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IEVADAM

1963. gadā aprit simt gadu, kopš dzimis latviešu

literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Viņa daiļradei

ir nezūdoša vērtība latviešu tautas kultūrā, ar saviem

darbiem viņš devis nozīmīgu ieguldījumu reālisma

attīstībā latviešu literatūrā. Tā ir vesela pasaule, kas

pie mums atnāk ar Blaumaņa grāmatām — ar viņa

stāstiem un novelēm, ar viņa drāmām un komēdijām.

Tie ir pagājušā gadsimta pēdējo gadu desmitu Latvijas

lauku cilvēki, kas Blaumaņa darbos guvuši savu at-

spulgu.

Plašs ir Blaumaņa darbu cienītāju pulks, un ar

katru jaunu dienu tas kļūst lielāks, — padomju un

citu tautu valodās pārtulkots, Blaumanis aiziet arvien

tālāk pasaulē. Blaumanis dzīvo grāmatās, Blaumanis

dzīvo uz skatuves.

Bet Blaumanis dzīvo arī kā personība. Gadu gaitā

par viņu sakrājies tik plašs atmiņu materiāls kā ne par

vienu citu latviešu rakstnieku. Tas kopumā aptver

visu rakstnieka dzīvi, sākot ar laiku, kad Blaumanis

kā rakstnieks nebija pazīstams, līdz pat viņa nāvei.

Redzam Blaumani viņa Brakos, Koknesē, Rīgā, Pēter-

burgā, laikrakstu redakcijās, savā darba istabā, teātrī.

Redzam Blaumani draugu pulkā kā jauno rakstnieka

audzinātāju un atbalstītāju, uzzinām par viņa darbu
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rašanos, par prototipiem. Par pēdējiem daudz intere-

santu ziņu sniedz rakstnieka brālis Arvīds.

Vairums šo atmiņu uzrakstīts, tā sakot, sadzīves

plāksnē, bet kopumā tās sniedz it raksturīgu ainu, un

mūsu acu priekšā izaust Blaumaņa cilvēciskā perso-

nība. Redzam Blaumani sava laika dzīves ikdienā,

ieskatāmies viņa uzskatu, centienu un interešu pasaulē.

Atmiņu lappuses pārlasījuši, labāk izprotam Blaumaņa

darbus, viņa māksliniecisko personību. Dziļāk izpro-
tam Blaumaņa reālistiskās mākslas lielumu un arī

Blaumaņa šķirisko ierobežotību, redzam, cik aug-

stu paceļas Blaumaņa debesis, redzam viņa spēku

un vājumu.

Gadi iet, arvien tālāks kļūst laiks, kad Blaumanis

dzīvoja. Lai gan viņa laika biedrus un paziņas mēs vēl

varam sastapt, tomēr viens ir skaidrs — jaunus, nozī-

mīgus atmiņu materiāluspar rakstnieku mēs vairs klāt

nedabūsim. Viss svarīgākais, nozīmīgākais, kas par

Blaumani saglabājies laika biedru atmiņā, ir pateikts

un uzrakstīts. Tagad nu literatūras draugi un pētnieki

Kārlis Egle un Antons Birkerts savākuši vienkopus šos

atmiņu rakstus, pārlapojuši tos un sakopojuši visu.

kas licies nozīmīgāks un šodienas lasītājiem pasnie-

dzams. Sakopots materiāls, kurā labprāt ieskatīsies

ikkatrs, kas vien interesējas par Blaumani un viņa

daiļradi. Sim atmiņu materiālam nevar garām paiet

neviens, kas grib tuvāk iepazīt Blaumaņa darbus un jo

īpaši viņu kā cilvēku. Daudzas no šīm atmiņām plaši
izmantotas visos līdzšinējos nozīmīgākajos apcerēju-
mos par Blaumani, un pētniekiem šīs atmiņas būs ar

neaizstājamu nozīmi un vērtību arī nākotnē.

Daudzus atmiņu rakstus uzrakstījuši labi pazīstami

rakstnieki. Tur ir Linards Laicens, Antons Austriņš,

Kārlis Strāls, Jānis Jaunsudrabiņš un citi rakstnieki.

Viņu dzīvo, saistošo stāstījumu labprāt izlasīs arī tāds
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lasītājs, kam nav tiešu zinātniski pētniecisku interešu

par Blaumani.

Atmiņu rakstītāji ir dažādi — dažādi pēc savas

politiskās pārliecības, uzskatiem. Un tāpat kā literārā

darbā atspoguļojas paša rakstnieka personība, viņa

pasaules uztvere, tā arī šādos atmiņu rakstos objektīvā

patiesība apaug ar tām interesēm, izjūtām un uzska-

tiem, kas raksturo pašus šos atmiņu rakstītājus. Te

aizrādāms, ka prāva atmiņu rakstītāju daļa ir cieši

saistīta ar buržuāziju, ar tai raksturīgām tendencēm

un interesēm. Tā arī saprotams, kāpēc atmiņu mate-

riālā par Blaumani blakus nozīmīgiem faktiem un

vērojumiem lielu vietu ieņem arī kavēšanās pie dažā-

diem maznozīmīgiem sīkumiem, patukšiem anekdotis-

kiem atgadījumiem. Samērā paskopi atmiņu rakstītāji

pievērsušies tiem faktiem, kas raksturo Blaumaņa sa-

biedriski poMtisko stāju un uzskatus. Tādējādi Blau-

manis daļēji tiek piemērots pašu atmiņu rakstītāju

gaumei, sabiedriskajai nostājai un interesēm. Tas,

protams, ir šo atmiņu trūkums, bet tas vairs nav labo-

jams. Un jāteic, ka kopumā šis trūkums neiznīcina

atmiņu materiāla nozīmīgo vērtību.

levietojot dažādos laikos un dažādu autoru rakstī-

tās atmiņas vienā rakstu kopojumā, dažviet izdarīti

īsinājumi. Grāmata domāta visplašākajām lasītāju

masām, tāpēc traucē dažu faktu atkārtošanās, tāpat

reizēm autori, rakstīdami atmiņas par Blaumani, pa-

tiesībā aizklīst stāstījumos par sevi vai ieslīgst Blau-

maņa darbu analizē, kam nav sakara ar atmiņu mate-

riālu. Nācās sastapties arī ar pagalam naivām, senti-

mentālām vai naturālistiskām epizodēm.

Citu tautu literatūrās atmiņu kopojumi par izciliem

rakstniekiem sastāda prāvu sējumu skaitu. Tādas grā-

matas tuvinarakstniekus lasītājiem. Latviešu literatūrā

šādu atmiņu maz. Pirms dažiem gadiem saņēmām



atmiņu grāmatu par Linardu Laicenu, Leonu Paegli.

Atmiņu materiāli par Raini ievietoti dzejnieka literārā

mantojuma pirmajā sējumā. Tagad šiem izdevumiem

pievienojas atmiņu grāmata par Rūdolfu Blaumani.

J. Kalniņš
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Arvīds Blaumanis

NO ATMIŅĀM PAR BRĀLI RŪDOLFU

Atmiņas par Rūdolfu sniedzas man no pašiem pir-

majiem gadiem. Pirmā atmiņa būtu tāda: Rūdolfs

taisās braukt uz skolu, uz Rīgu, pako savas grāmatas un

burtnīcas, uz krēsla sakrāvis un notupies sien tās ar

auklu kopā. Es guļu gultā, galvu uz spilvena uzlicis, un

skatos. Laikam mani miegs pārņēma. Neatceros vairs

nekā tālāk.

Viena atmiņa man tāda: Rūdolfs atbraucis ziemas

svētkos no Rīgas (tad jau bija iestājies Fārbaha kantorī).
Vakarā viņš nodeva ciemakukuļus un atdeva mātei naudu,

savu pelnīto. Māte viņu nobučoja, un viņš atkal mātei

roku. Cik tur naudas bija un cik viņš pelnīja, to nezinu,

tā bija atzinība par audzējumu un skolojumu. Es jau biju

gultā un brīnījos, kādēļ mātei dod naudu, jo māte vien-

mēr visiem citiem deva naudu. Es laikam biju ieraudzījis

viņa pulksteni un rāpos nogultas ārā. Rūdolfs maniedeva

savu pulksteni, un es apmierinājos.
Rūdolfs pie Fārbaha ilgi nepalika un, vecākiem nezi-

not, pārbrauca mājā. Istabā un pagalmā nebija neviena

cilvēka. Kāds nāca svilpodams pa ceļu, platmali galvā,
tas bija Rūdolfs. Nu mēs bijām pastāvīgi kopā, es jau

biju lielāks, un manas atmiņas paliek gaišākas. Savas

atmiņas par Rūdolfu esmu vairākkārt stāstījis daudziem,

kas par viņu kaut ko rakstījuši, bet varbūt viens otrs

gadījums palicis neizstāstīts. Lūkošu kādus atjaunot.
Rūdolfs mani mācīja, kā saka, visās ēģiptiešu gudrībās,
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bet no paidagoģijas, didaktikas un metodikas tur gan

nebija ne vēsts. Rēķināšanu sākām tūliņ ar lieliem skait-

ļiem, ģeogrāfiju ņēmām pēc Eiropas kartes, iepriekš neko

nepaskaidrojot. Vācu valodā lasīju gabaliņus, kamēr tos

varēju no galvas atskaitīt. Daudz vārdu es no sākuma

nesapratu, bet vēlāk, vārdamatkārtojoties, es tos ielāgoju.
Glītrakstīšana bez burtu elementu vingrināšanas, veseliem

teikumiem. Diktāts bez iepriekšējas paskaidrošanas utt.

Zīmētājs Rūdolfs nebija un to arī man nemācīja. Pats

viņš labprāt izkrāsoja ar ūdens krāsām zīmējumus pa-

saku grāmatās un citur, kur tik atrada. Te nu es dabūju

zināt, ka zāle nav vis vienmēr zaļa, bet ka ir dažādas

zaļuma nokrāsas. Debesis nav vienmērīgi zilas utt. Bet

gleznu parādīt viņš man nevarēja, jo nekur nebija.

Rūdolfs man mācīja dzejas ritmu — jambu un horeju.

(«Zum Frūhling sprach der liebe Gott» — bija pirmais

piemērs.) Kad es rakstīju kāda gabaliņa atstāstījumu, tad

Rūdolfs gribēja, lai es pats no sevis arī kaut ko piedomā-

jot, bet man nekas neiznāca.

Viņš mēdza saliktiemvārdiem pārgrozīt pirmos burtus.

Brillenglāser — Grillenblāser. Vēlāk žurnālā Jugend bija

vesela joku nodaļa Schūttelreime. Tur gan Rūdolfs netika

rakstījis.
Vai Rūdolfs līdz 1885. gadam, t. i., līdz Kokneses

periodam, ko rakstīja un dzejoja, nezinu, parādījies atklā-

tībā nekas nav. Tajā laikā viņš abonēja nelielu franču

žurnālu un no tā tulkoja kādu stāstu. Vai visu to pārtul-

koja — nezinu. Rūdolfa franču valodas zināšanas nebija
diezin cik lielas. Tāpat arī viņa krievu valodas zināšanas.

Vēl tagad man ausīs skan viņa briesmīgā izruna.

Rūdolfs mīlēja dabu — dzīvo un nedzīvo. Vienkāršas

lauku puķes, kokus, krūmus, putnus, zaķus, vāveres utt.

Bija tāds ticējums, ka vāvere, mājā ienākot, nes nelaimi.

Pie Brāķiem toreiz tik daudz koku gan nebija kā tagad.

Vāvere bija ienākusi mājas pagalmā kādā kokā. Puiši

tūliņ ar rungām un akmeņiem sāka vāveri vajāt. Sauca

mani. Rūdolfs bija suni iesaucis savā istabā un nelaida
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laukā. Suns bija Rūdolfa mīlulis, pavadīja viņu pastai-

gās pa mežu. Tādēļ Rūdolfs arī negribēja, lai suns pieda-
lītos šai slepkavības darbā.

Ja atrada kādu krupi, tad to lika uz dēlīša un pa otru

galu sita, ka krupi uzsvieda augstu gaisā. Rūdolfs krupjus

aizstāvēja. Puiši runāja pretim.

Dārzā, ogu cerā, mazs, pelēks putniņš ietaisījis pērkli.

Šad un tad Rūdolfs nopriecājās par putniņu. Ap to laiku

nozuda kaķis. Saime runā, nez kur incis pazudis. Rūdolfs

man klusiņām pastāsta: «Viņš bija izēdis putniņa pērkli,
un es viņu pats nonāvēju. Viņš bija slepkava.»

Rūdolfs bija ciemā Jaun-Bebrā pie Kalniņa. Tam paš-
laik vairāk ciemiņu. Sarīko medības. Es neticu, ka Rūdolfs

kādreiz ar flinti būtu šāvis. Viņam arī iedod flinti, un

ciemiņi iet uz stirnu medībām. Rūdolfu noliek tādā vietā,

kur pēc mednieka aprēķina stirna ne mūžam neies garām.

Bet no meža iznāk divas stirnas un iet Rūdolfam garām.

Rūdolfs domā: «Kaut nu jūs ātrāk paietu!» Vēlāk, kad

stirnas garām, to pastāsta Kalniņam. Kalniņš bāls vien

paliek.

Vienā svētdienā bija runa par to, kā mežoņi mocījuši
cilvēkus. Visa saime vienbalsīgi nosoda to un izsakās, ka

viņi gan tā nevarētu darīt. Pēc tam ejam uz ezeru peldē-
ties. Dunduri kož. Puisis noķer dunduru un iesprauž tam

smilgu vēderā. Rūdolfs nosaka: «Te nu bij, pirmiņ sacīja,
nevar mocīt, un tagad atkal var.»

Pirmos laikos kalendārs bija gandrīz vienīgā jaunā

grāmata, kas nāca mājās. Mazs būdams, atminos, ka māte

lasīja jaunā kalendārastāstus saimei priekšā. Vēlāk lasīja
Rūdolfs arī citus stāstus priekšā. Stāstos viņš iepina daža

labu «kreptīgu» izteicienu. Saime nevarēja vien nobrīnī-

ties par tādiem stāstiem.

Pēc Kokneses perioda Rūdolfs pats rakstīja stāstus,

bet savus vis nelasīja visiem priekšā.

Stāstus Rūdolfs mēdza sadomāt staigādams. Viņš iz-

meklēja mežā kādu celiņu soļu 50 garumā un katru
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dienu soļoja šurp un turp pa celiņu, vienalga, ziema vai

vasara.

Ja bija inteliģentāki puiši, tad Rūdolfs tiem uzdeva

ziemas svētdienās un vakaros dažādus darbus: no bur-

tiem sastādīt vārdus ar zināmu nozīmi, no sagrieztām

figūrām sastādīt kvadrātu, krustu utt. Šad
un tad spēlēja

ar viņiem kārtis. Mācīja arī viņus spēlēt dambretu un

šahu. To nu gan visi neiemācījās.
Viesībās Rūdolfs bija omulīgs, bet nemīlēja «zofkus».

Uz vārda dienu pie Pētera P. no tālienes atbrauc mūsu

paziņa no ģimnāzijas, labs iemetājs. Rūdolfs, to ierau-

dzījis, klusām ieprasās: «Wie hat der sich atgerapen

(atrāpies) ?»

Rūdolfs vienreiz aizgāja uz pilnu pagasta sapulci. Tur

viņu ievēlēja par balsu skaitītāju. Viņam tur bija jānosēž
visa diena. Vakarā pārnācis, viņš saka: «Wer hat frūher

nicht unter den Letten gewirtschaftet? Juden, Zigeuner,
Barone und ailes mogliche.»

Rūdolfam bija mazs, glīts nazītis. To viņš visur ņēma
līdz. Mājā tas mētājās šur tur, bet, tiklīdz Rūdis kaut kur

gāja vai brauca, — nazīti ņēma līdz. Zirgs jau pie dur-

vīm, bet Rūdolfs meklē savu nazīti. Reiz braucām

uz Rīgu, uz Zinību Komisijas vasaras sapulcēm. Kad jau
ratos sasēdušies, Rūdolfs kaut ko atminas, ieiet atpakaļ
istabā un kaut ko meklē. «Kur tās pindzeles, kur tās pin-
dzeles?» Kādreiz Rūdolfs nopircis pindzeles, nezin kur

licis, tagad par tām iedomājies un nu meklē. Meklēja kā-

das 5 minūtes, kamēr atrada, un apmierināts aizbrauca.

Bet pindzeļu tak uz ceļa nevajadzēja. Tās palika turpat,

kur bijušas.
Rūdolfs ticēja sapņiem. Viņš tos izskaidroja tā, ka ir

kādi viļņi, kas iedarbojas viņa smadzenēs, un viņš to da-

žādos simbolos izjūt. Puķes sapnī bija kāda nelaime vai

nu Brakos, vai kaimiņos. Tāpat arī kāda D. kundze bija
nelaimes simbols. Vienu savu lugu viņš bija nosūtījis

Ērgļu īpašniekam Tranzehe, kas toreiz bija ārzemēs. Pēc

ilgāka laika Rūdolfs noredz sapni un saka: «Es šodien
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dabūšu kādu sūtījumu. Visu dienu acis uz ceļa pusi vien

stāv.» Pienāk krēsla, un sūtījuma vēl nav. Rūdolfs saka:

«Vai tiešām mans sapnis nepiepildīsies?» Te pašā tumsā

ienāk no muižas viens cilvēks un atnes Rūdolfam sūtī-

jumu: Tranzehe no ārzemēm atsūtījis viņam mapi. Tādu

gadījumu bija vairāk.

Rūdolfs neieredzēja kukuļu došanu, piekukuļošanu.
Bet pašam iznāca pāris reizes dot. Rūdolfs reiz atvēra

grāmatu tirgotavu Tērbatas ielā Nr. 7. Lai dabūtu kon-

cesiju, jāgriežas pie kāda ierēdņa kancelejā. Viņam ie-

teikts dot zināmu naudas gabalu, tad koncesija būs ātrāk

rokā. Rūdolfs ar lielām nepatikšanām iet pie ierēdņa un

sniedz līdz ar papīriem arī naudas gabalu. Tas tīri vienal-

dzīgi saņem un iemet atvilktnē pie citiem. Otru reizi pie

cenzora. Lai ātrāk izlasītu, Rūdolfs uzliek uz galda zelta

gabalu. Cenzors saka: «Nevajag, nevajag,» — un liekas

bīdot zelta gabalu atpakaļ. Bet, par brīnumu, zelta gabals

pievirzās aizvien tuvāk cenzoram. Rūdolfs stāstīja, ka

abas reizes juties kā izpliķēts.
Rūdolfs mīlēja bērnus —tādus no 2 līdz 5 gadiem, tos

viņš paijāja, glāstīja. Arī mazus čigānēnus mīlēja. Viņš
arī uzrakstīja daudz čigānisku nosaukumu un lika čigā-

nēniem dziedāt savas dziesmas.

Rudens Rūdolfam bija patīkamākais gadalaiks. Pēc

paša izteikuma, tad viņš esot visražīgākais. Viņš mīlēja
ābolus no pašu dārza. Āboli viņam dodot ierosinājumu

jauniem darbiem. No Brāķiem viņam sūtīja uz Rīgu ābo-

lus un ievārījumus.
Rūdolfs bija ne tikvien rakstnieks, par katru mākslu

viņš deva savu spriedumu. Kā jau teicu, zīmētājs viņš

nebija, bet, pie gleznotājiem dzīvodams, izkopa savu

gaumi. Viņš dzīvoja pie Purvīša, Rozentāla un Jaunsud-

rabiņa. Uz klavierēm viņš neko daudz nespēlēja. Dažus

gabalus no Tanheizera un citus. Ar vārdu sakot, nebija
mākslas nozares* kur viņš būtu bijis profāns.

Kad Rūdolfs aizgāja no Fārbaha, tas mātei nepatika.

Bet, kad nu Rūdolfs par pilsētas dzīvi negribēja dzirdēt.
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tad māte lūkoja, vai viņu kaut kur citur nevarētu «ieska-

pēt». Bet vieta tik drīz nebija dabūjama, un brālis dzī-

voja Brakos. Viņš mācīja mani visās gudrībās: vāciski la-

sīt, rakstīt, rēķināt, ģeogrāfiju, drusku krieviski.

Cik atminos, tad humoristiskā «ādere» jau toreiz šad

tad viņam paspruka. Komiskas situācijas viņš vienmēr

uzsvēra. Ziemu man bija pastāvīgi jānodarbojas, vasaru

tik pamatīgi ne, jo Rūdolfs šad un tad gāja kaut ko pa-
līdzēt. Darbi bija: sēšana, siena kasīšana, rudenī, pļaujas
laikā, palīdzēt labību nokopt. Tā kā toreiz tīrumi tika pa-

plašināti, tad brālis gāja arī krūmus cirst, kur vēlāk de-

dzināja līdumu.

Man liekas, ka toreiz krietna strādnieka no viņa ne-

bija, bet vairāk tikai «acs» no saimnieka puses. Māte pa

māju strādāja mājas darbus, tēvs, pamazs vecītis, nekā

daudz nevarēja darīt. Sēt gan tēvs pats sēja un mācīja
Rūdolfu arī.

Brakos bija: 5 zirgi, 16—18 govis, aitas, cūkas. Rati

visi koka asīm. Dzelzasu ratu nebija. Kamanu nebija,

bija vecs, kamanām līdzīgs braucamais. Kad Rūdolfu

veda uz Koknesi vai no Kokneses (tuvākā dzelzceļa sta-

cija) uz Brāķiem, tad bieži aizņēmās kamanas no kaimi-

ņiem. Bet Rūdolfs rakstīja uz mājām: «Neaizņemieties
kamanu manis dēļ, brauciet ar tām pašām «riekstu čau-

liņām», kādas ir Brakos.»

Māte pastāvīgi domāja, kur Rūdolfu ielikt labā vietā.

Par meklētāju bieži bija muižas dārznieks Porietis (vecs
tēva biedrs no muižas laikiem). Vieta drīz negadījās. Vai-

rākas reizes Rūdolfu izvadāja kaut kur, bet bez sekmēm.

Tad vieta atgadījās Koknesē.

Kad brālis no Kokneses pārnāca Brakos, tad parastā
dzīve turpinājās, tikai tagad Rūdolfs vairāk rakstīja.

Viņš arī vairāk nodarbojās pie mājas. Stādīja ap māju

kokus, ierīkoja dārzu. Līdz tam Brakos bija tikai pāris

nekoptu ogu krūmu, kas deva maz augļu. Ābeļu nebija.
Rūdolfs meklēja mežābeles, tās pārstādīja pie mājas. Mā-

jas darbos piedalījās tāpat kā agrāk
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Tā saucamās «sabiedriskās dzīves» pagastā vēl nebija,

un Rūdolfs piedalījās tikai viesībās muižā pie Porieša. Sa-

gājās ar mācītāju Zunti.

1887. gadā dibināja Ērgļu Labdarības biedrību, bet

Rūdolfs tur par biedru nebija. Uz izrādi gan bijām, arī

aktierus viņš palīdzēja grimēt. Kādas reizes arī spēlēja
teātri līdz: «Tēvijā» veco, «Lielkunga pusdienās». Kādas

reizes piedalījās arī jautājumu vakaros, bet 90. gados, kad

uz Ērgļiem atnāca Bļaus par skrīveri, — jau vairāk. Es

tad mazāk biju Ērgļos. Biju seminārā un tikai pa vasaru

Ērgļos.
Rūdolfs jau vairāk rīkojās pa saimniecību, jo tēvs pa-

lika vecs. Tas vairāk ganīja pa vasaru zirgus un drāza

grābekļu zariņus. 1894. gadā tēvs nomira. Nu saimnieks

bija Rūdolfs. Bet vai nu zeme netika tik kārtīgi izstrā-

dāta, vai gadi nāca neauglīgāki, tik daudz labības vairs

Brakos nebija. Gan bija dažas citas ērtības: labāki rati,

kamanas un cits, bet ienākumi mazinājās. Rūdolfs izrak-

stīja zemkopības žurnālus «Land und Forstwissenschaft-

liche Zeitung», dabūja labus padomus no Ērgļu muižas

kunga Jansona, bet panākumu nebija. Brālis mēģināja
dažus jaunievedumus. Lika grāvjus rakt, bet arī tie neko

nelīdzēja.
Brālis gan par visu varu gribēja būt labs saimnieks,

bet visai lāga gan neiznāca. Viņa domas nebija pastāvīgi

pie saimniecības, tās bija ar citu aizņemtas. Viņa lugās

ir vietas, kur tēlots, ka saimniekam iet grūti ne aiz paša

vainas, piem.. lugā «Indrāni», «No saldenās pudeles», ne-

pabeigtajā «Deg».

Bet, jo vairāk Rūdolfs no savas puses Brakos ielika

pūļu un līdzekļu, jo mīļāki viņam tie kļuva. Agrāk, 80.

gadu otrajā pusē, Rūdolfs ar māti gribēja pāriet uz kādu

Bebru muižas māju vai pusmuižiņu, bet tēvs bija tam

pretī. Vēlāk brālis nemaz vairs nerunāja par pāriešanu,
bet tikai par Braku iepirkšanu.

Brālis Brakos stādīja visādus kokus. Viņš nevarēja
ieredzēt mājas bez kokiem. Dēstot dažādus kokus, kas
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nebija ne augļu, ne lietas koki, viņš smējās: «Ja kāds

saimnieks pēc manis ienāks Brakos, tas cirtīs šos kokus,

mani lādēdams.»

Labdarības biedrībā Rūdolfs maz piedalījās. Es reiz

dzirdēju slepenu sarunu, vai Blaumani derot uzņemt

biedrībā vai ne. Runātājs ieteica neuzņemt. Bija aizdo-

mas, ka Rūdolfs esot kādus biedrības biedrus «ielicis

avīzē». Bet tur brālis nebija vainīgs. Tas bija vai nu Eze-

rietis, vai cits kāds. Šad un tad viņš biedrībā spēlēja
teātri un piedalījās jautājumu vakaros. Kad izrādījās, ka

brālis nav bīstams, tad sāka viņu ieredzēt. Bet biežā

prombūšana un slimība viņam neatļāva biedrībā pastā-

vīgi darboties.

No 1890. līdz 1900. gadam es Ērgļos biju maz. Nonācu

tur 1900. gadā. Labdarības biedrībā bija nesaskaņas
dažu biedru starpā. Tā kā es no biedrības centra (pagasta

nama) biju tikai 50 soļus atstatu, tad man vajadzēja ro-

sīgi piedalīties biedrības dzīvē, ko arī darīju. Līdz armani

tur vairāk sāka nodarboties arī Rūdolfs. Viņa autoritāte

plaisu saturēja kopā.
No 1900. līdz 1905. gadam Ērgļos bija Bļaus, Skalbe,

Būmanis, Rūdolfs. Visu vadīja Rūdolfs. Ja nebija klāt,

tad viņš deva direktīvas no tālienes. Skolotāji satika labi,

vismaz ārīgi. Pēterdienās pie Blaua bija katru gadu vie-

sības, Rūdolfs sacerēja dzejoļus. Būmanis mūziku, un

mūsu kvartets dziedāja. Rūdolfs dziedāja 1. tenoru un

bieži lielījās, ka no viņa būtu iznācis 111 šķiras dziedātājs.

Blaumanis kā rakstnieks stāvēja redzamā vietā. Taču

ne par viņa rakstiem es gribētu ko teikt, bet par viņu

pašu. Daudzi viņa laika biedri aizgājuši viņā saulē, un

katru gadu vēl pavada vienu otru vecākās paaudzes rakst-

nieku. Tie jaunekļi rakstnieki, kas no viņa kādreiz sa-

ņēma padomus, gandrīz visi jau uzrakstījuši savas atmi-

ņas par Rūdolfu. Par viņa dzīves gaitu daudz nekā vairs
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nevarēs pielikt pie tā, kas jau uzrakstīts. Šoreiz gribētu
teikt kādus vārdus par viņa izglītību un viņa interesi uz

dažādām zinību nozarēm.

Rūdolfs beidzis Rīgas otro apriņķa un tirdzniecības

skolu. Izglītība, ko šī skola deva, nav liela, bet pietika
tirdzniecības kantora darbiniekam un ierēdnim. Cik zi-

nāms, tad vairāki viņa skolas biedri ieņēmuši labi atmak-

sātas un atbildīgas vietas Rīgā, Maskavā un Londonā.

Mācību valoda skolā bija vācu. Mācīja arī krievu, franču

un angļu valodas un drusku latīņu. Krieviski Rūdolfs

daudz neprata un arī vēlāk neiemācījās, lai gan lāgu lā-

giem ķērās pie tās mācīšanās.

Ar franču valodu viņam gāja labāk. Drīz pēc skolas

beigšanas Rūdolfs abonēja kādu franču žurnālu, ja mana

atmiņa neviļ — «La Feuille». No šī žurnāla viņš sāka tul-

kot kādu stāstu, izprasīdams autoram atļauju, bet līdz

galam laikam gan netika. Es atminos vēl dažus romānus

franču valodā. Ja Rūdolfs būtu piespiedies, viņš būtu labi

iedzīvojies šai valodā. Varbūt neiecietība pret franču kul

tūru pārnākusi no vāciskās audzināšanas skolā pēc vācu-

franču kara 1870./71. gadā. Vispār Rīgā tās aprindas, ar

kurām Rūdolfs sagājās savā jaunībā, izturējās nicinoši

pret Franciju. Atminos, ka Rūdolfs citēja dažus ne visai

pieklājīgus pantus par frančiem, kurus bija noklausījies
varietē teātros.

Interese pret franču valodu atslāba, kad viņš iestājās

«Zeitung fūr Stadt und Land» redakcijā un ekspedīcijā.
Vēlāk gan viņš atkal piegriezās franču literatūrai, bet

vācu tulkojumā. Viņam iepatikās franču dramatiķi. Vis-

vairāk lasītas bija Ožjē (Augier) un Sardū (Sardou) lu-

gas. Viņš tās lasīja vairākas reizes un sevišķi patīkamas
vietas lasīja priekšā. Franču lugu iespaidā sarakstīta

luga «Potivāra nams».

Angliski Rūdolfs prata ļoti maz un par šo valodu arī

neinteresējās. Vispamatīgāk no svešām valodām Rūdolfs

prata vāciski. Jau no mazotnes, Ērgļu muižā, viņš bija

iemācījies vāciski, un skolā viņam nebija grūti to pama-
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tīgi piesavināties. (Muižās runāja stipri bojātu vācu va-

lodu, kāda sastopama darbā «Madam Birk un madam

Eiķ».) Kādā iesāktā dienasgrāmatā minētas lauku puķes
vācu valodā. Visā manā mūžā man gadījies tikai viens

vārds, kuru Rūdolfs nezināja. Tas bija vārds Bofist (pū-

pēdis) .
Latviešu valodu skolā nemācīja. Tā bija pašam jāmā-

cās. To viņš mācījās no grāmatām, dažādām gramatikām,
dažādiem rakstiem par latviešu valodu, tautas dziesmām

un tautas mutes. Vispamatīgāk Rūdolfs lasīja Āronu

Matīsa izdotās tautas dziesmas, tad arī Barona «Latvju

dainas».

Tiktāl par valodām un skolām. Citos priekšmetos sko-

las programa nav bijusi plaša, kā to varēju novērot no

Rūdolfa skolas grāmatām, kas gandrīz visas bija uzgla-

bājušās. Neviens priekšmets Rūdolfu sevišķi neintere-

sēja, izņemot literatūru. Nav zināms, kādas grāmatas

viņš lasījis, skolu apmeklēdams, tāpat arī strādādams

tirgotāja Fārbaha kantorī. Tik to zinu, ka teātri un

operu Rūdolfs apmeklējis tik bieži, cik vien naudas ap-

stākļi to atļāvuši.
Pārnākot no Fārbaha, viņam grāmatu nebija daudz:

dažas Gētes, Šillera un Lesinga drāmas un dzejoļu krā-

jumi, Kernera kopoti raksti un vēl dažas, ko nevaru at-

cerēties. Bet tas pats nelielais vairums tika nopietni la-

sīts un atkal pārlasīts. Daudzus gabalus Rūdolfs citēja no

galvas, staigādams pa savām iemīļotām meža tekām, kur

es viņu slepeni novēroju. Visvairāk laikam tika «Fausts»

lasīts. Rūdolfs krāja «Fausta» ilustrācijas un vinjetes un

ielīmēja tās atsevišķā burtnīciņā. Šai burtnīciņā viņš

ielīmēja arī dažus dzejoļus, kuri viņam bija iepatikušies.
No Zuntes Rūdolfs dabūja grāmatas un uzcītīgi lasīja.

Lasīja vakaros ilgi, tā ka māte bārās, ka par daudz sveču

nodedzinot. Māte bija ļoti taupīga, varētu pat stiprāk iz-

teikties, un par grāmatām izdotu naudu uzskatīja kā

zemē nomestu. Vienreiz Rūdolfam laimējās tikt pie da-

žām grāmatām. Tas notika tā: Ērgļu muižas kungs daž-
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reiz uzaicināja Rūdolfu sev palīgā nokārtot muižas rak-

stu darbus. Rūdolfs dažreiz dienām ilgi nodzīvoja muižā.

Muižā bija lieli kāršu spēlmaņi: muižas kungs, dārznieks

un vēl kādi citi. Sevišķi dārznieks gribējis piedabūt Rū-

dolfu pie kāršu spēles. Kādu retu reizi arī Rūdolfu pie-

dabūjis. Rūdolfs nebija kaislīgs spēlētājs un nekad neris-

kējis, bet, kad gadījušās labas kārtis, tad arīvinnējis pāra

rubļus. Mājās pārnācis, viņš meklēja pa Universālbiblio-

tekas grāmatu rādītāju, izvēlējās grāmatas par vinnēto

summu un tās pasūtīja no Rīgas. Tās bija paša pelnītās

grāmatas, par kurām māte neko nezināja. Vēlākos gados,

kad Rūdolfs jau bija ieguvis zināmu ievērību literatūrā,

māte kļuva pieļāvīgāka, un Rūdolfs pirka grāmatas pēc

patikas. Grāmatas pēc satura bija nelieli stāstiņi no

zemnieku dzīves — vācu, zviedru, norvēģu, dāņu un beļģu
rakstnieku darbi. Tad arī lugu grāmatiņas, vairums viegla

satura (Lustspiele, Possen).
Līdz šim minētā literatūravisa bija vācu valodā. Kad

Rūdolfs iesācis latviešu grāmatas lasīt un kādas — man

nav zināms. Tikai atminos, ka avīzi «Balss» sāka abonēt

1883. gadā. To viņš lasīja pamatīgi, un daudzas vietas

tika priekšā lasītas. Arī kalendāru stāstus Rūdolfs lasīja

saimei priekšā. Kad Rūdolfs iestājās pie «Zeitung fūr

Stadtund Land», tad tam atvērās visa latviešu literatūra,

jo bija jāatreferē visas izcilākās parādības šinī lietā. Kā

latviešu teātra kritiķim viņam bija jāredz visas jaunās

oriģinālās un tulkotās lugas. Tā nu Rūdolfs iepazinās ar

skatuvi visos sīkumos un vēlāk mēdza teikt: «Lugu
rakstniekam papriekšu jāizsēd teātrī vienas bikses cauras,

un tik tad lai tas ķeras pie lugu rakstīšanas.»

Lugas rakstot, Rūdolfs ļāvās vadīties no grāmatas
«Technik des Drāmas» (Freitaga) padomiem un aizrādī-

jumiem.
Kamēr Rūdolfs dzīvoja Ērgļos un Koknesē, viņa iz-

glītības pietika apkārtnei, vēl vairāk — tā bija laba. Bet,

kad viņš aizbrauca uz Rīgu un satikās ar tiešām izglīto-

tiem cilvēkiem, tad redzēja, ka viņa izglītība vēl ir nepie-
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tiekoša. Viņš ķērās pie pašmācīšanās. Saprazdams, ka vi-

ņam trūkst zināšanu filozofijā, viņš iegādājās visu Šopen-

haueru, Kanta «Kritik der reinen Vernunft» un «Kritik

derpraktischen Vernunft». Laikam neviens viņam nebija

aizrādījis, ka papriekš jāizņem kāds ievads filozofijā. Daļu
no Šopenhauera «Welt als Vorstellung» un citus sīkākus

rakstiņus Rūdolfs gan ir lasījis, kā to tagad nojaušu no

dažām piezīmēm, bet «Welt als Wille» gan pa-

lika nelasīts. Tāpat nelasīts palika arī Kants. Tikai daudz

vēlāk Rūdolfs iegādājās Vundta ievadu filozofijā, bet ne-

zinu, cik daudz viņš to izlietoja. Kārtīgu nodarbošanos

ar zinībām kavēja ikdienišķie darbi maizes dēļ. Rūdolfs

arī iedomājās, ka viņam būšot par grūtu nodarboties ar

tām. Tur viņu mānīja viņa pāris draugu. Tie, studēdami

pirmo gadu, klāstīja viņam priekšā savas noklausītās

lekcijas kādā priekšmetā, it kā savu pašu pētījumu. Un

Rūdolfs godbijībā man teica: «Kas gan tas X. par spējīgu

cilvēku, redz, ko viņš pats atradis!» Tagad es zinu, ka pē-

tījums bija ievads valodniecībā, ko lasīja universitātē.

Bet tā paša gada rudenī viņš dzīvoja Rīgā un nodarbo-

jās ar redakcijas lietām, un tad intensīva mācīšanās,

protams, bija jāmet pie malas. Arī filozofijas vēstures

grāmata laikam tikai pašķirstīta, bet ne nopietni studēta.

Vairāk lasīta ir Langes: «Geschichte des Materialismus»,

kā to liecina biežie pastrīpo jumi ar sarkanu zīmuli (Rū-
dolfs mēdza ievērojamākās vietas kādā grāmatā pastrī-

pot ar zilu vai sarkanu zīmuli). Taču pastrīpojumi vairāk

attiecas nevis uz filozofiju, bet uz ētiku, estētiku, piem.:
«Glūck ist auf Empfindung, nicht auf Bildung gegrūn-

det», «Ailes Schone ist Dichtung» utt.

Pēdējā laikā Rūdolfs lasīja loģiku. «H'arm. Logik».Ap
300 lpp. bieza. To Rūdolfs ņēmis pamatīgi studēt — kā-

das divas reizes. Vienreiz pastrīpojumi izdarīti ar zilu,

otrreiz
— ar sarkanu zīmuli. To izņēmis cauri, Rūdolfs

teica, ka tagad viņa skats par šo priekšmetu atvēries kā

vāks. Nu viņš varot tālāk ar filozofiju nodarboties. Bet

nāve pārvilka strīpu .. .
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No citām zinībām Rūdolfam varēja atrast grāmatas

par psiholoģiju. No tām atminos Erdmaņa «Psvcholo-

gische Briefe», Ebbinghausa «Grundzūge der Psvcholo-

gie» un vēl kādas mazākas grāmatas. Stumpfa grāmatā

«Leib und Seele» var atrast pastrīpojumus ar zilu un sar-

kanu zīmuli, liecība, ka grāmata vairākkārt lasīta.

No vēsturiskiem darbiem Rūdolfam bija Helvalda kul-

tūras vēsture. Tā gan maz tika lasīta, jo prasīja lielākas

vēstures zināšanas nekā Rūdolfam bija. Bez šīs grāmatas

Rūdolfs lasīja Rūtenberga un Rihtera Baltijas vēsturi. Bet

liela iespaida tās uz viņu neatstāja. Rūdolfs nav sarakstī-

jis neviena vēsturiska gabala.

No dabas zinātnēm Rūdolfs šad un tad lasīja Belšas

rakstus. Tad kādu laiku bija aizrāvies no Hekeļa «Welt-

rātsel». Vispār var sacīt, ka Rūdolfa interese nekur ilgi

nekavējās. Bet literatūrai palika viņa vienīgā un lielā in-

terese, un grāmatas šajā nozarē būtu grūti uzskaitīt. Viņa
bibliotēkā atradās grāmatas, sākot no grieķu drāmām,

lieliem viduslaiku rakstniekiem, līdz mūsu dienām no

daždažādām tautām. Visbiežāk lasītais rakstnieks bija
un palika Gēte. Uz slimības gultas viņš pēc ilgiem laikiem

atkal lasīja Kaudzīšu «Mērnieku laikus». Izņemot avīzes,

tā bija viņa pēdējā lasāmā viela.

No mākslām Rūdolfs visvairāk pārzināja glezniecību.

Jaunības gados viņš mēdza ar ūdens krāsām izkrāsot da-

žādas ilustrācijas. Dzīvodams pie māksliniekiem — Pur-

vīša, Jaunsudrabiņa, Rozentāla, viņš izkopa savu mākslas

gaumi un varēja spriest par šo mākslu.

Rūdolfs Blaumanis pazina savas spējas un neķērās
pie neiespējamām lietām. Un, ja kādreiz sajūsmā iedomā-

jās sevī lielākas spējas, tad drīz vien atkal nomierinājās

un strādāja savu parasto darbu.

Daudzi man prasījuši, no kurienes Rūdolfs ņem vielu

saviem rakstiem: vai tieši no notikuma, vai izdomājis. Tā

kā pie ļoti daudziem Rūdolfa rakstiem esmu bijis tuvumā
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to rašanās brīdī, tad lūkošu atminēties, kas ir ņemts tieši

no dzīves un kāds ir stāsta personas pirmtips.
Pēc iespējas pieturēšos pie hronoloģiskas kārtības.

Zirgs, trīs govis un simts rubļu

Mums kaimiņos dzīvoja saimnieka neprecējusies
māsa, ko ļaudis sauca par Melno Ažu. Stāstā tā nosaukta

par Bedrītes Ažu. Tai bija meita ar bakurētainu ģīmi.
Māte nebija necik bagāta, bet izlaidusi ziņu, ka meita

dabūs lielu pūru. Tai pašā mājā dzīvoja par puisi izputē-

juša saimnieka dēls. Laikam gaidāmā pūra vilināts, pui-
sis meitu apprecēja.

Stiprs viņš bija un diezgan krietns strādnieks. Stāstā

teikts, ka viņš aiz žēlabām par izputējušām cerībām

palicis par dzērāju. Patiesībā tā nebija. Viņš nedzēra.

Taisnība ir, ka viņu kāzās kāds kāzu viesis iemetis neīstu

trīs rubļu gabalu sietā. (Mešana notika kāzu beigās; deva

labi iedzert groku. Sietu apklāja ar baltu drānu,un kāzu

viesi tajā meta naudu. Parastā dziesma bija: Piecmarki,

sešmarki svied suņam. Piecrubļi, sešrubļi, tā laba nauda.)

Patiesībā bija arī Klibais žīds. Tas piekopa dažu labu

«tumšu veikalu». Par šo Klibo žīdu bija sadzejots kāds

dzejolis, ka tas ņem pretī sviestu. Bet ne par stāstā mi-

nēto gadījumu.

Ne Bedrītes Aža, ne meita nemācēja rakstīt. Arī pui-
sis ne. Labi, ja varēja drukātu salasīt. Tātad vēstules sa-

ņemt un lasīt nevarēja.
Izteicienu «cīpurbleķis>; mēdza lietot mūsu māte.

Nezāle

Nezinu, vai saturs šim uzzīmējumam no dzīves. Vis-

maz tāda gadījuma neesmu dzirdējis. Nav ņemtas atsevis

ķas personas. No viena kādu drusku, no otra,-sabiezētas

krāsas, drusku pielikts, drusku atlaists un iznāk Krikums.
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Krikumiene, Biezumnieks, ganu Līze. Izteiciens «paklau-
sīdams pienākumam, ne paša dzineklim» ņemts no vācu

valodas. Der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe.

Trakais Izaks un Paradīze

Tas bija tai laikā, kad Purapuķe rakstīja un drukāja

savas humoreskas. Mēs Brakos visi lasījām tās ar lielu

patiku. Rūdolfs jau roku bija pamēģinājis stāstu rakstī-

šanā. Nebija ilgi jāgaida, un stāstiņi bija gatavi. «Trakais

Izaks izdomāts. «Paradīzē» viela ņemta no vecām «Flie-

gende Blātter» 1855. vai 56. gada. Bet citādi tas pilnīgi

pārtaisīts un pārlatviskots. Stāstā ir kāda Līze, kas lieto

izteicienu: Nē, nudie, nu gan vairs nemaz nav jaukuma!
Tāda Līze dzīvoja Brakos un lietoja šo izteicienu. Šī Līze

ar viņas labām un sliktām īpašībām iet caur vairākiem

Rūdolfa stāstiem un beidzot uznāk uz skatuves «Indrā-

nos». Līze dzīvoja Brakos vairākas reizes. Nodzīvoja pā-

ris gadu, aizgāja citur, bet atkal atnāca atpakaļ. Un tā

vairākas reizes. Tādēļ arī viņu Rūdolfs vairāk ievēroja.
Ja nemaldos, tad Sudrabu Edžum ir stāsts «Mūsu Līze».

Rūdolfs, to izlasījis, noteica: «Tā tak ir mūsu Līze.»

«Trakā Tzakā > ir drukas kļūda. Tur stāv: Krodzinieks

lasīja, aiz stoikas sēdēdams, Lavīze, krodziniece, adīja.
Jābūt: Krodzinieks lasīja, aiz stoikas sēdēdams, «Lavīzi»,

krodziniece adīja. «Lavīze» ir toreizējās «Latviešu Avī-

zes», kuras toreiz mēdza saukt par «Lavīzi» un par

kurām daudzi zobojās.
Rūdolfs toreiz solījās rakstīt vēl vairākas humoreskas,

bet uz vairākiem gadiem atmeta šo nodomu.

Viņa ceļi

Stāsts izdomāts mācītāju vai arī vācu moralizējošo

stāstu iespaidā. Tēvs paliek akls, lai neredzētu savu dēlu,

kurš top par zagli un kuru apcietinātu ved aklā tēva mā-

jai garām..
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Pērkona negaiss

Agrākos gados Rūdolfs labprāt rakstīja uz dažādām

papīra lapām. Ļoti iemīļoti viņam bija sēru ziņu pieli-
kumi pie «Zeitung fūr Stadt und Land». Uz baltās pu-

ses viņš rakstīja stāstu pirmuzmetumu. Rūdolfs mēdza

rakstīt, istabā sēdēdams; vispārējo stāsta gaitu izdomāja,
staigādams pa vienu vietu. «Pērkona negaisu» Rūdolfs

rakstīja, uz brītiņu apstādamies kaut kur mežā. No drau-

dzes skolas, kur mācījos, es katru vakaru nācu uz māju.
Rūdolfs bieži vien man gāja pretim un kādā vietā mani

sagaidīja. «Pērkona negaisa» beigas bija uzrakstītas, uz

akmeņa sēžot un mani gaidot. Toreiz nebija gadījies neka

ko papīram apakšā palikt, un raksts bija iznācis cau-

rumains un diezgan neskaidrs, uz nelīdzenā akmens

rakstot.

Pirms stāsta pārrakstīšanas Rūdolfs man lika uzrak-

stīt ceturtās lūgšanas izskaidrojumu. Rūdolfs pats kat-

ķismu bija vāciski mācījies un latviskā teksta labi nezi

nāja. Ar ceturtās lūgšanas gabalu gribēja iesākt šo stāstu.

Vēlāk to atmeta.

Nav zināms tāds gadījums, kāds stāstā aprakstīts.
Laikam gan stāsta fabula izdomāta.

Rūdolfs bieži izsacījās, ka vienīgie dēli netiekot labi

audzināti, Tie noklīstot tādēļ, ka par daudz lutināti.

Drāmā «Pazudušais dēls» Krustiņš par sevi saka: «Esmu

lāsta bērns, kā visi vienīgie.»

Tajā laikā bija modē māju balles, sauktas klubas. Kur

mājā bija jauni puiši, tur sarīkoja klubu. Rīkotājiem lielu

izdevumu nebija. Samaksāja muzikantiem, vijolei un er-

moņikām, un izdevumi bija segti. Vasaru kādā norā,

ziemu lielākā istabā sarīkoja sēdekļus, uzaicināja kai-

miņu puišus un meitas, un balle gatava. Arī saimniek-

dēli un meitas piedalījās tajās ballēs. Biedrības tikko da-

žos pagastos sāka dibināties, bet tur no sākuma pulcējās
tikai ievērojamāko saimnieku ģimenes. Tur bija jāmaksā

par ieeju, jāuzvedas pēc zināmas prasības. Vienkāršie
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ļaudis tur nejutās omulīgi. Arī krodzinieki sarīkoja kro-

gus balles. Arī kāršu spēle uz naudas notika ļoti bieži.

Bagātākie apgrozīja rubļus, puiši kapeikas un špickas.

Krustiņa persona Rūdolfam nav devusi miera, kamēr

tas viņu lugā «Pazudušais dēls» uzveda uz skatuves un

padarīja vēl dzīvāku un spilgtāku. Viņa liktenis tam gāja

pie sirds. Rūdolfs ilgi mocījies, nezinādams, vai ļaut vi-

ņam iet bojā vai ne, un, kad Krustiņam jāiet bojā, tad

Rūdolfs pats viņu apraudājis. Atminos, viņš man rakstīja,

ka daudz kabatasdrānu ar asarām pieslaucījis.

Aizvien lilla

Pirmais virsraksts šim tēlojumam bija «Immer lillā»,

bet «Balss» redaktors Vēbers to pārlatviskoja.
Gandrīz par katru pagasta vecāko domāja, ka tas

kaut ko no pagasta kases un magazīnas sev ievelk. Tāds

pagasta vecākais, kas dzēra, varēja būt kaut kurā pa-

gastā. Vispārīgi 80. gados daudz dzēra. Kur tik satikās,

tur iedzēra. Bez vārda un dzimumdienām sarīkoja zivju

balles, vēžu balles utt. un beidza ar krietnu iedzeršanu.

«Bet ta tad šoruden atkal pašķīdīs nauda. No liniem

vien iedzīšu renti,» saka Tiltiņš tēlojumā. To laiku stāstos

daudzreiz aprakstīts, ka vecāki vīri pie alus kausa, prā-

tīgi sarunādamies, pamatīgi iedzer. Toreiz to nemaz netu-

rēja par netikumu. Bet Rūdolfam dzeršana likās neti-

kums. Pēc tā laika stāstu morāliskiem prasījumiem neti-

kumam jābūt sodītam. Miets ar Tiltiņu pērkona negaisā
zem egles dzērumā solās laboties, bet skaidrā prātā kau-

nās un apsolās par to klusu ciest, lai ļaudis nedabū

zināt, ka tik «noklārēti» cilvēki to solījuši. Viss iet pa ve-

cam. Pēc astoņiem gadiem Mietu tā pati egle gāžoties no-

nāvē. Zars noplēš matu šķipsnu un roku uzspiež uz mu-

tes. Pēc kāda laika Tiltiņa sieva sit savu vīru ar to pašu

egles zaru un vīrs paliek vājprātīgs. «Pagale bija egles

zars, sauss, pundurains un vietām aplipis ar asiņainiem
brūniem matiem. Tikai vienā galā, aiz kādas skabargas,
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spīdēja pāris pavedienu sirmu matu . .
J Dieva dzirnavas

maļ lēnām, bet droši. To prasīja toreizējā stāstu morāle.

Tāds notikums nav dzirdēts. Miets un Tiltiņš ir

tipiski pagasta amata vīri. Stāstā aprakstītais ezers ir

Ērgļu Pulgosņa ezers un lielā egle arī bija redzama labi

ilgi, kamēr kara laikā tā nocirsta, blindāžas taisot.

Spijenos

Par šo stāstu Rūdolfs nemēdza runāt. Kad es par to

agrākos laikos ieminējos, tad Rūdolfs novirzīja sarunu uz

citu pusi. Lieta laikam tā, ka tur par daudz skaidri notē-

lotas dažas personas: Slaucējs un viņa sieva, kas izliekas

slima. Te ir attēlots viņa kādreizējais principāls, tikai pār-
taisīts par saimnieku. Tas ir tas pats Frišvagars «Ugunī».

Cik es no mūsu mātes, Rūdolfa un dažu citu pazīstamu

nostāstiem tiku dzirdējis, tad liekas, ka Slaucējs ir labi

fotografēts. Piem.: «...Slaucējs bija mājā. Viņa bārdas

apaugušais ģīmis izrādīja cietību, gudrību un augstprā-

tību. lenācējs sveicināja pazemīgi, un Slaucējs kaut ko

atņurdēja pretī un rādīja uz krēslu, lai sēstoties . . .

Divas

trīs minūtes Slaucējs vēl turpināja lasīšanu, it kā kad tas

vienmēr vēl viens pats būtu bijis istabā. Pēdīgi Slaucējs
avīzi salocīja un nolika. Tad tikpat lēnām izvilka iz ka-

batas sudraba cigāru etviju un izņēma no tās cigāru.» Es

kādreiz Rūdolfam stāstīju analogu gadījumu par pagasta

vecāko. Rūdolfs atteica: «Uz mata kā... Frišvagars.»

(Te viņš minēja Slaucēja īsto vārdu.) To pašu apliecināja
arī kāds mūsu radagabals, kas Slaucēju labi pazina.

Slaucēja sieva gulēja uz gultas un likās slima esot. Mūsu

māte pazinusi viņu neizprecētu Ērgļu muižā un bija pār-

liecināta, ka slimība esot tikai neizmērojams slinkums.

Rūdolfs tēlo: «Madāma gulēja uz gultas. Kas jau iepriekš
to nezināja, tas no viņas izskata nedabūja iespaida, ka

viņa slima. Visa viņas miesa bija branga, vaigi drusku

sārti, acis žirgtas, dzīvības pilnas. Arī viņas ģērbs nebija

tāds, kādu mēdz atrast pie slimniekiem
. . .

Slaucēja ma-
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dāma pašulaik bija dzērusi kafiju —- viņa to darīja sešas

septiņas reizes par dienu
. . .

Madāmai bija ieradums par

visu, kas ap viņu notika, Lieni darīt atbildīgu . .. Viņai

likās, ka ēdošs slimnieks neizskatās pietiekoši slims, lai

to varētu nožēlot, — un Slaucēja madāma gribēja būt

nožēlojama ...»

Par Slaucēju un viņa madāmu Rūdolfs bieži vien ar

māti pārrunāja, stāstīdami viens otram dažādus sīkumus

no saviem piedzīvojumiem, un tā iznāca beidzot stāsts.

Citas personas stāstā piedomātas. Vārds Spijēni ņemts no

Blaumaņu agrākās mājas, kur tēva tēvs dzīvojis. Tie no-

deguši, un tagad vairs tādu māju nav.

Ka vecais Zemitis pašu nelabo redzējis

Stāstiņš izdomāts. Nezinu ne tāda Zemīša, ne kalēja.

Blakus personas gan. Piem., Made, kas biedina no rijas,
kur vecais Pūrmanis pakāries. Kādā rijā tiešām vecais

Pūrmanis pakāries.

Nauda zeķes

Par naudas glabāšanu zeķēs vai ari citur tik daudz

runāts un jokots, ka drīz vien rakstniekam bija viela stās-

tam gatava. Puisis Jānis ir ņemts no dzīves. Tas bija
Braku puisis. Bet tādas Ilzes un Lieldālderietes gan ne-

zinu. Tas puisis arī neapprecējās tā, kā stāstā teikts, vi-

ņam gan bija jāiet karadienestā, viņš arī aizgāja, pārnāca

atkal un dzīvoja pavisam citādu dzīvi. Bet pazīt viņu var.

Lasot otrā iespiedumā I sējumā no 62. lap. puses līdz 66.

lap. p., es redzu Juri, kas stāstā nosaukts par Jāni, kā

dzīvu savā priekšā. Kad iznāca stāsts grāmatā «Pie skala

uguns», es Rūdolfam rakstīju, vai tur nav domāts puisis
Juris, un R. man atbildēja: «Tev varbūt taisnība.»

Šis puisis bija viens no pirmajiem, ko Rūdolfs bija

iecienījis. Tas bija šķīsta dvēsele, un tādus Rūdolfs ātri

iemīļoja. No Brāķiem viņš aizgāja karadienestā un tad
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starp viņiem notika bieža intīma sarakstīšanās. Bet no

karadienesta puisis pārnāca citāds, un agrākā draudzība

pamazām iznīka. Sākot ar šo puisi, Rūdolfs novēroja
savu puišu dvēseli un psiholoģiskās studijas izlietoja
stāstos. Šis Juris dzīvoja Brakos, kad Rūdolfs sāka savus

pirmos stāstus rakstīt.

Raudupiete

Šis pats puisis, kas stāstā «Nauda zeķēs» nosaukts par

Jāni, lugā «Raudupiete» figurē kā Kārlis. Pati Raudu-

piete man nezināma. Vispārīgi sieviešu tipu pirmtēlu Rū-

dolfa stāstos grūti atrast. Es nezinu, kur viņš tos ņēmis,

pazīstamas viņas man nav. Arī no mātes netiku par to

neko dzirdējis un Rūdolfam pašam netiku prasījis. Liela

daļa bUs pilnīgi izdomāti tēli, vai arī dzīvajiem piepīts

tik daudz kas klāt, ka vairs nevar pazīt.

Pirmo reizi parādoties, «Raudupiete» un arī «Bērtuļa

pirksts» bija garāki. Izdodot atsevišķā grāmatā «Pie

skala uguns», Rūdolfs tos pārtaisīja un gludināja, un

īsināja.

Nesen lasīju kāda kritiķa domas, ka, bērnam akā ie-

krītot, Raudupiete paceļ kāšus, lai bērnu glābtu, un tad

tos nolaiž. Pavisam otrādi. Tur teikts: «Nejauks spīdums
ieziba Raudupietes acīs.» Viņa negrib vis bērnu glābt,

bet iegrūst atpakaļ, ja viņš pats glābtos.

Šūpulis

Atkal tas pats Jānis, patiesībā Juris, kuru šoreiz tikko

var pazīt. Līze Bleikšs iratkal mūsu Līze, tikai šoreiz no

negatīvās puses, bet pazīt var. «Viņai nupat runājot, Jānis

bija ievērojis, ka viņas lūpas reizē ar baltajiem zobiem

atsedza arī par daudz no sarkanajām smaganām, un tas

izskatījās ļoti neglīti.» Labās īpašības ir zīmētas «Para-

dīzē». Mācītājs, blakus persona, ir vecais Zunte. Tāda
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gadījuma, kur neprecējies puisis būtu pircis šūpuli, ne-

viens nezina, bet jokots ūtrupēs gan par to ir. Jāpiezīmē,
ka ūtrupes Ērgļu pagastā 80. gados notika ļoti bieži.

Bertuļa pirksts

Brakos dzīvoja divi puiši, kuriem rudenī bija jāiet
karadienestā. Vienam bija tā saucamā trešā šķira, otrs

bija bezšķirnieks. Trešā šķira deva cerības, ka viņa rinda

nepienāks, ka pietiks ar bezšķirniekiem. Puiši lāgā ne-

satika. Ne jau nu skaudība vien bija iemesls, kāpēc ne-

satika. Ne tas viens bija tāds dzērājs, ne otrs tik ideāls

puisis. Nekādas sevišķas īpašības nebija ne vienam, ne

otram. Parasti lauku puiši, kas pie reizes iedzer savu

glāzi. Rūdolfam kā cilvēki tie nestāvēja viņa dvēselei

tuvu, meitas levas arī kādreiz dzīvoja Brakos, bet ne tā-

das, kādas stāstā zīmētas. Viena bija krietni veca, kurai

pašai savs meitēns bija. Otra arī bija nenozīmīga. Mīles-

tības starp jauniem puišiem un meitām nebija.

Izteicienu «Vai mēs esam pie «Zelta zvaigznes»» lie-

toja mūsu paps, kad, ienākdams no āra, atrada citus tēju
dzeram. «Zelta zvaigzne» bijusi kādreiz restorācija Rīgā.

Zīmīga ir pirmā saruna starp Bērtuli un krodzinieku

un pēdējā starp Bērtuļa sievu un krodzinieku. Sieva

prasa, par cik Bērtulis dzēris, un liek sev ieliet par otru

tik. Šī saruna tika daudzreiz kā anekdote atstāstīta un

pa jokam lietota.

īsta līgaviņa

Viela ņemta no vācu valodas, laikam no kāda kalen-

dāra. Tipi pārstrādāti un pārtaisīti, iznāk latvieši. Tomēr

daži vilcieni palikuši. Piem.: tēvs nav mierā ar to, ka

dēls izbrāķēts, kā karadienestam nederīgs. Latviešu zem-

nieks gan par to neskuma, drīzāk priecājās. Tāpat ari

tas, ka tēvs negrib, ka dēls prec sievu no cita pagasta.
Par šiem vilcieniem pats Rūdolfs šaubījās, vai tas būšot
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pareizi, bet beigās atstāja. Novērota ir šī vieta: «Tikai

šad un tad tēvs parādīja ar pātagas kātu uz vienu vai

otru tīrumu, norūkdams: «Tad ta neglīti sēts,» — vai:

«To tīrumu nemākuļi aruši.»» Tā mēdza darīt mūsu tēvs.

Arī Rūdolfs daudzreiz to pašu darīja, kad bija palicis par
Braku saimnieku.

Kapec, kapec?

Par šo stāstiņu, par saturu un personām nekā nezinu,

ko teikt. Vienu teikumu atminos, ko Rūdolfs teicās dzir-

dējis dzīvē: «Tā ir tava «berņa»!» ābolu pārdevēja izsau-

cās un rādīja ar majestātisku mājienu uz bērnu, un sāka

rāties, ka lodziņa rūtis un viņas vaigi drebēja.

Vindedzes drīzi bus kazas

Brakos dzīvoja Kacēns ar Kacēnieti. Viņiem bija

bērns, kas pa darba laiku palika mājā mūsu mātes uz-

raudzībā. Tika daudzināts, ka kaimiņu mājās būs drīz

kāzas. Bērns, noklausījies no lielajiem, bieži atkārtoja:
«N. drīz būs kāzas.» Stāsta virsraksts gatavs. Vajag tikai

personu. Puisis Juris ir viens. Tas pats no lugām «Nauda

zeķēs» un «Raudupiete». Viņš no zaldātiem bija pārnā-

cis. «Juris nav skaists puisis. Caur ko viņš mātes un mei-

tas labpatikšanu iemantojis, tas ir viņa spēcīgais, kara-

dienestā norūdījies augums, viņa krietnā, vīrišķīgā daba

un viņa lielā apdomība vārdos un darbos.» Patiesībā

Juris nekur ne saimnieci, ne saimnieces meitu neappre

cēja. Viņa mūžš bija citāds.

Auseklis, Rieteklis un Sārta

Rūdolfs, šo pasaku rakstīdams, par politiku nemaz

nedomāja, bet cenzors viņā bija redzējis politiku un to

nostrīpojis. Rūdolfs gājis pats pie cenzora, bet tas neat-

ļāva un neatļāva. Esot politika. Auseklis — austrumi —

Krievija, Rieteklis — rietumi — Vakareiropa, Sārta —
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Latvija. Tur esot kaut kas simbolistisks. Šo iegāzīšot,
būšot nepatikšanas. Rūdolfs sabijis pie cenzora vairākas

reizes un beidzot cenzoru pierunājis un pārliecinājis, ka

tur nav nekas bīstams. Tad arī iespiests.
Viena vietiņa ir atdarināta pēc Behsteina pasakas

«Das klagende Lied». Māte paliek aizvien Ausekļa istabā.

Rieteklis domā, ka viņa arī dzīru laiku tur pavadīšot,
bet nu viņa tomērbija atnākusi un sēdēja klusa un mēma

un vēl arvien sēru uzvalkā viņa priekšā. Rieteklis nezi-

nāja, vai par to priecāties vai ne.

Kad Rūdolfs savus darbus lasīja priekšā, un to viņš

allaž darīja, tad, ja gadījās tāda vieta kā šī, paskatījās

manī un zīmīgi pamirkšķināja acīm, sak: vai tu atmini

to vietu.

Velniņi

Līdzīgs liktenis kā Auseklim. Rieteklim un Sārtaibija

Velniņiem. Cenzors beigas nostrīpoja. To vietu, kur ve-

cene velniņus mazgā un pēc tam ieliek šūpulī. Tur bija

teikts, ka vecene metusi krustu un pie mazgājamā ūdens

lējusi svētītu ūdeni. Te cenzors ieraudzījis svētuma pro

fanāciju un bez žēlastības strīpojis. Rūdolfs atkal gājis

pie cenzora, bet nekā, krustu mešana un svētais ūdens

bijis jāatmet. Krustu mešanas vietā nāca noslēpumainas

zīmes. Arī pašām beigām vajadzēja būt citādām: velniņi

palika par cilvēkiem, lielkungiem, bet daļa no velnišķī-

gās dabas tomēr viņiem palika un tie bija varmākas,

ļaužu pērāji un visu nejauko, nežēlīgo, skopo lielkungu

priekšteči. Bet tāda kungu zaimošana jau nebija toreiz

domājama, un tādēļ beigas iznāca labas, tādas, kādas

tagad.

Stāsts par cuku, kura runajuse

Kad šis stāsts parādījās, to viens kritiķis nonicināja

viņam nesaprotamā satura dēļ, jo nebija atminējis, ka

stāsta sākumā iet runa par vēderrunātāju.
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Stāsts cēlies tā: kad biju Kuldīgas seminārā, tur iera-

dās burvju mākslinieks un vēderrunātājs Strauss. Tas

bija apmeties kādā viesnīcā, kuras otrā stāvā mums bija
koku darbnīca. Strauss šad tad atnāca darbnīcā un rā

dīja savus stiķus. Tikko kāds seminārists nāca iekšā pa

durvīm uz darbu, no loga puses atskanēja, it kā viens

sauktu aiz loga: «Laid iekšā, laid iekšā!» Tas skrien pie

loga skatīties, kas tur ārpusē sauc. Nekā neredz. Strauss

imitēja arī ēvelēšanu, zāģēšanu, bišu sanēšanu, dzegūzes

kūkošanu un citu ko. Tā Strauss taisīja sev reklāmu.

Semināristi bija sajūsmināti un mēģināja pakaļdarīt. Es

Rūdolfam stāstīju par šo Strausu, un tā radās stāsta

ideja.
Stāsta stiprinieks arī kādreiz eksistējis. Tas bija kāds

grāvracis. Cirvis un lāpsta tam bijuši sevišķi liela sma-

guma. Stāstīja dažas anekdotes par viņa lielo ēšanu.

Stāstā viņš nosaukts par Rogu. Patiesībā viņš bijis nikns,

bet Rūdolfs viņu pārtaisīja par miermīlīgu. Tā cēlās

stāsts par cūku, kas runājuse.

Brīnuma zahte

Ari šo stāstu savā laikā kāds kritiķis nebija sapratis,

neiegaumēdams, ka stāstā Jānis Vilnis izliekas par kurlu,

lai noklausītos bildināmo meitu runās. Temats nav jauns.
Tautas nostāstos sastopams, kā līgavas meklētājs pār-

ģērbjas par übagu vai citu ko un noskatās meitas tiku-

mos nepazīts. Rūdolfs liek Jānim izlikties par kurlu. Un

nu Jānis apbraukā mājas, kurās dzīvo tautās laižamas

meitas. Starp citiem saimniekiem, kuri nav tik tieši no

dzīves ņemti, tēloti mūsu tēvabrālis, vecais Brantēns,un

mūsu tēvs, savienojot abus vienā personā.

Brantēnu māja aprakstīta tā: «Nozviegdamies zirgs

tajās ierikšoja. Jānis to piesēja pie slitiņas, kas taisni

šim nolūkam bija taisīta un kādas viņš citās šodien iz-

braukātās mājās nebija atradis, un pārlaida acis pār pa-

galmu. Zaļais mauriņš visapkārt bija tik gluds un
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vienāds, ka laikam pat ne kaķītis pa to nebija bradājis.

Celiņi uz klēti, stalli un lopu kūti bija tik tīri, kā nupat

izslaucīti, laidars tik spodrs, ka pa to varēja dancot.Skai-

dienā skaidas un žagari visi likās guļam pēc kārtas, un

ir istaba darīja tādu iespaidu, kā kad viņa kūkumu savā

pakaļgalā nebūtu vis uzmetuse aiz vecuma, bet pēc se-

višķa noteikuma. Tiešām, Vējš bija kārtīgākais saimnieks

visā pagastā.
Istabā iegājis, Jānis tur redzēja tādu pašu ievērojamu

spodrumu kā ārā. Gultas stāvēja noteiktā rindā gar sie-

nām un bija cēli uztaisītas, saimes ēdamais galds —

balts kā sniegs — istabas vidū, krēsli, soliņi, — ar

vārdu sakot, katra lietiņa savā vietā «Griez maizi,»

Vējš tagad Jānim uzkliedza, uz saldskābās maizes kuku-

līti rādīdams. «Ēd! Bet neiegriez vien pirkstā. Mani naži

nav vis tādi kā citur.»»

Tāds bija tēvabrālis un viņa kārtība. Tagad nāk

mūsu tēvs.

«Jānis klausījās... Vējš pilnā kaklā lasīja bībelē.

Tāds bija viņa ieradums. Jānis klausījās un klausījās, un

gaidīja, lai saimnieks pātarus beidz, bet tomēr, nevarē-

dams sagaidīt gala, viņš iegāja saimnieka istabā.

Saimnieks neatņēma sveicinājuma, bet lasīja mierīgi

tālāk. Viņš lasīšanu nemēdza noraut nodaļas vidū, tas

nebija kārtīgi, un tādēļ Jāņam bija jāgaida, kamēr viņš

pirmās Makabeju grāmatas vienpadsmitās nodaļas visus

septiņdesmit četrus pantus izlasa. Proti, Makabeju grā-

matas Vējam bija tās mīļākās, jo tajās tik jauki varēja

palasīties par kariem un kautiņiem starp jūdiem un pa-

gāniem! Šie notikumi saimniekam atgādināja viņa paša

grūtos cīniņus ar nekārtīgo saimi un pasauli un deva

spēku un prieku uz tālāku karošanu. Pēdīgi tie trīs tūk-

stoši pagānu bija nokauti. Jonatāns atgriezies uz Jeruza-

lemi atpakaļ, un Vējš, roku ātri pakustinādams, bībeli

aizsita cieti.

— Labdien, — viņš sacīja strupi, ne laipni, nedz ne-

laipni. — Nu, kā nu skrien
.
.

.
Sēdi!»
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Mūsu tēva paraša nepārtraukt lasīšanu. Arī ārsts, kas

Jāni izmeklēja, ņemts no Ērgļiem. Toreiz Ērgļos bija ap-

meties vecs izdienējis ārsts, ko ļaudis sauca par Faustu.

Tam bija maz instrumentu un pašam savas zāles. (Aptie-
kas toreiz Ērgļos nebija.) Citas personas nav zināmas.

Baltais

Rūdolfam radās atkal jauns puisis, kuru tas mīlēja

un protežēja. Tas bija Jānis A. Šķīsts jauneklis, drusku

neizveicīgs, bez puišu nevēlamām īpašībām, kādas vie-

nam otram. Tas labprāt lasīja, ne tikvien stāstus, bet arī

labus dzejoļus. Tad pat dzīvoja arī otrs puisis, ko Rū-

dolfs stāstā nosauca par Kārli. Tas bija pavisam citāds

cilvēks. Nu Rūdolfam vajadzēja tikai krāsas sabiezināt,
vienam labās pavairot, otram atņemt. Neveiklību pārtai-

sīja par kautrību un kaunību. Ja nu puiši bija tiesām tē-

lotiem līdzīgi, tad tādas Marijas gan nebija. Atkal tas

pats jāsaka: sieviešu tēli Rūdolfam vairāk izdomāti vai

arī sevišķi idealizēti. Ja jau nebija Marijas, tad arī ne-

kādas mīlestības starp tiem nebija un tas viss ir izdomāts.

Rūdolfs mēdza savus pazīstamos, kurus tēloja kādā

stāstā, nolikt zināmā situācijā un tad loģiski un psiholo

ģiski novērot, ko viņi tādā gadījumā darītu, un tad to

uzrakstīt. Tādēļ arī nekāda traģiska gala Baltais nepie-

dzīvoja.
Stāsts rakstīts pirmā personā, it kā to būtu piedzīvo

jis gleznotājs Jānis Kalnroze. Nepārprotami domāts Jā-

nis Rozentāls, ar kuru Rūdolfs bija iepazinies un sadrau

dzējies.

Sapnis

Kā jau Rūdolfa biogrāfijā rakstīts, viņš mēdza staigāt

pa mežu un krūmiem, veidodams un kārtodams stāstu

vielu. Kādreiz nejauši noklausījies puiša un kaimiņu mei-

tas sarunā. Tie bijuši viens otram tuvi, bet precībām
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bijuši kādi šķēršļi, un viņiem bijis jāšķiras. Šo pēdējo
atvadīšanos nu Rūdolfs noklausījies. Viņš tīri aizgrābts

stāstīja un solījās to kādreiz izlietot. Vēlāk to arī izdarīja.

Burtnieks

Burtnieks rakstīts kā atbilde uz pārmetumiem par to,

ka Rūdolfs sāka rakstīt viegla humora dzejas. Jaunā

strāva prasīja tikai nopietnus un ideju pilnus gabalus,

bet Rūdolfs jau bez jokiem nevarēja dzīvot.

Romeo un Jūlija

«Lielupmalietis nolika bārdas nazi uz galda un ieska-

tījās pēdējo reizi nelielajā spogulī, kas galda atvilktnē

iezvilu bija ielikts un kura priekšā saimnieks jau kādu

ceturtdaļstundu sēdēja .. .

...
Ja šo spoguli, kura stikls otrā pusē vietvietāmjau

bija notrīts pliks, kopā ar vecu vaidošu pulksteni varēja

saukt par istabas rotām, tad šie priekšmeti bija vienīgie,

kuri rotāja Lielupmaliešu saimnieku istabu...»

Tas ir veco Braku istabas apraksts. Bet vairāk pazīs-
tama es šai stāstā nevaru atrast. Nav pazīstami ne Liel-

upmalietis ar savu dēlu, ne Mazupmalietis ar savu meitu.

Lielupmalietis liedz savam dēlam precēt Mazupma-
lieša meitu. Bet salaulāšanās un kāzas vairs nav atlieka-

mas, un dēls Juris aiziet uz Mazupmaliešiem. Tēvs sūta

ziņu, lai dēls nāk atpakaļ, un, kad dēls nenāk, tad vecais

nosūta zīmīti ar saturu: Jūs esat brālis un māsa. Juris un

Anna tam notic un nonāvējas, nevarēdami panest mo-

cošo asinsgrēku. Lasītājam jātic, ka tas taisnība. Stāstu

rakstot, Rūdolfs bija pārliecināts, ka tas nav taisnība, ka

vecais savā naidā melo, bet nelika to stāstā skaidri ma-

nīt. Stāsta beigās bērni, atraduši zīmīti, saka: Meli, meli,
mēs esam saimnieks ar saimnieci. Stāsta beigas Rūdolfs

vairākkārt pārtaisīja. Palika divi varianti, agrākais, kas

beidzās: «Meli, meli, mēs esam saimnieks ar saimnieci.»
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Saulīte mīlīgi smaidīja. Viņa mīlēja tos, kas patiesību
runā.

Tātad bērni runāja patiesību un tie nebija brālis un

māsa.

Tagadējās beigas: ««Meli, meli, saimnieks un saim-

niece! Zināms ...
Skaties, tādēļ arī viņam roka trīcējusi

rakstot. Saplēsīsim to grāmatu un iztaisīsim no viņas

sniegu!»
Un viņi saplucināja papīru smalkos gabaliņos, un tad

zēns tos uzsvieda augstu gaisā.
«Nu snigs, nu snigs! Nu mums būs salti!»

Bet bērni neapsniga. Piepēšs vēja grūdiens pacēla
baltās pārslas un aiznesa tās projām. Kur gan tās atkal

nokrita zemē? ...»

Neizteiktā atbilde būtu: protams, uz vainīgā galvas,

kura mati kļūs balti kā sniegs.

Rūdolfs mīlēja rakstniekus, kas savos stāstos nebāza

lasītājam gatavu kumosu mutē, bet kas deva riekstu, ko

pašam pārkost.

Smiltainē

Nepietika Rūdolfam ar saviem puišiem vien, ņēma

arī savus kustoņus savos stāstos priekšā. Mums tiešām

bija veca, drusku kliba, brūni dzeltena ķēve un trīs zirgi,

viņas dēli. Kad ķēve nāca labi gados, viņa tika nošauta.

Pats Rūdolfs viņu nešāva, pie bedres neviens nešņuk-

stēja, bet tad jau nebūtu stāsts. Lielāka kontrasta dēļ

tūliņ otrs tēlojums kapsētā, kur aprok vecu, skopu «frei-

leni», kurai neviens pakaļ neraud. Jautājums: Gribētu zi-

nāt, cik podu kapijas tā vecā ņāka apstrēbuse? Iznāktu

kāds birkavs? Laikam kādreiz dzirdēts.

Bailes no laimes

Vairākus gadus Rūdolfs strādāja pie Hekera kalen-

dāra, sagatavodams literatūras daļu. Lielāko tiesu visi tie

bija tulkojumi. Mācītājs Hilners pats izmeklēja stāstiņus
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un tos deva tulkot un pārlatviskot. Atminos šādu gadī-

jumu: Rūdolfs bija nokavējies ar stāstiņu tulko-

šanu, un vajadzēja manuskriptu nodot. Rūdolfs sa-

dalīja vācu oriģinālu uz trim daļām, un mums katram

sava daļa bija jāpārtulko. Ātrāk nelaida laukā. Bija svēt-

diena, dzīvojām jūrmalā. Vācu vārdi un uzvārdi pataisīti
latviski un pēc saraksta katram priekšā. Pārtulkojām arī.

Šad tad Rūdolfs pats kaut ko sarakstīja, saprotams, tajā

garā, kādu prasīja sastādītājs. Nesen atradu vēl kādus

gabaliņus, kas kopotos rakstos vēl nav uzņemti. Piem.,

«Gudrā Ediņa», «Govs», par kuriem noteikti zinu, ka tie

ir oriģināli. Par dažiem ir jāšaubās. Pie oriģināliem pie-
der arī «Bailes no laimes». Tā kā mums par vairākiem

kopā bija iekšējais aizņēmumu papīrs ar vinnestiem, tād

bieži dažādas varbūtības tika pārrunātas, starp citu, arī

gadījumi, kur viens otrs pēc laimīgā vinnesta nezina, ko

darīt. Tā cēlies stāstiņš.

Atvadīšanas

Tas notika 1894. gadā, kad mūsu tēvs bija uz mir-

šanas gultas. Viņu apraudzīt atbrauca tēvabrālis Bran-

tēnu saimnieks, un saruna notika tādā garā, kādā tā uz-

bakstīta.

Dancis pa trim

Par šo stāstu neka nezinu teikt, tāpat ari par

Salna pavasari

un viņa turpinājumu

levas laime

Tik to, ka J. Asars savā laikā par viņu sacēla tukšu

brēku, apvainodams Rūdolfu par literāru plaģiātu, nezi-

nādams īstos apstākļus.
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Purva bridējs

Par šo stāstu ir daudz rakstīts, ta ka man nav vairs

ko pielikt.

Andriksons

Ērgļos visas mājas bija rentes mājas, par kurām no-

teikšana bija muižai. Ja mājas vajadzībām vajadzēja kā-

dus kokus nocirst, tad atļauja bija jāizprasa no muižas.

To arī neliedza. Ja vajadzēja līdumu līst, arī jāprasa at-

ļauja. Ja līdumā atradās ozoli, oši, kļavas, tad tos ne-

cirta, bet atstāja vēlākiem laikiem, jo lietas kokus var

cirst kaut kurā laikā. Bet lielskungs bija citādās domās.

Vecais Brantēns bija kādus ošus nocirtis, kurus pats kād-

reiz atstājis necirstus. Lielskungs liek atsaukt Brantēnu

uz muižu un saka: «Tev, Brantēn, jāmaksā par nocir-

stiem ošiem tik un tik.» Brantēns atbild: «Es, lielskungs,
nedzirdu.» Lielskungs saka stiprā balsī: «Tev jāmaksā

par nocirstiem ošiem.» Brantēns atbild to pašu. Liels-

kungs kliedz. Bet Brantēns atbild: «Es, lielskungs, ne-

dzirdu. Ardievu.» Neatminos, kā tā lieta beidzās.

Vecais lielskungs bija nenormāli skops un bija uzli-

cis pārāk augstu nomas maksu. Jaunais lielskungs, arī

jau krietni gados, gribēja būt humānāks, atlaida kādu

daļu no pārspīlētās nomas maksas. Viņš gribēja ievest it

kā patriarhālas attiecības starp muižu un saimniekiem,

lai viss atkarātos no labām attiecībām starp kungu un

rentniekiem. Kontraktā bija daudzi noteikumi, kuri pa-

lika nepildīti, bet, ja vien kungs gribēja, tad varēja pie-
ķerties un izlietot tos par ieroci. Lielskungs arī gribēja
būt humāns, bet iedzimtība un ilgā tiesneša karjera to

kavēja.

Pašam lielkungam stāsts ļoti paticis, jo viņš tur idea-

lizēts.

Par divējādu taisnību stāstā «Andriksons» bija atse-

sevišķs raksts vienā žurnālā.
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Nāves ena

Ne nu bieži, bet dažreiz avīzēs var lasīt, ka zvejnieki

ziemu uz ledus gabala, atrauti no pārējā, peldējuši labu

laiku, kamēr izglābti, kādreiz arī pazuduši. Kāda kores-

pondence no jūrmalas bijusi šim stāstam par pamatu.

Personas ņemtas no Ērgļu pagasta. Rūdolfs viņas salicis

uz ledus gabala un vēro, ko katra darīs. Labi var pazīt

Birkenbaumu, kura vārds pārtaisīts. Tas bija savā jau-

nībā liels stiprinieks un kauslis, stāstā idealizēts. Rūdolfs,

šo stāstu sarakstījis, to lasījis priekšā Ērgļu biedrības

jautājumu vakarā. Birkenbaums sevi pazinis. Glaimots

piegājis pie Rūdolfa un tam spiedis roku. Citas personas

mazāk pazīstamas. Vecais Dalda domāts mūsu tēvs, to-

mēr to maz var pazīt. Kārlēns ir Noliņš. Kad stāsts parā-

dījās drukā, kāds nezināms labvēlis, sajūsmināts

par stāstu, nosūtījis Rūdolfam 80 rubļu. Rūdolfs par šo

naudu iegādājies kažoku. Šis kažoks vēlāk bija redzams

Skolotāju mājā, Dzirnavu ielā Nr. 12, Blaumaņa stūrītī.

Lizete

Tās ir Rūdolfa bērnības atmiņas. Māte arī bieži stās-

tīja par šo čigānieti un viņas neglīto vīru.

Tāpat māte vai arī tēvs stāstīja par

Dziru Miķeli,

kas staigājis pa muižām apkārt un izgādājis bruveram

pērienu.

Mopsis jeb Nelaime Terbatas iela

Rūdolfs atvēra grāmatu veikalu Tērbatas ielā un ap-

solīja Mēnešrakstam stāstu ar šādu virsrakstu. Rūdolfs

bija domājis rakstīt kaut ko nopietnu, bet, kad grāmatu

veikalu pārdeva, tad iznāca jautrs stāsts. Vārdu «Kluker-

strom kundze» lietoja Melngailis.
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Pie aizbiruša avota

Tas notika 1892. gadā, kad itaisīja Braku istabu, ta-

gadējo veco. Istaba nebija galīgi gatava. Mēs gulējām pa

vasaru kur kurais. Kādu vakaru atbrauca kaimiņš un at-

veda svešu kundzi, kas izrādījās esam papam veca pa-

zīstama no tiem laikiem, kad viņš bija muižā par pavāru.

Paps maz vien to vairs varēja atcerēties. Toreizējie Braki

labi aprakstīti: «Rožu krūms Vārnagu mājas priekšā vēl

neziedēja ... Vārnagu saimnieku galā abi logi bija vaļā.

Logu rāmji un plaukti un istabas sienas spīdēja tīrā bal

turnā, un notašķītā brūnā grīda kopā ar krīta un krāsas

smaku liecināja, ka te nupat ticis pabeigts spodrināša
nas darbs . . . Pie galdiņa sēdēja vecs vīrs ar kuplu, sirmu

bārdu, pīpēja pīpi, kuras kāta vidus gabals bija appīts

ar melniem astriem, un skatījās ar piekusušiem mirkļiem

tukšajā pagalmā. Pēc brīža atvērās durvis un istabā ie

nāca padzīvojuse sieviete ar gludiem, pilniem vaigiem un

dzīvām acīm.»

Sarkanais jātnieks

Rūdolfs pareizi notēlojis pēc patiesa notikuma. Tas

bija Ērgļu pagasta skolā pie ziemas svētku eglītes. Rū-

dolfs, kad vien bija Ērgļos, nāca uz skolu skolēnu izrīko-

jumos un taisīja savus novērojumus, mēģinādams pēc

sejas noteikt skolēnu raksturu un inteliģenci. Dažreiz

vīlās, bet vispār diezgan labi uztvēra attīstības grādu.

Stulbenis

Tas ir Noliņš, Indrānu Noliņš. Brakos dzīvoja nepre-
cēta meita ar savu skuķi, kas gāja ganos. Šī meita ieska-

tījusies Noliņā un gribēja viņu sev dabūt. Tas nu neno-

tika. Jauneklis izvairījies un pastāstījis to Rūdolfam.

Rūdolfs nu iztēlojis, kā tas arī būtu varējis notikt.
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Slepkavas

Kāds braukdams nosities, ratiem apgāžoties. Tas bija

pazīstams žīdiņš Ulpitis, kas braukāja apkārt, miežus

un linus uzpirkdams. To Rūdolfs labprāt ieredzēja, daž-

reiz sauca par «mūsu žīdu». Viņa jautrība un asprātība

bija ierosinājusi žīdus uzvest uz skatuves. Viņa nāvi Rū-

dolfs izlietoja stāstiņam. Puisis Kārlis ir atkal Noliņš,
kas gan toreiz vairs Ērgļos nedzīvoja.

Aleksis

Par šo stāstu nezinu neka cita teikt, ka tikai to, ka

te attēlots kāds mūsu rakstnieks savos jaunības gados.

Nepabeigts stāsts

Tas ir lokalizējums no Šveices rakstnieka Alb. Bitzi-

usa (Jeremias Gotthelf) «Uli, der Knecht». Rūdolfs gri-

bēja to pārlatviskot, bet neiespēja.
Par citiem īsākiem stāstiem «Skandāls», «Līze», «Mē-

mais precinieks» nekā nezinu teikt.

Tik daudz varu teikt par Rūdolfa stāstiem. Varbūt

dažā vietā maldos.

Tagad vēl gribētu kādus vārdus teikt par Rūdolfa

attiecībām pret tiem puišiem, kurus tas stāstos attēloja.
Pirmais ir Juris. Viņš atnāca uz Brāķiem par puisi

80. gadu pirmajā pusē, apmēram 18 gadu vecs, un nodzī-

voja te līdz karaklausības laikam. Bija kluss, kautrīgs,
drusku ar humora pieskaņu. Rūdolfam viņš iepatikās, un

viņi iedraudzējās. Kad puiši svētdienās kārtis spēlēja,
Rūdolfs arī reizēm piedalījās, lai gan reti. Marijažu spē-

lējot, Rūdolfs ar Juri bija uz vienu roku. Rūdolfs deva

arī dažus garīgus darbiņus: salikt figūras, no burtiem

sastādīt zināmu skaitu lietu vārdu utt. Viņš mēdza arī
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slepeni noskatīties viņu darbā un novēroja, ka Juris

neslinko, citi puiši gan. Juris cērt žagarus aiz istabas.

Kāds brīdis tak jāatpūšas. Pieliek roku pie žagaru blāķa

un atpūšas. Ja kāds nāks, tad ņems no blāķa žagarus un

cirtīs. Rūdolfs, mātei stāstīdams, varen amizējās.

Pēc tam seko Jānis A. Tas ienāca Brakos 90. gadu

pirmajā pusē. Tas ir notēlots stāstā «Baltais». Tam bez

labām īpašībām piemita arī neveiklība. Rūdolfs par to

viņu rāja. Reiz Jānis ar Noliņu ved uz Koknesi linsēklas.

Vezums laikam nevīžīgi sasiets un braucot viens maiss

nemanot izkritis. Nezinu, vai Rūdolfs daudz rājās par šo

zaudējumu, bet vēlāk par to labsirdīgi zobojās. Viņam
nu būšot viela stāstam, aprakstīšot, ko kurais domā un

dara, maisu uz ceļa atrazdams un nevarēdams to tūliņ
līdz ņemt.

Puisis bija ar diezgan labi attīstītu literāru gaumi,

lasīja žurnālus, citēja dzejoļus.

Tad nāk Noliņš. Palikšu pie šī vārda, jo tā viņu lite-

ratūrā pazīst. Tas bija Rūdolfa krustdēls. Gāja Brakos

kādu vasaru ganos. Strādāja arī par puisi vairākus gadus.
Rūdolfs par viņu rūpējās. Gribēja viņu vēl mācīt, bet,

kam lielas gribas un piespiešanās nav, tam arī ar karoti

nevar ieliet. Lasīšanas kāri gan attīstīja. Tas bija dzīvs

jauneklis. Rūdolfs viņu tēloja kā Kārlēnu «Silmačos», kā

Noliņu «Indrānos», bez tam viņš ir vēl darbos «Nāves

ēnā», «Slepkava» un «Stulbenis».

Rūdolfa nelaime bija tā, ka viņa audzēkņi no viņa

attālinājās. Tā arī Noliņu viņš nevarēja izaudzināt pēc

sava prāta. Noliņš aizgāja uz Rīgu. Tur kādreiz slimības

gadījumā Rūdolfs par viņu esot rūpējies. Tad pārnāca

atkal uz Ērgļiem.

Pēdējais Rūdolfa puisis bija kāds Līcītis. Tas arī

iesāka rakstnieka gaitās iet. Rūdolfs viņu vadīja, mācīja,
bet nepaguva vēl uz ceļa nostādīt. Viņš ir tēlots «Sestdie-

nas vakarā» kā puisis Pieteris. Rūdolfs izteicās, ka tagad

viņam esot radies jauns puiša tips, stiprs, diezgan brutāls,
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savādāks kā «Purva bridējs». To uz priekšu izlietošot.

Bet nepaguva. Arī Līcītis nekļuva par rakstnieku, beidza

rakstīšanu, revolūcijas laikā palika par komunistu, aiz-

gāja uz Krieviju, kur priekš pāra gadiem miris.

Ja par Rūdolfa stāstiem varu kaut ko teikt par viņu

rašanos un pirmtipiem, tad par lugām daudz mazāk ko

teikt. Lugā katrai personai ir jāietilpst savā vietā un viņa
nevar būt savādāka, nekā lugas gaita to prasa. Persona,

ja arī būtu no dzīves ņemta, nevar tomēr visā visumā

atbilst īstenībai, tas ir, ja viņa nav lugas galvenā persona,

ap kuru grozās lugas saturs. Tādēļ būs grūti aizrādīt uz

tiem tipiem, kuri izlietoti lugā. Par pirmajām lugām man

maz ko teikt. Tikai pāri sīkumus: «Zagļos» dod padomu

uzpilināt nolūzušai lāpāmai adatai laku un izlietot par

kniepi. Tas ņemts no vecās vācu lasāmās grāmatas
«Lūben und Nocke». Lugā «Ļaunais gars» Ābrams stāsta

sapni, ka viņam jāmaksā par cita saplēsto loga rūti. Tas

atkal ņemts no vecās «Fliegende Blātter». «Trīnes grēkos»
Brencis atkārto teikuma pēdējos vārdus. Tāds paradums

bija mūsu tēvabrālim, bet citādi nekā kopēja vairāk

nebija.
Rūdolfs lasīja franču drāmas, gan vairāk vācu tul-

kojumā. Viņš sajūsminājās par asprātīgo valodu. Franču

drāmās bieži tēloti laulības pārkāpumi. Rūdolfs arī

domāja rakstīt lugu tādā garā un uzrakstīja lugu «Poti-

vāra nams». No šīs lugas viņš cerēja lielas lietas, bet pēc

pirmizrādes bija sašļucis. Aizgāja gulēt bez vakariņām,

ne vārda neteicis. Piektā cēlienā Matīss lasa dzejoli. Tas

ir Šamisso «Salas y Gomez» Purkalīša tulkojumā.
«No saldenās pudeles» cēlās tai laikā, kad uz laukiem

saimniecības sāka piena separatorus ievest. Saime pre-

tojās centrifūgām un ne vienā vien saimniecībā izcēlās

konflikti. Arī aiziešana uz pilsētu bija pilnā spēkā. Kas

ar kaut ko uz zemēm bija neapmierināts — devās uz

pilsētu. Taukšķa runa pakaļdarināta kādam tēvabrālim,
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kas nekad neviena stāsta līdz galam neizstāstīja, aizvien

noklīda citur. Citādi nekā kopēja nebija.
Mūsu paps bija mācīts pavārs. Arī vēl tad, kad tas

Brakos bija par saimnieku, viņu aicināja uz vienu otru

muižu un arī uz lielākām mājām sarīkot kāzu un bēru

mielastus. Pēc vienām bērēm paps pārbraucis stāstīja:

«Jā, tur tam vecam tagad plūmes lika pie pakaļas (zīmē-

dams uz saldeno ēdienu), bet, kad bija dzīvs, nez vai tad

deva lāgā maizi ko ēst.» Šo teikumu vairākkārt atmi-

nējās, un tas Rūdolfam deva tematu lugai. Šis temats

gulēja un gatavojās ilgus gadus, līdz kamēr parādījās
«Indrānos». Noliņš un Līze ņemti no dzīves. Notikums ar

ābeli ir fakts.

Rūdolfs mēdza izlietot dažus dzirdētus izteicienus, kas

likās ievērības cienīgi. Reiz viņam stāstīju, ka Cēsīs mana

principāla puisis zaga labību, un mēs viņu pieķērām.
Puisis apjucis atvainojās: «Es jau esmu pārsteidzies.»
Es šo gadījumu Rūdolfam pastāstīju. Viņam šī aizbildi-

nāšanās iepatikās, un viņš to izlietoja «Skroderdienās

Silmačos», kur Pindacīša atzīstas zagšanā: «Man jau nu

pašai arī tā kā žēl. Es jau nu esmu pārsteigusies.»
Dzirdot dažu labu citu izteicienu vai situāciju viņš

iesaucās: «Tas labs gabals uz skatuves.»

Par «Ugunī» diezgan daudz citi savās atmiņās rak-

stījuši.
Japar lugām man maz bija ko teikt, tad par dzejoļiem

vēl mazāk varu pastāstīt.

Tāpat kā stāstos un lugās dažus tematus Rūdolfs ilgi

glabāja sevī, līdz kamēr tie izlauzās uz āru. Daži turpre-

tim radušies ātri. Viens no tiem, kas ilgi nēsāts, ir «Sapņu

zeme», kas iesākas «Ir zeme pret saules rietu». Kādā rītā

Rūdolfs ātri piecēlās un vēl neapģērbies stājās pie galda
un rakstīja. Kad bija beidzis, lasīja priekšā. Izlasījis

teica, ka šis dzejolis tam ilgus gadus nedevis miera, nu

beidzot esot no tā vaļā.

Dzejolis «Atstātā» radies Asaros, kur Rūdolfs pie

Andrejanova pavadīja kādu laiku. Kādu vakaru bijuši
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Noldena dziedājusi, un otrā rītā Rūdolfs šo dzejoli uz-

rakstījis.
Nobeidzot šo rakstu, jāsaka, ka daudzi tipi ņemti no

dzīves, bet rakstniekā pārkausēti un pārveidoti pēc katr-

reizējās vajadzības. Ja nav stāsta vai lugas darbībā vaja-
dzība viņus daudz pārgrozīt, tad tos var pazīt. Daži ir

paša rakstnieka fantāzijas ražojums.
Dažus tēlus Rūdolfs sevī nēsāja ilgi, daži radās rakstot.

Vispārīgi joku lugas tika rakstītas ātrā tempā, turpretim

nopietnas lēni un stipri izstrādātas, kā Rūdolfs sacīja.
«vīlētas».
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Pēteris Blaus

ATMIŅAS PAR RŪDOLFU BLAUMANI

Jāatzīstas, ka grūti rakstīt atmiņas par tuvu stāvošu

personu, par draugu, lai raksturotu viņu kā cilvēku

un kā patiesi apdāvinātu mākslinieku — rakstnieku, jo
viss sevišķi raksturīgais, kas, ar svešu personu satiekoties,

jo spilgti uzkrīt un paliek atmiņā, pie tuvu stāvoša cilvēka

izrādās it kā pats par sevi saprotams un paiet garām ne-

ievērots. Tāpēc, ko še uzzīmēju, ir vairāk subjektīvu

iespaidu nekā objektīva novērojuma rezultāts.

No ārienes Rūdolfs Blaumanis, kā jau cilvēks, kas

lielāko daļu dzīves pavadījis pilsētā, bija visai iznesīgs,
glīti ģērbies, ar izsmalcinātuuzvešanos un visai vaļsirdīgi

runīgs.

Kad ar viņu sāku iepazīties, to vairs neatminu, bet

1890. gadā, pārejot no Ogres uz Ērgļiem, jau biju ar viņu

pazīstams, un visu laiku, kamēr Ērgļos nodzīvoju — līdz

1905. gada beigām, — bieži satikāmies, tiklīdz viņš iera-

dās no Rīgas vai — vēlāk — no Pēterpils savos Brakos.

Jo tuva satiksme attīstījās, kad viņa brālis, skolotājs
Arvīds Blaumanis, ja nemaldos, 1901. gadā pārnāca no

Cēsīm uz Ērgļu pagasta skolu, tad Rūdolfs, sevišķi vasa-

rās, dienām dzīvoja skolā pie brāļa.

Pagasta atklātā, t. i., vietējās pašvaldības dzīvē Blau-

manis nekādas dalības neņēma. leradās gan pie reizes

arī kādā pagasta sapulcē, bet tur viņš par krasu atšķīrās
no norūdītajiem īstajiem zemju ļaudīm — celmlaužiem,

lai gan pret visiem bija runīgs un laipns.
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Blaumanis pats bija jautras dabas un mīlēja arī jautru
sabiedrību.

No iereibšanas viņš atturējās ne vien aiz daiļjūtības,

bet arī veselības dēļ. Jaunības gados Blaumanis slimojis

ar kādu plaušu kaiti un arī 90. gadu sākumā viņš ārstējās

ar tajā laikā izslavēto Koha tuberkulīnu. Vispārīgi viņš
lielu vērību piegrieza veselības kopšanai, un Kneipa ūdens

ārstniecība šajā ziņā bija viņa bībele.

Blaumaņa iekšējais cilvēks bija tikpat glīts, tīrs un

skaidrs kā ārējais. Var teikt, ka viņa dvēsele bija šķīsta
un balta. Nekādas ekstravagances viņš nepazina. Un, tā

kā viņš kā patiess mākslinieks uz visu skatījās ar savām

sirds jūtām, likās vadīties no sajūsmas un nevis prāta

loģiskiem slēdzieniem, tad arī — vismaz man tā likās —

viņš ticēja citu sirds skaidrībai un ar sevišķu sirsnību

nodevās jaundīgstošiem talantiem, tā ka brīžam šo viņa

laipnību dažs varēja sajust par uzbāzību.

Vienīgais no man pazīstamiem, tajā laikā vēl jauniem

rakstniekiem-dzejniekiem, pret kuru Blaumanis nejuta

simpātijas, bija Kārlis Jēkabsons. Blaumanis kā noteikts

reālists, strādādams ar lielu paškritiku un mākslas izjūtu,

veidoja savus darbus, pieturēdamies pie reālās dzīves pa-

matiem, kamēr Jēkabsons, bez šaubām, lielā mērā apdā-
vināts jauneklis, varbūt nelietišķas uzslavas cildināts vai

arī vienkārši aiz ārkārtējas un kritiska prāta neapvaldī-
tas meklēšanas kāres, domājās ar vienu rāvienu aizlēcis

visiem līdzšinējiem tālu priekšā, kaut kādā modernismā,

no kura viņam vai nu vairs negribējās vai arī nebija spēju

atpakaļ griezties.

Pieminams, ka ap to pašu laiku pacēlās mūsu rakst-

niecībā balsis par tās novecojušiem paņēmieniem, virzienu

un tēlošanas līdzekļiem, par ko rakstīja Zvārgulis un pat

Aspazija, aizrādot uz Rietumeiropas, sevišķi vācu impre-
sionistiem, lai gan šis virziens tad Vācijā bija jau pārzie-

dējis. Aspazija pati, protams, nepalika ne drusku impre-

sionistiskāka, bet uz jauniem talantiem tas varēja darīt

iespaidu.
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Nevar teikt, ka Blaumanis būtu noteikts modernisma

pretinieks. Viņš apbrīnoja un cienīja tajā laikā atklātībā

nākušo Arno Holca dzeju, kurš nereti noderēja tad mums

par dedzīgu strīdus priekšmetu. Bet ar Jēkabsonu bija
savādāk: viņa dzeja vairāk nepārdomātas naivas nejau-
šības nekā pārdomātu, nopietnu centienu pazīme. Blakus

dažiem skaistiem vienkāršiem dzejolīšiem viņš sarakstīja
tādus ar dīvainām paradoksālām frāzēm un refrēniem,

ka, tajos klausoties, bija jāsmejas, bet Jēkabsons pats tos

ņēma visai nopietni. Pie tam Jēkabsona savādā, brīžiem

it kā meklēti ārišķā uzvešanās, naivi vai pārspīlēti para-

doksāli spriedumi gan bija par iemeslu tam, ka Blauma-

nis viņu neņēma nopietni un, ja vien radās gadījums,

badīja viņu ar savu brīžiem dzēlīgo humoru.

Tā reizi, uzturēdamies vairākas dienas Ērgļos, Jēkab-

sons licis gleznotājam Aleksandram Štrālam gleznot port-

retu — sevi gluži kailu — ar četrstūrainu seju, kas deva

daudz vielas zobgalībām. Jēkabsons arī no savas puses

nejuta pret Blaumanilielusimpātiju, lai gan kā rakstnieku

viņu cienīja. Ar šādām viņu attiecībām izskaidrojamas arī

Blaumaņa literāriskās zobgalības par Jēkabsonu, kā, pie-
mēram, «Pēdējie trīs rubļi».

Atmiņā man vēl kāds Blaumaņa nostāsts par Jēkab-

sonu Kārli. Viņam strādājot Platesa izdevumu redakcijā,

tur ieradies arī Jēkabsonu Kārlis, piedāvādams savus

dzejoļus. Blaumanis tos izlasījis un atdevis dzejniekam

atpakaļ, teikdams, ka iespiešanai tie nederot. Par to

Jēkabsons visai uzbudinājies un, uzbudinājumā pieņem-
dams komisku pozu, atmuguriski virzījies uz durvju pusi,
allaž atkārtodams izteicienu: «Redzēsi, ka es tomēr būšu

dzejnieks; redzēsi, ka es tomēr būšu dzejnieks!» —■ līdz

pievirzījies pie durvīm un ātri aizgājis. Situācija bijusi
tik komiska, ka Blaumanim bijis pilnā kaklā jāsmejas.

Šajos apstākļos laikam meklējams pamatojums, vismaz

agrāk no Jēkabsona dzirdētam izteikumam, ka vecie

rakstnieki negribot laist jaunos pie vārda.

Blaumanis, kā zināms, mira neprecējies. Un, pazīstot
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viņa jūtīgo dabu, man jābrīnās, ka viņš — domāju —

nav piedzīvojis nekādu mīlestības dēku. Agrā jaunībā

viņš bija iemīlējies savā skolas biedrenē: Ērgļu dārznieka

jaunākajā meitā Aleksandrā Porietē. To tiku redzējis kā

glītu, cēlu, slaidi noaugušu jaunavu.

Jaunavai apprecoties, Blaumanis pārcietis grūtas die-

nas. Bet to es dabūju zināt ne no viņa paša, to man stās-

tīja viņa māte. Viss, ko es no viņa paša par šo piedzīvo-

jumu dabūju dzirdēt, bija vienīgi tas, ka reizi kādā

vispārējā sarunā par mīlestību, viņš teica, ka viņš arī

reizi esot mīlējis. Bet tad bija pagājuši daudz gadu pēc
šā piedzīvojuma. Vairāk viņš man netika stāstījis, un es

arī netiku viņam jautājis.

Šajā laikā arī es pārdzīvoju dziļu mīlestības traģiku.
Lai gan nevienam to nestāstīju, tomēr jutu, ka viņš to

zina, bet arī viņš ne vārda man netika par to prasījis.
Un tā bija labi.

Vēlāk — 1903. vai 1904. gadā — atkal to izpauda man

viņa māte: Blaumanis bija sācis mēģināt sirds sakarus

ar kādu, ja nemaldos, Bērzones jkdzi Cēsīs, bet tur nekas

neesot iznācis.

Visu garīgo enerģiju Blaumanis ielika savos sacerē-

jumos. Un ar kādu intensitāti un sajūsmu viņš pie tiem

strādāja, var spriest no tā, ka, piemēram, sarakstot noveli

«Dancis par trim», viņš piedzīvojis stipru mīlas saviļņo-
jumu. To viņš pats man stāstīja.

Savus sacerējumus Blaumanis prata arī aizraujoši

priekšā lasīt nelielos tuvu paziņu pulciņos, kuri šad un

tad sanāca pie manis. Tā vēl labi atceros, ka ar priekšā
lasīto novelīti «Salna pavasarī» viņš mūs aizkustināja

līdz asarām, un arī viņam pašam tās noritēja.

Bieži tika pārrunāts arī par vienu otru jaunsākamu
darbu. Ar sevišķu interesi viņš nodevās sarakstāmai drā-

mai «Ģenoveva». Tai vajadzēja kļūt visas viņa darbības

vainagojumam. Pēc iepriekš izstrādātaplāna kādā cēlienā,

kurš norisinātos pie Spānijas galma, bija jāietilpst arī



48

baletam. Pirmais cēliens, kuru viņš reizi priekšā lasīja,

bija dzejas ziņā patiesi lielisks.

Visus tos gadus, kamēr dzīvoju Ērgļos un arī jau pirms

tam, man tur bija jāizpilda, kā mēdza teikt, «teātra

vadoņa» pienākumi. Tika izrādītas visas kaut cik vērtīgas

lugas, bet sevišķi iecienītas mums bija Blaumaņa lugas,

un, ja viņa lugu iemācīšanās un izrāžu laikā viņš atradās

Ērgļos, tad cītīgi piedalījās ne vien pie lugu iemācīšanās,

bet spēlēja arī pats līdzi.

Sevišķi labprāt viņš uzņēmās žīdu lomas savās lugās

un Roplaini «Pazudušajā dēlā» spēlēja ļoti labi. Zīdu

lomās viņš bija nepārspējams. Gadījās reizēm, ka viņš

uzņēmās kādu lomu arī citā kādā lugā. Atminos, ka reizi,

izrādot dziedāšanas ludziņu «Übags», viņš un es übagu
lomās uz skatuves abi patiesi raudājām. Publika pēc
izrādes atsaucās, ka labi gan esot spēlējuši.

Ja vien bija iespējams, tad Blaumanis savas jaunuz-
rakstītās lugas pirms deva izrādīt uz vietējās skatuves un

tikai pēc tam tās laida Rīgā. To viņš darīja nolūkā, lai

novērotu, vai lugai vēl nepiemīt kādi trūkumi, kas būtu

izlabojami. Cik stipri viņš pie saviem literāriem darbiem

ar visu sirdi bija saistīts, var vērot no šāda gadījuma.

Viņa 4 cēlienu luga «Potivāra nams» (šajā lugā, blakus

pieminot, Blaumanis ņēmies attēlot ģimenes drāmu, kuras

pamatā piedzīvojums starp viņa vecākiem) tika pirms
izrādīta uz vietējās skatuves, kur viņš pats tēloja Matīsu.

Ar lugu viņš pats bija apmierināts. Izrādot šo lugu Rīgā,

kā viņš pārbraucis stāstīja, bijis teātrī arī lielais kritiķis

Jansons (Brauns), kuru arī Blaumanis augsti cienīja.
Nākot ceturtam cēlienam, Jansons esot teicis: «Blaumanis

velk atkal augšā ceturto cēlienu.»

Tas nu vēl nebija nekas, lai gan Blaumanis jutās aiz-

skarts, bet, kad dažas dienas pēc tam lasījām laikrakstos

(«Dienas Lapā») Jansona bargo kritiku, tad Blaumanis

apraudājās. Citādi Jansona kritikas lasījām ar lielu inte-

resi un baudu. Tās bija evaņģēlijs, kas apgaismo.

Blaumaņa darbiem ir sižeti, ir personas ņemti no
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vietējās reālās dzīves. Tā «Ļaunajā garā» sīkstulis ir kāds

attāls radinieks, saukts «Naudas Andžs», Andriksons —

autora tēvabrālis, «Pie mirēja gultas» — viņa tēvs un

tēvabrālis. «Indrānos» — viņa tēvabrālis un tā konflikts

ar dēlu, «Ugunī» («Purva bridējā») personas no Kokneses

muižas, kur autors pēc skolas beigšanas vienu gadu

sabijis, lai mācītos zemkopību pie muižas pārvaldnieka

Krastiņa (Frišvagars), kurš kādā novelē figurē arī kā

«Pēter Slaucēj». Jaunajā muižas rakstvedī varbūt pazī-

sim toreizējo autora personu. Par Edgaru («Purva bri-

dēju») autors zināja pastāstīt dažu komisku gadījumu ar

meitām.

Nešaubos, ka uzmanīgs literatūras pētītājs vienā vai

otrā vietā viņa darbos sastaps arī kādu tajā laikā izcilus

stāvošu personu vai vismaz šādu personu iespaidu. Tā

P. Zālīšam, rediģējot Platesa izdevumus, pie tiem līdz ar

Blaumani strādāja arī Aspazija, par kuru vienu laiku

Blaumanis bija visai sajūsminājies, sevišķi par viņas
acīm. Šo acu dēļ viņš arī mani, Rīgā iebraucot, iepazīsti-

nāja ar Aspaziju. Nav ticams, ka Aspazija nebūtu atstā-

jusi pēdu arī viņa darbos.

Ar Poruku viņi, kā zināms, vēlāk sanaidojās. Poruks

saļaunojies uz Blaumani tāpēc, ka Blaumanis piesavinā-

jies viņa sižetu, kuru izlietojis darbā «Skroderdienas Sil-

mačos». Šā naida sekas bija abpusēji rakstīti pamfletiski

stāstiņi, kuru virsrakstu vairs neatceros. Cik šajā lietā

patiesības, to nezinu teikt, un man nav atmiņā, vai par
to ar Blaumani pašu kādu reizi ko tiku runājis.

No cittautiešiem — vāciem — Blaumanis ļoti augsti
cienīja dzejnieku Andrejanovu, kuru viņš turēja par ap-

dāvinātāko no visiem Baltijas vāciem. Sevišķi augsti viņš

vērtēja Andrejanova «Vaterunser der Welt», kuru viņš

pārtulkojis arī latviešu valodā.

Cik zinu, arAndrejanovu viņš tuvu sagājās un tur bija

piesavinājies, liekas, tajā laikā starp vācu sīkburžuāziju

piekopto dažādu pantiņu vārdu rotaļu, ko dažā jautrā
brīdī labprāt lietoja .. . Vispārīgi var teikt, ka arī parastā
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sarunā Blaumanis gadījumos gluži vaļīgi palaida dažu

cenzējamu vārdu.

Caur Blaumani šad un tad varēja dabūtarī tādas grā-

matas, kas citādi nebija pieejamas. Tā viņš, nezinu, kādā

ceļā, bija dabūjis no Vācijas toreiz Krievijā aizliegto

Hekeļa «Weltrātsel», kurai bija liels iespaids. Neraugoties
uz tās dabas filozofisko raksturu un speciālajiem zinātnes

sīkumiem, kas stāvēja ārpus mūsu zināšanu apvāršņa,

milzīgs ieguvums bija ierosinātā apziņa, ka cilvēka

garam nav nekas neiespējams, un, ja tas ko vēl tagad

nespēj, tad nākotnē to spēs.

Neraugoties uz Blaumaņa jautrību un saulainu dzīves-

prieku, viņš bija tomēr arī drusku mistiķis. Tā viņš stipri

ticēja sapņiem, dibinādamies pats uz saviem piedzīvoju-
miem, kā to ne reizi vien stāstīja.

Blaumanis nebija cīņas cilvēks, tāpēc arī 1905. gada
kustībā viņš aktīvi nepiedalījās.

Mītiņus, kurus visus sarīkoja pie pagastmājas un tur-

pat esošās skolas, arī Blaumanis apmeklēja, jo visbiežāk

tajos runāja mūsu draugs J. Liepiņš un tā līdzvestie

biedri. No šiem mītiņiem radās viņa joks «Pēc pirmā

mītiņa».

Te aizrādāms arī, cik naivi Blaumanis vērtēja torei-

zējos apstākļus. Pāris nedēļas pirms ziemas svētkiem,

kad jau skaidri bija nojaušams posts, kādu nesīs pār zemi

soda ekspedīcijas, viņš vēlējās, lai ziemas svētkos sarīkotu

teātri un izrādītu patlaban sarakstīto «Pēc pirmā mītiņa».

Pārrunājot stāvokli, kādā patlaban atrodamies un kas

sagaidāms, šis nodoms bija jāatmet.

Lai gan, vispār ņemot, Blaumanis bija maigas dabas

un visai delikāts, tomēr, ja viņam gadījās darīšana ar

kādu, kurš, viņa lugā kādu lomu uzņemdamies, nevarēja
tik ātri tajā iedzīvoties, tad žēlastības nebija.

Tā reizi E. Melngailis, komponists un kora vadonis,

kurš arī laikiem pie Blaumaņa uzturējās un ar kuru visai

tuvu sagājās, vēlējās uzņemties Krustiņa lomu «Pazudu-
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šajā dēlā». Pie tam viņš, būdams pašapzinīgs, runāja ar

tādu patosu, taisīja tādus žestus un pozas, kādas, raugo-

ties uz Krustiņa audzināšanu, viņa apkārtni un dzīvi, no

Krustiņa ne tuvu nevar sagaidīt. Blaumanis nu ķērās pie

viņa apvaldīšanas un piemērošanas uzņemtai lomai ar

tādu enerģiju, ka Melngailis pat apraudājās.

No man zināmiem cilvēkiem, kas Blaumanim bija tuvi,

būtu vēl minami Antons Austriņš jeb, kā mēs viņu sau-

cām, «Kaikums», nelaiķis mākslinieks Rozentāls, kurš

bija gleznojis arī viņa ģīmetni, Aleksandrs Būmanis un

Andrievs Niedra.

Pēteru diena bija mums palikusi par tradicionāliem

svētkiem. Lai kur kurais dzīvoja, kas šad vai tad bija
kādu laiciņu pavadījis Ērgļos — Brakos, ap Pēteriem

lūkojām sapulcēties pagastmājā, kur, protams, tika jautri
uzdzīvots. Tur īsti tad parādījās arī Blaumaņa nebēdnīgā

jautrība un dzīvesprieks.
Palaikam viņš bija sacerējis kādu zobgalīgu tekstu,

kuram, ja jau nebija meldija gatava, to piekomponēja
A. Būmanis, un Pēterdienas rītā rāva pie manām durvīm

vaļā, ka vai lai kaļķi birst no griestiem.

Tad pa dienu, vakarā un pat vēl ir otru un trešu dienu

tika debatēts, spriests un runāts. Katru gadu ieradāsklāt

jauni biedri, bet Blaumanis bija allaž jautrības deg-

punktā.
Ar Blaumani ļoti maz un reti tiku sarakstījies, jo pa-

tiesībā man nekā nebija ko viņam rakstīt un tāpat gan

laikam arī viņam, izņemot brīžiem šādu vai tādu gluži

praktiskas dabas vajadzību. Kas attiecas uz viņa lite-

rāro darbību, tad par to jau tika pārrunāts personīgi
satiekoties.

Blaumaņa cienītājus varbūt var interesēt vēl šāds sī-

kums, kas attiecas uz pāris viņa kopotos rakstos uzņem-

tiem dzejolīšiem, kuros minēti «vālenieši» (pagasts Val-

kas apriņķī, Valmieras tuvumā). Būru kara laikā vāle-

nieši, izlasījuši kādu laikrakstos iespiestu un uz minēto

karu attiecinošos Blaumaņa dzejoli (ja nemaldos, pazīs-
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tamo dzejoli par «čemberlenu»), bija sakolektējuši

vienu rubli naudas un to nosūtījuši pa pastu uz Ērgļiem
Blaumanim. Mēs, ērglēnieši, to ieskatījām par apvaino-

jošu un, pielikdami, neatceros, cik tur naudas klāt, nosū-

tījām to ar attiecīgiem pantiņiem uz Rīgu Blaumanim vā-

leniešu nabagiem. Blaumanis savukārt bija mūs pārpratis
un apvainojies.

Pēc notikušas saprašanās naudatika nosūtīta vālenie-

šiem, bet tie savukārt naudu sūtīja uz Ērgļiem atpakaļ,

juzdamies apvainoti. Kur beigās šī nauda palika, vairs

neatceros, bet, kā vēlāk, ar vāleniešiem personīgi par šo

lietu sarunājoties, izrādījās, tad viņi, savu rubli sūtīdami,

nebūt nebija gribējuši izdarīt kādu joku vai apvainojumu,
bet domājuši to nopietni, jo Blaumaņa dzejolis viņiem
tiešām paticis.

Zīmīgākais pie visa tā būtu tas, cik augsti tos laikus

ļaudis vērtēja pat tādus literāriskus ražojumus, kuri vi-

ņiem patika .. . Sakarā ar šo lietu tajā laikā parādījās
arī presē dzejoļi.

Blaumanis kā liels drāmu rakstnieks vispār pazīstams,

bet maz būs to, kuriem bijusi izdevība iepazīties ar viņu

arī kā ar skatuves mākslinieku, ar savu vai arī citu

rakstnieku radīto tēlu attēlošanu uz skatuves.

Tiem, kas ar Blaumani un viņa literāro darbību bijuši
tuvākās attiecībās, zināms, ka ne vien viņa novelēs, bet

sevišķi viņa dramatiskajos darbos tēlotās personas ņem-

tas no reālās dzīves, dzīvē novērotas, un tām visām dzīvē

savi prototipi, tāpēc arī viņas ir tik patiesas, dzīvas, tā

sakot, ar miesu un asinīm. Pie tam gandrīz vai katra vie-

nas vai otras lugas galvenākā persona rakstīta kādam zi-

nāmam aktierim vai aktrisei.

Tā viņa lugās ir lomas, kuras viņš rakstījis P. Ozoli-

ņam (piem., Krustiņš «Pazudušajā dēlā»), Duburam
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(Indrānu tēvs «Indrānos»), O. Muceniecei, Dacei Akmen-

tiņai, Mierlaukam un arī citiem labākajiem skatuves spē-

kiem, kuru visu vārdus vairs tik labi neatceros. Un tas

viņam bij viegli iespējams, nekaitējot lugas mākslas vēr-

tībai, jo viņš labi pazina mūsu toreizējo teātri un labāko

skatuves darbiniekuspējas un raksturus.

Protams, ka no reālās dzīves ņemtos tipus un rakstu-

rus viņš ne vien mākslinieciski noskaidroja, bet arī jo

dziļi izjuta un pārdzīvoja. Šis izjutums bija tik dziļš, ka,

savus sacerējumus tuvāko biedru pulciņā priekšā lasot,

nereti viņam asaras iezagās acīs.

No savām aktiera dāvanām viņš gan neturēja lielas

lietas un ar tām nekad neplātījās, bet pats par sevi sa-

protams, ka viņam, kas tik dziļi izjutis un iekšķīgi pār-

dzīvojis savā mākslas darbā izveidoto raksturu dzīvi, ne-

varēja nākties grūti šos raksturus patiesi attēlot arī uz

skatuves.

Un, patiesi, Blaumanis, cik viņš kā aktieris uzstājās,

savas lomas tēloja teicami.

Nezinu, vai viņš citur kur bijis uz skatuves, bet arī

Ērgļos tas notika diezgan reti. Reakcijai pieņemoties,

lauku kulturālajām biedrībām un tāpat Ērgļu Labdarības

biedrībai tika aizliegts sarīkot vairāk kā četrus izrīkoju-

mus gadā. Labi, ja, izlietojot šādus vai tādus «āķus», iz-

domājot kādu «svarīgu» iemeslu vai citu ko, izdevās da-

būt atļauju kādam izrīkojumam virs atļautās normas.

Bez tam izrīkotājam resp. biedrībai bija katru reizi jā-
stāda priekšā policijai uzticama persona, kurai jādod
rakstisks galvojums par varbūtējo «tīro atlikumu», un,

ja tāds nesasniedza galvoto summu, tad galvotājam iz-

trūkums bija jāsamaksā no savas kabatas.

Šādos apstākļos visi izrīkojumi un sevišķi teātra izrā-

des tika noliktas uz tādu laiku, kad bija cerams uz lie-

lāku skaitu apmeklētāju un tātad lielāku ienākumu. Ja

nu šādās reizēs arī Blaumanis uzturējās savā dzimtenē

un negadījās viņam kādi citi šķēršļi, tad viņš labprāt

piedalījās teātra izrādēs arī kā aktieris, pie kam lomu
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šev izvēlējās pats un pats arī grimējās, un kā labs

skatuves pazinējs mācīja citus un palīdzēja lomas

iestudēt.

Savās lugās vismīļāk viņš tēloja «Ābramu», un tur

viņš bija nepārspējami klasisks Ābrams tiklab izskatā, kā

kustībās, izrunā, žestos un citos raksturīgos sīkumos, tā

ka prieks bija redzēt — vienalga, vai tas bija Ābrams

«Zagļos», «Trīnes grēkos» vai citā lugā. Protams, ka ar to

viņš guva lielu piekrišanu arī skatītājos. Tā, piemēram,
skatā, kur Ābrams iedomājas saslimis esot no domāto

nāves zāļu iedzeršanas, skatītāji aiz smiekliem vai ģība.
Bet pie tam Blaumanis nebūt nepārgāja vulgārā klau-

nismā, turpretim allaž turējās attiecīga, mākslinieciski

noskaidrota rakstura robežās. Lai gan Ābrams figurē vai-

rākās viņa lugās, tomēr visās tajās tas nav gluži viens un

tas pats. Katrā lugā viņam ir sava apstākļu radīta tipiska
savādība. Un Blaumanis zināja un prata to izcelt. Tas vi-

ņam nebūt nenācās grūti, jo uz humoru tiecās visa viņa

daba, un Ābrams arī viņa lugās figurē tikai humora

labad.

Blaumanis bija ļoti sajūsmināts, var teikt, aizgrābts

par Pētera Ozoliņa tēloto Krustiņu, par Duburu Indrānu

tēva lomā un par dažu citu viņa radīto lomu attēloju-

miem, bet pats viņš šīs lomas neuzņēmās. Turpretim

Roplaiņa lomā «Pazudušajā dēlā» viņš uzstājās vairākas

reizes.

Neraugoties uz viņa maigo, vijīgo balsskaņu, kuru

grūti bija pielaikot nopietnu dusmu un bardzības izteik-

smei, šī lomabija viņam labi piemērota, un viņš labi to arī

attēloja. Man dzīvā atmiņā viņa vecā Roplaiņa mājās

pārnākšanas skats, dziļā, rūpju pilnā nopietnība un sa-

runa ar Krustiņu pirmajā cēlienā; tāpat pārbraukšana no

tirgus, mistiskās, draudošās nelaimes priekšsajūta un ne-

miers pēdējā cēlienā ar traģisko beigu skatu. Visu to

Blaumanis tēloja tik izjusti, patiesi un dzīvi. Tas bija īsts

Roplainis; nopietns, tikumiski skaidrs un stingrs saim-

nieks un tēvs.
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Blaumanis uzstājās arī Matīsa lomā savā lugā «Poti-

vāra nams» šās lugas pirmizrādē, kura notika Ērgļos. Arī

šo lomu viņš attēloja lieliski, meistariski un ar dziļu iz-

jūtu kāpinot pamodušās aizdomas līdz to uzliesmojumam

aizgrābjošās, neprātīgās greizsirdības liesmās un atriebī-

bas niknumā. Un tas viss viņam izdevās tik dabīgi, bez

nekādas mākslotas un liekas afektācijas; dabīgi, patiesi,

izjusti. Tāpat dziļi aizkustinoša bija viņa traģiskā, dvēse-

les dziļumos izjustā rezignācija piektajā cēlienā, kur, arī

tālā svešumā nevarēdams atrast sava sirdsmiera, citē pa-

zīstamo Šamiso poēmu «Salas y Gomez», it kā turētupats

savu kapa runu, lai gan dramatiskas uzbūves ziņā šis

piektais cēliens nav labi attaisnojams. Še būtu piemi-

nams, ka šī ir vienīgā luga, kurā Blaumanis pielaidis

kļūdu lugas dramatiskā veidojumā. Šo kļūdu viņš pats

labi apzinājās, un, ja būtu gribējis, tad būtu to novērsis,

lugu pārstrādājot, bet, ja viņš tomēr to nav darījis, tad

tur viņam būs bijuši iemesli, kuri mums laikam paliks
nezināmi.

Blaumanis uzstājās kā aktieris arī pāris citu autoru

lugās.
Tā reizi viņš tēloja titullomu lugā «Skolotājs Flaks-

manis». Šī luga kā dramatisks darbs nav pieskaitāma pie

labākajām, bet savu līkmugurainā skolotāja-ķestera ko-

misko lomu viņš attēloja labi, pie kam sevišķi interesanta

bija viņa briļļainā maska ar lielo, līko degunu. Lai gan

Blaumanis visai mīļoja humoru un komiķu, tomēr jāsaka,
ka nopietnās lomās viņš bija dziļāks un patiesāks un tās

tad arī attēloja ar vēl lielāku meistarību.

Reiz viņš uzstājās arī dziesmu ludziņā «Übags», tēlo-

dams cietsirdīgā bagātnieka Jura Leimaņa lomu. Še viņš
savā lomā bija tik dziļi iejuties un tik labi tēloja, ka pē-

dējā skatā, kur nāk saprašanās un izlīgšana ar seno

draugu — übagu, patiesi raudāja. Raudāja arī übags, un

šī luga, sevišķi pēdējais skats, publiku tā aizrāva, ka ļau-

dis, kas šo izrādi apmeklēja, vēl gadiem to atcerējās un

par to runāja.



Atdzīvinot jau bālās un laika rokas stipri vien iz-

dzēstās atmiņas par tiem senajiem gadiem, kad ar Blau-

mani stāvējām viens otram tuvu ne vien sabiedriskajā
dzīvē un darbos, bet arī uz skatuves, kāda nu mums viņa

tajos laikos saimnieciski apspiestajā un nabadzīgajā

Ērgļu pagastā bija (mākslinieks Zeltiņš uzgleznoja vēl

pirmo kurmēr piedienīgo priekškaru, kuru tomēr daži

atrada par piedauzīgu), jāliecina, ka Blaumanis ir ne

vien liels, ja ne pats lielākais mūsu dramatiskais rakst-

nieks un raksturu veidotājs, bet bija arī liels raksturu at-

tēlotājs uz skatuves, bagāti un dziļām jūtām apdāvināts
skatuves mākslinieks-aktieris.
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Made Svile-Penģerote

MANAS ATMIŅAS PAR RŪDOLFU BLAUMANI

Noteikti Blaumaņa ierašanos Koknesē nevaru ap-

zīmēt, bet, visus datus un faktus kopā ņemot,

liekas, ka tas bija 1885. gada vasaras beigās, kad es un

mana tuvākā biedrene, muižas klētnieka meita, sākām

ievērot, ka pa muižu staigā jauns cilvēks gaišpelēkā mē-

telī, visai nosvērtiem soļiem un ļoti nopietnu izskatu, ar

brilli uz deguna. Tā ka šāda izskata jaunus cilvēkus

muižā nebijām paradušas redzēt, tad mūsu ziņkārība bija
modināta augstākā mērā.

Bet drīz tā tapa apmierināta, jo mums ar muižas

pārvaldnieka «cienmāti» bija satiksme gandrīz ik dienas,

un jau pēc pāris dienām mēs zinājām, ka jaunais cilvēks

saucas Rūdolfs Blaumanis, ir no Ērgļu pagasta Braku

mājām un dzīvos Koknesē, lai iemācītos praktisko lauk-

saimniecību. Drīz pēc tam iepazināmies ar viņu pašu.
Bez sabiedrības Blaumanis svešā vietā nevarēja iz-

tikt, un, tā kā muižas pārvaldnieka un aušīgā skrīvera

sabiedrība viņu nevarēja apmierināt un citu jaunu cil-

vēku, ar ko saieties, nebija — jo tanīs laikos izglītotāku,

inteliģentu ļaužu arī muižās vēl bija ļoti maz,
— tad tas

bija itin dabīgi, ka Blaumanis meklēja satiksmi ar mums,

tikai 2—3 gadus par viņu jaunākām meitenēm. Ļoti bieži

pa vaļas brīžiem viņš atnāca uz klētnieka dzīvokli, kurš

atradās tieši pretim pārvaldnieka mājai, kur parasti mēs

abas kopā nodarbojāmies ar rokdarbiem. Drīz arī Blau-

manis pievienojās mūsu kompānijai: mēs izgriezām, un
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viņš šuva sev apkaklītes. Sevišķi pogu caurumu taisīšanā

viņš bija meistars. Šādējādi mūsu sabiedrībā Blaumanis

tik tālu iedzīvojās, ka bez mums nevarēja pavadīt gan-

drīz nevienas dienas, un aicināja mūs arvien palīgā, ja
bija jāizšķir kāda svarīga lieta.

Reiz no atbraukušā paunu žīda Blaumanis gribēja

pirkt uzvalka drānu, katrā ziņā zilai krāsai arī vajadzēja
būt audumā, un, tā kā pats ar savu garšu vien nevarēja
tikt galā, tad arī te aicināja mūs talkā.

Šad un tad Blaumanis mums daudz stāstīja par savu

skaisto dzimteni, Ērgļiem, un ļoti bieži minēja savu māti,

kuru, kā no visa varēja nojaust, viņš bezgala mīlēja. Pa

starpām šķīlās arī viņa humors un asprātības, kuru ba-

gātību viņš vēlāk parādīja pilnos apmēros «Purva malā»,

un tā ne reti mūs līdz asarām izsmīdināja. Arī dziedāts

tika daudz. Man pagadījās pie rokas tā laika žurnāla

«Rotas» mūzikas pielikums, kur bija iespiestas notis

dziesmiņai «Cik jauki aptērpts ziedonī...». Šo dziesmu

mācīties vairāk reizes mērojām ceļu uz netālo muižas

skolu, lai pie skolotāja Grobiņa klavierēm trīsbalsīgi ie-

dziedātos. (Ceturtā, basa dziedātāja, nevarējām sadabūt.)

Kad bijām jau pietiekoši iedziedājušies, tad to turpinājām
biedrenes dzīvoklī, un, kad dažreiz nevarējām balsis «uz-

ņemt», tad Blaumanis ātri pārtecēja pār pagalmu, uz-

ņēma uz pārvaldnieka klavierēm balsis un steidzās atpa-

kaļ, ceļā visas trīs balsis pastāvīgi dungodams: «La-la-la-

la-la-la.»

Drīz vien Blaumaņa novērotāja skats bija atdūries

pie muižas īpašnieka staļļa puiša Pētera Jirgensona, vē-

lākā «Purva bridēja» un Edgara — lugā «Ugunī». Šis

bija straujš, nevaldāms raksturs, labs iedzērājs, bet rei-

zēm atkal sevī ierāvies, kluss, lēns, brīžiem arī ļoti lepns,
tīri aristokrātisks, brīžiem arī sirsnīgs, mīļš, pat pievilcīgs.
Blaumanis ar viņu iepazinās ļoti tuvu un, atklājis Pētera-

Pičuka, kā mēs, meitenes, viņu saucām, nelabās rakstura

īpašības jeb viņa divas sejas, pielika visus spēkus, lai no

Pičuka iztaisītu lietas koku. Bet viss bija velti. Reizēm
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jau izlikās, it kā tas būtu labojies, bet tad atkal uzreiz —

purvā iekšā. Jau tad, kā jādomā, dzima Blaumanī doma

sarakstīt stāstu «Purva bridējs», — tikai jāatrod bija
vēl citi tipi. Par Blaumaņa pieķeršanos šim neizdibināma

rakstura zēnam runā arī tas, ka Blaumanis viņam pat

vēstules rakstīja no Brāķiem, kad laiku pa laikam turp
aizbrauca atpūsties. Vienu tāduvēstuli man Pičuks rādīja.

Tur, starp citu, bija teikts: «... mana tēva puisis iekrā-

jis jau naudu un, aiziedams zaldātos, to atstāja tēvam,

lai tas šad un tad to aizsūtītu viņam .. . Bet mēs, veči,

Pēter, cik tad mēs esam iekrājuši?!»
Šāda Blaumaņa satiksme ar mums un jo sevišķi ar

staļļa Pēteri nepatika ļoti iedomīgajam un uzpūtīgajam
muižas pārvaldniekam, tādēļ Blaumanis vairāk reižu

nāca asās sadursmēs ar to. Tie bija pirmie rūgtie pilieni

Blaumaņa dzīvē. «Es to negribētu, ka tik cieši satiekaties

ar muižas kalpotāju meitām un vēl jo vairāk ar prastu

staļļa puisi! ...» Blaumanis nebija tas cilvēks, kas šā-

diem greiziem uzskatiem piekristu un tiem padotos —

viņš turpināja uzsākto gaitu, un attiecības starp viņu un

pārvaldnieku palika arvien asākas.

Apmēram ap to pašu laiku ieradās man precinieks —

viens no turīgākajiem Kokneses gruntnieku dēliem, kuru

atraidīju, jo solījumu jau biju devusi savam bērnības

draugam. Pēc tam saprecinātā ja lomā uzstājās pats mui-

žas pārvaldnieks: «Un jūs atraidāt bagātāko Kokneses

gruntnieku!
. . .

Man, kā muižas pārvaldniekam, zināms,

ka Akmentiņam (Blaumaņa tips lugā «Ugunī») ir pirmā
numura zeme!»

Muižas pārvaldnieks pretrunas no kalpotājiem nekad

nepiedeva: viņš uzteica manam tēvam vietu, kurā tas

bija pavadījis lielāko mūža daļu un kā muižas uzticības

vīrs daudz svarīgās un pat tālās gaitās gājis, un nākama-

jos Jurģos mums Koknesi vajadzēja atstāt; bet Blauma-

nim viņa nodomātajam «Purva bridējam» un vēlāk lugai

«Ugunī» radās Kristīnes tips, kas ies drīzāk bojā, ja tā

būs lemts, nekā precēs nemīlamu bagātnieku. Un viens
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pēc otra virknējās šiem klāt arī citi tipi. (Te jāpiebilst,
ka visi šiem abiem literāriskiem darbiem ņemtie tipi bija
reiz dzīvi un visi dzīvoja un darbojās Koknesē. Neviens

no tiem nav izdomāts.)

Jurģos es aizgāju vecākiem līdz uz Stukmaņiem, bet

Blaumanis palika vēl turpat. Šķīrušies tomēr pavisam

nebijām, jo tas pats Pičuks («Purva bridējs») drīz vien,

lielkunga zirgus izbraukādams, atveda man pirmo vēstu-

līti no Blaumaņa, kurā viņš man pārstāstīja par Kokne-

ses notikumiem, iestājušos klusumu, vienpusību dzīvē

utt. Tā mūsu Koknesē sāktā draudzība atkal atjaunojās
— vēstulēs. Viņa vēstules, kas aizvien bija ļoti nosvērtas,

izdvesa tuvumu, sirsnību, draudzību; arī daudz dzīves

gudrību bija viņās iekšā. Diemžēl, neviena no šīm vēstu-

lēm nav uzglabājusies.
Pienāca beigas arī Blaumaņa dzīvei Koknesē. Viņa at-

tiecības pret pārvaldnieku bija tapušas jo dienas jo asā-

kas, kamēr beidzot tās bija jau nepanesamas, tāka Blau-

manis bija spiests diezgan spēji aizbraukt prom. Koknesē

dzīvojot, Blaumanī bija sācis attīstīties viņa ģēnijs. Kok-

nesē bija sakrāts daudz materiālu, tie visi prasīja pēc

apstrādājuma.

Blaumaņa literārās darbības sākumā «Balss» 1888. g.

beigu numuros iespiests stāsts «Spijēnos», kura viens tips
— iedomīgi slimā Lejas Spijēnu saimniece ir, ja tā var

izteikties, fotogrāfiska kopija no Koknesē dzīvojošas per-

sonas, lai gan visā visumā Blaumanis viņu nav apgaismo-

jis. Šai personai savā ziņā arī liela nozīme pie Blaumaņa

asajām attiecībām pret zināmo pusi un tā arī līdzvainīga

pie viņa spējās aiziešanas no Kokneses. Šo kūtro un

slinko, it kā slimības nomākto, pastāvīgi sapņus stāstī-

tāju sievieti Blaumanis nevarēja ciest ne acu galā, un pie
tam viņam ik dienas bija jādzird pārmetumi, ka viņš
pie tās nemaz negribot pakavēties, nenākot viņai laiku

īsināt utt.

Dzīvojām jau Rīgā, Antonijas ielā Nr. 8. Kādā dienā,

nākdama no ielas, taisīju ciet koridora durvis, bet tās
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nepadevās, likās, it kā no ārpuses kāds tās spiestu pretim.

Tāpēc vēru tās atkal vaļā, lai ārpusē esošais tiktu iekšā,

un — manā priekšā stāvēja Rūdolfs Blaumanis.

— Jūs! — viņš brīnumu pilns izsaucās.

— Jūs! — arī man bija jāizsaucas.
— Kur tad jūs? — viņš tālāk jautāja.
— Es te dzīvoju.

— Es te dzīvoju, — bija viņa atbilde.

Un ilgi nesapratnē mēs skatījāmies viens otrā.

Izskaidrojās, ka es ar savējiem dzīvojam apakšstāvā,

viņš, kopš dažām dienām, turpat augšstāvā.
Pa visu to laiku, kamēr te dzīvojām zem viena jumta,

Blaumanis mūsu ģimenē bija biežs viesis. Bēdas un ne-

miers tobrīd nospieda viņa sirdi: mīļotā māmiņa pilsētas
slimnīcā pārcieta grūtu operāciju, bet tā beidzās laimīgi,
un atveseļošanās gāja savu ceļu. Tūlīt arī Blaumaņa drū-

mais vaigs atplaiksnījās, un viņš bija atkal ja ne gluži
tas pats Kokneses laiku Blaumanis (jo kāda smagu pār-

dzīvojumu ēna bija jaušama viņa sejā un citkārt tik

dzidrajās, dzīvesprieka un sajūsmas pilnajās acīs), tad

tomēr tas pats sirsnīgais, tuvais Blaumanis. Pēc mātes iz-

veseļošanās, īsi pirms viņas prombraukšanas, viņš kopā ar

to apmeklēja mūs. Cik liela līdzība tiem vienam ar otru!

īsts mātes dēls — gan vaibstu spēlē, gan balss intonā-

cijas un — cik no Blaumaņa agrākiem tēlojumiem bija

vērojams, — tad arī rakstura īpatnībās.
Bet drīz viņš no šejienes aizgāja prom, un tad ilgu

laiku to neredzējām. Vispārīgi, ko turpmāk vēl ne reizi

vien novēroju, Blaumanim bija tāds «paisums un bē-

gums», ka laikmetiem pilnīgi pazuda no redzes loka un,

kad sāka nākt ciemos, tad nāca diezgan bieži. Nereti ga-

dījās viņu sastapt uz ielas, — paspieda tad viņš man

roku, un, pa lielākai daļai ne vārdu nepārmijuši, katrs

gājām savu ceļu; ja gadījās ieraudzīt mani no otrpus

ielas, tad pārnāca pār ielu un atkal tāpat, klusi roku pa-

spiedis, turpināja savu ceļu.
Arī mēs pārgājām uz citu dzīvokli, un te atkal



Blaumanis jo bieži sāka mūs apmeklēt, kamēr vēl nebija
aizbraucis uz Pēterpili. Es jau biju triju bērnu māte —

Blaumanis varēja stundām ap bērniem priecāties un mī-

lināties, stāstīdams tiem pasakas un anekdotes, kādu

viņam nekad netrūka.

Bērnus viņš sevišķi mīlēja un jau divas savas radi-

nieku meitenes Brakos bija pieņēmis audzināt. Gribēja

arī no Pēterpils atvest vienu somu puiku, kura māte, ja

mana atmiņa neviļ, kalpojusi «Pēterburgas Avīžu» re-

dakcijā vai tipogrāfijā. Tēvs bijis liels žūpa, un nabaga

zēniņam klājies ļoti grūti. Tomēr māte Blaumanimzēnu

nav devusi. Arī Pičuka — «Purva bridēja» dēlēnu Blau-

manis gribēja pieņemt audzināt.

Vēl atmiņā stāv pirmā «Ugunī» izrāde. Drīz pēc tās

Blaumanis atnāca atkal pie mums un stāstīja, ka no

«labāko aprindu» madāmu puses viņam izsakot pārme-

tumus par dažiem, it kā piedauzīgiem skatiem, galvenais

pret to, kurā Edgars aiznes Kristīni.

— Bet tur tak nav nekā piedauzīga? — viņš man

jautāja.
— Nē, es nekā tāda neatrodu.

— Nu tad es nestrīpošu tā nost?

īsi pirms manas aizbraukšanas uz Saratovu 1905. g.

pavasarī Blaumanis atnāca atvadīties. Mēs tobrīd dzīvo-

jām Dzirnavu ielā, mājas 4. stāvā. Atskanēja zvans. Es

atvēru durvis vn — izbijos: Blaumanis, pie durvju sten-

deres atspiedies, smagi elsoja un tikko izdvesa:

— Ļaujiet man drusku atpūsties, tad apsveicināšos.

Noskaidrojās, ka, lejā, sētā, saticis manu dēlu, kam

tobrīd bija jau 8 gadi, Blaumanis uzaicinājis to pa tre-

pēm skrieties, kurš ātrāk uzskriešot augšā.

Es to nosaucu par bērnišķīgu bezprātu.
— Bet es nemaz nezināju, ka man tik maz spēka.
Šī bija beidzamā reize man redzēt šo lielo bērnu,

daiļo jūtu cilvēku un smalko dzīves novērotāju.
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Aspazija

IZ ATMIŅĀM PAR BLAUMANI

Svarīgs priekš mūsu nacionālās skatuves dzīves bija

1893. gads, kurš ne tikvien teātrī, bet visā kultūrā,

ienesa daudz pārgrozību.
Šinī vēsturiskajā gadā līdz ar citām jaunām parādī-

bām arī Blaumanis ar savām lugām dominēja uz Rīgas
Latviešu biedrības skatuves, kura toreiz bija ne tikai

valdošā, bet arī vienīgā pastāvīgā skatuve ne vien Rīgā,
bet visā Latvijā.

Teātra direktors bija toreiz kāds ārzemnieks, vācietis

Rode Ebelings, gan teicams mākslinieks savā arodā, teh-

nisks meistars, bet ne sociālu un nacionālu uzdevumu

izpildītājs.
Ar ne visai lielu cienību viņš arī pats skatījās uz vi-

ņam svešo latviešu tautu, kurā caur gadījumu bij ieklī-

dis. Viņš to turēja par maz attīstītu un tādēļ izrādīja ti-

kai seklākos tiroliešu un bavāriešu jodleru gabalus, īstus

vācu skatuvju atkrišļus un, ja daudz, kādas lokalizētas

«Lenores» vai «Staburaga meitiņas», vai «Dzīvību priekš

cara».

Tā ilgi nevarēja-iet. Tautas gars neļāvās sevi nomākt

un meklēja izteiksmi pa citu ceļu.
Pacēlās balsis, nodibinājās prese uz jauniem pama-

tiem, — toreizējā «Dienas Lapa» ar asu satīru kritizēja
visus apstākļus, nostādamās pretī «Baltijas Vēstnesim»

un «Balsij».
Savādi tomēr tagad izliekas, ka «Dienas Lapa» taisni
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bija tā, kas aizstāvēja tautību un tādēļ jo sīvi uzbruka

nelatviskajam RLB teātrim.

«Dienas Lapas» pusē bija arī pirmais latviešu skatu-

ves pamatlicējs, teātra tēvs Ādolfs Alunāns, kurš nesa-

skaņu dēļ jau priekš R. Ebelinga bija no Rīgas Latviešu

biedrības skatuves aizgājis un vērsa savas bultas pret

pēdējo.

Rīgas Latviešu biedrība bija spiesta savu taktiku gro-

zīt — un Rodem Ebelingam bija jāaiziet. Savu lielāko

darbu viņš arī bija padarījis — pedagoga darbu, viņš bija
latviešu skatuvei izaudzinājis aktierus māksliniekus.

No viņa skolas bija izgājušas mūsu skatuves zvaig-
znes— Dace Akmentiņa, Berta Rūmniece, Skaidrīte, Bri-

gaders un Brigaderu Maija, Duburs, Mierlauks, A. Frei-

manis, Valdšmits v. c, kuri ar savu mākslu audzinājuši
tālākas paaudzes.

Tagad bija jānāk teātra direktoram latvietim, un kā

tāds tika izraudzīts Pēteris Ozoliņš, kurš arī skaitījās
R. Ebelinga skolnieks, bet bija pēc tam vēl dažus gadus

papildinājies savā mākslā ārzemēs kā aktieris un studējis

arī režiju. Mazos apstākļos direktoram toreiz bija jāsa-
vieno visas funkcijas — tas bija reizē arī dramaturgs un

režisors.

Nu tikai bija jāizvēlas pats repertuārs.

Ļoti bēdīgi gāja ar latviešu drāmu, jo oriģināllugu

gandrīz nekādu nebija, un, ja tādas arī būtu parādījušās,

tad Ebelings, kurš latviešu valodu nepārvaldīja, tās ne-

būtu pratis iestudēt: katra latviska luga priekš viņa bija

pirms jātulko vāciski.

Teātra komisija, kurā toreiz piedalījās pats R. Blau-

manis, Olavs, Birzmanis un nelaiķis Berģis bija teātra

priekšnieks, gan bija mēģinājuši oriģināllugas iegūt un

izsolījuši godalgas ar 150 kā pirmo, 100 kā otro un 75

rubļiem kā trešo godalgu; bija arī kādas 12 lugas tikušas

iesūtītas.

Blaumanis pats, kas līdz tam bij sarakstījis tikai

vienu lugu «Zagļi», šinī sacensībā nepiedalījās.



Rūdolfa Blaumaņa māte
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No visām šīm iesūtītām lugām, diemžēl, tikai viena

nāca repertuārā.

Luga, kura pirmo godalgu ieguva, «Atriebēja» (šā
raksta autorei) vairāk nekā gadu sagulēja Pēterpilī pie
cenzora Remiķa un beidzot, kad jau lomasbija izrakstītas

un priekšdarbi iesākti, — aizliegta.
Otro godalgu dabūja Rozentāla-Krūmiņa «Sarkanais

kungs», kura tika atļauta un izrādīta. No pārējām lugām
neviena vēl nebij tik gatava, ka būtu varējusi parādīties
uz skatuves.

Repertuārs tomēr pacēlās ar vērtīgiem tulkojumiem:
tika izrādīti Šillera «Laupītāji» un «Orleānas jaunava»,

Šekspīra «Otello» un «Hamlets»; Kleista «Heilbronas

Kātiņa» un tiroliešu jodleri nogrima teātra arhīvos.

Taisni šinī uzņēmības un gaidu laikā, kad izsalkusi

publika gaidīt gaidīja, nāca Rūdolfs Blaumanis.

Šis vārds jau bija ieskanējies lugā «Zagļi» un modinā-

jis publikas interesi, bet tas bija bijis tikai priekšpava-

sars; starpā nāca pagara pauze, un tad tikai uzplauka

Blaumaņa literāriskais maijs ar viņa lugu «Pazudušais

dēls».

Reti mēdz sagadīties kopā tik laimīgi apstākļi kā to-

reiz: nobriedis laiks, uzņēmīga publika, aizgrābjoša un

dramatiski izdevusēs luga, ģeniāls autors un ģeniāli izpil-

dītāji — aktieri, kuri bij labā skolā mācījušies.
«Pazudušais dēls» jau bija likts uz repertuāru, — tas

bij novembra otrā pusē 1893. g., un drīzumā varēja sa-

gaidīt izrādi.

Blaumanis pats bij no laukiem pārcēlies uz Rīgu, kur

domāja ziemu pavadīt, un apmeties kādā mēbelētāistabā

Dzirnavu ielā Nr. 42, sētā, apakšstāvā, pa labo roku.

Autors pats gribēja būt klāt pie iestudēšanas, un bez

tam viņš dzīvu dalību ņēma teātra komisijas sēdēs.

Lomas atradās vislabāko aktieru rokās. Tēvs — Du-

burs; pazudušais dēls — pats direktors Pēteris Ozoliņš,
kas jau ar spožiem panākumiem bija debitējis Hamletā;

ārprātīgā Aža bij Berta Rūmniece, kura jau toreiz šo
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lomu nepārspējami tēloja, un kroga Matilde — Jūlija
Vārna-Skaidrīte. Arī šī jaunā māksliniece ne vien ar savu

apburošo tēlojumu, bet arī ar savu ārējo izskatu publiku

sevišķi valdzināja. Viņai bij viscaur spilgti sarkans kos-

tīms, kas ļoti saderēja kopā ar viņas čigānisko izskatu un

piķamelniem matiem un lugā ienesa eksotisku momentu.

Viņas pretspēlētāja bij Dace Akmentiņa kā Ilze, kuras

ģenialitāte taisni šinī lomā dabūja spīdēt.

Viss gāja, kā labāk nevarēja vēlēties, bet nu pats

pēdējais, galvenākais jautājums: mātes loma, kam to uz-

ticēt? Berta Rūmniece jau bij aizņemta ar Ažu, kuru cita

neviena nebūtu spējusi tēlot.

Šāda veida lomām bij angažēta Olga Ezerlauka, bet

Blaumanis mēģinājumos dabūja pārliecināties, ka šai

aktrisei ir dziļa alta balss, un viņš dzīvi bij iedomājies, ka

trešajā cēlienā mātes kliedzienam, kad dēls viņai sit, šim

sirdi caururbjošajam kliedzienam vajadzēja notikt vis-

augstākā soprānā. Autors visas savas lugas kvintesenci

bija koncentrējis šinī kliedzienā, tāpat kā Bēthovens savā

«Fidelio» Leonores kliedzienā, un te nu taisni viņš ne-

panāca, ko bij sapņojis un gribējis.
Šo rindiņu rakstītāja dabūja redzēt, cik nelaimīgs bij

Blaumanis kādā mēģinājuma vakarā: nervozā uzbudinā-

jumā, ar asarām acīs viņš sūdzējās: «Neiznāk, viss par

velti! Man visa luga vairs netīk!» — un taisījās pat do-

ties uz laukiem atpakaļ un nebūt vairs klāt pie pirmizrā-
des. Man grūti nācās viņu pārrunāt un apmierināt: var-

būt vēl bij iespējams ko grozīt.

Lai mēs tomēr saprastu, cik ļoti Blaumanim taisni šī

mātes loma visos sīkumos bija no svara, mums jāmet
skats viņa dziļajā dzejnieka dvēselē, kurā jau par sevi

vien visas jūtas tiek divkārt justas, visas krāsas spožāk

iedegas nekā vienkāršā dzīvē un katra nervu šķiedriņa ir

pastāvīgi vibrējošs elektrisks aparāts starp ārpusi un sirdi.

Un taisnišinī jūtu trauksmā dzejnieka mātei piederēja
izcila vieta. Mātes mīlestība aizņēma visu viņa iekšējo
cilvēku un izpildīja un piepildīja tiklab dzīvi, kā dzeju,
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tām bija jāatkāpjas. Bieži vien Blaumanis sarunās iztei-

cās, ka vienīgā viņa vēlēšanās būtu, lai viņš nomirtu mā-

tei papriekšu un lai viņam nebūtu jāpiedzīvo mātes nāve,

to viņš nepārciestu
.. .

Rūgtākās sava mūža sāpes un izmisumu Blaumanis

pārdzīvoja, kad izrādījās, ka viņa māmiņa slimo ar vēzi

un cita nekāda glābiņa nebija kā pārdroša operācija,
vairāk uz nāvi nekā dzīvību.

Ārsti šo smalko dzejnieka dvēseli turēja par tik stipru,

ka tie viņam klaji aizrādīja, ka cerību jau ļoti maz esot.

Un Blaumanis bij stiprs. Mātei pašai viņš neko par

briesmām neteica un prasīja, lai tomēr izdara operāciju.
Jā, vēl vairāk! Viņš atradās pat tuvumā, kad operētāju

naži grieza mātes miesu, un pats pussastindzis cieti pa-

vēlēja, lai tik vien dziļāk griež, ka ļaunais trums vairs

nevarētu tālāk iet.

Visu to līdz ar pārdzīvotām šausmām un dvēseles sa-

tricinājumiem man Blaumanis tuvāk atstāstīja, tikai

mans temats, diemžēl, man neatļauj pie šī starpgadījuma
tālāk uzkavēties.

Pieminēšu tikai, ka taisni šis gadījums bij devis dzej-
niekam motīvu viņa skaistajam dzejolim «Nāves sala».

Tāpat arī vēl daudz citi no dzejoļiem ir tikai attiecībā

uz viņa māti dzejoti.
Bet man jāatgriežas atkal pie lugas, kurā šī mātes

traģēdija visdziļāk izteikta.

Radās tomēr izeja: mātes loma tika uzticēta citai

tēlotājai.
Tā bij Brigaderu Maija, kura līdzās Dacei Akmentiņai

līdz šim kā skatuves zvaigzne bij dominējusi tikai jaunās
lomās.

Mēģinājums spoži izdevās, un nu visi ceļi šķīrās.

Sajūsmas pilnā pirmizrāde bij notikums latviešu drā-

mas vēsturē. Publika uzgavilēja dzejniekam, un dzej-

nieks pats gāja tanī vakarā ar prieka asarām acī, garā

pacilāts uz jauniem darbiem.
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Kaudzītes Matīss

ATMIŅAS PAR RŪDOLFU BLAUMANI

Rādās daudzējādā ziņā taisnība esam vecai parunai,

ka acis viļ. Viņas viļ patiesi un viļ tāpat kā cilvēka

prāts mūža dienu ilguma, laimes vai nelaimes, prieku vai

bēdu paredzēšanā.

Acis ir vīlušas ikkatru, kas turējām Rūdolfu Blau-

mani par veselīgu zaļoksni, kam priekšā garš mūžs, un

tādu vīlējos esam brīnum liels skaits, pat varbūt vai visi,

kas viņu pazinuši, un bezmaz līdz pēdējām mūža dienām,

kamēr daudziem citiem, brīžam pat kopā ar dakteriem,

esam izrakstījuši nāves kandidātu grādus, kas ieslavētos

veselības spēciniekus pārdzīvo vienu pēc otra.

Tālab, ka vispāri ar prieku bijām vērojuši R. Blau-

maņa veselīgo izskatu un nevienam nebij nācis prātā, tu-

rēt viņu par tuvu esošu jau Hadas tumsai un vēl pašos

spēka gados, tad negaidītās ziņas par atradušos nedziedi-

nāmo diloņa kaiti izklausījās jo tukšīgas, jo neticamas.

Bet viņas nemitējās atskanēt vienumēr no jauna, un bei-

dzot vajadzēja sākt viņām ticēt un turēt tās par patiesām,
kādas viņas arī vispēdīgi bij. Veltīgiem vajadzēja palikt
visiem veseļošanās meklējumiem, veltīgiem visiem dzied-

nieku zinātņu līdzekļiem, veltīgai arī Somijas sanatorijai,

jo cietējam bij pārnākt dzimtenē guļošam savāda izskata

šķirstā. Vēl ļoti godinoša pavadīšana uz dzimtenes kape-

nēm, un tad, un tad —viss galā... Bet taču reiz vēl liela

sapulcēšanās uz pieminekļa atklāšanu jaukā Ērgļu kapu
kalnā 1923. gada rudenī.
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Ak nē! Jo «Gars dzīvo darbu piemiņā», kā Mālberģis"
saka. Un patiesi rādās droši ticams, ka Blaumaņa gars
dzīvos viņa darbu piemiņā daudz daudz ilgāk nekā dažu

citu rakstnieku darbi, jo Blaumanis nav rakstījis tai die-

nai vien, dzīdamies pakaļ kādai viegli uzpūstai modes

strāvai, bet smēlis visu no tautas sirds un gara, tālab

viņa stāsti un viņa lugas, kā arī dzejoļi nezaudē ar ga-
diem it nekā no sava svaiguma. Nav līdz šim nevienas ie-

vērojamākas skatuves, kur Blaumaņa lugas neatkārtotos

joprojām; un, lai viņas arī jau vairākkārt redzētas, to-

mēr pievilcības nezaudē un droši var tikt rādītas atkal

un atkal no jauna, kamēr daudzas citas, kas ap tiem pa-
šiem gadiem cēlušās, ir arī jau pārdzīvojušas savu mūžu.

Avīžniecības darba gaitu Blaumanis iesācis pie vācis-

kiem laikrakstiem, būdams labs vācu valodas pratējs.
Atminos vēl priekšējā gadu simteņa deviņdesmito gadu

sākumā nejauši atradu viņu darbojamies kādā vācu laik-

raksta redakcijā Rīgā, kad viņa vārdam latviešu rakst-

niecībā bij jau plaša skaņa. Pēc tam tik ir sākusies Blau-

maņa mainīgā darbība pie latviskiem laikrakstiem.

Ārpus visiem literāriskiem darbiem Blaumani saistīja

pie sevis arī, kā zināms, no tēva laika nomā turamā

lauku māja Ērgļu pagastā, kur māte pēc tēva nāves va-

dīja saimniecību, audzēdama un dzīvē vadīdama dēlus.

Tā nu Rūdolfam Blaumanim reti kad izdevās nodzīvot

ilgi vienā vietā, bet viņa dzīve bij maiņu pilna. Tādēļ nā-

cās arvien dzirdēt, ka Blaumanis atrodas gan Rīgā, gan

Pēterpilī, gan Ērgļos, gan citur.

KaBlaumanimir un paliek svarīga rakstnieka un vese-

līga dzejnieka vārds un nozīme uz laiku laikiem, tur nav

ko runāt. Tik jānožēlo īsti pie viņa tas, ka viņam, kā ma-

zas tautas rakstniekam, nebij iespējams uzturēties un

dzīvot no saviem paliekamiem rakstniecības darbiem

vien, bet vajadzēja, kā jau pieminēts, savu laiku vadīt

šai ziņā pa vairākām laikrakstu redakcijām. Attiecībā uz

viņu tas nožēlojams pat divējādā nozīmē. Pirmkārt, tai,

ka galvenām kārtām viņa ne visai garais mūža laiks arī
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pagāja, pelnoties iztikas labad, ko paliekamā rakstniecība

vien nespēja dot un kurai viņš tādēļ dabūja kalpot tik tā

kā aizgūtnēm. Tiesa, ka šim pašam liktenim bijuši un ir

padoti vispār un bezmaz visi latviešu rakstniecības cen-

soņi, ka ikdienišķā iztika jāpelna ar labo roku, bet rakst-

niecībai jākalpo tikai it kā ar kreiso; tomēr par Blau-

mani šai ziņā jānosērojas jo vairāk, vismaz jau tai ziņā,
ka ar viņu pašu aizgāja mirstībā daudz plānu un no-

domu, ko viņš patiesi izvadītu galā, ja vien nebūtu trūcis

vajadzīgā laika, lai arī varbūt mūžs ar to netiktu pail-
dzināts.

Otrkārt, jānožēlo, ka, avīžniecību darbos būdams,

Blaumanis nevarēja izsargāties no pretniecībām, kas daž-

reiz pieņēma it kā personīgu raksturu, īsti satīrā. Tur

tad viņa gara spējām brīžam nācās novirzīties nost no

svarīgiem rakstnieka uzdevumiem, un viņas nespēja arī

palikt ikreiz pilnīgā cienības augstumā. Vārdos Blau-

maņa izteiksme nebij tik asa kā satīriskos rakstos.

Blaumanis, kā jau sacīts, neļāvās aizrauties kaut no

kurām rakstniecības strāvainībām, bet palika stāvot vie-

numēr attālā augstumā no visādām maldībām.

Ir ticis prātots, vai Blaumanis nebijis vienaldzīgs pret

visu un nejutis nekam nekā līdz. Daži šķitās viņu pat par

tādu saprotot. Ir tiesa, ka rakstos viņš maz ko izsacījis

par šām lietām un gribēja tikai, lai dod liecību viņa darbi

par viņa uzskatiem.

Taču ir zināms arī kāds raksturīgs notikums, kas jo
skaidri parāda un apliecina Blaumaņa domas un jūtas

vispārībā. Viņš savā laikā bij svarīgs loceklis Platesa

laikrakstu «Mājas Viesa», «Dienas Lapas» un «Mājas
Viesa Mēnešraksta» redakcijā. Nepieciešami vajadzīgā

peļņa tur viņam bij droša. Tikai klusumā vajadzēja tu-

rēties pie šās firmas virziena centieniem.

Tad piepeši atskanēja ziņa, ka Blaumanis, Poruks

v. c. izstājoties no Platesa firmas zināmo laikrakstu re-

dakcijas un atteicoties no līdzdarbības. Nav vajadzīgs ne-

vienam stāstīt, ko šāda izstāšanās nozīmēja. Ikkurš to
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viegli sapratīs, ka tiem, kas izstājās, nevarēja būt viena

alga — pamest uz reizes savu varbūt uz ilgiem gadiem
nodrošināto iztikas avotu; bet viņi to darīja, negribē-

dami jel līdz galam piederēt pie nodevības puses, kad

skaidri bij izmanījuši viņas ceļus un nodomus.

Šo, lai gan ne no visiem redakcijas locekļiem atstāto

laikrakstu īstenie vadītāji rādīja liekulīgā ceļā ļoti vienal-

dzīgu seju par šo demonstratīvo aiziešanu, jo nu tikšot

pie rindas arī tie jaunākie spēki, kam agrāk caur viņiem

ceļš bijis aizslodzīts, lai gan gadu no gada bija lepojušies

ar šiem saviem rakstniecības spēkiem laikrakstu pasūtī-

šanas gadījumos. Tomēr solītie jaunie spēki neatnāca vis

tādi, kas vecos atlīdzinātu, un pieminētie laikraksti ar to

pašu sāka pamazām grimt, jo lasītāji arī jau pareizi sāka

saprast viņu vadības garu un tos atstāt.

Rādās, ka vajadzība ir spiedusi Blaumani domāt pat

uz to, vai nevarētu tikt pie kādas peļņas praktiskos pel-

nīšanas darbos, jo atkarības pilnais algas stāvoklis me-

tās viņam arvienu grūtāk panesams. Ar šo nodomu viņš

bij apņēmies ierīkot kādā jaunā Rīgas namā grāmatu un

rakstāmu lietu tirgotavu, bet, — laikam pārliecinādamies,
ka kapitāla spēks mazs, — atdeva to, kā atminams, jau

pirms atvēršanas citās rokās.

Pazīstams ar Blaumani biju gan jau sen un saticies

ar viņu bieži, bet tikai uz īsiem brīžiem, bez pamatīgas

izrunāšanās. Tad kādreiz priekšējā gadu simteņa beigās

Rīgā viņš mani uzaicināja uz apciemojumu Ērgļu Brakos

jūlija mēneša sākumā, jo neesot teicams tik tuvu kopā

dzīvot, bet nesatikties. Nu tad lai iet! — brauks arī, un

vēl ar divriteni, kuru viņā galā nācās labi tālu bīdīt pa

sliktiem ceļiem purvam pāri, kalnā augšā, kur Blaumaņa

dzimtene un mājotne.

Bij īstena siena laika pēcpusdienas agrās stundas, un

Blaumani atradu gandrīz pat vai nepazīstamu, tērpušos
matroža kreklā, ārdām laukā ļoti samirkušas āboliņa

stirpas pārkaltēšanai.

Šis darbs turpinājās vel labu bridi, un es negribēju
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strādnieka no tā atvilkt pirms pabeigšanas. Bet, kad bij

pabeigts, tad Blaumanis bij paguris un nosvīdis, tālab

viņš mani uzaicināja uz atdusu kuplu koku pavēnī kalnu

malā, kur plašs izskats īsti uz ziemeļu vakariem. Svied-

rus vairākkārt noslaucīdams, Blaumanis pamaz atspirga

vieglā ēnas dzestrumā, kur tad klusā vienatnē varēja iz-

runāties pēc sirds patikas. Sarunas sākās par vispārīgiem

tautas rakstniecības stāvokļiem, par dažādiem nodomiem

un uzsāktiem darbiem un īsti par ceramo Zeiferta izdo-

damo «Jauno Ražu» un par līdzdarbību pie tās.

Vēlāk saruna pārcēlās uz paša Blaumaņa rakstu dar-

biem un arī vispār uz latviešu teātra lugām. No tām viņš
neatzina necik tādu, kas pietiekami krietnas un izrādēm

derīgas, vismaz kurām pievilcība priekš ilgāka laika. Par

savu lugu rakstīšanu Blaumanis stāstīja tā, ka gandrīz
nekad nevarot vēlāk būt pilnam mierāar to, kas uz reizes

padarīts, jo pēc tam izrādoties arvienu šis vai tas par gro-

zāmu un labojamu, lai arī iesākumā dispozīcija tiekot

izstrādāta kaut vai cik pilnīgi. Nereti tūliņ jau otrā dienā

pavisam esot brīnums, kā varēts vakar tā un tā strādāt,

un nākoties ārdīt labu gabalu nost, kamēr izdodoties pa-

darīt pa prātam un uz palikšanu.
— Tas tāpat kā šodien pie āboliņa stirpām, — es vi-

ņam piebildu, par ko Blaumanis jautri pasmējās un

sacīja, ka vienādība tur taču esot gan.

Kluso vietu atstājām tikai tad, kad Blaumaņa māte

bij likusi aicināt mūs uz launagu. legājām itin vienkāršā

un pazemā laucinieku mājā. Caur saimes istabu nācās iet

paša saimnieka vienīgā sevišķā istabā, kur arī atradām

sarīkotu launaga galdu. Tai istabā bez pāra galdiem un

vajadzīgiem krēsliem bij Blaumaņa stāvpulte ar rakstā-

mām lietām un kādiem rokrakstiem, tad neliels grāmatu

plaukts un Blaumaņa paša gulta. Blaumanis bez nekāda

vaicājuma pats no sevis paskaidroja par savu dzīvokli

tā, ka tas esot tāds pats, kāds bijis jau tēva laikā. Jo ko

līdzot rentes mājā par ēkām daudz izdot. (Atminos pie
sienas redzējis arī Blaumaņa tēva ģīmetni.)
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no tuvāka apgabala, tālab pie galda sēdējām trijatā. Tur

tad neatkārtojās un neturpinājās vairs nozīmīgās un no-

pietnās, bet tikai paseklas un jautras sarunas, it kā laika

kavēklim runātas. Starp citu, Blaumanis stāstīja anekdo-

tes un dažādus piedzīvojumus pa laikrakstu redakcijām.
Runāts tika daudz arī par vietējības lietām, par izrīko-

jumiem, lauku darbiem un pasaules notikumiem.

Pēc launaga es drīz taisījos projām, ievērodams, ka

saimnieku gaida vēl sakopjamais pārkaitētais āboliņš.
Taču ievēroju, ka puiši bija pārnākuši laikam no attālā-

kas pļavas, kālab varēja cerēt, ka šā darba grūtums vairs

nebūs jel otrreiz jānes vismaz viņam vienam pašam.

Bet, ārā iedami, satikām bezmaz durvīs trīs jautrus

caurceļotājus — arī no rakstniecības pasaules. Tie, pro-

tams, ir nākuši palikt pa nakti bez rūpēm un bez bēdām.

Tad te nu bij atkal Blaumanim laiks ko domāt par ābo-

liņa kopšanu vai par galvā turamiem un uz gatavību no-

briedušiem rakstu darbiem, kas atmiņā nav vis saistāmi,

atliekot pēc patikas uz vēlāku uzrakstījumu!

Šķiroties Blaumanim minēju, ka nu būs mana reize

gaidīt viņu pie sevis, ko viņš arī priecīgi apsolīja, bet

neiespēja nekad izpildīt, kur par cēloni liekama viņa

daudzpusīgā nodarbība un samērā agrā šķiršanās no

dzīvības.

Drīz pēc Blaumaņa nāves parādījās atklātībā jauks

Plūdoņa sacerēts sēru dzejolītis, kas, kā likās, bij cēlies

aiz žēlabām par šo pašu smago zaudējumu un iesākās

sekojoši:

Tā tie aiziet cits pēc cita,

Kas še mūsu vidū mita,
Ar ko pazīstami bijām,

Mīļus vārdus izmainījām.

Jā, jā! Tā tie aiziet, tā tie aiziet. . .
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Jānis Akuraters

ATMIŅAS PAR RŪDOLFU BLAUMANI

v

Sī skicējuma nolūks nav tēlot Blaumani kā māk-

slinieku, dzejnieku, spriest par viņa darbiem, iztir-

zāt, pētīt vai šķirot. Priekš tam nepietiktu nekādu studiju,
ne arī nodziļināšanās. Pazīt Blaumani kā mākslinieku no

kritiķu spriedumiem būtu vāja ēnas bilde. Pazīt viņu kā

mākslinieku var vienīgi viņa darbos, un tur tad tieši jā-

griežas katram par sevi.

Attēlodams savas atmiņas, es gribētu viņu atkal reiz

redzēt kā cilvēku un arī kā mākslinieku, kura dzīvais tēls

vēl smaida mums pretim; to viņa attēlu, kas nav tik

daudz viņa rakstos, kā sirdīs, kuras sajutušas viņa sirds

silto un plašo mīlestību.

Kad Rūdolfs Blaumanis aizvēra savas acis, es biju
tālu no Latvijas. Kaut kur mazā Krievijas pilsētā man

pienāca laikraksta numurs, kur bija ziņa par viņa nāvi.

Un personīgi priekš manis tā likās, ka viss tur dzimtenē

kļuvis tukšāks un ka atgriežoties neviens nenāks pretim

ar to mīļi smaidošo vaigu, kāds bija mirušajam dzejnie-
kam. Tad es zināju, ka mums, latviešu rakstniekiem un

dzejniekiem, nav vairs otra tāda drauga un diezin vai kad

vairs būs.

Pirmoreiz Rūdolfu Blaumani satiku, kad viņš bija vēl

ziedošs un spēka pilns. Tas bija apmēram 1899. gada ru-

denī. Es biju kā skolotājs vientuļā nomalītē, Jumurdā,

tuvu pie Ērgļiem, pie Blaumaņa dzimtenes. Blaumanis

strādāja toreiz pie Platesa laikrakstiem. Dīvaini, ka.
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pirmoreiz satiekoties, viņš tik silti un sirsnīgi spieda man

roku kā senam draugam. Biju tikai pāris niecīgus dzejo-
līšus iesūtījis «Dienas Lapai», bet viņam tomēr bij daudz

laipnu vārdu, gan ne glaimojošu, bet drīzāk pamācošu.

Un šķiroties lūgums, lai neaizmirstot viņam iesūtīt dzejas
vai ko citu.Kādu iespaidu tas atstāja uz jaunu rakstnieku,

grūti izsakāms; to vajag pašam izjust.
Par to, kā Blaumanis sniedza roku un veda jaunos

dzejniekus pie attīstības, — par to laikam varēs daudz

mīļa un laba teikt vismaz divas trešdaļas no mūsu dzej-
niekiem.

Un kā viņš pazina, kurš ir dzejnieks!

Viņš pats man atzinās kādureiz, ka viss esot redzams

cilvēka acīs. Un tāpēc laikam viņš tik mīļi un sirsnīgi
mēdza nolūkoties pār savām brillēm taisni acīs kādam,

ko viņš mīlēja. Ilgi vēl gadiem viņš atminējās tādus un

stāstīja par viņiem. Tā par mūsu dzejnieku E. V. viņš
reiz man stāstīja, tas ienācis līdz ar kādu otru seminā-

ristu, savu biedru, pie viņa Brakos vasarā, laikam no

semināra uz mājām ceļodami.
— Mēs runājām par literatūru, par dzeju un tad arī

par jaunajiem dzejniekiem, kādi toreiz bija Plūdons,

Poruks, Aspazija, E. sajūsminājās, acis mirdzēja viņam.
— Bet nu jūs tak arī esat dzejnieks, — Blaumanis

teicis uz viņu.
Jaunais cilvēks nosarcis un stingri liedzies; nē, nē,

viņš neesot dzejnieks, kā to gan varot domāt!

— Neliedzaties, — teicis Blaumanis, — to jau jums

no acīm var redzēt, ka esat dzejnieks.
— Jā, bet viņam bija skaistas, tīras un dzidras acis,—

nobeidza Blaumanis savu stāstījumu.
Tad kāds cits gadījums. Par tām pašām skaidrajām

acīm Blaumanis arī mīlēja stāstīt, kad runāja par savu

jaunības draugu, vēlāko komponistu Melngaili.
Bet viņš redzēja arī, kā cilvēks mainās, un tas atstāja

uz viņu sāpīgu iespaidu. Viņš nesa tad to viens klusi pie

sevis, daudz, ja pāris vārdiem ieminējās — un tad viņam
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vajadzēja atkal kāda ar skaidrām acīm un skaidru dvē-

seli. Lūk, kāpēc viņš vienmēr un vienmēr meklēja jaunus

dzejniekus, it kā priekš atspirdzināšanās no maldiem un

dzīves pārgudrības, jo pats savā dvēselē viņš bija varbūt

arī kā bērns — vienmēr skaidrs un nepieietams zemām

sajūtām. Pats tak viņš atzīstas kādā traģiskā dzejolī, kā-

pēc viņš neesot grimis līdz tik daudziem saviem draugiem:

...
Jo mani sargāja

Nabadzība un kauns.

Ar kādu mīlestību Blaumanis rūpējās par jaunajiem

dzejniekiem, pievedīšu nedaudzus piemērus no savas

dzīves. Varu teikt, ka vissmagākos brīžos, kad neviena

roka vairs pretim nesniedzās, Blaumanis bija tas, kas

nekad tālu nebija no manis, kaut gan apkrauts darbiem

un dzīvodams pats dažreiz trūkumā, pat slims būdams.

1904. g. vēlu rudenī Rūdolfs Blaumanis atrada mani

kaut kur pie Grīziņkalna mazā istabiņā kopā ar četriem

citiem biedriem. Stāvoklis bija tiešām bēdīgs, izejas gan-

drīz nekādas. Viņš bija iebraucis no laukiem un tūliņ

mudināja mani, lai braucu līdzi. «Tu beigsies te, tas ir

skaidri redzams! Man gan tikai divas istabiņas, bet iztik-

sim, nāc tikai līdzi.» Un nelīdzēja nekādas izrunas, bija

jābrauc. Bija auksts un jau sniegs. Kokneses stacijā mūs

gaidīja kalps ar zirgu. Blaumanis noskatījās uz mani:

gandrīz 40 verstes ar manu plāno uzvalku — nē, tas ne-

varot būt! Un, ievilcis mani kaut kur istabiņā, sāka ģērbt

un tīstīt. Savu silto virskreklu atdeva, visas savas segas

aptīstīja, apsedza kā bērnu, un tad tikai devāmies ceļā.
Un savai mīļajai vecajai mātei viņš jau daudz neko

nestāstīja, — ak, cik dažu labu tādu bālu tēlu viņa bija

redzējusi pie Rūdolfa ciemojamies! Un visu labāko, kas

vien viņiem bija lauku mājā, viņi deva. Man bija klepus.
Pats viņš mani apsedza gultā ar siltām segām, pienesa

tēju, medu, ko vien sadabūdams. Un es gulēju tik maigi,
kā sen nevaru atminēties, un domāju: diezin kāpēc viss

tas? Es tak viņam nebiju nekā laba darījis, it nekā.



77

Un viņš tak pats nebij bagātnieks. Viņš pats atzinās,

ka tikai vienīgi ar savu drāmu honorāriem viņam iespē-

jams nomaksāt lielo rentes naudu par Brāķiem. Pēc mē-

neša laika es varēju atkal kā atjaunots doties atpakaļ uz

pilsētu, pavadīts atkal no viņa nopietnā, rūpīgā skata un

gādības.

Tad nāca revolūcijas laiki. Dzīve mūs izšķīra. Blau-

manis bija lielas dienas avīzes redaktors, es — politisks
cietumnieks. Liekas, starpība ļoti liela, ja ievēro vēl to

lojālo stāvokli, kādu ieņēma nemiera laikos viņa avīze.

Bet viņa sirds nerēķinājās ar to, kā tas izskatītos, ja viņš
nodotos apcietinātiem noziedzniekiem. Un viņš nāca.

Viņš nebaidījās nekā, viņš nenoliedza sakara ar tiem,

kurus gribēja glābt.

Viņš ienāca slepenpolicijā drošs, skaidrs, izdabūja
satikšanos un nodeva man, dzejniekam A., desmit rubļus

ar piezīmi, ka šodien viņam vairāk neesot klāt, bet uz

priekšu varbūt vairāk varēšot dot. Tad viņš spieda man

roku, sērīgi pasmaidīja un aizgāja.
Tas bija viņa pēdējais rokas spiediens.

Pusgadu vēlāk viņš nonāca centrālcietumā mani ap-

meklēt — pirmais apmeklētājs pēc sešu mēnešu ilgas
vientulības bija viņš atkal ar savu rūpību un mīļo smaidu.

Bet dubultas dzelzs restes, caur kurām sarunājāmies, ne-

atļāva man saņemt viņa roku. Viņš stāstīja, ka mani iz-

raidīšot, ieteica izvēlēties Pleskavu kā tuvāko vietu, izpra-

sīja par manu stāvokli un sirsnīgiem vārdiem atvadījās —

uz redzēšanos. Un tā viņš no manis aizgāja — vairāk

netiku viņu redzējis.

Bet aizmirsts es nebiju, lai gan viņu varbūt biju vai-

rāk piemirsis.

Un atkal pēc kāda laika viņš man piesūtīja avīzi un

darbu — tulkošanai, lai man būtu iespēja dzīvot.

Vēlāk viņa vēstules aizsniedza mani Somijā un pat

ārzemēs. Pietika nedaudz vārdu par grūto stāvokli, un

viņš griezās pie Literatūras fonda, izdabūja man mazu
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pabalstu, lūdza kādu manuskriptu, un vienmēr viņam bij
tāds drošinājums, tāds mierinājums.

Melanholiju pie malas! — tas bij viņa jaungada vēlē-

jums man uz 1908. gadu.

Te jau viņa vēstulēs reizēm manāmas kā ierunas par

slimību, kura, kā liekas, apmeklēja viņu arvien biežāk

un biežāk. Viņa vēstules nāca retāk un retāk. Pēdējās,
kuras sūtīju uz Ērgļiem, viņam jau uz slimības gultas,

palika bez atbildes, izņemot vienu karti, kurā viņš izsaka

cerības, ka varbūt drīz varēšot celties. Kādas bija šīs

cerības, to visi zinām.

Tā viņš man sekoja visgrūtākajos brīžos.

Tas ir tikai vispārīgs attēlojums, atsevišķie gadījumi
nav visi atminami.

Es zinu, ka viņam bij mīļāki cilvēki par mani. Daudz

vairāk par viņu varētu stāstīt varbūt dzejnieki Skalbe,

Austriņš un citi.

Un, ja tad nāk vilšanās — ak, cik tas sāp tad sirdī.

Blaumanim tādu vilšanos laikam bij jāpiedzīvo daudz.

Kad kādā vēstulē no Somijas ieminējos viņam par to, ka

draugi pavisam mani aizmirsuši, viņš mierīgi un skumji

rakstīja man: «Par draugiem nesūdzies daudz. Kas gan

dziļāk izjutis draugu nepastāvību kā es, un tomēr es

vairs negribu sūdzēties.»

Mākislas darbs ir mākslinieka dvēseles atspoguļojums

dzejā, gleznā vai mūzikā. Pēc šī atspoguļojuma mēs ap-

jaušam viņa radītāja būtni. Pie Blaumaņa viņa attēls vis-

dzīvāk un visredzamāk iespiedies drāmās un stāstos,

mazāk dzejā, kura vietām ir moderna.

Blaumanis ir tautas rakstnieks un, varētu teikt, mums

vienīgais arī ar savu dvēseli. Visi tie tēli, kas kustas viņa

drāmās, reiz tieši dzīvi gājuši gar viņa acīm un tikai no-

apaļoti no viņa rokas, pastiprināti vai pavājināti.
Kad 1904. g. rudenī uzturējos kādu laiciņu Brakos,

Blaumanis rakstīja savu drāmu «Ugunī».
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— Tas ir mans «Purva bridējs», — viņš teica, — šis

Edgars, no tā es netieku vaļā.
«Purva bridējs», kā zināms, ir viņa godalgotais stāsts

«Mēnešrakstā», un sižetu no tā viņš ņēma ari «Ugunij».

Viņš stāstīja tad savas tālās jaunības stāstu, kad viņš
kādu laiku bijis Kokneses muižā par rakstvedi. Tur bijis
kāds trakulīgs zirgu puisis — viņa Edgars, ugunīgs un

bezbēdīgs, bet traģisks. Tur visi citi redzētie un attēlotie

cilvēki, tur arī Alders — viņš pats.

Viņš rakstīja šo drāmu ar apbrīnojamu piespiešanos,

iedomājoties savos varoņos, strīpoja un pārrakstīja. Sa-

viem varoņiem viņš juta līdzi kā dzīviem cilvēkiem, līdz

asarām. «Es nevaru vienaldzīgi izturēties, kad nāk izšķi-
rošais brīdis,» viņš teica. Likās, viņš izjuta pats katru

jūtu un Edgara lielo traģiku pilnīgi sevī. Tāpēc arī viņš
tik stipri mīlēja savus tēlus. «Ugunī» viņš turēja par savu

labāko un pilnīgāko darbu. Viņš stipri gaidīja, ko nesīs

izrāde. Vai sapratīs, ko viņš gribējis teikt? Vai aktieriem

būs pa spēkam? Tur vajagot aktiera ar milzīgu spēku,
citādi viņš nekā daudz necerot.

Pēc izrādes viņš man rakstīja garu vēstuli. Viņa lugai

nebijis to panākumu, ko gaidījis. Ar aktieriem viņš
maz apmierināts, izņemot Daci Akmentiņu Kristīnes lomā,

kura tēlojusi tā, ka viņš kaut ko pilnīgāku nemaz nevarot

iedomāties. Bet viņš nedomājot, ka tāpēc, ka luga uz-

ņemta pavēsi, viņai būtu maza vērtība. Galvenais esot

dienas notikumi, kas aizņēmuši visus prātus (tas bija
1905. g. sākumā) — politika. Visi prasot pēc Gorkija lu-

gām un sabiedriskām drāmām. Bet lugai viņš tomēr pa-

redzot nākotni.

Kā viņš līdzjutis saviem tēliem, to viņš pats atstāstīja

par «Pazudušo dēlu»un «Indrāniem». Rakstot «Pazudušo

dēlu», viņš par Krustiņu vairāk reizes raudājis. Vai tad

nevarētu palikt viņš dzīvs, vai tiešām jāiet bojā? Viņš

domājis visādi — nē, viņam jāiet bojā, tāds cilvēks nav

vairs glābjams. Tāpat apmēram viņam bijis ar Indrānu

tēvu. Bet tās cīņas, ko viņš pārcietis, rakstīdams «Ugunī»,
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tomēr liekas traģiskākas. Dziļi iespiedies dzejnieka at-

miņā tas laiks, ko viņš pavadījis Kokneses apkārtnē, un

neaizmirstami arī daži cilvēki. Vēl 1906. gadā Blaumanim

uzrakstīts kāds lirisks prozas gabaliņš «Tur, kur neviens

nav bijis» («Staros»), vēl tur viņš atmin krastu ar jauno

ozolāju un johanitiešu kapu krustiem, kas jau zemē

iegrimuši. «Un tur nāca arī mans «Purva bridējs»,» viņš
saka kādā vietā.

Tad tāds Noliņš, Edžiņš, Līze vaiKlenga, visi tie viņam
kaut kur reiz stāvējuši acu priekšā kā modeļi, par visiem

viņš zināja pastāstīt, kā un kur ar tiem saticies. Noliņš,
tāds reiz bijis Brakos puisis; Indrānu levu redzējis kaut

kur reiz saimniekojam, Klengu un citus lišķus mācījies

pazīt, muižā dzīvodams.

Un, tā kā tēli viņa drāmās ir īstenības tēli, tad viņš

rūpējās ļoti par to, lai viņus attēlotu tieši un pilnīgi. Un

tāpēc viņš uz pirmizrādēm gāja ļoti uzbudināts. Vai viņš
būs attēlojis pietiekoši pilnīgi, lai publika saprastu, ko

īsti nozīmē tāds un tāds tēls? Šo uzbudinājumu viņš ne-

kad nevarēja apspiest un runāja par to katru reizi, kad

gāja uz pirmizrādēm. Un tad, kaut gan neapmierināts,

viņš aktieriem bija tomēr reizēm pateicīgs par kādas lo-

mas pareizu uztveršanu.

Par to neviens nešaubās, ka Blaumanis nomira par

daudz agri; varbūt daudz gadus vēlāk viņš būtu tikai aiz-

sniedzis savu mākslinieka pilnību.

Atminēsimies tikai, piemēram, Henriku Ibsenu, kura

satricinošās drāmas vai visas radītas pēc viņa piecdesmitā

gada, katrā ziņā ne priekš četrdesmitā.

Man atmiņā te tikai viens piemērs, no kura vien va-

rētu spriest, ka savus labākos darbus Blaumanis aiznesa

līdzi mūža miegā. Jau ilgāku laiku viņš mēdza runāt, ka

pēc «Ugunī» viņam nāktu, ja nemaldos, «Genoveva» un

tad liela traģēdija «Sausā vasara». Par šo «Sauso vasaru»

viņš tika man stāstījis vairākas reizes. «Es nezinu, kā es

to uzrakstīšu,» viņš teica, «tā ir man tik satricinoša un

šausmu pilna! Tur vajadzēs daudz strādāt un slīpēt; viņai
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jābūt pilnīgākai par «Pazudušo dēlu» vai «Indrāniem».

Pēc satura spriežot, «Sausā vasara» būtu no laucinieku

dzīves. Tā ir posta vasara, likteņa nenovēršams lēmums.

Dieva dusmība un postošs spēks. Tur zemnieks, kam

lauks izdedzis no sausuma viss kā sarkana svelmes ķerta

zāle. Visi mājās nāk un iet kā nāves apdvesti. Pat dvaša

liekas mirusi. Velti paceļ rokas visi lūgšanās — debess ir

zili melna un spiedoša. Tur ir arī kāda baroniete ar savu

dēlu, kuriem gan nekā netrūktu pat sausajā vasarā. Beigu

cēlienā notiek likteņa trieciens. Savelkas lietus, dzirdams

pērkons. Visu acis iemirdzas — posts būs garām! Te —

briesmīgs krusas brāziens nāk lietus vietā, rūtis logiem

izbirst — pēdīgais tiek nomaitāts, kas uz laukiem atradās.

Un tad pērkona spēriens, — vienīgais baronietes dēls,

kurš kopā ar māti meklējis patvērumu zemnieka mājā,

tiek nosperts. Tāds apmēram traģēdijas sižets, kuru tik

ilgi Blaumanis gatavoja savam darbam.

Atminos redzējis uz viņa rakstāmgalda kādu personu

sarakstu, kur katram tēlam bij piezīmētas blakus viņa

īpašības: cītība, sirdsskaidrība, augstprātība, naids vai

kas cits. Tā viņš, man liekas, izveda visus savus dramatis-

kos darbus. Būdams pēc dabas tieši tautas rakstnieks,

Rūdolfs Blaumanis tomēr stipri cienīja moderno sajūsmu
drāmu — varbūt tikai piemērotu saviem tēliem no tautas

dzīves. Kā mazs, bet sirsnīgs darbs būtu minams «Sest-

dienas vakars». Kādreiz viņš stāstīja par kādu savu vien-

cēliena drāmu — kur visam vajadzētu notikt tikai gan-

drīz no sajūtām un nojautām vien un nedaudzos vārdos.

Būtu it kā vakara krēsla un kādā mājā māte un dēli gai-

dītu tēvu — saimnieku pārnākam no tiesas vai no mui-

žas, kur viņš aizgājis lūgties par savu māju, no kuras tam

jāiziet grūtu apstākļu dēļ. Viss satīts miglā — dārzs,

koki; iešalcas vējš, kā ko nelabu vēstīdams; ilgi visi ska-

tās tālumā, nāk un iet istabā, kamēr ēnās kaut kur karā-

jas pie zariem viņu nelaimīgais tēvs, kurš nevarējis pa-

nest likteņa triecienu.

Tāds viņa temats norāda, ka pat mistisks elements
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stāvēja viņam ļoti tuvu. Tas parādījies viņa tēlojumā

«Tur, kur neviens nav bijis» un drāmā «Sestdienas va-

kars». No modernajiem rakstniekiem viņš pēdējā laikā

cienīja arī Meterlinku un Hugo fon Hofmanstālu.

Rūdolfam Blaumanim bij kāds rakstniecības veids,

no kura viņš nevarēja ne par ko atteikties. Tas bija hu-

mors un satīra. Kur viņš arī būtu strādājis, visur viņam

gāja līdzi pie laikraksta sevišķa nodaļa — humoristiskā.

Viņš mēdza teikt, ka latvieša daba ir tikai tad pilnīga, ja

viņai netrūkst jautrības un asprātības. Man liekas, ka

Blaumanis bija pirmais īstais latviešu humorists, kurš

neizteica neko griezīgu, ļaunu vai pārāk skarbu, bet viņa

humors bija labi mērķēts, no tautas mutes ņemts un

arvien īstajā vietā, kaut gan reizēm rupjš, — bet tāda

jau nu reiz ir mūsu tautas daba.

Te mums jāatminas viņa daudzās joku lugas, pat bur-

leskas. Zīmīgi, ka pate pirmā luga «Zagļi» viņam joku

luga.

Viņa luga «Skroderdienas Silmačos», bez šaubām, la-

bākā latviešu joku luga savu tipisko latviešu raksturu un

tēlu bagātībā. Šo lugu viņš teicās rakstījis ļoti veikli un

drīz — divu triju nedēļu laikā. Pirmizrāde, liekas, bija

1902. g. Rīgas Latviešu teātrī.

Toreiz kā mākslas kritiķis pie «Mājas Viesa Mēneš-

raksta» un «Dienas Lapas» strādāja Jānis Asars, kurš arī

uzrakstīja par minēto lugu bargu, varētu teikt, pat iznī-

cinošu kritiku, kurā Blaumani nostādīja vai par visu ba-

lagānu paraugu un, ja nemaldos, teica, ka tādas lugas
tautai varot atnest tikai samaitāšanu.

Blaumanis panesa visu mierīgā garā, bet zinu labi, ka

viņš bija tā kā noskumis. Šo kritiku viņš atminējās vēl

ilgi pēc tam, bet pārliecināts bija tomēr par to, ka minētā

luga ir bijuse vajadzīga.

Reiz, tas varēja būt 1904. gada beigās, Blaumanis ga-
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dljās Rīgā, kad atkal tika izrādīta «Skroderdienas Sil-

mačos».

— Nu, vai tad tu ar esi redzējis tā labi «Skroderdie-

nas»? — viņš prasīja man izrādes dienā.

— Nē, — es atteicu.

— Nu labi, es tad tevi vedīšu noskatīties, bet tad būs

jāsaka, ko tu īsti par to domā.

Viņš apgādāja biļetes, un nosēdāmies pašā pirmajā
rindā.

Blaumanis pats bija priecīgs un līksms; iztēloja man

savus tipus un aprakstus, kas kurais ir. Pa izrādes laiku

viņš sirsnīgi smējās pats līdzi un sevišķi pie izdevīgākas

tēlošanas no aktieru puses. Protams, bija jāsmejas, jo
kurš gan nav smējies par «Skroderdienām».

—Nu redzi nu, — teica Blaumanis pēc izrādes.

— Saki, vai tad rakstniekam nav tiesības rakstīt komēdi-

jas? Nu, kas tad tur ļauns? Bet Asars, piemēram, ņemas

un sirdās tīri ne par ko.

Pēdējā laikā gan Blaumanis nodevās vairāk nopiet-

nām lugām, bet no tā nevar spriest, ka viņa humors būtu

izsīcis. Cik atminos, viņš loloja domas par kādu jaunu

komēdiju iz Rīgas dzīves. Bet tā, viņš teica, būšot dau-

dziem par krustu. Man palikuši atmiņā tikai savādie tēli

minētajā komēdijā, kā, piem., advokāts — Rīkelgrēze,
namu īpašnieks — Svilinātus, lopu ārsts — Paclop utt.

Un pasargi dievs viņam satikt kādu vecmeitu ar

mopsi. Tad viņa acis sāka šķielēt tā šķelmīgi un smaidoši

pāri briļļu stikliem, un tad nāca lietas, kuras gan neviena

madāmiņa nebūtu izturējuse, lai tai vai desmit mopšu
būtu.

Tūliņ pēc tādām madāmām nāca uz zoba zināmas su-

gas cienīgtēvi, tad precības kāri skuķi un tikai tad viņam

nesimpātiskie dzejnieki. Bet dzejnieka personu viņš at-

šķīra arī no dzejas un nebūt nebija partejisks. Tā par

kādu no jaunajiem dzejniekiem, kura personu viņš ne

acu galā nevarēja redzēt bez zobgalībām, viņš teica,' ka

par viņa dzeju latviešiem vēl daudz būšot ko runāt.
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Zīmīgas bija viņa atjautīgās, parupjās atbildes, ko

viņš deva rakstniekiem, būdams par literāriskās nodaļas

vadītāju.
Reiz es 1900. g. iesūtīju «Dienas Lapai» trīs nelielas

fantāzijas. Divas viņš nodrukāja, bet trešo ne un ziņoja
man «vēsturniekā»: «Pie fantāzijām nekad nevajag pie-

kārt galā kā desu striķītī morāli, jo tad zūd ilūzija.»
Ar to es biju izārstēts uz visiem laikiem. Pēc Blau-

maņa dzejām un drāmām spriežot, būtu jādomā, ka viņš

pavisam neinteresējās par politiskiem notikumiem. Bet

tā nebūt nebija. Viņa satīra reizēm izraudzījās vielu no

politiskiem dienas notikumiem. Tādas satīras par dienas

notikumiem viņam bija sevišķi atjautīgas. Bet tās viņš

lasīja tā paklusām, noslēpumaini, likdams pievērt durvis

un klausīties uzmanīgi. Kad klausītājs vai plīsa no smiek-

liem, tad autors tikai pasmīnēja un tā laimīgi raudzījās

pāri savām brillēm. Šis politiskais saržs 1
,

kas pie mūsu

toreizējiem apstākļiem pavisam nevarēja parādīties vis-

pārībā, kā satīriskas dzejas forma palika neizteikta un

tautai nepieietama.

Blaumaņa humors, kā jau minēju, reizēm bija pa-

rupjš, sevišķi sarunās. Bet dzīvē bieži nāk priekšā, ka tie

cilvēki, kuri ārīgi ir vissmalkākie, ar manierēm un va-

lodu, un sarkst vai no katra nieka vārda, sevī ir tomēr

neķītri. Un otrādi — tie, kas droši valodā, bieži vien sevī

tīrāki un tīkamāki. Kas Blaumani pazīst, tam jāsaka, ka

viņš savā būtībā bija skaidrs, un tāpēc vārdos drošs.

Blaumanim, kā minēju, bij arī savs ironisks skats uz

rakstniekiem un pat dažas epigramas. Par katru no vi-

ņam pazīstamajiem dzejniekiem — draugiem viņam bij

savs spriedums un satīriska kritika. Atminēsimies tikai

viņa monogrāfijas — miniatūras dzejas veidā, kuras

iespiestas «Staros». Katrs dzejnieks ietverts oriģinālā

pantā un tūliņ redzama Blaumaņa simpātija vai antipa-

1
Sevišķi interesantas bija viņa «poēmas» par troņmantinieka

Alekseja piedzimšanu un par Bobrikova nobumbošanu Somijā. /. Ak.
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tija. Sevišķi viņš necieta, ja kāds bija pārāk iedomīgs uz

sevi. Un jau pavisam ne, ja kādam priekš skaista satura

nebija skaistas formas. Blaumanis domāja rakstīt par

katru dzejnieku mazu tēlojumu stāstiņa veidā, kur iz-

teiktu savas domas par to. Par K. Skalbi viņam tāds

mazs zīmējums nodrukāts «Vērotājā».

Par kādu lirisku dzejnieku, kuram daudz smalkas lat-

viskas sajūtas un mūzikas, bet nekādas formas — viss

haosā, Blaumanim būtu bijis apmēram šāds stāstiņš.
Saules pilna, bet piekvēpuši latviešu zemnieka istaba. Tur

pie galda sēž kāds skaists zēns, viņam rokā zelta kamo-

līts, no kura tas ritina spožus pavedienus. Bet galds ne-

tīrs, ar ēdiena paliekām un putras biezumiem nolaistīts.

Un zēns (dzejnieks) valsta savu zelta kamolīti pa netīro

galda virsmu un pats to savazā un novārtā, un arī pats

paliek netīrs.

Man liekas, zīmīgāku un atjautīgāku kritiku grūti bus

rakstīt — tik mazos apmēros.

Bet Blaumaņa satīra tādās reizēs nebija ļauna, izņe-

mot tos gadījumus, kad viņš kādu rakstnieku nevarēja
ieredzēt kā cilvēku, kā personu. Viņa humors un labsir-

dība pret kādu cilvēku bija gandrīz nešķirami kopīgi. Ar

satīru viņš gribēja audzināt sevišķi tos, kurus mīlēja, un

daudzi viņu arī te pārprata.

Tā Rūdolfs Blaumanis bija cieši vienots ar saviem

mākslas tēliemun arī dzejniekiem. Bet, ja viss tas atkrīt

nost, ja Blaumanis nebūtu bijis ne dzejnieks, ne māksli-

nieks, tad visā pilnībā viņš pats man stāv priekšā kā cil-

vēks. Katram cilvēkam ir sava īpatnība, kas valda pār

visu viņa raksturu, un Blaumaņa īpatnība bij viņa sirds.

Cilvēki, kuriem sirds ņem pārsvaru pār aprēķinātāju,

auksto prātu, — dziļi nelaimīgi, asiņojoši cilvēki.

Un te, man liekas, es atkal redzu viņu vēl dzīvu un

smaidošu. Viņš atbraucis no laukiem Rīgā un apmeties
kaut kur viesnīcā vai pie pazīstamiem, un tad visi
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jaunākie rakstnieki iet viņu apmeklēt. Viņš laipni aicina

iekšā un noliek savu darbu pie malas. Apsveicinās, liekas,

tā pavēsi un tad vispirms ņemas rāt: ko nu esot atkal

palaidis vaļā, uzrakstījis kaut ko tādu nepilnīgu vai citādi

pārsteidzies. Rājiens ir pārliecinošs un pat ass vietām:

sāku jau nožēlot, ka esmu nācis. Tad nemanot viņa balss

paliek maigāka, viņš pats sāk atvainot visus grēkus un

beidzot ir jau pavisam labs un mīļš. Apprasās par visu

un vērīgi aplūko, un drīz nomana kādu savādību pie

ciemiņa.
— Tu, liekas, esi palicis daudz vajaks, noliesējis,

asiņu tev nav sejā, vai neesi slims?

— Bet kas tad noticies? Tu jau izskaties tik pesimis-

tīgs, ko tad tev kāds padarījis? Nevajagot daudz bēdāties,

pasaulē neviens nav varējis lauzt biezos mūrus ar krū-

tīm
...

— Un, tā klausoties, jūties atkal apmierināts un

drošāks.

Tad viņš dalīja savu pusdienu vai vakariņas ar ciemi-

ņiem, kuri visvairāk bija jaunie rakstnieki, — un to ap-

stākļus Blaumanis labi pazina. ledams uz teātri vai kon-

certu, viņš aicināja tos līdzi un pirka tiem biļetes, un ne

vienu vien nakti uzņēma savā istabiņā tādus, kuriem ne-

bija kur palikt.

Pārdzīvojis pats vientulības un daudzreiz trūkumu

pilnu jaunību, viņš zināja, kā ir ap sirdi tādiem, kam vēl

dzīve sveša un visi maldi priekšā.

Un gribēdams tādiem apmierināt kaut cik jaunu mek-

lētāju vilšanās rūgtumu, Blaumanis piedāvāja tiem savu

draudzību, kura tādās reizēs nezina pat robežu.

Un Blaumaņa traģēdija bija taisni ta, ka viņš nepra-

sīja atmaksu par draudzību.

Jau agri viņš bij piedzīvojis vilšanos. Kādā dzejolī

«Mājas Viesa Mēnešrakstā» viņš saka ardievas saviem

draugiem, kuriem tik vieglprātīgi sniedzis pretim savas

rokas un uz visām pusēm meklējis pēc draudzības. Bet

«draugiem» viņa uguns bijusi vajadzīga priekš kāpostu
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podu uzsildīšanas (t. i., praktiskiem nolūkiem), un to viņš

nav varējis atļaut.

Atminos, ka, iestājoties revolūcijas laikam, viņš ru-

nāja par jauniem rakstniekiem un mēģināja tos atrunāt

no pārsteigšanās. Bet brīdinājums tais laikos bija kas

smieklīgs, reakcionārs, un, saprotams, jaunie rakstnieki

no tā nekā negribēja dzirdēt. Un tā cēlās pārmetumi, it

kā viņš gribētu uzmesties par noteicēju un aprobežotāju,
un viņam bija jāpanes dažs skarbs vārds. Patiesībā viņš

pats dega līdzi tautas ilgām, ko visvairāk zin tie, kas vi-

ņam vistuvāk stāvējuši.

Viņš tikai nesa sirdī žēlumu par tiem, kuri kritīs bez

kādiem panākumiem. Un, kaut daudzreiz pārprasts un ni-

cināts, viņš tomēr visur sniedza savu roku, kur vien

varēdams.

Revolūcijas notikumi stipri aizņēma viņa dvēseles

dzīvi un, jādomā, būtu arī ietverti viņa nākošajos darbos.

Viņš bieži mēdza runāt par šausmu pilnām drāmām, ku-

ras varētu rakstīt; viņš nevarot to vienīgi tādēļ, ka pavi-
sam nebūtu tās iespējams ne drukāt, ne uz skatuves

izrādīt.

Un kam gan nebūs atmiņā viņa stingrā uzstāšanās

domnieku vēlēšanas jautājumā Rīgā ap 1900. gadu, kad

viņš pat savas pārliecības dēļ zaudēja vietu pie Platesa

laikrakstiem? Tad «Pēterburgas Avīžu» atjaunošanās kā

jauns vilnis sita aizmigušās tautas krastus — tur bija tik

daudz no Rūdolfa Blaumaņa spēka. Jā, vajaga pazīt tos

apstākļus, kādos dzīvoja Blaumanis uz laukiem, lai sa-

prastu viņa sirds pukstēšanu arī priekš visas tautas.

Blaumanim ir kāda spītīga un, varētu teikt, klasiska no-

vele «Andriksons». Par šo Andriksonu viņš reiz stāstīja,
kad abi kādā dienā gājām pār Ērgļu laukiem. Liekas, tas

bija rudenī. Kāda apkārtne! Visur redzamas pelēkas mā-

jiņas, purvaini, kalnaini un neauglīgi lauki. Blaumanis

rādīja man kādu māju, kurā neesot neviena iemītnieka—

augstas rentes dēļ. Tad viņš runāja par dažiem savu

darbu tēliem un arī par Andriksonu, kuru bezizejas
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stāvoklis spiež uz ārprātīgu, traģisku soli. Ceru, ka man

piedos, ka ieminējos par šo Blaumaņa vismazāk ievēroto

īpašību -— tautas un tēvijas mīlestību, jo viņa tēls man

dzīvs tikai visu savu īpašību pilnībā.
Blaumanis pēc savas dabas bija īsts estētiķis, un tas

parādījās arī viņa ārienē. Viņš nevarēja ciest ne mazāko

nekārtību pie sava apģērba vai nepieklājību satiksmē ar

citiem. Viņa gaita, saruna, viņa grāmatas, dzīvoklis —

viss bija kā apdvests no viņa estētiskās sajūtas. Mani

pārsteidza ar savu vienkāršo iekārtojumu viņa istabas

Brakos, kur viņš tik bieži uzturējās. Priežu zariņš vai

kāds savīts vaiņags, vai nedaudzas mazas glezniņas bez

kliedzošiem rāmjiem — tad bija tā neparasti, bet tīkami.

Vispārīgi viņš nevarēja iedzīvoties to cilvēku psiholo-

ģijā, kuriem viss nebija smalki estētisks tiklab ārēji, kā

arī viņu darbos. Uz tā pamata tad cēlās viņa sadursmes

ar rakstniekiem, kuri bija ļoti jūtelīgi un necieta nekādas

pamācības. Bet šīs viņa pamācības nebija ļauni domātas,

un ne viens vien latvju dzejnieks mācījies cienīt daiļu

formu mākslā no Blaumaņa. Un viņš varēja sajust katru

nieciņu. Reiz 1907. gadā iesūtīju viņam dzejas priekš viņa
laikraksta. Viņš tās nodrukāja un nākošā vēstulē rakstīja
man: «Tavi trīs dzejoļi man patika ļoti labi. Tu zini gan,

ka Tava dzeja man ne ik reizes pieejama, bet šoreiz es

baudīju. Tikai tas «tik
...

tik
..

.» mani traucēja un

maitāja jūtoņu.» (Dzejā bija lietota nevietā dabas

simbolika.)

Blaumanis varēja panest daudz nepateicības no mī-

ļiem cilvēkiem, viņš varēja gadiem ilgi gaidīt, kad atkal

kāds, kam viņš tik daudz laba darījis, atminēsies viņu.
Un tad viņš tam sniedza atkal laipnīgi roku pretim un

viss bija aizmirsts. Par draugu nepateicību vai apvaino-

jumiem viņš runāja ļoti reti un tad tā sevišķi ar žēlumu,

vairāk nožēlodams nekā pārmezdams, un pēc tādām sa-

runām bij kluss un skumju pilns. Daudz draugu viņam

nevajadzēja, bet toties mīļākus un tuvākus viņš vēlējās.

Reiz rakstīju viņam par to, ka viss irst un drūp, kam esi
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uzticējies. Mana vēstule laikam bij izlikusies par melan-

holisku, un viņš mierināja: «Un tad mans lūgums: met,

brālīt, to grūtsirdību pār bortu! Ir tiesa, ar draugiem iet

vāji. .. Bet ir taču katram vēl viena otra silta sirds, pie

kuras pieglausties. Būsim pieticīgi!»

Bet grūtsirdība mocīja arī viņu. Viņa dzejās ir tādas

smagas, miglainas skumjas — tās viņam uznāca vientu-

lībā, jo runājis par tām viņš tika maz.

Liekas, ka viņš būtu paredzējis savu likteni svešā

malā, kad rakstīja savu smago «Veļu laikā» vai «Trīs

jautrus zēnus, kas laiviņā kāpj», vai neizsmeļami dziļo
dzīves vientulības sāpju dziesmu «Apnikumā».

Vai dzīve tā kalsena atraitne ir,

Kas netīrā grāmatā raksta un šķir?

Ko čirkstošai spalvai tu ļauji ta skriet?

Liec punktu! Smilkti virsū — un grāmatu ciet!

Varētu beigt šo īso atmiņu zīmējumu par Rūdolfu

Blaumani. Atliek tikai vēl tas skumjākais — viņa sli-

mība un viņa cīņa ar nāvi.

Latviešu rakstnieka dzejnieka mūžs ir īss — to visi

zinām par daudz labi. Tikai ceļi, pa kuriem mūsu dzej-

nieki nonāk pie kapa, ir divējādi.
Pa vienu iet tie, kas paši sevi satriec ar pašnāvību, pie

kuru nāves vainīgs bezizejas stāvoklis un sabiedrības

vienaldzība. Tie krīt pēkšņi, un tikai tad mēs saprotam,

kāpēc viņi krita.

Pa otru ceļu iet tie, kas mūsu acu priekšā izbāl un iz-

dziest, viņiem nepiegriežot nekādu vērību. Pa šo ceļu

gāja arī Rūdolfs Blaumanis.

Es pazinu Blaumani viņa pēdējos astoņos dzīves ga-

dos un redzēju, kā viņš mainījās no ziedoša, spēka pilna

jaunekļa par bālu, nogurušu vīru.

Viņš pats tika stāstījis, ka īsti vesels nekad neesot.

Vajadzēja vislielākās uzmanības, lai sevi saudzētu un
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sargātu. Bet latviešu dzejnieka dzīve — vai tur var būt

runa par sevis saudzēšanu, kad dienu no dienas jāpūlas
tikai maizes dēļ un visnepieciešamāko dzīves vajadzību
labā? Un Blaumanis tik bieži mainīja dzīves vietu, jo

viņa nodarbošanās to prasīja. Drīz viņš uz laukiem, drīz

Rīgā vai Pēterburgā, gandrīz ik mēnešus jau atkal ceļā.

Viņš slimoja jau šad un tad pirms 1905. gada, bet vē-

lāk arvien biežāk un grūtāk.
Atminos 1906. g. vasaru. Biju tikko atsvabināts no

centrālcietuma un apmetos pagaidām «Suvorova» vies-

nīcā. Kādā dienā pie manis atnāca arī Blaumanis — ap-

ciemot. Viņu laikam kāds pavadīja, neatceros vairs —

kas. Bet pats viņš izskatījās tik savāds. Seja iekritusies,

ģīmja kontūras lielas, acis dziļi dobumos, mati likās tik

lieli izauguši. Gribēju ar viņu daudz runāt, strīdēties par

dienas jautājumiem, bet tās domas man pavisam izgaisa.

Bija redzams, ka viņš pārcietis nogurdinoši stipru
slimību. Viņam pat runāt bija grūti — gribējis tikai mani

redzēt, novēlēt laimes manā brīvībā. Viņš bija ceļā uz

laukiem, lai varētu atspirgt.
— Tu esi tik vājš, — es teicu, — izrunāsimies, kad at-

kal būsi vesels.

Bet viņš pasmaidīja tā viegli un, palūkojies man acīs,

teica:

— Arī tu neesi daudz stiprāks, tev vajaga vairāk at-

spirgt nekā man. — Tā viņš aizmirsa atkal sevi, domā-

dams par citiem.

No tās reizes, likās, slimība viņu nekad pilnīgi neat-

stāja. Kad reiz redzēju viņu tā paša gada rudenī, viņš bija

gan atspirdzis, bet sejā bija kaut kas skumīgs un dīvaini

kluss. Un pusgadu vēlāk, kad viņš mani apmeklēja cie-

tumā, viņš izskatījās atkal slimīgs, seja bija tāda kā

gaišāka.

1907. g. vasarā viņš atkal nopietni slimoja.
«Es zinu,» viņš man raksta no Brāķiem 9. augustā

1907. g. uz Pleskavu, «ka Tava sirds ir pilna rūgtuma par

to, ka tev uz tik daudz vēstulēm un kartēm neesmu neko



atbildējis. Es tev to rūgtumu tūliņ atņemšu: kopš 15. jū-

lija esmu slims un tagad arī vēl tikai tāds, ka tikai ar

piespiešanos rakstu to visvajadzīgāko.» Un kādu laiciņu
vēlāk: «...Man gribas ar Tevi reiz izrunāties par tā

saukto vientulību un draudzību, bet tagad vēl esmu par

vāju.» Tātad vairāk kā mēnesi nopietni slims!

Tad 1908. g. sākumā atkal ziņo, ka viņš nejūtoties
vesels. Un tad galīgā, veltīgā cīņa ar nāvi tālu ziemeļos
un — mūžīgs miers

. . . Grāmata ir cieti — tā viņš pats to

teicis bija. Bet tikai tad, kad viņš vairs nevarēja celties,
kad visi it kā sajuta, ka viņa trūkst, tikai tad mēs iedomā-

jāmies, ka būtu kaut kas jādara un jāglābj tautas dzej-
nieks. Jā, to pēdējo mīlestību parādīt, it kā instinktīvi

nojauzdami, ka tā tiešām ir pēdējā, — to protam un va-

ram vienmēr! Ar augstsirdību un pašuzupurēšanos tad

devām savus ziedojumus un padomus un nācām katrs ar

savu «gudrību». (Es biju ārzemēs: saku to tikai, pamato-

damies uz laikrakstu ziņām.) Bet vienmēr un visur tā

bijis, ka šī pēdējā uzmanība un upuri bijuši nevajadzīgi
un nesti tikai tad, kad mirstošo laivas jau atgrūstas no

zemes krasta mūžības jūrā.

Jā, Blaumaņa liktenis ir visu mūsu latviešu dzejnieku

liktenis, retais var no tā izvairīties. Ja tik populāram un

lielam māksliniekam kā Rūdolfs Blaumanis nebija iespē-

jams dzīvot pilnīgi nodrošinātu, neatkarīgu dzīvi, nebija

iespējams uzturēt sevi ar rakstniecību, ja viņam mēs ļā-
vām aiziet postā, — kas gan lai tad notiek ar katru citu

un sevišķi ar vēl mazākiem dzejniekiem? Atbilde tikai

viena: traģisks gals.

Latviešu dzejnieks tikai pēc nāves tiek par dzejnieku.

Un uzcelt mirušiem pieminekļus, kuri maksā vairākus

tūkstošus, — tas mums ir vieglāk, nekā dzīvē kādam iz-

palīdzēt ar mazām summām, lai glābtu to no bada un sli-

mības.
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Kārlis Skalbe

ATMIŅAS PAR BLAUMANI

Kur tu vēlētos dzīvot?»

«Pie skaista ezera vai upes inteliģentu draugu sa-

biedrībā.» Tā dzejnieks Pēteris Bļaus Ērgļos reiz rak-

stīja albumā. Kur bija šī laimīgā vieta? Turpat Ērgļos,
kur starp kupliem, mežainiem pakalniem spīdēja mazi

ezeri un Ogres līči un kur mēs toreiz dzīvojām: Rūdolfs

Blaumanis, jaunais muziķis Aleksandrs Būmanis bij

pastāvīgi viesi pagasta mājā un skolā, kur mēs bieži sa-

tikāmies. Vasarā, kad Bļaus svinēja savu vārda dienu,

tur kādreiz ieradās arī Akuraters, kurš toreiz bija skolo-

tājs Jumurdā, un Antons Austriņš no Piebalgas. Atmiņā

palikusi arī kādreiz Ērgļu skolā redzēta Emīla Dārziņa

gaišā apoloniskā galva. (Kā liekas, Arvīda Blaumaņa kā-

zās.) Šie gadi, ko es pavadīju lauku dabā, kura savija ap

mani dziļākas un intīmākas saites kā jebkur citur, —

pieder pie laimīgākiem manā mūžā. Še es iemantoju ne-

aizmirstamus draugus. Viens no tiem bija Rūdolfs

Blaumanis.

Kapukalnā uz Ogres krasta ir uzcelts Blaumanim pie-

mineklis, darināts no sārta, viengabalaina akmeņa, kurš

atvests no viņa lauka. Uz šā akmeņa dzejnieks bieži sēdē-

jis. Atmiņa klīst tālāk pa balto lielceļu, kurš aizvijas pār

pakalniem uz rīta pusi. No meža stūra še griežas ceļš uz

Blaumaņa māju — Brāķiem. Pelēkas, smilgām aizaugu-
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šas ratu sliedes ved mūs gar mazu ezeru, kurš spīguļo

starp nolaideniem tīrumiem kā garena sudraba bļoda.

Tas ir Pulgosnis, no kura arī dzejnieka dvēsele būs smē-

lusi savu daļu spožuma. Šur un tur gar laukmalām do-

mīgi noliektām galvām stāv daži vientuļi koki — lauka

svētums, kuriem arājs rūpīgi dzen vagu apkārt. Šie koki

ietēlojušies Blaumaņa darbos tāpat kā cilvēki, kuri dzīvo

tanīs mazās, pelēkās mājās, kas izkaisītas pa šiem pa-

kalniem. Raug, ceļa malā stāv veca priede, kura ietēlota

stāstā «Pērkona negaiss». Ejot gar otru pusi kalnam uz

Brāķiem, stāv sērmūkslis — ceļmalā, par kuru dzejnieks
tik silti runā ar «Indrānu» tēva muti. Šī mīlestība uz ko-

kiem ir viens no dziļākiem vilcieniem Blaumaņa dvēselē.

Reiz Brakos Blaumanis skatījās pār saviem pakalniem
un teica: «Kad es būšu bagāts, mēs celsim še trīs mājas:
vienu tev, otru man, trešo Akurateram. Tad mēs varēsim

satikties katru dienu un netraucēti strādāt.»

Kā gan Blaumanis cerēja palikt bagāts? Ne jau no

rakstniecības, kura viņam nedeva nekādus pastāvīgus

ienākumus, — kaut gan toreiz jau viņš bija populārākais
rakstnieks un viņa lugas gāja pār visām skatuvēm.

Bet Blaumanis savā dvēselē arī bija mazliet zemnieks

un visā klusībā domāja precēt bagātu sievu, par ko viņš

runāja gan nopietni, gan pa jokam. Izdarīt viņš to varēta

gan tikai tad, ja pati bagātā līgava karietē ar saviem nau-

das maisiem piebrauktu viņam pie durvīm klāt, saņemtu

viņu aiz svārku stūra un aizvestu pie altāra. Blaumanis

bija par daudz gara cilvēks. Mūsu lielais reālists tāpat

dzīvoja savā iecerētā pasaulē kā mēs citi, kuriem viņš
dažbrīd pārmeta nepraktiskumu.

Blaumanis nu jau labi pagulējies smilšu kalnā. Trīs

mājas laimīgai draudzībai un netraucētai gara dzīvei pa-

ceļas un nolaižas spulgojošā ezera malā — mūsu gaisa

pilis!
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Vai Blaumanis mīlēja? Par to viņš nekad netika ru-

nājis. Tikai no «Indrānu» pirmizrādes Rīgā viņš pār-

brauca mājā ar divām baltām rozēm, kuras bij apvītas ar

lauru zaru. Tās viņam pasniegusi kāda V. jaunkundze,

bagāta latviešu namsaimnieka meita. Varēja redzēt, ka

šīs rozes viņam bija kādas maigas cerības mājiens, ko

viņš negribēja vai neprata izlietot. Viņš dzīvoja un sa-

dega savā mākslā.

Rudeņa dienās, kad gaiss bija pilns vītuma smaržu,

viņa skats dažreiz apmiglojās ar vieglām skumjām, viņš

pacēla roku un deklamēja:

«Saldas rozes, jus jau vīstāt,

Manas mīlas neplūktas ...»

Vai viņš domāja par neizdzīvotu dzīvi?

Arī es labprāt deklamēju šo skaisto Gētes dzejoli, jo

nezināju, ka šīm rozēm klāt ir arī asi un pat nāvīgi

ērkšķi.

Blaumanis arvien bija dzīvs, kustīgs, apgarots. Es reti

kad viņu tiku redzējis sēdot. Pat ēdot viņš bieži vien uz-

koda stāvus, staigādams pa istabu un atkal atgriezdamies
pie galda. Ar pāra vārdiem viņš katru prata ievilkt sa-

runā. Viņa labsirdīgais humors, viņa valodas tēlojošais

spēks valdzināt valdzināja. Dažreiz sarunā viņš apklusa
un viņa skats slīdēja kaut kur projām it kā pakaļ savām

domām. Bet viņš arvien tūliņ atgriezās pie cilvēkiem.

Viņš mīlēja cilvēkus. Rakstīdams viņš tā iejutās savu

varoņu liktenī, ka cieta un dzīvoja viņiem līdz, pilnīgi
aizmirsdams, ka tie ir tikai viņa paša sapņu tēli. «Pie pē-

dējām «Pazudušā dēla» lapaspusēm es sēdēju un raudāju.
Es redzēju, ka Krustiņam bij nenovēršami jāiet bojā.

Viņš nebij glābjams,» — tā Blaumanis man kādreiz stās-
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tīja. Tikai tā rakstot, dzejnieks var dot saviem tēliem

dzīvību. Ar sevišķu mīlestību viņš tēloja raksturus, kurus

viņu pašu kaislības «nes uz rata kambari», kā «Purva

bridēju», Krustiņu, Noliņu.

Blaumanis sargājās no abstrakcijām un no kailas frā-

zes. Kā īsts mākslinieks viņš turējās pie konkrētiem tēliem

un dzīviem cilvēkiem. Bet viņam netrūka sava vienkārša,

dziļi cilvēcīga pasaules uzskata. «Kā es varu mīlēt cilvēci,

kuru es neesmu redzējis, ja es nemīlu cilvēku, kurš var-

būt cieš tepat man blakus,» Blaumanis teica. «Palīdzi

cilvēkam, un tu būsi kalpojis cilvēcei.»

«Aproc savu kociņu, aplaisti viņu, apgriez viņam za-

rus. Viņš augs un nesīs tev augļus,» Blaumanis pamācīja,
virzīdams savu jauno draugu domas uz konkrētiem

mērķiem.
«Es nekad neteikšu, ka mīlu savu tēviju, tāpēc ka es

to patiesi mīlu. Ja es to sacītu, man liktos, ka es meloju,»

viņš brīdināja no frāzes.

Blaumanis nemīlēja vienpusību, kaut gan ari vienpu-

sībā ir savs lielums.

Reiz mēs sarunājāmies Ērgļu skolā. Saules stars, nāk-

dams no loga, meta ūdens karafē uz galda mazu, mir-

dzošu varavīksni.

«Redzi, Kārli, saule ir septiņas krasas. Kapec tu gribi

būt tikai sarkans?»

Varavīksne bij Blaumaņa mākslinieka zīme.
1 Viņa

darbos atspīd tautas valodas un dzīves krāsu pilnība.

1 1904. gada viņš gribēja izdot arī rakstu krājumu ar nosau-

kumu Varavīksna. K. Sk.
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Rūdolfs Blaumanis Peterpih.

Gribas pakavēties pie atmiņām, kas sāk jau izbālēt

garo gadu priekšā un aizlido kā rudens lapas. Beigās taču

arī atmiņas aiziet turpat, kur tie, kas mūs uz mūžu

atstājuši, un pārvisu klājas pelēka migla, kura sedz neskai-

tāmas paaudzes. Bet Blaumani jau mēs atrodam viņa
darbos. Tur mēs dzirdam viņa veselīgos smieklus un starp

rindām jūtam apslēptas asaras, jo Rūdolfs Blaumanis

rakstīja arī ar asarām. Blaumanis mums zudis tikai kā

cilvēks. Bezspēcīga žēluma sajūta vēl arvienu dzīvo kādā

klusā dvēseles kaktiņā un atmostas, kad iedomāju aizgā-

jušo draugu.

Man nav gadījies sastapt cilvēku ar tik gaišu un

labsirdīgu dvēseli, kāda bija Blaumanim. Par to domā-

jot vien, jau paliek silti, it kā priekšā kāds smaidī-

dams turētu atvērtu kažoku. Blaumanis meklēja drau-

dzību. Draudzībā viņš bija dāvinātājs. Es nezinu cilvēka,

kas tā spētu iejusties otra liktenī un dzīvot līdzi cita prie-
kiem un bēdām kā Blaumanis. Varbūt te slēpās viņa
mākslinieka būtība.

Staigājot pa rudens tekām, es paceļu dažu nobālušu

lapu. Tie ir daži acumirkļi no kādreiz kopā ar Blaumani

pārdzīvotām dienām.

Tas bija, kā liekas, 1903. gada vasarā Ērgļu skolā, kur

Blaumanis pa dienai ciemojās pie sava brāļa skolotāja.

Nezin kādu vēju dzenādams, biju izklejojies pa mežu.

Bija karsta un saulaina diena. Atgriezies skolā, es izdzēru

glāzi ūdens un meklēju Blaumani, lai uzsāktu sarunu, jo
saruna ar viņu atspirdzināja labāk par kuru katru dzē-

rienu. Tas bija arvien gatavs runāt, spriest un jokot, pilns

neizsmeļamas atjautības . . .
Logs man pretim bija aiz-

segts ar tumšu lakatu, garkura malām kā zelta vilnaviļ-

ņoja saules kvēle. Istaba bija karsta un krēslaina. No

gultas piecēlās man pretim Blaumanis ar bālu un izmo-

cītu seju. Šī seja uzreiz istabā visu pārvērta. Man likās,

it kā es būtu iegājis dzejnieka paša dvēseles krēslā. Tas,

ko viņš nekad neteica, bija jaušams istabas krēslainā



Rūdolfa Blaumaņa tēvs





97

gaisa. Es biju nejauši ieraudzījis Blaumaņa cietēja vaigu,

ko viņš nevienam nerādīja.
Ziema Pēterpilī bija bijusi grūta. Viņa dzeja nerunā

par ziemeļu Palmiru, kur mirdzēja brīnišķīgi mākslas

dārgumi. Tā stāsta par Vējamātes ledainiem brunčiem,

kas ziemas naktīs grabot plandās gar ielu stūriem. Pēter-

pils nakts izjūta šinī dzejā pa daļai līdzinās tām izjūtām,

kas izteicas Gogoļa «Mētelī». Pēterpilī dzīvodams, Blau-

manis stāvēja tuvāk nabadzībai kā pārticībai. Kā «Pēter-

burgas Avīzes» literāriskās daļas redaktors viņš saņēma

70 rubļu mēnesī. Izdevējs Rāviņš bija sajūsmināts un

brīnišķīgu veikalisku nodomu pilns. Bet avīzes saimnie-

cība gāja te kalnā, te lejā, un tad varbūt atkal kādu

brīdi kalnā. To visu vajadzēja pārdzīvot līdzi Blauma-

nim. Redaktora alga dažreiz arī bija jāpagaida. Daļu ho-

norāra rakstnieks saņēma kā pusdienas pie izdevēja

galda. Arī man, kā Blaumaņa viesim, bija laime sēdēt pie

šī galda, un es vēl tagad atceros nūdeļu zupas garšu.

Pavasarī, kad «Pēterburgas Avīzēs» sāka iespiest manu

stāstu «Skaņas iz tālumiem», es iebraucu Pēterpilī. Lielā,

krēslainā pilsētā Blaumaņa tēls man it kā samazinās un

izbāl. Liekas, ka tas viņā nav varējis iejusties un tā pali-
kusi viņam sveša, jo, lāgā neprazdams krievu valodu,viņš
vairāk pieslienas vācu kultūrai. Bet še, svešumā, viņš
iecerē savu latviskāko drāmu — «Indrānus». Vasarā, pār-

braucis mājā, viņš to uzraksta.

Pēterpilī Blaumanis dzīvoja kopā ar savu draugu
Būmani mēbelētā istabā Pasta ielā (Počtamtskaja). Atce-

ros pasta nama gaišo, apaļo pulksteni, kas karājās pār
krēslaino ielu. lebraucis pirmā dienā Blaumaņa neatradu

mājā. legāju tikai viņa istabā, kuru gandrīz piepildīja
divas cieši kopā sabīdītas, neuzkoptas gultas. Starp di-

viem logiem, kas apgaismoja šo telpu ar pelēko ziemeļu

pilsētas gaismu, stāvēja mazs galdiņš, kas gan laikam

tika lietots tikai tējas dzeršanai, jo es tur ieraudzīju pus-

iztukšotu ķilavu bundžu, sviesta trauciņu un mazu, brūnu

rudzu maizes kukulīti, kas līda ārā no dzeltenā ietinamā



papīra. Visas šīs lietiņas atstāja uz mani mazliet skumju

iespaidu. Blaumanis še dzīvoja maza ierēdņa vai studenta

dzīvi. Redzēju viņu klusāku un it kā sevī iegājušu, bez

viņa parastiem jokiem.

Vasarā, atgriezies no Pēterpils Ērgļos, Blaumanis man

rādīja dzejoli «Apnicis» (vai «Apnikumā»), kas nobei-

dzās ar rindu:

«Liec spalvu. Smiltis virsu un grāmatu ciet!» — it kā

jau būtu paredzējis savas dzīves beigas.



99

Gustavs Šķilters

KĀ ES IEPAZINOS AR RŪDOLFU BLAUMANI

Kamēr mūsu rakstnieki un mākslinieki vēl mūsu vidū

dzīvi, par tiem daudz neinteresējamies kā par cilvē-

kiem. Viņi var ciest badu un trūkumu, var slimot un

vārgt, neviens tiem nepiegriež vērību. Tikai, kad tie mi-

ruši, atjēdzamies, ko esam zaudējuši. Tad vācam no vi-

ņiem katru atstāto papīra gabaliņu, katru zīmuļa galiņu
vai notrūkušupogu un tos ievietojam muzejos zem stikla.

Tā tas pa daļai arī ar Blaumani. Lai man tāpēc būtu at-

ļauts arī pastāstīt kādus raksturīgus vilcienus par viņu.

Pēterpilī studēdami un mākslinieku pulciņā «Rūķī»

kopā darbodamies, bijām labi sadraudzējušies ar Jani

Rozentālu. Vēlāk viņš atnāca dzīvot Rīgā, es paliku Pē-

terpilī. Būdams kādreiz Rīgā, viņu allaž apmeklēju. Reiz,

pēc tāda apciemojuma aizejot, Rozentāls mani pavadīja.

Gājām pa lekšrīgas šaurām ielām. Kādā vietā viņš apstā-

jās un teica: «Te dzīvo Rūdolfs Blaumanis. Uzkāpsim

pie viņa, es tevi iepazīstināšu.» Uzkāpām dažus stāvus.

Blaumanis bija mājā un saņēma mūs jo laipni. Viņš dzī-

voja nelielā istabiņā ar vienu logu un nedaudz istabas lie-

tām. Pie loga bija galds ar rakstāmiem piederumiem, bet

zem galda vienkārša dēļu lāde ar grāmatām. Tā bija visa

viņa bibliotēka. Bija jau pavēls vakars, bet Blaumanis

bija tikpat korekti ģērbies, kā to tiku redzējis sabied-

rībā. Kupliem, labi sasukātiem matiem, apaļām brillēm,

līdz apkaklei aizpogātiem svārkiem un stāvu, baltu ap-

kaklīti. Nekas istabā neizrādīja uz kaut kādām mājas vai
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darba ertibam, kurpēm, rīta svārkiem vai tamlīdzīgām
lietām.

Blaumanis bija jautrā, omulīgā garastāvoklī. Laikam

bijām viņu pārtraukuši kāda satīriska dzejoļa rakstīšanā.

Ar mums sarunājoties, viņš laiku pa laikam runāja atska-

ņās, pie tam izvēlēdamies Daugavmalas un tirgus sieviņu
žargonā sabojātus un pārlatviskotus vācu vārdus. Tas

skanēja brīžam jo smieklīgi. Vēlāk sarunas kļuva nopiet-
nas un piegriezās mākslai un literatūrai. Blaumanis izcēla

no kastes zem galda savas iecienītās grāmatas un tās sa-

runā izrādīja un vietām palasīja. Atceros, grāmatas bija

par psiholoģiju, filozofiju utt.

Pastāstīju, ka man piešķirta ārzemju ceļojuma sti-

pendija. Ka esmu nodomājis doties uz Parīzi, lai turpi-
nātu studijas utt. Blaumanis par to jo dzīvi interesējās.
Ar lielu dedzību viņš teica, ka arī labprāt būtu ceļojis.

Sevišķi viņu interesētu iepazīties personīgi ar toreiz savas

slavas augstumos esošiem vācu rakstniekiem Hauptmani,
Zudermani v. c. Bet kur ņemt naudu ceļojumam? Blau-

manis minēja, ka esot gan izpelnījies godalgu par kādu

stāstu, laikam, kādus piecdesmit vai simts rubļus. Tie aiz-

gājuši citām vajadzībām. Tagad tādu sacensību vairāk

neesot, kur būtu iespējams vēl iegūt godalgas. Tas Blau-

mani sēri noskaņoja.

Beigās viņš izcēla no pagaldes kādu aptauju albumu.

Albums bija iedalīts ailēs, un tur bija iespiesti vācu va-

lodā dažādi jautājumi, uz kuriem bija jāatbild. Cik atce-

ros, tur bija, starp citu, sekoši jautājumi: «Kāds ir jūsu

mīļākais rakstnieks? Kāda jūsu mīļākā krāsa? Kāda ir

jūsu ideja par laimi? Par nelaimi? utt.» Blaumanis uzai-

cināja mūs abus arī izpildīt katram savu lapas pusi. Bet

mēs abi ar Rozentālu bijām lielā nezināšanā, ko rakstīt

albumā. Vai par rakstniekiem atbildēt no daiļliteratūras,
zinātnes vai citiem novadiem. Visur mums, zināms, bija
vairāk vai mazāk mīļi autori, bet visus uzskaitīt neatļāva
atbildes ailes šaurums. Minēt tikai vienu autoru, — mums

šķita vienpusīgi un ierobežojoši. Vēl grūtāki atbildams
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manis cerēja no mums,kā māksliniekiem, saņemt jo inte-

resantas atbildes. Bet mēs teicām, ka krāsas, kā izteik-

smes līdzekļi, mums ir visas vienādā mērā mīļas, katra

savā vietā, tāpat kā skaņu gammā katrs tonis ir vienādi

daiļš. Teicām, ka varētu būt vienīgi runa par krāsu sa-

skaņošanu un kombinācijām. Tās varētu vairāk vai ma-

zāk patikt, bet ne atsevišķas krāsas par sevi. Atradām, ka

varbūt tikai dāmas var noteikti atbildēt uz šādu jautā-

jumu, jo viņas raugās uz to, kas viņām personīgi labāk

piestāv kā apģērba krāsa. Gaišmatēm patīk zila, tumšma-

tēm sarkana vai dzeltena utt.

Aizrādīju, ka šādā albumā var vai nu ierakstīt tikai

banālas, nenozīmīgas atbildes, vai arī izdomāt kādas as-

prātības. Beidzamās tā tūliņ uz vietas var arī neiekrist

prātā. Tas būtu iepriekš jāpadomā. Rozentāls, kā vecs

Blaumaņa draugs, vienkārši noteica:

—Ko tu ar tādiem niekiemnodarbojies, kā «preilene »!

Vai tad tur kas prātīgs var iznākt?

—• Tomēr kādi graudi gadās, — Blaumanis atbildēja.

Viņš atšķīra albumu, kur kāds uz jautājumu: «Jūsu

doma par nelaimi?» — bija ierakstījis vācu valodā

«Nehmen zu mūssen» (Nelaime, ja man jāņem). Šī at-

bilde Blaumanim šķita dziļa, oriģināla un skaista. Mēs ar

Rozentālu tā arī neierakstījām neko albumā.

Vēlāk Blaumanis mūs pacienāja ar tēju, vairākiem

ūdens kriņģeļiem un sviestu no savām lauku mājām.

Bija jau vēls, kad šķīrāmies.
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Antons Austriņš

ATMIŅU ZĪMĒJUMS PAR RŪDOLFU BLAUMANI

Blaumanis mīlēja dzejniekus raksturot gleznās. Kā

viņu pašu varētu iedomāties?

Rudens augļu dārzā zemnieku māja ar vecu, vīna stī-

gām apaugušu stikla balkonu, kurā pa vasaras laiku

noliktas vecmodīgas, nodzeltējušas klavieres. Tuvojas va-

kars. Caur vīnstīgu brūno vijumu izsitas pa saules sta-

ram. Balkonā vēsa ēna. Durvis uz dārzu pusviru. Redzam

zelta ābolu noliektas ābeles līdz pašiem zediņiem gandrīz.

Un pelēkie bišu koki zem tām. Drīz rietēs saule. Smagiem

soļiem ienāk balkonā, kā ar grūtām domām kaudamies,

pusmūža vīrs, iesirmiem matiem, un savā nodabā nosēs-

tas pie klavierēm. Tas laikam kāds tēlnieks, kurš nevar

tikt galā ar savu iesākto grupu. Pirms parastās pastaigā-
šanās pa vakara saules pilnām norām viņš, it kā gribē-
dams domāto aizmirst, sāk spēlēt Šūmaņa «Trāumereb.

Ne vienu sapni vien vecais instruments glabā. Nu visi tie

it kā atdzīvojas. Kā spārnos dvēsele. Un tēlnieka nopietnā

seja sāk smaidīt kā jaunībā, kaut gan vecs viņš nekad

vēl nav juties. Arvien taču starp jauniem dzīvots
. . .

Balkonā ieskrien zēns, gaišmatis mazais.

— Krusttēv, krusttēv, Ābrams iebrauca pagalmā. Ar

lielu mantu vezumu! Vai dos naktsmāju? Māte nezin kur

izgājuse
...

— Ābrams? Lai jūdz tik zirgu nost un laiž to stallī, —

uzrunātais priecīgi atbild. — Saki pašam, lai nāk uz

augšu.
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«Nu es dabūšu izklaidēties pēc tām radīšanas mo-

kām,» viņš pieceldamies nodomā. Saule riet. Un mājas

jumta logā uzliesmo vakara sārts spožums.

Decembra vakars Pēterburgas bulā. Spelgoņa. Uz

ielām sprakšķ ugunskuri, ap kuriem staigā gorodovoji un

līkājas baskāji, rokas sildīdami ... Uz ielu stūriem stāv

fūrmaņi un dauza rokas apsarmojušos dūraiņos; pa pla-

tām ielāmkuļas tramvaji kā lielas leijerkastes, kuras velk

kūpēdami mazi kleperi . . .

Gājēji steidzas, galvas bašļikos satinuši, kā bēgdami
no Vara jātnieka, kurš auļo gar Ņevas krastmalu, ka pa-

kavi vien skan . . . Tam pāri vakara gaismā zvīļo Izaka

katedrāles kupols.
Netālu no īzaka katedrāles Pasta ielā atvērts jaunais

«Pēterburgas Avīžu» kantoris. Avīzes parauga numurs

jau izlaists un paguvis ieinteresēt pat kūtros Pēterburgas

latviešu lasītājus. Ap ziemas svētkiem (1901) sāks avīze

kārtīgi iznākt, tādēļ jāpasūta pie laika, un es, parauga

numura sajūsmas nests, nejūtu ne sala, ne dunoņas

iedams.

Un pēc kāda mēneša es gāju to pašu ceļu. Cik viegli

soļi bija pirmoreiz, tik divkārt grūti tie bija tagad. Kā

noziedzniekam. Ar stipri pukstošu sirdi — šo vārdu tiešā

nozīmē — iegāju «Pēterburgas Avīžu» redakcijā, kur stā-

vēja divi vīri — viens vecāks, izspūrušiem matiem, brillēs

(to jau es bildē biju redzējis, tas bij Blaumanis) un

otrs — jauns, pabāls, tumšmatis (Būmanis). Pasniedzis

konvertu, kurā bij iezārkots mans pirmais dzejolis, es

metos laukā pa durvīm, baidīdamies, sak, kad tik nesāk

runāt, — tad ir elle vaļā!
Kaut gan dzejoli neizlietoja, tomēr atbilde bij labvē-

līga. Ar to man pietika līdz nākošam rudenim.Tad mans

semināra biedrs Edvarts Jansons aiznesa Blaumanim

kādu tulkojumu. Izrunājušies sirsnīgi. Blaumanis apvai-
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cājies par latviešu semināristiem un pieteicis, lai es

kādreiz aizejot. Tomēr baidījos. Ko es varēšu Blaumanim

teikt? Beidzot saņēmos un devos atkal ceļā. Tas varēja

apmēram būt oktobra mēneša beigās — 1902. g. «Avīžu»

kantoris līdz ar redakciju bij pārcelti uz Gaļernaja 55.

Blaumanis laipni mani saņēma, teikdams, ka jau agrāk

gaidījis. Tas mani iedrošināja. Viņš veda mani caur kan-

tori, pa šaurām, līkām trepēm augšā — redakcijas istabā

(dzīvoja viņi kopā ar Būmani apakšā), nosēdināja un

pats nosēdās aiz galda «redaktora krēslā».

Te mani nejauši sabaidīja visu jauno Mūzas gaiti-
nieku briesmīgais pūķis — papīru kurvis pagaldē. Paldies

dievam, Blaumanis runāja tik dzīvi un silti, ka visas bai-

les atkal izputēja. Cik atceros, viņš starp citu jautāja,
vai es dejot ar protot. Saņēmis negatīvu atbildi, Blauma-

nis konstatēja, ka latviešu tauta, vispāri ņemot, zemnie-

ciska, lāciska. Mums vajagot par visām lietām— vispirms

vingrot un dejot! Šis pats ar labprāt piedaloties. Kā tad

vāciešiem esot savi vingrošanas klubi. Tāpat mums vaja-

got nodibināt. Mēs esot pārāk neveikli. . Vajadzētu tik

iesākt. Veiklību varot panākt tāpat kā spēku. Kā Lurihs,

piemēram. Blaumanis iepazinies ar to kā ar reālskol-

nieku. Simpātisks jauneklis! Sācis vingrot un, re, ko sa-

sniedzis ar pastāvīgiem mēģinājumiem. Kādu muskula-

tūru attīstījis! No latviešiem, viņam zināmiem, minēja

tikai Būmani un Poruku, kuriem veiklības netrūkstot.

leprasījās arī, kā patīkot pēdējā darbi. Es laikam teicu —

uz ātru roku, protams, — ka garākie gabali Porukam

mazliet stiepti.

— Jā, vietām stipri atsulājušies, — Blaumanis turpi-

nāja, slavēdams Poruka «Sirdsšķīstos ļaudis» un «Mātes

dziesmiņas», tikai beidzot kā ar nicināšanu piezīmēdams,
ka Poruks jau esot aristokrāts (kaut gan parādu tam

pilna Rīga).
Kad tā bijām kādu stundu izrunājušies, gan par vasa-

ras dzīvi uz laukiem, par tautskolotāju stāvokli, pie kam

Blaumanis apjautājās, kā piebaldzēni skatoties uz «Pēter-
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burgas Avīzēm», ka patīkot «Purva mala», viņš beidzot

smīnēdams ieminējās, vai man neesot kas kabatā.

— Es jau redzu, tāda izspiedušies ir, — viņš jokoja.
Kautrēdamies es viņam pasniedzu dažus suņu dimu

nedarbus. Apsolījās izlasīt un, ja vien derēšot, laist tau-

tās. Lai pienākot pēc kādas nedēļas.

Kad es atkal aizgāju pie Blaumaņa, tad viņš teica,
ka vienu no maniem dzejoļiem gribējis tepat drukāt, bet

tad apdomājies. Lai nu vēl pagaidot. Bet lai neskumstot.

Dieva dēļ! Skumju dzejā viņš nevarot ne ciest. Viņi ar

Niedru gribot izskaust to mūžīgo skumšanu. Radīt dzīves-

prieku! Mūsu jaunība esot kā sniega noliektas eglītes

mežā. Ja ilgi tā stāvot, izaugot līki kociņi. Galveno

vērību Blaumanis dzejā piegrieza gleznām, tad ritu-

mam,bet par domām daudz nelāgoja. Dzeja nedrīkst būt

kaila.

— Jums gribas savu vārdu redzēt drukātu. Es zinu.

Paciešaties! Tas viss vēl priekšā . . .

Un Blaumanis to teica tik labsirdīgi un smaidoši, ka

acumirklī visu noticēju, bet, izgājis uz ielas.;, domāju, ka

labi gan būtu, ja to vienu būtu nodrukājis.

Decembra sākumā Pēterburgā izrādīja Aspazijas
«Vaideloti». Mirdzas lomā viesojās Dace Akmentiņa. Tas

galvenā kārtā Blaumaņa nopelns, kurš toreiz, ja nemal-

dos, bija teātra komisijas priekšnieks vietējā Labdarības

biedrībā. Tādu izrādi pirmo reizi redzēju savā mūžā. Arī

Blaumanis bij sajūsmināts un skūpstīja viešņai roku, kad

pēc izrādes Mirdzu un režisoru (Blaumani) izsauca. Par

Pēterburgas latviešu aktieriem Blaumanis bij labās do-

mās, izteikdamies, ka daži no tiem (Kandāts, Koškins)

nespēlējot nemaz sliktāk kā Rīgas teātrī. Dažās lomās

pēdējos pat pārspējot. Kandāts pāris gadu vēlāk uz Blau-

maņa iniciatīvu tika uzaicināts uz dažām viesu izrādēm

Rīgas Latviešu teātrī.

Jāpiemin, ka Pēterburgas latviešu pulciņā Blaumanis

tika ļoti cienīts, un latviešu izrīkojumos to arvien varēja
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sastapt; ja vēl izdevās parunāties, tas vakars caur to da-

būja tūlīt tādu augstāku sankciju.
Toreiz Pēterburgā nodibinājās Melngaiļa koris, pie

kura no sākuma dzīvu dalību ņēma arī Blaumanis ar

Būmani. Koris sarīkoja ar labiem panākumiem gan garī-

gus, gan laicīgus koncertus. Drošais, enerģiskais un

veiklais diriģents iekaroja drīz vien plašu piekrišanu.

Melngaiļa «Rekviems» un Vītola «Ceļinieks» Melngaiļa

apgarotā izpildījumā no tā laika kļuvuši par vēl neaiz-

sniegtu latviešu kora paraugu.

Kādas reizes Blaumani tiku sastapis arī publiskajā

bibliotēkā, kur viņš lasīja dažus vecu avīžu gada gāju-

mus, interesēdamies par Sulcu fon Ašeradenu un baronu

Felkerzāmu. (Viņa piezīmes vēlāk nodrukātas «Vēro-

tājā».)

Kad nogāju pie Blaumaņa redakcijā, viņš lasīja

priekšā Skalbes, Jēkabsona v. c. jauniesūtītos dzejoļus,

priecājās par tiem un šad tad izlaboja vienu, otru vie-

tiņu. Tā atceros, Skalbes dzejolī «Līgsmojat, līgojat!»
Blaumanis palmu galotnīšu vietā ielika bērziņu

smuidrās galotnītes, piebilzdams: «Tas taču ir daudz lat-

viskāk.» Jēkabsonam viņš nereti atlaida veselu pantu,

tomēr atzina to kā dzejnieku, sirdīdamies vienīgi par viņa

neloģiskumu un pie gadījuma smīdinādams ar dažu labu

patiesu anekdoti no šī dzejnieka dzīves. Sūrojās, ka ne-

nākot ar savu māju cauri uz laukiem, apvaicādamies, vai

nevarot ieteikt viņam kādu labu priekšstrādnieku, jo mā-

tei esot vienai grūti tik lielu saimniecību vadīt.

Avīzes pielikumā, kurš no 1903. gada sākuma pārgāja

pilnīgi Blaumaņa rokās, viņš izvēlējās arvienu kaut ko

saistošu, piemērodamies mūsu vidus šķiras lasītāja garšai.
Pie tam viņam patika sevišķi tādi gabali, kuros graizītas
dzīves nebūšanas. Tā kādreiz viņš teica, zīmēdams uz

Saltikova-Ščedrina satīru. «Kā viens zemnieks divus ģene-

rāļus uzturējis»: «Nu, vai zināt, sestdienas numurā būs

atkal viena bumba!» Tāda virziena darbu izvēli pabalstīja
Blaumanim daži Pēterburgas latviešu studenti. Nereti
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Blaumanis arī lepojās ar to, ka viņi savā avīzē varot dru-

kāt tādas lietas, kas «Rīgā neiet cauri». Tālaika Blauma-

nis zīmīgi izteicies mazā dzejolītī, parakstītā ar Matīsa

Ķezbera vārdu:

Pret sienu tik ar pauri,
Ja tevī spars un guns,

Varbūt tā tiksi cauri,

Ja ne — būs galvā puns.

Blaumanis ilgi slēpās zem šā pseidonīma, arvienu ap-

jautādamies, kā patīkot jaunā dzejnieka panti. Viņš šad

tad mīlēja sagatavot kādu mazu pārsteigumu.
1903. gadā tā ap Lieldienām Blaumanis aizbrauca no

Pēterburgas, atstādams savā vietā pie «Avīzes» Būmani

un atļaudams Rāviņam turpmāk tiesību parakstīt feļe-

tonu ar savu vārdu. 1904. g. februārī Blaumanis at-

kal ieradās Pēterburgā, bet ne uz ilgu laiku. Galvenā

kārtā viņš braucis, kā pats izteicās, izcenzēt savus

«Indrānus».

Tas bija kāds darba dienas vakars, kad pie Blaumaņa

nogāju.
— Te nu viss iet kā pa Simjūdiem, — Blaumanis

klusu sacīja, mani ievedis zālē.

Saimniekam patlaban bijusi ūtrupe, un avīzes konce-

sija pārgājusi jau trešās rokās. Rāviņa grantēs bedrēm

viņš vairs neticot. (Te Blaumanis domājis izdevēja muižu

Leišos, kur pēdējais kritiskos brīžos meklēja glābiņu.)
Tad Blaumanis stāstīja, ka bijis teātrī, kur izrādīta luga
«OjībrHH Kāda tur bijusi spiedoša atmosfēra,
līdz beidzot nācis tas pērkons — domāta revolūcija. Tad

pārgāja uz krievu- japāņu karu, kuru taisni viņš nosap-

ņojis. Tādi dzelteni mākoņi peldējuši no austrumiem, un

sarkanas zivis pa tiem nākušas bariem vien. Šis jau tūlīt

mājniekiem teicis: «Tas uz karu.» Un — piepildījies arī.

Es laikam neticot sapņiem. Šis gan. Arī par māti savu

nosapņojis, kad tā slimnīcā gulējusi. Un tā vairākkārt.

Tagad jau šis Pēterburgā nekā nedarot. Tā tik ciemojo-
ties. Nupat bijis pie kāda latviešu bagātnieka St. «Nu
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riktīgs latvietis — Struņķis!» Blaumanis izsaucās. «Ļoti
gudrs cilvēks. Plaša bibliotēka!»

Kad es otrreiz apmeklēju Blaumani, tad viņam jau

bija rokā «Indrānu» cenzētais eksemplārs un viņš

sūrojās, ka pat viņam cenzors divās trijās vietās ielicis

sarkanās svītras. Kā tas varot sāpināt. Kad katrs teikums

esot vairākkārt apsvērts un pārdomāts, un sveša roka tam

vienaldzīgi pārvelk krustu, tad sirds aptekoties. Kā gan

neciešot, piem., Rainis, kad tam no daža dzejoļa paliekot
tikai dažas rindas pāri. Tad viņš paņēma papīra lapu un

sāka rakstīt. Pēc brīža viņš pagrozīja savu brilli, pasmai-

dīja un teica, ka viņš man lasīšot priekšā kādu eks-

promtu, kuru uzrakstījis Ērgļos savam krustdēlam Skal-

bēm par prieku:

Vai visu dienu šodien grib
Tie zvani torņos zvanīt?

Vai Pēterburga atstājusi uz Blaumani kādu iespaidu,

grūti nosakāms. Viņam ir viens dzejolis «Sals», kurš gan

tikai Pēterburgā varēja rasties. Tad Blaumanis solījās
kādreiz gavēņa laikā, zaļā ceturtā un lielā piektā, iet uz

īzaka katedrāli, lai dabūtu dziļu, svinīgi smagu iespaidu,

un tad to attēlot kādā darbā. Tomēr jāsaka, ka arī Pēter-

burgā Blaumanis reti izgāja laukā: viņš dzīvoja allaž savā

noslēgtā pasaulē, un ārējie iespaidi to maz traucēja.
Avīžnieka pienākumi to kavēja un pa daļai viņa parastā

flegma. Viņš pats atzinās, ka lasījis diezgan maz. Aizvie-

nam dodamies pavasari uz laukiem, ņēmis grāmatas līdz,

bet tās daudzkārt palikušas nelasītas. No novelistiem viņš

sevišķi cienīja un slavēja Mopasanu, čehovu. Bet vismī-

ļākais viņam esot Gogolis. Skūpstāms taisni!

Kam uz Ērgļiem gadījies iet no Jumurdas puses un

iegriezties Mālu krogā, tas jau droši vien būs dzirdējis
tur runājam kādu jumurdieti vai ērglēnieti: «Labs, sirs-
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nīgs cilvēks. Un uz jokiem kārs!» Tas zīmējas uz Blau-

mani, jo viņa vārds še plaši pazīstams. Te Roplaiņu, te

Indrānu dzimtene. Te šalc Andriksona ozoli, te viļņo
Pakšinu ezers. Te sākas Ērgļi.

Pirms gadiem cik jaunekļu netika mērojuši suņu die-

nās šo ceļu! Un ceļa mērķis — Braki, zemnieku māja

kalnā, vai arī pagasta nams, aiz muižas verstes divas, pāri

Ogrei, kur toreiz dzīvoja vecais romantiķis Pēteris Bļaus.

Un neviena Pēterdiena vien tur svētīta. Aiz pagasta mājas

soļus desmit tālāk — skola ar savu vīnstiegu lieveni. To

neaizmirstamu padarījis Kārlis Skalbe, ziemeļmeitas sap-

ņotājs. Te garām aizlokās baltais lielceļš uz Koknesi. Un

vasaras laikā kā tas vilina uz staigāšanu! Ērgļi — ar

savām gravām, pakalniem, pilsdrupām un Ogres leju,
Madlienas un Bērtuļu tirgiem — man jau no mazām

dienām izlikušies pievilcīgi. Un 1903. gada vasarā, jūlija

beigās, es tur nonācu kopā ar Kārli Skalbi kādā svētdie-

nas pievakarē. Todien ērglēniešiem Ogres līcī bija zaļumu
svētki ar izslavētā «Pērkoņkora» piedalīšanos. Krēslai

metoties, arī mēs turp nogājām. «Pērkoņkoris» patlaban

skandināja savu populāro «KoJiOKOjimHKH» un dažas

«mednieku dziesmas».

Tumsai uznākot, sastapos arī ar Blaumani, kurš gri-

bēja izrunāties par «Avīzes» likteni, piekodinādams, lai

Tolstoja «Atdzimšanas» turpinājumu vairs nesūtot. Mēs

nosēdāmies pie Blaumaņa ratiem Ogres malā, kura plūda
mums garām melna kā darva, pretī zaļi tumšam priežu

mežam. Blaumanis stāstīja par savu noveli «Laimes

klēpī», kuru patlaban rakstot. leminējās ar — cik tie

ļaudis esot traki! — par Misiņbārta reklāmu, kuru gri-

bot viņam pierakstīt. Uz rīta pusi viņš gāja savu Mīli

meklēt, — jābraucot mājās.
Otrā dienā «Pērkoņkoris» trīcināja vēl Ērgļu pagasta

mājas sienās. Vakarā pamazām devās ceļā, bet pirms

šķiršanās visi vēl sarāpās pilskalnā pie Ogres, gavilēja un

brāļojās. Pēc vairāk drošām «ceļa kājām» ceļš tomēr iz-

nāca gausāks. Aiz Ogres tilta pie baznīcas «pērkoņdēli»
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sastapa Blaumani, kurš naca uz skolu pēc pasta. Pacēla

viņu uz rokām ozolu ēnā.

Tad man vēl prātā stāv 1904. gada Pēterdiena Ērgļos

pie viesmīlīgā, jautrā Pētera Blaua. Bez Ērgļu skolotā-

jiem un 90 gadus vecā Ērgļu muzikanta Špīlberga viesu

starpā atradās Blaumanis, Skalbe, Būmanis, Jānis Bēr-

ziņš (rakstījis gan zem īstā vārda, gan zem pseidonīma

Ziemelis) v. c.

Ērglēniešu inteliģence bija liela jautrības un omulības

mīļotāja. Tur nenoliedzams nopelns arī Blaumanim. Tā

«tautas dziesmas no Ērgļu apgabala» tolaik dziedāja ne

Ērgļos vien. Sevišķi populāra bija «Jātnieku dziesma» un

vēl dažas citas P. Blaua tulkotās un «Pēterburgas Avīzēs»

nodrukātās dzīru dziesmas. Arī stiprā parodija «Ja ik-

viens tik vaļā laistu» nebij gluži sveša ārpus Ērgļiem,

kurā aizņemts ticis Ērgļu aizgājušais mācītājs Kēlers, kas

negribēdams lielu jautrību sacēlis ar savu fenomenālo

katehizāciju, vietējās skolās ticības mācību revidēdams.

Pie galda palaikam namatēvs turēja kādu jautra satura

runu, tad Būmaņa vadībā dziedāja kvartets (pie kura

piedalījās arī Blaumanis), kamēr beidzot nāca Blaumaņa

humoristiskie panti. Nereti izcēlās debates gan par poli-

tiskiem, gan mākslas jautājumiem, pie kam Rūdolfs ar

mājastēvu nostājās vienā pusē, aizstāvēdami pastāvošo

un tradīcijas. Tādos gadījumos Rūdolfs pieveda argumen-

tācijas no savas saimniecības: «Nu labi.Ņemsim piemēru.
Man ir divi puiši, viens čakls, otrs kūtrs. Apžēlojaties, es

taču nevaru maksāt tam sliņķim tādu pašu algu kā tam

strādīgajam. Tas sliņķis, jau manu maizi ēzdams vien,

atnes vairāk skādes ...»

Ja kāds nepiedalījās sarunā, tad viņam tūliņ uzvaicāja:
— Nu, ko tu turi no Šapura un Bērama, tiem diviem per-

zeru ķēniņiem, kuri valdīja tanī laikā, kad kristīgās ticī-

bas saulīte atspīdēja? — Un tā smiekli un jautrība visās

malās.

Kad, rītam uzaustot, visi šķīrās, tad, uz skolu ejot,
Blaumanis vēl ar Skalbi strīdējās.
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Pirmais beidzot teica:

<Vai zini, Kārli, dažreiz es sev jautāju: Ko tu darītu,

ja visa tauta ietu cīņā, vai tu ietu? Jā, es ietu.
. .

Vel gulēt iedams, Rūdolfs ieprasījās: «Nu, vai jus to

Marksa «Kapitālu» ar esat izņēmuši cauri?

Dienu Rūdolfs spēlēja klavieres, lasīja priekšā kaut

ko no «Jugend», sava iemīļotā žurnāla, kur viņam galvas-

sāpes arvienu bij par ārzemes cenzūras melnajiem klek-

šiem. Dažreiz viņš arī dziedāja, ņemdams kādu melodiju
un vārdus pats sacerēdams.

Kad vēlāk pavadījām Rūdolfu uz mājām, viņš man

ceļmalā, kādu versti no pagasta mājas, rādīja vecu, pār

grāvmalu pārlikušu baltu vītolu, teikdams, ka te norisi-

nāšoties viens cēliens iz «Sausās vasaras».

Rūdolfs Blaumanis kādreiz stāstīja, ka — būtu bijusi
viņam tik tā nauda! Viņš uzceltu Ērgļos staltu namu, lai

rakstniekiem un māksliniekiem netrūktu plašu, gaišu

telpu un ērtības.

Tā 1905. g. rudenī viņš nodzīvoja dažus mēnešus Val-

mierā pie pilsētas skolas skolotāja Grestes un vēlāk iztei-

cās, ka tāda pilsētiņa esot taisni viņa ideāls un, nebūtu

tam jānes avīžnieka jūgs, viņš dotos uz Valmieru un

dzīvotu tur. Vai Blaumanis to izdarītu, grūti nosakāms,

jo vispārīgi viņš ātri sajūsminājās. Pēc atstāšanās no

«Pēterburgas Avīzēm» Blaumanis pāra gadus nodzīvoja

Ērgļos, iebraukdams dažas reizes pa gadu Rīgā. Tad viņš

palaikam mēdza apmesties vai nu pie advokāta Ansberga

vai arī «Suvorova» viesnīcā. Tādās reizēs, dabūjuši zināt

par Blaumaņa ierašanos Rīgā, jaunie Mūzas gaitinieki ar-

vien viņu apmeklēja. Viņš pat lūdza atnākt. Tā kopīgi
radies dažs labs joks, kura iniciators, protams, bija
Blaumanis.

Ap to pašu laiku Blaumanis sacerēja dažas politiskas

satīras, no kurām sevišķi pieminamas «Gaismas nesēji»,
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«Plēves gals», «Careviča Alekseja pasaulē nākšana».

Pēdējais dzejojums plašākai publikai nav pazīstams, jo

manuskripts, diemžēl, nozudis vai iznīcināts. To Blau-

manis ar lieliem izlaidumiem bija uzrakstījis uz sviesta

ietinamāpapīra un, durvis uzmanīgi noslēdzis un paraus-

tījis brilles uz acīm, paceltā svinīgā balsī cēla priekšā
savai nevaldāmu smieklu kutinātai auditorijai. Viņš

sekoja laika garam, viņa paša vārdiem runājot: «Kā zag-

šus, tik lēnām, tik klusiņām ..
.» Un apdzejoja humo-

ristiski vienu otru dienas notikumu, kā saka, priekš

pašu ļaudīm. Šī Blaumaņa īpašība atklātībai maz pazīs-

tama. Viņa sirds pukstēja visam, kas jauns un dzīvs.

Vēlāk (1907) viņš žēlojās, ka progresīvā jaunība to ne-

ieredzot, jo viņš to «Skaidienā» ņemot par daudz uz

grauda.

1904. g. septembrī, braukdams uz Rīgu, Blaumanis

iegriezās Koknesē, kur toreiz Atradzes vasarnīcā uz Pēr-

ses krasta dzīvoja Akuraters, Vēsmiņu Kārlis (Krūza),
Skalbe un šo rindiņu rakstītājs. Viņš bij paņēmis līdz

medus kāri savam krustdēlam Skalbēm, kurš toreiz bij
bez vietas un slimoja it kā ar diloni. Paņēmis līdz citus

vasarniekus, Blaumanis devās atpakaļ uz staciju. Uz

galda mājās palika tējas trauki un medus. Vēsmiņš no-

slēdza verandas durvis un nāca aizbraucējus pavadīt.

Atgriežoties mājup, Vēsmiņu panācis ar velosipēdu skolo-

tājs Brazovskis (vēlāk kļuva pazīstams kā provokators).

Atstājis velosipēdu uz verandas, Brazovskis gājis māj-
niekam līdz istabā, un pēdējais, ievērodams senču viesmī-

lību, piedāvājis ciemiņam glāzi tējas. Skolotājs, ieraudzī-

jis medu uz galda, sēdies klāt un sācis dzert, griezdams

sevišķu vērību uz medus kāri. Laipnības dievs gan stās-

tījis, kādam nolūkam medus vests un kam viņš īsti pie-

der, tomēr tas uz noskrējušos velosipēdistu nav atstājis

nekāda iespaida. Kompānijas dēļ arī mājinieks sev ielējis

glāzi tējas. Redzēdams medu stipri plokam, Vēsmiņš

stingri paskatījies uz ēdēju, bet, tā kā pēdējam tāda acu

valoda nebijusi saprotama, tad viņš devis otru zīmi —
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nolicis nazi un beidzis pats ēst. Arī tas nav līdzējis. Tad

Vēsmiņš piecēlies kājās un vēlreiz paskatījies uz ēdēju.
Par velti! Nu Vēsmiņš izmisis sācis staigāt pa istabu, bet

Brazovskis tik ēdis tālāk gluži mierīgi, kamēr no kāres

nekas gandrīz pāri nav palicis . . .

Pēc dažām dienām Blaumanis ciemojās vasarnīcā.

Viņam šo ainu Vēsmiņš atstāstīja. Drīz pēc tam vasar-

nieki no Ērgļiem saņēma šādas pamācības:

1) Tu, Kārli, neslinko, rīvējies rītos un vakaros ar

aukstu ūdeni un dzer kakao ar olu!

2) Jāni, taupi nervus!

3) Andž, liecies uz humoru!

4) Krūza, met to dzejošanu pie malas, samācies un

noliec kādu eksāmeniņu!
Visiem: sitiet to Brazausku!

Kas zīmējas uz cilvēku pazīšanu, tad Blaumanis pa-

rādījis smalku nojautu.

Pēc klusas tveices un drudžainām gaidām atnāca

1905. gads. Neizdzēšami atmiņā iespiedies janvāra sā-

kums, kad gaiss bija elektrības pilns.
Kādā vakarā sastapu «Suvorova» viesnīcā Blaumani.

leradās arī Akuraters, Skalbe un Vēsmiņš. Sarunas kū-

soja. Te, cigāru kūpinādams, ienāca Poruks. «Nu visi

sarkanie kopā!» Viņš izsaucās, uz kušetes apsēzdamies.
Blaumanis steidzās izteikt Porukam savu atzinību par

«Mājas Vieša Mēnešrakstā» nodrukāto «Neprašu». Smalki

zīmētas pilsoņu aprindas! Poruks atteica, ka viņš šo dzīvi

labi pazīstot. Tad Poruks lasīja priekšā dažus patlaban
uzrakstītus aforismus, pēc kam valodas novirzījās atkal

uz dienas jautājumiem. Viesi sāka izklīst. Es paliku bei-

dzamais. Blaumanis pasūtīja vakariņas un teica, ja man

neesot nekur jāsteidzas, lai paliekot tepat pa nakti —

šim griboties ar mani izrunāties. «Arī jums būs tagad kas

uz sirds,» viņš piebilda, sarūgtināts par to, ka Jansons

neesot uzņēmis «Dienas Lapā» viņa tulkoto Riharda

Dēmeļa stipro dzejoli «Anno 1812 ». (Nodrukāts «Latvijas
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lit. piel. 1906. g.) Kad sulainis uznesa vakariņas un

nogāja lejā, Blaumanis sacīja, ka vispirms viņš mani

stiprināšot ar garīgu vīnu. To teicis, viņš izņēma no sa-

viem papīriem zilpelēku lapu un sāka lasīt. Vēl tagad ne-

varu aizmirst pēdējo četru rindu no šā Dēmeļa tiešām

stiprā dzejoļa:

Pār par līķu laukiem Krievijā
Saliek savas bālās rokas nakts.

Karājas un atspīd sarkans mēness,

Dieva sirpis asiņains.

Nākošās dienas vakarā pie V. Eglīša, Elizabetes ielā,

sapulcējās rakstnieki apspriest, kādus darbus derētu tul-

kot krieviski, jo M. Gorkijs, kurš uzturējās Rīgā, bij uzai-

cinājis sastādīt latviešu krājumu, ko izdošot grāmatu

apgādniecība «3HaHHe» Pēterburgā. Pēc apspriešanās,
kad lielākā daļa dalībnieku bija aizgājuse, pie mājastēva

palika tikai Poruks, Skalbe, Blaumanis un šo rindiņu

rakstītājs. Blaumanis bija nodomājis lasīt priekšā savu

jauno drāmu «Ugunī». Viņš bij paņēmis līdz augļus, jo,
kā pats smējās, citādi nevarēšot savus klausītājus saistīt.

Pēc trešā cēliena Poruks gribēja aiziet, jo teātrī varot

saņemt pilnīgāku iespaidu, bet Blaumanis to lūdza palikt.
Poruks paklausīja. Viņš gāja pie klavierēm un improvi-

zēja krievu himnuun marseljēzu.
Pie vakariņām Poruks izņēma no kabatas papīru, uz-

rakstīja kādu jaunāko dzejoli — «Trīs rozes» -— un pa-

sniedza to Blaumanim.

7. augustā 1905. gadā pazīstamais grāmatu izdevējs

Ozols sarīkoja Vecpiebalgas Labdarības biedrībā Pilsēt-

nieka vakaru, no kura skaidrs atlikums nāca par labu

Pilsētnieka kapa piemineklim. Vakarā piedalījās: Rainis.

Skalbe, Kaudzītes Matīss, P. Bļaus, Otīlija Muceniece,

Brigaderu Maija un citi.

Tas bija uz laukiem kas neredzēts! Zāle izpārdota līdz

beidzamai vietai. Atceros, pirms vakara sākšanās aizgā-

jām ar Skalbi uz Kūreniem izrunāties ar Rūdolfu. Izgājām
pastaigāties. Blaumanis apprasījās par manu veselību,
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jūsmīgi atsaucās par mācītāja Gailīša sprediķiem, kurus

pēdējais teicis Ērgļu baznīcā, un strīdējās ar Skalbi par

taupību, nosaukdams pēdējo par «estētikas upuri»
(Skalbe bij iegādājis jaunu platmali un samaksājis par

to 3 rbļ., Blaumanis teica, ka tā esot izšķērdība; viņš

patlaban lasījis žurnālā «Jugend» kādu rakstu par jau-

nību, kura vispāri esot nepraktiska, un raksta autors to

zīmīgi esot nokristījis par estētikas upuri. Un tas esot

tiesa. Nu šis pats ar savām acīm redzot). Vakarā Blauma-

nis deklamēja savu dzejojumu «Uz kaujas lauka» un

Andrejanova «Pasaules lūgšanu».

Tad Blaumani satiku skolotāju kongresā Rīgā. Viņš

bij iebraucis no Valmieras, kur bij sarakstījis mazu joku
vienā cēlienā — «Pēc pirmā mītiņa», kurā darbojoties arī

«Taukšķis». Blaumanis bija jautrs un stāstīja, ka sarīko-

juši Valmierā teātra izrādi, izrādījuši «Ugunī» ar Daces

Akmentiņas piedalīšanos; ļaudīm esot ļoti paticis.

1906. gada sākumā Blaumani aicināja uz Rīgu par

«Latvijas» literārās nodaļas vadītāju. Blaumanis prata
saistīt līdzstrādniekus.

Atbraucis no Pēterburgas 1906. gada maijā, nogāju

pie Blaumaņa. Pirmais vārds, ar kuru viņš mani saņēma,

durvis atvēris, bija izsauciens: «Dekadents!» Viņš jau
redzot, ka es gribot pakaļ darīt Eglīšam. Tomēr intere-

sējās par garīgo lūzumu, gribēdams zināt, kurp ejot.
Tikai grieķu dievi un pat dievietes viņa acīs žēlastību ne-

atrada. «Fausta» otro daļu, uz kuru kā paraugu atsau-

cos, nonicināja, teikdams, ka vienīgi pirmā daļa esot tā,

kura Gēti nemirstīgu darījusi. Otro daļu visi esot aiz-

miļrsuši.

Blaumanis stāstīja par pagājušā rudens lauku nemie-

riem, kā arī viņš gatavojies baznīcā «sprediķi» teikt, gri-

bējis to uzrakstīt, jo no galvas neesot paradis runāt, bet

uznākušas soda ekspedīcijas. Arī viņu pratinājuši.

Rudenī kādu nedēļu uzturējos Rīgā pie Blaumaņa,
kurš gatavojās rakstīt stāstu par 1905. gada notikumiem.
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Jau parādījās «Latvijas» pielikumā kāda emigranta vēs-

tules veidā bēgļa apraksts, kā tas no nāves izglābies. Cik

atminos, tad tanī pašā rudenī Blaumanis sarakstīja stāstu

«Slepkavas» no pēdējā laika dzīves. Toreiz Blaumanis

patlaban tulkoja latviešu tautas dziesmas vācu valodā

profesora Vītola izdevumam «100 latviešu tautas dzies-

mas». Stāstīja par saviem lauku puišiem Brakos, no ku-

riem vienu — Pēteri Līcīti par rakstnieku gribēja iztaisīt;

jau parādījušies bij «Latvijā» daži stāsti un dzejolīši no

šā Pētera Līcīša, protams, Blaumaņa koriģējumā. Blau-

manis no Līcīša cerēja tik lielas lietas, ka gribēja to aici-

nāt pat uz Rīgu, sarīkot viņam kādu vakaru un dot pats

grāmatas, lai mācās un strādā.

Rādīja sakārtotu dzejoļu krājumu, kuram uz vāka gri-

bēja likt Štrāla zīmēto lauku māju — Brakus, pastāstī-

dams, uz ko daži dzejoļi domāti. Iznāca runa arī par viņa
novelēm. Noveli «Nāves ēnā» viņš sarakstījis īsā laikā;

ņēmis no Zālīša atvaļinājumu, nopircis šokolādi un trīs

dienas ieslēdzies. Tad Blaumanis lasīja priekšā savu

tēlojumu «Tur, kur neviens nav bijis» («Staros») un

dzejnieku raksturojumus pantos «Kas tie tādi?». La-

sīdams pēdējos, viņš lika minēt, kuram kurais dzejolis

domāts.

Toreiz pa vakariem pie Blaumaņa atnāca daži rakst-

nieki. Blaumanim rokā bij iemeties reimatisms; vakaros

pirms gulētiešanas vienam vai otram vajadzēja to masēt.

No rītiem viņš arvien acis skaloja aukstā ūdenī. Tas stipri

līdzot. Arī man ieteica tāpat darīt. Un, kad Teodors

«Jaunās Ražas» XII burtnīcā, runādams par «rakstnieka

arodu», saka. ka Blaumanis bijis arī avīžnieks un saim-

nieks, tad es varu papildināt šo Teodora Blaumaņa
«arodu» uzskaitīšanu: Blaumanis bija vēl ārsts (specia-
litāte: ūdens dziedniecība pēc Kneipa metodes), režisors

Ērgļos un dzejas skolmeistars. Viņš, piem., rakstīja Rož-

mīlim-Kraujiņam uz Pēterburgu, kad tur plosījās tīfs:

«Nedzer nevārītu ūdeni!» — šos vārdus divreiz ar zīmuli

pastrīpodams. Viņš ārstēja —ar sekmēm. Pret me-
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lanholiju labākās zāles esot — humors. Kad viņš bitjis

senāk slims, tad rakstījis jokus. Tā radies esot «Zelta

kupris».
1907. gada pavasarī Blaumanis pieteicās par kandi-

dātu uz Latviešu teātra direktora amatu. Viņam lika

iestudēt Šekspīra Rihardu 111, par ko viņš man stāstīja,

ka kādā vakarā sastrīpojis to, izlaizdams dažas vietas un

sadalīdams lomas, un palicis pagalvī, gribēdams nosap-

ņot, vai viņa cerības piepildīsies. Rītā viņš zinājis, ka ne.

Redzējis tādu sapni: taisījās izdot «Zobgaļa Kalendāru».

Šim esot radies izdevējs (Neimanis Jelgavā). Likšot labu

vien iekšā. No šā projekta tomēr nekas neiznāca.

Pēdējo reizi Blaumani redzēju tā paša gada rudenī.

Viņš bij iebraucis no Ērgļiem Rīgā. Aizgāju pie viņa

redakcijā. Bāls — slimojis vasaru. Tad izgājām pastaigāt

gar Strēlnieku dārzu. Rudens vējš šaudījās apkārt ar dzel-

tenām un sarkanām lapām. Ko runājām, nekā vairs ne-

atminu. Tikai atceros, Blaumaņa soļi bija gurdāki, neesot

nekā padarījis — slimība kavējusi. Pavadīju viņu līdz

Alberta ielai, kur viņš toreiz dzīvoja.
Man vajadzēja bēgt no Rīgas, jo Viļņas kara tiesa

mani meklēja, un Blaumaņa mīļo vaigu vairs nere-

dzēju . ..

Un, kad beidzot jautāju: «Vai mēs pazīstam pilnīgi
Blaumani?» — tad tomēr jāatbild: nē.

Blaumanis mīlēja jautru sabiedrību, humoru bez kā-

dām robežām. Daudzi žēlojās, ka Blaumanis par
daudz

lietojot savu redaktora zīmuli un pat tulkojumos. Un

varbūt viņiem taisnība. Bet Heine raksta (ciklā par «Ro-

mantisko skolu»), ka arī lielais Gēte neatzinis nekādu

patstāvību, it īpaši pie jauniem rakstniekiem, no kuriem

Olimpietis stipri izvairījies. Blaumanis turpretim arvien

bija jauno vidū un ilgojās un meklēja pēc jaunām sirdīm.

Blaumanis mīlēja dzīvi un liecās tai līdz, brīžam sajuz-
dams atstātību. Tā dzejolī «Rudens» viņš saka, ka viņš

kā Lacarus palicis ārpusē, kamēr namā bijušas dzīres

un veltīšana. Pēdējā laikā pie Blaumaņa varēja manīt
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lodas kādu Jeremijas raudu dziesmu, kura nodrukāta

«Latvijā».
Par Blaumani tikpat grūti ko teikt kā par straumi:

kur tā rit pa oļiem, tur tā skaidra, atvarā tumši dziļa, bet

ir arī līkumi, kur tā nes dūņas, kur ūdens izliekas nedzīvs

un guļošs. Tomēr, vai nu caur lazdu krūmiem gravā, vai

caur treknām pļavām un mežiem, straume nerimstoši rit

pretim jūrai — mūžībai, zilās bezgalības zvaigžņu spo-

gulim.
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Kārlis Kraujiņš

PAR RŪDOLFU BLAUMANI

Ap gadsimtu miju Pēterburgā dzīvoja prāvs skaits

latviešu. Vairums latviešu strādāja fabrikās un

rūpnīcās, mazākums — valsts un privātās iestādēs.

Krievu rakstniecībā tolaik pavīdēja jauni vaibsti.

Čehovs, Buņins, Leonids Andrejevs, Brjusovs un sevišķi
Maksims Gorkijs lauza un modernizēja iesīkstējušās kla-

siskās tradīcijas. Buržuāziskos «ismus» —dekadentismu,

simbolismu, neoromantismu, futūrismu — Beļinska un

Černiševska literatūrzinātnisko darbu ietekmē sāka no-

mainīt kritizētājs reālisms un revolucionārais roman-

tisms. Galvu brāzmaini pacēla proletariāts.
Arī Pēterpils latvieši, kuriem dzīvas bija Ausekļa,

Baumaņu Kārļa, Alkšņa, Jurjānu Andreja, Vensku Edvarta

v. c. tautiskās tradīcijas, cītīgi sekoja lielās krievu tautas

pasākumiem. Plašākais kultūras centrs — Pēterburgas
latviešu labdarības biedrība ar O. Kandāta un K. Koškina

vadīto teātra trupu un J. Vītola kori jau spēja uzrādīt

krietnus sniegumus. Un dzīves priekšējās līnijās vērās

arvien jauni kultūras «ugunspunkti» — Pēterburgas sav-

starpējās palīdzības biedrība, Mākslas veicināšanas bied-

rība, Baltijas sabiedrība, studentu biedrība Fraternitas

Petropolenskis, E. Melngaiļa koris v.c. Visas šīs biedrības

rīkoja koncertus, teātra izrādes, saviesīgus vakarus, kas

tika cītīgi apmeklēti.
Sabiedrībai trūka vienīgi sava laikraksta. 1901. gada

beigās tādu nodibināja O. Rāviņš, kuram bija radnieciski
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sakari «augstākajās sfērās». Jaunās «Pēterburgas Avīzes»

sāka iznākt it kā veco «Pēterburgas Avīžu» vietā. Šis nu

bija pirmais latviešu laikraksts, kurš iznāca bez iepriek-

šējas cenzūras un kura virzienu iezīmēja progresīvi demo-

krātiskā līnija. Sevišķu ievērību guva laikraksta pielikums
«Purva mala», kuru vadīja Rūdolfs Blaumanis, parakstī-
damies pieņemtā vārdā Grāvracis. Laikraksts drīz vien

ieguva lielupopularitāti un bagātīgi izplatījās.
Ar Blaumaņa ierašanos Pēterpils latviešu kultūras

dzīvē sākās jauns augšupejas pagrieziens. Un, tiklīdz

Blaumanis iekļuva labdarības biedrības mākslas padomē,
biedrības mākslas dzīve spēji atplauka. Vieglo skeču un

komēdiju vietā teātra repertuārā iegāja paša Blaumaņa,

Raiņa («Pusideālists»), Aspazijas («Sidraba šķidrauts»,

«Vaidelote») un Brigaderes darbi, nereti ar Rīgas māk-

slinieku piedalīšanos (Dace Akmentiņa, Duburs, Ādolfs

Alunāns, Jūlija Vārna-Skaidrīte v. c).

Redakcijas darbi un laikraksta tehniskā kārtošana

prasīja Blaumanim daudz laika un nesekmēja viņa daiļ-
radi. Tomēr Pēterpils dzīve pavēra viņam plašākas per-

spektīvas. Daudzie muzeji, gleznu izstādes, slavenā Mari-

jas opera, iecienītais Tautas nams, kur uzstājās promi-

nenti mākslinieki, dažādie teātri, simfoniskie koncerti un

kultūras iestādes sniedza daudz vērtīga. Blaumanim se-

višķi iepatikās Ķeizariskā publiskā bibliotēka, kur bija

sasniedzama vai visas pasaules literatūra. Latviešu senāko

laikrakstu komplektos viņš cītīgi meklēja datus jauniece-

rētajai lugai no «Sausās vasaras». Interesējās arī par

krievu jaunāko literatūru, lai gan krievu valodu pietie-

kami nepārzināja.

Dzīvodams galvaspilsētā, Blaumanis allaž izpalīdzēja
vienam otram latviešu rakstniekam, kam bija radies sa-

strēgums cenzūras lietās. Tā viņš jo lieliski izlīdzēja Rai-

nim, izkaulēdams no cenzora Remiķa atļauju «Pusideālis-

tam» un it sevišķi «Tālām noskaņām zilā vakarā», kuru

dēļ vēlāk iekšlietu ministrijas policijas departamentā
izcēlās liels uztraukums. Blaumanis neatlaidīgi cīnījās ar
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«veco cenzoru» —sirdīgo kroņa vīru Remiķi, kas neganti

skalpēja katru brīvāku ideju. Visvairāk no cenzora nācās

ciest «Purva malai».

Redakcija atradās Gaļernaja ielā, netālu no senāta.

Blaumanis kādreiz jokoja, ka noziedznieks ar soģi sadzī-

vojot laimīgā draudzībā tepat kaimiņos. Apakšējā stāvā

bija iekārtota tipogrāfija un ekspedīcija, turpat otrā

pusē aiz plašā gaiteņa — redakcija. Augšējo stāvu aiz-

ņēma izdevējs O. Rāviņš. Nelielajā istabā pie loga vien-

kāršs manuskriptiem un laikrakstu sloksnēm apkrauts

galds, padriskāta kušete, mazs galdiņš un dibenkaktā

dzelzs gultiņa. Šis tad skaitījās redaktora kabirtets- un

dzīvoklis.

Blaumanipirmoreiz ieraudzīju 1901. gada beigās kādā

latviešu izrīkojumā Pavlovas zālē. Stalts pusmūža vīrs

tumšu matu ērkuli un dzejiski izspūrušām ūsām. Platā

piere iegrimusi tumšajā cirtu mākonī, zibenīgie briļļu
stikli aizsedza tuvredzīgās acis. Šis vīrs prata būt iznesīgs.

Viņš bija pirmais latviešu rakstnieks, kādu man jebkad

gadījies redzēt. Nopietnais vīrs pētoši pavērsa pret mani

briļļu zibšņus, un viegls, sarkastisks smīns noplaiksnīja

viņa atklātajā sejā.

Tiešām, biju pelnījis daudz ko vairāk par šo nīgro

smīnu, jā gan, daudz vairāk. Un kā lai ne: biju nepiedo-
dami nogrēkojies šā vīra priekšā: izrīkojumā — paša

Blaumaņa lugā «No saldenās pudeles» aktieris Kandāts

dziedāja manas kuplejas par «Purva malas» grāvračiem

hiperboliski komiskā tvērumā, kas publikā izraisīja
smieklus:

Kvern purva malā grāvrači,
Daudz nerok, vairāk slaistās,

Un kāri glūn šie malači,

Kur meičas rosās skaistās.

Tā jau ir, tā jau ir tā nelaime!

Visaugstāk spalvu ceļ kā pāvs

Tjas viens un gorās lēni,

Bet purvā krājas vecais rāvs, —

Par seklu rok šie zēni.

Tā jau ir, tā jau ir tā nelaime! . . .
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Rāviņš «veco rāvu» bija attiecinājis personīgi uz sevi.

Tolaik bija kupleju drudzis. Tās dziedāja vietā un ne-

vietā. Publika pieprasīja kaut ko laikmetīgu. Kupleju
kultu Latvijā piekopa Zvārgulis, Lejas Krūmiņš un jo se-

višķi Ādolfs Alunāns. Kuplejas rakstīja arī pats Blauma-

nis. Šinī tautai vieglāk pieejamā žanrā varēja iekompo-

nēt arī pa skarbākai sociālai tēmai.

Izrīkojuma beigās Kandāts man paziņoja, ka uz ska-

tuves uzskrējis Rāviņš, pārskaities zili melns kā negaisa
mākonis, draudējis zvanīt «gradonačaļņikam» un pār-
traukt pusceļā teātra izrādi, jo kuplejas neesot cenzētas,

pārāk tendenciozas un diskreditējot viņa avīžu godu. Par

laimi, uznācis arī Blaumanis, kas nervozo izdevēju no-

mierinājis. Kandātu Blaumanis atcerējies no Rīgas lai-

kiem. Apvaicājies tāpat par kupleju autoru. Arī tā vārds

viņam neesot svešs. Tātad biju samiltojis autoru viņa

paša lugā . . . Sakaunējies par savu nedarbu, es uztraukts

atstāju izrīkojumu.
Tieši vaigu vaigā sastapos ar Blaumani 1902. gadā

jautrās masļeņicas laikā kādā slēgtā vakarā Pēterpils in-

ženieru valdē. Kandāts mūs iepazīstināja.
— Tad jūs tas Kalvu Oļģerts ar to dzejoļu burt-

nīcu? — vaicāja Blaumanis. Vai esot viņu klausījis un šai

virzienā kaut ko darījis? Kuplejas neesot īstais māksli-

nieciskais dzejas veids. Ar tām noņemoties Zvārgulis un

Alunāns. Nu jā, viņi taču protot tās paši teatrāli interpre-
tēt. — Jūs esat humorists ar liriķa dvēseli, — turpināja

dzejnieks. — Tad jau turieties pie lirikas. Dodiet, kas

jums pie rokas, varbūt noderēs jūsu apdzejotajai «Purva

malai».

Jutos neērti to pašu kupleju dēļ. Blaumanis gan neko

vairs neatgādināja, redzēdams manu uztraukumu, tikai

tā pazobgalīgi smīnēja un valšķīgi raudzījās manī pār

briļļu stikliem. Tad es uzbruku:

— Nu ja, musu vecie rakstnieki taču pārak kūtri jau-
najiem talkā nākt.

— Ne, ta tas nav! —- spontāni atcirta Blaumanis.
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—
kuru tad no jaunajiem mēs nogrūduši no Parnasa?

Nevienā literatūras vēsturē, ne almanahā tāds briesmu

darbs nav reģistrēts. Varbūt jūs domājat Jēkabsonu

Kārli? Nu, viņš taču spītīgi maldās pa literatūras džung-

ļiem, necenšas un cer uz ģēnija lauriem. Pienāciet redak-

cijā. —Ar to tad bija nopamatota mūsu turpmākā sa-

tiksme.

Sasparojos, uzrakstīju humoristisku poēmu «Arī zem

vārtiem zied rozes» un steidzos uz Gaļernaja ielu. Blau-

manim dzejolis iepatikās, un viņš to akceptēja «Purva

malai». Un vēlāk, kad laikraksts sāka biežāk iespiest
manus humoristiskos darbus, sastapšanās ar Blaumani

kļuva regulāra. Šad un tad viņš apmeklēja arī mani

Inženieru valdē, kur ritēja manas karadienesta gaitas.

Allaž atnesa jaunākās ziņas par pasaules notikumiem un

arvien pieteica kādu literāru pasūtījumu. Un kādreiz,

kad biju pie viņa redakcijā, parādīja man izgriezumu no

Ņujorkas vācu avīzes, ko atsūtījuši turienes latvieši. Tas

bija ziņojums par lielkņaza Borisa Vladimiroviča vieso-

šanos Baltajā namā. Tomēr prezidenta Ruzvelta kundze

atteikusi šim negausim audienci, jo kļuvis zināms, ka

nakti pirms tam augstais viesis pavadījis trakā uzdzīvē.

— Cūka!
...

— norūca Grāvracis. — Lūk, kādi pār-

lopojušies šie augstdzimušie pļēguri un cik zemu tie

krituši
. . .

— Šim joka slēpjas nesamaksājams materiāls «Purva

malai», — un es lūdzu atļauju to apstrādāt.

— Ne. tas neiet! — iesaucas Blaumanis. — Remiķis
mūs dzīvus nolinčos

...

Reiz kādā rudenīgā svētdienā Blaumanis atkal ieradās

pie manis Inženieru valdē. Jau pa gabalu viņš sveicināja

mani un atkārtoti sauca:

— Papīru, papīru! Dodiet papīru ...
un zīmuli.

Blaumanis likās satraukts un nevaļīgs. Maķenīt pie-

liecis galvu, viņš raudzījās pār briļļu stikliem un izklai-

dīgi samirkšķināja acis. «Viņam droši vien kāds triks pa-

domā,» es nodomāju un pasniedzu pieprasīto. Ar žestu



124

atteicies no piedāvātās taburetes un neatģērbies, viņš

tāpat mētelī iezvila loga nišā, uzkukdamies ar elkoņiem

uz palodzes. lestājās klusums. Gaišajā loga režģī ataino-

jās mugura, tumšo matu cekuls un labā roka, kas reizi

pa reizei sakustējās, virzīdamās pa palodzi. Blaumanis

rakstīja.

Nebiju vēl paguvis uzvārīt tēju, kad Blaumanis atstāja

palodzi un, novilcis mēteli, apsēdās uz gultiņas. Viņa sejā
ainojās valšķīgs smīns.

— Sējiet, Krauji, vel gluži karsts! —■ un sniedza man

papīra loksni, lai lasot. — Bet skaļi, arī es gribu dzirdēt.

Lasīju padeklamedams, jo viņa druknais, izteiksmī-

gais rokraksts bija skaidri salasāms:

Vai visu dienu šodien grib
Tie zvani torņos zvanīt?

Tāds smacīgs gaiss, var pilsētā
Ko nejēdzīgu manīt.

Ar trieku miris palkavnieks,
Kas plītējis bez ziņas,
Tam viena īstā sieva bij
Un divas draugaliņas.
Priekš katras viņš bij sazadzis

No kroņa lielas mājas;
Raud sēru autā atraitne,

Velk gausi gurdās kājas.
Rīb lielgabali sveicienu.

Ka nodreb kapu ciņi,
Sniedz priesters savu svētību.

Un smejas zaldātiņi .. .

— Šito nu taisna līnija uz «Purva malu»! — es patē-
tiski iesaucos.

— Velti, — Blaumanis domīgi noteica. — «Purva

malai» par stipru. Remiķis droši vien nostrīpos.
— Nekādas superpolitikas taču šais vārsmas nav.

— Nu, tomēr
...

— Un viņš iepazīstināja mani ar

dzejoļa rašanās plānu. Nākdams šurp, uz Ņevas pro-

spekta sastapis greznu bēru gājienu. Augstmaņi vien un

tresoti kara lielkungi. Vesels dēķens pušķotu zirgu vilkuši

uz lielgabala lafetes uzstatīto zārku, un tad šautenēm
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bruņoti zaldātiņi priekšā un aizmugurē. Pavaicājis kādai

māmiņai; viņa paskaidrojusi, ka glabājot kādu bagātu pal-

kavnieku. Tepat jau centrā viņam divas mājas. Eku', ma-

dāma sekojot šķirstam, bet, kas tās citas, šī nezinot. Un

tad jau pa ceļam sakombinējies šis dzejolis, ko uzrakstīt

bijusi lēta reize, — Blaumanis nobeidza savu paskaidro-

jumu.

Literārās ziņkāres dzīts, pārlasīju vēlreiz dzejoli. Viss

gandrīz kā glītrakstā, bez labojumiem, tikai otrā panta

otrajā rindā nosvītrots «dzēris bij» un tā vietā uzrakstīts

«plītējis». Ša «nelietojama» dzejoļa pirmskicejumu izlū-

dzos sev, bet autors apmierinājās ar norakstu.

— Tomēr, noņemoties ar šādam lietam, acis jātur

plaši vaļā, — rezignēti noteica Blaumanis.

Jaunās «Pēterburgas Avīzes», kā tās dēvēja lasītāji,

turpināja savu otro gada gājumu. Abonentu skaits bija

ievērojami pieaudzis, metiens palielinājās. Neraugoties uz

to, laikraksta materiālais stāvoklis slīdēja lejup. Izdevnie-

cībai tuvojās krahs.

— Man žēl atstāt manu «Purva malu», — viņš rūgti

aizbildinājās, kad ieminējos, lai taču pamet negausi iz-

devēju. Nē, Blaumanis arvien vēl sparojās un nīka redak-

cijā. — Esmu te tik daudz pūļu ielicis. Un ne vien tas

man gauž, bet esmu taču ar savu «Purva malu» sara-

dis, to iemīļojis.

Stāvoklis tomēr neuzlabojās, bet materiālāpuse grima

neapturami lejup. Un vienreiz, 1903. gada vēlā rudenī,
Blaumanis it kā ironizēdams pateica, ka nu vairs neesot

ko slēpt: šā maizes tēvam Rāvām, kā mēs saucām Rāviņu,

ne vairs naudas, ne graužamā. Pat mantas jau aprakstī-
tas. Rāvs visu ko solot, bet pildīt nepildot. Bizojot apkārt,
naudu diedelēdams. Neesot vairs iespējams kārtīgi strā-

dāt. Nu — tīrā burlaku bedre. Būšot vien jāpazūd. Māte

ar' aicinot uz Brāķiem, jo grūti esot vienai noturēt saim-

niecību. Un tad kādā dienā mēs šķīrāmies: viņš devās uz

dzimteni, es paliku Pēterpilī.
Musu satiksme nepārtrūka, bet turpinājās sarakstoties
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un tapa vēl intīmāka. Mēs kļuvām tudraugi. Blaumaņa

vēstules bija atklātas, interesantas un reālas. Ļoti plašu,
saistošu vēstuli saņēmu pēc viņa «Indrānu» izrādes Rīgas

Latviešu teātrī 1904. gada 2. maijā. Tas bija kritisks ap-

skats par drāmas inscenējumu un tēlotājiem. Duburs

darījis, cik spējis, pats aizrautīgi tēlodams Indrānu tēvu.

Arī citi aktieri — Mierlauks, Rūmniece utt. — turējušies
braši savās lomās. Tomēr trūcis dziļākas elpas, īstāka

noskaņojuma, jo pielaisti «anahronismi». Arī dažās citās

vēstulēs tika vaļsirdīgi tirzātas un klāstītas intīmas un

reālas lietas. Un tad Blaumanis aicināja mani ciemos uz

Brāķiem. Varēšot viens otram izkratīt sirdi, jo daudz kas

pa šo laiku sakrājies neteikts.

Jūlija beigu pusē ņēmu atvaļinājumu un steidzos uz

Brāķiem. Te no pavasara par saimniecības vadītāju dar-

bojās mans jaunākais brālis Mīlis1. Blaumanis priecājās,
mani ieraugot. Būtu jel es pasteidzies kādu dienu laikāk,

sastaptos ar Krūžu un Akurateru, kas te ciemojušies. Un,

kad bijām daudzmaz izrunājušies, Blaumanis ņēmās

mani iepazīstināt ar Braku apkārtnes dabas romantiku,

kas viņā pamodinājusi dzejiskās emocijas un netieši

ievirzījusi rakstniecības gaitās. Un tiešām: jauka bija šī

apkārtne!

Slaidie pakalni ar simtgadīgajiem ozoliem, ēnainās

birztalas, kuru starpā kā milzeņa acs saules versmē blisi-

nāja stiebriem un kalmēm aizaugošais Pulgosnis.

— Tur — viņējā krastā, — norādīja ar žestu Blauma-

nis, — laba peldu vieta. Gan jau to izmēģināsim. Bet

šeit, lūk, Sausā grava —- mana iemīļotā pastaigu vieta.

Mēs iegājām lēzenā staltu, šķetrainu egļu iežogotā

ieplakā, kurai pa vidu vijās paplata, skuju piebārstīta
taka. Apkārt versmoja jūlija pēdējo dienu tveice, bet

gravā bija svinīgs klusums un tīkama ēnainība. it kā mēs

iesoļotu senatnīgā katedrālē. Tālāk piekalnē pletās labī-

bas lauki, un vienā no tiem slējās varens ozols.

! Miris 1906. g. Pēterpilī. Notēlots novele «Milis Kraujiņš». K.Kr.
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— Te, šinī gravā, radusies ieskaņa dažam labam dze-

jolim un novelei, — stāstīja rakstnieks. Arī «Pazudušā

dēla» dispozīcija te daļēji izstrādāta. Un, kad viņš kād-

reiz, iestudēdams Krustiņa lomu — ērglēnieši nolēmuši

uzvest šo lugu — staigājis pa gravu un žestikulēdams at-

kārtojis skaļā balsī tekstu, ganumeita sēņodama nejauši

novērojusi viņu, nobīlī steigusies mājup un ziņojusi mā-

tei, ka saimnieks laikam vairs neesot pie pilna prāta, jo

staigājot pa Sauso gravu uz priekšu un atpakaļ, mētā-

joties rokām un pats ar sevi pilnā balsī sarunājoties.
Māte tikai pasmējusies un mierinājusi uztraukušos gani:

tur jau Rūdolfam atkal kaut kas jauns nākšot klajā. Un

viņš piebilda, ka māte esot viņa vienīgais objektīvais kri-

tiķis. Daži skati, pat veseli cēlieni lugās uz viņas aizrādī-

jumu pamata laboti un pārkārtoti.
Vēlāk, kad Brakos ieradās Linards Laicens, kas bija

vēl savas literārās darbības sākumā, Blaumanis apdāļāja

viņu ar labiem padomiem un pamudinājumiem. Rakst-

nieks referēja mums par tolaik modē esošo bezdievi

Nīči, kas visā kulturālajā pasaulē sacēlis garīgo zemes

trīci.

— Painteresējieties par viņu, palasiet «Antikristu»

un «Zaratustru». Kas viņam par lielisku stilu, kas par

sātaniskām idejām!

— Bet kā: Nīče taču radījis visburžuāziskāko ego-

istu — pārcilvēku! — Laicens sparojās pretī. -— Un tad

šī miglainība un juceklība viņa filozofijā!
— Nu jā: miglas jau tur lēveņlēveņiem, — atjokoja

Blaumanis. Nīče tomēr izdemolējis vācu ideālistisko filo-

zofiju un radījis milzumu pārrunu literārajā pasaulē.
Taču jāizturoties pret viņu kritiski

. . .

Tad Blaumanis brīdināja mūs nesteigties ar dzejo-

šanu, bet dzejoļus izstrādāt, noslīpēt. Jo ko tas līdzēšot,

ja dzejolis parādīšoties kādā seklā avīzītē.

— Tā jau ir iesācēju slimība: redzēt savus pantus no-

drukātus, vienalga, kaut vai uz siļķu pusmucas. Nē, vajag
iestrādāties un tad tikai klajā nākt, — viņš nobeidza.
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Un otrā dienā, kad aizgāja Laicens, Blaumanis pra-

vietiski pateica:
— Jā, no šā pelēkā zēna reiz izveidosies rakstnieks.

Kādurīt Blaumanis ieminējās, ka jāpārrakstot tīrā

kāds stāstiņš un jāsūtot «Vērotājam», jo vajadzīga nauda.

Melnraksts glabājās turpat uz galda zem «Jugend» burt-

nīcām. Paņēmis dažas loksnes papīra, Blaumanis nosēdās

pie lielā galda priekšistabā un sāka veiksmīgi rakstīt.

Druknie, paslīpie, viņam raksturīgie burti veidojās straujā

plūdumā. Kaut ko viņš melnrakstā šad tad svītroja, uz-

rakstīja no jauna un steidzās ietvert glītrakstā.

Pārbrauca Mīlis no dzirnavām, atveda vēstules un

laikrakstus. Blaumanis gribēja tajos iemest acis. Pēc

brītiņa viņš piesteidzās pie manis, satvēra roku un, klīrīgi

smīnēdams, sāka to aumašīgi kratīt:

— Sveicu un gratulēju: tev piedzimis jauns pavēl-
nieks — troņmantnieks, urā!

— Piedzimis? Ūja, — es attraucu.

Un bijušais Grāvracis pasniedza man zilu papīrloksni,
aicinādams it kā uz sacensībām:

— Še, ņem .
. .Par godu šim gadījumam sacerēsim

kādu slavas dziesmu — odu vai oratoriju. Vielas atliku

likām. Nu! — un, pametis man uzmudinošu skatienu,

nozuda savā pusē. Es ar zilo papīrloksni paliku lielajā

istabā, kur Blaumaņa māte noņēmās ar kādu rokdarbu.

— Es jau redzu, dēls, ka Rūdolfs joko, — viņa pie-

bilda, pavērsusi pret mani savu laipno seju. — Viņam jau
atkal kaut kas tāds aiz ādas.

Pēc brīža no otras puses atskanēja sauciens:

— Kraujī, nāc nu!

Atzvēlies vienkāršajā guļamkrēslā, Blaumanis zibsnīgi

smaidīja pār briļļu stikliem. Mazā istabiņa likās šo zibšņu

piestrāvota. Aiz loga plandījās meža vīnogulāju stīgas.

Pastiepis augšup roku ar zilo papīrlapu, uz kuras vīdēja

dzejiskā kārtībā uzmestās burtu rindas, Blaumanis pa-

māja uz krēslu, kas turpat stāvēja, un iesaucās:



Rūdolfs Blaumanis jaunībā
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— Sāksim nu, kamēr nav atdzisis! — Tad pateica
virsrakstu un sāka padobjā balsi lasīt, reižu reizēm pa-

šķielēdams, kā es reaģēju uz priekšnesumu. Tā bija sla-

venā satīra «Troņmantnieka Alekseja dzimšana».

Tas bija kaut kas nedzirdēts! Viņa satīra bija nežēlīga,

iznīcinoša.

Lūdzu autoru atļaut man sacerējumu norakstam, jo

jāiepazīstina taču ar šo aso satīru mūsu Pēterpils

draugi — studenti un pagrīdnieki, kas turpināja klusībā

drupināt cara troņa balstus.

— Nē, nē, nekādā ziņā! Vai tu gribi, lai mūs abus

ietupina aiz restēm?

Un Blaumanis bažīgi noslēpa manuskriptu atvilktnē.

Šinī ziņā viņš nebija pielūdzams, ne pierunājams. Baidī-

jās riskēt, jo viņos žandarmēriskajos «ķemnorusskas»
laikos šāda politiska hiperbola bija saistīta ar bargām

represijām.

Pēc dažām dienām Ogres līcī bija paredzēti zaļum-
svētki. Blaumanis vedināja mani — iepazīšoties ar ērglē-

niešu sabiedrību. Kori vadīja viņa brālis Arvīds, vietējās

pagastskolas pārzinis. Sastapām arī dzejnieku Pēteri

Blauu. Ērgļu pagastvaldes rakstvedi. Un, kad koncerta

daļa bija beigusies, devāmies pa upes līci pastaigā un

beidzot apsēdāmies Ogres krastā uz siena gubas. Rieta

zelts skalojās un grima straumē. Bet turpat zaļumplacī

mutuļoja sabiedriskā dzīve, skanēja juceklīgas valša

skaņas.

— Mākslas profanācija «pie labas ragu mūzikas», —

ironizēja Blaumanis. Iršu prāģerus Pēteris droši vien

uzaicināšot arī pastardienā, kad būšot jāmodina miroņi

un jāspēlē augšāmcelšanās maršs . . . Un tad viņš izvilka

no kabatas zilo papīrlapu, pavērsa visapkārt skatienu un

uzsauca: — Silentium!

Tā kā «auditorija» sastāvēja tikai no trim klausītā-

jiem, iestājās absolūts klusums. Blaumanis piecēlās un

sāka piesardzīgi lasīt savu «Troņmantnieku», reizēm



pašķiebdams galvu un šķelmīgi palūrēdams. Svarīgākās

vietas viņš pasvītroja ar žestiem un balss modulāciju. Un,

kolīdz bija izskanējis varenais beigu akords, skaļa smieklu

šalts satricināja kluso Ogres leju.
Tas norisinājās 1904. gada augusta pirmajā pusē,

revolucionārā Piektā gada priekšvakarā, kad visās valsts

malās gruzdēja nemiers par carisko iekārtu, kad tautas

masās jau dunēja Ļeņina cīņā saucēja balss.
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Marta Ķice

KĀ ES ATCEROS RŪDOLFU BLAUMANI

Esmu Rūdolfa Blaumaņa mātes brālēna Šuberga
meita, dzimusi 1897. gadā. Blaumaņu ģimenē no-

nācu nepilnu divu gadu vecumā, kad nomira mana māte

un tēvs nespēja galā tikt ar pieciem bērniem. Kad man

bija seši gadi, nomira arī mans tēvs un es paliku pilnīgi

Blaumaņa mātes un paša Rūdolfa Blaumaņa gādībā, ku-

rus ilgi uzskatīja par saviem īstajiem vecākiem.

Pats Blaumanis dzīvoja Rīgā. Bet «Rīgas papus», kā

mēs viņu saucām, bieži ieradās arī mājās gan īsāku, gan

ilgāku laiku. Mājās Rūdolfs Blaumanis bija ļoti gaidīts.

Viņš arvien mājniekiem atveda dāvanas — gan drēbes,

gan saldumus, dažreiz lielajām meitām arī smaržas, kas

viņām sagādāja lielu prieku. Blaumanis ļoti mīlēja skais-

tumu un tīrību, tādēļ māja un tās apkārtne arvien rūpīgi

tika kopta. Celiņi uzkopti, zāle rūpīgi nopļauta, kociņi

apkopti un piesieti.

Mājās rakstnieks ļoti interesējās ne vien par savējo un

manu dzīvi, bet. arī par Braku kalpu un apkārtējo gājēja
gaitām. Starp kalpu puišiem viņam bija vairāki draugi,

kurus viņš sevišķi cienīja un mīlēja. Kad pats Blaumanis

bija mājās, tad gājējiem mamma arvien cēla gardāku
kumosu galdā, jo Blaumanis atzina, ka uz gājēju pleciem
balstoties viss darba smagums. Rakstnieks iejaucās arī

mājas ļaužu ģimenes dzīves lietās un raudzījās, lai tur

būtu labas attiecības. Kādreiz viņš sirsnīgi rāja puisi

Brimmerbergu, kurš ķircinājās ar kalponi leviņu.
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Blaumanis teica, ka ļaužu attieksmēm arvien vajagot būt

skaidrām un viens otru nedrīkstot sāpināt. Blaumanis vi-

sur centās nesaskaņas izlīdzināt un ļaudis samierināt.

Viņš mājās bija kā labais gars. kuru visi gaidīja kā labu

draugu, sirsnīgu, izpalīdzīgu cilvēku. Kad jaunieši posās

uz kādu sarīkojumu, rakstnieks arvien bija viņu vidū kā

palīgs gan pie sapošanās, gan priecāšanās. Sevišķi lieli

svētki bija tad, kad Ērgļos izrādīja viņa lugas. Visi māj-

nieki tādās reizēs gāja noskatīties izrādi un izteica savas

domas par redzēto. Blaumanis labprāt uzklausīja mājas

ļaužu spriedumus par saviem darbiem un teica, ka tie

viņam palīdzot labāk strādāt. Bet šad tad Blaumanis ne-

varēja samierināties ar aktieru spēli un viņa lugā notēloto

cilvēku izpratni.
Kādreiz viņš no Ērgļiem pārnāca ļoti sašutis. Tur iz-

rādīja viņa lugu — «Ugunī» vai «Skroderdienas Silma-

čos». Viņš mātei stāstīja, ka izrādē neesot redzējis savus

cilvēkus, bet svešiniekus, kuri radušies režisora un aktieru

paviršības dēļ. Tie neesot skatītājus saistījuši, bet kā ēnas

kustējušies un klīduši.

Dažreiz Blaumanis lasīja savu darbu atsevišķus

fragmentus vai dzejoļus arī bērniem, kuri gribēja zināt,

ko īsti «papus» rakstot. Tā tas bija ar dzejoli par «Vijo-

līti», kas veltīts mazajai Martai, t. i., man. Šo dzejolīti

vajadzēja noklausīties visiem mājas bērniem. Kad mēs,

mazie klausītāji, atzinām to par jauku, tad «papus» to

pasniedza man, teikdams: «To es uzrakstīju tev.»

Todien tad es biju dienas varone, un mēs abas ar Blau-

maņa mammu priecājāmies par skaisto dāvanu.

Bieži pie Blaumaņa viesojās ciemiņi, rakstnieki un

mākslinieki. Atceros no tiem skolotāju un rakstnieku

Kaudzītes Matīsu, atceros Kārli Skalbi, piebaldzēnus.

Pēdējos sava mūža gadus Blaumanis pavadīja vairāk

Brakos, jo bija stipri slims. Viņa kopšanā, kādi nu mani

bērna spēki, bija jāpiedalās arī man, īpaši, kad saslima

arī viņa māte. Bet arī slimodams Blaumanis rakstīja,

rakstīja, nevērodams ārsta aizliegumu. Ja rakstnieks



spēja un ja laiks nebija pārāk slikts, viņš labprāt sēdēja
uz lielāakmens aiz mājas. Sevišķi drūmas bija viņa pēdē-

jās dienas Brakos, kad viņš pats bija spiests visu dienu

gulēt slimības gultā, līdz pienāca viņa aizbraukšanas

diena uz sanatoriju ārstēties.

Uz sanatoriju aizbraucot, Blaumanis savai mātei teica,

lai mazo Martu arvien paturot pie sevis un no Brāķiem

nekur prom nelaižot. Tas bija pavasarī, bet rudens atnāca

ar lielām bēdām. Kādā rītā Brakos ienesa telegramu, ka

mūsu visu mīļotais «papus» miris tālajā sanatorijā. Visi

mājas ļaudis izmisumā pirmajā brīdī nesaprata, ko nu

lai iesāk un kā mēs nu dzīvosim bez viņa gādības. Viņu
drīz pārveda dzimtenē un apglabāja Ērgļu kapos. Kap-

sētā bija ļoti daudz ļaužu. No Brāķiem arī mēs visi bijām
tur. Pēc bērēm likās, ka līdz ar rakstnieku apglabāts arī

Braku mājas ļaužu prieks un labās, jaukās dienas.

Es vēl vienu ziemu nodzīvoju pie Blaumaņa mātes,

bet nākamajā pavasarī mani aizveda pie citiem radiem,

jo Braku mamma baidījās, ka nespēšot mani pietiekami
labi audzināt un apgādāt.

Atzīmēju te, cik nu man no bērnu dienām palicis

atmiņā, ko vēlāk, arī 1959. gada vasarā, Brakus apmek-

lējot, esmu atsvaidzinājusi vai savā laikā no pieauguša-

jiem dzirdējusi un iegaumējusi un ko ilgo gadu dzīve vēl

nav izdzēsusi no atminas.
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Kārlis Štrāls

RŪDOLFU BLAUMANI PIEMINOT

J a es sev jautāju, cik daudz spilgtu un noteiktu at-

miņu cilvēks spēj saglabāt sevī par to, kas viņa dzīvē

norisinājies pirms pussimts gadiem, tad man jāsaka: ne

aplam daudz. Pāršķirstot tās kā grāmatu, dažas lapas

šķiet izbālējušas, dažas salipušas, ar pūlēm uzšķiramas
un tikai retās vēl atzaigo neizdzēšamā gaismā. Tādas ir

arī manu atmiņu lappuses par mūsu lielo rakstnieku

Rūdolfu Blaumani.

Kad es pirms vairāk nekā piecdesmit gadiem pirmo
reizi redzējos ar Rūdolfu Blaumani vaigu vaigā, mēs

vairs nebijām viens otram gluži svešinieki: līdz ar manu

pirmo dzejoļu sūtījumu viņam uz Pēterpili 1902. gada
vasarā uzsāktā sarakstīšanās bija mūs jau krietni vien

satuvinājusi. Šī sarakstīšanās turpinājās līdz mana lielā

drauga un skolotāja pēdējām dienām Takaharju sana-

torijā Somijā.
Par pirmo pazīšanās ievadījumu var uzskatīt «Pēter-

burgas Avīzēs» nodrukāto, ar Matīsa Ķezbera vārdu pa-

rakstīto Blaumaņa dzejisko atbildi uz manu pirmo turpat

iespiesto dzejoli prozā «Saitēs». Blaumanis toreiz vēl ne-

zināja mana uzvārda, jo aiz zemnieciskas kautrības es

savu sūtījumu viņam biju parakstījis tikai ar šifru. lemi-

nējos par to tāpēc, ka jau šī Blaumaņa atbilde diezgan

gaiši atklāja to viņa īpašību, ar kādu katrs no latviešu
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rakstniekiem nevar vis lepoties. Tā bija viņa sirsnīgā
cenšanās ar lielāko nesavtību pašķirt ceļu, palīdzēt tikt

uz priekšu tiem jaunajiem latviešu rakstniekiem un māk-

sliniekiem, kuros viņš saskatīja talantuun kuri šķita vai-

rāk vai mazāk viņam radniecīgi savā dziņā pēc ideāliem,

kas, pēc Blaumaņa uzskatiem, rakstnieka daiļradē bija

«daiļums savienots ar spēku un dziļu cilvēcību». Aizrādī-

dams uz kļūdām un nepilnībām darbos, netaupīdams

pelnītu pārmetumu un pamācību dzīvē, lai stiprinātu
savu jauneklīgo draugu raksturu. Blaumanis veltīja tiem

arī daudz labu un uzmundrinošu vārdu, lai celtu viņu

pašapziņu, iepotētu ticību saviem spēkiem un optimis-
tisku darba prieku. Darba prieku ne tikai šīs dienas panā-

kumu labā, bet vēl jo vairāk savas tautas nākotnes labā.

No sākuma mūsu vēstuļu saturs savērpās gandrīz vie-

nīgi ap mani. Uzņemdamies mana literārā aizgādņa lomu,

Blaumanis atsaucās uz katru manu jaunu dzejoļu un

stāstiņu sūtījumu, tos kritizēdams un sijādams, rūpēda-
mies arī par to klajā nākšanu, pirmajā laikā «Pēterbur-

gas Avīžu» Literārajā pielikumā, bet vēlāk «tur, kur kaut

ko maksā», uzslavēdams šai ziņā jauno žurnālu «Vēro-

tājs». Protams, dažs dzejolis no Blaumaņa sieta iesijājās
arī papīru kurvī: «Es gribu, lai Jūs ienāktu mūsu rakst-

niecībā pa goda, nevis pa blamiera vārtiem,» viņš man

rakstīja. Un tāds bija šā lielā vārda mākslinieka vispir-

mais novēlējums visiem jaunajiem iesācējiem. Un ne tikai

tas vien! Blaumanis stipri interesējās arī par viņu dzīvi,

par apstākļiem. Es toruden tiku iesaukts karadienestā un

kalpoju Polijā, — ar cik siltu līdzjūtību viņš izvaicāja
mani par manukareivja nožēlojamo stāvokli, kur tik maz

iespējas kaut cik kārtīgam rakstnieka darbam. «Kā iet

pa dienestu? Vai neesat skrīveros? Kādi Jūsu naudas

apstākļi? Vai tur ir kādas grāmatas ko lasīt? Jums taču

uz Āziju nebūs jāiet?» (Toreiz Krievija karoja ar Japānu.)
«Vai avīzi, ko es liku Jums piesūtīt, saņemat? . . .» Tādi

un vēl daudzējādi bija Blaumaņa jautājumi. Viņš lūkoja
uzminēt manu raksturu arī pēc manu stāstiņu tēliem.
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«Kas Jūs esat «Kažkā»?» viņš jautā par diviem pre-

tēja rakstura jaunekļiem kādā manā stāstā: «Rūts un

Delnis kopā, vai Rūts vien? Pie manis tā bieži notiek, ka

mana persona sadalās divos tēlos. Viens dabū tās īpašī-
bas, kuras mani vairāk raksturo, otrs tās, kuras es vai-

rāk ienīstu vai kuras man pie citiem patīk. Kā tas ir ar

Jums? ...» Prasīdams vaļsirdību pret vaļsirdību, viņš

ļāva aizvien tuvāk ielūkoties arī sava paša dzīves dienās

un nedienās, meklēdams draudzības ceļu no sirds uz sirdi.

Blaumanis nebūtu Blaumanis, ja viņš arī vēstulēs

neļautu iedzirkstīties savam spirgtajam humoram. «Ko

velnu Jūs darījāt, ka naudas neizpelnījāt!» viņš man ar

jautru sašutumu uzsauc, kad es biju pasūdzējies par

naudas trūkumu papīram un tintei. Es uz to biju atcirtis

laikam kaut ko paasu, jo šis smalkjūtīgais cilvēks nākošā

vēstulē jau pavisam nopietnos vārdos sniedz paskaidro-

jumu: «Mans jautrais izsauciens pie Jums atradis tik tra-

ģisku atbalsi. Tā tā lieta nebij domāta
...

Es jau galu

galā pats sev arī tāpat varētu uzsaukt, kā to pie Jums

darīju. Jo kamēr mani citi biedri no veciem laikiem sēd

prokūristu un pirmo komiju vietās un ņem pa 150—300

rbļ. mēnesī, tamēr es sēdu — Brakos. Kādēļ tad nu tūliņ
uz šo teikumu reaģēt ar to: naudas nesūtiet! Ja jau man

viņas būs, sūtīšu.»

Citā vēstulē, piesūtīdams man savu fotogrāfiju, viņš

atkal pavada to ar jautra humora vārdiem: «Neticiet fo-

togrāfam, viņš ar šo bildi gribēja man glaimot, patiesībā

esmu nesmuks kā velns.» Protams, ka es neticēju, — ti-

kai nevis fotogrāfam, bet Blaumanim. Viņa seju bija

redzējis arī jau agrāk «Mājas Viesa Mēnešrakstā», kur

viņa fotogrāfija bija ievietota kopā ar Raiņa, Aspazijas,
Poruka, Deglava un vēl kādu rakstnieku uzņēmumiem.

Tomēr nevar īsti galvot, vai aiz šīs piezīmes bija tikai

Blaumaņa parastais humors vien vai varbūt arī sava tiesa

patiesa sarkasma par sevi pašu.
Visvairāk viņš savos draugos apkaroja dzeršanas kais-

lību. Cilvēka organisms, pēc viņa ieskata, bija trausls
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trauks, kurš, it īpaši māksliniekam, pārāk jāsargā, lai

tajā nerastos plaisas, caur kurām nenovēršami izplūstu

bezmērķībā arī garīgā enerģija. Te viņš bija gatavs lietot

visuasākos līdzekļus, līdz pat draudiem ar savas drau-

dzības atraušanuunvienaldzību. Ja vārdi izrādījās veltīgi.

Blaumanis lūkoja atrast citus līdzekļus, kas būtu asāki

par vārdiem. Tā kāds no viņa tuvākajiem jaunajiem
draugiem vēl ilgi paturēja atmiņā gadījumu, kurš viņiem
abiem tikko nav maksājis pārāk dārgi. Kādā vasarā, dzī-

vodams laiciņu Ērgļos un tur bieži aizraudamies jautro
ērglēniešu sabiedrībā ar iedzeršanu. Viņu pastāvīgi Blau-

manis rājis un bāris, un zvērinājis, lai uzliekot sev lauž-

ņus. Jauneklis arī solījies laboties. Bet tad nācis kāds

vakars, kur viņš tomēr aizmirsies. Viņi abi ik dienas

gājuši kopā pastaigāties uz netālo Pulgošņa ezeru, kur jau-
neklis peldējies, bet Blaumanis uzmanījis tikai, lai draugs

neaizpeldētu pārāk tālu. Arī otrā dienā pēc notikušās so-

lījuma laušanas viņi devušies parastajā gājienā. Jaunek-

lis paredzējis vakardienas dēļ lielu drāzienu, bet šoreiz

nesagaidījis ne vārda, — Blaumanis bijis kluss un vēss,

it kā pret svešu. Jauneklis apņēmies atriebties Blaumanim

un tā piespiest viņu lauzt smago klusēšanu. legājis ezerā,

viņš nolēmis peldēt tik dziļi, kamēr Blaumanis to neiz-

ciestu un sauktu viņu atpakaļ. Bet viņš jau sen bijis no-

liktajai robežai pāri — Blaumanis cietis klusu. Vēl dziļāk,
vēl dziļāk, — taču no krasta ne vārda. Tā bijusi briesmīga

pusstunda, kamēr viņš ar pēdējiem spēkiem, tikko vairs

turēdamies virs ūdens, sasniedzis krastu. Blaumanis sēdē-

jis platām acīm, bāls, bez asins piliena sejā, bet salts kā

agrāk. Viss norisinājies šausmīgā klusumā. Jaunais cil-

vēks pēc tam staigājis veselu nedēļu gandrīz kā slims,

dažbrīd nožēlodams, ka nav patiesi noslīcis.

«Pēterburgas Avīzes» bija tolaik pirmais un vienīgais

latviešu laikraksts, kas, pateicoties sava izdevēja Rāviņa

sakariem galma aprindās, varēja iznākt bez iepriekšējas
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cenzūras. Tādēļ Blaumanis pēc izstāšanās no P. Zālītes

vadīto laikrakstu redakcijas ar prieku bija paklausījis

aicinājumam uz Pēterpili, lai tur piedalītos šīs avīzes

vadībā. Blaumanis sev paņēma visnemierīgāko, tas ir,

satīrisko nodaļu, nokristīdams to par «Purva malu» un

pats sevi tajā — par Grāvraci. Avīze tika vadīta liberāli

demokrātiskā garā, tajā parādījās arī viens otrs brīvāks

vārds, un tā drīz ieguva lielu popularitāti tautā. Pirmajā
laikā Blaumanis bija sajūsmā, ka nu arī viņam vairs ne-

būs jāerrojas par cenzora sarkano zīmuli, un «Purva

malā» sprēgāt sprēgāja viņa asprātību un humora dzirk-

stis. Lasītāji — starp tiem arī šo rindiņu rakstītājs —gai-
dīt gaidīja, ko nu nākamā numurā Grāvracis būs atkal

apdzejojis, kādu sadzīves piedauzības akmeni atracis un

parādījis gaismā kā neglītu dubļu pikuci.

Avīžniecība, kaut gan Blaumanis visu mūžu ar to no-

darbojās, nekad nav bijusi viņa sirdslieta, jo pārlieku

stipri traucēja viņu piepildīt savas tālejošās ieceres daiļra-
des laukā. Arī Pēterpilī, kur viņam turklāt bija jādzīvo

kopā ar savu tuvāko palīgu redakcijas darbā, Pēterpils
universitātes studentu A. Būmani, mazā istabiņā zem

Rāviņu ģimenes dzīvokļa, — kaut ko lielāku radīt nebija

iespējams. Ne velti Blaumanis ar rūgtu ironiju kādā vēs-

tulē raksta, ka «Grāvracis te purvā aprok rakstnieku».

Un tomēr bez pilsētas rosmes viņš nespēja dzīvot. Tāpat
arī viņa materiālie apstākļi viņu uz to spieda.

Tā kā «Pēterburgas Avīzes» iznāca tikai divreiz ne-

dēļā, tad Blaumanim pietika laika rosīgi piedalīties arī

Pēterpils latviešu sabiedriskajā dzīvē. Viņš tur tiek ievē

lēts par Latviešu labdarības biedrības Teātra komisijas

priekšsēdētāju, gādā par latviešu lugu izrādēm. Starp
citu, tiek izrādīta Aspazijas «Vaidelote» ar Rīgas Lat

viešu teātra labākās aktrises Daces Akmentiņas piedalī-
šanos. Pats spēlē līdzi sava «Ļaunā gara» izrādē. Viņš at-

modina uz rosīgāku darbību arī Vītola dziedātāju kori.

Sastopas, iedraudzējas un pulcina ap sevi arī tobrīd

Pēterpilī dzīvojošos latviešu jauniešus, no kuriem minami
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skolotāju institūta audzēkņi Antons Austriņš un Jānis

Greste, karaspēka štāba rakstvedis Kārlis Kraujiņš, māk-

slas skolas audzēknis Aleksandrs Štrāls, kas vēlāk Val-

mierā gleznoja dekorācijas viņa lugai «Ugunī», un jau
minētais Pēterburgas universitātes juridiskās fakultātes

students Aleksandrs Būmanis, kas komponēja viņa lugām

arī muziķu un dziesmas.

Bet jau pēc viena gada, pat pēc nepilna gada pastāvē-

šanas, «Pēterburgas Avīžu» stāvoklis top grūts. 1903.

gada vidū viņš, starp citu, man raksta: «Es Jūsu skici ar

prieku liktu nodrukāt «Pēterburgas Avīžu pielikumā», ja

Rāviņš būtu spējīgs Jums kaut ko maksāt un ja es vēl

turpmāk būtu feļetona redaktors. Bet R. nemaksā, un es

drīzi no avīzes atsacīšos, un avīze pati laikam apstāsies, —

— Jūs arī par savām abām (jau «Pēterburgas Avīzēs >

nodrukātajām) skicēm neko nedabūsiet.»

Nācās piegriezt lielāku vērību arī kaut kam vēl sva-

rīgākam :

«Veselība Pēterburgā beidzamā laikā bija bojājusies,
bet nu esmu atkal atspirdzis ...» To viņš raksta man jau

no Brāķiem.

Atgriezies savās rentes mājās, Ērgļu Brakos, Blauma-

nis atrod saimniecību stipri nolaistu. Viņš man raksta:

«Mani apstākļi, diemžēl, šimbrīžam nav nekādi lādzī-

gie. Trīs gadus atpakaļ bij traki sausa vasara — —
bez

tam vēl šķūnis ar sienu nodega. Tad nāca divas varen

slapjas vasaras. Es dzīvoju Pēterburgā. Tā es vairāk gadu

no vietas visu savu rakstnieka peļņu esmu ieguldījis tos

Brakos, daudz simtu, tāka mamma jau vaimanā, ka izpu-

tēšot, ja neiešot laukā. Bet man Ērgļus negribas

atstāt, es negribu citur mirt kā te. Te ir varen jauki, un

te es arī vislabāk varu rakstīt. ■ Bet es Jums to ne-

rakstu, lai Jūs nu apklustu ar savām sūdzībām
...

Es tak

domāju, mēs esam nodibinājuši draudzību un pret draugu

atklātam būt — to es turu par savu pirmo lietu. Es reti

meloju, bet pret draugu — nekad.»
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Blaumaņa vīrišķīgā gara možums nekad neizsīkst.

Drīz vien viņa vēstule atnesa man ziņu, ka viņš sācis rak-

stīt jaunu lugu, kur «Trīs sirdis deg mīlas «ugunī» tā, ka

švirkst» — pie tam atsūta man svešumā arī mazu dzim-

tenes pavasara atmodas ainiņu: «Pie mums rudzi jau ir

zaļi, bet kokiem tikai mazi pumpuriņi vien vēl, pavasaris
nesteidzas.»

Gaišs radītāja prieks ieskanas Blaumaņa vēstulē par

viņa lugas «Indrāni» izrādi Rīgas Latviešu biedrības teātrī:
«.. . esmu izbraukājis Rīgu un piedzīvojis «Indrānu»

izrādi. Bij lieliska piekrišana. No daudz pusēm man tika

izteikti glaimi, ka «Indrāni» esot labākā latviešu oriģināl-

luga.»

Bija saulaina novakare, kad es pirmoreiz nonācu

Braku pagalmā, kur brīdi apstājos, vēlēdamies ieraudzīt

kādu no mājiniekiem, lai apvaicātos, vai Blaumanis mā-

jās. Tas bija parasts laucinieku pagalms vecu ēku vidū.

Dzīvojamā māja — diezgan liela, bet gandrīz bez pama-

tiem, — izskatījās zema un iegrimusi zem platajām pažo-

belēm. Neviena neieraudzījis, devos iekšā pa zemām, pe-

lēkām durvīm un nonācu patumšā saimes galā. Biju tā

aizņemts ar domām par tuvo redzēšanos, ka pat nenovē-

roju, kādi cilvēki bija istabā. Man pretī panācās paveca,

padrukna sieviete, samērā ļoti labi ģērbusies, laipna, kus-

tīga un žirgta. Tā bija Blaumaņa māte.

— Mājās gan, — viņa atbildēja uz manu vaicājienu,
— nāciet vien te. — viņa atvēra kādas manām krēslas

neapradušām acīm neieraudzītas durvis pa kreisi: — Rū-

dolf, te tev vēl viens ciemiņš!
Es pārkāpu pār slieksni uz mājas otro galu, kur bija

daudz gaišāks, un tūdaļ pazinu Blaumaņa seju. Ātri uz-

cēlies, viņš stāvēja istabas vidū nogaidoši man pretim. Es

apstājos drusku apjucis. Pēc mūsu sarakstīšanās es šo

satikšanos biju iedomājies visādi, bet tikai ne gluži tādu.

Man likās dabīgi, ka viņam vajadzētu mani pazīt bez
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priekšā stādīšanās. Istabā bija vēl kāds viesis, kurš arī

tagad uzcēlās, bet es vēl vienmēr cietu klusu. Patiesi,

Blaumanis ātri aptvēra stāvokli, un viņa seja atplaik-

snījās.

—Ā, tas jau mūsu zaldāts! — viņš teica un nāca

klāt: — Strāls?

Mēs sasmaidījāmies.

—• Štrāls, — es apstiprināju, sniegdams roku. Viņš

mani apkampa, un mēs sabučojāmies.

īsā brīdī viss sabiedriski vēsais, ko viņš lietoja pret

svešiem, bija pazudis. Blaumanis ļoti ātri pielāgojās otra

cilvēka dvēseles noskaņai un jūtām. lepazīstinājis mani

ar savu otru viesi, jau agrāk minēto Būmani, un drīz no-

vērojis, ka neesmu liels runātājs, viņš apmierinājās ar

mani tādu, kāds biju, bet tūdaļ arī ņēma visu iniciatīvu

savās rokās. Negurdinādams ar liekiem jautājumiem,

viņš deva man atpūtu no garā nāciena un kopā ar Bū-

mani nospēlēja uz gaišdzeltenām tāfelklavierēm četrro-

cīgi man priekšā dažas tehniski vieglāk izpildāmas kom-

pozīcijas. Starp citu, tika spēlētas paša Būmaņa «Uz kal-

niņa mēnestiņis», Šuberta «Ceļinieka dziesma» un kāda

poļu dziesma, jo es nācu no Polijas. Šai dziesmai bija arī

latvisks teksts, vai nu Blaumaņa tulkots, vai paša sace-

rēts, no kura, diemžēl, atminos tikai divi rindas:

Maldījāmies mēs kā pa nakti baigu:
Debesu valdnieks bij aizklāj's savu vaigu.

Tas viss apvienoja lauku mājas klusumu ar kādu dzī-

vības pilnu un nepiespiestu gara slīdējienu siltā pasaules

plašumā un bija kā radīts pastiprināt jaunos, sapņainos
Braku viesos pirmās draudzības un paļāvības jūtas.

Māte tikmēr bija pagādājusi mums launagu — tēju ar

pienu, sviestu un medu, labi daudz medus. Blaumanis

vispār cienīja saldumus. Ja es ņēmu, pēc viņa domām,

par maz medus, viņš sirdījās.
— Tas tak ir skandāls! — viņš teica un spieda ņemt

vairāk.
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Viņš jautāja, kā man patikusi viņa jaunā luga

«Indrāni», nu es to būšot «Vērotājā» jau lasījis, un bija

priecīgs, ka arī man tā patikusi. Šīs lugas panākumi uz

skatuves bija man jau zināmi. Pašreiz viņš strādāja pie

pantmērā rakstītas liela stila drāmas «Genoveva», ar

kuru cerēja izlauzt sev ceļu arī uz ārzemju skatuvēm.

Savu māti Blaumanis mīļoja vairāk par visiem cilvē-

kiem. Viņš lasīja darbus jau sacerēšanas laikā viņai

priekšā, lai dzirdētu, ko viņa par tiem sacīs. Liela tautas

dziesmu pratēja, tautas parunu un izteicienu zinātāja, at-

jautas pilna un modra, — viņa šad un tad deva savu pa-

domu, kā viens vai otrs teikums skanētu labāk un dabī-

gāk, tuvāk puišu, meitu, vecu ļaužu sarunu valodai, un

Blaumanis parasti viņai arī piekrita. Arī šoreiz, kad Rū-

dolfs lasīja man priekšā gabaliņus no «Genovevas», viņa
brīžam ienāca un, atsēdušies netālu no durvīm, klusi

klausījās. Blaumanis vispār ļoti labprāt lasīja savus dar-

bus citiem priekšā — vai nu tie bija jau gatavi, vai tap-

šanas stadijā. Tapšanas stadijā pat vēl labāk. «Atklātība

apaugļo,» viņš mēdza teikt.

Viņš iepazīstināja mani arī ar Braku apkārtni. Izgā-

jām caur Ērgļu centru ar krogu vienā, «Krievkalnu» un

baznīcu lielceļa otrā pusē. Pārgājām pār līkumoto Ogres

upi, kas, iztecēdama no krēslaina meža, aizlokās tālu pa

lēzenām pļavām un druvām. Brīdi uzkavējāmies uz tilta,

kuram pāri jumjas lapukoku zaļums.
Tālāk, garām gar pagasta māju, nonācām skolā, kur

Blaumanis mani iepazīstināja ar savu brāli Arvīdu un tā

ģimeni, tāpat arī ar pagasta rakstvedi, dzejnieku Pēteri

Blauu. Tas bija progresīvu uzskatu vīrs, un ērglēnieši jau
1904. gada rudenī līdz ar citām mūsu pirmās revolūcijas
dziesmām mācēja dziedāt arī viņa tulkoto Ungārijas brī-

vības cīņu dzejnieka Petefija dziesmu «Jau pagājusi

baiga nakts». Es gan būtu ļoti vēlējies iepazīties arī ar

Kārli Skalbi, diemžēl, tas nebija iespējams: policijas

tramdīts, pēc inspektora rīkojuma no palīgskolotāja vie-

tas atlaists, viņš tikko kā bija no Ērgļiem šķīries.
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Tika runāts par visdažādākajām, — gan vispārīgām,

gan vietējām lietām. Starp citu, arīpar ārzemju jaunāko,

it īpaši dramatisko literatūru. Tika minēti Gerharta

Hauptmaņa, Henrika Ibsena un daži citi vārdi. Bet vis-

vairāk gan un pavisam lietišķi par turpmāk paredzētiem

sarīkojumiem Ērgļu biedrības mājā. No visa varēja no-

jaust, ka te bija Ērgļu kultūras un sabiedriskās dzīves

vadošais centrs. Pavakarē aizgājām arī uz biedrības

māju, kur brīdi paklausījāmies Arvīda vadītā kora mē-

ģinājumā. Ejot Blaumanim līdzās atpakaļ uz Brāķiem,

man bija tā, it kā pie debesīm būtu izstieptas zelta stīgas

un mežu gali sanētu.

«Buču, buču, buču kā brīvas valsts pilsoņam! Ak, ne-

gribējās jau tai lietai nemaz ticēt — lasīju un slaucīju

asaras, — bet sapnis tas nav: mēs esam brīvi! Lai dzīvo

Latvija! Urā! Amen!» Tā bija Blaumaņa vēstule, rak-

stīta 1905. gada oktobrī no Valmieras man uz Poliju pēc

cara manifesta.

Kad es pēc kara dienesta beigšanas, bet vēl kara mē-

telī gāju atkal uz Brāķiem, bija dziļa ziema. Latvijā si-

roja soda ekspedīcijas. Netālu no Odzienas mežā es sa-

tiku jātnieku nodaļu ar diviem virsniekiem priekšgalā.
Vienā no tiem es varēju vērot Baltijas vācieti. Zirgu ne-

pieturot, īsi man pajautājuši, vai es demobilizēts vai at-

vaļinājumā, viņi turpināja savu ceļu Pļaviņu virzienā.

Man tālāk ejot, mežs likās kļuvis drūmāks, priežu un

egļu zari nolīkuši zemāk.

Blaumanis saņēma mani tikpat draudzīgi un laipni kā

pirmo reizi. Brakos, ja nevērojam sniegu ārā, šķiet, nekas

nebija mainījies, tikai pamazām no sarunām bija jau-

šams, ka arī uz Blaumani pagājušais gads ar saviem no-

tikumiem darījis lielu iespaidu, bijis pilns asu pārdzīvo-

jumu. Visu vasaru neesot varējis mierīgi strādāt. Mam-

mai Rīgas slimnīcā izdarīta smaga operācija. Pēdējā
laikā Ērgļu pagastā apcietināti deviņpadsmit revolucio-
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nāri. Arī Arvīdam bijis piespriests mēnesis cietumā, bet

vēlāk viņš tomēr ticis attaisnots. Vislielākās bažas paš-

reiz esot par Pēteri Blauu, kurš bijis revolūcijā ļoti dar-

bīgs. Kaut gan viņš nesacīja, bet varēja manīt, ka arī

Blaumani pašu nospiež nemiers par savu turpmāko lik-

teni. «Genoveva» stāvot nepabeigta, metīšot kādu laiku

tai mieru. Vai es zinot, ko šis tagad rakstot? «Vienu

šausmīgu dramatisku triecienu visiem mācītājiem pa

pauri . . .

Bet tagad nu liecies atpūsties pēc nāciena,» viņš

nobeidza.

Otrā dienā viņš man nolasīja priekšā dažus skatus no

šīs savas otrās tāpat ritmā rakstītās un tāpat nekad nepa-

beigtās lielā stila lugas «Dzīvais ūdens». Patiesi tā būtu

varējusi kļūt trieciens pa pieri visiem baznīctēviem. Lv

gas darbība norisinās senatnē, kur visa garīgā un laicīgā
vara sakopota viltīga un nežēlīga veca krīva un viņa

kalpu rokās, bet tauta ar neesoša brīnuma palīdzību tiek

turēta aklā paklausībā un padevībā.

Blaumanis bija lielisks rečitētājs, un šoreiz viņa lasī-

jumā sevišķi spēcīgu iespaidu uz mani atstāja dziļa tra-

ģisma piesātināta 2. cēliena aina, kur māte atved ar

«muldēšanu» saslimušu jaunekli pie krīva, lai tas dziedi-

nātu viņu ar dzīvo ūdeni.Krīvs nepaklausa mātes lūgumu,

turpretī, nojauzdams jaunekļa «muldēšanā» sev bīstamu

brīvdomību, uzsauc kalpiem: «Tam mēli izgriežat!» — un

skandē vārsmas, kurās Blaumanis ar Skarbalta muti iz-

teic savu paša ideālo uzskatu. Vēlāk šie Skarbalta vārdi

kā atsevišķs dzejolis tika iespiesti «Dzelmē» ar virsrakstu

«Mana ticība»:

Nāk katram reiza, kad zem prāta soļiem
Tās zelta trepes lūst un kopā brūk,

Kas debesis ar zemi savienoja .. .

Viņš man nolasīja arī savu nesen uzrakstīto jautro

viencēlienu «Pēc pirmā mītiņa», kur pazobojas parvecām

meitām, kuras jauno brīvību iztulko kā brīvību sev bildi-

nāt vīrus.
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Apciemojām atkal arī Arvīda skolu. Ejot gar «Kriev-

kalnu», Blaumanis pastāstīja, ka nupat vēl tur pie pa-

reizticīgo draudzes skolas skolotāja dažas dienaspaslepus

uzturējies kāds no soda ekspedīcijas lodēm izbēdzis sko-

lotājs. Par šo notikumu Blaumanis vēlāk uzrakstīja
stāstu, laizdams to klajā kā viņam rakstītu šī cilvēka

vēstuli.

Cik Braku kalnā valdīja mierīgs ziemas skandums,

tik skolā un pagastmājā visi bija satrauktā stāvoklī. Iz-

rādījās, ka rakstvedis Bļaus taisās jau šodien doties ceļā.
Vakara mijkrēslī tad nu arī atvadījāmies un mēs klusu

noraudzījāmies, kā viņa kamanas aizslīdēja garām gar

biedrības māju, garām gar viņa iemīļoto Kaķaraga kro-

dziņu, ievadot viņu emigranta gaitās caur Somiju uz

Šveici, kur bija jau emigrējuši Rainis un daži citi.

Mēs klusēdami gājām uz mājām.
Citu reizi brienot pa dziļo sniegu no Brāķiem uz skolu,

Blaumanis man teica:

— Es ilgi, it kā sirds jau visu būtu paredzējusi, šau-

bījos, pārliku un domāju, vai piedalīties vai ne? Neva-

rēja jau ar prātu ticēt, ka mēs kļūsim brīvi. Tomēr gri-

bējās ticēt kaut neticamam. Vēl tagad ...
es daudzkārt

tā esmu sev jautājis: «Bet, ja nu visa tauta vēl celtos un

ietu, vai tad tu arī ietu līdzi?»Un es sev atbildēju:

«letu.» — Otrā dienā pēc tam es devos mājup un arī

Blaumanis drīz aizbrauca no Ērgļiem uz Rīgu.

Atbraucis Rīgā, pirmos mēnešus, — līdz 1906. gada

jūnijam, — Blaumanis viesojas sava drauga gleznotāja

Jāņa Rozentāla dzīvoklī, kur viņa rīcībā arvien bija ne-

liela jumta stāva istabiņa blakus mākslinieka darbnīcai.

Arī es vairāk reižu viņu tur apmeklēju. Tiku iepazīsti-

nāts arī ar Rozentāla ģimeni. Kādreiz Blaumanis te savā

istabiņā nolasīja man priekšā dažus nupat uzrakstītus,

vairāku mūsu rakstnieku stilu raksturojošus dzejoļus.
Lika man uzminēt, kāds rakstnieks ar kuru dzejoli imi-

tēts, un viņa briļļu stikli jautri spīguļoja, it īpaši, kad es

pie tam kļūdījos. Kādu citu reizi, jau maijā, turp aizgā-
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jis, es nesastapu viņu mājās. Tas bija man arī pēdējais

apciemojums pie Rozentāliem: Blaumaņa draugs, skolo-

tājs Greste, pārnācis no Valmieras uz Rīgu, bija sameklē-

jis sev un Blaumanim divas istabiņas Ņevas (tagad

Blaumaņa) ielā, uz kurām tad maija beigās viņi abi arī

pārgāja. Blaumanim tas bija ļoti pa prātam, jo viņam

nepatika, ka biežie draugu apciemojumi arvien trau-

cēja Rozentālu ģimeni, kaut gan tā arī pret Blaumaņa

ciemiņiem bija arvien laipna.
Ar šo 1906. gadu tad nu Blaumanim atkal iesākās viņa

Rīgas dzīve, pie kuras viņš bija pieradīs jau kopš saviem

«kreicšūles» gadiem. Bija jāturpina arī avīžnieka darbība,

kaut gan daiļrade ar to tika stipri traucēta. Nodibinot

jaunu laikrakstu «Latvija», Blaumanis top par šā laik-

raksta atbildīgo redaktoru. Pateicoties Blaumanim, arī

man bija izdevība strādāt kādu laiku te ar viņu kopā

redakcijā. Šai bargajā reakcijas laikā nācās vest sīvu

cīņu ar Rīgas vācu avīzēm, kuras centās cik un kur vien

spēdamas pazemot latviešus kā tautu, nopulgot mūsu

valodu kā kultūrai nederīgu, lūkoja nomelnot mūs torei-

zējās krievu administrācijas acīs, pieķerdamās katram

teikumam, kur vien tas likās iespējams. Un te nu Blau-

manim bija darbs. Un viņš mācēja ar lielu taktu ne tikai

aizstāvēties, bet arī pats dot cirtienus pretī, darīdams to

vai nu pats ar savu spalvu, vai dodams norādījumus avī-

zes ievadniekamRūsim. Blaumanis nebija tēraudazobena

cilvēks, bet viņa spalva spēja dzelt pretiniekam ļoti asi.

Te pāris piemēru: vācu reakcionārajā laikrakstā «Dūna

Zeitung» bija atkal reiz uzbrukts latviešu valodai. Lūko-

jot pierādīt tās nabadzību, bija pārdrukāta vesela sleja
no kāda mūsu avīzes ievadraksta, sak, redziet: vienā sle-

jiņā 5 no svešām valodām aizņemti vārdi, jo latviešiem

pašiem to trūkst! Šie vārdi bija pasvītroti. Jau otrā dienā

mūsu avīzē tika pārdrukātas tikai deviņas rindiņas no šā

paša vācu uzbrukuma raksta, kurās bija pasvītroti veseli

8 svešvārdi. No tās reizes vāciešiem šai ziņā bija mute

ciet. Kādā citā gadījumā, rediģējot reportiera ziņojumu
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par cietumāatkal nošautiem revolucionāriem un viņu ap-

rakšanu kopīgā kapā, mana spalva nebija klausījusi

nosvītrot ziņojuma pēdējās rindiņas: «... un lēns vējiņš

birdināja baltas sniega pārsliņas uz jaunekļu kapa.»
Šis gadījums bija grūtāks. «Dūna Zeitung» nepalaida

garām izdevību vērst valsts varas uzmanību uz mūsu

redakcijas tendenci: «Latviešu laikrakstos sēž dumpinieku

līdzjutēji! Viņi lej asaras uz tiesas atzītu valsts noziedz-

nieku kapiem!» Avīzei draudēja sods vai pat tās slēgšana.
Blaumanis nervozēja. Bet jau otrā dienā mūsu laikrakstā

bija īsa atbilde uzbrucējiem. Citēju pēc atmiņas: «Jā, tie-

šām mums šo jaunekļu ir žēl, jo viņi ir mūsu tautas

bērni. Jūs gribētu varbūt, lai mēs priecājamies jums
līdzi? Vai māte var neraudāt par savu kritušo dēlu? Un,

ja viņš, aizraudamies savā neapdomībā no kādas maldi-

nošas idejas, būtu arī kļūdījies, — pat tad kur ir tā

māte, kas nesērotu par viņu? Varbūt «Dūna Zeitung»
savās aprindās spēj tādu uzrādīt, — pie mums tādas

nav,» — tāds aptuveni bija Blaumaņa atbildes saturs.

Uz gubernatora kanceleju tomēr nācās iet izskaidroties.

Bet sevišķi populāri kļuva Blaumaņa humoristiskie

«Madām Birķ un madām Eiķ» dialogi, vērsti pret torei-

zējo dažu latviešu skaluvācietību.

Blaumanis pats bija baudījis vācisku skolas izglītību,

savā jaunībā bijis arī vācu avīzes līdzstrādnieks, un tāpēc,
labi pazīdams vietējo vāciešu vājās puses, mācēja arī

cīnīties ar savu spalvu pret viņu trulo augstprātību.

Te esmu minējis tikai pāris man atmiņā spilgtāk

iespiedušos gadījumu Blaumaņa avīžnieka darbības no-

vadā. Vieglāka un jautrāka, kaut gan bieži vien tikpat

dzēlīga humora bija bez sava gala. Daudz kas no tā pa-

lika neiespiests, jo — nebija drukājams.
Liela laikraksta atbildīgajam redaktoram, protams,

vajadzēja ieturēt avīzē tās izdevējiem vēlamu virzienu.

Blaumanis to nespēja. Pēc kādiem mēnešiem viņš no

atbildīgā redaktora pienākumiem atteicās, paturēdams
sev tikai literārā pielikuma un feļetona vadību. Te man
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nāk prātā vēl kāda Blaumaņa īpatnība: viņš nekad ne-

smējās. Tikai viņa acis brīžam smaidīja vai šķelmīgi

pavīpsnāja caur briļļu stikliem. Pat tādās reizēs, kad vai

nu redakcijā, vai draugu vidū ar kādu asprātību vai joku

bija izraisījis citos gandrīz nevaldāmus smieklus, viņa

briļļu stikli tikai pa mirklim jautri iedzirkstījās. Vismaz

es nekad netiku dzirdējis viņu skaļi smejamies.

Uzņemoties «Latvijas» redaktora pienākumus, Blau-

manis dažu labu no saviem draugiem — rakstniekiem

neatrada vairs Rīgā. Rainis, Aspazija, Skalbe atradās

emigrācijā, Akuraters un Krūza — apcietinājumā, Aus-

triņš 13. janvāra demonstrācijā ievainots, klīda bez doku-

mentiem gan šur, gan tur, tikai pa retam uzdrošināda-

mies atbraukt Rīgā un pārgulēt kur kuro nakti pie

paziņām. Un te nu atkal jo gaiši parādās Blaumaņa

drauga sirds. Viņš apmeklē arestētos cietumā, iesūta tiem

naudu, grāmatas; emigrantiem dod tulkojumus, izgādā

literatūras fonda aizdevumus, lai viņi varētu dzīvot. Arī

«Latvijas» literārisko pielikumu pilda galvenā kārtā jauno

dzejnieku darbi. Tur parādās Linarda Laicena, Roberta

Eidemaņa (Lejenieša )un vairāku citu savas gaitas tikko

uzsākušu rakstnieku stāsti un dzejoļi.

Blaumanis bija mūžam nerimstošs, darbīgs gars.

Nevarēdams Rīgā nodoties nopietnai daiļradei, viņš brauc

uz Brāķiem, bet neklusināmas slāpes pēc sabiedrības

trauc viņu atkal uz Rīgu.

Blaumanisarvien ņēma ļoti možu dalībusabiedriskajā
dzīvē: Ērgļos spēlēja līdzi savās lugās; Pēterpilī vadīja

latviešu teātri; Valmierā savā lugā «Ugunī» pats tēloja

baronu Mēvenšternu, Rīgā nepalaida garām nevienas

pirmizrādes. Stingri vēroja arī jauno rakstnieku pirmos

soļus dramaturģijas laukā. Piemēram, noskatījās Edvarta

Vulfa «Tea Moreni» uzvedumā uz Latviešu biedrības

skatuves. Pie sevis uzaicinātu rakstnieku — Annas Briga-

deres, Friča Bārdas un citu — pulciņā noklausījās Jaun-

sudrabiņa pirmo lugu «Traģēdija» autora lasījumā, pēc

tam katrs izteica savas domas par to. Še tad lugā pirmo-
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reiz dzirdējām arī vēlāk Emīla Dārziņa komponētās

Jaunsudrabiņa nāru dziesmiņas «Rozes vai lilijas, nāc,

ak, nāc» vārdus.

Pret toreizējo moderno romantismu Blaumanim ne-

bija nekas pretī — viņš augstu vērtēja Meterlinku, Vaildu

un citus rietumu modernistus, bet viņš necieta latviešu

rakstniekus, kas domā, ka viņu lugas saturs kļūs cēlāks,

ja tās varoņiem dos nelatviski skanošus vārdus. Pēc «Tea

Moreni» izrādes viņš man sacīja: «ledomājies, ka jūs-

mīgā Tea Moreni vietā uz skatuves tikpat bieži atkārtotos

Trīne Lapiņ, — publika smietos.»

Nevarēdams gandrīz nevienu dienu iztikt, neredzot

ap sevi cilvēkus, viņš arvien apmeklēja arī savus pazīs-
tamos un draugus, sevišķi bieži aiziedams pie Rozentāliem

vai pie Brigaderiem. Šad un tad viņš atnāca arī pie mums

ar brāli. Te viņš izturējās daudz brīvāk. Parunājies no-

pietni, viņš pajokoja, pastāstīja arī vienu otru anekdoti,

visvairāk no aktieru dzīves, apspriedās ar brālipar jaunām
karikatūrām «Skaidienai», tad vai nu gāja projām, vai

atlaidās uz kušetes pusguļus, atbalstīja galvu rokā un,

garīgi atpūzdamies, klusu sekoja mana brāļa otas vilcie-

niem uz audekla.

Viņš tiešām Rīgā izskatījās daudz gurdāks, nekā to

biju redzējis Ērgļos. Bet viņš negribēja par to runāt, var-

būt arī pats no sevis to slēpa. Arī citiem viņa pamācība

bija: «Bēdas vajag pārlauzt ar darbu, grūtsirdību pār-

varēt ar jautrību.»

Reizes divas viņš tomēr aizsūtīja mani pie sava drauga

Dr. Skujas Āgenskalnā ar lūgumu nākt viņu apraudzīt.

Blaumaņa veselība atkal bija tiktāl pasliktinājusies,
ka 1906. gadā, jūnija mēnesī, viņš nogulēja Dr. Putniņa
klīnikā. Tomēr arī pēc tam viņš turpināja savu možo sa-

biedrisko dzīvi. Viņa divās istabiņās Ņevas ielā 8, kur

viņš dzīvoja divatā ar skolotāju Gresti, bieži viņu ap-
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meklēja gan lūgti, gan nelūgti viesi. 1907. gada pavasari

viņš pieņēma dramaturga vietu Latviešu biedrības teātrī.

Piedalījās rakstnieku vakaros Rīgā un Jelgavā, šad un

tad gādādams tajos arī par muzikālo pusi. Atceros vienu

šādu vakaru Odiņa skolā, Martas ielā 5, kur strādāja arī

Greste. Šinī vakarā bija jāuzstājas arī man ar saviem

dzejoļiem. Tajā piedalījās arī dziedātāja Mediņa-Zīgerte,
un man, pēc Blaumaņa priekšlikuma, bija tā jāatved un

jāpavada mājās, jo Blaumanis turēja par goda lietu, lai

aicinātai māksliniecei nekad netiktu atļauts ceļu līdz

izrīkojuma vietai mērot kājām. «Un kaut arī tie būtu

tikai desmit soļi.» Tas nu bija arī pēdējais rakstnieku

vakars, kur es piedalījos kopā ar Blaumani. Tomēr ne

tikai tāpēc šis vakars palicis atmiņā, bet īsteni gantādēļ,
ka šī pati skola un šī pati klase bija tā vieta, kur pusgadu
vēlāk Rūdolfs Blaumanis savā ceļā no Brāķiemuz Somiju

pēdējo reizi vēl īsu brīdi Rīgā atpūtās un tika pēdējo
reizi mūsu ārstu izmeklēts. Visu grūto ceļu no Brāķiem

uz Takaharju sanatoriju Blaumani pavadīja viņa līdz

pēdējam uzticamais draugs Jānis Greste.

1908. gada sākumā, izbraucot no Rīgas uz mātes dzim-

šanas dienu, 40 verstis garajā ceļa posmā no Kokneses

stacijas līdz Brāķiem ziemas spelgoņā Blaumanis saauk-

stējas un iesākas viņa 8 mēnešus ilgā cīnīšanās ar nāvi.

Nepalīdz ne mātes gādība, ne vietējā ārsta apmeklējumi,
nedz Dr. Skujas izbrauciens pie viņa no Rīgas. Kad jūnija

vidū ar draugu palīdzību ir sagādāta iespēja ievietot viņu

Somijas sanatorijā, Blaumanis ir jau tik vājš, ka,Grestem

atbraucot, viņu uz turieni aizvest, jau sen vairs nespēj

pats staigāt un ir ar krēslu jāaiznes līdz lielceļam.

Takaharjū viņa veselība uzlabojas. Viņš spēj atkal

atsākt sarakstīšanos. Vēl 28. jūlijā man rakstītajā vēs-

tulēviņš ir tas pats agrākais, brīžam visai drastiskais Blau-

manis. Arī šīs pēdējās vēstules saturs atkal savērpjas vai-

rāk tikai ap mani. Par sevi tikai divi trīs rindiņas: «Par

veselību — ko lai saku? let sīciņiem solīšiem uz labo

pusi. Cerēsim, redzēsim tālāk!»



Šai vēstulē ir ari viņa laikam gan pēdējais dzejiskais
dabas — šoreiz Somijas dabas — attēlojums:

«Sanatorija ir visapkārt apņemta no priežu meža.

Dienas pusē ir redzams Saima ezers, kas pienāk diezgan

tuvu. Kad manas balkona durvis stāv vaļā — un tās stāv

pastāvīgi vaļā — tad es ir no gultas varu redzēt ezeru

vizam. Meža priekšā, netālu no mājas, stāv atsevišķi divi

koki: priede un bērzs. Bērzs arvien palokās pret priedi kā

mīlīgs latvju jauneklis, bet priede izturas auksti kā somu

jaunava . . . O, man te ir daudz dzejas! Kad vēl dzeguze

kūkoja .. .
Naktīs, kad biju izkāsēj ies, tak tik patīkami

bija noklausīties kādās piecās sešās kūkotājās, kas uz ap-

kārtējām salām dzīvoja.»

Bet, kad es savu atbildes vēstuli biju jau ielicis ap-

loksnē un ņēmu spalvu, lai uzrakstītu adresi, vairs šādas

adreses nebija: tieši taibrīdī man ienesa ziņu par Rūdolfa

Blaumaņa nāvi .. .

Bēdas vajag pārlauzt ar darbu.

Bet ar ko pārlauzt nāvi?

Blaumanis arī to ir pārlauzis — ar saviem darbiem.
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Ernests Birznieks-Upītis

RŪDOLFS BLAUMANIS MANĀS ATMIŅĀS

Ar Rūdolfu Blaumani man bijis maz saskares, jo
mūsu ceļi dzīvē gājuši šķirti: viņam dzimtenē, man

tālu no dzimtenes, Kaukāzā. Bet daži brīži palikuši spilgtā

atmiņā.
Dzimtenē dzīvojot, biju savas literārās gaitas sākumā,

centos iepazīties ar visiem rakstnieku daiļdarbiem, kas

parādījās atklātībā, to starpā arī ar Rūdolfa Blaumaņa.

Viņa vārdu minēja arī Jansons savā slavenajā priekšla-

sījumā, kurā viņš ar lielu sparu, atjautu un humoru

kritizēja toreizējos rakstniekus, pārmezdams tiem dzi-

ļāka idejiska satura trūkumu un dažiem arī formas ne-

veiklību.

Neizgāja sveikā arī Blaumanis par stāstu «Šūpulis»,

viņu par šo stāstu pieskaitīja tādiem, kas nodarbojas ar

mīlestības tēlošanu vai kā Jansons savā stilā izteicās:

«Stabulē šo augsto dziesmu.»

Drīz pēc šī priekšlasījuma 1893. gada rudenī dzīves

apstākļi aizrāva mani uz Kaukāzu, no kurienes maz va-

rēju sekot latviešu literatūrai, tomēr vasarās pa atvaļinā-

juma laiku centos ierasties Rīgā uz Rīgas Latviešu biedrī-

bas Zinību komisijas vasaras sapulcēm, kur lasīja pār-

skatus par jaunāko latviešu literatūru un apsprieda to.

Uz šīm sapulcēm mēdza ierasties rakstnieki no malu

malām, še varēja iepazīties ne vien ar rakstniecību, bet

arī ar rakstniekiem pašiem. Te 1903. gadā es iepazinos arī

ar Rūdolfu Blaumani.
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Visu rakstnieku uzmanības centrā toreiz bija Rainis,,

kurš nesen bija atgriezies no Slobodskas trimdas un kļu-
vis populārs ne vien kā jaunstrāvnieku vadonis, bet arī

kā nule iznākušā dzejoļu krājuma «Tālas noskaņas zilā

vakarā» autors, kura dzeju progresīvi un revolucio-

nāri noskaņotā jaunatne uzņēma ar lielu sajūsmu un

kas tiešām arī bija ievērojams notikums mūsu lite-

ratūrā.

Kādu dienu Zinību komisijas sapulcē Raiņa draugu
un piekritēju vidū konspiratīvi izpaudās ziņa, ka nolemts

vakarā apsveikt Raini Majoru Labdarības biedrības skolā.

Sarunājām ar Ķēniņiem un Rūdolfu Blaumani arī mēs

aizbraukt uz turieni.

Lai policijai nebūtu uzkrītoša plašā sanāksme, bied-

rības augšējās telpās bija sarīkota balle, bet apakšējās
nolikta Raiņa un Jansona godināšana. Pa ceļam vagonā

iepazinos ar Pīpiņu-Vizuli, Vili Dērmani un Jūliju Diev-

kociņu, vēl pavisam jaunu skolotāju gaišiem matiem,

pelēkās pašaustās drēbēs.

Lielajā ļaužu burzmā tūliņ izklīdām, palikām arBlau-

mani divatā vien dejotāju barā. Pēc kāda brīža mūs aici-

nāja lejā. Apakšā visas telpas bija pilnas pieblīvētas, pa

lielākai daļai jaunatne, ļoti daudz ebreju.

Plašajā istabā patlaban kāds turēja runu. Krēslos

sēdēja Rainis, Aspazija, Jansons ar dzīves biedreni un

vēl daži. Aspazijai un Jansona dzīves biedrenei bij klēp-

jos kupli sarkanu ziedu pušķi. Logi uz dārzu vaļā. Logos

sadrūzmējās jaunieši. Pēc sumināšanas runas pa logu

ielēca kāds ebreju jauneklis un dedzīgā balsī sāka dekla-

mēt krievu valodā Gorkija «Pesņ o sokoļe». Viņš dekla-

mēja ar lielu aizrautību, un viņa acis likās šķeļam dzirk-

stis. Pēc deklamācijas atskanēja skaļi aplausi, un pa lo-

giem sāka lēkt iekšā jaunatne no dārza.

■— Te ir pārāk karsts, — ieteicās Blaumanis, — iesim

atkal augšā.
Augšējā zālē muzikanti spēlēja bez apstājas un
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cīdami.

— Te vienas pašas trepes šķir divas savādas pasau-

les, — Blaumanis prātoja. — Tur, apakšā, jaunieši taisa

politiku, bet te veči nosvīduši lido pa zāli, katrā stūrī ar

līko kāju piesizdami grīdai . . .

Šajā vakarā es mācījos Blaumani pazīt kā humoristu,

jo viņa valoda bija bērtin piebārstīta ar komikas un

humora dzirkstīm. Tomēr no viņa stāstiem, kur arī daudz

komikas un humora, man vislabāk patika un patīk tra-

ģiskā novele «Nāves ēnā».
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Jānis Greste

ATMIŅU DRUMSLAS

No tiem laikiem jau pagājuši ilgi gadi. Tikai reti,

spilgtākie gadījumi asi asi iespiedušies atmiņā, bet

daudz kas izdzisis; palikušas tikai miglainas kontūras.

Tagad jaucas pa atmiņām, sak, kur un kad tas bija, bet

grūti pēdas sadzīt. . .
Tas bija toreiz, Pēterpilī, kad sāka iznākt «Pēterbur-

gas Avīzes» un Grāvracis saimniekoja pa «Purva malu».

Tikai tie, kas paši šo laikmetu līdz pārdzīvojuši, spēs

saprast, ar kādu nepacietīgu uzbudinājumu var gaidīt
avīzi, ar kādu kāri var rīt katru drukātu rindiņu. Tas bija
lielisks baudījums — nosēsties pulciņā un izjust to spirgto

vēsmu, kas plūda pretim no laikraksta. Varbūt jaunība

tur vainīga, bet — pēc tam gan neko vairs neesmu lasījis
ar tādu līksmību.

Blaumanis bija atnācis uz «Vaidelotes» izrādi Pavlo-

vas zālē. Tur starpbrīdī mēs — skolu jaunatne — sākām

ar acīm meklēt Blaumani. Vēl tagad viņu redzu tāpat
kā toreiz: starp frakainiem un ļipainiem kungiem iet

viens vienkāršos svārkos, iet uzmanīgi pa glumo parketu,
un var redzēt, ka tas nu gan uz parketa nav audzis. Rau-

gās caur savu zelta brilli, tā ka mums palika neveikli.

Mēs viens otram piebikstījām: «Tā vien pielūko, ka Grāv-

racis tevi ar neieliek Purva malā.» Viņš mums toreiz

izlikās tik briesmīgi gudrs, augsts un nepieejams kungs.

Dažas nedēļas vēlāk Gaļernajā, «Pēterburgas Avīžu»

redakcijā, redzēju viņu mazā, piekrautā istabiņā kopā ar
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Aleksandru Būmani. Blaumanis sēdēja uz galda gala,,

sviesta spainītis līdzās. Un nu viņš savā valodā un sa-

tiksmē bija tik vienkāršs un tik sirsnīgs, ka nu no viņa
nemaz vairs nebija bailes. Skaidra lieta — Blaumanis

tūlīt mudināja un drošināja rakstīt «Purva malai». Aiz

iecietības pret jauniem skribentiem — drukāja arī. Tāds

nu Blaumanis reiz bija, ka viņš priecājās par kuru katru
r

kam paveicās kaut ko uzrakstīt. Viņam bija sevišķa tiek-

sme modināt un mudināt jaunos. Bet neba nu katrreiz

tā sēkla krita uz labu zemi.

Tad — Braki. Mazas grabošas durtiņas ar stikla lo-

dziņu augšgalā, aizbultējamas ar mikroskopisku aizšau-

jamo — tādas bija Blaumaņa parādes durvis. Priekš

jaunajiem te bij Meka, un dažs labs Šinīs zemajās dur-

tiņās ir liecis savu galvu. Aiz šīm durvīm pirmajā istabā

mazs skapītis, galdiņš ar pāris krēsliem un klavieres —

priekš ciemiņiem, Blaumanis gan reti pie tām piesēdās.

Pie sienas Blaumaņa tēva — pavāra ģīmetne. Tas arī

viss. Par to otra istaba, Blaumaņa rakstāmā istaba, bija

bagātāka. Uz krāģīša uzgāztas durvis — tas bij viņa
rakstāms galds. Pie maza, šaura lodziņa — vienīgā lo-

dziņa istabā — krēsls. Saules nu gan te daudz nebija.
Pie tumšās sienas — plaukts no augšas līdz lejai. Uz

plaukta Blaumaņa bibliotēka, daudz papīru, avīžu un vēl

dažādas citas vajadzīgas un nevajadzīgas lietas. Turpat

Blaumaņa gulta, tad drēbju skapis un mātes gulta. Pagro-
zīties jau te varēja, bet vairāk arī ne. Uz durvīm, tas ir,

rakstāmā galda, kā jau piederas, atkal papīri, un —

sevišķs cilājams koka krāģītis, viss aprakstīts. Blauma

nim bija paraša, rakstot likt papīru nevis tieši uz galda,
bet uz šī krāģīša. Laikam mugura un krūtis bija mazāk

jāliec. Viss stipri vienkārši, vecpuisiski, bet silti gan Daž-

reiz mēļoja: «Kad būšu bagāts, tad es sev nopirkšu grā-

matu skapi ar stikla durvīm.» Līdz grāmatu skapim gan

nu viņš netika.

Blaumanis Brakos skaitījās saimnieks, bet saimniecībā

gan īstas saimnieka rokas nevarēja manīt, un, kā nu
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kuram tur labpatikās strādāt, tā bija labi. Rezultāts bija

tas, ka Blaumaņa spalvai bija jāpalīdz māju noturēt un

izvilkt. Blaumanis reiz taisījās rakstīt lugu «Bada kal-

nā» — te bij domāti Braki. Bet pie Brāķiem viņš tomēr

turējās, jo tie deva iespēju uzņemt vienu otru no jau-

najiem.
1904. un 1905. g. Blaumanis pa divi lāgi dzīvoja pie

manis Valmierā. Pirmoreiz viņš ārstējās jeb pareizāki —

rūdījās. Kārtīgi katru dienu notika aplaistīšanās pēc

Kneipa, tad berzēšanās un pastaigāšanās. Un tas viss ar

lielu nopietnību un akurātību. Kāsēt viņš nekāsēja, bet

par krūtīm reizēm žēlojās tāpat kā par reimatismu, kurš

viņam lauzīja roku un nelika naktī mieru gulēt. Tepat
Valmierā viņš inscenēja «Ugunī», vadīja režiju un pats

spēlēja baronu Mēvenšternu. Ar izrādi viņš bij tā mierā,

ka grasījās braukt ar Valmieras diletantiem uz Rīgu

viesoties.

Tas nu bij labi, ka 1905. g. rudeni un pašu revolūcijas
laiku Blaumanis pavadīja Valmierā. Kas zin, vai Ērgļos

arī šo nepolitiķi nebūtu aizķēris revolūcijas virpulis. Par

sevi kā par politiķi Blaumanis bieži zobojās: «Kas nu es

par politiķi, lai nu politiku taisa gudrāki kungi.» Un tomēr

Valmieras biedrības zālē lielā mītiņā Blaumanis reiz uz-

stājās ar runu par skolas lietām.

1905. gada oktobra dienās, kad mūsu laikraksti sāka

runāt tādu valodu, kāda līdz šim bija pilnīgi sveša, viņš
aiz brīnumiem grozīja galvu un raustīja plecus. Redzu

viņu agri rītā uz gultas malas sēžam, neapģērbušos, ar

«Baltijas Vēstnesi» rokā. Viņš to lasa, groza, brīnās, uz-

sit ar roku un prasa: «Vai tas ir tiesa, ka nupat katrs var

rakstīt, ko viņš grib? Vai es nefantazēju, vai mani acib

nemāna? Lasi tu man priekšā, vai tu to pašu izlasīsi. Bet

ko tad nu cenzors teiks? Vai Rupucis to cietīs!» Cik at-

ceros, viņš rakstīja vienu joku par cenzoru, kurš pats

sevi nocenzējis. Tepat pa revolūcijas laiku viņš uzrakstīja

lugu «Dzīvais ūdens». Ilgus gadus neviens par šo lugu
nekā nezināja pateikt, pat šaubījās — vai tāda esot
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rakstīta. Bet par to nu šaubu nav. Tā kā mūsu dzīvoklis

stipri līdzinājās iebraucamai vietai, tad palaikam mēs;

ar skolniekiem dežurējām pie durvīm un nelaidām ne-

vienu iekšā. Blaumanis lasīja lugas sākumu priekšā. Tur

bij runa par vecu krīvu, kurš audzina sev vietnieku —

Kuno. Pēdējā loma tika mērķēta Ādolfam Grestem. Arī

citas lomas viņš bija jau sadalījis. Lugai vajadzēja attē-

lot konfliktu starp diviem pasaules uzskatiem — vecā

krīva un viņa mīluļa — nākošā, jaunā krīva. Katrs no

tiem grib tautu vest saulītei pretim pa savu ceļu. Atceros

pat kādu atsevišķu frāzi: «Jo svētulība liekuļiem vismīļā

sega, tādēļ ka tā visbiezā.» Ja nemaldos, tad uzrakstīts

bij pusotra cēliena. Vai viņš vēlāk turpināja, nezinu teikt.

1906. gadā dzīvojām Rīgā, Ņevas ielā 8. Toreiz Blau-

manis kā laikraksta redaktors dabūja 100 rbļ. mēnesī un

varēja beidzot sev atļauties mīkstu dīvānu. No savas algas
viņš līdzēja bēgļiem un uzturēja kādu emigrantu ārzemēs.

Kā redaktoram, viņam iznāca nepatīkamas darīšanas ar

gubernatoru, bet ar to krievu mēliBlaumanim gāja grūti.
Vācu valodu viņš pārvaldīja visā pilnībā, bet par krievu

valodu sūrojās, un, kad viņš bija piespiests iet pie «kun-

giem» audiencē, tad tie bija rūgti brīži. Reiz nopietni

saņēmās mācīties krieviski. Mācības grāmata — Veresa-

jeva «3anHCKH Metode — lasīšana un tulkošana.

Akurāti katru dienu iztulkojām 3—5 lappuses, un Blau-

manis pēc beigtas stundas vienmēr ievilka strīpu ar

nagu vai zīmuli. Pacietības viņam bija diezgan, bet gluži

galā ar šo grāmatu netikām.

Kad Blaumanis sevi jutās uz «grūtām kājām» (paša

izteiciens), tad mēdza lēnām staigāt pa istabu; staigāja

viegli un uzmanīgi, it kā nēsātu dārgu stikla trauku. Kad

meklēja jaunu kabatas lakatiņu — tā bija zīme, ka nupat

raksta ko bēdīgu. Rakstot viņš dzīvoja līdz, šņukstēja un

slaucīja asaras. Komiskas lietas rakstot, valdījās, bet, ja
tad spruka smiekli vaļā, tad smējās no visas sirds līdz.

Lasīja labprāt priekšā un deklamēja ar lielu prašanu.
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Vasarassvētku sestdienas vakars. Vispirms staigāšana 1

pa bodītēm pēc desām, siera un cukura, tad vecpuisiskās

vakariņas, pēc tam parastā rokas masāža (par kuru man

gan drusku šaubas, vai viņa bija zinātniski pareiza).
Blaumanis pats mācīja, kā klapēt, kā spaidīt, kā braucīt

un kā berzēt. Apgalvoja, ka pēc pamatīgas masāžas varot

mierīgi gulēt, bet vakarā nemasēta roka nedodot naktī

miera. Bija vēl agrs, nenāca miegs, sākām prātot, cik labi

tagad uz laukiem, kā tur gatavojas Vasarassvētkiem: sak,

šiem tur meijas, silti plāceņi, bet mums nekā. Sākās fan-

tazēšana — lūk, mūsu pusē tā izskatās Vasarassvētkos,

bet mūsu pusē atkal šādas parašas. Nāca prātā māte, kas

pašlaik velk karstu plāceni no krāsns, uzliek uz ceļgala,
atdur ar īkšķi doniņu, nolauž un iedod puikam. Uz pa-

galma balss sauc: «Meitieši, uz pirti!» Vai redzi, no pirts

pār pagalmu nāk vecītis pliku galvu, apakšdrēbēs, ķipīti
rokā, slotiņu padusē . .. Nogrimām atmiņās. Blaumanis

apklusa. Pēc brīža viņš piepeši uztrūkstas gultā uz ceļiem.

Pabrīnījos un ieprasījos: «Kas nu? Roka sāp?» Blauma-

nis iesit sev pa pieri un noslēpumainā balsī čukst: «Vai

zi' ko, Janci, es rakstu vienu stimmunga lugu, tā i no-

saukšu «Sestdienas vakars». Tad viņš piecēlās, lēniem

soļiem pastaigāja pa istabu kādu ceturtdaļstundu, apstā-

jās pie loga, labu brīdi nekustēdamies stīvi raudzījās
gaisā, tad likās atkal gultā un varēja just — ka neguļ,

bet pārdzīvo «Sestdienas vakaru», kurš drīz pēc tam nāca

uz papīra.

īsta rakstāmgalda Blaumanim nekad nebija, bet pa-

pīru bija blāķiem. Kad uz mazā galdiņa kārtība tapa ne-

ciešama un kāds vajadzīgs papīrs bija nozudis, viņam

uznāca vēlēšanās galdu sakārtot. Uz kārtošanu viņš tai-

sījās ilgāku laiku. Kārtošanu viņš mēdza darīt tā: paņem

kādu papīru paku, staigā pa istabu un meklē, kur to no-

likt. Papīrus šķirstīdams, viņš uzduras kādam interesan-

tam rakstam, sāk lasīt un aizmirst, ka viņš «kārto». No

vienas čupas ronas uz krēsliem un galdiem jau vairākas

čupas. Nākošās dienās čupu skaits vairojas, tā ka krēsli
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un galdi bija papīriem nopakoti. Bija tādas reizes, ka,

tēju dzerot, bija jāstāv kājās, jo krēsli aizņemti. Atceros

tādu skatu: istabā ienākot, redzu Blaumani uz ceļiem pie
krēsla zemē. Viņš smej pilnā kaklā. Izrādās, iekritusi

prātā laba ideja par dēlu krievu kreklā ar bumbuļjostu.
Tēvs dēlam dod draudzīgu padomu: «Bāz, dēliņ, labāk

kreklu atkal biksēs atpakaļ ...» Tā neērtās pozās Blau-

manis gan vairāk lasīja nekā kārtoja. Kad nu papīri bija
«izkārtoti» pa visu istabu un šāda kārtība palika neērta,

jo nevarēja vairs ne nosēsties, nedz droši kāju spert, tad

diezgan bieži visi papīri atradās atkal vecajā vietā uz

galda. Pagāja kāds laiks — sākās atkal kārtošana.

Ar lielu sirsnību un cienību, kā pret dzejnieci un

draugu, viņš vienmēr izturējās pret Annu Brigaderi un

pat Somijā uz slimības gultas cildināja to.

Reiz Latviešu biedrības zālē «Poruka vakarā» bija
ieradies arī Poruks. Publika to sauca uz skatuves. Blau-

manis paņēma Poruku zem rokas un izbīdīja uz skatu-

ves, kur tas tā savādi un neveikli paklanījās. Pēc tam

Blaumanis ienāca zālē drūms un sagrauzts: «Ar Poruku

ir slikti. Paskat, ko viņš man ar varu iespieda saujā.

Nedrīkstēju apvainot—bija jāsaņem.» Blaumanis attaisīja

sauju un parādīja sudraba 20 kapeiku gabalu. «Šo es gla-
bāšu līdz mūža galam,» noteica Blaumanis sagrauzts,

ietina naudu papīrā un rūpīgi novietoja makā.

Blaumanim palaikam bija kāds cilvēks, kuram tas

pieķērās ar visu sirdi un par kura likteni rūpējās. Pēdē-

jos gados Blaumanis sevišķi interesējās par kādu vien-

kāršu laukstrādnieku Līcīti, kurā bija pamanījis rakst-

nieka dzirksteli. L. pārnāca pār strādnieku Brakos. Blau-

manis to mudināja rakstīt, drošināja, laboja kļūdas un

drukāja arī. Pat uz slimības gultas Brakos Blaumanis

cilāja biezo L. kladi un žēlojās, ka nevarot labot. Kad

izveseļošoties — piegriezīšot L. dāvanu izkopšanai lielāku

vērību, mēģināšot to paskolot.
Blaumanis nedomāja, ka viņam pieder rakstnieka

patentē. Raksturīgs šāds gadījums. Linards Laicens,
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toreiz pavisam vēl jauns zēns, bija uzrakstījis tēlojumu
«Lūzuma tēvs». Blaumanis to lasīja priekšā skolotāju

pulciņā, lieliski priecājās un teica, ka šis «Lūzuma tēvs»

esot savā ziņā skaistākais stāstiņš mūsu literatūrā.

Ikdienišķā dzīvē — omulīgā gara stāvoklī — Blau-

maņa stilā spīdēja cauri Grāvracis un Puliers. Toreiz,

zināms, nenāca ne prātā uzmest uz papīra vienu otru

asprātīgāku izteicienu jeb, kā viņš pats teica, — izspie-
dienu, bet — tagad nu veltas pūles mēģināt ko izspiest no

atmiņas. Te viens niecīgs gadījums: Blaumanis sēd vie-

sībās pie galda un pasniedz dāmaišķīvi ar auksto gaļu —

galertu. Dāma atteicas. Blaumanis piezīmē: «Brīnums, cik

jūs vienaldzīga, bet, paskat, kā šis ķīsels uzbudinās!»

Reiz ilgāku laiku nebiju vēstuli rakstījis. Dabūju no

Blaumaņa šādu kartīti:

Ak Jancīt, tava klusēšan',
Tā manu sirdi kremt!

Kad es par tevi domāju,
Tad gribas lielu bomi ņemt
Un tev ko uzrakstīt,

Un tev ko uzrakstīt!

(Bet neprasi tikai kur?)

Rūd.

1908. gadā Blaumanis dzīvoja pie mākslinieka Rozen-

tāla. Ziemas beigās viņš aizbrauca uz Brāķiem, lai atpūs-

tos un uzlabotu krūtis. Šīs krūtis jau sen lika sevi just.
Par viņu atpūtināšanu un uzlabošanu gan tika runāts,

bet — maz kas darīts. Istabiņā sēdot un pār galdu nolie-

coties, krūtis nelabojās. Un tad — tā staigāšana pa

bodītēm pēc maizes, siera, cukura, pusdienošana pa ēdnī-

cām, kur nu gadījās un kad laiks iznāca, — tas nu ar

nebija tas īstais priekš veselības atkopšanas. Viņš cerēja
un gaidīja, ka viņa kopotu rakstu izdošana, uz ko pašu-
laik gatavojās, dos reiz iespēju piegriezt krūtīm nopiet-
nāku vērību. Sarunas par kopotu rakstu izdošanu tika

vestas vēl pa slimības laiku, bet — viņa ilggadīgā darba
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augļi nāca plūcami tad, kad Blaumanim pašam tie vairs

nebija vajadzīgi . . .

Bet nu atpakaļ uz Brāķiem. Te viņu slimība bij saņē-

musi vēl ciešāk. Kad uz Ērgļiem izbrauca ārsts Skuja,
tas varēja tikai konstatēt, ka lieta ir nopietna un vaja-

dzīga rūpīga kopšana. Māte jau nu viņu kopa ar lielu

sirsnību un darīja visu, ko spēja, bet Brakos nebija tie

apstākļi, kādi vajadzīgi diloņa slimniekam. Sabiedrībā

valdīja maldīgas domas, ka Blaumanim nekā netrūkstot,

bet tanī pašā laikā «bagātnieks» gulēja, pareizāki —

sēdēja Brakudibenistabiņā — zemā, tumšā, piekrāmētā.
Bada — zināms — nebija, bet ērtību arī gan it nekādu.

Un tad — ārstēšanās metodes Brakos un sanatorijās —

jā, kas te bija kopīgs? Ja Blaumanis no paša sākuma

būtu nācis higiēniskākos apstākļos un ārstu uzraudzībā, —

varbūt dilonis nebūtu viņu tik ātri sagrauzis. Bet ko nu

tagad vairs līdz tāda minēšana un zīlēšana, sak, kas būtu

un kas nebūtu bijis! . . .

1908. g. 30. aprīļa vēstulē viņš, starp citu, raksta:

«Jūtos citādi spirgtāks, tikai karstums drusku pacēlies un

naktīs neļauj gulēt. Ceru visu no pavasara siltā laika.»

Cerības nepiepildījās. Jau maijā temperatūra reizēm

kāpa līdz 38°. Blaumanis palika drīz apātisks, drīz ner-

vozs un nepacietīgs. Viņš gribēja tikt ārā no Brāķiem:

«Es jūtu, ka te ar mani ir beigas.» Bet uz kurieni tad

un galvenais — ar ko tad?!

Pateicoties Dr. Skujas siltai vēstulei avīzēs, sabied-

rībai nāca zināms Blaumaņa stāvoklis, un Literatūras

fonds sāka vākt līdzekļus ārstēšanai. Kad pēc kāda brau-

ciena no Rīgas viņu gribēju iepriecināt un stāstīju, ka

sabiedrībā sāk par viņu domāt un Literatūras fonds

gādā par līdzekļiem, Blaumanis noteica: «Man tagad gluži

vienalga, ko par mani domā vai runā
— vai arī ko dara.

Bet, ja nu kāds meitietis vai arī cits kāds priekš manis

dod trīs rubļus, tad — to viņam nevar ņemt ļaunā .
..»

Kā jau teicu, Blaumanis slimības laikā pavadīja dienu

un nakti sēdus gultā, sakumpis uz ķisena, kuru tas turēja
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uz ceļiem. Salmu maiss bija noberzis ādu, un Blaumanis

sūdzējās, ka sēdēšana savienota ar sāpēm, kas viņa ner-

vozitāti pastiprināja. Aizbraucu uz Rīgu apgādāt gumijas
sēdamo ķiseni un nokārtot braukšanas lietu. Rīgā, starp

citu, gadījās ieiet kādā N. firmā. Veikala īpašnieks iepra-

sījās par Blaumaņa veselības stāvokli, vajadzībām un

izredzēm. Sarunā, starp citu, pastāstīju, ka atbraucu iegā-
dāt sēdamo ķiseni, ka stāvoklis ir grūts. N. bija lasījis
Dr. Skujas silto vēstuli «Rīgas Apskatā», kurā izskanēja

atgādinājums sabiedrībai neaizmirst rakstnieku, kas

grūtā brīdī atstāts savam liktenim. N. kustinātā balsī

žēlojās par tautas nepateicību. Vai tad Blaumanis visu

savu mūžu, priekš tautas strādādams, neesot tik daudz

pelnījis, ka par viņu tagad iedomātos? Jā, tāds — lūk —

esot tas tautas darbinieku liktenis!

Jāatzīstas, man iešāvās prātā nelabas domas, sak,

tūliņ nopirks gumijas sēdamo ķiseni un nosūtīs uz Brā-

ķiem. Nebiju trāpījis. Aizgāju apkaunējies par savu pļā-

pību, jo varēja izlikties, it kā es gribētu viņa sirdi mīksti-

nāt un priekš Blaumaņa kādu trijnieku izkaulēt.

Blaumanis atkal atdzīvojās, kad Rozentāla kundze

viņam bija izgādājusi uzņemšanu Takaharju sanatorijā

Somijā. Viņš traucās turp. Ārsti un pazīstami neieteica

doties ceļā ar tik slimu cilvēku. Un nu iesākās! . . . No

vienas puses: «Jūs varat palikt ceļā ar līķi uz rokām!»

No otras: «Janci, tu mani vedīsi!» Kam nu klausīt?! Un

tā nesaprašanā tika mērots ceļš no Rīgas uz Ērgļiem un

atkal uz Rīgu un atpakaļ. . .
Blaumanis nāca tik tālu, ka

savā klātbūtnē vairs necieta cilvēkus, pat tuviniekus ne.

Par ārstiem vairs nedrīkstēja ne runāt. No labsirdīgā,

pacietīgā un saticīgā Blaumaņa maz kas bija atlicis.

«Te Brakos ar mani ir beigas . . . Tādēļ, ja tu mani

utt., utt. — tu mani vedīsi.»

Nekas cits neatlika kā uzņemties morālisko atbildību

un, neskatoties uz brīdinājumiem, vest viņu uz Somiju.
Pa to starpu Literatūras fonds bija sagādājis līdzekļus
uzturai Somijā.
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Jā, kā nu aizvest, lai nepaliktu ar līķi uz rokām?

Tika sakombinēts vispirms ērts nesamais krēsls, spilve-
niem izpolsterēts, jo dažas verstes no Brāķiem līdz lielce-

ļam bija nolemtsviņu nest nesus. No Jumurdasīpašnieces
izdevās izlūgt slēgtu kalešu, kurai vajadzēja gaidīt uz

lielceļa un aizvest verstes 40 līdz Koknesei.

Tas bija jūnija vidū. Kad Blaumanim paziņoju, ka

braukšanas lieta nokārtota, viņš atdzīvojās. Tā savā ziņā

bija amnestija notiesātam. Braukšanas rītā viņš pats
uzcēlās no gultas, ko jau sen nebij darījis, mēģināja būt

jautrs, omulīgs, prasīja brokastis, jo šim ēst griboties.
To vajadzēja saprast šā: «Es, lūk, nemaz neesmu tik

vājš, kā es izskatos, un velti tu bažījies ar mani ceļā
doties.» Nosēdās pie galda, paņēma rokā olu, pacēla gaisā
kā alus glāzi, «pieskandināja», teica «sveiks!» un apēda
olu. Prasīja vēl otru glāzi tējas.

Bet pagalmā jau gaidīja nesamais krēsls un nesēji —

Ērgļu draugi un kaimiņi. Ārā ejot, pie spoguļa apskatīja

savu nedzīto zodu, pabraucīja to, sak, vajadzēja gan no-

dzīt bārdu, izpurināja veco, savāļāto platmali un no-

smējās: «Ta nu gan es izskatos pēc jūras razbainieka.»

Lai šķiršanos no Brāķiem padarītu vieglāku, jau

iepriekš tika par to gādāts, ka viss noritētu pēc iespējas
veikli, jautrām, cerību pilnām sejām, un skubā viņš ne-

pagūtu aptvert un izjust smago šķiršanās momentu.

Ērgļu draugi rūpīgi un viegli pacēla krēslu, Blaumanis

noņēma cepuri un, uz priekšu tālumā raudzīdamies, kaut

kam noteica: «Sveiki! Uz redzēšanos!» To jau nu gan

visiem gribējās ticēt, un Blaumanim pašam arī jo stipri,
bet — kaut ko mākslotu, piespiestu varēja dzirdēt cauri

šim «uz redzēšanos».

Koknesē nokļuvām bez traucēkļiem, bet par to vil-

cienā, pēdējā vagonā, kur Blaumanis sēdēja, tā kratīja
un viņš tā uztraucās, ka palika bailes. Bija ceļā atkal

jāpārsēstas un nu atkal jāsargās no smēķētājiem, caur-

vējiem un protestiem, sak, tādiem slimniekiem vajagot

sevišķu vagonu . . .
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Rīgā, Martas ielā 5, vēl ārsts slimnieku izmeklēja. Ja

atmiņa neviļ, temperatūra bija ap 38 un pulss 122. Bet

nu vairs nekas nelīdzēja. Tā kā Rozentāls bija izbraucis,

Blaumaņa veļu nevarēja dabūt: vajadzīgāko salasījām uz

vietas no viena otra un vakarā devāmies ceļā uz Pēterpili.

Viegls ceļš nebija. Blaumanim sāka pampt kājas, tā ka

Pēterpilī viņam patstāvīgi nācās grūti iet. Pēterpils Somi-

jas vakzālē dabūjām iepazīties ar somu cilvēcību: stacijas

priekšnieks meklēja vagonu un kupeju, konduktori gā-

dāja par ērtībām.

Dziļāk Somijā kādā stacijā bij jāpārsēžas un jāgaida
cits vilciens. Ar somu valodu gāja bēdīgi, tādēļ tikai pē-

dējā momentā apķērāmies, ka vilciens aiziet, bet līdz

vagonambija labs gabals ko iet. Blaumanis mēģināja cel-

ties — kājas vairs neklausīja. Bija kritisks moments.

Blaumanis jau nebija smags, panest varēja, bet čemodāns

kavēja. Ceļā steidzoties, dzirdam piktu, nesaprotamu

valodu: kāds svešs cilvēks atņem čemodānu, otrs aiz-

skrien pa priekšu, kaut ko rādīdams, trešais saņem Blau-

maņa roku, apliek to sev ap kaklu, sakampj manu roku

un — nesamais krēsls gatavs. Pēc dažām minūtēm jau

bijām iesēdināti vagona nodaļā, kura uz ātru roku bija
no pasažieriem atbrīvota. Svešinieki nozuda, ne paldies

nesaņēmuši. Tas viss modināja cerības, ka Somija un

somi to glābs. Gala stacijā — Punkaharju jau gaidīja

divriteņu vāģi, un ņiprais zirdziņš, nadzīgi tecēdams pa

priežu kalniņiem, aizvizināja slimnieku uz Takaharju

sanatoriju.
Skaista māja uz kalna — priežu mežā, visapkārt ezeri.

Laipna uzņemšana, laipna, inteliģenta māsa-kopēja,

glīta un tīra istabiņa somu stilā — tas viss iedvesa cerī-

bas. Kad Blaumanis tika gultā, tas teica: «Lai nu mana

lieta ņem kādu virzienu, bet nu es esmu mierā.» Blauma-

nis nemaz nezināja, ka te tik slimus nemaz pretim neņem.

Bez Rozentāla kundzes un viņas sakariem
. . .

lenāca sanatorijas pārzinis Dr. Elmgrens, kurš prata

vāciski. (No visa varēja just, ka te kāda rūpīga roka jau
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iepriekš par Blaumani gādājusi.) Pēc sarunas ar ārstu

varēja redzēt, ka Blaumanis gandrīz ar bērna uzticību

raudzījās tiklab uz pašu ārstu, kā arī viņa vārdiem un

noteikumiem. Viens moments īpaši iespiedies atmiņā.

Blaumanis, kā jau teikts, dienu un nakti sēdēja un tāpat
sēdus arī gulēja. Tikko viņš mēģināja guļus laisties, sāka

mocīt kāss. Ārsts, ārā iedams, vāciski teica: «Nu tad uz

redzēšanos! Liekaties nu guļus, rītu mēs sīkāki aprunā-

simies par ārstēšanās kārtību!»

Blaumanis pakratīja galvu: «Es nevaru guļus laisties.»

Dr. Elmgrens mierīgā, bet stingrā un pārliecinošā
balsī uzsvēra: «Sie mūssen liegen konnen!»

Un notika brīnums: Blaumanis laidās guļus un —

varēja gulēt. Redzu viņu izbrīnījušos guļam un pie sevis

kaut ko murminām. Pārsteigts, ka viņš patiesi var uz

pavēli gulēt, viņš rausta plecus, kustina pirkstus un brī-

nās : «Teic tavu teikšanu?« Sie mūssen liegen konnen! ...»

Un, ja nu viņš man reiz saka, ņem savu gultu un staigā,
tad man būs vien jāiet .. .

Tam ir spēks, tas zina, ko viņš

dara!»

Sanatorijā man nebija paliekamā vieta, tādēļ 20. jū-

nijā vajadzēja atstāt Blaumani vienu. Tas nu viņam ne-

bija pa prātam: lai paliekot vēl tepat un, ja arī esot jā-

brauc, tad lai mēģinot sameklēt Rīgā naudu, braucot

atpakaļ un liekoties tepat līdzās, jo manām «plēšām»

esot remonts ne mazāk vajadzīgs kā šim, lai dodot trīs

solījumus utt. Tas jau bija labi domāts, un viss tik lieku

reizi pierādīja Blaumaņa gādību par citiem. Lai palūdzot

Annu Brigaderi un Arturu Bērziņu parūpēties par viņi
rakstu izdošanu, un, kad šis naudu dabūšot, tad arī mani

izārstēšot.

Tanī rītā, kad no Somijas bija jāaizbrauc, Blaumanis

piecēlās slimības gultā sēdus un sāka runāt par mūsu

literatūras virzieniem. Tas bija tā uzkrītoši, jo pēdējos

mēnešos viņš bija diezgan vienaldzīgs pret visu. Te viņš

piepeši sāka salīdzināt mūsu divu lielāko rakstnieču dar-

bus, runāja karsti, it kā viņam kāds pretim strīdētos.
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Vienu no tām viņš raksturoja kā heteru, otru kā vesta-

lieni. Nelīdzēja mājieni, ka nav brīv daudz runāt, uzbu-

dināties. Likās, it kā viņam jāsteidzas, citādi būs pārvēlu,

runāja tik skaisti un ar tādu aizrautību, kā sen nebiju

dzirdējis . . .

Būtu veltas pūles mēģināt kokainu mēli at-

stāstīt dzejnieka domas un vārdus.

Bija jāsteidzas uz vilcienu. Blaumanis lika aizvest

sveicinājumu draugiem un pateicību tiem, kas par viņu

gādājuši. Tur viņš palika uz gultas ar seju pret stikla

durvīm, aiz kurām vējā šūpojās Somijas priedes un viļ-

ņoja ezers.

«Nu, vesels! Uz redzēšanos! Es tevi gaidīšu.»

Pēc tam vēl reizi redzējāmies, kad Ērgļu baznīcā aiz

slēgtām durvīm pacēlu zārka vāku . . .

Rīgā pārbraucis, saņēmu no Somijas Fr. A. vēstuli,

30. jūnijā rakstītu, kurā tas ziņo par Blaumaņa veselības

stāvokli: «Tagad temperatūra no rītiem 37,3°, kur agrāk

bija 38,3°. Ēd jau pie galda un ne gultā. Vakar nolika

otru gultu — tāda, kāda ir galerijā, — uz balkona, lai

Blaumaņa kgs gulētu ārā. Tomēr uz balkona viņš ne-

varēja gulēt, jo tam esot bailes, ka nenokrītot. (Nervi

vainīgi.) Tādēļ nolika durvīs un tad gulēja visu dienu.

Priecājās, ka esot ļoti labi. Kā redzat, iet labi. Jūs tikai,

Grestes kgs, gādājat labi pulka naudas, ka Blaumaņa kgs

še varētu ilgāki palikt utt.»

Par to jau Blaumanis agrāk arī bažījās, vai ārstēšanai

naudas pietikšot. Pietika. Pēc divi un pusmēneša ārstē-

šanās sanatorijā — 4. septembrī viņš bij savā gultā at-

rasts miris. Pēdējā brīdī pie viņa nav bijis neviena
.. .

Zārks, pušķots vainagiem, puķēm un Somijas priežu

zariem, līdz bēru dienai stāvēja Ērgļu baznīcā.

Ataicināju fotogrāfu un liku uzņemt zārku no vairāk

pusēm un Blaumaņa seju — pavisam 7 uzņēmumus. Pēc

bērēm, uz Rīgu braucot, paņēmu plates līdz, lai Rīgā
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kopētu. Bet te nu notika kaut kas, ko sev nekad nepie-

došu: vilcienā man šos negatīvus nozaga. Vēlāk griezu

zemi apkārt — velti. Par laimi, fotogrāfs visas plates

nebij izdevis, bet vienu sev paturējis, tādēļ Blaumaņa
zārka uzņēmumi ērglēniešiem ir.

Blaumaņa zārks bij sasists no plāniem dēļiem, tā ka,
zemi virsū berot, zārkam tūliņ vajadzēja saplakt. Radās

domas, ka derētu kapu izmūrēt ar ķieģeļiem. Bēres rīt-

dien, — kur ķert ķieģeļus? Cepļa tuvumā nebija, un no

Kokneses atvest vairs nebija laika. Ērglēnieši stāstīja, ka

muižā pašlaik pārbūvējot pili un tur esot lielāks vairums

materiāla. Aizgāju pie muižas īpašnieka Tranzē, ar kuru

Blaumanis ļoti draudzīgi satika. Izliku muižniekam ap-

stākļus un lūdzu pārdot, aizdot, īsi sakot, izlīdzēt ar kādu

100 ķieģeļu Blaumaņa kapam. T. vispirms izteica savu

nožēlošanu par Blaumaņa nāvi, apvaicājās par bērēm un

tad ieminējās, sak, kāda nozīme esot kapa izmūrēšanai,

un vai tas esot vajadzīgs? Atbildēju, ka esam to nolē-

muši un gribam to darīt katrā ziņā, tādēļ esam gatavi
maksāt katru cenu un pieņemt katrus noteikumus, lai

ķieģeļus dabūtu. Dabūju atbildi: «Es nezinu, vai mums

lieki ķieģeļi ir, un — strādnieki var palikt bez darba, ja

ķieģeļus atdosim; mums pašiem vēl ķieģeļi jāpērk, un, ja

mēs ķieģeļus izdosim, tad būvesdarbiem būs jāapstājas

utt.» Teicu, ka tādi untādiĒrgļu saimnieki galvoja vaja-

dzīgs — ar parakstu, ka līdz pirmdienai ķieģeļi būs no

Kokneses pievesti. Pārgāja valoda uz kaļķiem: vai mums

kaļķi esot un kā tad mēs bez kaļķiem samūrēšot. Tā bija
tāda izrunāšanās. Bija tik neveikli te lūgties, pierādīt un

nabagoties.
T. atsauca muižas pārvaldnieku un lika tam jautā-

jumu apmēram šādi: «Te lūdz ķieģeļus, vai mums ir lieki

ķieģeļi ko dot?» Pārvaldnieks paskatījās uz kungu, uz

mani, pastomījās, saprata, kas tam jārunā, un tādēļ teica,

ka ar ķieģeļiem esot pagrūti, lieku jau neesot un pašiem
vēl būšot jāpērk. Dabūju labu padomu, ka varot kapu
izlikt ar dēļiem vai ar nomalēm; materiālu varot dot, jo



šiem esot. Laipno piedāvājumu palaidu gar ausīm. Pēc

tam pieklājīgi atsveicinājāmies.
Dienu vēlāk, Blaumaņa bēru dienā, muižas īpašnieks

ar vainagu rokā gāja zārka galvas galā no baznīcas līdz

pat kapsētai.
Bet kaps palika neizmūrēts.

Tur — rudens dienā uz Ogres krasta guldījām Blau-

maņa atliekas dzimtenes smiltīs. Jau turpat bēru dienā

bij dzirdamas valodas par Blaumaņa muzeju, pieminekli.

Pagājuši vairāk nekā 14 gadi. Pieminekli jau vēl var

uzcelt, bet muzeju? Šo to jau vēl varētu sameklēt, bet —

daudz kas aizgājis bojā.

Gandrīz 10 gadus noglabāju Blaumaņa mapi, spalvas

kātu, vēstules un dažus sīkumus, bet pēc kariem, dzim-

tenē atgriežoties, atradu tanī vietā pelnu čupu. Blaumaņa

tintnīcu ar klibo pakāju, no kuras iztecēja viņa raksti,

vadāju pa Krieviju apkārt kā kaķis bērnu. Tikai vāciņš
vēl še uzglabājies. Un tomēr — Blaumaņa muzejam vēl

šo to varētu sameklēt — ja gribētu un ja būtu vērts.

Varbūt priekš jaunās paaudzes?
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Arvīds Kalniņš

RŪDOLFS BLAUMANIS MANĀ ATMIŅĀ

Mana vecāmāte no tēva puses (dzimusi Markava,

1837. g.) bija Rūdolfa Blaumaņa mātes māsīca.

Mans tēvs Jānis Kalniņš (dzimis 1863. g.) stāsta, ka

tajā laikā, kad Rūdolfs Blaumanis mācījies Ogres drau-

dzes skolā, viņi bieži jo bieži sastapušies. Tēvs arī atce-

ras, ka Rūdolfs Blaumanis vienlaicīgi mācījies arī pie

ērģelnieka Rubina meitas vācu valodu.

Ar Rūdolfu Blaumani mans tēvs cieši draudzējies arī

vēlāk, strādājot Jaunbebros par mežsargu, kad Blauma-

nis palīdzējis viņam iepirkt Bebru pagasta Silavu mājas
un uzsākt tur saimniekot.

Kad mans tēvs apprecējies un pēc pirmā dēla nāves

maniem vecākiem piedzimis otrs dēls (šo rindu autors),
«oficiāli» par manu krusttēvu Rūdolfs Blaumanis pieru-

nājis vecākus uzaicināt vietējo skolotāju (pirmā dēla

krusttēvs bijis viņš), bet kristību dienā (1894. g) skolotājs

esot saslimis, un mans īstais krusttēvs tā arī palicis
Rūdolfs Blaumanis, ko viņš vēlāk vienmēr uzsvēra, rūpē-

damies par manu audzināšanu.

Trīs savus skolas vasaras brīvlaikus nodzīvoju Bra-

kos, un Rūdolfs Blaumanis man mācīja vācu valodu, kad

Rīgas pilsētas reālskolas pirmajā klasē man šī priekšmeta

dēļ draudēja palikšana tajā pašā klasē otru gadu.

Cik sen vien atceros savas bērnības dienas, Rūdolfs

Blaumanis mūs bieži apciemoja, braukdams no Rīgas

caur Koknesi uz Brāķiem vai otrādi, jo mēs dzīvojām
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tuvu pie Kokneses stacijas, un mūsu mājās tika pūtināti

tālā braucienā nogurdinātie Braku zirgi. Krusttēvs vien-

mēr tika ļoti gaidīts ne tikai «Rīgas kukuļa» dēļ, bet

tādēļ, ka es izjutu viņa dzīvo interesi par visām manas

mazās dzīves «problēmām» un centos vērīgi sekot viņa

padomiem un pamācībām. Tā, piemēram, visu mūžu esmu

palicis uzticīgs Rūdolfa Blaumaņa norādījumam par ne-

smēķēšanu un alkoholisku dzērienu nelietošanu.

1904. g. vasarā pirmo reizi vecāki man atļāva ilgāku

laiku nodzīvot Brakos. Jutos ļoti laimīgs. Uz Brāķiem

braucām kopā ar Rūdolfu Blaumani, un ceļā viņš sīki jo
sīki stāstīja par visām interesantākajām apkārtnes vie-

tām, kā arī ar dažiem tēlainiem izteicieniem norakstu-

roja Kokneses, Bebru un citu muižu īpašniekus. īpaši

man palikuši atmiņā komiskie nostāsti par Kokneses

muižas īpašnieka un viņa «cienmātes» skopumu, kā

arī par vācu baronu nesekmīgajām pūlēm kolonizēt

Baltiju.
Rūdolfa Blaumaņa māte — Braku mamma mūs vien-

mēr saņēma ļoti ļoti sirsnīgi. Tādas pašas siltas un drau-

dzīgas attiecības Rūdolfam Blaumanimbija arī ar Braku

gājējiem, kas krasi atšķīrās no daudzās citās mājās no-

vērotā. Visi Blaumaņa darbi izstaro dziļu cilvēkmīlestību,

un tāds pats dziļi iejūtīgs un sirsnīgs viņš dzīvē bija pret

visiem, kuriem vien ar viņu nācās saskarties. Sevišķi
daudz viņš palīdzēja jaunajiem rakstniekiem un māk-

sliniekiem.

Būdams dziļi izglītots, Rūdolfs Blaumanis interesējās

par visām mākslas nozarēm. Tā viņam bija tuva arī

glezniecība, un Braku māju pirmajā istabā pie sienas bija

A. Beklina gleznas «Miroņu sala» reprodukcija, kura, kā

pats Blaumanis paskaidroja, esot viņam īpaši tuva sava

skumjā motīva dēļ.
Rūdolfs Blaumanis Braku durvju stenderēstarp pirmo

un otru istabu iegrieza robiņus, lai, kā viņš jokoja,

turpmākajās vasarās varētu redzēt, cik es būšot pa-

stiepies.
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Daudzi sīkumi jau no atmiņas pagaisuši, taču Rūdolfa?

Blaumaņa silto smaidu, ko izstaroja viņa vērīgais acu

skatiens, gadu gaita no atmiņas nevar izdzēst. Tas saistās

gan ar atmiņām par kopīgu peldēšanos tuvējā Pulgošņa
ezerā, gan sēņošanu ezera krastā, tāpat, kad atpūtāmies-

ēnainajā dārzā, Blaumanis, sevī tikko manāmi smaidī-

dams, ar dažādiem «āķīgiem» jautājumiem centās izzināt

manu zēnisko dzīves uztveri, lai pēc tam manai domu

gaitai dotu pareizo virzību.

Rūdolfa Blaumaņa un viņa brāļa ietekmē Brakos visi

spēlēja šahu. Arī mani ar šo interesanto spēli iepazīstināja

jau pirmajā vasarā, un es ar ganu zēnu un citiem sava

vecuma vasaraudžiem izcīnīju pirmās sacensības, kuras

bija pamats maniem vēlākajiem panākumiem šaha

spēlē.

Reiz, kad uz Brāķiembraucu viens pats ar velosipēdu,

ceļā man uzbruka «nelaime»: kāds nikns Iršu kolonijas
suns pārkoda mana velosipēda riepu, kad mēģināju no

viņa aizbēgt, braucot ātri no kalna. Nejaukā suņa dēļ

iebraucu grāvī un saliecu velosipēda riteni.

Kāds laipns ērglēnietis nogādāja mani Brakos, un

Rūdolfs Blaumanis manas asaras ātri nožāvēja ar dažiem

jautriem un reizē pamācošiem nostāstiem, ka nekad ne-

vajagot bēgt no nikniem suņiem un ļauniem cilvēkiem,

bet vienmēr tiem droši pretī stāties. Cilvēkiem parasti

pietiekot ar asu vārdu, tādēļ viņš arī labprāt rediģējot
laikraksta satīrisko pielikumu «Skaidiena».

Vēl man dziļi iespiedies atmiņā kopīgs brauciens ar

Blaumani uz Brāķiem pēc 1905. g. revolūcijas. Ar dziļu
sašutumu Rūdolfs Blaumanis stāstīja par soda ekspedī-

cijas nogalinātajiem nevainīgajiem 9 cilvēkiem, kuri no-

šauti mežiņā tuvupie Kokneses pagasta mājas, Kokneses-

Bebru šosejas labajā pusē. Sēru eglēm bija piekārti

vainadziņi, un Blaumanis stāstīja, ka viņš bez dziļa saviļ-

ņojuma un liela sašutuma ne reizes nevarot šai vietai

garām pabraukt.
No lodēm eglēs bija palikuši caurumiņi, pa kuriem
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asaroja sveķi . . .
Likās, ka koki raud par izlietām varoņu

asinīm.

Dzīvojot Brakos, kopā ar Rūdolfu Blaumani pa reizei

apmeklējām arī viņa tuvākos kaimiņus, tomēr visbiežāk

aizstaigājām uz apmēram 5 km attālo Ērgļu pagasta

skolu, kurā dzīvoja un strādāja Rūdolfa Blaumaņa brālis

Arvīds Blaumanis ar savu ģimeni. Viņam bija dēls, arī

Arvīds, un, kad visi bijām kopā, Rūdolfs Blaumanis mūs

sauca par «lielo Ari», «vidējo Ari» un «mazo Ari». Arvīds

Blaumanis arī bija asprātīgs un jauks cilvēks, viņš spēlēja
šahu ļoti labi un atrada laiku arī iesācēju pamācīšanai.
Abi brāļi Blaumaņi mūs, mazos, ņēma līdz uz tuvējo meža

ezeriņu, tā krasti gan bija ļoti staigni, bet tur bija daudz

raudu, kuras pa reizei varējām pat mēs, mazie, nomak-

šķerēt. Vislielākais speciālists šinī nozarē bija Arvīds

Blaumanis. Ezeriņā no plosta varēja arī izpeldēties, lai

gan vispatīkamākā peldēšanās bija Ogres upē, pašā Ērgļu
centrā.

Dažas reizes man Rūdolfs Blaumanis atļāva paskatī-
ties arī viņa lugu izrāžu sagatavošanu autora paša režijā.

Mēģinājumi vilkās vairākas stundas no vietas, bet reži-

sors un aktieri strādāja ar tādu aizrautību, ka arī man,

skatītājam, laiks pagāja gluži nemanot.

Pie Ērgļu baznīcas katru rudeni notika gada tirgus,
kurā arvien ieradās arī Rūdolfs Blaumanis, lai gūtu vielu

savai daiļradei un vērotu dažādu tautas slāņu tipus. Kopā

ar mani Blaumanis pa tirgu staigāja visu dienu. Viņam

patika raibā tirgus burzma un rosme; tikai pievakarē, kad

jau sāka parādīties viens otrs piedzērušais, tirgus kļuva

nepatīkams, bet Rūdolfs Blaumanis teica, ka arī šādi no-

vērojumi esot vajadzīgi, kaut vai tādēļ, lai varētu konsta-

tēt, cik neglīti tie esot.

Mācīdamies reālskolā Rīgā, bieži tikos ar Blaumani

viņa dzīvoklī gan tagadējā Blaumaņa ielā, gan arī viņa

vēlākajā apmešanās vietā — Jana Rozentāla dzīvoklī.

Rūdolfs Blaumanis ļoti interesējās par jaunatnes no-

skaņu un deva man bieži lasīt savus uz zilā papīra rak-
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stītos (lai acis nebojājoties) manuskriptus un prasīja, kā

uzrakstītais patīkot. Sevišķi viņš interesējās par to, kuras

vietas man liekoties jautrākās, kā es pēc apraksta iedo-

mājoties vienu vai otru situāciju utt. Tāpat viņš vairākas

reizes deva man lasīt savus rakstus, par kuriem viņam

pārmetot, ka tie esot «nemorāli», uzklausīja manu «at-

sauksmi». Gleznotāja Rozentāla dzīvoklī Rūdolfs Blauma-

nis nereti ieveda mani arī mākslinieka istabā un rādīja
tur daudzus viņa darbus.

J.Rozentālu kā mākslinieku Blaumanis ļoti augstu vēr-

tēja, bet, cik es toreiz varēju noskārst, nebija sevišķi sa-

jūsmināts par pārliecīgi stingro kārtību dzīvoklī, kas bija

namamātes — Rozentāla dzīves biedrenes nopelns.

No Blaumaņa ļoti bieži saņēmukontramarkas vai viņa

teātra kritiķa brīvkarti ieejai vienā vai otrā teātrī un gan-

drīz pēc katras izrādes man vajadzēja pastāstīt par sa-

viem iespaidiem.

Manam tēvam bija sakrājušās daudzas Rūdolfa Blau-

maņa vēstules, kurās viņš rakstīja par manu audzinā-

šanu un lauksaimniecības jautājumiem. Laikā no-

-1892.—1907. g. bija saņemtas vairāk par simts vēstulēm,

kuras pirmā pasaules kara laikā gāja zudumā.

Rūdolfs Blaumanis palīdzēja maniem vecākiem sa-

ņemt nomā valsts saimniecību pie Kokneses un regulāri

informēja viņus par visiem vietējos vai ārzemju laik-

rakstos lasītajiem jaunumiem lauksaimniecībā. Viņš pie-

runāja manu tēvu ieaudzēt tīras šķirnes mājlo-

pus, jo sugas dzīvniekus varot pārdot daudz izdevīgāk.

Mūsu mājās tika darīts viss iespējamais, lai pareizi ap-

strādātu arī zemi un mēslotu ar piemērotiem mākslīga-

jiem mēsliem.

Neprazdams pats praktiski labi saimniekot un Braku

saimniecību atstādams pilnīgi savas mātes ziņā, Blauma-

nis tomēr ļoti labi orientējās lauksaimniecības teorijā un

prata pareizi novērtēt visu jauno.
Audzināšanas jautājumos Blaumanis īpaši uzsvēra
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tieksmi apgūt plašas zināšanas, atzīstot, ka nākotnē panā-

kumus gūs tikai izglītota un strādīga tauta. Jo sevišķi

viņš ieteica mācīties valodas, lai varētu labāk iepazīt citu

tautu sasniegumus.

Manas Brakos pavadītās bērnības dienas atmiņu saule

apmirdz sevišķi spoži, un Rūdolfa Blaumaņa tēls man at-

miņā saglabājies visu mūžu.
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Anna Grēviņa

ATMIŅU PIEZĪMES PAR BLAUMANI

Man priekšā uz galda neliela grāmatiņa ar trim

liesmojošām sirdīm virs uzraksta «Ugunī» un

pirmajā lappusē veltījums «Madāmai Horst — pateicīgais
Mēvensterns». Tad vēl karte:

«Uguņotāju»
Ēdienu kārtība

Alainē

otrdien, 11. oktobrī, 1905.

Buljons ala jardiniere
Lasis ar vēžu mērci

Cāļu cepetis ar salātiem

Zemeņu saldējums

Apstiprinājis:
Barons Mēvensterns (paraksts).

Šīs divas šķietami niecīgās piemiņas uzbur atmiņā ve-

selu virkni ainu, kas piedzīvotas bērnībā un cieši jo cieši

iespiedušās atmiņā. Šo notikumu centrā — stalts tumš-

matains vīrietis kuplām ūsām, domīgi pētījošu skatienu

aiz acenēm — mūsu lielais rakstnieks Rūdolfs Blauma-

nis, ar ko man bijusi laime bērnībā bieži vien tikties,

klausīties dzirkstošajās asprātībās, ritmu un atskaņu im-

provizācijās, dzirdēt viņu lasām priekšā savus darbus,

pāri visam — «Indrānus», kad viņš pats raudāja, likdams

visai nelielajai auditorijai raudāt līdz ar viņu, izdzīvot

līdzi visu viņa daiļdarba personu bēdas un priekus.
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Kā redzams no ēdienu kartes gadskaitļa, notikumi ri-

sinājās ap 1905. gadu — šo vētraino periodu, kad ik

diena nesa jaunas cerības, kas tā paša gada beigās no-

slīka briesmīgā asiņu jūrā. Lai gan Blaumanis pats ak-

tīvi revolūcijā nepiedalījās, taču viņš ar visu sirdi juta
līdzi cīnītājiem un vēlāk vienu otru atbalstīja emigrā-

cijā. Minētās piemiņas veltītas maniem vecākiem —

Horsta madāmu un Indrānu māti tēloja mana māmuļa,
Indrānu tēvu un Sutku mans tēvs, Kārlis Dēķens. Blau-

mani mūsu mājā ieveda viņa draugs — skolotājs Jānis

Greste, un tā viņš visu laiku, kamēr uzturējās Valmierā

(1904.—1905. gadā) bija pastāvīgs viesis mūsu ģi-

menē. 1905. gada vasarā Blaumanis pat dzīvoja mūsu

dzīvoklī.

Tolaik Valmieras latviešu biedrībā bija spēcīga teātra

trupa, kas izrādīja visas labākās tālaika lugas un lugu

iestudēšanai aicināja palīgus no Rīgas. Deviņsimto gadu

pirmajā pusē par režisoru viesojās A. Mierlauks, pats arī

vairākās izrādēs līdzi spēlēdams. Mierlauka vadībā iestu-

dēja «Indrānus», kur pats režisors tēloja Kaukēnu.

— Izrāde izdevās labi, — stāsta mans tēvs. — Prāvais

biedrības nams bija galīgi pilns, publika sekoja izrādei,

elpu aizturējusi; izrādes beigās zālē brītiņu valdīja abso-

lūts klusums, kuram sekoja aplausu vētra. Cik atceros,

tad Blaumaņa toreiz nebija Valmierā, kad tur sagatavo-

jām un uzvedām «Indrānus». Par krietnajiem panāku-
miem dzirdēdams, dzejnieks pats izteica vēlēšanos izrādi

atkārtot. Nu viņš pats ņēma vadību savās rokās, pats arī

uzņēmās Kaukēna lomu tēlot. Mācījāmies dzejnieku pazīt

arī kā režisoru un kā aktieri. Kā režisoram «Indrānos»

viņam nācās tikai vietvietām šo to nogludināt; Kaukēns

viņš bija tīri kā no dzīves ņemts. «Indrānu» izrāde nori-

tēja atkal ar sajūsmu un labām sekmēm. Ar sajūsmu
savu darbu veica lomu tēlotāji, ar sajūsmu to uzņēma

publika, it īpaši skolu jaunatne. Jo sajūsmināts bija pats

dzejnieks: viņš šo Valmieras izrādi nostādīja blakām Rī-

gas un Pēterpils izrādēm.»
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Par šīm Valmieras izrādēm Greste saka, kas pats tēloja
Edvartu «Indrānos» un Edgaru «Ugunī»:

— «Indrānu» un «Ugunī» izrādes vadīja: 1) Rūdolfs

Blaumanis, 2) AI. Mierlauks, 3) Dace Akmentiņa. Tad nu

mums, diletantiem, bija jāiztur suta, ko mums lēja virsū

šie trīs lielmeistari. «Ugunī» dekorācijas gatavoja Alek-

sandrs Štrāls, ko Blaumanis šim nolūkam izsauca no

Pļaviņām. Divi tik pretēji tipi kā Indrānu tēvs un Sutka.

Abus tēloja Dēķens. Un tēloja tā, ka neesmu nekad

Indrānu labāku redzējis. Mans spriedums nav neko vērts,

bet to teica Blaumanis. Viņš salīdzināja ar Duburu un

vēl kaut ko un atrada Dēķenu pārāku. Mazāk mākslots,

īsts, pārliecinošs.

To pašu sprieda visi mazie ļaudis, kas darbojās lugā
līdz. Un skats pirtiņā — ar Dēķenu un Dēķenmāti (In-
drānu tēvs un māte) ir palicis neaizmirstams.

Kad dzīvojām kopā ar Blaumani jau Rīgā, 1907. gadā,

tad Blaumanis prātoja par to, vai nebūtu iespējams sarī-

kot «Indrānu» izrādi Rīgā, Latviešu biedrības namā, «lai

paskatās, kā spēlē diletanti!».

Viņš aktieru rutīnu uzlūkoja kā kaut ko nevēlamu,

amatniecisku. Aktieriem rutīna esot, dvēseles neesot. Bet

«diletantiem» esot otrādi, tie tiešām arī dzīvojot līdzi, —

Greste nobeidz.

«Ugunī» režiju vadīja Blaumanis, pats tēlodams ba-

ronu Mēvenšternu. Kristīnes lomā viesojās Dace Akmen-

tiņa, kas ieradās tikai uz ģenerālmēģinājumiem. Visi da-

lībnieki strādāja ar lielu aizrautību, dažkārt pat vēlā

naktī.

— Blaumanis bija pacietīgs, lēns, bet neatlaidīgs, —

stāsta mans tēvs. — Viņš lika atkārtot un mēģināt ne-

skaitāmas reizes, kamēr beidzot izdabūja to, ko vēlējās.

Pati izrāde bija svētku diena Valmieras teātra publikai.
Kas to redzējuši, tie ar prieku atceras un daudzina to.

Blaumanis pats bija tīri vai septītajās debesīs. Viņš sa-

viem «uguņotājiem» sarīkoja vakariņas. Vakars pagāja

ļoti sirsnīgā omulībā. No šī laika bieži dzirdēju Blaumani
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Latviešu teātrī par direktoru vai vismaz dramaturgu. Bet

politiskie 1905. g. notikumi deva domām citu virzienu.

Uznāca neaizmirstamās oktobra dienas. Visi kopā jūs-

mojām par jaunajām, spirgtajām vēsmām, runājām par

«manifestu», rīkojām sapulces, pieņēmām rezolūcijas un

vēlējām komitejas. Tomēr tā paša gada beigās sirsnīgais
Valmieras «uguņotāju» pulciņš izklīda. Visiem «uguņotā-

jiem» kopā pavadītais laiks palika jo mītā atmiņā.

Bēgot no cara kalpu izrēķināšanās, mans tēvs 1906.

gada sākumā pārgāja par skolotāju uz Rīgu, Ķēniņa reāl-

skolā. Rīgā atkal ceļi krustojās ar Blaumani: viņš bija
biežs viesis mūsu mazajā istabiņā, kopīgi ēdām pusdie-

nas, apmeklējām teātri un bijām priecīgi, ja dabūjām
vietu 3. balkona pirmajās rindās. Blaumanis mani labi

ieredzēja un vairākkārt izteicās: «Kad tu, meitiņ, pa-

augsies lielāka, uzrakstīšu tev savā jaunajā lugā lomu.»

Bet tas, tāpat kā «Indrānu» inscenējums Rīgā, palika ne-

piepildīts rakstnieka slimības un nāves dēļ.
Rīgā gadījās būt vienā klasē ar Elzu Peņģeroti, kas

man stāstīja, ka viņas māte esot Kristīnes prototips. Kad

Blaumanim to jautāju, viņš atbildēja:

— Jā, arī viņa, — taču Kristīnē man apvienoti divu

pazīstamu jaunavu tēli.

Mani vecāki 1906. gada rudenī noīrēja dzīvokli L. Ņe-
vas (tag. Blaumaņa) ielā 5. Blaumanis ar Gresti apmetās

mums iepretim, 8. namā, divās mēbelētās istabās. Atkal

atjaunojās vecā, labā draudzība. Tika pārrunāti politiski

jautājumi, viņš atkal lasīja mums savus jaunākos darbus.

Atceros, ka viņš ar sajūsmu lasīja variācijas par «Kas tie

tādi» un lika minēt, kura dzejnieka garā katrs dzejolis
domāts.

Mūža beigu posmā Blaumanis bija iecerējis lugu par

Genovevu un domāja, ka viņam izdosies to izveidot par

labu darbu. Taču ļaunā slimība un grūtie materiālie ap-

stākļi pārvilka visam svītru un noveda mūsu dižo rakst-

nieku pāragri kapā.
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Linards Laicens

TĀLI GADI

(Atmiņu piezīmes par Rūdolfu Blaumani)

Vienā 1904. gada vasaras rītā kautri un godbijīgi
ienāca divi jauni ceļinieki Braku pagalmā tanī brīdi,

kad mājas durvīs baltu ūdens krūzi rokā, drusciņ saju-
kušiem matiem un ūsām, rīta kurpēs un tumšos apval-
kātos svārkos ar saceltu apkakli stāvēja Rūdolfs Blau-

manis. Varēja redzēt, ka, nācējus ieraudzījis, viņš jutās
drusku pārsteigts, varbūt pat nepatīkami. Nācēji, Valmie-

ras skolnieki — Reinis Liepiņš un es — apsveicinājušies,

pamazām paguva izstāstīt, ka, apceļojot Vidzemi, gribot

apciemot arī viņu, Blaumani.

Pēc tam Blaumanis mūs ļoti viesmīlīgi ievadīja savā

istabā, kur tūliņ sīkāk izjautāja par mūsu ceļojumu,
izteikdams atzinību šādai savas zemes apceļošanai. Tā

kā es viņam caur skolotāju J. Gresti jau agrāk biju no-

sūtījis savas dzejas un mēģinājumus, tad tas drīz vien

jokodamies teica: lai velkot savus pantus no kabatas ārā

un parādot; vajagot taču vienmēr būt līdz, viņš tādas

lietas gluži labi zinot. Dzejoļus viņš uz vietas izlasīja,

iztirzāja tiklab pēc satura, kā pēc formas, dodams tehnis-

kus aizrādījumus. Aizrādīja, ka esot manāms stiprs

Raiņa iespaids. Tikai vienu no caurskatītiem kā īpatnē-

jāku atzina par drukājamu un paturēja savam nodomātam

literāriskam almanaham «Varavīksnai», kuram esot iesū-

tījuši savus dzejoļus Skalbe v. c. (šāds almanahs tomēr

neiznāca). leteica: vispār nevajagot steigties ar nodru-
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kāšanu arī tad, ja kāds darbiņš pat labi izdevies; vajagot
nobriest. Tomēr jauniem jau vienmēr esot dziņa vispirms,
redzēt savu vārdu nodrukātu.

Brokastīs mūs mieloja ar medu, kurš bija no paša
bitēm. Ēdot, caur brillēm smaidīdams, Blaumanis uz

mani teica: «Liekat vairāk cukura pie tējas: katrā graudā
ir viens dzejolis.»

Laiks bija lietains, un mēs nodzīvojām Brakos līdz

otras dienaspēcpusdienai. Blaumanis pats apdzīvoja vienā

mājas galā divi istabas. lekārta bija vienkārša. Priekš-

istabā pie šķērssienas klavieres, pie viena loga uz pagalma

pusi lielāks galds, tad vēl kāds mazāks galdiņš, krēsli.

Pie sienām dažas gleznas, starp kurām redzamākā miruša

tēva portreja, kuru gleznojis J. Rozentāls pēc kādas foto-

grāfijas un Blaumaņa paša raksturojuma. Tēvs portrejā
ar pagaru, sirmu bārdu, esot ļoti līdzīgs. Dibinistabā

atradās gulta, grāmatu plaukts, paliels galds, uz kura

uzlikts pultes veidīgs, ieslīps paaugstinājums rakstīša-

nai. Te bija darba istaba. Grāmatu nebija daudz, vairums

vācu valodā: no žurnāliem «Kunstwart» un «Jugend».

No tām dienām prātā vēl sekojošais. Runājām par

A. Niedru. Stāstīja, ka bijuši no senākiem laikiem labi

draugi. Rādīja dažādas fotogrāfijas: korporeļa cepurītē,

ar ūsiņu un studenta formas svārkos, ar bārdiņu. Lika

raksturot. Kad teicu, ka tas ar bārdiņu var atgādināt

blēdīgu cilvēku un inženieri Akmeni no «Zemes», Blau-

manis teica, ka tas taisni viņš esot. Neizsacījās par Niedru

labvēlīgi, nožēloja, ka izdevis kopā ar to dzejoļus vienā

krājumā «Ceļa malā». Pēc tam atšķīra šo dzejoļu krā-

jumu, kura priekšpusē uz atsevišķas lapas abu dzejnieku

fotogrāfijas blakus. Pie A. Niedras ar Blaumaņa paša
roku bija pierakstīts: «Šis ir liels blēža.» To rādīdams,

sacīja, ka es labi raksturojis pēc portrejas. Jāpiezīmē, ka

A. Niedras «Zeme» un tanī nostādītās problēmas tolaik

jaunatnē bija populāras. Tāpat populārs un aizraujošs

bija Fr. Nīče. Runājot par to, Blaumanis izteica savu

nepatikšanu, ka Akuraters un Austriņš esot padevušies
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Nīčes iespaidam — neesot paši savi, īsti. TomērNīči vaja-

got katram no mums izlasīt. Tas esot tāda parādība, kas

katrā ziņā sagrābjot katru viņu lasījušo un turot kādu

laiku savās ķetnās. Nevajagot no tā baidīties, tikai neesot

jāļauj sev pašiem pazust.

Drusku noslēpumaini mums Blaumanis rādīja kādā

vācu žurnālā satīriskus zīmējumus par krievu-japāņu
karu un par ķeizaru un mācītājiem. Cenzūrā zīmējumi ar

kādu vielu bija bijuši nosmērēti melni, bet Blaumanis tos

ķīmiskā ceļā bija nomazgājis. Pie karikatūrām viņš tai-

sīja savas piezīmes un jokus.
Tanī dienā atnesa no pasta avīzes, kurās atradās

manifests par troņmantnieka dzimšanu. Kad par to bija

izlasīts, Blaumanis iegāja dibinistabā un aiztaisīja durvis.

Kad pēc kāda brīža viņš no turienes iznāca, tam rokā

bija aprakstīta zila papīra lapa. Viņš pabīdīja brilles

augstāk, pārlaida acis pār mums, klausītājiem, un sāka la-

sīt paklusām un it kā noslēpumaini heksametriskus pan-

tus ar atskaņām, no kurām dažas otrās bija uz bezkau-

nīgiem vārdiem. Lasot smēja viņš pats un arī mēs. Tre-

šais klausītājs bija Kārlis Kraujiņš. Dzejojums bija odas

veidīga satīra par troņmantnieka piedzimšanu. Satīrā

izsmieti bija tā laika notikumi un valdošie ap galmu un

galmā. Beidzot piekodināja tikai nekur nestāstīt.

Runājot par rakstniecību, Blaumanis stāstīja par

savu mākslinieciskās radīšanas psihofizisko procesu.

Daudzkārt gadoties tā: domājot, domājot, sēstoties, gribot

sākt — nekā. Dažreiz tā esot vairākas dienas nosēdējis

pie galda ar spalvu rokā, kamēr paspējis «sasilt». Kad

tas panākts, tad ejot viegli un ātri.

Lasīja mums priekšā dažus no saviem pēdējiem dze-

joļiem, piemēram, «Sestdienas vakarā», kas vēl nebija
drukāts. Lasīja arī Skalbes iesūtītos «Līdumnieka šķir-

šanās» un «Lievenis» un lika minēt, kā tie esot. Par šiem

dzejoļiem bija sajūsmināts un sevišķi slavēja «Lieveni».

Vakarā saimes galā puiši spēlēja uz vijolēm dejas

motīvu, kurš tiek piemērots «Skroderdienām». Šī spēlē-
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šana Blaumani sevišķi uzjautrināja, kaut gan viņš tā kā

tā nebija nejautrs.

Nakti mēs pārgulējām uz ienestiem salmiemviesistabā,

kur Blaumaņa māte rūpīgi mums uztaisīja vietu. Otras

dienas pēcpusdienā abi ar Kraujiņu tie mūs pavadīja gar

ezeru, norādīdami taisnāko kājceliņu uz Kokneses liel-

ceļu. Kalniņā pie ezera Blaumanis mums smiedamies uz-

prasīja:
— Vai esat dzirdējuši to dziesmu: Ja ikviens tik vaļā

laistu?

Tā kā nebijām dzirdējuši, tad sāka dziedāt, nobeig-
dams: «Kas par slavas dziesmu skaistu būtu krievu ķei-

zaram.»

Atsveicinoties Blaumanis piekodināja viņam rakstīt

un sūtīt dzejoļus. Pie tam viņš zagšus man iebāza kaut

ko papīrā satītu kabatā un neļāva palūkoties, kas tur ir,

tikmēr, kamēr uz ceļa. Izrādījās, ka papīrā bija liels

gabals šokolādes.

Tāda bija pirmā iepazīšanās ar Blaumani.

1905. gada ziemā dzīvoju Rīgā. Kādā pavakarē, mā-

jās pārnākot, saimniece teica, ka mani meklējis kāds

kungs lielā kažokā un brillēm. Uz galda atradu zīmīti,

kurā Blaumanis mani uzaicināja otrā rītā ierasties Suvo-

rova viesnīcā. Man uz galda bija burtnīca ar vācu valodas

rakstu darbiem, rakstītiem, vingrinoties valodā. Blauma-

nis bija pēdējo neizlaboto gabalu caurlūkojis un parak-

stījis apakšā kļūdu skaitu.

Otrā rītā Suvorova viesnīcā Blaumanis lika uznest arī

priekš manis brokastis, izprašņādams sīki, ko darot, ko

rakstot, ko gribot savā praktiskā dzīvē iesākt? Sevišķi

viņš uzsvēra, ka jānodrošinoties ar kādu maizes darbu,

jo citādi nevarot būt nekādas iespējas vingrināties rakst-

niecībā. Kā vienmēr, tā arī šoreiz, Blaumani apmeklēja
citi jaunie rakstnieki, Rīgā iebraucot, un parasti Suvorova

viesnīcā. Arī tanī rītā ieradās kāds — laikam Austriņš —

kaut gan lāgā neatceros. Blaumanis, kā reālists, zobojās

par citiem virzieniem, sevišķi pardekadentiem. Tanī reizē
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viņš runāja par rakstniekiem pašiem un viņu personīgo
dzīvi. Viņš mēdza izteikties diezgan noliedzoši un varbūt

pat apvainojoši. Atminu, ka smejoši izsacījās par

K. Jēkabsonu un imitētā patosā deklamēja paša taisītu

pantu: «Urrā, važas, Jēkabsons!»

Tanī reizē Blaumanis stāstīja, ka bijis kāds slēgts

pilsoņu kungu vakars (laikam Latviešu biedrībā), sarak-

stījis mazu ludziņu, kurā personas ir puķes. Ludziņa mū-

zikas pavadībā guvusi lielus panākumus, kāpēc viņš tad

un arī vēlāk tēloja, ka būtu jāraksta tādas luģeles. Vienai

no tām jānotiek krodziņā, jābūt iekšā arī dziesmiņai:
«Mazs mazs krodziņš, vārdā Brasla.» Prātoja arī, kādi tur

būtu skati, kādas personas.

Kad tanī pašā ziemā Latviešu biedrībā izrādīja «Skro-

derdienas», Blaumanis mani aizveda sev līdz un nosēdi-

nāja līdzās pirmajā rindā — kādā es tad sēdēju pirmo
reizi. Pa izrādes laiku es gandrīz brīnījos, kā viņš smai-

dīja un smēja līdzi spēlei, līdzi savam žīdam, savam Kār-

lēnam, kuru tēloja Dace Akmentiņa. Teica, ka Dace esot

skaists Kārlēns, tikai sievietes formas nepiedienot. Beigās

viņš sajūsmīgi jautāja:
— Nu, vai nav labi? Vai neiznāk tā nopeltā luga

skaisti? Nu, kā jums patika?
Tad atkal runāja par rakstāmo krodziņa lugu. Tādas

lugas esot vajadzīgas un derīgas, kur tauta dabūjot vese-

līgi pasmieties.
Kad pirmo reizi izrādīja «Ugunī», arī tad Blaumanis

aizveda mani uz teātri un nopirka otrās vietas biļeti,

atvainodamies, ka nevarot līdzi sēdināt, jo biedrība brīv-

biļetu izsniedz maz, šim vienu otru jauno griboties ievest,

un sava kabata tik daudz neatļaujot. Pēc izrādes atkal

pirmais jautājums: «Nu, kā patika?»
Blaumanimļoti imponēja, ka kāds no jauniem dzejnie-

kiem darīja kaut ko praktiskās dzīves nodrošināšanai, jo
rakstniecību viņš tanīs apstākļos par praktisku neuzska-

tīja. Kad es 1905. gada pavasarī pie komisijas liku skolo-

tāja eksāmenu, viņš, apmierināts ar šo rīcību, uz ielas
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atvadīdamies — aizbraucot uz laukiem, — mani noskūp-

stīja un iespieda rokā sudraba rubli, teikdams, ka tas

pirmās eksāmenu dienas kukuļam. Viņš zināja, ka dzī-

voju ļoti trūcīgi.

Pagāja vasara, apmainījāmies pāris vēstulēm. Rudenī,

septembra beigās, mēs ar kādu paziņu, skolotāju, bijām
nonākuši kājām no Alūksnes Valmierā. Blaumanis tad

viesojās Valmierā pie J. Grestes. Kad mēs izstāstījām
savus ceļa piedzīvojumus, kā briduši pa aukstu purvu

ūdeņiem un ka mūsu nolūks nokļūt nelegālajā skolotāju
konferencē Rīgā, tad viņš mūs vis no tā nemēģināja atru-

nāt, bet sajūsmīgi iesaucās: redz, ko darot jaunības ideā-

lisms. Redzot tādas lietas notiekam, arī viņam rodoties

vairāk spēka.
Drīz pēc tam attīstījās oktobra revolūcijas notikumi.

Soda ekspedīcijām trakojot, es biju aizbraucis uz lekš-

krieviju, bet jau 1906.gada janvāra sākumā griezos atpa-

kaļ uz Rīgu. Vilcienā starp Koknesi un Rīgu trešās klases

vagonos pasažieri bija klusi un nospiesti, kaut ganvagoni

bija pilni. Man caur vagonu ejot, Blaumanis pašlaik klusā

balsī sarunājās ar kādu līdzās sēdošu braucēju. Mani

ieraudzījis un pie rokas saņēmis, konspiratīvi novilka

sānis un iečukstēja, lai es kaut kur pagaidot, viņš pēc

brītiņa pienākšot pie manis. Citiem redzot, vajagot turē-

ties kā svešiem.

Kad pēc kāda brīža sastapāmies priekštelpās, Blauma-

nis izjautāja, kas ar mani esot, cik daudz revolūcijā pie-
dalījies, cik bīstams stāvoklis utt. Stāstīja, ka arī viņš
ievēlēts pagasta rīcības komitejā, bet gubernators laikam

piedošot. Bija ļoti noskumis, arī uztraukts. Neviena noso-

dījuma vai pārmetuma revolūcijai netiku dzirdējis. Rīgā
no vagona konspirācijas dēļ izkāpām kā nepazīstami.
Kad pēc dažām dienām izrādījās, ka Rīgā nevarēs glāb-
ties un man atkal vajadzēja aizbraukt, Blaumanis gādāja

ceļa naudu.

Kad 1906. gada pavasarī atgriezos atkal no Krievijas

Rīgā, bija jādzīvo zem cita vārda. Tolaik Blaumanis jau
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bija «Latvijas» literāriskās daļas redaktors un kā citiem,

tā arī man gādāja darbu, uzdodams ko tulkot vai nodru-

kādams pienestos tulkojumus. Dzīvoja J. Rozentāla dzī-

voklī, nelielā augšas istabiņā. Aiziet pie viņa aicināja tikai

agri no rītiem, kamēr vēl nebija gājis uz redakciju. Kad

biju ieradies, vienmēr smaidīdams jautāja:
— Nu, vai ēdis ar šorīt esi? — un pēc tam, lai bija

ēdis vai ne, aicināja pie galda.

Tanī laikā avīzes pielikumā bija drukāti dzejoļi, pie-

mēram, «Uz kaujas lauka» un «Poļu dziesma krogā»,
kurus viņš attiecināja uz revolūciju. Kad reiz man nola-

sīja «poļu dziesmu», tam acīs bija asaras. Jāpiezīmē, ka

no šā laika, no šiem redakcioneliem un maizes darba

sakariem ar «Latviju», caur Blaumani, kā rakstnieku, es

tolaik, pazaudējis sakaru ar revolūcijas darbiniekiem,

pamazām tiku ievirzīts uz pilsonisko pusi. Tieši Blauma-

nis uz to pats nevirzīja, bet tikai ieteica konspirācijas dēļ
revolucionāros sakarus neatjaunot. Tāpat atceros, kad

es viņa klātbūtnē ļoti asi uzstājos pret baznīcu, viņš mani

norāja, motivēdams savu pozitīvo izturēšanos pret baz-

nīcu gan ne ar reliģiozitāti, bet kultūrvēsturiski. Var

sacīt, nolasīja man šinī ziņā veselu lekciju, kuras iespaids

ilgi mani pavadīja. Šā iespaida sekas vienmēr esmu uz-

skatījis par nepozitīvām.

Vasarā Blaumanis no Rozentāla dzīvokļa pārgāja uz

Cēsu ielu J. Jaunsudrabiņa dzīvoklī, kurš bija brīvs. Kādu

reizi viņš atsūtīja ekspresi ar zīmīti, lai aizeju, jo esot

saslimis un tam vajagot palīdzēt. Pēc tam es paliku pa-

stāvīgi Cēsu ielas dzīvoklī un izpildīju visus Blaumaņa

saimnieciskos uzdevumus, kā arī ārsta rīkojamus, t. i.,

biju arīit kā par slimniekukopēj a. Ārsts konstatēja krūšu

plēves iekaisumu un norīkoja likt aukstas kompreses, ko

es arī izpildīju. Še Blaumani apmeklēja K. Štrāls, K. Krūza,

V. Dambergs, V. Eglītis v. c. Bija vienu reizi arī Andrievs

Niedra, ar kuru tam bija garāka saruna; pēc tam kad

Niedra bija aizgājis, Blaumanis teica, ka viņi it kā

salabuši.
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Saimniecība Cēsu ielā bija ļoti vienkārša: piens, maize,

piena un gaļas produkti no bodes, zemenes; vārošu ūdeni

tējai nesu no kādas bodītes; vārītas pusdienas bija retums

vai pat izņēmums.

Kad slimība ieilga, Blaumanis bija jānoved Putniņa

privātklīnikā, kur palika apmēram mēnesi. Še uz viņa
ciešu vēlēšanos kārtīgi to apmeklēju I—21 —2 reizes dienā.

Ārsts bija noliedzis neko uztraucošu ar Blaumani neru-

nāt. Bet uztraucās viņš ļoti par to vien, ka avīzes kronikā

un pat sīkumos bija kādas stila vai valodas kļūdas, kad

viss nebija ar labu gaumi sastādīts vai uzrakstīts. (Tolaik

Blaumanis jau bija «Latvijas» faktiskais vadītājs.) Iztei-

cās tādos gadījumos, ka neesot latviešiem žurnālistu.

Varbūt vienīgais labs žurnālists esot F. Veinbergs.

Vēl no tā laika atmiņa atzīmē sekošo: Blaumanis ļoti
necieta, ka jaunie dzejnieki lietoja grieķu mitoloģiskos

simbolus un personāžu savā dzejā. Dažiem viņš tos bieži

izstrīpoja, ielikdams ko citu vietā, piem., Poseidona

vietā ■— vecis utt. V. Eglīša tā laika cīņa bija — cīņa uz

«kultūras cilvēku». Blaumanis par to izteicās, ka Eglīšam

pašam daudz vajagot iegūt vēl kultūras slīpējuma. Vispār

viņš ļoti interesējās arī par «kultūrālo» ārieni un mēdza

dot šinī ziņā aizrādījumus. Blaumanis vienmēr sapņoja

par labu skolu. «Kaut būtu iespējams nodibināt ideālu

latviešu skolu,» mēdza teikt. Tanī būtu tad jāstrādā tā-

diem skolotājiem kā J. Grestem v. c. Man uzdeva tulkot

avīzes feļetonam Mopasana romānu «Mont-Oriols». Lika

izstrīpot visas lasītājam «neinteresantās» vietas, t. i.,

Mopasana dabas aprakstus, dažus garākus pārspriedumus
v. c. Atstāt vajagot tikai to, kur dzīva darbība, kas lasī-

tājam liekot skriet pa lapas pusēm un aizrauties. Tā arī

vajagot rakstīt. Kad es protestēju pret tādu autora darba

kropļošanu, viņš vienkārši atbildēja: ja es pārtulkošot

ar visiem dabas aprakstiem, viņš tā kā tā tos izstrīpošot,

un tā arī mans darbs būšot velts, un nostrīpotās vietas

netikšot, protams, samaksātas. Lugu rakstīšanas metodes

piesavināšanai viņš ieteica kāda vācU autora praktisku
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rokasgrāmatu lugu uzbūvē. Netiku ar grāmatu iepazinies.

Redzēju, ka nereti Blaumanis griezās pie šās rokasgrā-
matas. Pie citu rakstnieku darbu rediģēšanas viņam bija

īpašs termiņš «nošņāpt». Nošņāpt Blaumanis mēdza ļoti
daudz. Izsacījās, ka nekad neesot jāžēlo skaisti un labi

izdevušies blakus momenti, blakus apraksti — galvenā

dēļ. Jāturoties vienmēr pie galvenā, neļaujot ne par matu

novirzīties sānis. Neskatoties uz to, ka jauniem daudz

tika nošņāpts, viņš mēdza izteikties: «Kaut es varētu, es

jūs visus zem saviem spārniem savilktu!» Tas nenozīmēja,
ka Blaumanis būtu gribējis dabūt visus savā iespaidā un

nodibināt kādu savu literārisku skolu. Par to nekad no

viņa netiku dzirdējis. Tas domāts jauno labklājības no-

zīmē. Runāja, ka gribētu izveidot kādā lugā speciālu lomu

Dacei Akmentiņai. Novēroju, ka Blaumanis ātri pieķērās

un iedraudzējās. Pazīstami tam bija ļoti daudz, bet, vai

bija ar kādu sevišķi sirsnīga izņēmuma draudzība, tāda

iespaida nebija, kaut gan sirsnības pret katru bija daudz.

Rīgas vecpilsoņu aprindās Blaumanis bija tomēr savs

cilvēks, jo deva Latviešu biedrībai lugas, bija aizgājis no

«Dienas Lapas» utt. Tomēr redzēju, ka savs viņš tur bija
vairāk ārēji. Jauno, augošo inteliģentu pasaule bija cita,

veco aprindu pasaule atkal cita. Neskatoties uz uzskatu

diferenciācijas trūkumu, savienošanās še nebija iespē-
jama. Tomēr Blaumanis, kā vācu tradīciju audzēknis,

labprāt respektēja latviešu un vācu vecpilsonību. To es

vēroju daudzējādā ziņā.

Kad Blaumanis pēc mēneša atstāja klīniku, viņš aiz-

brauca uz Valmieru pie J. Grestes, prom no Rīgas darba

un avīzes. Atgriezies pēc pāris nedēļām no Valmieras,

kaut cik atelpis, tūliņ sāka lasīt priekšā rakstnieka rak-

sturojumus. «Kas tie tādi, kas dziedāja?». Lasīja un lika

minēt. Kad atnāca vēlāk citi — K. Štrāls, Jaunsudra-

biņš, — atkal lasīja uzminēšanai.

Pēc Cēsu ielas Blaumanis nonomāja Aleksandra ielā

starp Ģertrūdes un Stabu ielām kādā vācu ģimenē divas

istabas un iekravājās tur. Dzīvoklis bij apakšstāvā ar
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dzīvojis ilgi, jo bija tumšs un mitrs. Tas vārēja kaitēt

pārciestās slimības apdraudētam organismam. Pārgāja
uz Lielo Ņevas ielu Nr. 8, atkal kādā vācu ģimenē. Te,

pārnācis no Valmieras, apmetās arī skolotājs Greste.

Dzīvoja un saimniekoja kopā. Pie Grestes Blaumanis

mācījās krievu valodu. Tanī laikā es biju uzrakstījis

pāris no saviem pirmajiem stāstiem — revolucionārās

romantikas garā. Kad tos viņam aiznesu, izlasījis bija

ārkārtīgi sajūsmināts, pie viena pat esot apraudājies.
L. Ņevas ielā, tāpat kā agrāk, ieradās šad un tad jaunie
rakstnieki gan redakcijas darīšanās, gan ciemoties. Cik

atminos, Blaumanis bija ievedis zināmus apmeklēšanas

nosacījumus la*ika ziņā.
Tā kā dzīvošana Rīgā man uz sveša vārda palika ne-

droša, tad tanī rudenī aizbraucu uz Somiju. Manā aiz-

braukšanā un nokļūšanā drošībā Blaumanis ņēma dzīvu

dalību. No mana aizbraukšanas brīža vairs Blaumani

redzējis netiku.

Vēlāk viņš gādājis arī kaut cik materieli par Austriņu,

mani un citiem emigrantiem no rakstnieku aprindām.

Helsingforsā saņēmu arī vēl dažas vēstules no Blaumaņa.

Tās bija drusku nervozā un steidzīgā tonī, ar daudzām

pamācībām un aizrādījumiem sagrupētiem pēc punktiem.
Kad es un arī pārējie savās vēstulēs Blaumanim bijām

sūdzējušies par grūtiem apstākļiem, viņš to savā ziņā bij

uzņēmis it kā neizturību vai mīkstčaulību. Šās vēstules

nav uzglabājušās. Tādi nāk atmiņā tālie gadi ar Rūdolfu

Blaumani.
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Kārlis Martinsons

RŪDOLFU BLAUMANI ATCEROTIES

Ar Rūdolfu Blaumani es pazinos trīs īsus gadus, no

1904. līdz 1908. gadam. Kā jaunais Jumurdas sko-

lotājs kādā novembra svētdienā devos uz Ērgļu pagasta

māju. Tur bija izsludināts bazārs un teātra izrāde (laikam
«Trīnes grēki»).

Tuvojās revolucionārais piektais gads. Ļaužu bija
saradies simtiem. Visi tādi kustīgi, jautri, satraukti, ne-

bēdības un pārgalvības pilni. Bazāru atklāja ar mītiņu,
kur sparīgi runāja divi aģitatori no pilsētas un arī vietējie.

Ļaudis nevaldāmi jūsmoja: «Lai dzīvo brīvība!» un

«Nost ar karu!», «Nost ar veciem pātariem!». Pa vidām

noskandināja dziesmas: «Draugs draugam teic: «Klau,

brālīt, beidz!»» un «Mostaties, jūs darba ļaudis!».
Bazāru ērglēnieši bija rīkojuši par labu Japānas karā

cietušiem latviešu karavīriem. Saziedots mantu bija bagā-

tīgi, bet tās gausi realizējās naudā.

Atceros, tad tribīnē uzkāpa stalts vīrs kā pilsētnieks,
brillēs un kuplām ūsām. Pēc bazāra sekoja teātra izrāde,

kur atkal Ābrama lomā ieraudzīju to pašu stalto vīru.

Un tad dejas laikā mani skolotājs Dzenīšu Kārlis iepazīs-

tināja ar Rūdolfu Blaumani.

— A— ā, jūs no Jumurdas skolas? Tur pērn vēl Aku-

raters strādāja. Jumurdasskolu es visbiežāk redzu. Lūk,

katru — sevišķi ziemas vakaru, kad es izeju pēdējo reizi

ārā, es no Braku kalna pāri Pakšēnu ezeram it labi sa-

skatu lielos, gaišos skolas logus.
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— Kur jūs mācījāties?
— Kuldīgas seminārā.

— Mans brālis Arvīds arī tur mācījās. Nekas, prātīgs
seminārs. Jūs muzicējat? Dziedat? Gleznojat? Teātri spē-

lējat?
Kad devu apstiprinošu atbildi, viņš mīļi iesmējās un

paspieda man roku.

— Tas jauki! Labi. Tādi ļaudis man patīk. — Un iepa-

zīstināja ar savu brāli.

Arvīds bija augumā garāks, lielāks, brangāks, kustībās

smags, valodā lēns kā tēvs Matīss. Arvīds mani iepazīs-

tināja arī ar trešo Ērgļu pīlāru — skrīveri Pēteri Blauu.

Tas revolūcijas gados bija ievērojama persona, krietni

izglītots un Rūdolfa sirdsdraugs. Visi svarīgākie notikumi,

sabiedriskie darbi un pasākumi no Blaua sākās un pie

viņa nobeidzās. Viņš turēja savā iespaidā arī kaimiņu

pagastu (Jumurdas, Vējavas, Cirstu, Ogres, Katrinas)

skrīverus, muižās kalpojošo inteliģenci, studentus, ģimnā-

zistus un dažreiz visus pagasta amata vīrus, kas viņu

uzklausīja un visās lietās sekoja.
Rūdolfs Blaumanis atkal tolaik apzināja visus apkār-

tnes skolotājus, vecos un jaunos, par visiem interesējās,

pētīja, meklēja. Ja pie viena, otra un treša viņš atrada

kādu sev patīkamu stīgu, jauku radniecisku skaņu vai

atbalsi savām sirds tieksmēm, tad arī iedraudzējās un

neaizmirsa vairs.

Drīz vien arī es nokļuvu Rūdolfa Blaumaņa prasmī-

gajā vadībā.

Jumurdieši bija iepriekšējā gadā uzcēluši jaunu mūra

pagasta māju ar plašu zāli un saliekamu skatuvi. Jaunas

dekorācijas un priekškaru bija uzgleznojis pie Blaumaņa
ciemos atbraukušais gleznotājs Aleksandrs Štrāls.

Blaumanis jau bija sarakstījis «Indrānus». Paši ērglē-
niešu literatūras un dramaturģijas draugi to bija pamatīgi

iztirzājuši, izkritizējuši un arī teicami nospēlējuši paša
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autora režijā. Tā laika jumurdiešu inteliģence bija drau-

gos ar ērglēniešiem un atdarināja visu to, kas tur bija

paveikts. Bija norunāts, ka arī Jumurdā izrādīs Blau-

maņa «Indrānus» svētdien, 6. decembrī 1904. gadā, kas

iekrita cara manifesta dienā.

Blaumanis arvien bija tādās domās: «Ja «Indrānus»

labi grib izrādīt, tad par visām lietām vajag laba tēva un

krietna Edvarda. Citādi luga neatstāj iespaida.»
Jumurdiešiem krietns Edvards bija — Grantovskis,

māte bija Marija Avotiņa, leva — Jurjāņu Emma, bija
arī Līze, Kaukēns un Noliņš, tikai nebija Indrānu tēva.

Jauni skolotāji ir kā jauni gailēni, kas savā iedomībā

visu ko var un visu ko prot. Tā arī mani, 20 gadu vecu

jaunekli, mīļie jumurdieši vienkārši ielika vecā Indrānu

tēva lomā un pateica: spēlē nost! Visu novembra mēnesi

nocīnījos, līdz izdabūju kaut ko līdzīgu veca cilvēka

balsij un izrunai. lešanu, celšanos, staigāšanu, gulēšanu

man iedīdīja Kiršteina dzīves biedre, kas bija Ērgļos un

Rīgā redzējusi «Indrānu» uzvedumus.

Ar sirds drebēšanu pienāca 6. decembris. Jau bija pat

zināms, ka uz izrādi ieradīsies pats autors. Citi aktieri

jau, dabiski, bija gatavi savām lomām, tikai ar manis

pārtaisīšanu cīniņš ievilkās garumā.

Zāle stāvgrūdām pilna. Visapkārt priecīgs noskaņo-

jums. Blāvi deg pie skatuves griestiem divas trīs petrole-

jas lampas, četras mazākas uz rampas. Visi uz skatuves

čukstus runā. Cits pēc cita steidz aktieri pie skatuves

priekškara, lai pa izdurto caurumiņu palūkotos uz

publiku.
— Indrānu tēv, — klusi čukst Zelmiņa, — nāciet arī

jūs paraudzīties!

Kā tad! Pirmajās rindās sēž Rūdolfs Blaumanis. Bril-

les vien spīguļo un laistās. Kad mans dēls — Edvards,

kas par mani vai 30 gadus vecāks, mani pamieloja ar pā-

ris zāļu šņabjiem, uztraukums kā ar roku bija nost... un

es uzsāku mierīgi tipināt savu lomu bez kādām bailēm un

starpgadījumiem.



Rūdolfs Blaumanis draugu vidū (sēž):

Kārlis Skalbe. Kārlis Dzenis un kāds ērglēnielis
Ērgļos, ap 1905. gadu
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Starpbrīžos pie mums uz skatuves palaikam ieradās

Kiršteine — režisore, paslavēja mūs, uzmundrināja, pa-

laboja parūku, ievilka grimā «sāpes». «Labi, labi! Turie-

ties tāpat līdz galam!»

Un mēs turējāmies. Visiespaidīgākais bija pirtiņas
skats. Skaitot:

Sirds vēlas saraut saites

Ar nikno pasauli ... —

es dzirdu, ka zālē kāds skaļi raud . . . Zelmiņa šņukst
atvadoties

...

Uz manas rokas līst siltas asaras
. . .

Māte

ienākdama vaimanā. . .

«Māt, tu esi akla! ...» mans sāpju kliedziens sakus-

tina visu publiku . .. Indrānu tēvs nomirst . . .

Zālē skaļi aplausi sajaucas ar jūtīgiem šņukstiem. Iz-

rādei beidzoties, aizkulisēs ierodas arī pats Blaumanis un

līksms visiem aktieriem sniedz rokas un pateicās:

— Nu nekas, jūs, jumurdieši, pārbaudījumu pa go-

dam izturējāt. Dažam pat teicami veicās. — No vecākiem

aktieriem viņš piegriežas arī man. — Jūs, jaunais In-

drānu tēv, visumā tēlojāt labi, gandrīz kā Simsons,

tikai . . . nokritušo sērkociņu kastīti jūs pacēlāt — paķē-

rāt kā puika. Tā jūs atklājāt savu nevaldāmo jaunību.

Visu balles laiku Blaumanis bija pie mums. Kopā ar

citiem ērglēniešiem viņš šai sarīkojumā mūs it kā vadīja
un uzmudināja priecāties un būt jautriem.

Lauku muzikantu vijoles dziedāja saldi, klarnetes

smējās, ragi taurēja un pūta bez apstājas. Sekoja valsis

polkai un reinlenders mazurkai. Šaurajās telpās griezās

un virpuļoja putekļu mākoņi un apklāja blāvās petrole-

jas lampas. Gaiss smacīgs, piepīpots zils, biezs.

Bet lielais dzejnieks, slavenais rakstnieks atrada pat

par iespējamu izdancināt režisori un jauno Indiānieti.

Pa starpbrīžiem viņš arī mani ņēma zem rokas.

— Nāciet, iesim bufetes istabā. Es gribu ar jums pa-
runāties. Ko ēdīsim? Ko dzersim? — Un cienā mani ar
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tēju, kūkām un maizītēm, kas man vareni garšo. Blau-

manis ir runātājs, es tikai bikli klausos.

— Par izrādi es saku tā: jūs visi bijāt gatavojušies.
Tas man patīk! Tā sērkociņu kastīte nav nekas! Bet es

ko citu jūsu personā saskatīju un uztvēru. Jūsos ir tik

daudz iejūtas un izjūtas, tik daudz jaunības straujuma
un pārgalvības, ka brīnos, kā varējāt to visu apslēpt un

notēlot mirstošu vecu vīru
...

un pat priekšzīmīgi no-

mirt pratāt .. .

Tas jau ir kaut kas!

Es sarkstu par tik atzinīgu novērtējumu. Mēs sēžam

kā veci draugi. Tēja jau atdzisusi, bet viņš arvien vēl

runā un runā:

— Eh, man gribētos jūs redzēt jauna puiša lomā! Kad

man būs gatava jaunā luga, es jūs lūgšu uz Ērgļiem
ciemā.

Mēs ejam atkal uz zāli un iejūkam dejotāju pulkā.
Tai vakarā vēl otrreiz sastapu rakstnieku, sēdot starp

jumurdiešiem un ērglēniešiem. Man ieejot, Blaumanis

tūlīt ievadīja pulkā. Te bija joku,asprātību, smieklu bez

sava gala. Blaumanis piesolījās man sameklēt sievu ...

Viņam esot vairākas padomā, par piemēru: ĀronuMatīsa

meitas. . . Abas skaistas un bagātas. Gan Kiršteins aizstā-

vēja mani jumurdiešu labā, tomēr Blaumanis palika pie
savām āronietēm. Tā Blaumanis prata sabiedrībā sarunas

risināt, humoru taisīt un jokot!

No «Indrānu» vakara es paliku draudzīgs un tuvs ar

lielo rakstnieku.

Tas bija pēc «Indrānu» izrādes. Saņēmām ar māsu

Kristīņu vēstuli — ielūgumu ciemā pie Jumurdas Kirštei-

niem. Gaidīja arī viesus no Ērgļiem.
Ziemas vakars jau krēsloja, kad, spalgiem ilkszvaniem

skanot, pie augstā balkona piestāja īpatnējs pajūgs: liels,

plats un garš. Uz ragavām uzsiets plētenis, pārklāts koši

strīpainām gultas segām. Braucēji dīvaini sasēdušies

mugurām kopā, rokās savijušies, kājas pār malām. Apsni-

guši kā ziemeļnieki, bet, jautri smiedamies, izkūņojās no

vezuma. Bija atbraukuši trīs Blaumaņi (Arvīds ar sievu
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un Rūdolfs), divi Blaui (Pēteris ar sievu) un viens

students.

Muižas pārvaldnieka balle! Mēs — lauku jaunatne —

pirmo reizi mūžā bijām tādas sabiedrības viesībās.

Visu vakaru Blaumanis diriģēja. Te uzsāka sarunas,

vadīja dejas un dziesmas; te muzicēja, pateica kodīgu

anekdoti vai deklamēja.
Pēteris Bļaus bija lielisks tautas dziesmu skandētājs,

kas veselu pastāstu savirknēja no tautas dziesmām «Man

bij maza grāmatiņa». Kad Bļaus uzsāka savu sacerēto

dzīru dziesmu «Baudi zaļo jaunību » un mēs, jaunie puiši,
vilkām tam dedzīgi līdzi, tad Blaumaņa brilles jau sāka

zibināt: «Tikai ar mēru! Tikai ar mēru!» Bet, kad viņš

pats noslēpumaini improvizēja pa daļām «Troņmantnieka

Alekseja dzimšana», mēs vai plīsām no smiekliem.

Bijām izsmējušies, izdziedājušies, izdejojušies, kad

Blaumanis mazo sabiedrību atkal uzveda uz nopietnākām
lietām par nākotnes brīnišķīgām perspektīvām ekono-

mikā, kultūras un mākslas dzīvē.

Toreiz mēs visi — jaunie un vecie — jūsmojām par

jaunajiem laikiem, sociālisma idejām un to realizāciju.

Mēs sapratām, ka jaunai iekārtai tāpat būs pamatā darbs,

būs jauni darba veidi, vajadzēs jaunu darba darītāju.

Mēs, divi skolotāji, solījāmies mācītājus vairs skolās ne-

laist un bībelstāstus nemācīt.

Rūdolfs atklāja savas domas.

— Ko jūs draudat mirušajiem — aizgājušajiem! Pro-

jām ir visi mācītāji. Arī Kēlers ar madāmu jau Rīgā.
Labi vien būs, draugi! Tukšajās baznīcās spēlēsim teātri.

Pirmo dosim manu visjaunāko lugu. Lūk, tepat jau sēž

Edgars . . .

Gan jau atradīsies arī Kristīne
. . .

— Un met

skatienu uz manu māsu.

Par tādu nākotnes iztēli mēs visi priecājāmies un ticē-

jām, jo tuvojošās revolūcijas viļņi mūs viegli šūpoja
savās spēcīgajās šūpās.

Kas viss tai naktī netika izrunāts, izfantazēts un iz-

dziedāts! Nāca jau uz rīta pusi, kad Arvīda Blaumaņa un
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Blaua dzīves biedres uzstājās par mājās braukšanu. Mā-

jastēvs un mājasmāte, Arvīds un Pēteris gan turējās pre-

tim, jo šeitan esot «līksmības», «dziesmības» un «ēstmī-

bas» diezgan. Bet sievas dabūja virsroku. Piestājās atkal

dzīparainais pajūgs pie mājas balkona. Sasēdās atkal

dzīvā ķēdē viesu rindas. Mani ar māsu uztupināja uz

ragavu slieču galiem līdz skolas ceļam.

Spalgi iešķindējās ilkszvaniņš .. .
dziesma uzvijās

gaisā kā raķete. Sniegs vien nokūpēja, kad straujais pa-

jūgs rīta ausmā aizlidoja uz ērglēniešiem.

Personas neaizskaramības, apziņas, vārda, sapulču un

biedrošanās brīvību cars izsludināja gan tikai 1905. gada
oktobrī, bet tauta pati — toreizējie strādnieki un lauku

kalpi, rentnieki, saimnieki ņēma šīs brīvības paši jau

agrāk. Sākās ar demonstrācijām, streikiem muižās, fab-

rikās; sapulcēm tirgos, baznīcās, mežos; mītiņi kapusvēt-

kos, zaļumballēs un citās svētku reizēs.

Vergu ķēdes bija kritušas. Brīves alkas kā svelmaina

uguns pēkšņi sakveldēja ļaudis. Viss virmoja, kūsāja no

pārgalvības, nebēdības un prieka. Uzpeldēja un skanēja
dažādi lozungi:

Brīvība! Saule! Prieks un vaļa!

Svelmainā jūlija vidū Ērgļos, krāšņajā Ogres līcī,

zaļumballe. Ļaužu kā jūra. Uzkalniņa pakājē nolīdzināts

laukumiņš tribīnei. Apkārt meijas un krāsaina papīra

lukturīši. Muzikanti nobeidz atklāšanas maršu. Vīru koris

rindojas ar brāļiem Blaumaņiem vidū. Rūdolfs dzied

tenoru, Arvīds ar Blauu basu. Diriģē Krievukalna skolas

skolotājs Dzenīšu Kārlis.

Skan diezgan braši Dambroža «Še brālīgi mēs stā-

jam», Zilhera «Dziedāšana», smeldz Haufiusa «Mīļākai
vakarā» un mūsu pašu «Kaunīgais Miķelis». Dziesmas

plūst pāri Ogrei līdz pašai baznīcai, bet pelēkie mūri
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sviež atpakaļ atbalsis. Publika sajūsmināta, spēcīgi

aplaudē.

Starpbrīžos Rūdolfs mani vedināja pastaigāties pa

laukumu, lai apskatītu ērglēniešu «brīvos» ļaudis. Visu

laiku viņš stāsta, ka viņš mīl dziesmu un dziedāšanu un

kāds krietns diriģents Dzenītis. «Es varētu būt I šķiras

solists, ja pamācītos, bet rakstniekam jau nav laika ...»

Koncertu nobeidza ar Blaua tulkoto revolūcijas laika

dziesmu «Jau pagājusi baigā nakts». Dziesma izskanēja

dziļi izjusti, bet atstāja uz klausītājiem pārsteidzošu,
drūmu iespaidu. Tā bija kā pērkona grāviens no zilām

debesīm, kā kapu zvans dzīru naktī. Publika klusēja

nesapratnē .. .

Jau iestājās dziļa, melna nakts, kad mēs vēl jaucāmies

pa līksmojošu ļaužu baru un vērojām,kā ērglēnieši «prie-

cājas». Dejas laukumā kā raibi nakts tauriņi ņirb un dre-

binās simtiem pāru līdz piekušanai, kad sasvīduši, slap-

jām galvām atmetas starp sēdētāju rindām atelpot.

Pie pilnās bufetes pāris sveču gaismā grūstīšanās un

berzēšanās, klaigas, smiekli un strīdi, aurēšana.

Mēs cenšamies izkļūt no priecīgajiem balleniekiem.

Paveros uz savu ceļa biedru un redzu: mans skaidrais

dzejnieks vairs nesmaida. Viņš satumsis saka:

— Redziet, jaunais skolotāj, cik daudz še vielas,

materiālurakstniekam un rakstīšanai! Kāda plaša, daudz-

krāsaina notikumu, pārdzīvojumu un tipu galerija! Par

šās dienas temu es visādā ziņā uzrakstīšu veselu lugu.

— Bet kāpēc jūs koncertā dziedājāt tādu drūmu

dziesmu, radījāt tik asu kontrastu zaļumballes vieglo
dziesmu programā? Visi bijām pārsteigti, — es iejau-

tājos.
—Ne gluži bez nolūka

...

Tā mana mīļākā dzies-

ma
. .

. Redzi tā: kad tev visjaukākie brīži, kad tev vis-

apkārt laime mirdz un margo, tad atceries arī nāvi. Me-

mento mori! Jo nav dzīves bez gala, prieku bez bēdām.

Nav brīvības bez brīvības upuriem.

Mēs esam tālu no zaļumballes, ejam klusi pa balto
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lielceļu, kad Blaumanis atkal vērpj savu domu pavedienu
tālāk.'

—- Lai kā mēs šodien priecājamies, gavilējam par uz-

ausušo brīvību, bet mēs nedrīkstam ticēt, ka brīvība jau
rokā

. . .

Vēl tūkstoši, miljoni par brīvību kritīs
. . .

Tikai

tie, kam «nāve klāj jau šķirstu», izkaros mums brīvību,

kļūs tautām brīvības varoņi

Saule jau bija gabalā, kad mēs pie Braku ceļa šķīrā-
mies. Blaumanis uzkāpa kalnā, es kājoju uz Jumurdu.

Pirmās revolūcijas skaistais laiks bija izbeidzies. Asi-

ņainā soda ekspedīcija kaut kur aiz Valkas vēl staipīja
kaulainās rokas un šņirkstināja savus vilka zobus.

Šur tur siena šķūņos vēl slēpās pa mežabrālim. Reak-

cijas smagā dūre gula uz izmocītās tautas muguras. Tā

laika jaunatne sūkstījās, dziedināja cīņās cirstās brūces

un meklēja mierinājumu darbā.

Biju jau rakstījis kādas vārsmas Kuldīgas semināristu

nelegālajā «Bēglī». Tagad, revolūcijas iespaidu iešūpots

un lielā dzejnieka pamudināts, pierakstīju veselu kladi

dzejoļiem. Braukdams vasarā uz skolotāju kursiem Rīgā,
vedu arī dzejoļus līdzi un apciemoju Rūdolfu Blaumani,

kurš toreiz dzīvoja pie gleznotāja Rozentāla.

— A-ā, jumurdietis! Kāds vējš tevi Rīgā atpūta? Vai

kas tramda? — un dzejnieka acis manī dziļi noraugās.

— Nē, nē! — es steidzos mierinātviņu. — Es jums

atnesu ieskatam savus pirmos dzejoļus.
Tobrīd ienāca students Būmanis. Blaumanis steidzās

mūs iepazīstināt. Būmanis pa tam bija novilcis svār-

kus un atsēdies uz vaļējā loga palodās. Te Blaumanis

iekliedzās:

—« Trakais, neprātīgais! — un devās pie loga, norāva

raušus studentu no bīstamās vietas. — Kā maziņais! Cik

tur trūkav. .
dažu centimetru... zaudētu līdzsvaru un

beigts būtu. Nerotaļājies ar dzīvību! Tā nav spēlīte. Tava

dzīvība vajadzīga tavai mātei, tavam tēvam un tavai
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nākotnei
.

.
.

tavai nākamajai sievai, taviem bērniem un

bērnu bērniem
..

. taviem draugiem, dzimtenei, zināt-

nei
.. .

mākslai .
. .

mūzikai
.
. .

literatūrai. .
. utt., utt. —

It kā satracināts Rūdolfs nobēra veselu lekciju par cil-

vēka dzīvības vērtību. Man atlikās tikai pabrīnīties, cik

dedzīgi Blaumanis rūpējās par saviem audzēkņiem.

Kad Būmanis izgāja, dzejnieks piegriezās man:

—■ Nu, jumurdiet, dodiet nu savus gara bērnus

man .
. .

Lūdzu, sēdiet!

Vilku otrreiz kladi no kabatas un nodevu meistara

rokās. Viņš šķirstīja, šķirstīja, grozīja, grozīja, it kā pētī-

dams manu rokrakstu. Tad lasīja stiprā balsī, dažu vietu

ar sevišķu uzsvaru:

Sudrabota zīle kliedz:

Asins plūdīs, vētra būs! ...

Un atkal šķirstīja un lasīja:

Tas bij tik sen
...

— Tu neesi tik vecs, lai rakstītu par senatni. Raksti

par ziemu, par vasaru. . . pavasari .. . Tēlo tagadni!

Cik zema ir debess
..

.

—Ož pēc Skalbes . . .

Tam ar mātes bāza vāles aiz

mākoņiem . . . «Dzīves upe», «Svešumā». Nav izstrādātas.

Trūkst ritma, dziļākas domas, stiprākas izjūtas. Tāpēc,

mīļais Martinson, šoreiz vēl dzejoļus liksim pie malas!

Tos vajag ilgāk sevī iznēsāt, lai nobriestu, nogatavotos,
lai kā ogas ienāktos saules staros, lai ar savu smaržu,

saldumu un izjūtu sildītu lasītāja sirdi. Dariet tā! Tāds

iekarsis jūsmotājs kā jūs nevar palikt bezdarbībā, rak-

stiet joprojām, rakstiet daudz. Uz nākošo reizi atvediet

man stāstiņu .. . Pamēģiniet! Pasveiciniet jumurdiešus!

Un ar to mana ciemošanās beidzās.
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1907. gada sākumā iebraucu Rīgā iepirkties skolas

grāmatas un iegriezos arī pie Rūdolfa Blaumaņa. Toreiz

viņš strādāja laikrakstā «Latvija». lesniedzu savu pirmo

stāstiņu «Sals pārsteidza ziedoni». Turpat redakcijā viņš

ņēma un izlasīja.
— Nu, redziet — labi, labi! Te jau ir kaut kas! Paš-

reiz dažas vietas jālabo!

Viņa acis jautājoši pazibsnīja, it kā gaidot, ko es

teikšot. Tad atkal iesāka:

— Jūsu stāstiņš derīgs studijai. Vērtīgs jums pa-

šam . .. levads par garu. Daudz kas safantazēts. Ja atļau-
siet labot, — izlabosim un drukāsim nost!

. . . Jeb . . . var-

būt jūs pats ņemsiet to atpakaļ? Kā vēlaties
. . .

— Jā. Ņemšu pats un izlabošu, — droši atteicu un

paņēmu atpakaļ savu manuskriptu.

Izgājis no redakcijas, es apstājos un domāju: «Ko nu

darīt? Vest uz māju un labot. . . Bet ko lai labo? Tā tas

bija, tā notika, un tā es uzrakstīju ...»

Un te nu atkal es sevī jutos kā jauns gailēns, kas var

visu un prot visu. «Neko nelabošu!» es iecirties lepni no-

domāju un tūlīt soļoju uz Aleksandra ielu Nr. 36 un savu

darbu nodevu žurnāla «Stari» redakcijā. Tur to arī no-

drukāja, aiz R. Blaumaņa «Kas tie tādi, kas dziedāja?»

sekoja mans stāstiņš «Sals pārsteidza ziedoni», kur bija
attēlota kāda 1906. gada ziemas nakts.

Tā paša gada septembrī saņēmu vēstuli, ka mans

stāsts «Staros» nodrukāts, lai braucot pēc honorāra.

Jānis Jaunsudrabiņš mani jo laipni saņēma. Ar dziļu

prieku sirdī, ar «lielu» naudu kabatā steigšus steidzos uz

Merķeļa ielu, kur toreiz bija «Latvijas» redakcija, lai sa-

staptos ar savu labvēli Rūdolfu Blaumani.

Netiku nemaz līdz Latviešu biedrības namam, kad

Blaumanis, darbu beidzis, jau nāca no redakcijas ar lielu

portfeli padusē. Pa gabalu viņš mani pazina, priecājās,

mīļi smaidīja ūsās, mirkšķināja acis un sauca ērglēniešu
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Jaunsudrabiņš mūs abus nolicis uz vienas laipas. Kaut

nu tikai tā laipa izturētu!»

No viņa balss es jutu, ka viņš nemaz nepārmet manu

lepno augstprātību, bet priecājas par manām sekmēm.

Noskatos viņā: man likās viņš vājāks, bālāks un gur-

denāks.

— Lūdzu, atļaujat man nest jūsu portfeli, man nav

nekā rokās, — es saku.

Un tad mēs staigājam. Vērmanes parkā gar lauvām,

sēžam, runājam un atkal staigājam. Viņš stāsta par savu

slimību:

— Kad iebraucu Rīgā, man Dr. Skuja pavēlēja vēl

likties gultā. Bet es jau to nedarīju, tikai dzēru viņa zāles

un turpināju savu kneipēšanu. Nu, tagad esmu atkal uz

kājām!
Un viņš sāka runāt par mani:

— Tagad «kaujas kristības» ir garām, nu tik turpini
rakstīt. Raksti to, ko esi redzējis, dzirdējis, izjutis un pār-

dzīvojis, raksti tikai patiesību. Nepaliec uz vietas! Nu,

tavs jaunības straujums un pārgalvība tev neļaus ap-

stāties.

Liela bauda bija klausīties Blaumaņa gludo, skaidri

vijīgo valodu. Viņa mierīgā, maigā balss tā ir palikusi
neaizmirstama.

Viņš saspieda cieši manu elkoni, atvadījāmies, apkam-

pāmies.
Lēnā gaitā Rūdolfs Blaumanis aizgāja uz Aleksandra

ielas pusi.

«Cik savādi!» es vēl ilgi ilgi domāju. «Vai tikai tā

nebija pēdējā?...» Un tiešām! Tā arī bija pēdējā tik-

šanās ar lielo meistaru — dzejnieku un rakstnieku,
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Ieva Liepiņa

RŪDOLFU BLAUMANI ATMINOTIES

Esmu dzimusi 1878. gadā, toreiz meitas vārdā saucos

leva Upeniece. Mani vecāki bija kalpi. Visu laiku

gāju pie saimniekiem par ganu un meitu.

Meņģeles Gūķu māju saimnieks, kad pie viņa kal-

poju, aizgāja dzīvot uz Ērgļu Jurķēniem un paņēma arī

mani līdz.

No šejienes tad arī Braku priekšpuisis mani saderēja

par meitu uz Brāķiem, kur sabiju divus gadus—l9os. un

1906. gadu. Braki bija liela saimniecība. Bijām trīs

puiši un trīs meitas. Blaumaņa māte mūs rīkoja un arī

šo to vēl strādāja. Pašu Blaumani mēs saucām par

«kungu». Dzīvojām visi kalpu galā vienā istabā. Gar

visām sienām bija gultas un istabas vidū galds.

Ziemas vakaros strādājām ko nu kurais. Man bija

jāšuj kungam krekli. Drēbe bija ļoti smalka. Es šuvu ar

rokām.

Tanī pavasarī, kad tur aizgāju, stipri trūka lopbarības.

Bija pavisam 14 govis. Man bija žēl lopiņu, un vienā

vakarā es izkratīju savu gultas maisu un pabaroju govis,
cik nu iznāca.

Pret kalpiem kungs bija ļoti labs. Saimniecības vadī-

šanā neko nemaisījās, bet savā istabā nodarbojās ar

rakstīšanu.

Kūts galā auga liels koks. «Tas ir mans koks,» viņš

mēdza teikt.

Mājā vienmēr bija daudz visādu viesu, kurus labi
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uzņēma. Laikam tāpēc no sākuma ēst deva diezgan pa-

švaki: no rīta tikai mīkstu pienu ar maizi.

Reiz siena laikā nolēmām — sak: ja nedos labāk —

vairs neēdīsim. No rīta atkal brokastīs atnesa mīksto

pienu. Mēs atteicāmies ēst, un brokastis aiznesa atpakaļ.

Pļaut pļāvām tomēr vēl dūšīgāk.

Pusdienā bija zupa ar gaļu. Visi ēdām un jokojāmies.
No savas istabas pie mums ienāca Blaumanis un apstājās

pie mūsu galda. Mēs neteicām ne vārda. īsu brīdi pastā-

vējis, viņš izgāja. legājis savā istabā, viņš teicis: «Kādi

savādi cilvēki — streiko, bet nesaka ne vārda!»

No tās reizes deva labāk ēst.

Reiz, ganot pie meža govis, klausos: pa mežu staigā

rakstnieks, plātās rokām un runā pats ar sevi — reizēm

stipri gandrīz kliedz. Es ļoti nobijos. Mājās pārdzinusi

lopus, stāstu mātei. Māte sāka smieties un teica: «Nu, tad

jau viņš gatavo atkal jaunu lugu.»

- Ērgļos taisījās izrādīt «Indrānus». Starp vecajiem
aktieriem nevarējis atrast Gustes lomas tēlotāju. Tad

rakstnieks pierunāja mani tēlot Gusti.

— Esi tikpat droša kā te, tad viss būs labi! — viņš
mani drošināja.

Un galu galā nospēlējām arī labi. Mājās runāja, ka es

esot «Indrānos» tēlotā Guste.

Piektā gada nemierīgie notikumi atviļņoja arī līdz

mums. Atceros — taisījāmies visi uz balli,bet te visa pa-

saule palika sarkana no liela ugunsgrēka atblāzmas. Dega

Ērgļu muiža. Balles gājiens izjuka. Blaumanis satraukts

staigāja pa savu istabu.

Pēc muižas nodegšanas reiz rakstnieks man iedeva

lielu tuteni un teica:

— Ej apskaties, vai nenāk melnā sotņa, un, ja kas,
tad aizstāvies — laid tuteni darbā!

Aizgājusi līdz Ērgļiem, noliku tuteni un tad izstaigāja

Ērgļus. Viss bija mierīgi.
Uz māju ejot, taisni pret Brāķiem priekšā pletās liela

ugunsgrēka blāzma. Uztraukumā domāju, ka deg Braki.



Bet dega šaipus Brāķiem kaimiņu Vanagu māju rija, kura

bija aizdegusies, gaļu kaltējot.
Pēc diviem gadiem no Brāķiem aizgāju par meitu uz

Soklēniem pie Diedziņu kroga.

Dzīvojot Soklēnos, man pienāca ziņa ierasties uz Blau-

maņa bērēm. Mātesbrālis Zeibots, pie kura dzīvoju, bija

ļoti ciets un lika daudz strādāt. Arī šoreiz viņš mani ne-

laida uz bērēm. Man par to ļoti sāpēja sirds, bija žēl, un

es dikti raudāju.
Vēlāk apmeklēju Blaumaņa kapu, ko citi man pa-

rādīja.
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Jānis Jaunsudrabiņš

AR RŪDOLFU BLAUMANI

Ne par vienu no mūsu rakstniekiem nebūs tik daudz

rakstīts kā par Rūdolfu Blaumani. Ir iztirzāti

viņa darbi, noteikta to vērtība un izcelšanās, ir izse-

kots rakstnieka dzīvei visos sīkumos. Ja es vēl tagad

nāku ar dažām rindām, tad tās var būt tikai cieši perso-

nīgas atmiņas, par kurām vēl nevienam biogrāfam nekas

nav bijis zināms.

Tas apstāklis, ka man pienācās savā laikā vadīt mēneš-

raksta «Stari» literāro nodaļu, saveda mani kopā vai ar

visiem ievērojamākiem latvju rakstniekiem. Vienīgi

Poruka nekad netiku vaigā redzējis. Bet ne ar vienu ne-

esmu tik ātri kļuvis tudraugos kā ar Blaumani. Tas no-

tika jau pēc otrās sastapšanās, un tam par pamatu bija
tīri literāriski motīvi. Blaumanis tobrīd sēdēja «Latvijas»
redaktora krēslā. Es tikko biju tīrā pārrakstījis savus

«Vēja ziedus». Veselas simts lappuses biezs manuskripts!

Ar to es ierados redakcijā. Daži sīkumi man jau bija

iespiesti, un vārda pēc nebiju redaktoram svešs. Viņš

manuskriptu rokās pasvārstīja, teicās izlasīt, nolika, bet

tad atdeva man atpakaļ, teikdams:

— Zināt ko, — man iznāk tik daudz lasīt, ka acis vairs

necieš. Es pats, kā redzat, lietoju tikai zilu papīru. Atnā-

ciet labāk rīt pēcpusdienā pie manis uz Alberta ielu Jana

Rozentāla dzīvoklī. Tur mēs kopīgi izlasīsim un uz vietas

redzēsim — ies vai neies.

Ātrāk bēdīgs nekā priecīgs gāju mājā. Tas, ka manus-
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kripts atdots atpakaļ, man šķita jau pa pusei kā atraidī-

jums. Otrā dienā tomēr aizgāju uz Alberta ielu un sāku

lasīt.

Sākumā meistars sēdēja man iepretim, bet pēc pāris

nodaļām bija ar savu krēslu pievirzījies jau līdzās, lai

šad un tad varētu saņemt manu elkoni un paspiest. Es

kļuvu aizvien drošāks. Un, kad beidzot dzirdēju, ka darbs

labs, gan stipri salds, bet nevienā vietā salkans, tad arī

manās acīs tā vērtība bija augusi. Es jutos jau gandrīz

kā rakstnieks. Manuskripts tika novietots melnajā redak-

tora mapē ar solījumu:
— Tiklīdz pasāktais romāns beigsies, liksim tavu.

Lejā nodārdēja gongs. Rozentāla kundze ar to aici-

nāja rakstnieku launagā. Es nebiju mākslinieka namā

svešs, un arī man bija jāpaliek. Mēs dzērām kopā kafiju.

Blaumanis, acīm redzot, vēl dzīvoja tikko dzirdētā stāsta

iespaidā. Viņš pēkšņi cēlās, uzkāpa atkal savā istabiņā un

atgriezās ar manuskriptu. To vajadzēja redzēt viņa drau-

gam un zināt, ka tas būs neparasti labs stāsts. Žēl, ka

viņš nav bijis klāt pie lasīšanas.

Rozentāls paņēma «Vēja ziedus», pašķirstīja un ar

savu tikko manāmo smaidu redaktoram prasīja, cik viņš
domā par to maksāt. Dzirdējis, ka iznāks apmēram simts

rubļu, viņš sniedza manuskriptu Blaumanim atpakaļ un

teica:

— Tad es labāk gleznoju.
Varbūt mākslinieks ar to gribēja sacīt, lai daru to

pašu, jo es taču jau biju gleznotājs un rakstnieks tikai

tapu. Bet, diemžēl, stāsts bija uzrakstīts, un tur nekā

vairs nevarēja darīt.

«Vēja ziedi» tiešām parādījās pēc nedaudzām dienām

«Latvijā», pie tamar tik brīnišķīgiem redaktora ievadvār-

diem, ka visiem literatūras cienītājiem sacerējums bija
jālasa.

Kopš pievakares, kad nolasīju «Vēja ziedus», Blau-

manis bija mani ieņēmis savos daudzajos draugos, un šo

draudzību nekad nekas neapēnoja. No lielā, jaunā drauga
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Pēc iespējas visu, ko rakstīju es, man vajadzēja dot «Lat-

vijai». Tur iespieda pat manu viencēlienu «Pirmais

sniegs». Bieži ciemojos pie rakstnieka Blaumaņa ielā. Tur

iepazinos ar neaizmirstamo Braku mammu, ar brāli

Arvīdu un tā kundzi. Te tika dzirdēti visi darbi, kas tikko

bija radušies: lugu cēlieni, skices, tēlojumi, dzejoļi. Te es

ievedu Frici Bārdu, kas arī drīz vien kļuva ar rakstnieku

draugs. Bet pa reizei tiku pagodināts arī es. Mūsu šau-

rais, pārāk vienkāršais dzīvoklītis ar stiebru krēsliem un

krāmu tirgū salasītām mēbelēm tālu priekšpilsētā —

Cēsu ielā aiz Lielā pumpja — nebija par kavēkli ievēro-

jamā rakstnieka apciemojumiem. Vēl vairāk, — viņam

tur tā iepatikās plašums aiz logiem, ka pavasarī, kad es

ar savu dzimtu izbraucu uz Suntažiem, rakstnieks un re-

daktors pārnāca tur uz dzīvi, uzņemdamies dzīvokļa mak-

sas, kas mums bija par lielu atvieglojumu.

Blaumaņa draudzība nebija viegla jūsma vai kompli-
ments. To varēja matīt kā auglību līstam pār tevi. Varbūt

arī tāpēc ziņa par viņa nāvi, ko saņēmu kādā rudens va-

karā, uz laukiem dzīvodams, bija tik satriecoša, ka es rau-

dāju kā bērns.
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Anna Brigadere

ATMIŅAS PAR BLAUMANI

Kas ir atmiņa? Krustojošā zibeņgaismā ašs profils;
domu labirintāpie aizmirstas sienas pēkšņi atmodi-

nāta portreja meklējošu pllvliesmiņu mānīgajā mijkrēslī.

Atmiņa zin daudz, pateikt var maz.

Nezinu, kāpēc man atmiņu pirmgalā arvien iznirst

Blaumaņa tēls, kā viņu redzu pa acu galam drūmā rudens

dienā uz Suvorova ielas īsā, šaurā mētelītī, raksturīgu ro-

kas pasviedienu, starp daudz gājējiem ...
It nekā tur nav

sevišķa, bet arvien kaut kas smeldzoši sāpīgs man iedzeļ
ar šo atmiņu.

Pirmoreiz satikos ar Rūdolfu Blaumani ciemā pie sa-

vējiem, Elizabetes ielā, Berga bazārā. Turpat, mazā ista-

biņā, dzīvoja Pēteris Ozoliņš, toreizējais Rīgas Latviešu

teātra direktors. Blaumanis bij pašlaik pie viņa. Kad brā-

lene man to pateica, biju priecīgi pārsteigta. Nu dabūšu

reiz redzēt ievērojamāko lugu rakstnieku, kuru jau visur

daudzināja!
lenāca uz tēju. lepazīstināja.
— Jauna rakstniece, — rekomendēja Ozoliņš.
— Zinu, zinu, un nemaz nav zemē metama, — atteica

Blaumanis ar savu pasaulplato ērglēniešu c, kas man tik

skanīgs dūca ausīs.
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Visiem mums krēslu pie galda nebij. Blaumanis sēdēja
uz kušetes, bet ilgi mierā rimt nevarēja. Uzcēlās, staigāja,

žestikulēja. Abi ar Ozoliņu iestiga disputā par drāmu,

kurā neuzdrošinājos piedalīties. Runāja par Šekspīru.
Blaumanis karsa. Bez iebildumiem atzīt negribēja. «Šek-

spīrs, Šekspīrs! Galva viņam tāda! (Rādīja apmēru.)
Bet kādas kājas? Milža galva, bet pundura kājas!» Uz-

traukts viņš man šo pirmoreiz likās, pat forsēts mazliet.

Kustības stūrainas, ātras, bet ļoti izteicošas. Šmaugans

augums līdz kaklam aizpogātā «skolnieka» blūzē ar snieg-

baltu krādziņu kontrastēja ar kupliem matiem apklātu

galvu, lielām ūsām un stipro zodu un iespiedās atmiņā kā

neaizmirstama skulptūra.

Liela, abpusēja interese par teātri un drāmu saistīja

mūs tuvāk. Rīgas Latviešu teātra izrādēs sastapāmies

bieži. Domu izmaiņa ar Blaumani par lugas uztvērumu

un tipu izveidojumiem bija lielā mērā ierosinoša un inte-

resanta.

Spilgti atceros «Ugunī» pirmizrādi, kura izdevās spī-
doši. Dace Akmentiņa, Rūdolfs Bērziņš, Rūmniece, Mi-

ķelsons, Rudzītis. Kā parasts, savu lugu pirmizrādēs Blau-

manis bij kā no sliedēm izsists, pietvīcis, nemierīgs, drīz

pie viena pazīstama, drīz pie otra. Draugu tuvums pirmiz-
rādēs viņam bij sevišķi tīkams.

Publikai patika izrāde, bet autoram tikai pa daļai, jo

attēlotāji tak nevarēja sniegt pilnīgi viņa iedomātos pro

totipus. Par panākumiem varēja apmierināties, bet šau-

bas dzina autoru nemitīgi tirzāt pēc kritikas. Vēl ilgāku
laiku pēc tādas savu lugu pirmizrādes Blaumanis bij

nervozs. Daži kolēģi zobojās, Blaumanis staigājot ar

žūksni kritiku padusē un katram uz sirdsapziņu nopra-

sot, vai viņš tās lasījis un vai tās atzīstot. Un vai dzejnie-
kam nebij iemesla tā jautāt? Tauta viņu bij jau sankcio-

nējuse un par savu atzinuse, bet kritika, kura gribēja būt

tautas balss, skanēja tik piesmakuse, ka viņu nevarēja
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lāgā sadzirdēt: kritika, šis mūsu garīgās kultūras sāpju

bērns, toreiz bij vēl vairāk nemākulība, paviršība vai

bieži pat — perfīdija. Arī Blaumanim bij no tās jācieš,
un rūgti ir domāt, kā būtu spārnota dzejnieka radošā

enerģija, ja, dzīvs būdams, tas būtu saņēmis kaut desmito

daļu no tās atziņas, ko tagad ziedo viņa piemiņai.
Kulturālu sabiedrību Blaumanis gan meklējis ārpus

savas tautas, sevišķi savas darbības pirmajā laikā, kur

tas daudz apgrozījies vācu literāriskās aprindās un bijis
kādu laiku arī «Zeitung fūr Stadt und Land» līdzstrād-

nieks. Un vācu presē Blaumanis dabūja vispusīgāku un.

pamatīgāku savu darbu iztirzājumu nekā pašu mājās.

«Zeitung fūr Stadt und Land» recenzents pēc gara,

caur vairāk numuriem ejošā kritiskā apskatā par «Pazu-

dušo dēlu» rezumē, ka minētā drāma pelnot «zu dem

Besten gezāhlt zu werden, wasunsere baltische Literatur

aller drei Zungen hervorgebracht hat». Tādas atsauksmes

ne mazumu palīdzēja Blaumaņa nozīmi noskaidrot arī

pašu acīs. Blaumanis toreiz domāja, ka, tikai akreditēts

no šveštautu kritikas, viņš īsti ieņemtu to stāvokli, kāds

viņam pēc sava lielā talanta pienācās. Tādēļ viņš gandrīz

visus savus lielos darbus tulkoja vāciski un sevišķi ar

drāmu «Genoveva» cerēja iekarot Vakareiropas skatuvi.

Lai tā dara arī citi, Blaumanis aģitēja. Par to pašu «sveci

zem pūra» kādreiz pie manis Blaumanis sanāca asā domu

izmaiņā ar Falliju, kurš apgalvoja pretējo: katris dzej-
nieks esot tikai priekš savas tautas. Ja svešnieks to gribot

atrast, lai nākot un meklējot. «Kas tevi ganmeklēs, ja pats

sevi nerādīsi!» teica Blaumanis. Tad ar neesot vajadzīgs,

domāja Fallijs. Viņš turot to par nesavienojamu ar dzej-
nieka cieņu, ja iešot reklamēt pats sevi. Ja celšoties reiz

tauta, arī viņas dzejnieki celšoties, tas tā nākšot dabīgi
un it kā pats no sevis. Blaumanis tam nekādā ziņā neva-

rēja piekrist, un tā viņi iedegās tādā strīdā, kur katrs

savā uzskatā nogāja līdz galējībai. «Nu tad, velns ar, pa

liekat, sūtat! Bet es gribu laukā. Laukā no tā pīļu dīķa! »

Blaumanis beidzot sauca dramatiski. Uz to sekojošā
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Fallija replika izsauca tādu situācijas asumu, ka viņš iz-

skrēja ārā un pakampa savu cepuri. Pierunāt ne par ko

nevarēja. «Jūs nepazīstat tā cilvēka. Viņš ir bezkaunīgs.»
Blaumanis atkārtoti izsaucās un aizskrēja. Bet Fallijs pa-

lika mierīgi dīvāna stūrī un smējās kā Mefisto.

Kāds cits gadījums man deva pārliecību, ka tāda ne-

saskaņa nebij vienkārša sakarsēšanās par teorētiskiem

jautājumiem, bet pamatojās dziļāki abu dzejnieku rak-

sturu pretešķībās. Tas bij tā. Blaumanis labprāt ierosi-

nāja, lai rakstnieki lasītu pulciņā savus jaunos darbus un

tā radītu pārrunu un spriedumu izmaiņu. Kā dramatisks

rakstnieks viņš zināja, ka no liela svara redzēt savu darbu

citā apgaismojumā, lai atgūtu atkal strādājot pazaudētās
distances. Kad nu 1906. gadā biju pabeigusi drāmu «Vēt-

ras ziedi» («Ausmā»), Blaumanis tūlīt ieteica sarīkot lasī-

šanu. No uzaicinātiem rakstniekiem atnāca tikai Fallijs
un Blaumanis ar vēl dažiem jaunajiem. Blaumanis bij par

jauno darbu iejūsmināts un man to pēc nolasīšanas uz

pēdām pateica. Tas tūlīt izsauca Fallija asāko protestu.

Viņš domājot, ka šie neesot aicināti jūsmot, bet nodot

lietišķu spriedumu. To viņš arī gaidot no Blaumaņa. Jūs-

mot esot paviršība. «Es neesmu nācis kritizēt, bet baudīt.

Vai tā ir paviršība, ja saku, ka man patīk. Es būtu lepns,

ja es pats šo drāmu būtu sarakstījis,» Blaumanis teica

ātri. «Tas nebūt vēl nepierāda, ka tad tā nebūtu kritizē-

jama,» Fallijs ar smalku dūrienu pārgāja uz personīgo.
Un tā sākās tāda principiāla šķēpu krustošana, ka ugu-

nis vien šķīda, un viņas pirmcēlonis šķitās galīgi aiz-

mirsts. Blaumanis prom gan šoreiz neaizgāja, bet tā va-

kara saskaņa bij vējā. Otrā dienā Fallijs atsūtīja man vai-

rāk loksnes garu iztirzājumu par nolasīto darbu, kā arī

paskaidrojumu par to, kādēļ tam vajadzējis Blaumani

«sodīt», Blaumanis nekad vairs par to nerunāja.

Spriedumā Blaumanis bij ātrs, impulsīvs, bet, ja bij

alojies, labprāt atzinās. Kad man pēc ilgām cīņām no

cenzūras aizdurvīm bij izdevies izraut savu pirmo lielāko

drāmu «Ceļa jūtīs», Blaumanis man ilgi padarīja smagu
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sirdi ar nelabu pravietojumu, ka luga nebūšot patikt, jo

tajā neesot neviena «simpātiska rakstura», un gribēja
mani pierunāt pavisam to nelikt uz repertuāra. Bet pēc

izrādes Blaumanis bij pirmais, kas man sirsnīgi novēlēja

laimes, pareģodams panākumus nākotnē, jo uz skatuves

mani tipi iznākuši īsti un dzīvības pilni.
Atskaitot minēto gadījumu ar Falliju, Blaumanis bija

ārkārtīgi koleģiāls, jauks ar biedriem. Arvien viņam bij
ko stāstīt par jaunatrastiem talantiem. Reiz kādā izrīko-

jumā viņš uzrunājis tieši jaunekli (vai kādu no vēlāk sla-

veniem vārdiem, nemāku teikt), kuram dzejnieku nolasī-

jis no acīm, un nebijis maldījies. Jaunos viņš koriģēja,

mācīja, audzināja ne tikvien par māksliniekiem, bet arī

par sabiedriskiem cilvēkiem. Lielu svaru viņš lika uz ap-

koptu ārieni un ieteica kārtību un tīrību. «Nu nomazgā

jies, pagāns,» es tam saku, «nestaigā ar melniem aizna-

giem, saraun kārtīgi bikses! Notrūkušas pogas un nobru-

kušas neizteicamās vēl nav ģenialitāte.» Blaumanis pats
arvien bij rūpīgi, kaut arī ārkārtīgi vienkārši ģērbies; pa-

rasti jau pieminētā līdz kaklam aizpogotā blūzē, bet svi-

nīgos gadījumos melnos svārkos, jo ne ar kādu «ģeniali-
tāti» negribēja atšķirties no mirstīgajiem.

Jo tuvāk ar Blaumani iepazinās, jo vairāk atvērās viņa

būtības bagātība. Sarunās pagāja nemanot stundas, nekas

cilvēcīgs viņam nebij svešs. Ja pārpūlēšanās un nogu-

rums vai arī kāds iznēsāts darbs, kas prasīja radīšanas

klusuma, to vilka uz Ērgļiem, tad drīz vien atkal neklusi-

nāmas slāpes pēc sabiedrības to dzina atpakaļ. Pārāk

dzīva atsaukšanās uz visiem dienas jautājumiem mazāku

talantu būtu saberzusi; Blaumaņa spalvai tas bij kā

dzirkstis sprēgājoša galoda.
Satīriskus dienas skatus Blaumanis rakstīja ar tādu

pat aizrautību kā savas drāmas, bet ar skarbu drosmi pa-

teiktais vārds radīja ne vien draugus, bet arī ienaidnie-

kus. Arī tas bij pa daļai iemesls, ka Blaumanim bieži bij
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jāpiedzīvo no laika biedriem tīši pārpratumi vai arī maz

vērtējumi, kas viņu ilgi grauza. Tādās reizēs viņam bij

vajadzīgi draugi. Sarunā Blaumanis drīz vien noskaidro-

jās, saskaņojās un ar jaunu sparu un ierosmi domāja

par pretsitienu. Tā pēc «Indrānu» vēsās uzņemšanas, kad

jau daži pasteidzās pateikt, ka Blaumanis «izrakstījies»,

viņš it nejauši uzdedza savu «Ugunī».

Kādā oktobra dienā 1905. gadā, agri no rīta, Blauma-

nis ienāca pie manis ar būksni avīžu rokā. Viņš bij kā

spārnots. Viņš nāca ar to pašu ziņu, ko skandēja visas

avīzes. Tikko bij iznācis manifests.

— Nu, — ko jūs sakāt? Nu varam cits citam laimes

vēlēt. Nu nāks citi laiki. Nu reiz nāks citi laiki! — viņš
teica ar aizgrābjošu ticību.

Blaumanis bij tikko iebraucis no laukiem. Bij tur pār-

laidis pirmās kustības vētru. Tajā bij tik daudz patosa,

svaiguma un neprāta kā pirmās mīlestības mulsā. Un tik

daudz pretrunu un komikas. Stāstīja, ka sarakstījis vien-

cēlienu, kur šiem iespaidiem liekot darboties savā iemī-

ļotā Taukšķī. Kad pārbraukšot mājās, mēģināšot to uz-

vest. Tā būšot pirmā luga bez cenzūras spaida.
Tad kādu mēnesi vēlāk Blaumanis bij atkal Rīgā.

Dzīve uz laukiem bij palikusi nepanesama. Negaiss bija
uznācis ātri un nu bij virs galvām. Visu izdzēsušas šaus-

mu ainas. Smaga stunda, ko pavadījām tai pašā telpā,
kur mēnesi atpakaļ bij tik neprātīgi jūsmots par 17. ok-

tobra manifestu. Blaumanis jau savām acīm bij redzējis
soda ekspedīcijas trakošanu. Nodedzinātas mājas, nokauti

cilvēki. Viens iespaids viņu bij sevišķi satricinājis. Garām

braucot, kādās mājās, pie žagaru kaudzes, redzējis četrus

nošautus, starp tiem gadu 12 vecu zēnu.

— ledomājieties tik — bērnu, viņi nokauj bērnus! —

viņš atkārtoja vairākkārt, līdz asarām sagrauzts.
Tādos laikos dzīvot uz laukiem «Purva malas » Grāv-

racim bij ārkārtīgi bīstami. Bet kā lai arī dzīvo Rīgā bez
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noteikta ienākuma? Kad nodibinājusies komanditsabied-

rība ar nolūku izdot dienas laikrakstu «Latvija» uzaici-

nāja Blaumani iestāties redakcijā, viņš to ar prieku pie-

ņēma. Dažus mēnešus pat bij «Latvijas» atbildīgais re-

daktors. Bet tas gāja pāri spēkiem. Blaumanis prasīja
daudz. Katru nodaļu gribēja nostādīt ideāli. Ar pāris ne-

taktiskiem ievadiem laikraksts no sākuma bija ieņēmis

greizu stāvokli, kuru vēlāk bij grūti izlabot. Kā visur, tā

arī avīžniecībā Blaumanis cīnījās pret paviršību, gļēvu-

lību, netaktību, bieži avīžrakstus, kuriem tikai viendie-

nas mūžs, mērodams ar radoša mākslinieka mērauklu.

— Es tak nevaru viens pats visu avīzi pierakstīt, —

viņš dažreiz sūrojās, kad negāja tā, kā gribēja.
Tanī laikā viņš nāca bieži pie manis. Par avīzi man

jau apnika klausīties, bet Blaumanim vajadzēja norunāt

visas rūpes no sirds, vajadzēja draudzīgas kritikas un ap-

stiprinājuma saviem plāniem, lai kļūtu viegls un ticīgs.
Darba bij tik daudz.

Jo lielāks bij tautas posts, jo karstākas ilgas pielikt
rokas pie jaunradīšanas darba. Šis Blaumaņa mūža pēdē

jais laiks bij visu viņa radošo spēku ārkārtēja koncentrā-

cija un piespiešanās. Dienas labāko laiku paņēma redak-

cija. Šais gados rakstīts viss vairums Blaumaņa satīru,

no kurām dzirkstī «Skaidiena» un kuras vēl tagad ir

svaigas un neaizsniegtas un daudzkārt tā «piemērotas ap

stākļiem», it kā vēl vakar būtu uzrakstītas.

Kā nāca sestdiena, gaidījām jau ar nepacietību «Lat-

vijas» literārisko pielikumu. Kas būs no Blaumaņa? Ja

bij iznākuse kāda sprikstoša satīra, drīz arī ieradās pats

Blaumanis.

— Nu, kā patīk? Ko jūs sakāt?

Ko nu sacīju? Apsveicu dzejnieku kā katru īstu karo-

tāju un karot varētāju, jo viss vairums Blaumaņa «Skai-

dienas» toreiz bij stratēģiskas dabas.

Tādā sarunā, kūsojošā no temperamenta un asprātī-

bas, Blaumanis pats īsti izbaudīja siavu darbu un aizgāja
bieži ar jaunu ierosmi nākamai «Skaidienai».



215

Tai laikā bija tikko pabeigtas viena pēc otras drāmas

i Indrāni», «Ugunī», un jau pastāvīgi dzejnieku nodarbi-

nāja pantu drāmas «Genoveva», «Dzīvais ūdens» v. c.

kā arī dažu noveļu jaunie meti. Sabiedriskā dzīvē Blau-

manis ņēma možāko dalību, bieži uzstādamies izrīkoju-
mos arī aktīvi ar savu un citu dzejnieku darbu deklamā-

cijām. Tad pašlaik deklamācija nāca pie mums modē, un

Blaumanis ne mazumu palīdzēja to ievest.

Savu vēlēšanos vadīt kādu lugu uz Rīgas Latviešu

teātra skatuves Blaumanis realizēja 1907. gada pavasarī.

Vienošanās ar Teātra komisiju bija panākta uz «Rihardu

III». Kālab Blaumanis un Teātra komisija domāja, ka

jaunais režisors vislabāk varētu parādīt savas spējas

svešā darbā, paliek mīkla. Lugas izvēle nebija laimīga.
Tai laikā satiku reiz dzejnieku netālu no Latviešu biedrī-

bas, kad tas ar skatuves plāniem, lomu izrakstiem un

teksta grāmatām padusē gāja uz mēģinājumu, nelikda-

mies redzam ne sauli, ne ļaudis.
— Kur nu? Vai tiešām uz to raganu ķēķi? — es

jokoju.
— Jā, tiešām gan, — Blaumanis atteica, nemaz nepa-

smaidīdams.

— Pielūkojat tik, ka tajā nesadegat, — pa jokam brī-

dināju.
— Nu, tad es arī gribu viņā sadegt, — Blaumanis no-

teica, ar tik nopietnu, gandrīz kā spītēs iekaisumu uzsvēr-

dams to «gribu», it kā gatavodamies uz cīņu.

«Riharda» izrādē Blaumanis ielika daudz interesanta,

bet cerēto panākumu neguva. Bij vietas, kur izvesta ra-

došā griba un panākts liels skaistums, bet tam tik bij

epizodiska nozīme. Galvenos vilcienos «Rihards» palika

tas pats vecais. Un kā tas gan lai būtu citādi? Pārradīt

tik īsā laikā tradicionāli sastingušo un vēl mūsu šaurajos
skatuves apstākļos, tur vajadzēja būt tiešām dievišķai au-

toritātei. Bet teicami izdevušās miniatūras skatuves tēlo-

jumā norādīja, ka Blaumaņa darba lauks būtu modernā

drāma. To Blaumanis pats domāja.



216

— Tikai daudz studiju vēl, daudz piedzīvojumu, —■

viņš teica.

Viņš gribēja palikt skatuvei tuvu un uz 1907./8. gadu

uzņēmās pie Rīgas Latviešu teātra dramaturga pienāku-

mus. Diemžēl, jau pēc pāris mēnešiem veselības stāvoklis

to spieda atsacīties no lolotā nodoma.

Februārī 1908. g. Blaumanis bija saslimis. Aizgāju

viņu apciemot. Viņš bij jau dažas dienas ārpus gultas,
bet izskatījās nomocīts. Tas neesot no slimības vien, viņš

vairījās. Esot drusku ciešāki pastrādājis, jo vajadzējis

sagādāt redakcijai materiālus kādu mēnesi uz priekšu.
Pēc pāris dienām domājot laisties uz laukiem.

— Vai tas būtu ieteicams? Šai gadalaikā ar asajiem

vējiem, kur jūs tikko atstājuši gultu? To jums vajadzētu

aizliegt, — es teicu.

— To jau arī Rozentāls saka. Bet tā nu tas ir no-

lemts, un tā tam jāpaliek. Ak, un nav arī tik vārīgi, —

Blaumanis turpināja. — Kur tas laiks jau, ka man draugs

Skuja teica, ka tas mans viens plausis neesot ne graša

vērts. Bet es vēl turos.

Kad, mājā ejot, Blaumanis, mani pavadīdams, iznāca

līdz trepēm un palika stāvot zem elektriskās lampas, man

atkal krita acīs, cik viņš bāls un savārdzis.

— Tomēr jau nu būtu jums labāk nebraukt, — at-

sāku vēlreiz.

— Un jūs domājat, ka es tiepjos, — viņš nopietni

saka, — bet tā nu gluži nav. Šī braukšana nav nolemta

pa vakardienu. Pēc dažām dienām manai mātei paiet 70

gadu. Tur tad gribam būt visi kopā. Un nebūs par ļaunu.
Redzēsiet! Veselu mēnesi Brakos! Pārbraukšu ar citu

sparu.

No trepēm atskatos vēlreiz. Blaumanis tur stāv, mani

acīm pavadīdams. «Uz redzēšanos!» — «Uz redzēšanos!»

Tā šķīrāmies.
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Reiz, kad Blaumanis bija atkal stāstījis par Ērgļiem
un par saviem mīļajiem Brāķiem, es vaicāju:

— Bet kad jūs nu sauksiet ciemā uz tiem Brāķiem?

Tik daudz par viņiem dzirdēts. Gribētos tos arī redzēt.

—- Par to jau esmu sen domājis, — Blaumanis atbil-

dēja, — bet tagad vēl nevar. Ļaujat man viņus vēl sa-

kopt. Tagad tur ir nav kur palikt. Puse telpu graudnie-

kam. Bet vēl pāris gadu darba, tad — kas zin — varēšu

viesus uzņemt pats savā celtā mājā. Tas jau ilgi mans

sapnis. Vieta priekš mājas jau sen dārzā atmērīta.

Blaumaņa dzimtenidabūju tikai redzēt 1910. gada pa-

vasarī. Vēlu naktī pabraucu garām tam kapu kalnam

Ogres elkonī, kur atdusas dzejnieks. Smaržoja ievas, po-

goja lakstīgalas līčos, bet debess bij tumša un skarba.

Pirmais ciems man bij pagastskolā pie Blaumaņa

brāļa ģimenes. Ērgļu garīgais centrs tur likās esam. It kā

tur vēl valdītu Blaumaņa gars un možums. Pagasta un

netālās pareizticīgās draudzes skolu skolotāji uzturēja
savā starpā vislabākās attiecības un kopējiem spēkiem

sekmēja sabiedrisko dzīvi. Mācījās dziedātāju kori, gata-

vodamies uz dziesmu svētkiem, iestudēja teātra izrādes,

sarīkoja bērnu svētkus. Dažus simtus soļus no pagastsko-
las, lielceļa malā, raka pamatus jaundibinātās Ērgļu Iz-

glītības biedrības saviesīgai ēkai. Pie šā darba katrā savā

brīvā laikā piedalījās paši skolotāji. Nāca pa dienvidiem

arī apkārtnes jaunekļi talkā. Blaumaņa brāļadēli —

Arvīds un Rūdolfs pavadīja tur augu dienu ar savām ma-

zajām ķerrām un lāpstām, darbodamies līdz vīru lietās.

Visi šie racēji man likās būt tik pacilāti garā, it kā pašam

pavasarim pamatus raktu.

Saulainā maija svētdienas rītā kāpām Braku kalnā.

Brīnišķi jauka aina, konturēta kā uz delnas, pacēlās līdz

ar mums: lejas, pakalni, ziedošas pļavas, druvas. īpat-

nēju skaistumu šai pārmaiņu bagātai apkārtnei iedvesa

šur tur izkaisītie nelieli eglāji, kas it kā ciprešu mežiņi,
piepeši sasliedamies stūri un stāvi, ar īsti dramatisku
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efektu meta savu naksnējo tumsu vieglajā pavasara

zaļumā.

Kalnā, kur vējiem vaļa, stāv Braki. Ēkas sensenas,

jumti zemi. Pagalms liels, un pašā viņa vidū — milzīgs

baltrozīšu krūms. Visapkārt viņam sētiņa un soli. Še mūs

sagaida Braku mamma, zem kura vārda tuvu un tālu pa-

zīst Blaumaņa māti. No viņas zilajām acīm smaida pre-

tim Blaumaņa laipnais skats.

Visām rozēm gan te patīk ziedēt tai Braku kalnā.

Durvju priekšā ir atkal cits rožu krūms. Augsts, piramīd-

veidīgs, kupliem, liesmaini sārtiem pumpuriem, kā altāra

svecēm nospraudīts. Durvis, tieši no āra, ved Blaumaņa
dzīvoklī — divās nelielās istabās. Priekšējo apdzīvo

graudnieks. Dibenistabiņa — šaura, nabadzīga telpa, ku-

ras vienīgais skaistums — logs uz saulaino dārzu. Še

dzejnieks pavadījis savas pēdējās dienas dzimtenē un no

šīs vietas rakstījis satricinošas vēstules draugiem: «Man

grūti! Palīdzat man!»

Tās dienas, kuras nodzīvoju Brakos, bij veltītas dzej-
nieka piemiņai. Nevarēja beigt stāstīt par viņu māte, ne-

varēja nostāt atrakt atmiņu ceļus, kuri tecēja apkārt Brā-

ķiem līču loču, kā labirints. Cik koku Brakos nebij Blau-

maņa dēstīti, cik skaistuma viņa rokas te nebij kopušas!

Krāšņi auga dārzā Rūdolfa jaunās ābeles. No bargā zie-

meļa tās aizsargāja kā gotiska kolonāde augsts egļu žogs,
divkārt apstādīts krūmiem. Saulainā stūrī dārzā bij tā

vieta, kuru Blaumanis atmērojis jaunceļamai mājai.
Lielo ozolu lauka vidū man vajadzēja redzēt ar izre-

dzi uz skaisto ezeru, zem kura Rūdolfs bij tik labprāt sē-

dējis, taciņu uz leju gar avotu uz pļavām, gravas abpus

mājām, kur bij labi būt vētrainā laikā, meža ceļu, pa

kuru šurpu turpu staigādams un skaļi ar saviem tēliem

runādams dzejnieks bij sarakstījis «Pazudušo dēlu».

Rūdolfs Blaumanis bijis savas mātes dēls. No viņas

dvēseles lielāko mantojumu cēlis. Dziļa dzīves izpratne,

gudrība, smalka novērošanas spēja, īpatnēji latvisks hu-

mors un drastika — tāda bij Braku mamma. Viņa bijuse
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pirms lasījis priekšā mātei, viņas spriedumu prasīdams.

Viņa pazina visu latviešu mākslinieku saimi. Daudzi no

tiem bij paši kāpuši Braku kalnā, jo daudzus likteņus
Blaumanis sildīja pie savas sirds, bet lielāko daļu tā

gan pazina no dēla nostāstiem. Par pēdējo laiku, kad

Blaumanis jau bijis uz slimības gultas, viņa stāsta:

— Kā paliek mierīgāki, kaut cik norimst tas kāšus,

viņš mani sauc: «Nāc nu, mamma, aprunāsimies!» Man

daudzreiz nav laika, un es to negribu teikt, bet viņš to

jau jūt. Saņem manu roku un tur cieti. «Gan jau, gan, pa-

liec vien. Darbs būs tev arī vēlāk.» Bet par ko tad nu ru-

nāsim? Runātājs jau tikai viņš. Stāsta un stāsta. Par to

pašu Rīgu, tur vien visas domas. Par savu darbu, par

teātri. Bet vismīļāk jau nu par tiem, ar kuriem visvairāk

bijis kopā: par Rozentāliem, par jums — piemin arī

Skalbi, Akurateru, Laicenu, Austriņu ...
Kā tiem nu ta-

gad ... Arī tie svešie vārdi, daudzreiz minēti, man top

tuvi un mīļi. Tā dzīvoju viņa dzīvi kā savu.

Gandrīz desmit gadus Braku mamma pārdzīvojuse
savu slaveno dēlu. 1917. gada novembrī tā slēguse savas

acis uz mūža dusu savā 80. dzīvības gadā un guldīta lī-

dzās dzejniekam Ērgļu kapenēs.
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Kārlis Egle

TIKŠANĀS AR BLAUMANI

Ta ir .iela laime, ja jau Jaunekļa gados esi varējis
satikties un pabūt kopa ar izcilam personām, kuru

darbs sniedzas tālu tālu pāri savam laikmetam nākotnē.

Ar Rūdolfu Blaumani man bijusi izdevība vairākkārt

tikties un izjust viņa ierosinošo, audzinošo ietekmi vārda

vislabākajā nozīmē. Tikai nav jau tūliņ jādomā, ka šai

saskarē būtu meklējama un saskatāma kāda sevišķa
draudzība, kādas tuvākas attieksmes literāros vai sadzī-

ves aspektos, kā tas atspoguļojas daudzu viņa literāro au-

dzēkņu atmiņās, kuri par mani vecāki (Kārlis Štrāls,

Kārlis Skalbe, Antons Austriņš, Linards Laicens, Kārlis

Kraujiņš v. c). Taču tie brīži, kad savā jaunekļa bik-

lumā esi sajutis Blaumaņa sirsnīgo, silto rokas spiedienu,
uztvēris viņa laipnā skatiena glāstošo labvēlību, ieklausī-

jies viņa balss iedrošinošajā izskaņā, — tādi acumirkļi
nekad neizgaist no atmiņas. It sevišķi paliek prātā jau-
nam iesācējam rakstniecībā, kāds tolaik biju. Ja es būtu

zīmētājs, varbūt vēl tagad uzzīmētu Rūdolfu Blaumani

tieši tādu, kādu tiku skatījis no 1906. līdz 1908. gadam,

vairākkārt satiekoties un sarunājoties uz ielas: vienkāršā

pelēkā uzvalkā, mazliet uz priekšu paliektu galvu. Vai at-

kal lielā dienas laikraksta «Latvijas» redakcijā, Merķeļa

(tolaik Pauluči) un Arhitektu ielas stūrī, mazā, šaurā is-

tabiņā, nostūrī pie loga, kur viņš strādāja, pār rakstāmo

pulti vai galdu uzlīcies. Kustībās un sarunā ļoti mierīgs,

lēnīgs, apvaldīts, tāds viņš ienācējam panācās allaž pretī.
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Toties pavisam citādu Blaumani redzējām, kad viņš

uzstājās atklātībā, piemēram, rakstnieku vakaros: uzpo-

sušos, iznesīgi staltu, enerģisku, apķērīgu, pacilātu. Tā

tas bija it sevišķi divos sarīkojumos: trūcīgajiem skolnie-

kiem par labu rīkotajā rakstnieku vakarā 1906. gadā

Ķēniņu skolas aulā un slimajam dzejniekam Poruku

Jānimpar labu sarīkotajā vakarā 1907. gada martā Rīgas
Latviešu biedrības zālē. Abās vietās Blaumanis uzstājās
kā daiļlasītājs, ar izciliem panākumiem. Mēs, jaunatne,

jūsmot jūsmojām par viņa temperamentīgumu, maigo,

bet pietiekami skaļo un skaidro izrunu, ko varēja sa-

dzirdēt un saprast visattālākajā zāles vai galerijas
stūrītī.

Ķēniņu skolas aulā Blaumanis brīnišķīgi nodeklamēja
14 tālaika redzamu dzejnieku imitācijas (iespiestas žur-

nālā «Stari» 1906. gada 3. numurā), atdarinādams nevien

saturu, bet arī izteiksmi, balss noskaņu un dažam pat

raksturīgus žestus (K. Jēkabsons). Tas bija daiļlasījums,
kas uz visiem klausītājiem, īpaši uz jaunatni, atstāja

dziļu iespaidu ne tikai ar spilgti izteiktu dzejas satura

atdarinājumu, bet arī ar balss modulācijām, izjūtu nian-

sēm, vaibstu un acu mīmiku, — apgarota, tīri «blauma-

niska» daiļlasīšana. Tāpēc jau Blaumani arvien piemin kā

labu deklamētāju, atšķirīgu no skatuves māksliniekiem,

tolaik iecienītiemdeklamētājiem, piemēram, Dubura v. c.

Tai pašā vakarā uzstājās un savus darbus dzejā vai prozā

lasīja arī citi rakstnieki: Augusts Saulietis (stāstu

«Nabagu princis un Daiļā»), Augusts Baltpurviņš (tēlo-

jumu «Jaunais dārznieks»), Fricis Bārda (dzejoļus) utt.

Viņi lasīja samērā izteiksmīgi, tomēr ne tuvu tik iejūs-
minoši kā Blaumanis ar savu īpato, neatdarināmo

«blaumaniskumu», kad, pat visnopietnākās rindas skan-

dējot, kā mēdzam teikt — zemtekstā, iešķīlās, varbūt ap-

zināti, labsirdīga humora vai sarkasma dzirksts.

Kad viņš, Raini imitēdams, deklamēja «Tanī tumšā

naktī Bargu kungu druvas Bāra bērni bija apkopuši»,

pasmagi drūmai noskaņai izlauzās cauri gan vaibstos,



222

gan balss modulacijas tads ka sarkastisks piesitiens, īpaši
nobeidzot rindas:

Ēda sunis zāli,

Runā bāra bērni:

Bāleliņi, tas uz laika maiņu!

Nav jāaizmirst, ka tas taču bija Stolipina reakcijas
laiks, kad varēja to izprast arī kā politisku laika maiņu.
Un Blaumanis tā arī bija domājis un lasīja, kā vēlāk no-

skaidrojās.

Vai atkal, Jēkabsonu Kārli atdarinot, vēsrrfīgie iztei-

cieni:

Sešas saules aprija jūra,
Vēl pēc sešām tā elš ...

Un, kad tālāk atskanēja:

Bāri pa nakti gar Ogri iet zālēs —

Viens es kā Simsona teļš! —-

smiekli klausītājos nebija vairs savaldāmi, lai gan dekla-

mētājam pašam ne smaids neievilkās uz lūpām, kad viņš

ar plašiem žestiem, manāmi izriezis krūtis, pavadīja šīs

rindas.

Bet izrādījās, klausītāju smiekli tomēr bija zināms

pārpratums. Blaumanis nevienu no dzejniekiem šai

vakarā nebija domājis ne piezobot, ne izsmiet, ne arī

publiku smīdināt. Viņš bija vēlējies vienkārši dzejniekus

zīmīgi, vairāk vai mazāk veiksmīgi atdarināt. Pēc priekš-
nesumiem pie mums, jauniešu pulciņā, piegriezies, viņš

priecājās, ka deklamācija atstājusi labu iespaidu. Bet,

kad kāds ieminējās, ka Jēkabsons nu gan dabūjis labi

trāpītu piezobojumu (Jēkabsons pats jau arī šai vakarā

piedalījās), Blaumanis kļuva domīgs un piebilda, ka tas

esot pārpratums, viņš nevienu neesot gribējis ne piezo-
bot, ne izsmiet, viņš centies tikai katra dzejā iejusties un

to atdarināt.
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Mazliet citāda rakstura uzstāšanās bija Poruka vakarā.

Kā likās, uz šo vakaru viņš tāpat kā daudzi citi bija nācis

tikai klausīties, lai gan viņa uzstāšanās bija paredzēta.
Plašā Rīgas Latviešu biedrības zāle bija apmeklētāju

pilna, kad ienāca Blaumanis un apsēdās priekšā pa labi,

jādomā, viņam paredzētajā vietā. Vakara programa bija

samērā plaša, priekšnesumiem bagāta. Izpildītājos —

kritiķis Teodors Zeiferts, Rūdolfs Blaumanis, tolaik vēl

jaunie — Viktors Eglītis, Haralds Eldgasts (Miķelsons)

v. c. ParPoruku referēja Teodors Zeiferts, referēja dzīvi,

skaļi, skaidri, savus vai Poruka darbus sāka lasīt pārējie.
Tiktāl viss ritēja labi. Blaumanis mierīgi sēdēja savā

vietā un uzmanīgi klausījās.
Bet tad notika kaut kas negaidīts. Ne Eldgasts, ne

citi ar saviem priekšnesumiem nespēja klausītājus ieinte-

resēt un iesildīt. Apmeklētāji kļuva nemierīgi, atskanēja
daudz un dažādi skarbi saucieni jau Eldgastam: «Stiprāk,

nevar nekā sadzirdēt!» Tad: «Ko tur ņurdi, nekā nevar

saprast!» (Pēdējais zīmējās tieši uz Eglīti, kurš neciešami

klusi un neskaidri lasīja Poruka dzejoli «Gētes jājiens
uz Zezenheimu».) Daži klausītāji jau sāka atstāt zāli.

Labi ievadītais un iesāktais sarīkojums pēc Zeiferta refe-

rāta, ko visi noklausījās ar vislielāko uzmanību, draudēja

izjukt.

Tad Blaumanis trūkās kājās un straujā gaitā steidzās

uz skatuvi ar grāmatu rokā, un tūliņ diezgan skaļi, skaļāk
nekā citos gadījumos, atskanēja viņa drošā, izteiksmīgā

deklamētāja balss. Viņš bija izvēlējies līksmo «Pavasara

simfoniju». Vispirms «Allegro»:

Lūk, padebeši vaļā veras,

Un saules stari ārā plūst,
Ar pasauli tie mieru deras,

Un ledus blāķi putās kūst...

Nobeidzot ar «Skerco»:

Trarim, trarim, trarim, trarim!

Klingling, klingling, klingling!

«Nu, Liz', kas ir! —■ dancosim! ...»



Klingling, klingling, klingling!
Un Gusts ar Annu danco līdz,

Ka pagalms trīcēt trīc ... utt.

Kad pēdējais vārds bija noskanējis un Blaumanis pa-

griezās uz aiziešanu, sākās tāda aplausu vētra, kas neri-

mās, kamēr Blaumanis atkal parādījās uz skatuves. Bet

tad aplausi vēl vairāk pastiprinājās. Troksnī nevarēja iz

šķirt, vai klausītāji sauc Blaumani vai Poruku. Tad Blau-

manis ātri aizsteidzās un atgriezās uz skatuves ar Poruku

pie rokas. Tomēr slimo dzejnieku šis troksnis tā bija

satraucis, ka viņš rāvās vairāk atpakaļ nekā virzījās uz

priekšu. Un Blaumanis varēja tikai ar žestu aplaudētā-

jiem norādīt uz dzejnieku, kam pienākas visa atzinība.

Par sevi viņš nedomāja, sevi neizvirzīja priekšplānā, lai

gan šķita, ka taisni viņš, nevis Poruks ir šā vakara vi-

duspunkts.
Bet viens nu bija skaidrs. Blaumanis varēja būt ap-

mierināts ar savu iedarbīgo deklamēšanu, kas atstājusi
tik dziļu iespaidu, ka visi starpgadījumi izbeidzās un sa-

rīkojums noritēja līdz beigām ļoti labi. Un vēl vairāk va-

kara organizētāji varēja būt apmierināti ar Blaumani,

kurš ar savu uzstāšanos un lielisko deklamēšanu bija sa-

glābis sarīkojumu, kas citādi būtu beidzies diezgan ne-

veiksmīgi.



Braki

šodien

—Rūdolfa

Blaumaņa
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muzejs





225

Antons Birkerts

CIEMOS PIE BLAUMAŅA LITERATŪRĀ

UN BRAKU KALNĀ

(1893.—1923.)

Pirmoreiz izdzirdu Rūdolfa Blaumaņa vārdu 1893.

gadā — pēc Jelgavas Aleksandra skolas latviešu

vakarnieku pulciņa sagrāves.

Skolas priekšniecība saziņā ar žandarmēriju konfis-

cēja mūsu bibliotēku un izslēdza no skolas dažus pulciņa
biedrus. Cietušo starpā atrados arī es, un nu bija jādomā,
ko tālāk darīt. Nolēmu gatavoties skolotāja eksāmeniem.

Izslēgtie biedri turējās vairāk vai mazāk kopā un cik va-

rēdami joprojām sekoja latviešu literatūrai.

1893. gadā iznāca Rūdolfa Blaumaņa stāstu grāmata
«Pie skala uguns». Ar to tūlīt vajadzēja iepazīties. Lasī-

jām gan kolektīvi, gan atsevišķi un arī apspriedām. Stās-

tos tēlotā zemnieku dzīve mums likās ļoti pazīstama, jo
mēs visi bijām zemniekubērni un sīki pazinām lauku ap-

stākļus, saimes darbus, ko strādāja vakaros pie skala

uguns, ar kādu nosaukumu Blaumanis bija apzīmējis
savus stāstus. Nosaukums bija veclaicīgs, bet tēlotie cil-

vēki jaunākā laika. Viņu prototipi bija sastopami arī pie

mums. Mums patika Blaumaņa humors.

Tomēr stāsti modināja iebildumus. Mums likās, ka

Blaumanis tēlo cilvēkus tikai atkarībā no viņu rakstu-

riem, bet mēs, ko bija skāruši Jaunās strāvas rīta vēji,

zinājām, ka cilvēka likteni nenosaka viņa raksturs vien,

bet arī daudzi citi apstākļi.
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Taču Blaumaņa stāsti neaizmirsas: palika atmiņa gan

stāstu virsraksti, gan tipi, gan humors.

1904. gada vasarā kopā ar savu skolas biedru Līgotņu
Jēkabu apmeklējām Blaumani Brakos. Nonācām tur vēlu

vakarā, gandrīz pusnaktī, un iztraucējām rakstnieku

pirmajā iemidzī. Blaumanis ciemiņus saņēma laipni, ap-

jautādamies šo to par mūsu literāro darbību. Blaumaņa
māte pateica, ka šādi viesi viņu mājā neesot nekas nepa-

rasts. Jauni rakstnieki un arī citi apmeklētāji allaž nā-

kot un ejot dažādos laikos. Blaumaņa māte mums ļoti

iepatikās.

Blaumanis bija tikko pabeidzis tulkot kādu vācu hu-

moristisku poēmu «Hugdītriķa precību brauciens» un la-

sīja mums to priekšā. Pirms mūsu atnākšanas drusciņ

nogulējies, viņš jutās ļoti žirgts un lasīja sevišķi izteik-

smīgi. Mumis tomēr nācās grūti klausīties, jo pēc 50 kilo-

metru gājiena (no Kokneses) nogurums bija liels. Taču

nedrīkstējām to izrādīt un klausījāmies pacietīgi priekš-

nesumu, kas mūs vietvietām sirsnīgi smīdināja gan ar

komiskām situācijām, gan dīvainām atskaņām un humo-

ristiskiem vārdu atvasinājumiem.

No rīta Blaumanis veda mūs parādīt savu saimnie-

cību. Mājas un lauki atradās kalnā. Likās, ka zeme te

izcēlusi lielu, ieapaļu kupru. No divām pusēm to iežogoja

mežs, no trešās varēja redzēt kilometrus divus plašu ie-

leju ar citām mājām, no ceturtās puses — Ērgļu muižu

un baltu lielceļu, aizvijoties pāri kalnainajam apgaba-
lam. Aizmugurē rēgojās arī vecas bruņinieku pilsdrupas.
Netālu no Brāķiem ezers Pulgosnis. Tur dzīvojot karpas,

ko šo ļaudis saucot par ķevlāniem, un niras — lieli, tumši

putni, mazāki par gulbjiem. Šim ezeram sava loma Blau-

maņa daiļradē, piemēram, stāstā «Romeo un Jūlija».

Ērgļiem pieslienas četru pagastu gali: Maišelnieki (Tum-

šais gals), Šķeistenieši, Pulgošnieki, Ģibulēnieši.

Braku laukos šur tur redzami koki, Blaumaņa tēvam

bijis paradums atstāt lauka vidū pa kokam. To pašu
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mēdzis darīt arī Rūdolfs. Dārzā Blaumanis bija sastādī-

jis visādus kokus, bet gar malām egles.

Blaumaņa māte bija diezgan korpulenta, spēcīga,

braša. Salīdzinot viņas un rakstnieka sejas izteiksmi,

bija jāatzīst, ka Blaumanis mātes dēls. Māte izskatījās
nopietna, bet ar to nav sacīts, ka viņai nebūtu humora

dzirksts, tāpat kā par Rūdolfu Blaumani, no sejas uz-

skatot, nevar pateikt, ka viņš ir humorists.

Saimniecības ēkas bija vienkāršas koka celtnes, salmu

jumtiem. Dzīvojamā ēka bija pārdalīta saimnieku un

kalpu galā. Saimnieku galā hija divas istabas, no kurām

viena Blaumaņa darba istaba. Griesti pazemi, ar resnām

sijām, logi nelieli — divi uz dārzu, viens sānos, divi sai-

mes galā pagalma pusē, viens dibena sienā. Galvenās

ieejas durvis diezgan šauras.

Blaumanis mūs pārsteidza un uzjautrināja ar atjau-

tām. Tās izteikdams, viņš nelietoja aktieriskus žestus un

mīmiku kā Ed. Treimanis, kas katru dzejoli pavadīja
teatrāliem žestiem. Blaumanis komikas iespaidu panāca

ar vārdu intonāciju un balss modulāciju.
Kad taisījāmies doties ceļā, rakstnieks neļāva vairs

cilpot kājām, bet lika iejūgt zirgu un palaida mūs brauk-

šus uz kilometrus divdesmit attālo Vecpiebalgu.

1907. gada 20. martā Zinību komisija bija sarīkojusi
J. Poruka vakaru, kur piedalījās arī Blaumanis. Man to-

reiz nācās dot atsauksmi par šī vakara notikumiem.

Manā atsauksmē par Blaumaņa deklamāciju bija šāds

raksturojums: «Blaumanis deklamēja labi, sevišķi ko-

miskās vietiņas. Tikai nesaprotu, kādēļ viņš beigās savu

deklamāciju simbolistiski noslēdza ar bēru dziesmu?!

Vai tad tiešām? ...» Kas tā par bēru dziesmu, neatceros

vairs. Poruks toreiz jau nopietni slimoja, un Blaumanis

varbūt gribēja publikai atgādināt viņa traģismu .. .
1908. gada janvārī progresīvo skolotāju vadītā Tirdz-

niecības skola sarīkoja literāri-muzikālu vakaru, kura
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ienākumi bija paredzēti trūcīgiem skolēniem par labu.

Šajā vakarā piedalījās arī Blaumanis.

Biju toreiz progresīvā laikraksta «Rīgas Apskats» re-

dakcijas loceklis, un man bija jāreferē par šādiem izrīko-

jumiem. Atsauksmē par šo vakaru uzrakstīju arī par

Blaumani: «Rakstnieks Blaumanis deklamēja kādu no

saviem dzejas darbiem «Uz kaujas lauka» un dažus Aspa-

zijas gabalus. Cienījamais deklamators neizcēla savā ga-

balā visu to traģismu, kas viņā ir iekšā. Aspazijas gaba-
lus viņš nodeklamēja veikli, bet ne ar to veiksmi, ar kādu

viņam izdevās humoristiskie priekšnesumi.»

Viela, ko Blaumanis apstrādājis šajā dzejolī, ņemta

no krievu-japāņu kara. Blaumanis drausmīgi atbaidošās

krāsās tēlo šausmas, kas jāpārcieš ievainotajiem kareiv-

jiem, kuri pamesti naktī, salā uz kaujas lauka bez palī-
dzības. Mūsu lielais humorists te parādās kā liels, dziļš

traģisma tēlotājs.
1908. gada janvārī Rūdolfs Blaumanis tēloja, kā ka-

ravīri mirst kaujas laukā, izteiksmīgi šo savu ievērojamo
darbu cēla publikai priekšā, un, redzot cienījamo rakst-

nieku uz skatuves, neviens nevarēja iedomāties, ka viņš

pēc pusgada būs jau kritis kareivis literatūras kaujas
laukā: miris 4. septembrī.

Neizsakāmi sāpīgi sažņaudzās sirds, lasot ziņu par

Blaumaņa nāvi. Tajā laikā man bija pārtrūkuši sakari ar

laikrakstu «Rīgas Apskats» un es nevarēju savas domas

tur vairs izteikt par Blaumani sakarā ar viņa nāvi. Uz-

rakstīju un aizsūtīju uz Pēterpili laikrakstam «Ziemeļ-
blāzma». Raksts tur netika publicēts.

Pagāja atkal pāris gadu. 1910. gadā, tuvojoties Blau-

maņa nāves dienas atcerei, saņēmu uzaicinājumu no

«Dzimtenes Vēstneša» redakcijas dot kādu rakstu par

Blaumani kā humoristu. Uzaicinājums man bija pieņe-

mams, un es iesūtīju rakstiņu «Blaumaniskā humorists».

Negribu še atstāstīt raksta saturu, bet atzīmēšu tikai pā-

ris vietu. Pašā sākumā tur sacīts:

īsi pirms Blaumaņa nāves mūsu literārās aprindās
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paklīda kāds diezgan interesants nostāsts. Braucot no te

jienes prom uz Somiju veseļoties, sanīcis, novārdzis, tikko

dzīvs, Blaumanis izmetis joku par šo braucienu, teik

dams, ka viņam labprāt gribētos uzrakstīt nelielukomē-

diju: «Kā Puliers brauca uz debesīm.» Tāds joks zīmīgs

Blaumanim ir ļoti. Tas liecina, ka Blaumaņa dabā hu-

moristiskā svītra bija ļoti spēcīga un viņš pat traģiskākā
brīdī nav varējis nociesties nejokojis. Un tā tas arī ir

viņa rakstos. Ir ļoti maz starp viņa darbiem tādu, kur

lielākā vai mazākā mērā dzīves nopietnie tēlojumi ne-

jauktos ar komiskām situācijām, ar humoru.

Pēc tam manā rakstā sekoja sīkāka Blaumaņa hu-

mora analizē, uzsverot viņa humora jautro īpatnību, ne-

izslēdzot arī allaž griezīgu satīru, vērstu gan pret cilvēku

aplamībām un nejēdzībām, kā arī pret sadzīves trūku-

miem.

Vēlākā dzīvē man ir gribējies piegriezties plašāk Blau-

maņa komiķa un humorista talantam un tēlojumiem, kur

atspoguļojas visi komikas faktori, par kuriem varētu uz-

rakstīt veselu zinātnisku disertāciju, ko, domājams, ar

laiku kāds arī izdarīs.

Man, diemžēl, nav bijis vaļas strādāt pie šīs visai pie-

vilcīgās tēmas, bet es esmu apmierināts tanī ziņā, ka

mana mazā nupat minētā skice tajā laikā bija vienīgais

speciālais raksts par Blaumani kā humoristu. Skices no-

slēgumā teikts: «Starp latviešu nedaudzajiem humoris-

tiem Blaumanis katrā ziņā ieņem vienu no pirmajām vie-

tām.» Jāpiezīmē, ka sevišķi augstu vērtējams viņa hu-

mora saulainais raksturs, kāda nav nevienam no mūsu

labākajiem humoristiem: ne Doku Atim, ne Andrejam

Upītim, ne Rainim.

Pēc Rūdolfa Blaumaņa nāves viņa audzēkņi, draugi,

paziņas rakstīja daudz memuāru. Trūka tikai nelaiķa

biogrāfijas, kaut gan bija pagājuši jau 12 gadu, kopš

viņš gulēja zemes klēpī. Un es sāku vākt materiālus Rū-

dolfa Blaumaņa biogrāfijai.

Apmeklēju visus Rūdolfa Blaumaņa radus, draugus
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un paziņas vai sarakstījos ar viņiem, kur vien bija cerī-

bas dabūt kādas ziņas, dokumentus vai citādus biogrā-
fiskus materiālus. Blaumaņa brālis man atvēra visu ģi-
menes arhīvu un ļāva neierobežoti to izmantot, uzrakstī-

dams arī pats vēl atmiņas par savu brāli.

Lūdzu arī Blaumaņa jaunības draugu, slaveno mūzi-

kas mākslinieku Emīlu Melngaili. Bet — tur es atdūros

uz negaidīta šķēršļa. Kad biju izteicis savu vajadzību,

Melngailis mani strupi noraidīja, teikdams: «Blaumanis

bija niecīga personība.» Tas mani ļoti aizskāra. No Blau-

maņa arhīva man bija skaidri zināmas Melngaiļa un

Blaumaņa attiecības: Blaumanis bija viņu allaž pabal-

stījis gan ar materiāliem līdzekļiem, gan citādi.

Citur visur man Blaumaņa draugi ar prieku nāca

pretī šai materiālu vākšanā, par ko viņiem sirsnīga

pateicība.
Savācu arī labu tiesu ilustratīvā materiāla. Bet vēl

man trūka tiešu vērojumu par Blaumaņa dzimteni. Iz-

teicu savu vēlēšanos Arvīdam Blaumanim un lūdzu viņu,

ja iespējams, sarīkot kopīgu braucienu uz Brāķiem. Viņš

bija ar mieru. Bet vajadzēja apgādāties ar fotogrāfu,

lai uzņemtu Blaumaņa dzimtenes skatus. Izrādījās, ka

tur dzīvo uz vietas labs fotogrāfs, cik atceros, vārdā

Zariņš.

Kādā augusta dienā devāmies ceļā. Braucot mani in-

teresēja pats ceļš, kuru tik daudz reižu bija mērojis ne-

laiķis rakstnieks. Vispirms jābrauc dažas stundas pa

dzelzceļu līdz Koknesei un tad vairāk nekā 30 kilometru

pa lielceļu līdz Ērgļiem.
Brakos es uzturējos pāris dienu. Lai Blaumaņa dzim-

tenes vietas nepaliktu atmiņā vien, bet uzglabātos redza-

mākā veidā, tad liku fotogrāfam nofotografēt vairākus

skatus, ko vēlāk izlietoju biogrāfijā.
Pēc pāris dienām sēdāmies abi ar Arvīdu Blaumani

«līnijdroškā» un devāmies atpakaļ uz Rīgu, pa ceļam vēl

daudz ko pārrunādami. lespaidu bija daudz, un man tie

jaucās pa galvu, radīdami visādas pārdomas. Galvenais:
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celšanas lieta, jo kaps atstāts pilnīgi atmatā. Kāds cienī-

tājs iegriezis kapa galvgalī augošas apses mizā teicienu:

«Tavi darbi mūs augšup ceļ.» Kad vārdi aizaugs, tad arī

šī piemiņas zīme pazudīs. Bija sāpīgi, to iedomājoties.

Pārdomāju tēmas dzejoļiem un plānu pieminekļa celša-

nas problēmai.

Atbraucis mājā, Bulduros, kur toreiz pavadīju va-

saru, uzrakstīju 6 sonetas ar kopīgu nosaukumu «Rūdolfa

Blaumaņa dzimtenē»: «Braku kalnā», «Brakos», «Kabi-

netā», «Dārzā», «Tirgū», «Pie kapa». Sonetas tika publi-

cētas žurnālā «Ritums» 1922. gadā 8. un 9. numurā.

Pēc tam uzrakstīju ierosinājumu pieminekļa lietā.

Griezos pie Rakstnieku un žurnālistu arodbiedrības ar

priekšlikumu — ņemt savās rokās šo iniciatīvu un šo

darbu.

lerosinājumam bija reāli panākumi. Nodibinājās ko-

miteja ar locekļiem, kas reprezentēja iespaidīgus preses

orgānus, teātrus un citas kulturālas iestādes.

Mana ierosinājuma tuvākais mērķis bija sasniegts.

Drīz bija redzami arī konkrēti panākumi. Pieminekļa
fonda komiteja izdeva P. Ērmaņa rediģētu atmiņu kopo-

jumu «Rūdolfs Blaumanis 1863.—1908.—1923.».Un 1923.

gada 2. septembrī Ērgļu kapsētā atklāja skulptora Dzeņa

veidotu granīta pieminekli, piedaloties plašām ļaužu

masām.

Rūdolfa Blaumaņa biogrāfija nebija uz jubileju vi-

sumā pasteidzama, bet tā publicēta pa daļām periodikā
un tikai 1927. gadā pilnīgi sakarā ar viņa kopotajiem
rakstiem.
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Juris Blaus

RŪDOLFA BLAUMAŅA TUVUMĀ

Savos pēdējos dzīves gados Rūdolfs Blaumanis bija

Ērgļu Labdarības biedrības vadītājs. Tajā laikā lie-

lāki sarīkojumi uz laukiem notika tikai svētkos, vairākas

reizes gadā. Visvairāk tika sarīkotas teātra izrādes, re-

tāk koncerti. Ērgļos pirms 1905. gada populāri bija tā

saucamie priekšlasījumu-jautājumu vakari, kuros varēja
brīvāk izteikties, jo policijas pārstāvis reti kad tos ap-

meklēja. Šajos vakaros arī Rūdolfs Blaumanis aktīvi pie-

dalījās līdz ar saviem ciemiņiem, kas viesojās vai nu

Brakos, vai arī skolā pie rakstnieka brāļa. Pēc revolūci-

jas, gadā, kad emigrēja pagasta darbvedis dzejnieks
Pēteris Bļaus, Kārlis Skalbe, skolotājs Liepiņš, šādi vakari

vairs neatjaunojās.
Rūdolfs Blaumanis, gribēdams ērglēniešus iepazīsti-

nāt ar savu jauno lugu «Ugunī», bija nolēmis pats to ie-

studēt un vadīt izrādi. 1906. gada novembra mēneša ot-

rajā pusē viņš no Rīgas ieradās Ērgļos, lai nokārtotu lu-

gas sagatavošanas priekšdarbus. Tika sadalītas lomas: lai

Kristīni tēlotu brāļa sieva Anna, Edgaru — Braku pui-

sis Pēteris Līcītis, Frišvagaru — Arvīds Blaumanis. Man,

kā iesācējam, bija jāapmierinās ar Klengas lomu, kuru

rakstnieks dēvēja kā vienu no šīs lugas raksturīgākajiem

tipiem. Pārējās lomas tika uzticētas jau labi pieredzēju-

šiem darbiniekiem.

Noturējām pirmo mēģinājumu, kurā sīki jo sīki iztir-

zājām lugas saturu un arī atsevišķas lomas. Galvenie
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Rūdolfa nosacījumi lugas sagatavošanā bija šādi: 1) ak-

tieriem savs attiecīgais teksts bija pilnīgi jāpārvalda

un jāzina no galvas, pat pretspēlētāja pirmie un beidzamie

teikumi, 2) jāvingrinās skaidrā un stiprā izrunā ar no-

sacījumu, lai pēdējās klausītāju rindas tikpat labi tekstu

dzirdētu kā priekšējās, 3) pilnīgi iejusties tēlojumā un

izrādes laikā atstāt savu personīgo «es» aiz skatuves.

Devis vēl dažus sīkus norādījumus, kā: negriezt publikai

muguru,neskatīties uz sufliera kasti un griestos, bet cen-

sties visu attēlot vienkārši un dabīgi. Aizrādīja arī, lai

aktieri ir disciplinēti, ierodas noteiktā laikā uz mēģinā-

jumiem un jau no paša pirmā darbības sākuma zinātu

savu tekstu. Nekas Rūdolfu nevarēja kaitināt vairāk kā

tas, ja aktieri neieradās noteiktajā laikā uz mēģināju-
miem. Tādās reizēs ikviens no viņa dabūja tādu drāzienu

T

ka dažam labam, sevišķi jaunākiem aktieriem, acis palika

valgas un tie uz priekšu bija izārstēti no šīs nelab-

vēlīgās kaites.

Tā kā Rūdolfu Blaumani darbs un pienākumi sauca

atpakaļ uz Rīgu, tad mums mēģinājumos kādu mēnesi

bija jāiztiek ar pašu spēkiem.

Lugas izrāde bija nolikta 1906. gada beigās. Kādu ne-

dēļu pirms izrādes Rūdolfs ieradās Ērgļos. Tagad mēģi-

nājumi noritēja gandrīz ikkatru vakaru un dažs labs

ievilkās līdz pusnaktij. Galveno vērību viņš sākumā pie-

grieza Kristīnei un Edgaram. Pēdējais, kā jau lauku pui-

sis, bija savā spēlē neveikls, stūrains un neiznesīgs. Tā-

pēc arī pirms ikkatra kopējā mēģinājuma viņiem abiem

pāris stundu iepriekš vajadzēja ierasties, kur tad Blauma-

nis mācīja tos un lika pat dažus skatus vairākas reizes

atkārtot. Bija reizes, kad arī stingras piezīmes un rājieni

viņam bija jāņem palīgā. Tas pats attiecās uz pārējiem

lugas dalībniekiem. Kad tā iepriekš bija sagatavoti gal-

venie tēlotāji, tad vispārējos mēģinājumos režisors va-

rēja pievērst uzmanību citiem.

Tā kādu nedēļu uzcītīgi un sirsnīgi gatavojāmies uz

ģenerālmēģinājumu. Tagad bija jātērpjas attiecīgos
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kostīmos, kurus Rūdolfs Blaumanis pa daļai bija atvedis

no Rīgas. Pārējos apģērbus pašiem aktieriem vajadzēja
sameklēt uz vietas. Bija jāpielieto arī grimi. Skatuve kat-

ram cēlienam bija jāiekārto visā pilnībā, cik nu to vie-

tējie apstākļi atļāva. Biedrības rīcībā toreiz vairāk nebija
kā divi istabu skati, viens meža skats, viens lauku skats

un nedaudz sīko piederumu. Tomēr Blaumanis prata no

šīs nabadzības izveidot patīkamu iekārtojumu. Katrs sī-

kākais nieciņš tika novietots savā vietā. Tāpat arī no sko-

las, kas atradās blakus pagasta mājai, kur notika izrāde,

tika atvākti visi vajadzīgie priekšmeti, kā gleznas, puķes,

dažādi trauki un pat mēbeles. Izveidojot lielkunga istabu,

Blaumanis pat nežēloja savu zvērādas kažoku, pārklājot

to pār klubkrēslu, lai izskats būtu bagātāks. Ģenerālmē-

ģinājumā režisors vairs reti kad iemaisījās spēlē, bet lika

tai noritēt nepārtraukti. Toties pēc katra cēliena beigām

viņš vēl deva vispārējus aizrādījumus. Pēc šā mēģinā-

juma Rūdolfs Blaumanis bija apmierināts un izteicās, ja
tā nospēlēšot izrādes dienā, tad viņš pavisam būšot ap-

mierināts.

Minētajā dienā bijām pacilātā garastāvoklī. Jau pāris
stundu pirms izrādes visi bijām savās vietās. Aktieru

grimēšanu izdarīja pats Blaumanis. Jau laikus pulcējās
arī apmeklētāji, jo plaši bija zināms par šo jauno izrādi

un par tās rūpīgo sagatavošanu. Izrādi sākām ar nelielu

nokavēšanos, jo apmeklētāji nāca arvien klāt, tā ka ne-

lielā pagasta mājas zāle bija kā bāztin piebāzta. Pirmais

cēliens noritēja mazliet uztraukti, jo dažiem aktieriem

bija piemeties «lampu drudzis». Starpbrīdī Blaumanis

vēl vienam otram deva dažus norādījumus. Pārējie cē-

lieni noritēja patiešām gludi un saskaņoti. Pēc katra cē-

liena publika neskopojās ar aplausiem. Blaumanis bija

iepriecināts un aktieriem izteicās: «Labi, labi, pat ļoti
labi!»

Tas viss jo vairāk pacēla mūsu garastāvokli, un ik-

viens labāk iejutās savā lomā. Tikai pašās beigās iznāca

vairāk kā nepatīkams gadījums. Pašā pirmā rindā sēdēja
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Braku māte ar savu trīs gadus veco mazdēlu. Kad Kris-

tīne pie beigu vārdiem: «Es nolieku savas vieglās dienas,
nesīsim kopīgi to krustu, kas mums uzlikts,» — noņēma

miršu vainagu un līgavas šķidrautu, publikā valdīja svi-

nīgs klusums. Te pēkšņi atskanēja priecīgs un dzidrs

bērna sauciens: «Mammīte!» Pār visu zāli pārskrēja
smieklu šalts. Tas priekš Rūdolfa Blaumaņa bija vairāk

kā pērkona spēriens no skaidrām debesīm. Viņš bija tik

satraukts un nelaimīgs, ka pats nezināja, ko dara. Pir-

mais viņam ceļā gadījies brālis Arvīds. Rūdolfs viņam
uzkliedza: «Ko tu te dari ar savu puiku! Tu manu lugu

izķēmo. Tu neesi vairs mans brālis!» Dzirdēdami Blau-

maņa satrauktos kliedzienus, mēs, jaunākie aktieri, izlē-

cām pa aizskatuves logu, jo domājām, ka arī mēs citi

esam kaut ko nepareizi nodarījuši. Brālis Arvīds nebija

pie visa notikušā nemaz vainīgs, jo viņš nebija ne vēlē-

jies, ne arī zinājis, ka Braku māte paņēmusi zēnu līdz,

tomēr Blaumaņa ārkārtīgam satraukumam vajadzēja
kaut kādā veidā uz āru izlauzties. Vēl otrā dienā visi sa-

vējie dabūja no Rūdolfa strostējumu.
Otrs sarīkojums Rūdolfa Blaumaņa vadībā notika

1907. g. pavasarī. Tas sastāvēja no jauktā kora dzies-

mām, dzīvām gleznām, deklamācijām un divu cēlienu

ludziņas. Lai gan pie šī sarīkojuma Blaumanis daudz

mazāk tika strādājis nekā pie «Ugunī» izrādes, tomēr

viņa aizrādījumi un ierosinājumi deva sarīkojumam pa-

tīkamu saturu un vispārēju nozīmi.

Vispirms biedrības jauktais koris draudzes skolas

skolotāja Andreja Broda vadībā nodziedāja vairākas

dziesmas. Tad uz Rūdolfa Blaumaņa ierosmi un viņa va-

dībā izrādīja divas dzīvās gleznas. Pirmajā gleznā bija
attēlota dziļās sāpēs sagrauztā māte, kas stāv pie sava

mirstošā bērna gultiņas. Aiz skatuves pa izrādes laiku

sieviešu sekstets dzied dziesmas. Otrā gleznā trīs tautu

meitas, tērptas tautiskos apģērbos un izrotājušās ziedu

vainagiem. Vīriešu dubultkvartets aiz skatuves dziedāja
dziesmas.
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Ari deklamācijas bija izmeklētas, kurās izskanēja

pavasara atmošanās un dzimtenes mīlestība, kā «Brenča

pavasara vēstneši», «Māmiņ, mīļo māmucīt» un citas.

Kā pēdējā sarīkojuma daļa bija teātris. Izrādīja
R. Blaumaņa pirmo sacerēto lugu «Zagļi» divos cēlienos.

To tēloja gandrīz tie paši aktieri, kas jau bija piedalīju-
šies izrādē «Ugunī». Tāpēc rakstniekam bija daudz ma-

zāk darba pie tās iestudēšanas. Tomēr viņš arī pie šī

darba pielika daudz pūļu un visu sirsnību. Rakstnieks

necieta paviršību un viņa galveno prasību neievērošanu.

Tā kāda no aktrisēm nevarēja tik drīz piesavināties aiz-

rādījumus, ko sniedza Blaumanis. Tāpēc vienā no mēģi-

nājumiem kādā skatā, kur jāparāda attiecīga mīlestība,

viņš pats uz ātru roku uzvilka sieviešu svārkus, apsēja

lakatiņu ap galvu un tik dabīgi notēloja minēto skatu,

ka uz acumirkli aizmirsās, ka šis ir vīrietis. Un patiešām

tas līdzēja lomas tēlotājai sasniegt tādu izteiksmi, kādu

rakstnieks gribēja. Viss sarīkojums noritēja labā saskaņā

un labā izpildījumā. Publikai sevišķi patika dzīvās glez-
nas. Šis sarīkojums tad nu arī Ērgļos bija beidzamais, kur

R. Blaumanis ar vislielāko sirsnību un dedzību mācīja
un rādīja, kā jāveic sabiedriskais darbs un tā pienākumi.

Bija agrs ziemas rīts 1908. gada februāra vai marta

mēnesī. Pie Ērgļu pagasta skolas apturēja pasta zirgus,

un no kamanām izkāpa lielā zvērādas kažokā tērpies vīrs.

Skolas bērni, kas bija tikko piecēlušies un pirmie ierau-

dzījuši atbraucēju, ziņoja skolotājam, ka atbraucis

tautskolu inspektors. Drīz vien noskaidrojās, ka atbrau-

cējs nav vis inspektors, bet gan skolas pārziņa brālis —

Rūdolfs Blaumanis. Viņš no Rīgas bija ieradies negaidīts

un no Kokneses stacijas atbraucis ar pasta zirgiem. Vien-

mēr, kad Rūdolfs Blaumanis ieradās Ērgļos, viņam no

Brāķiem sūtīja vedēju pretim uz staciju. Šoreiz rakst-

nieks bija nodomājis ierasties negaidīts. lemesls tam —
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Braku mātes 70 gadu dzimšanas diena, kas bija nākošā

dienā pēc atbraukšanas. Pie brokastu galda Rūdolfs deva

rīkojumus, lai sagatavotos šīs ievērojamās dienas sagai-
dīšanai. Brāļasievai vajadzēja izcept smaržīgu tradicio-

nālo dzimšanas dienas kliņģeri. Brālim tika uzdots saai-

cināt, vakaram iestājoties, kaimiņu skolas skolotājus, lai

kopīgi pārrunātu dažādus jautājumus. Tamlīdzīgas pār-

runas allaž notika skolā, kad Blaumanis ieradās Ērgļos,
un arī skolotāji neiztrūkstoši uz tām ieradās. Visu nakti

negulējis, Rūdolfs Blaumanis devās pie miera. Klasē, kas

atradās virs rakstnieka guļas vietas, valdīja neparasts

klusums. Daudziem bērniem, kas rakstnieku pazina jau

agrāk, bija stingra apņemšanās rūpēties par to, lai cie-

miņu netraucētu ar parasto čalošanu un skraidīšanu.

Vienmēr, kad rakstnieks mācību laikā ieradās skolā, viņš

bija mīļš un sirsnīgs viesis ne tikai savējiem, bet arī

visiem skolēniem. Neskatoties uz visu minēto, Blaumanis

jau pusdienas laikā bija izgulējies, jo, kā viņš izteicās:

«Dienā jau esot caurs miegs un nedodot tās atpūtas, kas

rodoties nakts melnumā.»

Pēcpusdienā viņš sēdās pie klavierēm un kaut ko dun-

gojot rakstīja, pastaigājās pa tā saucamo zāli — lielāko

dzīvokļa istabu un sēdās atkal pie klavierēm, no kurām

jau skanēja viegla melodija. Viņš bija sacerējis vārdus

un sakomponējis pāris apsveikšanas dziesmiņu, ar ko

apsveikt un iepriecināt Braku māti viņas 70. dzimšanas

dienā.

Kad sāka krēslot, ieradās arī kaimiņu skolu skolotāji.

Tagad Blaumanis paskaidroja, kāpēc viņš tos saaicinājis,

un ķērās pie darba. Viņš pats mācīja dziedāt, deva vaja-

dzīgos norādījumus, vadīja «kori» un centās, lai dzies-

mas labāk izskanētu. Kad bija ieturētas kopīgas vakari-

ņas, tad vēlreiz izmēģināja priekšnesumus, un Rūdolfs

bija pavisam apmierināts, jo ar humoru apgalvoja, ka

paēdušiem arī -dziesmas skanot daudz spēcīgāk un

drošāk.

Pulkstenis jau drīz rādīja pusnakts stundu. Sešu vīru
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«sekstets» devās kājām ceļā uz Brāķiem. Bija sevišķi

jauka nakts. Pilnais un gaišais mēness meta starus pie-

snigušajās eglēs un krūmu zaros. Pieturējās diezgan

stingrs aukstums, un mazliet vilka sniegu iemītajās pēdās

Tāpēc arī, izejot no skolas, Rūdolfs Blaumanis uzģērba
savu lielo kažoku. Bet, nostaigājis knapi puskilometru,

sūrojās, ka kažoks iešanai esot par smagu. Tāpēc to no-

ģērba, un viņš palika tikai vieglā mētelī. Kažoku, kliņ-

ģeri un citas veltes nesām mēs, jaunie skolotāji. Kad

vajadzēja apstāties un atpūsties, tad kažoku uzsedzām

Blaumanim uz pleciem, lai nepaliktu vēsi. Ejot cauri

Āriņpakalnei, gar Briežu kalnu un veco kapsētu, ceļš bija

diezgan gluds un iešana samērā viegla. Tāpēc arī no sko-

las līdz Ērgļu centram 3 km garo ceļa gabalu nostaigā-

jām bez atpūšanās. Likās, ka laiks šo kalnu aizvējā nav

nemaz tik auksts, un nelielais vējiņš tikai retās vietās

pievilka ceļu.

Pavisam citāda gaita sākās tālākā ceļā no Ērgļu
centra. Šeit kalni bija atklātāki, vējš asāks un ceļš daudz

vairāk aizvilkts. Jau pārejot pirmo pakalni un kāpjot

stāvajā Kalvu kalnā, vajadzēja pāris reižu apstāties un

atpūsties. Taisnā ceļa no šīs kalnu piekājes uz Brāķiem

tanī laikā vēl nebija. Jo tālāk virzījāmies no šī kalna, jo

ceļš aizvien bija grūtāks. Lai Blaumanim būtu vieglāka

iešana, tad mēs, jaunie, «zosu gājienā» devāmies pa

priekšu, un Blaumaniskā viens no pēdējiem sekoja mums

pa iemītajām pēdām. Lai gan soļojām samērā lēnām,

Blaumanis ne vienreiz vien atgādināja, ka mēs steidzo-

ties ātri. Ejot gar Pulgošņa (tagadējā Aķēnu) ezera galu,

ceļš nedaudz uzlabojās, bet, kāpjot Rikšēnu un Braku

kalnos, ceļš no jauna bija aizpūsts un neiebraukts. Aiz-

vien biežāk un biežāk vajadzēja atpūsties un ievilkt elpu

tālākam ceļa posmam. Kad beidzot bija jau saredzamas

Braku ēkas un pēdējo reizi apstājāmies, Blaumanis it

noguris izsaucās: «Kad es būtu zinājis, ka tik grūta
būs iešana, tad gan kājām nebūtu nācis šos 7 kilo-

metrus.»
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Jau pa gabalu mūs pirmie apsveica ar savu riešanu

mājas naktssargi — suņi, bet, dzirdot Rūdolfa Blaumaņa

aicinājumu, tie drīz vien apklusa.
Mazliet atpūtušies, klusi iegājām priekšistabā, un

nakts klusumā ieskanējās mūsu dziesmas. Tad atdarījās
Braku mātes istabas durvis un viņa pārsteigta, sirsnīgā

sajūsmā saņēma mūs. Rūdolfs pirmais viņu noskūpstīja
un novēlēja vēl ilgus gadus saimniekot Brakos, būt stiprai
veselībā un vienmēr možai savā dzīvē. Tad sekoja jaunā-
kais dēls Arvīds ar saviem visa laba vēlējumiem.

Jo rosīgi sāka rīkoties Braku māte. Mēs novietojā-
mies dibenistabā, kur atradās Rūdolfa gulta, grāmatu

plaukts, galds, nedaudz krēslu. Lai gan lielais nogurums,

kas Rūdolfu Blaumani ceļā pārņēma, bija pa daļai pār-

gājis, tomēr viņš vēlējās it kā sasildīties no šī aukstā

ziemas rīta- skāvieniem. Drīz Braku māte mūs aicināja

pie klātā brokastu galda. To rotāja arī krāšņas septiņas
sārtas rozes, kuras Rūdolfs bija atvedis no Rīgas un

rūpīgi saglabājis veselas. Kad Braku māte iesaucās: «Cik

daudz rožu!» — tad Rūdolfs atbildēja: «Nav jau daudz,

māmiņ, tikai pa vienai rozei uz katra nodzīvotā gadu
desmita.» Saskandinājuši vīna glāzes un nogaršojuši

Rīgas labumus, kā arī dzimšanas dienas kliņģeri, vēl no-

skandinājām vairākas dziesmiņas. Visu laiku Rūdolfs

Blaumanis bija priecīgs, jautrs, apmierināts, jo visu mūžu

viņš bija glabājis kā dārgu mantu dziļu mīlestību pret
māti.

Pēc pāris stundām taisījāmies atpakaļceļā. Blaumani

sāka pārņemt nogurums, jo negulētās divas naktis un

grūtais gājiens bija atstājis savu iespaidu. Kad atvadījā-

mies no Braku mātes un Rūdolfa ar sirsnīgiem rokas

spiedieniem, viņš izsacīja vēlēšanos, lai šādu priecīgu
dzīves mirkļu mums. būtu vairāk. Bet dzīve rādīja pre-

tējo. Šis laikam bija viņa pēdējais un liktenīgais ceļo-

jums, jo viņš drīz .vien pēc tā nopietni saslima un vairs

neatveseļojās.
1908. gada 4. septembrī telegrāfs no Somijas Taka-
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harju sanatorijas atnesa bēdīgu vēsti: bija nomiris rakst-

nieks Rūdolfs Blaumanis. Skolotājs Jānis Greste, kas

rakstnieku bija novietojis sanatorijā, tūdaļ posās ceļā,
lai pārvestu viņu uz dzimteni. Pēc nedēļas Blaumani no

Kokneses stacijas ar Braku zirgiem atveda dzimtajā pa-

gastā — Ērgļos.

Bija kluss, silts un gaišs agrā rudeņa vēlīns vakars.

Pulciņš piederīgo, draugu un Ērgļu centra iedzīvotāju

nelaiķi sagaidīja bērzu gatvē uz Kokneses ceļa. Tikšanās

ar piederīgajiem bija skumja. Sagaidītāji noņēma cepu-

res, ritēja asaras, arī divjūga sirmis un bēris nokāra

galvas aiz noguruma no tālā ceļa, it kā juzdami, ka

zaudējuši mīļu saimnieku. Pilnās mēnesnīcas mestās

ēnas no kuplajiem bērzu vainagiem klājās kā drūms

plīvurs.

Otrajā dienā šķirstu atvākoja. Izrādījās, ka nelaiķis

sanatorijā bija iezārkots tikai apakšveļā. Jānis Greste

atdeva savus labākos svārkus, pārējos apģērba gabalus

sagādāja piederīgie. Savu vistuvāko cilvēku apģērbts,

Blaumanis dusēja ziedu un zaļumu vidū.

Apbedīšana bija norunāta nākošajā svētdienā. Katru

dienu gan tuvi, gan tāli draugi un paziņas — visi, kas

cienīja rakstnieku un varēja nokļūt Ērgļos, nāca atvadī-

ties un nest pēdējos sveicienus — ziedus. Pēdējās dienās

zārks slīga zaļumos un ziedos.

Apbedīšanas dienā jau priekšpusdienā ieradās ļaudis
no attālākiem novadiem un Rīgas. Pavadītāju pulks ar-

vien pieauga. Izvadīšanā piedalījās arī Labdarības biedrī-

bas jauktais koris, ko vadīja draudzes skolotājs Andrejs
Brods un Katriņas jauktais koris skolotāja A. Vārdauņa
vadībā. Kori veltīja aizgājējam vairākas dziesmas.

Pūtēju orķestra sēru skaņām pavadīts, Rūdolfs Blau-

manis devās pēdējā ceļā no Ērgļu cv.-luterāņu baznī-

cas gar Skantskalniņu pāri Ogrei uz veco, tagadējo Blau-

maņa kapsētu. Zārku visu ceļu nesa vietējie un Rīgas
sabiedriskie darbinieki.
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Vecā kapsēta savā pastāvēšanas laikā gan laikam vēl

nebija pieredzējusi tādu ļaužu pieplūdumu, kā aizvadot

tautas iemīļoto rakstnieku. Bija ieradušies pārstāvji gan-

drīz no visām laikrakstu redakcijām, teātriem, biedrībām,

rakstniekiem un dzejniekiem. Arī jelgavnieki ar saviem

pārstāvjiem bija sūtījuši pēdējos sveicienus, jo rakstnie-

kam bija ar viņiem draudzīgas attiecības. Sirsnīgus un

mīļus piemiņas vārdus atvadoties teica koknesieši, jo
Koknesē Blaumanis bija dzīvojis savos jaunības gados

un vēlāk lugā «Ugunī» radījis tik neaizmirstamus tēlus.

Visās atvadu runās izskanēja tik daudz sirsnīgu slavi-

nājumu un patiesu izjūtu, ko Rūdolfs, dzīvs būdams,

nekad nebija ne dzirdējis, ne iedomājies, jo daudzreiz

diezgan asā un nepareizā viņa darbu analizē un kritika

bija apslāpējusi rakstnieka lielākās mākslas vērtības,

neparādīja viņa darbu īsto nozīmi.

Kā beidzamais atvadījās Ērgļu Labdarības biedrības

pārstāvis. Virs kapa pacēlās sarkanu un baltu rožu vai-

nagu kalns. Vēl pēdējā kora dziesma, un sēru maršs

vēstīja, ka Rūdolfs Blaumanis savas gaitas pabeidzis, bet.

ka viņa darbs tautai turpinās dzīvot, to juta visi, kas

rakstnieku pavadīja.

Pēdējā bēru daļa noritēja Ērgļu pagasta skolā pie

nelaiķa brāļa ģimenes. Te piedalījās daudzi organizāciju

pārstāvji, mākslinieki, literātiun aizgājēja radi un draugi.

Visas šīs pēdējās dienas un sevišķi pašu pēdējo jo smagi

un sāpīgi izjuta Rūdolfa brāļasieva Anna, ļaudama asarām

nemitīgi ritēt. Bez tam vēl notika starpgadījums, kas no

jauna izsauca nevēlamu uzbudinājumu. Kad viesi bija

sasēdušies pie vakariņu galda, kāda no apkalpotājām

ziņoja mājasmātei-brāļasievai Annai, ka it kā pie galda

sēžot arī Rūdolfs. Izrādījās, ka viņa bija noturējusi Āronu

Matīsu par nelaiķi. Braku māte bija tieši pretstats vedek-

lai. Viņa bez redzama uztraukuma izturējās cienīgi, no-



pietni, bez liekām asarām. Arī minētajā atgadījumā viņa

norāja vedeklu, ka cilvēkam katrā dzīves gadījumā jā-

protot savaldīties un ar prātu panest visus dzīves grūtos

brīžus, jo ne par velti Rūdolfs viņai — Annai veltījis
vārdus:

Visas svina smagās bēdas,

Žēlabas, kas žņaudz un ēdas,

Visa melna nelaime, kas draud, —

Jāpārcieš un jānoraud,

Jānoraud un jāpārcieš.
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Andrejs Skuja

PIE RŪDOLFA BLAUMAŅA ĒRGĻU BRAKOS

Maza maza istabiņa, zemi zemi griesti, mazs lo-

dziņš, gaišas sienas. Gar sienām dažas ista-

bas lietas, plaukts ar grāmatām un vienkārša gulta. Šinī

guļ, sēdus atspiedies spilvenos, pusmūža vīrs bālu, iekri-

tušu seju, drūmu skatu. Manu labdienu viņš atņem klusi,

sniedz mēmi pretī savu bālo, karsto roku, kuras pulss sit

straujā drudža ritmā.

lesākas klusa saruna par slimības gaitu; slimnieks šad

tad ieklepojas, aizraujas, uztraucas, tomēr pacietīgi ļau-

jas izmeklēties.

Pārliecinājies par nopietnu plaušu kaiti, es sāku

slimnieku mierināt. Viņš elpo vieglāki, balss paliek skaid-

rāka un skaņāka — tā atgādina vecu paziņu — Rūdolfu

Blaumani. Neviļus es atceros, kāds Blaumanis izskatījās,
kad viņš nesen vēl Rīgas Latviešu biedrībā aizgrābjoši

deklamēja dažus dzejoļus, un tagad — ne pazīt nevar.

Kāda starpība — cik satricinoša pārmaiņa! Dzejnieks
cietis, daudz pārcietis, nonācis līdz izmisumam. Viņa
stāvoklis ļoti nopietns, tomēr ne bez cerības. Tikai ārējie

apstākļi grūti, pavisam trūcīgi. Reizām nav slimniekam

bijis pat gandrīz ne apkopšanas. Vecā māte, kuras rokās

visa gādība un kura kopj mīļo dēlu ar sirsnīgāko rūpību,

pati ilgāki slimojusi.
Palīdzība te nopietni vajadzīga un bez kavēšanās

sniedzama. Ceru, ka slimnieks drīzumā tik tālu atveseļo-

sies, ka varēs viņu novest uz tuvāko dzelzceļa staciju



(Koknesi) un tad pārvietot kādā dziedinātavā (sanatorijā).

Bet tam nolūkam vajadzīgi līdzekļi — daudz līdzekļu,

kuru Blaumanim nav.

levērojot to, ka līdz šim nebija zināms par Blaumaņa
slimības nopietnību, nododu šās rindiņas atklātībai ar

nolūku — modināt dzejnieka draugu un cienītāju interesi

par viņa likteni.
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Pēteris Daube

RŪDOLFA BLAUMAŅA PĒDĒJIE BRĪŽI

Sakarā ar mūsu lielā rakstnieka R. Blaumaņa dzim-

šanas dienu gribētos pastāstīt par viņa pēdējām
dienām Somijas sanatorijā, kur Blaumanis ārstējās no

ļaunās diloņa slimības. Uz Takaharju sanatoriju, kas

atrodas augstā vietā netālu no somu vēsturiskās pilsētas

Savonlinnas, Blaumanis bija pārvests jau jūnija mēnesī.

Sanatorijā ierados daudz vēlāk — 11. aug. 1908. g., jo

man vajadzēja ārstēt kakla tuberkulozi. Tūliņ uzmeklēju

Blaumani, jo sanatorijā ar citiem nebija iespējams saru-

nāties. Vāciski un krieviski prata tikai galvenais ārsts;

apkalpotāji un māsas runāja vienīgi somiski. No Blau-

maņa cerēju arī saņemt latviešu avīzes, kuras viņam pie-

sūtīja no Rīgas. Blaumanis gulēja gultā; viņam bija

augsta temperatūra. Rakstnieks izskatījās ļoti saguris.
Celties viņam neļāva, bet, ja arī atļautu, diezin vai viņam

pietiktu spēka kājās noturēties. Viņš neēda pie kopējā
ēdienu galda: slimniekam visu pienesa pie gultas viņa

istabiņā.
Dienas kārtība sanatorijā iesākās ar rīta lūgšanu, ko

vienmēr noturēja virsārsts Elmgrens. Dažās rīta sanāk-

smēs bija piedalījies arī Blaumanis. Kādu dienu, lievī

gulēdami, par to pārrunājām. Man vēl prātā palikuši

Blaumaņa vārdi: «Man tādas rīta lūgšanas patīk, lai gan

pats tik ticīgs neesmu.» Man katru dienu bija jāiet pie

slimā rakstnieka. Viņš jutās vientulis un gribēja par visu

izrunāties. Kādu vakaru — un tas bija beidzamais —



iegāju Blaumaņa istabā. Runājām par neciešamiem ap-

stākļiem sanatorijā. Viņš bija ļoti sarūgtināts par apkal-

potājiem. Gaužām nelāga esot, ka tie bez somu valodas

nerunājot nevienu citu valodu. Neesot iespējams neko

paprasīt vai palūgt. Kādreiz Blaumanis gribējis dabūt

sveci un sērkociņus. Kādu citu reizi atkal šķēres nagu

nogriešanai. Tomēr nekā nepanācis. Izrādījies gan šā,

gan tā pie pirkstiem, tomēr somi viņu nav sapratuši.
Esot bijis jāliekoties mierā. Rītu viņš par šo lietu runāšot

ar virsārstu. Par tādām nebūšanām vajagot rakstīt avīzēs,

un tas jādarot man. Atteicu, ka esmu vēl maz piedzīvojis
un tāpēc nepratīšu visu labi izteikt. Bet, ja nu viņš tā

vēlas, tad lai diktē, es rakstīšu.

—
Jūs esat tāds saguris, kad labi atpūtīsities, to lietu

lūkosim nokārtot.

— Vesels gan te netikšu. Bet labi būtu, ja tik tālu

atspirgtu, ka no šejienes varētu vadīt «Latvijas» literāro

pielikumu, — Blaumanis skumji noteica.

Tā bija mūsu pēdējā saruna. Otrā rītā viņu vairs

istabiņā neatradu. Naktī Blaumanis bija nomiris. 25. au-

gustā no Rīgas atbrauca red. J. Stumbergs un nelaiķa

brālis, kas viņa līķi no Somijas aizveda uz dzimteni.



247

KOMENTĀRI

Padomju Latvijas sabiedrībā Rūdolfs Blaumanis kā reālistiskās

mākslas izcils meistars ar saviem labākajiem darbiem iemantojis

dziļu cieņu un mīlestību. Nekad agrāk viņa darbi nav tik labi

izprasti un uztverti, nav tik lielā skaitā izgājuši tautā kā tagad.

Tāpēc kuplajam lasītāju pulkam tik dzīva interese arī par pašu

autoru kā cilvēku, kā personību. Sociālistiskās sabiedrības uzmanība

pievērsta ne vien viņa atstātajam literārajam mantojumam, bet arī

Ērgļu Brāķiem, viņa ilggadīgai dzīves un radoša darba vietai, kur

Padomju Latvijas valdība iekārtojusi Blaumaņa memoriālo muzeju,

spilgti uzskatāmu viņa mūža gaitu liecinieku.

1963. gada janvārī paiet 100 gadi kopš izcilā latviešu klasiķa
Rūdolfa Blaumaņa dzimšanas. Republikas kultūras dzīvē tas ir

liels notikums, tādēļ tiek izdots Rūdolfa Blaumaņa laika biedru

atmiņu krājums.

Ne jau viss šeit Blaumaņa laika biedru teiktais vērtējams ar

vienādu mērauklu. Ne jau katru labi domātu Blaumaņa personības
vai sacerējuma idealizējumu varam atzīt, kā to pareizi apgaismo
šā izdevuma ievada autors filol. zin. kandidāts J. Kalniņš, šīs at-

miņas lasot, jāpatur prātā, ka to rakstītāji runā par kapitālistiskās
sabiedrības dzīvi, par tās ietekmi uz rakstnieku, skata un vērtē to

lielāko tiesu no buržuāziskā objektīvisma pozīcijām. Taču Blaumani

viņi parāda šai sabiedrībā ar viņa labajām īpašībām un trūkumiem,

viņa lielo talantu, daudzreiz netieši atmaskojot arī kapitālistiskās
iekārtas netaisnīgumu.

Atmiņas sakārtotas hronoloģiskā secībā aptuveni pēc tā laika,

kad rakstītājs nācis saskarē ar Rūdolfu Blaumani. Ar dižo rakst-

nieku cits iepazinies jau agrā jaunībā, pat skolnieka gados (Linards

Laicens, Arvīds Kalniņš), cits pusmūžā, cits jau labi uz dzīves no-

rieta pusi. Tomēr visi pazīšanos ar Blaumani atceras kā pozitīvu

parādību savā dzīvē un darbā, īpaši rakstniecībā.

Biogrāfiskas un bibliogrāfiskas piezīmes par katru atmiņu autoru

sekojošas.
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1. Arvīds Blaumanis (1875—1940). No atmiņām par brāli Rūdolfu

R. Blaumaņa brāļa Arvīda atmiņas izkliedētas vairākos žurnālos

un laikrakstos, šur tur atkārtojoties vai novirzoties sānis, pirm-

iespiedumos tām dažādi virsraksti, tāpēc šeit uzņemtajām likts

virsraksts «No atmiņām par brāli Rūdolfu». Agrākie Arvīda

Blaumaņa atmiņu publicējumi: «Atmiņas par brāli Rūdolfu»

žurnālā Latvju Grāmata, 1930. g. 1. numurā, 16.—19. lpp.; «Daži

gadījumi Rūdolfa dzīvē» (Rakstnieka 25. nāves dienā), Jaunākās

Ziņas, 1933. g. 197. numurā, 4. sept.; «Rūdolfs Blaumanis —

krizes laika saimnieks», Jaunākās Ziņas, 1933. g. 22. numurā,

28. janv., pielik. «Māksla un rakstniecība»; «Blaumanis un

grāmatas», žurnālā Piesaule, 1933. g. 9. numurā, 491.—496. lpp.;

«Blaumaņa tēlu dzimtenē», žurnālā Piesaule, 1931. g. 7. un 8.

numurā, 324.—336. un 366.-379. lpp. Vairākas no šīm atmiņām
Arvīdu Blaumani uzrakstīt pamudinājis Antons Birkerts, vācot

materiālus Blaumaņa biogrāfijai. Arvīda Blaumaņa aizrādījumi

uz prototipiem dzīvē un stāsti par tiem nav jāizprot it kā Blau

manis tos būtu kopējis. Viņš tos izmantojis tikai kā ierosmi savu

mākslas tēlu radīšanai.

7. lpp. Fārbahs (Fahrbach) —ugunsapdrošināšanasaģents unapiņu

tirgotājs tolaik Rīgā, Šķūņu ielā 5. Blaumanis iestājies pie viņa

par kantoristu pēc apriņķa un tirdzniecības skolas nobeigšanas
1881. gadā.

10. lpp. Ne tikai Arvīda Blaumaņa, bet arī dažu citu atmiņās

(J. Greste v. c.) atzīmēts, ka rakstniekam piemitusi zināma māņ-

ticība.

11. lpp. Ap 1900.—1901. g. Rūdolfs Blaumanis bija nodomājis uz-

sākt pats grāmatu apgādu un sakarā ar to atvērt arī grāmatu
veikalu Tērbatas ielā 7. Taču no tā nekas neiznāca, viss beidzās

neveiksmīgi. Sk. tuvāk par to
— Rūdolfs Blaumanis. Kopoti

raksti, 3. sēj. 1959. g., 415. lpp.

12. lpp. Koknesē Rūdolfs Blaumanis sabija apmēram divi gadi,
1885.—1886. g.

13. lpp. Minētās 2 lugas: 1. (Nikolajs Pūriņš) Pūriņu Klāvs. Liel-

kungu pusdienas. Joku luga trijos cēlienos. Izdota no Rīgas
Latviešu biedrības teātra komisijas. Rīgā, 1889. 2. (Kneifs J.)
J. Kneiff. Tēvijai. Dziesmu luga vienā cēlienā. Latviski no Ziem-

ciešu Marijas (M. Zīrāka). Dziesmu teksts no Esenberģu Jāņa.
Muziķa no G. Mihaelis'a. Rīgā, 1889.

14. lpp. Ezerietis (īstā vārdā Kārlis Augenbergs, 1869 —1923), rakst-

nieks, dzimis Ērgļu pagastā, darbojies vairākās vietās par rakst-

vedi.

17. lpp. Gustavs Freitags (Gustaw Frevtag, 1816 —1894), vācu rakst-

nieks, romānists, dramaturgs, drāmas teorētiķis. Viņa grāmata
«Die Technik des Drāmas» iznāca 1863. gadā un pēc tam
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vairākos jaunizdevumos. 1922. g. iznācis jau 13. iespiedums.
Blaumanis šo autoru augstu vērtējis un daudz no viņa mācījies
drāmas tehnikas jautājumos.

19. lpp. Te jāatzīmē tomēr viens vēsturiska satura Rūdolfa Blaumaņa
raksts: «Hamilkārs fon Felkerzāms», kurā autors apskata libe

rālā barona nopelnus gruntniecības —
lauku buržuāzijas veici-

nāšanā. Blaumanis maldīgi domā un dēvē viņu par «latviešu

tautas labdari». Aizstāvot tikai vienu — mantīgo šķiru, — neva-

rēja pacelt vispārējo tautas labklājības un kultūras līmeni. Fricis

Roziņš un padomju vēsturnieki neuzskata Felkerzāmu par lab-

dari, kaut arī pārejai no dzimtniecības uz agrārkapitālismu zi-

nāmas progresīvas lomas nenoliedz. Šis Blaumaņa raksts parā-

dījās vispirms mēreni liberālajā žurnālā Vērotājs, 1904. g. 6. nu-

murā.

29. lpp. «Stāsts par cūku, kura runājuse» iespiests žurnālā «Mājas
Viesa Mēnešraksts», 1895. g. 2. numurā, 87.—93. lpp., taču igauņu
valodā tas parādījies jau daudz agrāk Eduarda Vildes atstāstī-

jumā. Tas noticis tā: kad Ed. Vilde dzīvojis Rīgā un iepazinies

ar Rūdolfu Blaumani, Blaumanis viņam pastāstījis par nodomu

rakstīt stāstu par cūku, kas runājusi, pie tam tuvāk pakavējoties
ari pie stāsta satura. Šo mutisko atstāstījumu Vilde attēlojis

igauņu valodā un uzņēmis savā stāstu krājumā «Naer on tervi-

seks» (Jautri stāsti). Tartu, 1891. Ik. 56—59 kā Blaumaņa stāsta

tulkojumu. Tā iznāk, ka igauņu valodā šis stāsts iespiests pirms

tam,kad tas latviski nebija vēl uzrakstīts un atklātībā parādījies.
Par šī stāsta vielu tuvāk sk. Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti,

2. sēj. 1958. g., 336. lpp.
35. lpp. Polemika par stāstu «levas laime», vēlāk «Laimes klēpī»

izcēlās 1903. g. īpaši sakarā ar J. Asara kritiku un kāda J. Krū-

miņa rakstu Dienas Lapā 1903. g. 276. numurā, kas Blaumanim

pārmeta, ka viņš stāstu paņēmis no Hekera kalendāra, kur tas

iespiests ar virsrakstu «levas laime». Kad polemika turpinājās,
Blaumanis sniedza paskaidrojumu «Balss» 1904. g. 1. numurā un

«Vērotāja» 1904. g. 2. numurā, noskaidrodams apstākļus par
Hekera «Vidzemes kalendāra» pielikuma rediģēšanu un par savu

piedalīšanos tur ar stāstiem, kā arī par to, ka stāsts «Laimes

klēpī» ir viņa paša darbs, tikai minētajā kalendārā ievietots bez

viņa vārda ar virsrakstu «levas laime». Sk. tuvāk — Rūdolfs

Blaumanis. Kopoti raksti, 2. sēj. 1958. g., 346.-349. lpp.

36. lpp. Kārlis Ducmanis, tolaik Pēterpils universitātes juridiskās
fakultātes students, vēlāk buržuāziskās ideoloģijas publicists un

politiķis, bija publicējis garāku apcerējumu «Divējādas tiesību

pasaules Blaumaņa novelē «Andriksons»», ko te savās atmiņās

atzīmē brālis Arvīds. Ducmaņa raksts iespiests žurnālā Izglītība,
1909. g. 7. numurā, 504.—515. lpp.
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37. lpp. Šeit minēto kažoku Blaumanis valkājis, un tajā ģērbies viņš
redzams arī kādā fotouzņēmumā. Sk. Rūdolfs Blaumanis. Kopoti
raksti, 8. sēj. 1960. g., 4.-5. lpp.

37. lpp. Emīlis Melngailis (1874—1954), izcilais komponists.

40. lpp. Pēteris Līcis-Līcītis (1874—1925?),miris Padomju Savienībā.

Blaumaņa pamudināts mēģinājies rakstniecībā. Kad rozes zied

(Rūdolfa Blaumaņa piemiņai). Tēlojums iespiests žurnālā Druva,

1914. g. 3. numurā, 225.—230. lpp.

42. lpp. Voldemārs Bērzons. Cēsu draudzes skolas vadītājs, kur Ar-

vīds Blaumanis strādājis par skolotāju no 1896.—1900. gadam.
2. Pēteris Bļaus (1856—1930).Atmiņas par Rūdolfu Blaumani. Pirm-

iespiedums šai izdevumā no rokraksta, kas glabājies Antona

Birkerta krājumā. Tāpat kā Arvīds Blaumanis, arī Pēteris Bļaus

savās atmiņās kavējas pie Rūdolfa Blaumaņa kā rakstnieka un

drauga, šur tur viens otru dublēdami un atkārtodamies.
—

«Rūdolfs Blaumanis kā aktieris». Vispirms iespiests P. Ērmaņa

sakārtotajā krājumā «Rūdolfs Blaumanis, 1863.—1908.—1923.»

Rīgā, 1923. g., 23.—24. lpp.; vēlāk saīsināti žurnālā Teātra

Vēstnesis, 1925./1926.g. sezonā, 9. numurā, 4.—7. lpp.; «Kā vecais

Porietis Blaumani precībās veda». Pirmiespiedums krājumā «Rū-

dolfs Blaumanis, 1863.—1908.—1923.» Rīgā, 1923. g., 20.—22. lpp.,

pēc tam saīsināts žurnālā Teātra Vēstnesis, 1927./1928. g. sezonā,

1. numurā, 14.—16. lpp. — Blaumaņa piemiņai viņš veltījis arī

dzejoli «Rūdolfam Blaumanim», kas iespiests laikrakstā Jaunā-

kās Ziņas, 1922. g. 293. numurā, 20. dcc.

46. lpp. Arno Holcs (Arno Holz. 1863—1929), vācu rakstnieks, dzej-
nieks un literatūrteorētiķis, kas grāmatā «Revolution der Lyrik»

(1879) sludināja konsekventu naturālismu literatūrā un liriku

bez formas.

47. lpp. Par Bērzones jaunkundzi. Pēteris Bļaus maldās. Blaumanis

savā laikā bildinājis Cēsu draudzes skolas pārziņa V. Bērzona

sievasmāsu Ernestīni Pētersoni (1875—1956), vēlāk dzejnieka
Poruku Jāņa dzīves biedreni, nevis Bērzones jaunkundzi.
Erna Poruka. «Atmiņas par Rūdolfu Blaumani», žurnālā Latvju

Grāmata, 1930. g. 1. numurā, 12.—15. lpp.

49. lpp. Par lugas «Skroderdienas Silmačos» sižetu Pēterim Blauam

nav skaidra priekšstata. Nekāda sevišķa naida par to abiem

rakstniekiem navbijis, jo Blaumanis nav vis piesavinājies Poruka

vielu, bet viņa ierosināts sarakstījis pilnīgi patstāvīgu, īsti «blau-

manisku», dzīves prieka pilnu darbu «Skroderdienas Silmačos».

Pareizi, Porukam ir bijis nodoms rakstīt jautru stāstu, kā viņš

izsakās stāstā «Krusttēvs Dāvis» (žurnālā Mājas Viesa Mēneš-

raksts, 1900. g. 1. numurā): «Gribēju sākt humoristīgu stāstu

zem titula «Skroderu dienas Silmačos». Tiešām gara acīm redzu,
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kā Andrievs ar palso iebrauc pagalmā, kā tas pašapzinīgi sēž uz

skrodera lādes un kā meistars pats, jautrs un lokans, ar olekts

mēru rokā, pa vārtiem ienāk svilpodams. Bet abu meistara mā-

cekļu nevaru un nevaru iedomās sameklēt. Viņu sejas man jau
tā kā veidojas, bet viņas pārklāj stereotipiski, neaprakstāmi
smaidi. Totiesu dzirdu it gaiši abu neliešu zēnu ņirgāšanos par

Annu, kura siāv klēts augšā logā un nosarkuse pukojas par

abiem skroderēniem, kuri nocēluši trepes.» (Poruku Jāņa Kopoti

raksti, 4. sēj. Rīgā, 1929. g., 75. lpp.) Bet, tā kā Poruks stāstu

nav uzrakstījis, tad to viņš pastāstījis Rūdolfam Blaumanim, lai

tas viņa iecerēto vielu izmantotu kādā savā darbā.

49.1pp. Viktors Andrejanovs (Victor fon Andrejanoff, 1857—1895),

progresīvs Baltijas vācu dzejnieks, liels Rūdolfa Blaumaņa ta-

lanta cienītājs un draugs. Jau 1893. gadā viņš publicējis garāku

dzejojumu «An Rudolf Blaumann. (Den lettischen Dramatiker

und Novellisten)», kas iespiests vācu laikrakstā Feuilleton-Beilage
zum Tagesanzeiger fūr Libau und Umgegend, 1893. g. 16. nu-

murā, 18. (30.) aprīlī. Šai dzejojumā Andrejanovs cildina Blau-

mani kā dzejnieku, dramatiķi un novelistu, paredzēdams viņam

spožu nākotni, bet skarbi vēršas pret drūmo laikmetu, pret val-

došajām ekspluatatoru šķirām, kas smagi nomāc rakstnieka at-

tīstību, brīvu jaunradi vispār. Tulkojumā viņa vārdi:

Jā, mīļais draugs, tie rāvēji, kam rūp tik nauda,

Tiem ir tas viss, kā mums it visiem trūkst.

Kā blaktis sūc tie asinis un bauda,

No liktens labumiem tie tūkstin tūkst.

Tie zog kā žagatas un kraukļi, cik vien jaudā,
Kā aļņi pat, kam asa mēle augus plūkt;
Tie dzīvē dižojas kā «augstas sugas» ļaudis,
Bet barojas no mums, ko liktens skaudis.

Un piezīmē:
Tie savā dabā glabā naida ļaunumu
Un visu mazisko, tie kauna nepazīst,
Bet, slēpjot sava gara niecību,

Tie apmētā ar akmeņiem it visu cēlo,

Kur neparastas gara liesmas kvēlo.

Andrejanovs arī tulkojis dažus Blaumaņa dzejoļus vācu valodā,

tāpat tulkojis un popularizējis latviešu folkloru, izdevis krājumu
«Lettische Mārchen». (Reclams Univers. Bibliothek Nr. 3518.)

Blaumanis savukārt ļoti cienījis Andrejanovu, tulkojis viņa

dzejoļus latviešu valodā un rakstījis par viņu. Pēc Andrejanova
nāves Blaumanis veltījis viņam dzejoli «Viktoram Andrejano-

vam», kas iespiests žurnālā Mājas Viesa Mēnešraksts, 1895. g.

3. numurā, 197. lpp.
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51. lpp. Satīriskais dzejolis «Cemberlen! Cemberlen!» iespiests laik-

rakstā Dienas Lapa, 1899. g. 238. numurā, 23. okt. un Mājas
Viesa liter. pielikumā, 1899. g. 43. numurā, 27. okt. Sakarā ar

naudas sūtīšanu turp un atpakaļ Blaumanis publicējis vēl divus

satīriskus dzejoļus ■ «Kvīts», kas iespiests laikrakstā Dienas Lapa,
1899. g. 267. numurā, 27. nov., un «Rublis», kas iespiests laik-

rakstā Dienas Lapa, 1899. g. 283. numurā, 7. decembrī. Sk. arī

Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti, 6. sēj. Rīgā, 1959. g., 236. —

239. lpp. un komentāros 495.—496. lpp.

55. lpp. Samiso dzejolis «Die letzte Schiefertafel» lugā citēts, domā-

jams, Blaumaņa paša tulkojumā, jo pirms tam dzejolis nav nekur

parādījies atklātībā. (Chamisso's Werke. Herausgegeben von

Heinrich Kurz. Erster Band. Leipzig. Bibliogr. Institut. S. 265.—

267.) Lugā citētas dzejoļa sākuma rindas:

Tik pacieties! Iz jūras saule lien

Un, tālu ejot otrā debess malā,

Kad diena beidzas, atkal jūrā brien
...

Tik pacieties ... Utt.

55. lpp. Norājiens (Kad tu uz teāteri ej). Humoristiski-satīrisks dze-

jolis pirmoreiz iespiests Kultūras Balss Satīriskajā Kalendārā

1927. gadam, 75. lpp. Rutku Tēva (Aleksandra Mihelsona) rakstā

«Par teātri un kumēdiņiem». Vēlāk uzņemts Blaumaņa Kopotos
rakstos 4. sēj. Rīgā, 1959. g., 404. lpp. Satīra vērsta pret puritā-
niskiem tumsības sargiem, kas saskatījuši piedauzību un sašutuši

par mākslinieka V. Zeltiņa gleznoto priekškara skatu Ērgļu Lab-

darības biedrības skatuvei. Dzejoļa sarakstīšanas laiks nav zi-

nāms, lai gan šo dzejoli savās atmiņās min arī dzejnieks Pēteris

Bļaus.

3. Made Svile-Peņģerote (1865—1953). Manas atmiņas par Rūdolfu

Blaumani. Pirmiespiedums žurnālā «Latvju Grāmata», 1923. g.

1. numurā, 5.—15. lpp. Pirmiespiedumā paraksts: Rīgā, 1922.

Pēc tam arī P. Ērmaņa sakārtotajā krājumā «Rūdolfs Blaumanis,

1863.—1908.—1923.» Rīgā, 1923. g., 55.—61. lpp. Jautājumā par

Kristīnes tēlu lugā «Ugunī» tuvāk sk. Rūdolfs Blaumanis. Kopoti

raksti, 5. sēj. Rīgā, 1959. g., 488.—491. lpp., kur noskaidrots,

ka Blaumanis Kristīnes tēla radīšanai izmantojis divu jaunavu
Koknesē novērotos tēlus: Mades Kapmales, ko apprecējis Jirgen-

sonu Pēteris (lugā Edgars) un Mades Sviles-Peņģerotes.

4. Aspazija (1868—1943). Iz atmiņām par Blaumani. Pirmiespiedums
žurnālā Teātra Vēstnesis, 1923./1924. g. sezonā, 5. numurā, 4.—

8. lpp. Vairākus gadus Aspazija strādāja Platesa izdevumu re-

dakcijās kopā ar Blaumani. Kā Raiņa dzīves biedre tai laikā

viņa bija tuva jaunstrāvniekiem; 1905. gada periodā cīņas dzej-
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niece, aizgāja Rainim līdzi trimda. Velak, pārnākusi Latvija

svārstījās un beidzot ieslīga konservatīvismā.

5. Kaudzītes Matīss (1848—1926). Atmiņas par Rūdolfu Blaumani.

Pirmiespiedums krājumā «Atmiņas no «tautiskā laikmeta» un

viņa lielākiem aizgājušiem darbiniekiem», 2. sēj. Rīgā, 1924. g.,

125.—133. lpp. — Viņš veltījis arī dzejoli «Rūdolfa Blaumaņa

piemiņai», kas iespiests krājumā Jauna Raža X. 1908. g., 154. lpp.
69. lpp. Fridrihs Mālberģis (1824—1907). skolotājs un dzejnieks.
69. lpp. Rūdolfs Blaumanis strādāja vācu laikrakstā «Zeitung fūr

Stadt und Land» no 1887.—1894. gadam un laikrakstā «Rigasche
Rundschau» 1898. gadā.

70. lpp. Kad Platesa firmas izdevumi 1901. gadā Rīgas pils. Domes

vēlēšanās solidarizējās ar vāciešu lielburžuāziju, no līdzdarbības

šīs firmas izdevumos atteicās un aizgāja R. Blaumanis, J. Po-

ruks, T. Zeiferts v. c.

72. lpp. Rakstu krājums Jauna Raža (I—XII. 1898—1910) Teodora

Zeiferta iecerēts un pārrunāts, viņam pie Blaumaņa Brakos

viesojoties, un vairāk kā 10 gadus Zeiferta paša vadīts. Sai krā-

jumā iespiesti vairāki Blaumaņa dzejoļi un noveles.

6. Jānis Akuraters (1876—1937). Atmiņas par Rūdolfu Blaumani.

lespiests laikrakstā Dzimtenes Vēstnesis, 1911. g. 24., 25., 26.,

33. un 34. numurā, 31. janv., 1., 2., 10. un 11. febr. Vēlāk arī

P. Ērmaņa sakārtotajā rakstu krājumā «Rūdolfs Blaumanis,

1863.—1908.—1923.» 1923. g., 6.—13. lpp. —
J. Akuraters, bur-

žuāziski nacionālā virziena rakstnieks, viens no Rūdolfa Blau-

maņa literārajiem audžu dēliem, par kuriem Blaumanis daudz

rūpējies, īpaši pēc 1905. gada, reakcijai sākoties, kad par pieda-
līšanos revolucionārajā kustībā Akuraters bija ieslodzīts cietumā

un vēlāk emigrēja. Revolucionārās kustības laikā Akuraters devis

kaujiniecisko cīņas dziesmu «Ar kaujas saucieniem uz lūpām».
No revolucionārās cīņas ceļa novērsies, Akuraters pievienojās

reakcionārajam buržuāziskajam nacionālismam, kļuva par de-

dzīgu tā aizstāvi. J. Akuratera Rūdolfam Blaumanim veltītais

dzejolis «Pārnākšana» iespiests laikrakstā Latvija, 1908. g. 199.

numurā, 28. augustā.
80. lpp. Lugu «Sausā vasara» Blaumanis nav uzrakstījis, kaut gan

par šo sižetu daudz domājis.
82. lpp. Joku lugas «Skroderdienas Silmačos» pirmizrāde notika

Rīgas Latviešu teātrī 1902. gada 30. janvārī.
82. lpp. (Jāņa Asara) -rs bargā kritika par lugu «Skroderdienas

Silmačos» iespiesta laikrakstā Dienas Lapa, 1902. g. 26. numurā,

31. janvārī un 27. numurā, 1. febr.

83. lpp. Jaunais dzejnieks — domāts Kārlis Jēkabsons.

84. lpp. Te Akuraters maldās. «Poēma» nevis par Bobrikova nobum-

bošanu, bet satīra par Pobedonoscevu «Mortuus». Sk. Rūdolfs
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Blaumanis. Kopoti raksti, 6. sēj. 1959. g., 343.-344. lpp. un ko-

mentāros 506. lpp.
91. lpp. Šeit Akuraters nosoda sava laika buržuāzisko sabiedrību un

apskata neapskaužamo rakstnieka likteni buržuāziskajos ap-

stākļos.

7. Kārlis Skalbe (1879—1945). Atmiņas par Blaumani. lespiests

pirmoreiz laikrakstā Jaunākās Ziņas, 1929. g. 254. numurā, 9. nov.;

Blaumanis Pēterpilī. Turpat, 1937. g. 222. numurā, 1. okt. —

Arī K. Skalbe ir viens no Blaumaņa iemīļotiem jaunajiem rakst-

niekiem, kuram viņš veltījis daudz sirsnīgu vārdu un gādības.
Skalbes dzejolis «Rūdolfa Blaumaņa piemiņai» iespiests žurnālā

Zalktis, 1908. g. 3. numurā, 143.—145. lpp.
94. lpp. Savās atmiņās Skalbe piemin arī rozes, ko Blaumanim pēc

«Indrānu» pirmizrādes pasniegusi kāda V. jaunkundze. Nesen

noskaidrojās, ka tā ir Leontīne Vesere (1873—1944), ko Blau-

manis nopietni ieskatījis, sarakstījies ar viņu (1903—1905) un

pēdīgi arī bildinājis, bet panākumu nav bijis. «Indrānu» pirm-
izrāde notika 1904. gada 2. maijā. Par Skalbes pieminētām ro-

zēm un lauru zaru Blaumanis L. Veserei 1904. g. 3. maijā, no-

sūtīdams rozi viņai, ir rakstījis: «Vakar vakarā es dabūju divus

lauru zariņus un šo balto rozi. Kur lai to citur nolieku, ja ne

pie viņas māsas!» — Sk. Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti, 8. sēj.
1960. g.. 144/—161. lpp. un komentāros 475. lpp.

98. lpp. Dzejolis «Apnikumā» (Laikam jau brokastlaiks). Sk. Rūdolfs

Blaumanis. Kopoti raksti, 6. sej. 1959. g., 63.—64. lpp. un ko-

mentāros 477. lpp. Dzejoli Skalbe citē pēc atmiņas.

8. Gustavs Šķilters (1874—1954) — skulptors un grafiķis. Kā iepa-

zinos ar Rūdolfu Blaumani. Pirmiespiedums laikrakstā Latvis,

1933. g. 3589. numurā, 22. okt.

9. Antons Austriņš (1884—1934), tolaik skolotāju semināra audzēk-

nis Pēterpilī. Atmiņu zīmējums par Rūdolfu Blaumani. Pirm-

iespiedums laikrakstā Rīta Vēstnesis, 1910. g. 12. numurā, 21. nov.,

unlaikrakstā «Dzimtenes Vēstnesis», 1911. g. 130. numurā, 10. jūn.,

131. numurā, 11. jūn. un 132. numurā. 13. jūnijā. Atmiņas vēlāk

koriģētas un apvienotas iespiestas P. Ērmaņa sakārtotajā krā-

jumā «Rūdolfs Blaumanis, 1863.—1908.—1923.». Viņa dzejolis

«Rūdolfa Blasmaņa piemiņai» iespiests laikrakstā Brīvā Zeme.

1924. g. 111. numurā, 17. maijā.

103. lpp. Edvarts Jansons, tolaik skolotāju semināra audzēknis

Pēterpilī tāpat kā Antons Austriņš. No Latvijas skolotāju

semināriem izraidīti par brīvdomību unrakstīšanu laikrakstos, viņi

bija atraduši patvērumu skolotāju seminārā Pēterpilī un kopīgi

veica, Blaumaņa atbalstīti, arī vairākus tulkojumus, to starpā

Ļ. Tolstoja romānu «Augšāmcelšanās», kas iespiests Pēterbur-
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gas Avīžu literārajā pielikumā 1902. g., kad to vadīja Rūdolfs

Blaumanis.

106. lpp. Par Blaumaņa apcerējumu «Hamilkārs f. Felkerzāms» sk.

piezīmi šī izdevuma 248. lpp. — Par Aizkraukles muižas īpaš-
nieku Kārli Fridrihu Sulcu fon Ašeradenu (1726—1782) Blau-

manis nav rakstījis, tikai piemin attiecīgās vietās rakstā par
Felkerzāmu.

107. lpp. Oskars Rāviņš (1862—1929), Pēterburgas Avīžu izdevējs.
109. lpp. Misiņbarts — tolaik drēbnieku meistars Rīgā, kurš ļoti

mīlēja reklamēties, visos lielākos laikrakstos ievietodams sludi-

nājumus par savu firmu līdz ar savu ģīmetni. Sakarā ar šādu

uzbāzīgu reklamēšanos Blaumanis savās satīrās par viņu zo-

bojās, nosaukdams to par Zikiņbārdi.

109. lpp. Mīlis (Mīlis Kraujiņš), tolaik priekšstrādnieks Brakos, Kārļa
Kraujiņa brālis.

111. lpp. Politiskā satīra «Gaismas nesēji» iespiesta Fr. Roziņa-Aža

rediģētajā Latviešu strādnieku kalendārā 1907. gadam, 69. —

72. lpp. Sk. Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti, 6. sēj., 1959. g.,

336.-337. lpp. un komentāros 505. lpp. —
«Sēru dziesma par

Plēvi» (Fragmenti). Pirmiespiedums satīriskajā žurnālā Ho-Ho,

1923. g. 1. numurā. Sk. arī Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti,

6. sēj. 1959. g., 289. lpp. un komentāros 501. lpp. — «Troņ-
mantnieka Alekseja dzimšana» iespiests žurnālā Latvju Grā-

mata, 1925. g. 4. numurā, Kārļa Kraujiņa rakstā «Smīni Rū-

dolfa Blaumaņa sejā», K. Kraujiņa pēc atmiņas restaurēta, jo

Blaumaņa uzrakstītais nav saglabājies. Sk. arī Rūdolfs Blauma-

nis. Kopoti raksti, 6. sēj. 1959. g., 501.—502. lpp.

113. lpp. Poruku Jāņa stāsts «Nepraša» iespiests žurnālā Mājas
Viesa Mēnešraksts, 1905. g. 6. numurā, 433.—440. lpp. Vēlāk

uzņemts visos Poruka kopotos rakstos.

114. lpp. Poruku Jāņa dzejolis «Trīs rozes» iespiests žurnālā Mājas
Viesa Mēnešraksts, 1905. g. 2. numurā, 118. lpp.

116. lpp. Blaumaņa vēstule «Mana bēgšana» iespiesta laikrakstā

Latvija, 1906. g. 184. numurā, ar parakstu T. Tas ir ļoti zī-

mīgs laikmeta dokuments par revolucionāru vajāšanu, reakcijai

sākoties, kur notēlots patiess notikums. Tuvāk par to sk. Rū-

dolfs Blaumanis. Kopoti raksti, 3. sēj. 1958. g., 114.—119. lpp.

un komentāros 421.—423. lpp. Arī žurnālā «Latvijas PSR Zi-

nātņu Akadēmijas Vēstis», 1959. g. 11. numurā, 133.—134. lpp.

10. Kārlis Kraujiņš (dz. 1879. g.). Par Rūdolfu Blaumani. Pirm-

iespiedums žurnālā Karogs, 1958. g. 9. numurā, 134.—138. lpp.
Pirms tam atsevišķi varianti publicēti dažādos izdevumos: Par

Rūdolfu Blaumani. Atmiņu memuāri. Laikraksta Latvija literā-

rajā pielikumā, 1911. g. 11., 12. un 13. numurā, 19., 26. martā
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un 2. aprīli. — Atmiņas par Rūdolfu Blaumani. Žurnālā

Zvaigzne, 1957. g. 14. numurā, 22.—23. lpp. v. c.

122. lpp. Jau kā skolnieks Kraujiņš piesūtījis Blaumanim veselu

burtnīcu dzejoļu. Blaumanis atbildējis ar vēstuli, ka dzejoļi vēl

pabāli, bez gleznām, bez oriģinalitātes, atskaņas sameklētas,
bet lai mācoties. — Kalvu Oļģerts — Kraujiņa pseidonīms, tā-

pat arī Rožmīlis, kā viņš parasti parakstījis humoristiskos un

satīriskos sacerējumus.

124. lpp. (Vai visu dienu šodien grib. Tie zvani torņos zvanīt.) Rū-

dolfa Blaumaņa satīriskais dzejolis, kas iespiests žurnālā Latvju
Grāmata, 1925. g. 4. numurā, 250 lpp. K. Kraujiņa rakstā

«Smīni Rūdolfa Blaumaņa sejā». Tuvāk sk. Rūdolfs Blaumanis.

Kopoti raksti, 6. sēj. 1959. g., 268. lpp. un komentāros 499. lpp.

125. lpp. Blaumaņa Kraujiņam rakstītās vēstules pirmā pasaules
kara laikā gājušas zudībā, skaitā ap 30 gabalu.

11. Marta Ķice (dz. 1897. g.). Kā es atceros Rūdolfu Blaumani.

Pirmiespiedums šai izdevumā no rokraksta, kas iesniegts šim

izdevumam un arī Blaumaņa muzejam Brakos. Viņai veltīts dze-

jolis «Mazās Martas dziesma». Pirmiespiedums «Pēterburgas
avīžu» liter. pielik. 1902. g. 30. numurā.

12. Kārlis Strāls (dz. 1880. g.). Rūdolfu Blaumani pieminot. Pirm-

iespiedums žurnālā Karogs, 1959. g. 1. numurā, 128.—136. lpp.
Šai izdevumā atmiņas iespiestas no rokraksta, autora labotas

un papildinātas. K. Štrāla dzejolis «Aizgājušai dvēselei» iespiests-
laikraksta Latvija literārajā pielikumā, 1908. g. 42. numurā,

336. lpp.

139. lpp. Aleksandrs Būmanis (1881—1937), tolaik juridiskās fakul-

tātes students Pēterburgas universitātē, muzikāls, komponējis
muziķu dziesmām R. Blaumaņa lugai «Skroderdienas Silmačos»

v. c. Vēlāk, buržuāziskās Latvijas laikā, Latvijas universitātes

profesors un Apgabaltiesas priekšsēdētājs, buržuāziskā nacionā-

lisma ideologs.

139. lpp. Blaumanim nebija viegli strādāt Pēterburgas Avīžu redak-

cijā, jo redakcijas sastāvā no paša sākuma bija iestājušies re-

akcionāru uzskatu, pat niknu kontrrevolucionāru uzskatu cilvēki,

kā Andrievs Niedra, Vilis Olavs-Plute. Šai vietā runā par viņu
nomainīšanu ar citiem, ne mazāk reakcionāru advokātu

J. Ansbergu. Vienīgi dzejnieks Eduards Treimanis-Zvārgulis

bija tuvs domu biedrs Blaumanim, kad tas nāca viņa vietā par

«Purva malas» vadītāju, bet to viņš savukārt atstāja savā

vietā, šķirdamies no Pēterburgas Avīzēm.

143. lpp. Jūsmodams it kā par brīvību, ko tauta ieguvusi, Blaumanis

bija rūgti vīlies. To viņš noskārta tūliņ, tiklīdz sāka rīkoties.
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cara varas soda ekspedīcijas, Baltijas muižniecības un mācī-

tāju cītīgi atbalstītas.

146. lpp. Laikraksts Latvija, par kura redaktoru uzaicināja Blau-

mani un viņš tā vadību arī uzņēmās, bija mēreni konservatīvs

buržuāzisks laikraksts. Par šī laikraksta redaktoru, vēlāk par

literārā pielikuma vadītāju Blaumanis darbojās no 1906.—1908.

gada pavasarim, kad slimības spiests aizbrauca uz Brāķiem.

13.Ernests Birznieks-Upītis (1871—1960). Rūdolfs Blaumanis ma-

nās atmiņās. Pirmiespiedums šai izdevumā no autora iesniegta

rokraksta, ko viņam palīdzējis sagatavot Antons Birkerts, iz-

mantojot datus arī no Birznieka-Upīša raksta «Kad Rainis

atgriezās no trimdas», kas iespiests laikrakstā Dienas Lapa,
1934. g. 13. janv. 21. numurā, un kur Birznieks-Upītis atzīmē

savu pirmo sastapšanos ar Blaumani.

152. lpp. Jansona slavenais priekšlasījums. Domas par jaunlaiku li-

teratūru, ko viņš vispirms nolasīja Jelgavā un tad izdeva grā-

matu: Domas par jaunlaiku literatūru. Rīgā, 1894. g. 78. lpp.
Jansons šai sacerējumā asi kritizē latviešu bezidejisko litera-

tūru.

14. Jānis Greste (1876—1951). Atmiņu drumslas. Rūdolfa Blaumaņa
tuva drauga atmiņas izkaisītas daudzos laikrakstos un žurnā-

los, tās bieži vien atkārtojas un variējas, dažviet novirzīdamās

nevajadzīgos sīkumos, atklātībā parādījušās ar dažādiem virs-

rakstiem: Atmiņu drumslas par Rūdolfu Blaumani. Fragments

no atmiņām. Pirmiespiedums (daļa) žurnālā Teātra Vēstnesis,

1922./1923. gada sezonā, 6. numurā, 83.-85. lpp., tad papildi-
nātas un ievietotas rakstu krājumā «Rūdolfs Blaumanis, 1863.

—

1908.—1923.» Rīgā, 1923. g., 30.—37. lpp.; Rūdolfa Blaumaņa
ārstēšanās. Žurnālā Sējējs, 1939. g. 8. numurā, 822.—824. lpp.;

Vecpuiša dzīve. Žurnālā Sējējs, 1939. g. 7. numurā, 702.
—

703. lpp.; Kā Blaumanis dzīvoja Blaumaņa ielā. Laikrakstā Rīts,

1935. g. 357. numurā; Ko teica Rūdolfs Blaumanis pats par

savu pieminekli. Laikrakstā Jaunākās Ziņas, 1934. g. 294. nu-

murā, 29. dcc.

157. lpp. Rupucis. Tā rakstnieki un vispār inteliģence saukāja bargo
cenzoru Rīgā, Adriānu Rupertu (1837—1907), kas ilgus gadus

vajāja brīvas domas izpausmi Latvijā. Cik daudz sarūgtinā-

juma viņš sagādājis arī Rūdolfam Blaumanim gan kā rakst-

niekam, gan avīžniekam, aizstāvēdams Krievijas cara satrunē-

jušo režīmu. Blaumanis par viņu uzrakstījis vienu no savām

dzēlīgākajām satīrām, kas vērsta pret cara režīmu un arī pret

cenzoru, notēlojot «Veco cenzoru» (domāts Ruperls), kas pats
sevi izcenzējis, īstenībā izmuļķojis. Sk. arī Rūdolfs Blaumanis.

Kopoti raksti, 3. sēj. 1958. g., 144.—147. lpp., un komentāros

425. lpp.
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157. lpp. Sis temats apstrādāts nepabeigtā lugā «Dzīvais ūdens». Sk.
Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti, 5. sēj. 1958. g., 401.—432. lpp,.
un komentāros 495.-497. lpp. Nepabeigtā luga iespiesta žur-

nāla Druva, 1914. g. 1., 2. un 3. numurā.

161. lpp. Blaumaņa vēlēšanās piepildījās tolaik tikai pa daļai. Te-

ātra kritiķis Arturs Bērziņš (1882—1962) un Blaumaņa cildinātā
rakstniece Anna Brigadere (1861—1933) patiesi ar prieku uzņē-
mās viņa pirmo Kopotu rakstu sagatavošanu un tie 1910. g. arī

sāka iznākt Jelgavā, L. Neimaņa izdevumā. No 1910.—1914.

gadam iznāca 1.—5. un 7. sējums, tad sākās pirmais pasaules
karš un šis Kopotu rakstu izdevums palika nenobeigts. Pilnīgs
Blaumaņa rakstu izdevums 8 sējumos iznāca tikai tagad, pa-

domju laikā, no 1958/—1960. gadam.

169. lpp. Blaumanim pieminekli Ērgļu kapos uzcēla tauta un at-

klāja 1923. g. septembrī sakarā ar Blaumaņa 15. nāves dienas

atceri. Bet Blaumaņa muzejs Brakos īstenībā plaši izvērsts un

labi iekārtots tikai padomju laikā, pēc Lielā Tēvijas kara. Par

pieminekļa celšanas ierosmi sk. Antona Birkerta atmiņas šī

izdevuma 231. lpp.

15. Arvīds Kalniņš (dz. 1894. g.). Rūdolfs Blaumanis manā atmiņā.

Pirmpublicējums šai krājumā no rokraksta, ko iesniedzis autors.

16. Anna Grēviņa (dz. 1892. g.). Atmiņu piezīmes par Blaumani.

Pirmiespiedums šai izdevumā no autores iesniegtā rokraksta.

177.1pp. K. Dēķena «Atmiņas par Blaumani no Valmieras laikiem».

Pirmiespiedums žurnālā Teātra Vēstnesis, 1926./1927. g. sezonā,

4. numurā.

17. Linards Laicens (1883—1938). Tāli gadi (Atmiņu piezīmes par

Rūdolfu Blaumani). Pirmiespiedums žurnālā Latvju Grāmata,

1927. g. 4./5. numurā, 244.—250. lpp. 1959. gadā uzņemtas

Linarda Laicena Kopotu rakstu 8. sēj., 103.—115. lpp. Revolu-

cionārais rakstnieks un cīnītājs Linards Laicens man, rakstu

iesniegdams, izteicās, ka tie gadi, ko viņš apzīmējot par tāliem ga-

diem, skarot laikus, kad viņš daudz ko mācījies no izcilā rakst-

nieka un humānā cilvēka, sirsnīga biedra, tie jāskatot ob

jektīvā vēsturiskā gaismā, kur viņš tagad saredzot arī daudz

pats savu kļūdu. L. Laicens veltījis Blaumanim dzejoļu ciklu

«Pazudušā dēla dziesmas» (Rūdolfam Blaumanim), kas iespiests
žurnālā «Stari», 1907. g. 9. numurā, 658.—659. lpp., bet vēlāk

savu dzejoļu krājumu «Kvēle» veltījis «Rūdolfam Blaumanim —

dzejniekam un draugam».

180. lpp. Reinis Liepiņš (1886—1949), pazīstams skolu darbinieks

cara varas un buržuāziskās Latvijas laikā. Viņš bija Skolu

pārvaldes priekšnieks, kad Rainis izglītības ministrs. R. Liepiņš

bija kreisi noskaņotās Skolotāju Savienības biedrs.
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182. lpp. Te Laicens maldās. Ir gan viencēliena luga «Sestdienas va-

kars», bet tāda dzejoļa nav. Turpretī ir 1904. g. sarakstīts dze-

jolis «Negaidīts vakars», tas būs lasīts. Sk. Rūdolfs Blaumanis.

Kopoti raksti, 6. sēj. 1959. g., 67. lpp.
187. lpp. Blaumaņa iecienītā Gustava Freitaga grāmata «Die Technik

des Drāmas».

18. Kārlis Martinsons (dz. 1883. g.). Rūdolfu Blaumani atceroties.

Pirmiespiedums šai izdevumā no autora iesniegtā rokraksta.

19. leva Liepiņa (dz. 1878. g.). Rūdolfu Blaumani atminoties. Pirm-

iespiedums šai izdevumā no rokraksta, kas iesniegts Blaumaņa

muzejam Brakos un šim rakstu krājumam.
20. Jānis Jaunsudrabiņš (1877—1962). Ar Rūdolfu Blaumani. Pirm-

iespiedums laikrakstā Jaunākās Ziņas, 1939. g. 122. numurā,

3. jūnijā. Kā zināms, Jaunsudrabiņa stāstus, to starpā arī

«Vēja ziedus» (1907), Blaumanis labprāt pieņēma un publicēja
laikrakstā Latvija, kura literāro daļu tolaik viņš vadīja.

■21. Anna Brigadere (1861—1933). Atmiņas par Blaumani. Pirm-

iespiedums Daugavas Kalendārā 1919. gadam, 78.—84. lpp., tad

krājumā «Rūdolfs Blaumanis, 1863.—1908.—1923.» Rīgā, 1923. g.,

25.—30. lpp. Viņas dzejolis «Rūdolfs Blaumanis cīnītājs un cil-

vēks», autogrāfā iespiests grāmatā Latviešu literatūras vēsture,

4. sēj. 1957. g., 198. lpp.,
"210. lpp. Fallijs (Konrāds Bulāns, 1877—1915, Pēterburgas univer-

sitātes juridisko fakultāti nenobeidzis) literatūrā kļuva pazīs-

tams ar reakcionāra satura dzejojumu «Ziedoņa sapnis» (1901).

Vispār, Fallija kā dekadenta dzeja reakcionāra, ko Blaumanis

ne vien kritizēja, bet arī ar satīras bultām apkaroja.

22. Kārlis Egle (dz. 1887. g.). Tikšanās ar Blaumani. Piezīmes.

Pirmpublicējums laikrakstā «Cīņa», 1958. g. 209. numurā,

4. sept. Labotas un papildinātas tās iespiestas šai izdevumā no

rokraksta.

23. Antons Birkerts (dz. 1876. g.). Ciemos pie Blaumaņa literatūrā

un Braku kalnā. Pirmiespiedums šai izdevumā no autora sniegtā
rokraksta. Blaumanim veltītais dzejoļu cikls «Rūdolfa Blau-

maņa dzimtenē» iespiests žurnālā Ritums, 1922. g. 8. numurā,

559.—560. lpp.
227. lpp. Laikrakstā Mūsu Laiki, 1907. g. 68. numurā, ar parakstu:

—tons.

228. lpp. Laikrakstā Rīgas Apskats, 1908. g. 17. numurā, 21. jan-

vārī, ar parakstu: —tons.

"228. lpp. Laikrakstā Dzimtenes Vēstnesis, 1907. g. 191. numurā, ar

parakstu: A. B.

231. lpp. Laikrakstā Jaunākās Ziņas, 1922. g. 185. numurā, 21. aug.

24. Juris Bļaus (dz. 1883. g.). Rūdolfa Blaumaņa tuvumā. Pirm-

iespiedums (saīsināti) laikrakstā Ērgļu Kolhoznieks, 1958. g.



75. numurā, 28. jūlijā. Šai izdevumā atmiņas iespiestas no rok-

raksta, ko papildinātu iesniedzis autors. —
Juris Bļaus dzimis

Jumurdā, mācījies Ērgļu draudzes skolā un vēlāk, sākot ar

1906. gadu, arī strādājis Ērgļos par skolotāju 32 gadus, tagad1
pensionārs. Pie Blaumaņa brāļa Arvīda strādājot, viņam bieži

nācies būt kopā ar Rūdolfu Blaumani un sadarboties.

25. Andrejs Skuja. Pie Rūdolfa Blaumaņa Ērgļu Brakos. Šī aicinā-

juma pirmiespiedums, lai tauta palīdz slimajam rakstniekam,

ievietots vairākos laikrakstos: Dzimtenes Vēstnesis, 1908. g. 121.

numurā, 27. maijā; Rīgas Apskats, 1908. g. 121. numurā.

27. maijā; Latvija, 1908. g. 122. numurā, 28. maijā; Tēvija,
1908. g. 62. numurā, 31. maijā; Mājas Viesis, 1908. g. 45. nu

murā, 4. jūnijā. — Atzīmējams, ka pirmo reizi ar tuberkulozi

Rūdolfs Blaumanis slimojis jau 1891. gadā, 25. februārī iestā-

jies Rīgas pilsētas slimnīcā, kur ārstējies līdz 25. aprīlim. Par

ārstēšanos slimnīcā bijis jāmaksā pašam Blaumanim, t. i., pa-

šam slimniekam, kā jau kapitālistiskā iekārtā. Rūdolfs Blaumanis

tolaik varējis iemaksāt tikai par diviem mēnešiem.

26. Pēteris Daube. Rūdolfa Blaumaņa pēdējie brīži. Pirmiespiedums
laikrakstā Jaunākās Ziņas, 1938. g. 17. numurā, 22. janvārī. Par

Daubi tuvāku ziņu trūkst.

Kārlis Egle, Antons Birkerts,
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