaidu uz atsevišķa dzejnieka metriku

vai strofiku. Tā, liekas, ir nobriedusi nepieciešamība
pēc detalizētas Raiņa — J. V. Gētes metrikas izpē-
tes. Tulkojot J. V. Gētes darbus, Rainis bagātina
latviešu dzejas metriku ar vācu «lauztajām vārsmām»

un antīko tetrametru sillabotonisku pārlikumu, ar

dažādām stingrajām strofiskajām formām.

Daļenieki mūsu lirikā ienāk 19. gadsimtā ar

J. V. Gētes, H. Heines v. c. vācu dzejnieku tulkojumu
starpniecību. Tomēr tas nenozīmē, ka pastiprinātā

pievēršanās dajeniekam būtu saistīta ar vācu dzejas
tiešu ietekmi. Pirmkārt, vācu dajeniekam raksturīgi
pārsvarā vienzilbīgi intervāli starp iktiem, turpretī
latviešu dzejā tie ir lielākoties divzilbīgi. Otrkārt, da-

ļeniekā tapšanas process, sairstot pastāvīgajam in-

tervālam starp metriskajiem uzsvariem trijzilbju
pantmēros, uzskatāmi vērojams E. Veidenbauma

dzejā. Var runāt par paraugiem dajenieka izveidē,
bet pārspīlēti būtu runāt par tiešu svešas formas pār-

ņemšanu.
Nevar apiet arī jautājumu par F. Nīčes kā filozofa

un kā mākslinieka ietekmi uz mūsu gadsimta sākuma

literatūru. Atsevišķus rakstus F. Nīčem veltījuši
J. Poruks, R. Blaumanis, V. Plūdonis. Par vācu rakst-

nieka izteiksmes īpatnībām izteikušies Rainis un

J. Akuraters. Viņa darbus tulkojis V. Plūdonis, arī

Rainis. Pēdējais — dzeju no «Tā runāja Zaratustra»,
aforismus. Krājumā «Tālas noskaņas zilā vakarā»

dzejolim «Vēls saules stars» kā moto liktas rindas no

«Zaratustras»: «Vai tad es dzenos pēc laimes, es

dzenos pēc sava darba.» Domājot par nākotnes cilvēku,
Rainis uzmanīgi studējis arī F. Nīčes «Viņpus laba

un Jauna» un «Tā runāja Zaratustra».8 F. Nīčes

8 Viese S. Jaunais Rainis. R., 1982, 139., 327. lpp.
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immorālajam nākotnes cilvēkam Rainis pieiet kri-

tiski: «Kristietība, Tolstojs, Garborgs, ētiskā kultūra,
Nīče — visi tikai sporādiski mēģinājumi — filozo-

fiska stostīšanās, jo visi stāv uz vecā pamata, un

tas iau kļuvis nepareizs.»9

Gadsimta sākuma dzejniekiem īpaši tuvs ir F. Nī-

čes paradoksālais, aforistiskais izteiksmes veids: «Ari

tam. kas Nīčes domām un mācībām nebūt nepiekrīt,
nebūs iespēiams atturēties no šīs valodas spēka un

burvīguma, kas pilnīgi liek aizmirst tās neskaidrās

un gluži tumšās vietas, kādas atronas viņa grāmatā
«Also sorach Zarathustra».» 10

Kā viens no avotiem latviešu verlibra, dzeiprozas
tanšanā ir biiusi arī F. Nīčes daiļrade (īpaši J. Po-

rukam un V. Plūdonim).
Taču F. Nīčes ietekme neaprobežojas tikai ar sti-

listiku. Gadsimta sākuma dzeiniekus, kas grib veidot

visu no jauna, pievelk vina skepticisms, kritiskais un

ārdošais gars, prasība pēc visu vērtību pārvērtēša-

nas. Semantiskas sasaukšanās ar F. Nīči jūtamas
J. Akuratera. V. Plūdoņa dzejā.

Aizraušanās ar F. Nīčes ideiām, īpaši dekadentu

aprindās, iegūst epidēmisku rakstura. «Daudz tiek

minēts Nīčes vārds, bet no desmit reizēm deviņās

nevietā. Viens otrs no mūsu jaunākajiem liriķiem

mērkaķo pakal Nīčes aforistisko stilu un visu noār-

došo kritiku, Nīčes tumšā, grūti izprotamā simbolis-

tika pie viņiem izvērsusies par nejauku un nciēdzīgu
vārdu vēstījumu f. .1 Nīčes gara tur nav, tikai vina

izķēmotā ārpuse,»' 1 jaunākās lirikas apskatā

B RLMVM, mv. Nr. 59035, 119.
10 Blaumanis R. Siiāiot. skalojot zeltu. Recenzijas, raksti,

vēstules R.. 1981. 118. lnn.
11 Upits A. Jaunākā lirika. — Latviešu literatūras kritika.

R., 1957, 2. sēj., 204. lpp.
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1907. gadā raksta А. Upīts. Kā redzam, A. Upīts
stingri šķir F. Nīči kā neapšaubāmi savdabīgu, lai

arī pretrunīgu mākslinieku no neveikliem viņa atda-

rinātājiem, kas izkropļo, pārveido pa savam, padara
banālas un vienpusēji uztveramas viņa idejas.

F. Nīčes daiļrade lielā mērā sekmēja aloģiskā iz-

teiksmes veida, aforistiskuma, cikliskās attīstības

idejas, mitoloģisma elementu ienākšanu ne tikai lat-

viešu, bet 20. gadsimta Eiropas dzejā vispār. 12

Līdz 20. gadsimtam mūsu dzejā noteicošā bija
vācu kultūras ietekme. Divdesmitā gadsimta sākumā

latviešu dzejnieku redzeslokā nonāk krievu, skandi-

nāvu, franču literatūra. Ļ. Tolstoja, X- Hamsuna es-

tētisko uzskatu ietekme K. Skalbes daiļradē, latviešu

20. gadsimta sākuma dzeja (V. Plūdonis, t. s. deka-

denti) un krievu simbolisms, J. Akuraters un franču

dzeja — šie un vēl citi kultūras sakaru jautājumi
prasa atsevišķu pētījumu.

Astoņpadsmitā un deviņpadsmitā gadsimtā latviešu

dzejas organizējošais princips bija simetriskais. «Si-

metrijas (un jebkuras citas likumsakarības) estētis-

kās iedarbības jēga slēpjas psihiskajā procesā, kas

saistīts ar tās likumu atklāšanu. Ja likums ir ļoti
vienkāršs un ātri atminams, tad tas vairs nesaista

un apnīk.» 13

Pagājušā gadsimta otrajā pusē dzejas formas si-

metriskums izpaužas galvenokārt gatavu, nemainīgu
stereotipu atkārtošanā. Metrikas, strofikas, skaņu

12 Par F. Nīčes ietekmi uz krievu simbolistiem A. Bloku,
K. Baļmontu, A. Beliju sk.: Григорьев А. Л. Мифы в поэзии

и прозе русских символистов. — Сб.: Литература и мифо-
логия. Л., 1975, с. 56—79.

13 Шубников А. В., Копцык В. А. Симметрия в науке и

искусстве. Изд. 2-е. М., 1972, с. 13.
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organizācijas elementu estētiskā iedarbība jūtami ma-

zinās. Lai lirikas formas simetrija kļūtu atkal poētiski
informatīva un estētiski iedarbīga, nepieciešams pār-
ejas — asimetriskais posms. 20. gadsimta sākuma

dzejnieki pievēršas brīvajiem pantmēriem, astrofijai,
baltajām vārsmām, daļēji atskaņotai dzejai, polimet-
rijai, pārejošām metriskajām formām — visam, kam

pamatā ir asimetriskais organizācijas princips. Forma

iegūst ekspresivitāti un atkal kļūst semantiski ietil-

pīga. Taču tikai asimetrijas izvirzīšana priekšplānā
draud novest pie lirikas formas vienveidības. Rainis,
K. Skalbe, V. Plūdonis un citi 20. gadsimta sākuma

dzejnieki pakāpeniski reabilitē tradicionālo simet-

risko formas organizācijas principu.

Tieši mūsu gadsimta sākumā pirmoreiz veidojas
dzejas formas daudzveidības iespējamība. Līdzās pa-
stāv gan simetriskie, gan asimetriski veidotie pant-
mēri un strofas.

Savstarpēji korelējošas ir metrikas un ritmikas at-

tiecības. Laikposmos, kad latviešu dzejas metrikā

galvenokārt tiek kultivēta simetrija (divzilbnieki,
strofiskums, atskaņas), ritmikā valda asimetriskais

organizācijas princips. Ritmiski dzeja ir ļoti brīva.

Bieži sastopamas ritmiskās formas ar diviem un vai-

rākiem metriskā uzsvara izlaidumiem. Tāda ir 19. gad-
simta otrās puses lirikas forma.

Divdesmitā gadsimta sākumā metrika, kā jau tika

uzsvērts, ir pasvītroti asimetriska. Ritmiskajā slānī —

tieši otrādi — tiek izkoptas galvenokārt pilnuzsvaru
ritmiskās formas vai formas ar vienu metriskā uz-

svara izlaidumu (parasti dzejas rindas beigās vai

sākumā). Redzams, dzejā, tāpat kā jebkurā citā fun-

kcionālā sistēmā, nepieciešams simetriskā un asimet-

riskā principa līdzsvars. Vienveidīga simetrija no-



māc, ātri apnīk; savukārt pārāk izteikta asimetrija
var izjaukt objekta struktūrisko veselumu.

J. Alunāns, Auseklis, A. Pumpurs J9,. gadsimta,
vidū pierādīja, ka latviešu dzejā var rakstīt visās ta-

jās formās, kas atrodamas citu kultūrtautu īpašumā.
20. gadsimta sākuma dzejnieki pirmoreiz pilnā mērā

izmantoja formas semantisko noslogotību, kas palī-
dzēja bagātināt, koncentrēt un padarīt mākslinieciski

pārliecinošāku dzejas saturu. Raiņa, Aspazijas, J. Po-

ruka, V. Plūdoņa, K. Skalbes, F. Bārdas, J. Akura-

tera poētiskie jaunatklājumi veido 20. gadsimta lat-

viešu dzejas kultūras pamatu. A. Čaka, J. Sudrab-

kalna, J. Ziemeļnieka v. c. 20., 30. gadu dzejnieku

verlibri, metriskā proza, dzejproza, baltās vārsmas,

astrofija, pārveidojumi atskaņās v. c. formas īpatnī-
bas turpina un padziļina gadsimta sākumā izstrādāto

māksliniecisko sistēmu. 60., 70. gadu dzeja, iespē-

jams, ir tā, kas gadsimta sākuma poētisko tradīciju,
kurai pamatā ir tiekšanās pēc oriģinālā, negaidītā,

jaunā, pabeidz veidot. Sākot ar 70. gadu otro pusi,
līdzās asimetriskajai formai ūn paradoksālajai dze-

jas domai (O. Vācietis, I. Ziedonis, M. Čaklais v. c.)
arvien samānāmāka kļūst dzeja, kurai pamatā ir

simetriskais_ veidošanas princips (M. Bendrupe,
A. Skalbe, Ā. Elksne, L. Briedis v. c). Taču tas ne-

nozīmē atteikšanos no gadsimta sākuma poētiskās
pieredzes. Ja 60. un 70. gadiem svarīgākais, tuvākais

gadsimta sākuma dzejā bija tās antitradicionālisms,
tad 80. gados arvien lielāku nozīmi iegūst K. Skalbes,
Raiņa v. c. meklējumi formas simetrijas izteiksmībā,

tradīciju pārmantojamības, pēctecības doma.
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PIELIKUMI

1850.—1890. GADA LATVIEŠU DZEJAS

METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Sk. saīsinājumu sarakstu 236. lpp.
2 Šeit un turpmāk: I — dzejoļu skaits; II — biežums, % no

kopējā dzejoļu skaita.

Tl' T3 T4

i» l и I II I I II

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

1 0,5 5

1

2

5

2,4

1,1

1,2

4,0

25

41

31

55

36

12

21

12,2

19,1

35,2
32,0

21,2

16,7
16,9

Pavisam 0,10 13 1,24 221 21,1

тз Tu тг

I I п I I II I I II

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

9

5

3

2

10

1

2

4,4

2,3

3,4
1,2

5.9
1.4

1,6

2

1

1,0

0,6

2 0,9

Pavisam 32 3,06 3 0,29 2 0,19
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T8 TDž IR Pavisam T

п II i п i I п

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

1

2
1

2

0,5
0,9

1,1

1,2

9

2

4

3

12

4

4.4

0,9

4,5
1,7

7,1

3,2

1

3

1

1

1

0,5
1,4

1,1

0,6

1,4

53

55

41

62

62

14

32

25,9
25,6

46,6

36,0
36,5

19,4

25,8

Pavisam 6 0,57 34 3,25 7 0,67 319 30,5

.12

I I li I I ii I I ii

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte

J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

2

1

3

1,0

0,6
1,8

13

1

10

25

27

1

2

6,3

0,5

11,4
14,5
15,9

1,4

1,6

19

14

6

30

21

2

31

9,3
6,5

6,8

17,4

12,4
2,8

25,0

Pavisam 6 0,57 78 6,69 123 11,8

.15 J6 .18 JDž

■ I ii П и ■ I и I I и

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

24

8

5

10

25

5

4

11,7
3,7

5,7

5,8

14,7
6,9

3,2

5

7

1

2

1

2,4
3,3

0,6

1,2
1,4

1 0,5
17

5

12

29

17

2

11

8,3
2,3

13,6
16,9

10,0

2,8
8,9

Pavisam 81 7,74 16 1,53 1 0,10 93 8,89
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Л В Pavisam J Pavisam 2 zib

I I II 1 I II I I II

J. Alunāns
Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

7

21

1

1

2

3

10

3,4
9,8

U
0,6

1,2

4,2
8,1

87

57

34

97

97

14

58

42.4 140

26.5 112

38.6 75

56,4 159

57,1 159

19,4 28

46,8 ' 90

68,3

52,1
85,2

92,4

93,5
38,9

72,6

Pavisam 45 4,30 444 42,5 763 72,9

Am2 Am3 Am4 Am5

i I и ■ I ii I I II

J. Alunāns

Auseklis
A. Pumpurs
M. Kaudzīte

J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

1

1

1,1

1,4

2

1

1

7

2

0,9

0,6

0,6

9,7

1,6

8

1

2

5

3,9

0,6
1,2

6,9

1

1

0,5

1,4

Pavisam 2 0,19 13 1,24 16 1,53 2 0,19

AmDž Pavisam

Am
D2

II ■ I II I ļ II I I II

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte

J. Esenberģis
E. Vcidenbaunis

J. Poruks

2

1

1

3

1,0

0,5

1,1

4,2

1 0,5 12

3

2

2

3

17

2

5,9

1,4

2,3
1,2

1,8

23,6

1,6

1

3

2

0,5

4,2

1,6

Pavisam 7 0,67 1 0,10 41 3,92 6 0,57
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D3 Dl DDž DB

и LI JI ■I II 'I л

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaurris

J. Poruks

1

1
0,6
0,6

2 2,8

1

1
0,5
0,5 1 0,5

Pavisam 2 0,19 2 0,19 2 0,19 1 0,10

3 zib ma Pavisam
3 zib

ЕУк2 Dk3

II -I II ■ I II . I II

J. Alunāns
Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

1 0,5 15 7,3
5 2,3
2 2,3
3 1,7
4 2,4

22 30,6
4 3,2 1 0,8

3

9

6

2

4

9

1,5

4,2

3,5

1,2

5,6
7,3

Pavisam 1 0,10 55• 5,26 1 0,10 33 3,15

Dk4 DkDž DkB
Pavisam

Dk

I I п I II ■1 -и i ļ ii

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

9

1

9

5

4,4

1,1

12,5
4,0

10

3

3

2

1

4

4,9

1,4
3,4

1,2

1,4
3,2

3

4

1

3

1,5

1,9

1,4

2,4

25

16

4

6

4

15

22

12,2

7,4

4,5
3,5

2,4

20,8

17,7

Pavisam 24 2,29 23 2,20 11 1,05 92 8,80
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Hk (Ed) Log
Dzeja

'proza
NK1

■I II -I II ■ I II ■I li

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

14

60

1

6,8

27,9

1,4

8

1

2

3,9

1,1

2,8

7 3,3
47

83

5

6

4

18

22

22,9
38,6

5,7
3,5

2,4

25,0

17,7

Pavisam 75 7,17 11 1,05 7 0,67 185 17,7

Mk Pk

9 I II I I II I I II

J. Alunāns

Auseklis

A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

155

117

77

162

163

50

94

75,6

54,4
87,5

94,2

95,9

69,4
75,8

202

200

82

168
167

68

116

98,5

93,0
93,2

97,7

98,2

94,4
93,5

3

15

6

1

2

4

8

1,5

7,0
6,8

0,6

1,2

5,6
6,5

Pavisam 818 78,2 1003 95,9 39 3,73

E

I

DubiaDubi

T
ia

II

Pavisam

dzejoļu
Pavisam

rindu

J. Alunāns

Auseklis
A. Pumpurs
M. Kaudzīte
J. Esenberģis
E. Veidenbaums

J. Poruks

3

1

1,7

0,6

205

215

88

172

170

72

124

5616

4205

3666

4333

2170

952

3139

Pavisam 0,38 1046 24081
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2. pielikums

RAIŅA DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: 1. — Tālas noskaņas zilā vakarā (1903);
2. — Vētras seja (1905); 3. — Klusā grāmata (1909); 4.

—

Tie, kas neaizmirst (1911); 5. — Gals un sakums (1912).

T2 T3 T4 те TDž

II i I II ■ I II ' I II 11 I!

l.«

2.

3.

4.

5.

1 1,15
1

1

3

1,45

1,08

1,70

10

2

8

12

19

11,5

2,90

8,16

12,9
10,8

6

3

6,12

1,70

1

1

2

7

6

1,5
1,45

2,04

7,53
3,41

Pavisam 1 1,19 5 0,96 51 9,75 9 1,72 17 3,25

1B Pavisam 11 2 zib ma П J3

t I II i I li ■ I 41 1 I л II

1.

2.

3.
4.

5. 2 1,14

12 13,8
4 5,80

16 16,3
20 21,5
33 18,8 2 1,14

3

2

2

3,45
2,90

1,14

1

1

4

2

6

1,15
1,45

4,08

2,15

3,41

Pavisam 2 0,38 85 16,3 2 0,38 7 5,34 14 2,68

Л4 j5 1B Pavisam J

ii ■ I ii ■ I Ii ■ I ii II

1.

2.

3.

4.

5.

5

2

5

5

12

5,75
2,90

5,10

5,38

6,82

15

5

6

4

28

17,2

7,25
6,12

4,30

15,9

2

2

11

21

2,90
2,04

11,8

11,9

2

5

15

2,30

5,10

8,52

26

12

22

22

84

29,9

17,4

22,4
23,7

47,7

Pavisam 29 5,54 58 11,1 36 6,88 22 4,21 166 31,7
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Pavisam

2 zib

I II

1)2 Am2 3 zib ma Pavisam

3 zib

и .1 II li I | ii

1.

2.

3.

4.

5.

38

16

38

42

119

43,7

23,2

38,8
45,2

67,6

7

1

4

2
1

8,05

1,45

4,08
2,15

0,57

3 4,35

1 0,57

7

4

4

2

2

8,05

5,80

4,08
2,15

1,14

Pavisam 253 48,4 15 2,8.7. 3 0,57 1 0,19 19 3,63

Dk2 Dk3 Dk4 Dk5 DkDž

i ļ II
I
I I II ■I II i ļ II II

1.

2.

3.

4.

5.

7

11

16

8

5

8,05

15,9

16,3
8,60

2,84

8

2

2

8

2

9,20

2,90

2,04
8,60

1,14

15 17,2
13- 18,8
8 8,16

13. 14,0
8 4,55

1 1,15 5

4

5

5

12

5,75

5,80

5,10
5,38

6,82

Pavisam 47 8,99 22 4,21 57 10,9 1 0,19 31 5,93

DkB Pavisam I)k Ed

I I п I I II i | II I I II

l

2.

3.

4.

5.

3

8

10

9

10

3,45

11,6
10,2

9,68

5,68

.,39

38

41

43

37

44,8
55,1

41,8

46,2

21,0

14

4

14,3 — —

2,27 6 3,41

Pavisam 40 7,65 198 37,9 18 3,44' 6 1,15
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3. pielikums

V. PLŪDOŅA DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: 1. — Pirmie akordi (1895); 2. —

111 lirisku dziesmu (1918); 3. — Via dolorosa (1918); 4. —

Tāli taki, tuvi tēli (1921).

К1 NK1 МК PK

I I II I I II 0 I II II

1.

2.
3.

4.

5.

45

20

42

44

121

51,7
29,0

42,9

47,3

68,8

39

38

55

43

47

44,8
55,1

56,1

46,2

26,7

84

58

97

87

168

96,6
84,1

99,0

93,5
95,5

3

11

1

6

8

3,45
15,3

1,02

6,45
4,55

Pavisam 272 52,0 222 42,4 494 94,5 29 5,54

Pavisam

dzejoļu

Pavisam

rindu

1.

2

3.

4.

5.

87

69

98

93

176

1504

1315

1637

1409

2449

Pavisam 523 8314

T2 T4 Tf> TDž

i ļ II i ļ и ■ I и -I II ■ I II

и

2.

3.
4.

1

1

1,43

2,00

1

1

1,43

0,92

9

8

7

8

12,9

7,34

10,3
16,0

1

2

1

1,43

1,83

2,00

1

3

5

1

1,43
2,75

7,35
2,00

avisam 2 0,67 2 0,67 32 10,8 4 1,35 10 3,37
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ТВ Pavisam Т 2 zib та J2 J3

.1 •II .1 II ■ I П ■ I п . I

Г

2.

3.

4.

1

2

1

1,43

1,83
1,47

14

16

13

11

20,0

14,7
19,1

22,0

2

2

2

2,86

1,83
2,94

1 0,92 2

1

1,83

2,00

Pavisam 4 1,35 54 18,2 2,02 1 0,34 3 1,01

,'5 J6 JDž ,1В

i | и ■ 1 II I | и . I II i ļ и

I.
2.

3.

4.

11

3

1

3

15,7

2,75

1,47

6,00

3

7

1

7

4,29

6,42

1,47

14,0

7

1

10,0

2.00

3

2

2

3

4,29

1,83

2,94

6,00

9

7

9

1

12,9
6,42

13,2

2,00

Pavisam 18 6,06 18 6,06 8 2,69 10 3,37 26 8,75

Pavisam J
Pavisam

2 zib
D2 DDž Am2

i | MI I | II ■I li i ļ и i ļ II

I.
2.

3.

4.

32

22

13

16

47,1

20,2
19,1

32,0

49

40

28

27

70,0

36,7
41,2

54,0

1

2

1,43

1,83
1 1,47 1 1,47

Pavisam 84 28,3 144 48,5 3 1,01 1 0,34 1 0,34
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Am3 Am4 AmDi l>AmB з zib ma

I ļ II I ļ II i | II ■ I II II

1.

2.

3.

4.

1

2

1

1,43

1,83

1,47

4 5,71 1 1,43 1 1,43
3

2

2,75

4,00

Pavisam 4 1,35 4 1,35 1 0,34 1 0,34 5 1,68

Pavisam

3 zib
Dk2 Dk3 Dk4 Dk5

■ I II ■I II .1 II .1 II II

1.

2.

3.

4.

8

7

3

2

11,4

6,42

4,41
4,00

1

6

7
2

1,43

5,50

10,3
4,00

3

16

5

2

4,29

14,7

7,35
4,00

3

5

4

1

4,29

4,59

5,88
2,00

1 1,47

Pavisam 20 6,73 16 5,39 26 8,75 13 4,38 1 0,34

DkDž DkB Pavisam

Dk
Ed Dzeja

prozā

■ I II ■I u u ■ I H i | и

1.

2.

3.

4.

2

7

2

1,83

10,3
4,00

1

18

7

8

1,43
16,5

10,3

16,0

8

47

31

15

11,4
43,1

45,6

30,0

2 2,86
1 0,92

avisam 11 3,70 34 11,4 101 34,0 2 0,67 1 0,34
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4. pielikums

F. BĀRDAS DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: 1. — Zemes dēls (1911); 2. — Dziesmas

un lūgšanas Dzīvības Kokam (1923).

Kl NKV Mk Pk

i I п I II i I ii ■ I ii

1.

2.

3.

4.

57

47

31

29

81,4

43,1
45,6

58,0

10

48

31

15

14,3

44,0

45,6
30,0

67

95

62

44

96,7

87,2
91,2

88,0

3

14

6

6

4,29

12,8
8,82

12,0

Pavisam 164 55,2 104 35,0 268 90,2 29 9,76

Pavisam

dzejoļu
Pavisam

rindu

L

2.

3.

4.

70

109

68

50

912

2160

1334

1209

Pavisam 297 5615

T2 T3 T4 T5 te

п ■ I II ii i ļ и ■ I II

1.»
2. 1 0,41 1 0,41

10

44

7,41

18,3

1

7

0,74

2,90 1 0,41

Pavisam 1 0,27 1 0,27 54 14,6 8 2,13 1 0,27
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TDž Pavisam T 2 zib ma .13

i I II i | II п i ļ п ■ I II

1.

2.

3

1
2,22
0,41

1 0,74 15

55
11,1
22,8

1

1

0,74

0,41 14 5,81

Pavisam 4 1,06 1 0,27 71 18,9 2 0,53 14 3,72

J4 J5 .16 JDž .IR

I I II ■ I II ■ I II ■ I II ■ I II

1.

2.

2

14

1,48

5,81

8

9

5,93

3,73
5

18
3,70
7,47

1

9

0,74

3,73

13

18

9,63

7,47

avisam 16 4,26 17 4,52 23 6,12 10 2,66 31 8,24

Pavisam .1 Pavisam

2 zib
D2 D3 Dl

п II ■I II II ■ I II

1.

2.

29

82

21,5

34,0

45 33,3
138 57,3 1 0,41 3 1,24 2 0,83

avisam 111 29,5 183 48,7 0,27 3 0,80 2 0,53
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Am3 lAm4 AmDž Pavisam

3' zib
Dk2

■I и и i | п и i | II

г.
2. 1 0,41 2 0,83 2 0,83 11 4,56

12

4
8,89
1,66

Pavisam 1 0,27 2 0,53 2 0,53 11 2,93 16 4,26

Dk3 Dk4 DkDž DkB Pavisam
Dk

.1 II .1 II i I II ■I II .1 II

1.

2.'

20

35

14,8

14,5

11

19

8,15

7,88

9

9

6,67

3,73

29

14

21,5

5,81

81

81

60,0

33,6

Pavisam 55 14,6 30 7,98 18 4,79 43 11,4 162 43,1

Kl NK1 Mk Pk

I п I I II I I II .1 п

1.

2.

45

149

33,3

61,8

81

81

60,0

33,6

126

230

93,3

95,4

9

11

6,67

4,56

Pavisam 194 51,6 162 43,1 356 94,7 20 5,32

Pavisam

dzejoļu
Pavisam

rindu

1.

2.

135

241

3073

4946

Pavisam 376 8019
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5. pielikums

К. SKALBES DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Seit un turpmāk: 1.— Cietumnieka sapņi (1902); 2. — Kad
ābeles zied (1904); 3. — Zemes dūmos (1906); 4. — Veļu
laikā (1907); 5. — Emigrantu dziesmas (1909); 6. — Sirds un

saule (1910); 7. — Sapni un teikas (1912); 8. — Daugavas
viļņi (1918).

тз T4 Т5 ТВ Pavisam T

.1 II 11 II I II .1 11 ■ I II

I.»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

2

2

3,03

3,57

1,50

3

1

8

6

6

6

19

22

9,1

3,2

21,6
16,7

10,7

18,2
28,8

16,5
1

2

1,52

1,50

1

2

2,70

3,03

4

1

9

6

8

6
22

26

12,1

3,23
24,3

16,7

14,3
18,2

33,3

19,5

Pavisam 5 1,18 71 16,7 3 0,71 3 0,71 82 19,3

2 zib. J2 J3 .11 .1Г)
m. а.

I I II i | Л ! I II ■ I и I ■ II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 1 0,75

1

1

1

2,70

2,78

0,75

2

4
12

12

8

23

5,4
11,1

21,4

36,4
12,1

17,3

4

2

2

2

3

2

15

12,1

6,45

5,41
5,56

5,36

3,03

11,3

2

9

3,03

6,77

Pavisam 1 0,24 3 0,71 61 14,4 30 7,06 11 2,59
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JDž .115 Pavisam J Pavisam

2 zib

•i I н i I п i I п ■ I п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

1

1

1

8

5,56

1,79
3,03

1,52

6,02

4

1

7

6

11

17

12,1

2,78

12,5
18,2

16,7

12,8

8

2

5

10

23

19

24

73

24,2
6,45

13,5

27,8

41,1
57,6

36,4

54,9

12 36,4
3 9,68

14 37,8
16 44,4

31 55,4
25 75,8
46 69,7

100 75,2

Pavisam 13 3,06 4G 10,8 164 38,6 247 58,1

1)2
Pavisam

3 zib
Dik2 Dk3 Dk4

■ I II I I II II I I II ■ I II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

1

2,78

0,75

1

1

2,78

0,75

2

1

1

1

1

6,06

2,70

1,79

1,52
0,75

1

9

7

3

8

4

12

9

3,03
29,0

13,5

8,33
14,3

12,1

18,2
6,77

7
7

3

3

2

1

16

21,2
22,6

8,11

8,33

6,06

1,52

12,0

Pavisam 2 0,47 2 0,47 6 1,41 51 12,0 39 9,18
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DkDž DkB
Pavisam

Dk

Dzeja

prozā

I I U I I II I I II ■I IL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

4

3

12,1

2,26

5

6

2

6

12

6

15,2

19,4

5,41
16,7

21,4

9,09

19

22

11

12

21

6

20

29

57,6

71,0

29,7
33,3

37,5

18,2

30,3
21,8

1 3,23

Pavisam 1,65 37 8,71 140 32,9 1 1,65

Kl NKl
Mk

Pk

I I и I I II I I и I | и

г.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

12

3

14

17

31

25

46

101

36,4

9,68

37,8

47,2
55,4

75,8

69,7

75,9

19

23

11

12

21

26

20

29

57,6

74,2

29,7
33,3

37,5

78,8

30,3

21,8

31

26

25

29

52

31

66

130

93,9

83,9

67,6
80,6

92,9

93,9

100,0
97,7

2

5

12

7

4

2

3

6,06

16,1

32,4
19,4

7,14

6,06

2,26

Pavisam 249 58,6 141 33,2 390 91,8 35 8,24
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6. pielikums

J. AKURATERA DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: 1. — Zvaigžņu nakts (1905); 2. — Zie-

meļos (1905); 3. — Bez svētnīcas (1907); 4. — Astras (1909);
5. — Sirds varā (1911); 6. — Dienu prieks (1919).

Pavisam
dzejoļu

Pavisam
rindu

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

33

31

37

36

56

33

66

133

555

663
625

478

970

558

1161

2229

Pavisam 425 7239

T3 14 TV TDž ТВ

■ I II I I II 11 II 11 II I II

l.«

2.

3.

4.

5.

6. 1 0,70

4

2

3

1

3

7

4,88

4,55

5,66
1,82

5,45

4,93

1

2

1

1,22

3,77

1,82

2

1

3

3

2,44

1,82

5,45

2,11

1

1

2

1

2,27

1,89
3,64

0,70

Pavisam 1 0,23 20 4,64 4 0,92 9 2,09 5 1,16
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Pavisam T 2 zib ma ,12 J3 J4

■ I II II ■ I II ■ I II II

I
2.

3.

4.

5.

6.

7

3

6

4

7

12

8,54

6,82

11,3
7,27

12,7

8,45

1

3

1,82

5,45 1

2

1,82

1,41
2

12

3,64

8,45

6

1

5

10

7

27

7,32

2,27

9,43
18,2

12,7

19,0

Pavisam 39 9,05 4 0,93 3 0,70 14 3,25 56 13,0

J5 JDž Pavisam J Pavisam

2 zib

■ I II .1 II ■ I II ■I II ■ I и

к.

2.

3.

4.

5.

6.

3

7

5

30

47

3,66

13,2

9,09

54,5
33,1

1

1

3

2

5

1,22
2,27

5,45

3,64
3,52

5

5

11

7

1
1

6,10

11,4
20,8

12,7

1.82
0,70

15 18,3
7 15,9

23 43,4
25 45,5
43 78,2
94 66,2

22 26,8
10 22,7
29 54,7
30 54,5
53 96,4

106 74,6

Pavisam 92 21,3 12 2,78 30 6,96 207 48,0 250 58,0
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D3 Pavisam

3 zib
Dk2 Dk3 Dk4

■ I II II ■ I и ii ■ I II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1 1,22 1 1,22 1

3

1

3

6

1,22

6,82
1,89

5,45

4,23

16

7

5

5

1

13

19,5

15,9

9,43
9,09

1,82

9,15

5

2

3

1

5

6,10

4,55

5,45
1,82

3,52

Pavisam 1 0,23 1 0,23 14 3,25 47 10,9 16 3,71

Dk5 DkDž DkB Pavisam
Dk

Dzļeja

prozā

■ I II II ■ I п .1 II .1 II

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

2

1

1,22

4,55

0,70

10

2

3

4

7

12,2

4,55

5,66

7,27

4,93

17 20,7
17 38,6
13 24,5
9 16,4

4 2,82

50 61,0
33 75,0
22 41,5
24 43,6
2 3,64

36 25,4

7 8,54

Pavisam 4 0,93 26 6,03 60 13,9 167 38,7 7 1,62

Kl NKl Mk Pk

i и i I п i I п п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

23

10

29

30

53

106

28,0

22,7

54,7
54,5

96,4

74,6

57

33

22

24

2

36

69,5

75,0
41,5

43,6

3,64

25,4

80

43

51

54

55

142

97,6
97,7

96,2

98,2

100,0
100,0

2

1

2

1

2,44
2,27

3,77

1,82

Pavisam 251 58,2 174 40,4 425 98,6 6 1,39
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7. pielikums

J. PORUKA DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: 1. — 1900.—1903. g. dzeja; 2. — 1904.—

1905. g. dzeja; 3. — 1906.—1911. g. dzeja.

Pavisam

dzejoļu
Pavisam

rindu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

82

44

53

55

55

142

1392

926

1029

1520

930

3025

Pavisam 431 8822

тз Т4 TDŽ Pavisam Т .13

>1 II I I II п .1 II ■ 1 II

U
2.

3.

1 1,43

12

8

14

13,6

11,4

26,4

1 1,14 13

9

14

14,8

12,9

26,4

1

2

1,43

3,77

Pavisam 1 0,47 34 16,1 1 0,47 36 17,1 3 1,42

л

I |

JDž JB

I | II

Pavisam J Pavisam
2 zib

■ I и i ļ ii ■ I п

1.

2.

3.

16

4

13

18,2

5,71
24,5

2

1

1

2,27

1,43
1,89

8

3

4

9,09
4,29

7,55

26

9

20

29,5
12,9

37,7

39

18

34

44,3

25,7
64,2

Pavisam 33 15,6 4 1,90 15 7,11 55 26,1 91 43,1
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Am2 Pavisam 3 zib Dk2 Dk3

I I II II I II ■ I ii

I.
2.

3.

2 2,27 2 2,27 5

9

5,68

12,9
11
4

3

12,5

5,71

5,66

Pavisam 0,95 0,95 14 6,64 18 8,53

Dk4 DkDž DkB Pavisam
Dk

I I II I I п I I II н

I.
2.

3.

5

8

4

5,68

11,4

7,55

3

4

1

3,41
5,71

1,89

15

14

7

17,0

20,0

13,2

39

39

15

44,3

55,7

28,3

Pavisam 17 8,06 3,79 36 17,1 93 44,1

Kl Nkl Mii Pk

г I II I II I I II ■ I II

1.

2.

3.

41

18

34

46,6

25,7

64,2

39

39

15

44,3

55,7
28,3

80

57

49

90,9

81,4
92,5

8

13

4

9,09

18,6
7,55

Pavisam 93 44,1 93 44,1 186 88,2 25 11,8

Pavisam

dzejoļu
Pavisam

rindu

l.
2.

3.

88
70

53

1747

2462

941

is 211 5150
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8. pielikums

ASPAZIJAS DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

1 Šeit un turpmāk: L. — Sarkanās puķes (1897); 2. — Dvē-

seles krēsla (1904); 3. — Saulains stūrītis (1910); 4. — Ziedu

klēpis (1912); 5. — Izplesti spārni (1920).

T3 T4 TDž Pavisam T J3

I II i n i I и . I"

l. 1

i
3.

4.

5.

4

2

10,8
3,85

4

2

3

3

11

10,8
3,85

4,69

2,75

10,0

1

3

2

2,70

2,75

1,82

9

4
3

6

13

24,3 10

7,69 2

4,69 —

5,50 —

11,8 —

27,0
3,85

Pavisam 6 1,61 23 6,18 6 1,61 35 9,41 12 3,23

Л4 Л5 JDŽ лв Pavisam J

'I II ■ I II I I II i | II и II

1.

2.

3.

4.

5.

10

8

1
4

27,0

15,4

0,92
3,64

4

I

3
9

7,69

1,56

2,75
8,18

1

5

4

10

2,70

7,81

3,67
9,09

1

3

3

3

1,92

4,69

2,75
2,73

21

15

9

И
26

56,8

28,8

14,1

10,1
23,6

Pavisam 23 6,18 17 4,57 20 5,38 10 2,69 82 22,0

2 zib ma
Pavisam

2 zib
D2 Pavisam

3 zib
Dk2

■ I II ii ■I п п i | II

1.

2.

3.

4.

5.

2 3,13

30

19

14

17

39

81,1

36,5
21,9

15,6

35,5

1

1

1,92

0,91

1

1

1,92

0,91

2

7

4

3

5

5,41
13,5

6,25

2,75
4,55

Pavisam 2 0,54 119 32,0 2 0,54 2 0,54 21 5,65
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Dk3 Dk4 DkDž DkB Pavisam

Dk

II I | II i | .
ii II I ļ • II

1.

2.

3.

4.

5.

3

7

11

5,77

6,42

10,0

2

8

8

20

13

5,41
15,4

12,5

18,3

11,8

2

2

26

37

21

5,41

3,85
40,6

33,9

19,1

7

6

12

16

13,5

9,38

11,0

14,5

6

27
44

79

66

16,2

51,9
68,8

72,5

60,0

avisam 21 5,65 51 13,7 88 23,7 41 11,0 222 59,7

Kl NKI MJ4 Pk

I II I I II I II I ļ II

1.

2.

3.

4.

5.

30

20

14

17

40

81,1
38,5

21,9

15,6

36,4

6

27

44

79

66

16,2

51,9

68,8

72,5

60,0

36

47

58

96

106

97,3

90,4

90,6
88,1

96,4

1

5

6

13

4

2,70

9,62

9,38

11,9
3,64

Pavisam 121 32,5 222 59,7 343 92,2 '29 7,80

Pavisam

dzejoļu

Pavisam

rindu

1.

2.

3.

4.

5.

37

52
64

109

110

752

1022

1345

2850

2279

148
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9. pielikums

GADSIMTA SĀKUMA (1900—1919)

LATVIEŠU DZEJAS METRISKAIS REPERTUĀRS

I ы I II

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

TDŽ

ТВ

Pavisam Т

J2

J3

J4

J5

J6

JDž

JB

Pavisam J

2 zib та

Pavisam 2 zib

D2

D3

D4

DDž

Pavisam D

4

21

286

28

1

47

15

402

14
121

205

213

31

105

180

869

17

1288

23

4

2
1

30

0,15

0,80
10,8

1,06

0,04
1,78

0,57

15,3
0,53

4,59

7,78

8,08
1,18

3,98
6,83

33,0

0,64

48,9
0,87

0,15

0,08
0,04

1,14

Лт2

ЛтЗ

Am4

AmDž

Pavisam Am

3 zib та

Pavisam 3 zib

Dk2

Dk3

Dk4

Dk5

Dk6

DkDž

DkB
Pavisam Dk

Ed

Lop;
Dzeja proza
Kl
Nkl

Mk

Pk

6

5

6

3

21

6

57

134

240

223

5

1

189

291

1083

20

6

9

1345

1118

2463

173

0,23

0,19

0,23
0,11

0,80

0,23
2,16

5,08

9,10

8,46
0,19

0,04

7,17

11,0
41,1

0,76
0,23

0,34

51,0
42,4

93,4

6,56

Pavisam dzejoju
pavisam rindu

2636;
51407.
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10. pielikums

VIENZILBĪGO VĀRDU

UZSVĒRTĪBAS PAKĀPE DZEJĀ (%)

11. pielikums

20. gadsimta sakuma

prozas ritmiska vārdnīca

(fonētiskais vārds)

J. Poruks K. Skalbe Rainis Aspazija Pavisam

Lietvārds

Darbības

vārds

īpašības
vārds

84,2

79,2

76,0

95,7

77,8

100,0

92,3

75,5

100,0

85,3

71,0

76,5

88,3

75,9

86,3

Personu viet-

niekvārds

Nenot., no-

rād. viet-

niekvārds

14,3

11,5

22,9

50,0

22,0

12,5

15,0

20,3

18,5

14,8

/v V/ /vv v/v

Sudrabu Edžus

A. Saulietis

A. Deglavs
Valdis

R. Blaumanis

J. Akuraters

A. Upīts

0,049
0,071

0,051

0,116
0,088

0,099
0,043

0,320

0,325

0,331
0,394

0,313

0,354
0,348

0,061

0,059
0,061

0,055

0,052
0,054

0,022

0,204

0,192
0,197

0,114

0,187
0,115

0,246

0,140

0,149
0,144

0,118

0,145
0,195

0,126

0,006

0,010
0,006

0,011

0,015
0,015

0,005

Vidēji 0,074 0,341 0,056 0,179 0,145 0,010
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/vvv V/V v vv/v vvv/ /vvvv v/vvv

Sudrabu Edžus

A. Saulictis

A. Deglavs
Valdis

R. Blaumanis

J. Akuraters

A. Upīts

0,102
0,063

0,084

0,076

0,070

0,019

0,070

0,058
0,066

0,055

0,060

0,069

0,067
0,087

0,005

0,027
0,015

0,018

0,021

0,034
0,014

0,001

0,001

0,021

0,009
0,013

0,010

0,008

0,003
0,008

0,017

0,020

0,020
0,019

0,014

0,021
0,017

Vidēji 0,069 0,066 0,019 0,000 0,010 0,018

vv/vv vvv/v vvvv/ v/vvvv v/vvvv

Sudrabu Edžus

A. Saulietis

A. Deglavs
Valdis
R. Blaumanis

J. Akuraters

A. Upīts

0,004

0,006
0,008

0,008

0,011

0,016

0,006

0,002

0,001

0,001

0,004

0,004

0,001

0,005
0,003

0,007

0,006

0,002

0,005

Vidēji 0,008 0,000 0,000 0,004

vv/vvv vvv/vv vvvv/v vvvvv/ v/vvvvv

Sudrabu Edžus
A. Saulietis

A. Deglavs
Valdis
R. Blaumanīs
J. Akuraters
A. Upīts

0,001

0,002

0,002

0,002

0,002 0,001 0,001

0,001

Vidēji 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
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12. pielikums

Valodas modeļi
J4V

I (7,0%)

1. v-/v-/v-/v- 056Х056Х"056Х056ХЮ-12=Ю 5 0,52%
2. v-/v-/v-v/- 056X056X,145X074X10-12

=34X10-c 1,8%
3. v-/v-v/-/v- 056X145X074X056X10-,2= 34X'10"6 1,8%
4. v-/v-v/-v/- 056X145X"341X074X10-12 =--2XIO- 4 10,8%
5. v-v/-/v-/v- 145X074X*056X056X10-12

=34X10-6 1,8%
6. v-v/-/v-v/- 145X074X'145X074X10-12

= 12Х10-5 6,1%
7. v -v/-v/-/v- 145X341X074X056X'10-,2 =2XIO- 4 10,8%
8. v-v/-v/-v/- 145X341Х341 XO74X'IQ-12

=13Х 10~4 66%

18.8ХЮ-4 100%

И (0,0%)

1. vvv-/v-/v-
-2. vvv-/v-v/-
-3. vvv-v/-v/-
-4. vvv-v/-/v-

-111(6,3%)

1. v-/vvv-/v- 0%

2. v-/vvv-v/- 0%
3. v-v/vv-/v- 4,7%
4. v-v/vv-v/- 12%
5. v-vv/v-/v- 12%
6. v-vv/v-v/- 42%
7. v-vvv/-/v- 4,4%
8. v-vvv/-v/- 26%

IV (9,6%)

1. v-/v-/vvv- 0%
2. v-/v-v/vv- 3,1%
3. v-/v-vv/v- 8,1%
4. v-/v-vvv/- 3,9%
5. v-v/-/vvv- 0%
6. v-v/-v/vv- 1,9%
7. v-v/-vv/v- 56%
8. v-v/-vvv/- 27%

V (42%)

1. v-/v-/v-vv 1,9%
2. v-/v-v/-vv 13%
3. v-v/-/v-vv 6,3%
4. v-v/-v/-vv 79%

VI (0,0%)

1. vvvvv-/v-
--2. vvvvv-v/-

VII (0,1%)

1. VVV-/VVV- 0%
2. vvv-v/vv- 0%
3. vvv-vv/v- 0%
4. vvv-vvv/- 100%

VIII (0,0%)

1. VVV-/V-VV
2. vvv-v/-vv

IX (1,5%)

1. v-/vvvvv- 0%
2. v-v/vvvv- 0%
3. v-vv/vvv- 0%
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4. v-vvv/vv- 50±20%
5. v-vvvv/v- 60±30%
6. v-vvvvv/- 0%

X (28%)

1. v-/wv-vv 0%
2. v-v/vv-vv 1,5%
3. v-vv/v-vv 57%
4. v-vvv/-vv 42%

XI (6,3%)

1. v-/v-vvvv 13%
2. v-v/-vvvv 88%

XII (0,0%)

1. vvvvvvv-

XIII (0,0%)

1. vvvvv-vv

XIV (0,0%)

1. vvv-vvvv

XV (0,0%)

1. v-vvvvvv

J4S

I (25%)

1. v-/v-/v-/v-v 0,3%
2. v-/v-/v-v/-v 1,9%
3. v-/v-v/-/v-v 1,1%
4. v-/v-v/-v/-v 11 %
5. v-v/-/v-/v-v 1,1%
6. v-v/-/v-v/-v 6,5%
7. v-v/-v/-/v-v 6,5%
8. v-v/-v/-v/-v 71%

II (0,0%)

1. vvv-/v-/v-v
2. vvv-/v-v/-v
3. vvv-v/-/v-v
4. vvv-v/-v/-v

111 (22%)

1. v-/wv-/v-v 0%
2. v-/wv-v/-v 0%
3. v-v/vv-/v-v 2,9%
4. v-v/vv-v/-v 13%
5. v-vv/v-/v-v 7,4%
6. v-vv/v-v/-v 45%
7. v-vvv/r/v-v 2,7%
8. v-vvv/-v/-v 29%

IV (28%)

1. v-/v-/wv-v 0%
2. v-/v-v/vv-v 1,7%
3. v-/v-vv/v-v 5,9%
4. v-/v-vvv/-v 3,8%
5. v-v/-/vvv-v 0%
6. v-v/-v/vv-v 10%
7. v-v/-vv/v-v 41%
8. v-v/-vvv/-v 37%

V (13%)

1. v-/v-/v-vvv 1,3%
2. v-/v-v/-vvv 13%
3. v-v/-/v-vvv 4,6%
4. v-v/-v/-vvv 80%

VI (0,0%)

1. vvvvv-/v-v
2. vvvvv-v/-v

VH (0,0%)

1. vvv-/wv-v
2. vvv-v/vv-v
3. vvv-vv/v-v
4. vvv-vvv/-v
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VIII (0,0%)

1. vvv-/v-vvv

2. vvv-v/-vvv

IX (2,9%)

1. v-/wvvv-v 0%
2. v-v/vvvv-v 0%
3. v-vv/vvv-v 0%
4. v-vvv/vv-v 37%
5. v-vvvv/v-v 63%

6. v-vvvvv/-v " 0%

X (8,0%)

1. v-/wv-vvv 0%
2. v-v/vv-vvv 5,6%
3. v-vv/v-vvv 46%
4. v-vvv/-vvv 48%

XI (0,0%)

1. v-/v-vvvvv
2. v-v/-vvvvv

XII (0,0%)

1. vvvvvvv-v

XIII (0,0%)

1. vvvvv-vvv

XIV (0,0%)

1. vvv-vvvvv

XV (0,0%)

I. v-vvvvvvv

T4V

I (5,2%)
1. -/v-/v-/v- 0,3%
2. -/v-/v-v/- 1,1%
3. -/V-V/-/V- 1,1%
4. -/v-v/-v/- 6,6%
5. -v/-/v-/v- 1,9%
6. -v/-/v-v/- 6,6%
7. -V/-V/-/V- 11%
8. -v/-v/-v/- 71%

II (0,9%)
1. vv-/v-/v- 4,4%
2. vv-/v-v/- 15%
3. vv-v/-/v- 11 %
4. vv-v/-v/- 69%

111 (6,6%)
1. -/vvv-/v- 0%
2. -/wv-v/- 0%
3. -v/vv-/v- 3,7%
4. -v/vv-v/- 9,2%
5. -vv/v-/v- 10,8%
6. -vv/v-v/- 37%
7. -vvv/-/v- 5,6%
8. -vvv/-v/- 33%

IV (8,6%)
1. -/v-/vvv- 0%
2. -/v-v/vv- 1,6%
3. -/v-vv/v- 4,0%
4. -/v-vvv/- 1,5%
5. -v/-/vvv- 0%
6. -v/-v/v- 17%
7. -v/-vv/v- 50%
8. -v/-vvv/- 26%

V (32%)

1. -/v-/v-vv 1,1%
2. -/v-v/-vv 7,7%
3. -v/-/v-vv 6,7%
4. -v/-v/-vv 84%
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VI (0,0%)

1. VVVV-/V-
-2. vvvv-v/-

VII (0,8%)

1. VV-/VVV- 0%
2. vv-v/vv- 29%
3. vv-vv/v- 69%
4. vv

'
vvv/- 1,1 %

VIII (5,2%)

1. VV-/V-VV 16%
2. vv-v/-vv 83%

IX (1,6%)

1. -/wvvv- 0%
2. -v/vvvv- 0%
3. -vv/vvv- 0%
4. -vvv/vv- 530/0

5. -vvvv/v- 43%
6. -vvvvv/- 0%

X (34%)
t -/vvv-vv 0%
2. -v/vv-vv 10%
3. -vv/v-vv 440/0
4. -vvv/-vv 46%

XI (4,7%)
1. -/v-vvvv 8,0%
i. -V/-VVVV 92%

ХП (0,0%)

I. vvvvvv-v

XIII (0,0%)
1. vvvv-vvv

XIV (0,0%)

1. vv-vvvvv

XV (0,0%)

1. -vvvvvvv

T4S

I (22%)

1. -/v-/v-/v-v 0,2%
2. -/v-/v-v/-v 1,1%
3. -/v-v/-/v-v 0,6%
4. -/v-v/-v/-v 6,7%
5. -v/-/v-/v-v 1,1%
6. -v/-/v-v/-v 6,7%
7. -v/-v7-/v-v 6,7%
8. -v/-v/-v/-v 77%

II (8,4%)

1. vv-/v-/v-v 3,1%
2. w-/v-v/-v 3,1%
3. vv-v/-/v-v 7,7%
4. vv-v/-v/-v 85%

111 (25%)

1. -/wv-/v-v 0%
2. -/wv-v/-v 0%
3. -v/vv-/v-v 0,2%
4. -v/vv-v/-v 10,3%
5. -vv/v-/v-v 6,8%
6. -vv/v-v/-v 42%
7. -vvv/-/v-v 3,5%
S. -vvv/-v/-v 38%

IV (24%)

1. -/v-/vvv-v 0%
2. -/v-v/vv-v 1,0%
3. -/v-vv/v-v 3,5%
4. 2,2%
5. -v/-/wv-v 0%
6. -v/-v/vv-v 10,7%
7. -v/-w/v-v 43%
8. -v/-vvv/-v 39%
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V (10,7%)

1. -/v-A-vvv 0,8%
2. -/v-v/-vvv 8,0%
3. -V/-/V-VVV 4,8%
4. -v/-v/-vvv 86%

VI (0,0%)

1. vvvv-/v-v
2. vvvv-v/-v

VII (1,9%)

1. vv-/wv-v 0%
2. vv-v/vv-v 23%
3. vv-vv/v-v 75%
4. vv-vvv/-v 0,2%

VIII (1,7%)

1. vv-/v-vvv 12%
2. vv-v/-wv 87%

IX (2,1%)

1. -/vvvvv-v 0%
2. -v/vvvv-v 0%
3. -vv/vvv-v 0%
4. -vvv/vv-v 50%
5. -vvvv/v-v 50%
6. -vvvvv/-v 0%

X (10%)

1. -/vvv-vvv 0%
2. -v/vv-vvv 4,0%
3. -vv/v-vvv 39%
4. -vvv/-vvv 58%

XI (0,0%)

1. -/v-vvvvv
2. -v/-vvvvv

XII (0,0%)

1. vvvvvv-v

XIII (0,0%)

1. vvvv-vvv

XIV (0,0%)

1. vv-vvvvv

XV

I. -vvvvvvv

JSV

I (3,84%)

1. v-/v-/v-/v-/v- 0,08%
2. v-/v-/v-/v-v/- 0,27%
3. v-/v-/v-v/-/v- 0,27%
4. v-/v-/v-v/-v/- 1,63%
5. v-/v-v/-/v-/v- 0,27%
6. v-/v-v/-/v-v/- 0,91 %
7. v-/v-v/-v/-/v- 1,63%
8. v-/v-v/-v/-v/- 9,90%
9. v-v/-/v-/v-/v- 0,27%

10. v-v/-/v-/v-v/- 0,91%
11. v-v/-/v-v/-/v- 0,91%
12. v-v/-/v-v/-v/- 5,56%
13. v-v/-v/-/v-/v- 1,63%
14. v-v/-v/-/v-v/- 5,56%
15. v-v/-v/-v/-/v- 9,90%
16. v-v/-v/-v/-v/- 60,3%

П (0,0%)

1. vvv-/v-/v/v-
-2. vvv-/v-/v-v/-
-3. vvv-/v-v/-/v-
-4. vvv-/v-v/-v/-
-5. vvv-v/-/v-/v-
-6. vvv-v/-/v-v/-
-7. vvv-v/-v/-/v-
-8. vvv-v/-v/-v/-



229

Ш (3,78%)

1. v-/wv-/v-/v- 0%
2. v-/wv-/v-v/- 0%
3. v-/vvv-v/-/v- 0%
4. v-/wv-v/-v/- 0%
5. v-v/vv-/v-/v- 0,65%
6. v-v/vv-/v-v/- 2,24%
7. v-v/vv-v/-/v- 1,64%
8. v-v/vv-v/-v/- 10,0%
9. v-vv/v-/v-/v- 1,07%

10. v-vv/v-/v-v/- 5,71%
11. v-vv/v-v/-/v- 14,8%
12. v-vv/v-v/-v/- 34,8%
13. v-vvv/-/v-/v- 0,60%
14. v-vvv/-/v-v/- 2,06%
15. v-vvv/-v/-/v- 3,66%
16. v-vvv/-v/-v/- 22,3%

IV (4,61%)

1. v-/v-/wv-/v- 0%
2. v-/v-/vvv-v/- 0%
3. v-/v-v/vv-/v- 0,54%
4. v-/v-v/vv-v/- 1,35%
5. v-/v-vv/v-/v- 1,37%
6. v-/v-vv/v-v/- 4,68%
7. v-/v-vvv/-/v- 0,49%
8. v-/v-vvv/-v/- 3,00%
9. v-v/-/vvv-/v- 0%

10. v-v/-/wv-v/- 0%
11. v-v/-v/vv-/v- 3,27%
12. v-v/-v/vv-v/- 8,20%
13. v-v/-vv/v-/v- 9,60%
14. v-v/-vv/v-v/- 32,9%
15. v-v/-vvv/-/v- 4,89%
16. v-v/-vvv/-v/- 29,8%

V (6,30%)

1. v-/v-/v-/vvv- 0%
2. v-/v-/v-v/vv- 0,54%
3. v-/v-/v-vv/v- 1,35%
4. v-/v-/v-vvv/- 0,36%
5. v-/v-v/-/vvv- 0%

6. v-/v-v/-v/vv- 2,39%
7. v-/v-v/-vv/v- 7,03%
8. v-/v-v/-vvv/- 3,58%
9. v-v/-/v-/vvv- 0%

10. v-v/-/v-v/w- 1,34%
11. v-v/-/v-vv/v- 3,43%
12. v-v/-/v-vvv/- 1,23%
13. v-v/-v/-/wv- 0%
14. v-v/-v/-v/vv- 14,6%
15. v-v/-v/-vv/v- 42,8%
16. v-v/-v/-vvv/- 21,8%

VI (22,9%)

1. v-/v-/v-/v-vv 0,28%
2. v-/v-/v-v/-vv 1,94%
3. v-/v-v/-/v-vv 0,94%
4. v-/v-v/-v/-vv 11,8%
5. v-v/-/v-/v-vv 0,94%
6. v-v/-/v-v/-vv 6,62%
7. v-v/-v/-/v-vv 5,74%
8. v-v/-v/-v/-vv 71,7%

VII (0,0%)

1. vvvvv-/v-/v-
-2. vvvvv-/v-v/-
-3. vvvvv-v/-/v-
-4. vvvvv-v/-v/-

VII? (0,0%)

1. vvv-/wv-/v-
-2. vvv-/wv-v/-
-3. vvv-v/vv-/v-
-4. vvv-v/vv-v/-
-5. vvv-vv/v-/v-
-6. vvv-vv/v-v/-
-7. vvv-vvv/-/v-
-8. vvv-vvv/-v/-

IX (0,0%)

1. vvv-/v-/vvv-
-2. vvv-/v-v/vv-
-3. vvv-/v-vv/v-
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4. vvv-/v-vvv/-
-5. vvv-v/-/vvv-
-6. vvv-v/-v/vv-
-7. vvv-v/-vv/v-
-8. vvv-v/-vvv/-

X (0,0%)

1. vvv-/v-/v-vv
2. vvv-/v-v/-vv
3. vvv-v/-/v-vv
4. vvv-v/-v/-vv

XI (0,51%)

1. v-/wvvv-/v- 0%
2. v-/wvvv-v/- 0%
3. v-v/vvvv-/v- 0%
4. v-v/vvvv-v/- 0%
5. v-vv/vvv-/v- 0%
6. v-vv/vvv-v/- 0%
7. v-vvv/vv-/v- 10,8%
8. v-vvv/vv-v/- 27,0%
9. v-vvvv/v-/v- 13,4%

10. v-vvvv/v-vV- 48,9%
11. v-vvvvv/ ' /v- 0%

12. v-vvvvv/-v/- 0%

XII (4,70%)

1. v-/vvv-/wv- 0%
2. v-/wv-v/vv- 0%
3. v-/wv-vv/v- 0%
4. v-/wv-vvv/- 0%
5. v-v/vv-/wv- 0%
6. v-v/vv-v/vv- 3,19%
7. v-v/vv-vv/v- 7,51%
8. v-v/vv-vvv/- 1,24%
9. v-vv/v-/wv- 0%

10. v-vv/v-v/vv- 11,1%
11. v-vv/v-vv/v- 28,2%
12. v-vv/v-vvv/- 10,2%
13. v-vvy/-/vvv- 0%
14. v-vvv/-v/vv- 7,10%
15. v-vvv/-vv/v- 20,9%
16. v-vvv/-vvv/- 10,6%

XIII (20,3%)

1. v-/wv-/v-vv 0%

2. v-/vvv-v/-vv 0%

3. v-v/vv-/v-vv 2,56%

4. v-v/vv-v/-vv 13,2%

5. v-vv/v-/v-vv 6,54%

6. v-vv/v-v/-vv 45,9%

7. v-vvv/-/v-vv 2,36%

8. v-vvv/-v/-vv 29,4%

XIV (1,11%)

1. v-/v-/wvvv- 0%

2. v-/v-v/vvvv- 0%

3. v-/v-vv/vvv- 0%
4. v-/v-vvv/vv- 4,94%
5. v-/v-vvvv/v- 6,15%
6. v-/v-vvvvv/- 0%
7. v-v/-/wvvv- 0%
8. v-v/-v/vvvv- 0%

9. v-v/-vv/vvv- 0%
10. v-v/-vvv/vv- 49,1%
11. v-v/-vvvv/v- 39,8%
12. v-v/-vvvvv/- 0%

XV (23,9%)

1. v-/v-/wv-vv 0%

2. v-/v-v/vv-vv 1,48%

3. v-/v-vv/v-vv 5,56%
4. v-/v-vvv/-vv 4,11%
5. v-v/-/wv-vv 0%

6. v-v/-v/vv-vv 9,01%
7. v-v/-vv/v-vv 39,0%
8. v-v/-vvv/-vv 40,8%

XVI (3,43%)

1. v-/v-/v-vvvv 1,99%
2. v-/v-v/-vvvv 12,9%
3. v-v/-/v-vvvv 6,80%
4. v-v/-v/-vvvv 78,4%
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XVII (0,0%)

1. vvvvvvv-/v-
-2. vvvvvvv-v/-

XVIII (0,0%)

1. vvvvv-/wv-
2. vvvvv-v/vv-
-3. vvvvv-vv/v-
-4. vvvvv-vvv/-

XIX (0,0%)

1. VVVVV-/V-VV
2. vvvvv-v/-vv

XX (0,0%)

1. VVV-/VVVVV-
2. vvv-v/vvvv-
-3. vvv-vv/vvv-
4. vvv-vvv/vv-
5. vvv-vvvv/v-
-6. vvv-vvvvv/-

XXI (0,0%)

1. vvv-/wv-vv
2. vvv-v/vv-vv
3. vvv-vv/v-vv
4. vvv-vvv/-vv

XXII (0,0%)

1. VVV-/V-VVVV
2. vvv-v/-vvvv

XXIII (0,0%)

1. v-/vvvvvvv-
-2. v-v/vvvvvv-
-3. v-vv/vvvvv-
-4. v-vvv/vvvv-
-5. v-vvvv/vvv-
-6. v-vvvvv/vv-
-7. v-vvvvvv/v-
-8. v-vvvvvvv/-

XXIV (2,22%)

1. v-/wvvv-vv 0%
2. v-v/vvvv-vv 0%
3. v-vv/vvv-vv 0%
4. v-vvv/vv-vv 35,3%
5. v-vvvv/v-vv 64,7%'
6. v-vvvvv/-vv 0%

XXV (2,42%)

1. v-/wv-vvvv 0%
2. v-v/vv-vvvv 0%
3. v-vv/v-vvvv 59,5%
4. v-vvv/-vvvv 40,5%

XXVI (0,0%)

1. v-/v-vvvvvv
2. v-v/-vvvvvv

XXVII (0,0%)

1. vvvvvvvvv-

XXVIII (0,0%)

1. vvvvvvv-vv

XXIX (0,0%)

1. vvvvv-vvvv

XXX (0,0%)

1. vvv-vvvvvv

XXXI (0,0%)

I. v-vvvvvvvv

JSS

I (14,8%)

1. v-/v-/v-/v-/v-v 0,05%
2. v-/v-/v-/v-v/-v 0,29%
3. v-/v-/v-v/-/v-v 0,16%
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4. v-/v-/v-v/-v/-v 1,74%

5. v-/v-v/-/v-/v-v 0,16%

6. v-/v-v/-/v-v/-v 0,98%

7. v-/v-v/-v/-/v-v 0,98%
8. v-/v-v/-v/-v/-v 10,6%

9. v-v/-/v-/v-/v-v 0,16%

10. v-v/-/v-/v-v/-v 0,98%
11. v-v/-/v-v/-/v-v 0,55%

12. v-v/-/v-v/-v/-v 5,95%

13. v-v/-v/-/v-/v-v 0,98%

14. v-v/-v/-/v-v/-v 5,95%
15. v-v/-v/-v/-/v-v 5,95%

16. v-v/-v/-v/-v/-v 64,5%

II (0,0%)

1. vvv-/v-/v-/v-v
2. vvv-/v-/v-v/-v
3. vvv-/v-v/-/v-v
4. vvv-/v-v/-v/-v
5. vvv-v/-/v-/v-v
6. vvv-v/-/v-v/-v

7. vvv-v/-v/-/v-v
8. vvv-v/-v/-v/-v

111 (13,2%)

1. v-/wv-/v-/v-v 0%

2. v-/wv-/v-v/-v 0%

3. v-/wv-v/-/v-v 0%

4. v-/vvv-v/-v/-v 0%

5. v-v/vv-/v-/v-v 0,43%

6. v-v/vv-/v-v/-v 2,64%

7. v-v/vv-v/-/v-v 1,09%

8. v-v/vv-v/-v/-v 11,8%

9. v-vv/v-/v-/v-v 1,10%

10. v-vv/v-/v-v/-v 6,72%

11. v-vv/v-v/-/v-v 3,78%

12. v-vv/v-v/-v/-v 40,9%

13. v-vvv/-/v-/v-v 0,40%

14. v-vvv/-/v-v/-v 2,42%

15. v-vvv/-v/-/v-v 2,42%

16. v-vvv/-v/-v/-v 26,3%

IV (17,4%)

1. v-/v-/vvv-/v-v 0%

2. v-/v-/vvv-v/-v 0%

3. v-/v-v/vv-/v-v 0,33%

4. v-/v-v/vv-v/-v 1,48%

5. v-/v-vv/v-/v-v 0 ,84%

6. v-/v-vv/v-v/-v 5,13%

7. v-/v-vvv/-/v-v 0,30%

8. v-/v-vvv/-v/-v 3,29%

9. v-v/-/vvv-/v-v 0%

10. v-v/-/vvv-v/-v 0%

11. v-v/-v/vv-/v-v 2,01%

12. v-v/-v/w-v/-v 8,99%

13. v-v/-vv/v-/v-v 5,92%

14. v-v/-vv/v-v/-v 36,0%

15. v-v/-vvv/-/v-v 3,01%

16. v-v/-vvv/-v/-v 32,7%

V (16,9%)

1. v-/v-/v-/vvv-v 0%

2. v-/v-/v-v/vv-v 0,25%

3. v-/v-/v-vv/v-v 0,86%

4. v-/v-/v-vvv/-v 0,55%

5. v-/v-v/-/wv-v 0%

6. v-/v-v/-v/vv-v 1,51%

7. v-/v-v/-vv/v-v 6,06%

8. v-/v-v/-vvv/-v 5,49%

9. v-v/-/v-/wv-v 0%

10. v-v/-/v-v/vv-v 0,85%

11. v-v/-/v-vv/v-v 2,95%

12. v-v/-/v-vvv/-v 1,89%

13. v-v/-v/-/vvv-v 0%

14. v-v/-v/-v/vv-v 9,21%

15. v-v/-v/-vv/v-v 36,9%

16. v-v/-v/-vvv/-v 33,5%

VI (7,71%)

1. v-/v-/v-/v-vvv 0,20%

2. v-/v-/v-v/-vvv 1,98%

3. v-/v-v/-/v-vvv 0,68%

4. v-/v-v/-v/-vvv 12,1%

5. v-v/-/v-/v-vvv 0,68%
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6. v-v/-/v-v/-vvv 6,78%
7. v-v/-v/-/v-vvv 4,16%
8. v-v/-v/-v/-vvv 73,5%

VII (0,o%)

1. vvvvv-/v-/v-v
2. vvvvv-/v-v/-v
3. vvvvv-v/-/v-v
4. vvvvv-v/-v/-v

VIII (0,0%)

1. vvv-/wv-/v-v
2. vvv-/wv-v/-v
3. vvv-v/vv-/v-v
4. vvv-v/vv-v/-v
5. vvv-vv/v-/v-v
6. vvv-vv/v-v/-v
7. vvv-vvv/-/v-v
8. vvv-vvv/-v/-v

IX (0,0%)

1. vvv-/v-/wv-v
2. vvv-/v-v/vv-v
3. vvv-/v-vv/v-v
4. vvv-/v-vvv/-v
5. vvv-v/-/wv-v
6. vvv-v/-v/vv-v
7. vvv-v/-vv/v-v
8. vvv-v/-vvv/-v

X (0,0%)

1. vvv-/v-/v-vvv
2. vvv-/v-v/-vvv
3. vvv-v/-/v-vvv
4. vvv-v/-v/-vvv

XI (1,82%)

1. v-/wvvv-/v-v 0%
2. v-/wvvv-v7-v 0%
3. v-v/vvvv-/v-v 0%
4. v-v/vvvv-v/-v 0%

5. v-vv/vvv-/v-v 0%
6. v-vv/vvv-v/-v 0%

7. v-vvv/vv-/v-v 7,0%
8. v-vvv/vv-v/-v 31,3%
9. v-vvvv/v-/v-v 8,71%

10. v-vvvv/v-v/-v 53,0%

11. v-vvvvv/-/v-v 0%
12. v-vvvvv/-v/-v 0%

XII (12,2%)

Ļ v-/wv-/vvv-v 0%
2. v-/wv-v/vv-v 0%

3. v-/wv-vv/v-v 0%
4. v-/vvv-vvv/-v 0%
5. v-v/vv-/wv-v 0%

6. v-v/vv-v/vv-v 2,10%
7. v-v/vv-vv/v-v 6,74%
8. v-v/vv-vvv/-v 1,98%
9. v-vv/v-/wv-v 0%

10. v-vv/v-v/vv-v 7,29%
11. v-vv/v-vv/v-v 25,3%
12. v-vv/v-vvv/-v 16,2%

13. v-vvv/-/wv-v 0%
14. v-vvv/-v/vv-v 4,67%
15. v-vvv/-vv/v-v 18,7%
16. v-vvv/-vvv/-v 17,0%

XIII (6,77%)

1. v-/vvv-/v-vvv 0%
2. v-/wv-v/-vvv 0%
3. v-v/vv-/v-vvv 1,88%
4. v-v/vv-v/-vvv 13,7%
5. v-vv/v-/v-vvv 4,78%
6. v-vv/v-v/-vvv 47,5%
7. v-vvv/-/v-vvv 1,72%
8. v-vvv/-v/-vvv 30,5%

XIV (2,20%)

1. v-/v-/vvvvv-v 0%
2. v-/v-v/vvvv-v 0%
3. v-/v-vv/vvv-v 0%

4. v-/v-vvv/vv-v 4,24%
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5. v-/v-vvvv/v-v 7,19%
6. v-/v-vvvvv/-v 0%
7. v-v/-/vvvvv-v 0%
8. v-v/-v/vvvv-v 0%
9. v-v/-vv/vvv-v 0%

10. v-v/-vvv/vv-v 42,1 %
11. v-v/-vvvv/v-v 46,5%
12. v-v/-vvvvv/-v 0%

XV (6,58%)

1. v-/v-/vvv-vvv 0%
2. v-/v-v/vv-vvv 0,60%
3. v-/v-vv/v-vvv 4,92%
4. v-/v-vvv/-vvv 5,15%
5. v-v/-/wv-vvv 0%
6. v-v/-v/vv-vvv 3,66%
7. v-v/-vv/v-vvv 34,6%
8. v-v/-vvv/-vvv 51,1%

XVI (0,0%)

1. v-/v-/v-vvvvv
2. v-/v-v/-vvvvv
3. v-v/-/v-vvvvv
4. v-v/-v/-vvvvv

XVII (0,0%)

1. vvvvvvv-/v-v
2. vvvvvvv-v/-v

XVIII (0,0%)

1. vvvvv-/wv-v
2. vvvvv-v/vv-v
3. vvvvv-vv/v-v
4. vvvvv-vvv/-v

XIX (0,0%)

1. VVVVV-/V-VVV
2. vvvvv-v/-vvv

XX (0,0%)

1. VVV-/VVVVV-V
2. vvv-v/vvvv-v

3. vvv-vv/vvv-v

4. vvv-vvv/vv-v
5. vvv-vvvv/v-v
6. vvv-vvvvv/-v

XXI (0,0%)

1. vvv-/vvv-vvv
2. vvv-v/vv-vvv

3. vvv-vv/v-vvv
4. vvv-vvv/-vvv

XXII (0,0%)

1. vvv-/v-vvvvv
2. vvv-v/-vvvvv

XXIII (0,0%)

1. V-/VVVVVVV-V
2. v-v/vvvvvv-v
3. v-vv/vvvvv-v

4. v-vvv/vvvv-v
5. v-vvvv/vvv-v
6. v-vvvvv/vv-v

7. v-vvvvvv/v-v
8. v-vvvvvvv/-v

XXIV (0,44%)

1. v-/wvvv-vvv 0%

2. v-v/vvvv-vvv 0%

3. v-vv/vvv-vvv 0%
4. v-vvv/vv-vvv 20%

5. v-vvvv/v-vvv 80%

6. v-vvvvv/-vvv 0%

XXV (0,0%)

1. v-/wv-vvvvv
2. v-v/vv-vvvvv
3. v-vv/v-vvvvv
4. v-vvv/-vvvvv



XXVI (0,0%)

1. v-/v-vvvvvvv
2. v-v/-vvvvvvv

XXVII (0,0%)

1. vvvvvvvvv-v

XXVIII (0,0%)

1. vvvvvvv-vvv

XXIX (0,0%)

1. vvvvv
'

vvvvv

XXX (0,0%)

1. vvv-vvvvvvv

XXXI (0,0%)

1. v-vvvvvvvvv
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SAĪSINĀJUMU SARAKSTS

METRIKA

T — trohajs
J — jambs
D — daktils

Am — amfibrahijs
An — anapests
2zlb — divzilbnieki

3zlb — trijzilbnieki
2zlbma — divzilbnieks ar mainīgu anakrūzu

3zlbma — trijzilbnieks ar mainīgu anakrūzu

Dk — daļcnieks
Ed — elēģiskais distihs

Hk — heksametrs

Log — logaēds
T4 — četrpēdu trohajs; cipars aiz pantmēra nosaukuma apzīmē

pēdu skaitu

Dž — dažādskaita strofiski organizēts pantmērs
В — brīvais pantmērs
Kl — klasiskie pantmēri
NK1 — neklasiskie pantmēri
Mk — monometriskās kompozīcijas pantmēri
Pk — polimetriskās kompozīcijas pantmēri



RITMIKA

J4V — četrpēdu jambs ar vīrišķam klauzulām

J4S — četrpēdu jambs ar sievišķām klauzulām

T4V — četrpēdu trohajs ar vīrišķām klauzulām

T4S — četrpēdu trohajs ar sievišķām klauzulām

JSV — piecpēdu jambs ar vīrišķām klauzulām

JSS — piecpēdu jambs ar sievišķām klauzulām
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PERSONU RĀDĪTĀJS

Ahmatova А. 8

Akuraters J. 9, 17, 22—24, 93, 100, 105, 107, 117, 122, 126,

138—145, 164, 167—175, 178, 179, 186, 193—195, 197,
241—245

Alkajs 12, 24, 135

Alkmans 12 24

Alunāns J. б', 9, 32—44, 46, 47, 50, 52, 54, 55, 66, 70, 117, 124,

197, 239, 240

Anakreonts 69

Arhilohs 12, 24

Asklepiads 12, 135

Aspazija 5, 9, 23, 24, 31, 76, 78—90, 92, 93, 107, 113, 117,
119, 133, 134, 141, 142, 166—173, 178, 179, 197, 241, 242,
244 245

Auseklis 6, 9, 31, 32, 37, 40, 42—50, 52, 54, 62, 64, 66, 70,

71, 79, 93, 124, 173, 187, 197, 239, 240

Auziņš I. 173

Bajevskis V. 30

Bagrickis V. 8

Bairons Dž. 50

Baļmonts K. 195

Barda F. 9, 27, 28, 53, 117, 134, 146—152, 166—173, 178—

181, 188, 197, 241, 242, 244, 245

Barons K. 45, 46

Belijs A. 7, 8, 195

Bendrupe M. 120, 197

Bērziņš L. 109

Blaumanis R. 119, 164, 193, 194

Bloks A. 22, 119, 192, 195

Sastādījusi A. Infantjeva.
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Bračs А. 175

Briedis L. 197

Brjusovs V. 89, 183

Buduls H. 96

Ceriņu Pēteris 113

Cimze D. 48

Čaklais M 197

Caks A. 10, 16, 28, 51, 56, 173, 174, 176, 177, 187, 197

Cervenka M. 164

Deglavs A. 164

Dīnsbergs E. 18

Dombrovska M. 13, 18

Dostojevskis F. 80

Egle R. 8, 9, 13

Einhorns P. 37

Elksne Ā. 120, 138, 197

Elverfelds K. 40, 48, 186

Endzelīns J. 30

Esenberģis J. 9, 32, 46, 47, 62—65, 69, 113, 117, 239, 240

Fallijs 80

Fīrekers K. 11, 117

Garborgs 194

Gasparovs M. 8, 22, 26, 238

Gēte J. V. 33, 39, 50, 54—56, 88, 125, 126, 131 — 133, 135, 193

Girdzijauskas J. 8, 192

Grigorjevs A. 195

Grīgs E. 176

Grigulis A. 96

Hamsuns K. 195

Heine H. 14, 33, 34, 35, 39, 50, 87, 88, 193

Herders J. 33, 50, 55, 124

Hollanders J. 26

Horācijs 33, 69, 70

Hūgenbergers K. 40, 48, 186

Jakabsons R. 11

Jansons J. (Brauns) 119

Jordanss V. 71
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Kalninieks sk. Kaudzīte M.

Karadidžs V. 54

Katulls 54, 125, 126

Kaudzīte M. 9, 32, 46, 47, 51, 53, 58—67, 69, 73, 173, 239, 240
Klaustiņš R. 58

Kolmogorovs A. 8

Kopciks V. 195

Kornejs 33

Kostenko N. 192

Kubuliņa A. 30, 161

Kurcijs A. 187

Kursīte J. 47, 56, 132

Kuzmins M. 192

Ķempe M. 10

Ķēniņš A. 91

Labrence V. 33

Laicens L. 187

Langbeins A. 38

Lapas Mārtiņš 42, 113

Lautenbahs-Jūsmiņš J. 37, 42, 59, 60, 71, 72, 124

Lenavs N. 54

Līgotņu Jēkabs 91

Lotmans J. 130

Ļūdēns V. 14

Majakovskis V. 8

Makfērsons Dž. 46

Mākonis 80

Maksimovs D. 119

Marciāls 125

Markelovs G. 97

Medenis J. 49, 183

Merime P. 46

Milda 141, 142

Mincs Z. 119, 130

Mocarts 176, 179

Neikens J. 48, 54

Nīče F. 65, 102—104, 130, 142, 193—195

Nodjē S. 55
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Nekrasovs N. 22, 78

Ovīdijs 33, 69, 125

Papajans R. 78

Pārstrautu Jānis 59, 60, 73

Pavasaru Jānis 91

Peldmē J. 8, 192

Plaudis J. 176, 177

Plūdonis V. 9, 15, 17, 23, 30, 31, 49, 53, 62, 76, 79, 85, 93,
100—112, 114, 117, 122, 137, 139, 148, 150, 158, 166, 167,
170, 171, 175, 179, 183, 185—187, 193—197, 241, 244

Poruks J. 5, 9, 29, 31, 32, 64, 65, 69, 74, 76, 85, 90—101, 107,

114, 117, 126, 134, 139, 148, 159, 161, 167, 172—179, 193,
194, 197, 239—242

Prohorovs A. 8

Props V. 11

Pumpurs A. 6, 9, 32, 37, 40, 42, 46, 49—58, 63, 64, 69—72,

117, 152, 153, 172, 173, 175, 187, 197, 239, 240

Purinu Klāvs 113

Puškins A. 33, 38, 55, 125, 126

Rainis 5, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 35, 49, 53, 54, 56,
67, 76, 80, 85, 88, 93, 105, 111, 117, 119, 122—137, 146, 151,
155—163, 166—175, 178—181, 184, 185, 188, 189, 193, 194,

196, 197, 241, 242, 244—246

Rasins 33

Rokpelnis J. 10, 173, 174

Rudnevs P. 22, 192, 238

Ruģēns J. 57, 117

Sapfo 12, 24, 125, 126, 135

Sapogovs V. 22

Sauka L. 8

Saulietis A. 91, 164

Sebeoks A. 26

Sgallova K. 164

Sirsone S. 13, 18

Skalbe А 120 197

Skalbe K. s, 'в, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 24, 53, 85, 105, 107,

112—122, 126, 138, 150, 160, 163, 166—168, 170—173, 175,

178, 179, 183, 184, 186, 188—190, 195—197, 241—244

Skots V. 55

Skujenieks X- 173



Skujiņa А. 51, 56, 173, 177
Sosīrs F. dc 26

Spāģis A. 48

Stenders G. F. (Vecais Stenders) 9, 37, 54, 57, 117, 172, 173,
175, 186

Stenders A. J. (Jaunais Stenders) 40

Stobe M. 40

Straubergs K. 70

Sudrabkalns J. 10, 51, 56, 143, 173, 174, 176, 177, 187, 197
Sudrabu Edžus 164

Šillers F. 33, 39, 50, 54, 56
Šklovskis V. 11

Subņikovs A. 97, 195

Taranovskis K. 8, 26, 56

Tarlinska M. 160

Tinanovs J. 11

Timofejevs L. 13, 22, 77, 78

Tolstojs Ļ. 194, 195

Tomaševskis B. 7, 164, 238

Treimanis-Zvārgulis E. 31, 67, 76, 78, 245

Ūlands L. 33

Upīts A. 119, 164, 165, 176, 194, 195

Vācietis O. 10, 197

Vāgners R. 65

Valdis 164, 165

Valeinis V. 5, 18, 37, 62, 77, 190

Vatsons X- 40, 48

Veidenbaums E. 8, 9, 32, 66—70, 76, 90, 108, 117, 124, 193,

239, 240, 245

Vengrovs N. 13

Viese S. 193

Votsons Dž. 97

Zālīte E. 138

Zarans F. 30

Ziedonis I. 10, 173, 197

Ziemeļnieks J. 10, 28, 197

Zlatoustova L. 30

Zvaigznīte J. 71

Zvanpūtis 80

Zirmunskis M. 77

Zukovskis G. 33, 50, 51, 88



243

ЛАТЫШСКОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ

НАЧАЛА ВЕКА (1900-1919)

Резюме

Книга посвящена изучению метрики и ритмики латыш-

ского стиха 1900—1919 гг. На эти годы приходится начало

и расцвет творчества целой плеяды талантливых поэтов,

коренным образом преобразуется как семантический, так и

формальный уровень латышского стиха.

Терминология. В терминологических вопросах данная ра-
бота основывается на традициях русского стиховедения

(Б. В. Томашевский, М. Л. Гаспаров, П. А. Руднев и др.)
с учетом, разумеется, специфики латышского стиха.

Ритм речи (ritms) — это чередование, повторение каких-то

качественно различных элементов (ударные—неударные, дол-

гие—краткие слоги и др.); чередование ощутимое, но необя-

зательно регулярное. Такого рода ритм присущ не только

поэзии, но и прозе.

Ритм поэзии имеет метр (metrs) — определенное чередо-
вание сильных (икт) и слабых (междуиктовый интервал) по-

зиций. Основная единица метра — стопа (pēda). По стопе

мы различаем разные метры: ямб, хорей, дактиль и т. д.

Метр имеет три степени организованности: 1) строгую, где

порядок чередования сильных и слабых позиций и объем

стопы строго определен (силлабо-тонические метры); 2) от-

носительно свободную (в латышском стихе начала XX в.

это двусложники и трехсложники с переменной анакрузой,
логаэд и дольник); 3) свободную (верлибр).

Размер (pantmērs) — это количество сильных позиций в

метре. Размер также имеет три ступени строгости: 1) раз-

ностопные размеры (все строки стихотворения имеют одина-

ковое количество сильных позиций, например четырехстопный
ямб); 2) разностопные размеры (строки имеют разную длину,
но в строфически упорядоченном чередовании, например раз-
ностопный ямб с чередованием четырехстопных и трехстоп-
ных строк); 3) вольные размеры (разное число сильных по-

зиций в строках, причем чередуются они неупорядоченно,
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например вольный ямб с неупорядоченным чередованием

двух-, трех-, четырехстопных строк).
По способу метрической композиции различаются произ-

ведения монометрические, полиметрические и произведения

переходных метрических форм. Метры по традиции объеди-

няются в две большие группы: классические метры (дву-
сложники и трехсложники) и неклассические метры. К по-

следним причисляются гекзаметр, элегический дистих, логаэд,

дольник.

Логаэдом (logaēds) здесь обозначаются имитации раз-

меров античных строфических форм (сапфической, архилохо-
вой, алкеевой и др.).

Под дольником (da|enieks) в латышском стихе мы пони-

маем метр, где междуиктовый интервал колеблется в преде-
лах от одного до двух слогов, анакруза — от нуля слогов

до двух слогов. Дольник возможен двухстопный, трехстопный
и т. д.; возможен также дольник разностопный и дольник

вольный. Ответить на вопрос, каким считать междуиктовый

интервал в дольнике (односложным, двусложным или трех-
сложным), нам помогло систематическое обследование доль-

ника латышской поэзии второй половины XIX — начала

XX в., а также выборочный анализ поэзии 1920—1930 и

1960—1970 гг. Как правило, междуиктовый интервал не пре-
вышал за редкими исключениями двух слогов.

Метрический репертуар латышской поэзии 1850—1890 гг. 1

Чтобы понять причины и характер резких изменений в мет-

рическом репертуаре начала XX в., необходимо знать, каковы

были особенности метрики второй половины XIX в. Рассмат-

ривается стих семи поэтов: Ю. Алунана, Аусеклиса, А. Пум-

пура, М. Каудзите, Я. Эсенбергиса, Э. Вейденбаума, Я. По-

рукса. Метрический репертуар латышской поэзии 1850—

1890 гг. имеет следующие особенности:

1) явное преобладание стихотворений монометрической
композиции над стихотворениями полиметрической компози-

ции. Монометрические стихотворения составляют 96% от об-

щего количества произведений;
2) основное внимание в эти годы уделяется развитию

классических метров, особенно в поэзии А. Пумпура, М. Ка-

удзите, Я- Эсенбергиса. Классические метры в поэзии второй
половины XIX в. составляют 82% среди монометрических
произведений;

1 Статистические таблицы см. в прил. 1.
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3) среди классических; метров наблюдается абсолютное

преобладание двусложников над трехсложннками. Двуслож-

ники составляют 93% среди классических метров;
4) немногочисленные стихотворения, написанные неклас-

сическими метрами, в основном являются переводами из не-

мецкой, а также из античной поэзии. Неклассические метры
в этом периоде представлены главным образом дольником

равностопным, дольником разностопным И гекзаметром.

Поскольку рассматриваемый период развития латышской

лирики XIX в. охватывает довольно большой отрезок времени,
то и метрический репертуар семи выбранных поэтов пред-
ставляет далеко не однородное явление. Можно выделить по

меньшей мере три отрезка развития одной традиции, которую

условно можно назвать традицией классических метров:
1) время экспериментов, становления национального

стиха — поэзия Ю. Алунана и Аусеклиса. Они как бы за-

дают список возможных в латышском стихе метров, разме-

ров, строфических форм. В их поэзии четырехстопный хорей

впервые начинает связываться с народной тематикой, при-
обретает семантический ореол народного метра;

2) постепенная унификация метрического репертуара, су-
жение списка употребляемых метров и размеров, что при-

вело в итоге к предельному однообразию метрического ре-

пертуара. Двумя размерами — четырехстопным хореем и

четырехстопным ямбом — пишется почти половина всех сти-

хотворений (поэзия А. Пумпура, М. Каудзитс, Я. Эсенбер-

гиса). На данном этапе «народный» семантический ореол

четырехстопного хорея стараниями так называемых псевдона-

родных романтиков становится обязательным и единствен-

ным. Это приводит к обеднению выразительных возможностей

данного размера;
3) переходный период от традиции XIX в. к традиции

начала XX в.: поэзия Э. Всйденбаума, Я. Порукса. В их

творчестве по сравнению с предшествующими поэтами не-

сколько повысилась роль неклассических метров (дольника).

При этом дольник в их поэзии уже не переводной, а ориги-
нальный — созданный путем «расшатывания» междуиктового

интервала трехсложников. Оба поэта — и Э. Вейденбаум, и

Я. Поруке — старательно избегают употребления четырех-

стопного хорея с его тривиальным семантическим ореолом.

Метрический репертуар латышской поэзии начала XX в.

Синхронический обзор2
. Статистическому анализу подверга-

2 См. прил. 9.
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ются сборники стихотворений Я. Райниса, Аспазии, Я. По-

рукса, В. Плудониса, К. Скалбе, Я. Акуратерса, Ф. Барды
1900—1919 гг. Основные черты метрики латышского стиха

начала XX в.:

1) заметно преобладают произведения монометрической

композиции. Полиметрические стихотворения составляют лишь

7% от всех стихотворений. Но в то же время это говорит
о некотором увеличении роли полиметрии по сравнению с

поэзией XIX в. В наибольшей степени полиметрической сле-

дует считать поэзию Я. Порукса (полиметрия — 12%) и

В. Плудониса (10%);
2) соотношение классических и неклассических метров в

лирике начала XX в. по сравнению со второй половиной

XIX в. коренным образом изменилось. Неклассические метры
с периферии метрического репертуара переместились в его

центр и заняли почти такое же место, как и классические

метры. Наиболее заметно выдвижение неклассических метров
на первый план в поэзии Аспазии (60%);

3) среди классических метров двусложники сильно преоб-
ладают над трехсложниками. Двусложные метры составляют

около половины, а трехсложники — только немногим более

2% в метрическом репертуаре начала XX в.;

4) среди двусложников ямб встречается примерно в два

раза чаще, чем хорей. Вспомним, что в поэзии 1850—1890 гг.

ямб, хотя и встречался чаще, чем хорей, но не намного.

Здесь, по-видимому, определенную роль играет то обстоя-

тельство, что латышская поэзия начала XX в. в большей

мере ориентировалась на западноевропейскую традицию и в

гораздо меньшей — на традицию народного стиха (т. е. на

хорей);

5) наибольшее предпочтение ямбу отдавали Я. Акуратерс
и Я. Райнис. Так, в поэзии первого ямб встречается примерно
в пять раз чаще, чем хорей. Другая тенденция — хореиче-
ская — наиболее заметна в поэзии Ф. Барды и В. Плудо-
ниса;

6) из ямбических размеров в поээзии начала XX в. наибо-
лее часто используются пятистопный и четырехстопный ямбы.

Первый характерен для стихов Я. Райниса и Я. Акуратерса.
Для обоих этот размер связан с определенной стихотворной

формой — сонетом. Второй размер — четырехстопный ямб —

наиболее часто встречаем в поэзии Я- Порукса. Хорей в пер-
вые десятилетия XX в. представлен практически только од-

ним размером — четырехстопным, а остальные разновидности
(трехстопный, разностопный и др.) хорея встречаются редко;
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7) неклассические метры в поэзии начала XX в. — это

почти всегда дольники. Так. за рассматриваемый период доль-

ник составляет 97% среди неклассических метров. Среди
дольников нет одного или двух предпочтительных размеров,
как это было в случае с ямбом и хореем. Частыми являются

вольный дольник, трех- и четырехстопный дольники, дольник

разностопный строфически урегулированный. Вольный доль-

ник наиболее характерен для поэзии Я. Порукса, Я. Акура-
терса, разностопный — для Аспазии, трехстопный дольник —

для Ф. Барды и К. Скалбе, а четырехстопный — для Я- Рай-

ниса;

8) наиболее частыми в метрическом репертуаре поэзии на-

чала XX в. являются вольный дольник (размер с экспрессив-
ным ореолом наиболее крайнего проявления новизны в

метрике) и четырехстопный хорей (размер наиболее традици-
онный для латышской поэзии). Это как бы два полюса —

традиция и новаторство. Для сравнения: во второй половине

XIX в. наиболее популярными были четырехстопный хорей и

четырехстопный ямб;

9) Я. Райнис предпочитает размеры большей стопности,

чем другие поэты (пятистопный ямб и четырехстопный доль-

ник), а К. Скалбе — меньшей (трехстопный ямб и трех-
стопный дольник). Я. Райнис как бы удлиняет стихотворение
по горизонтали (длина строки) и укорачивает его по срав-
нению с остальными поэтами по вертикали (количество
строк). Стихотворения Я. Райниса являются наиболее корот-
кими (в среднем 15,9 строки на одно стихотворение), а наи-

более длинными являются стихотворения Аспазии

(22,2 строки).
Метрический репертуар поэзии начала XX в. Диахрони-

ческий обзор3
. Здесь исходя из трех основных признаков

новизны формы (полиметрия, неклассические метры, вольный

дольник) рассматриваются изменения в метрическом репер-

туаре от сборника к сборнику.
1. Доля полиметрических стихотворений в первыегоды рас-

сматриваемого периода растет и в 1905—1906 гг. достигает

максимума. В последующие годы количество полиметрических
произведений уменьшается и после 1912 г. снижается до

уровня последних десятилетий XIXв. Наивысшее в годы мак-

симума число стихотворений полиметрической композиции со-

держится в сборниках К. Скалбе (более 30% от всех стихот-

ворений) и Я. Порукса (около 20%).

3 См. прил. 2—B.
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2. На те же годы приходится и максимум употребления
неклассических метров. Этими метрами в 1904—1906 гг. пи-

шется почти 70% всех стихотворений. Наиболее часто не-

классические метры встречаются в поэзии К. Скалбе (почти
90% среди монометрических произведений) и Я. Акуратерса
(почти 80% среди монометрических произведений). Однако в

последующие годы количество стихотворений, написанных не-

классическими метрами, быстро уменьшается и в 1910—

1912 гг. практически приближается к нулю. В дальнейшем

интерес к неклассическим метрам возобновляется, но они за-

нимают в метрическом репертуаре гораздо более скромное

место, чем в годы максимума. Неклассические метры к концу

рассматриваемого периода стабилизируются, постепенно ста-

новятся привычными, теряя первоначальную семантическую

окраску «новых».

3. Вольный дольник — неклассический размер, осознаю-

щийся поэтами как наиболее крайнее проявление свободы

формы, — наивысшего уровня распространения достигает к

1909 г. По-видимому, в начале века поэты опасались слиш-

ком частого употребления этого размера. В первых сборниках

преобладают дольники разностопные строфически урегулиро-
ванные, а также метрические формы, переходные от равно-
стопного дольника к вольному. Так же как и в случае с

полиметрией и неклассическимн размерами в целом, к 1912г.

в поэзии наблюдается резкое уменьшение удельного веса

вольного дольника.

Ритмика. Исследовалась ритмика трех наиболее распро-

страненных классических размеров: четырехстопного и пяти-

стопных ямбов и четырехстопного хорея (с женскими и муж-
скими клаузулами отдельно). Исследование проводилось по

трем этапам: а) вычисление теоретических, языковых моде-

лей трех размеров; б) характеристика размеров, используе-
мых отдельными поэтами, по ритмическим формам и ритми-
ческим кривым; в) выведение общих тенденций ритмики
вышеназванных трех размеров на основе произведений семи

рассматриваемых поэтов начала XX в. Полученные показа-

тели (б) и (в) сравнивались с модельными (а).
Ритмические формы

4

.

Во всех трех рассматриваемых раз-

мерах (в случае мужских и женских клаузул) в стихе

4 Языковые модели ритмических форм четырехстопного

ямба, четырехстопного хорея и пятистопного ямба см. в

прил, 12.
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наблюдается гораздо более частое, чем в модели, обращение к

I полноударной ритмической форме, особенно у Я. Райниса

и Я. Акуратерса. Существенные отличия от языковой модели

наблюдаются и в употреблении поэтами 111 и IV ритмических
форм (с пропуском метрического ударения соответственно на

втором и третьем иктах) в четырехстопных хорее и ямбе.

Практически у всех поэтов 111 форма вопреки языковой

тенденции употребляется чаще IV формы. Возможно, это

связано со стремлением к соблюдению цезуры в середине
стиха, как это имеет место в народном стихе. В употребле-
нии V ритмической формы в четырехстопных ямбе и хорее

и VI формы в пятистопном ямбе (пропуск метрического уда-

рения на последнем нкте) выбранных поэтов можно подраз-
делить на две группы. Я. Райнис и Я. Акуратерс используют

ритмическую форму с пропуском метрического ударения на

последнем икте гораздо реже, чем в языковой модели. По-

видимому, здесь сказывается влияние ритмики немецкого и

русского стиха, где на последнем икте имеется ударная кон-

станта. Стих второй группы поэтов (Аспазия и Ф. Барда)
наиболее близок к языковой модели, т. е. именно на пос-

леднем икте наиболее часто наблюдаются пропуски метриче-
ского ударения.

Ритмические кривые. В поэзии по сравнению с языковой

моделью имеется довольно ощутимое ослабление первой стопы.

В четырехстопных размерах в стихе наблюдается усиление II

и 111 стопы, а в пятистопном ямбе — II и IV (в меньшей

мере — III) стопы. В стихах с мужскими клаузулами поэты,

как правило, усиливают и последнюю стопу, в стихах же с

женскими клаузулами одни поэты следуют языковой модели

(Я. Райнис, В. Плудонис), другие — понижают ударность

последней стопы (Ф. Барда, иногда Аспазия и К. Скалбе),

уподобляя ритм женских клаузул ритму мужских. Это влия-

ние ритма мужских клаузул на ритм женских вполне объяс-

нимо, так как большинство стихотворений рассматриваемого

периода писались с чередующимися мужскими и женскими

клаузулами. Верность естественному языковому ритму при-
вела бы к созданию на каждом шагу сильных ритмических

контрастов. Поэты, видимо, ощущали их как нежелательный

разнобой. Унифицируя женский ритм по образу мужского,

они, наоборот, достигали плавного единообразия в звучании

стиха. Данной тенденции к единообразию не поддавался

только Я. Райнис.

Средняя ударность стоп во всех размерах (особенно в слу-

чаях с мужскими клаузулами) в поэзии гораздо выше, чем
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в языковой модели. Этим поэзия как бы подчеркивает сти-

ховой ритм, отличие его от прозаического (т. е. структуры,
менее четко организованной ритмически). Средняя ударность
стоп наиболее высока в размерах Я. Райниса и Я. Акура-
терса, самая низкая — в размерах Аспазии и Ф. Барды.

Заключение. Латышский стих теоретически допускает

квантитативное, силлабическое, силлабо-тоническое, тониче-

ское стихосложение. В силу исторических особенностей своего

развития не все эти возможности были использованы в поэ-

зии начала XX в. в равной мере:

1) квантитативное стихосложение не получило распростра-
нения. Единственный признак метричности, традиционный для

латышского народного стиха (организация долгих и кратких
слогов в конце диподий), употребляется в рассматриваемый

период в точном соответствии с языковой моделью;

2) в силлабическом стихосложении обследовалась цезура,

которая, как выяснилось, тоже употреблялась не чаще, чем

в модели. Это дало возможность и здесь прийти к выводу:
силлабические принципы строения стиха остались вне поля

внимания поэтов начала XX в.;

3) силлабо-тоническое стихосложение — одно из наиболее

употребительных в рассматриваемый период, однако отдель-

ные его участки разрабатывались по-разному. Господствую-
щую роль играли ямб и хорей, а трехсложники еще ожидали

своего часа. Это, по-видимому, можно считать результатом
влияния общеевропейской культурной традиции, где трех-
сложники всегда сильно «отставали»;

4) тоническое стихосложение было главным предметом по-

этических исканий данного периода. В силу специфики языка

крайние формы тонического стихосложения (акцентный стих

с очень большими перепадами междуиктового интервала) не

получили распространения. Преимущественно поэты держа-
лись в рамках переходной формы от силлаботоники к тонике

(дольник). Но и здесь выделились разные степени строгости
и вольности. Самым строгим был стих типа «подражаний
Гейне», а самым вольным —

вольный дольник.

1880—1890 гг. в латышской поэзии в основном были вре-
менем расцвета эпигонской поэзии. В конце прошлого века в

поэзии Аспазии, Э. Вейденбаума, Э. Трейманиса-Зваргулиса
намечается постепенное оживление и обновление поэтических

средств. Их усилиями подготавливается почва для радикаль-
ных изменений в семантике и форме латышского стиха на-

чала XX в.
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Применение новых средств выражения в поэзии начала

XX в. прошло по меньшей мере два этапа. Первый связан с

пониманием новизны как наиболее полной, широкой замены

всех старых формальных средств новыми (старое — значит

отжившее). Особенно наглядно это проявляется в метриче-
ском репертуаре. Устаревшими считаются прежде всего сил-

лабо-тонические метры, имевшие в XIX в. наиболее широкое

употребление. Из силлаботоники в «черный список» попадает,

например, имеющий яркий семантический ореол четырехстоп-
ный хорей — традиционный размер стихотворений с народ-
ной тематикой.

В латышском стихе начала XX в. вместо традиционных
силлабо-тонических метров со строгим междуиктовым интер-
валом предпочтение отдается тоническим метрам с колеблю-

щимся междуиктовым интервалом, вместо равностопных —

вольным размерам. Резко возрастает роль полиметрии.
Второй этап наступает тогда, когда новизна начинает вос-

приниматься не только и не преимущественно как замена од-

ного элемента другим, а как установлениеновых связей между

элементами как старых, так и новых средств выражения.

Вскоре после 1907—1909 гг. поэты начинают осознавать себя

не только строителями новых, но и продолжателями прежних

традиций. Если на первом этапе облик латышского стиха как

в семантике, так и в форме во многом определялся коллек-

тивным, общим вкусом ведущих поэтов, то на втором этапе

преобладают поиски своего, индивидуального стиля.

Несмотря на большие изменения в метрическом облике

поэзии начала XX в., ритмически стих этого периода еще

довольно скован, стремится быть ближе к метрической схеме:

велик процент полноударной ритмической формы, совсем не-

много ритмических форм с двумя и более пропусками метри-
ческих ударений, практически не учитывается разница в ритме

мужских и женских клаузул. По-видимому, это объясняется

тем, что даже в конце XIX в. в поэзии нередко встречались

искусственные усечения конечного слога слова, перестановки

акцента в соответствии с требованиями метрической схемы.

Только в начале XX в. ритмика начинает освобождаться от

метрической схемы, поэты начинают осознавать выразитель-
ные возможности ритмики. Наиболее отчетливо это прояви-
лось в поэзии Я. Райниса. Эта тенденция гораздо менее

ярко выражена у других авторов: у некоторых поэтов два,

а то и три соседних икта имеют одинаковую ударность,
что приводит к заметному однообразию и монотонности в

звучании стиха.
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