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Ievadam.

Šai grāmatā ievietotie raksti pirmo reiz iespiesti mē-

nešraksta „Austrums" 1888. un 1889. gada gājumos. Tur

Teodors Zeiferts, parakstīdamies tikai ar savu priekšvārdu,
laida klajā kritiku „Lautenbacha-Jūsmiņa dzeja". Kritizē-

jamais dzejnieks ar kritiku nebija mierā, neapmierināja

viņu arī daži Teodora mākslas teērētiskie uzskati, ko to-

reiz jaunais kritiķis bija izteicis, kā: par dzejā apstrādā-

jamo senlaiku vielu, tagadnes idejām, dzejnieka sakaru ar

savu laiku, dzejnieka uzdevumu v. c.

Lautenbachs, atspēkojot viņam, kā dzejniekam, izteiktos

pārmetumus, kritizēja arī Zeiferta mākslas teorētiskos uz-

skatus vispār. Izcēlās polemika, kas aizņēma vairāk kā

gadu laika un kuras literāriskās sekas bija 4 paplaši raksti,

kas nostiprināja Zeiferta kritiķa stāvokli, bet Lautenbacha

dzejnieka slavu, kas tanī laikā mirdzēja pilnā spožumā,

nostādīja ēnā.

Laiks, kad norisinājās šī polēmika, ir ap pus gadu sim-

teni jau aiz mums. Vīri, kas cīnījās par šais rakstos aiz-

kustinātām problēmām, guļ jau zem velēnām. Mēs tālu

esam pavirzījušies pa vēsturiskās un kulturālās attīstības

ceļu. Mūsu gara dzīve ir kupli sazarojusi. Laukos, kas

senāk bija atmatā, tagad plaukst diezgan kupli īpašas gara

disciplīnas. Piem. toreiz mums nebija ne dzejās teorijas,

ne kritikas, ne literātūrvēstures. Tagad mums tur jau zi-

nāmi darbi ir.

„Austruma" redakcija, noslēdzot šo polemiku, piesprauda

piezīmi, ka viņa nevar piekrist ne vienam, ne otram no

pretiniekiem un polemika jāpārtrauc, jo nav paredzams, ka

pretinieki sapratīsies, tāpēc ka viņiem katram savs vie-

doklis. Lai lasītāji spriež paši, kam taisnība.



4

Daudz kas pa šo laiku ir pārdomāts, daudz kas arī

vairāk vai mazāk noskaidrojies. Piem., vai apspriežot dzej-

nieka darbu, jāņem vērā attiecīgais laiks jeb laikmets vad

nē, vai rakstniekam apstrādāšanai izvēlēties savā laikā pa-

modušās idejas un ar apstrādājumu, formu piešķirt tām

paliekamu vērtību vai, turpretī, neievērot savu laiku un iz-

vēlēties tā saucamās mūžīgās idejas?

Cīņa ap dzejas un kritikas principiem, ko uzsāka Lau-

tenbachs un Zeiferts, gluži neizbeidzās līdz ar polemikas

izbeigšanos. Zeiferts kritizēšanu turpināja vēl savos 1 „Kri-

tiskos apcerējumos" 1889. g. „Dienas Lapā".

Daži no polemikā aizkustinātiem jautājumiem nav zau-

dējuši interesi arī mūsu dienās, kā tas vērojams mūsu jau-

nākajā kritikas literātūrā, piem. par kritikas būtību, uzde-

vumu, metodēm, kritiķa kompetenci, talantu, personību.

Tāpēc jo interesantāki atskatīties tagad, ko abi mi-

nētie vīri devuši mūsu literātūras zinātnei un cik tālu mēs

tikuši sarežģīto un mūžīgi jauno mākslas problēmu iztirzā-

šanā un izpratnē.

Abu autoru raksti neparādās še gluži savā agrākajā
formā. Lai lasītāji vieglāk varētu viņos orientēties, esam

tekstos iemetinājuši īpašus nodalījumus, lietojot pēc iespē-

jas pašu autoru terminoloģiju. Tā diskutējamie jautājumi

tiek norobežoti, tiek redzamāki, aptveramāki. šur tur tekstus

esam īsinājuša, atlaižot nost lietas, kam vairāk personisks

nekā būtisks raksturs vai arī kas neatbilst galvenajiem

tematiem, ap ko strīdus grozās.

Bulduros, 9./X. 35.

A. Birkerts.
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I. Lautenbacha-Jūsmiņa dzeja.

Teodora.

To starpā, kas cītīgi dzinušies latviešu rakstnie-

cības druvā kopt un dēstīt jaukus iekšzemes dzejas

stādus, ir godam minams Lautenbachs. Gan viņš

savās klasiskās studijās izstaigājis daudz citu zemju

malu, kur aug senās un jaunās kultūras gaismā
daudz pilnīgāki gara augļi nekā mūsu mazā Bal-

tijas piekrastē spēj nest un attīstīt; tomēr viņš ne-

turēja par kaunu, atnākt atpakaļ un uzturēties

savā dzimtenes iecirknī, viņa jaukumus lasīdams

un glabādams, uzmeklēdams un gaismā celdams,

pa vienam ziedam sakrādams un pušķos siedams.

Viņš raudzīja arī ko atnest līdz no citām pusēm un

to rādīt mums, raudzīja citai formai ielikt satvaru

iz savas tēvijas. Bet viņa svarīgākais darbs ir tā

zelta uzmeklēšana un iztīrīšana, kas mūsu pašu

teiku un dziesmu raktuvēs. Tur viņš nokāpis un

bijis ļoti čakls, daudz ko atradis un no uzietās vie-

las gribējis iztaisīt daudz lietu, kas lai būtu līdzīgas

tām, ko lūko citu tautu dailes tempļos. Kā viņam
tas izdevies, tas mums nopietni pārdomājams un

no tam nosverama šī darba sekmē vispārim un pie-

minētā darbinieka dzejiskā spēja īpaši.
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[1. Tautas gara mantas laiku gaitā.] Ta-

gad atnācis tas laiks, kur tās gara mantas, ko

tauta ražojusi sensenos laikos un turējusi un

glabājusi kā dārgu mantojumu caurus gadu simte-

ņus, kur šis mantas sāk no tautas mutes un prāta

jo dienas vairāk izzust. Tādēļ nu daži vīri, to ie-

vērodami un zūdošās mantas augstu vērtību atzī-

dami, savā starpā pamudinājušies un devušies ro-

kās, tās kopā lasot, krājot un uzrakstot glābt no

glužas pazušanas. Mums ir lielas grāmatas, kas pil-
dītas īstiem latviešu tautas ražojumiem, pārbaudī-
tiem un gludinātiem gadu simteņos. Tie ir sakām-

vārdi — īsta runas sāls, — īsi, apzīmīgi, dziļi pa-

tiesi; tur ir dziesmas, mīlīgas un lēnas, skumjas

un sēras, asas un graizīgas, priecīgas un jautras;
tur ir mīklas, kas slēdz vienkāršos teikumos to lie-

lāko dabas parādīšanos aprakstu, tur ir skaistākās

dievu, varoņu un saules teikas — un visur atro-

namas greznākās gleznas, attapīgākie salīdzinājumi!
še ir liecība, ka mūsu tautai ir spēks, kas var ie-

pūst garu visādos tēlos un pārvērst tēlā visdziļā-
kās abstraktās domas, še mācītie ieraudzīja pēr-

les, kas cienīgas, ka apdomīgi saistītiem studiju
tīkliem tās vilktu gaismā. Gan arī dažā, svešiem

augstiem kultūras spīdekļiem no savas tautas at-

raisītā loceklī tās modināja iesnaudušos tautas ap-

ziņu un to darīja dzīvu. Un tomēr tauta pati, kas

šos augstos produktus audzinājusi un glabājusi, tos

pamet un aizmirst. Kā tas nākas?

[2. lautas dzeja kā sava laika kultūras liecinieku

uzglabātāja.] Salasītajos īsajos tautas produktos
atrodams pamats, uz kuru dibinājoties var izpētīt
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seno latviešu dzīvi un viņas apstākļus, kā to daži zi-

nību vīri jau darījuši*); var, smalki un apdomīgi at-

likušās gara mantas aplūkojot, atrast to ceļu, pa

kuru tautas ģēnijs ārīgos dzīves apstākļus aptērpa

valodā ar garīgu drēbi, pa kuru viņš savā dzejošanā

tapa vadīts pie tām bildēm un tiem salīdzinājumiem,

kādi ir uzglabātajā dzejā, šis ir tas viegli un skaisti

kustošais ūdens spogulis mūsu priekšā, kas mums

rāda drusku košāk, lēnāk aprobežotas to priekšmetu

bildes, kuri mums aiz muguras un uz kurieni vairs

nevarēsim atgriezties, lai redzētu pašus. Ja tas

ir iespējams, t. i. seno dzīvi pazīt no uzglabātās dze-

jas, tad redzam, cik uzcītīga šī savam laikam bi-

jusi. Tā nebija nekāda meitiņa iz svešuma, tā ne-

nesa puķes un ogas grozā, kas bija augušas citā

zemītē, spožākā saules gozī, skaistākā pasaulē; tā

bija mūsu pašu, kam bija grozā mūsu pašu zemes

augļi. Mūsu senčiem nevajadzēja vis garīgām acīm

iepriecēties pie gleznām, kuras bija viņa miesīgām

svešas; bet viņi ieraudzīja savas dzejas garīgā ie-

cirknī tās pašas lietas, kuru starpā viņi dzīvoja,

tikai neapzinātā dailē apskaidrotas un iesvētītas.

Un šīs lietas palika latviešiem tāpat kā citām tau-

tām, kur kultūras roka nav sākusi ārdīt, gāzt, uz-

plēst un tad salikt, celt, sēt, gadu simteņos tādas

pat. Caur tam arī izskaidrojas tautas dziesmu uz-

ticīgā un ilgā uzglabāšanās.

[3. Laiku pārvēršanās un senā dzeja.] Bet

laiki pārvērtās; latvieši tapa brīvi. Spiedās tautā

*) Par piem. A. Bīlenšteins grāmatā ~1000 lettische

Rāthsel".
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gaisma, kas nāca no citas puses, un viņa tai

ieraudzīja savas lietas skaidrāk nekā papriekšu,

un viņai tās vairs tā nepatika, kā pa priekšu. Tū-

liņ viņu vietā piedāvāja citas, kuras tā vienu pēc

otras uzņēma un piesavinājās. Reizā paplašinājās

viņu vajadzību aploks. Nu vairs tā pasaulīte nebija

apsista dēļiem, un daudz latviešu nu pazina un zi-

nāja ne savu novadu vien, bet vēl daudz citu un

arī citas guberņas, zemes, pilsētas. Pamazām pa-

lika viņu mājas, ceļi, dzīve citādi, un ja kāds lat-

vietis no izgājušā gadu simteņa uzceltos, tad tas

vairs nepazītu savu tēviju un savus tautiešus, un

nav vairs visai daudz latviešu, kas pazīst savu tē-

viju un savus tautiešus, kādi tie bijuši agrākos

gadu simteņos. Nu kā lai viņi ņem siltu dalību pie

tiem dailes tēliem, kas ir nomirušās dzīves atspī-

dums? Viņi vairs neatrod priekšmetu priekš šiem

ideāliem muduļiem. Un tādu ir vēl maz, kam vē-

lēts kavēties un atspirgt dailes ideālos, kādi tiešām

ir mūsu senču dziesmās, savrup, no dzīves gaitas

atšķirti. To lielu lielai daļai liedz izglītības un

dzīves stāvoklis. Pēc kā tie pulki skrej un tek?

Pēc kā tie savas rokas ceļ uz augšu ? Tie lūdz: Mūsu

dienišķu maizi dod mums šodien! Kad viņu mutē

vēl bija mīlīgi un viegli vārdi priekš tā darba, ko

viņu rokas cieti un grūti strādāja, tad viņi tiem

vēl deva meldiņu un dziedāja; bet ja nu viņiem, to

darot, ir domas jāaizvirza no sava roku darba nost,

tad viņi cieš klusu.

Pie tam senāk maizi pelnīja vairāk rokām;

tā kārta, kā tas darāms, nebija iepriekš apdomā-

jama, bet jau noteikta pavēlē vai mantota no tē-
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viem; garīgi varēja nodarboties vieglāk un jaukāk.

Bet ja tagad grib kāds nākt uz priekšu, tad tam jā-

ķeras pie darba ar prātu. Viņa sirdī vajaga rasties

ziņai par to, ko viņa roka taisa jaunu. Tā tad se-

nākajai dzejai nav vairs mūsu tagadējā dzīvē ne

nozīmes, nedz vietas.

[4. Tautas gars senāk un tagad tēlošanas

darbā.] Bet vai tad senākais tautas gars nevar atkal

pamosties un vaļas brīžos radīt sevim dzeju iz ta-

gadējiem dzīves apstākļiem, kas būtu mūslaiku ie-

mīlētā? Tā tauta jau ir tā pati! — Lai ir! Tomēr

tas vairs nenotiek un nenotiks. Tikai tas, kas jū-

tas, ka viņš ir pastāvīgs meistars, zinās aicināts,

lai viņš ko pastāvīgu iztēlotu. Un šī apziņa mūsu

tautai jau bijusi jāzaudē. Tēvs un māte vairs ne-

māca bērniem to gudrību, ko viņi atkal no saviem

vecākiem mantojuši, bet tos aizsūta projām skolās

mācību smelties. Tauta jau ieskatījusies kopdzīves

būšanā un gribot negribot nopratusi, kura vieta

viņai pienākas vispārīgā gara dzīves aizkustināšanā.

Viņi jau zin, kā izteikts skanošs vārds ir par

niecīgu un vieglu, lai, to dzirdot, kāda ļaužu kopa

paturētu un atkārtotu. Der tikai tas, ko redz

melnu uz balta. Un tādā ceļā viņa dabū lapiņas,

avīzes, grāmatas, kas top izgatavotas vietās, kur

viņai nav nekādas piedalīšanās. Tā viņa savu pil-

nīgu uzticību un garīgu apgādāšanu nododama tam,

kas drukāts, klusu ciešot gaida priekšmetus gara

nodarbināšanai no svešām rokām.

[5. Rakstnieks un viņa mērķis.] Te nu ro-

das vīri, kas rauga ieņemt laika pakavētāju,

gara atspirdzinātāju, prāta cilātāju vietu tautā.
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No šiem daudziem un dažādiem tikai retam

izdodas uzmesties par gara vadoni veseliem pul-

kiem, kaut gan ikkatrs vairāk vai mazāk pēc tam

dzenas. „Tad taču rakstnieks stāv pie mērķa, lai

viņš nu sprauts tāļu vai klātu, ja viņu lasītājs ie-

rauga" *). šim mērķim meklēja arī tuvoties Lau-

tenbachs. Tāpēc viņš raudzīja dziesmas, ko veselu

tautu, gan latviešu un leišu, gan katalāņu un por-

tugaliešu mutes bija daudzinājušas, daiļi kopotas

un gludinātas saviem lasītājiem no jauna priekšā

celt, tāpēc viņš ņēma savām lielākajām dzejām

satvaru iz tautas un lika viņu jaunā formā, jaunos

vārdos.

Zināms, ka priekš tautas ko sagādājot, jābūvē

uz tā pamata tālāk, kas jau likts, jāuzņem ceļš tanī

pašā domu iecirknī, kurā jau tauta ir. Un tādā

vīzē jau mūsu dzejnieks raudzīja savai tautai kļūt

patīkams un derīgs. Viņš dziedāja, kas pa daļai

bija dziedāts, pa daļai no seniem laikiem jau pa-

zīstams, un vēlējās, lai viņa kokle skan tikpat latvju

dziesmu svētkos, kā tur, kur vārpsta griežas un

zirgus gana piegūlās. Bet kā gan šī viņa vēlēšanās

ir piepildījusies? Tautā apkārt apskatoties un vi-

ņas gara barību ievērojot, jāatbild, ka gan maz.

Bet kur ir tas iemesls, ka nē?

[6. Lautenbacha stāvoklis pret tautu un laiku.]

Uz šo jautājumu daudzkārt atbildams un jau

atbildēts, ka tauta nemāk kaut ko labu pazīt un

godāt, ka tai trūkst īstas dailes prašanas un tā-

dēļ par tādām lietām patiesa sprieduma. Bet pirms

*) Goethe, Brief ari Schiller von 12. November 1796.
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šo atbildi dodam, mums vēl jājautā, vai tas darbs

tiešām tautas un laiku atzīšanas cienīgs, vai viņš,

īstas dailes zīmi nesdams, ieņēmis pret tiem (tautu

un laiku) pareizu stāvokli. Varbūt, ka Lautenbachs

gribējis iegūties patstāvīga tautas dzejnieka slavu,

kas iesākumā gan skan tikai no vienīgiem, bet vē-

lāk lietā skaidrāk ieskatoties, dabūn arvien vairāk

balsu.
—

Un tiešām, šī slava viņam no dažas puses

jau pilnā mērā dota. Tomēr tā mūs nedrīkst at-

turēt no tā sprieduma, ka Lautenbacha lielākie dze-

jas darbi: teikas „Līgas" otrā daļā, „Zalkša līgava",

„Dievs un Velns", nav vis mūslaiku bērni un kā

tādi savai tautai diezgan sveši, nesaprotami un

auksti. Dibinoties uz augšā minēto, mums jāatzīst,

ka mūsu tautas domas, jūtas un iegribas nav vairs

tanī iecirknī, kurā agrāk, un no kura pa lielākai da-

ļai minēto ražojumu viela un forma ņemtas. Tā

tad minētais dzejnieks, lai gan viņš savās dzejās
reti kad atstājis Baltiju, nevar viņā uzstāties par

tagadējās paaudzes domu un jūtu nodarbinātāju,

par viņas gara vadoni.

[7. Lautenbacha nopelni dzejā.] Ar to nav

teikts, ka Lautenbacham nav nekādu nopelnu. Tie-

šām, mēs zaudētu ļoti pulka, ja tas, ko Lautenbachs

dzejodams un rakstīdams panācis, mums piepeši

vairs nebūtu. Viņš dzīvi mums priekš acīm stādī-

jis jau agrāk atzīto latviešu tautas dzejas bagātību

un skaistumu un tā mūsu dzejniekam, kas pa lielā-

kai daļai gāja uz citām zemēm vien savu amatu

mācīties, uzrādījis skaidru izglītības avotu pašu ro-

bežās. Viņš mūs vedis uz tām pēdām, ka tēvijas

kultūras dzejai jādibinājās uz tēvijas tautas dzeju,
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ja tā caur savu īpašu oriģinālu dabu grib iegūt sava

laika un tautas patikšanu un mīlestību un griezt

uz sevi citu laiku un tautu vērību. Tautas dzeja ir

tā skaistā, pareizā grāmata, no kuras varam iz-

pētīt tautas pareizo un īsto valodas rakstu un no

tam noskārst, uz kuriem augstiem dailes stādiem

iekš mums tie dīgļi un ar kādiem līdzekļiem tie at-

tīstāmi un ziedos tecināmi. Un Lautenbacha ražo-

jumi ļoti daudz pie tam palīdzējuši, lai mēs, to

skaidri atzīdami, uz tam mudinātos. Tas labākais

viņa dzejā ir tautas dzeja, un kur viņam izdevies

priekš tā satvara, kas viņam no tautas, arī sadabūt

vārdus no viņas dziesmām, tur jūtamies šīs skai-

stās dabas vēsmas spirdzināti un atpakaļ aizvesti

tais laikos, kur mūsu tauta savā neaiztiktā iedzimtā

dabā domāja un strādāja. Tas īpaši sakāms par

mūsu dzejnieka jaunāko eposu: „Dievs un Velns".

Tas nav Lautenbacha, bet mūsu senču darbs. Bet

bez Lautenbacha mēs viņu nebūtu dabūjuši tādu

redzēt un baudīt, kāds viņš tagad ir. šis ir apaļš

estētisks ražojums, kur ikkatrs teikums ir mūsu

tautas ģēnija teikts. Tas ir sevišķi noslēgts senatnes

dailes kambarītis, kas izsists un izklāts skaistāka-

jiem dzejiskiem dārgumiem, īstiem tautas teicie-

niem, salīdzinājumiem, gleznām. Gan mums būtu

bijis vairāk prieka, ja mums tais laikos, kad šī

eposa daļas vēl bija tautas mutē, būtu radies savs

Homērs, kas tās būtu salasījis un nodevis veselu,

garu un skaistu dziesmu tautas prātam un mutei.

Bet tagad eposs savu mitekli tur vairs neatradīs,

jo viņa reliģijas un tikumības sajēgumi tautai sveši

un tāļu pakaļā tiem, pie kuriem viņa tagad turas.
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Tā paša tautas ģēnija darbs ir tautas romance

un citas tautas dziesmas, ko Lautenbachs iepinis

„Līgas" otrā daļā. Romance „Mēs deviņi bāleliņi"

ir īsta priekšzīme šādas kārtas dzejai, daiļa idejā

un noskandinājumā, kam gan reti kāda līdzi stā-

sies. Arī viņai sekošās tautas dziesmiņas ieņem, savu

brīnumjauko salīdzinājumu un savas bērnīgās, ne-

vainīgās dabas pēc augstu vietu dailē. Viņām skai-

sti pieslēdzas klāt mūsu radinieku leišu dainas.

Arī viņās iemīt dvaša, kas ir mūsu dzīvība, bet kas,

cilādamās savādā ritumā, nekā tas mūsu tautai ie-

rasts, vēstī, ka tā pūš no svešas puses, šīm es vēl

gribu stādīt klāt tulkotās katalāņu un portugaliešu

tautas romances, lai varētu to vaiņagu, ko Lauten-

bachs pinis no puķēm, veselu tautu audzētām, darīt

pilnīgu.

Bet te caur ritumu, kas mūsu, vairs neesam pa-

vedami uz domām, ka tās varētu būt augušas mūsu

zemē. Viņas pavirši vien aplūkodami, tūliņ noma-

nām, ka viņu tēvijā saule daudz karstāki silda nekā

pie mums; un tā tur arī viļņojas cilvēku asinis de-

dzīgāki, kaislāki uz darbiem, kas mums ir pasveši.

[8. Tagadne un senās vielas un formas dzejā.]

Šinī dzejā, kas ņemta no veselu tautu mutēm un

rūpīgi un daiļi salikta uz papīra, ir attīstāmi li-

kumi, uz kuriem dibinājās īstākie, krietnākie dzejas

produkti visos laikos. Uz kuriem dibinājās dzeja

pati. Ja kas grib tautas mācītājs būt, tas lai ie-

priekš ir tautas māceklis. Tur ir iekšā viss izglītī-

bas un dailes pamats. Tā nodevusi kultūrai savu

valodu, tad lai arī līdz no viņas raugām aizgūt, uz

ko un kā šis ierocis lietojams. Viņa to savā laikā



14

labi lietojusi; lai tad arī mēs to labi lietojam savā

laikā. Tiešām, mēs nekādu slavu neizpelnīsimies, ja

mēs to lietosim tāpat, kā viņa jau lietota. Mums

uzaususi savāda pasaule ar savādu gaismu un dzī-

vību. Tad lai neslēpjamies no tās un neļaujamies

atbaidīties no tiem pretekļiem, kas tagadnes ap-

stākļos, atpakaļ, un raugām tos garā un valodā vest

saskaņā. Vai tikai humoram vien, kas parādās

„Mērnieku laikos", Neikena rakstos, tā drošība do-

ties šinī cīņā. Vai Līga savā nopietnā vaigā priekš

tiem nedrīkst rādīties un pārvērst šo aso ārīgo īste-

nību iekšķīgā dziļā pasakā? To cerēsim! Uz to

lai arī pētījam dailes likumus, kur tie atrodami, un

Lautenbachs priekš tam atvēris savu pagātnes dai-

les namu, kur izlikti veseli tautu darbi. Paldies par

to! Bet Lautenbachs meklēja īstu tautas savādību

un kodolu vienīgi senajās vielās un formās un tā

tapis par šīs idejas mocekli, tā ka viņa oriģinālā

daba un personīgās domas un jūtas, tagadnes atbal-

sis, atrodas tikai dažos liriskos dzejoļos.

[9. Dzeja, kas grib būt savā laikā pirmā.] Lau-

tenbacha garākais viengabala darbs ir „Zalkša lī-

gava". Tas ir vecas latviešu saules teikas atdzejo-

jums un tā tad nestāv uz tagadnes pamata, tā vie-

nīgā, uz kura jādibinās tai dzejai, kas grib būt

savā laikā pirmā. Jau tāda vielas izvēle vien dzej-

nieku neatļauj nostādīt visaugstākajā vietā. lekš

tam parādās liela dzejnieka gara īpašības, ka jū-

tas, kas jau dažā sirdī tumši un mēmi iemīt, viņu

aizkustina visvairāk un ka viņam ir tā dūša un

vara tās darīt dikti zināmas. Bet vai tas nezīmē-

jas uz liriku vien? Pirmajā acumirklī gan tā lie-
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kas. Bet vai lirika nav katras dzejas dvēsele? Vai

īstas ēpikas un drāmatikas idejas un gleznas neiz-

dzimst no iekšķīgām jūtām. Tai idejai vajaga laika

klēpī būt dzimušai, ko dzejnieki apstrādā. Un pēc

tam lūkojušies, kādas neizprotamas balss skubināti,

visu laiku lielākie dzejnieki. „Zalkša līgava" nav

šāda dzimuma.

Bet lai nu tā būtu! īsts dzejnieka gars var arī

parādīties vielās iz senākiem laikiem; īsts akmens

pazīstams, lai viņu arī iestiprinātu lietās, kuras

mums maz pazīstamas. Gandrīz ikkurš liels jaun-

laiku dzejnieks, kam bija durvis vaļā daždažādos

vēstures kambaros, kur bija iekšā lietas, caur sa-

viem attāliem spiguļiem pievilcīgas dzejiskai elektrī-

bai, ir ap tām ļāvis spīdēt savai dievīgai ugunij un

sava laika bērniem tā mēģinājis rādīt no jauna.

Ņemsim ar šādām domām arī „Zalkša līgavu" rokā

un raudzīsim, pie vielas apstrādājuma vien turēda-

mies, atzīt viņas īsto dzejisko vērtību.

[10. „Zalkša līgavas" tērps.] īunņ pirmās la-

pas pašķirstot un palasot, topam vilināti pie sevis

taisīt to spriedumu, ka šinī grāmatā neatradīsim to

lielo ģēniju, kas uz sava darba iekšķīgo spēku pa-

laizdamies nicina visus ārīgos līdzekļus, caur ku-

riem patikt. Viņā atrodam iesākumā četrus dažā-

dus raksta gabaliņus: motto, dāvinājumu, priekš-

skaņas, ievedienu, un tad tik nāk teikas pirmais

burts. Gan šiem raksta gabaliņiem katram sava no-

zīme, tomēr tie mums liekas atgādinām tās ne vi-

sai slavenās pārdotavas, kur logos un durvīs lie-

lākā daļa mantu redzami izklāta, un ne tās ieslēp-

tās, bagātās magazīnas, kuras zinātāji, kas grib
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īstu preci pirkt, gana uzies. Tie norāda, ka dzej-

nieka gars savu pilnīgo apmierināšanos un atspirg-

šanu nav atradis vai negrib atrast dabā pašā, bet

meklē un skraida šurp un turp, lai varētu atrast

īsto dusu. Homērs piesauc īsi Mūzu un tūliņ, savu

varoņu darbus un ciešanas pieminēdams, iesāk savus

divdesmit un četrus dziedājumus garos eposus. Vī-

lands liek Mūzām sedlot savu Hipogrifu un tūliņ

aizjāj romāņu zemē, kur viņš redz lietas, kuras nā-

košos divpadsmit dziedājumos apdzied plašāki, un

cik ir to krietnu īstu garu dziesmu, kas mūs tūliņ

pirmajos vārdos ieved pašā apdziedāmā gadījumā.

Paši par sevi „Zalkša līgavas" ievadāmie gabaliņi

skaista dzeja un pieder pie vislabākā, ko tikai mūsu

dzejnieks rakstījis. īpaši tas sakāms par „ieve-

dienu". Tās ir mūsu pašu jūrmalas vēsmas, kas

tur top dzīvas. Še mūsu lirika aizņem savās īstās

dzimtenes skaņās un mūs aizved apdziedāmā teikā.

Lūkosim „Zalkša līgavā" pašā. še atrodam jauku

tautas teiku, kam viņas apstrādātājs vēl pielicis

diezgan jaukuma klāt. Tā ir tīkama dzirdot un diez-

gan jauka palasoties. Dzejnieks raudzījis teikas

vienkāršumu un kailumu apsegt ar skaistu segu,

ko gan varētu nosaukt par saules segu, tāpēc ka

pie šīs teikas ietērpšanas dzejas uzvalkā saule spēlē,

tāpat kā pie jaunu laiku fotografēšanas, svarīgāko
lomu. Tūliņ pirmā burta iesākumā mēs satiekam

tur gleznas, ko saule attīsta jūrmalā. Otra burta

beigās mums pasniedz zīles dziesmā skaistāko gleznu

apakš saules zīmes *).

*) „Šo rītu zaraina saulīte lēca".
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Trešā burta iesākumā mūs atkal nodarbina ve-

selu lapu noejošas saules skaistākie spiguļi;
kādu lapu tālāku palasot mums no jauna tos ved

priekšā, kur tie īpaši daudz zelta atstāj acīm:

Saule brauca jau pa silu

Spoža vara ratiņos,

Tīra zelta ritenīši

Ritēja jau jūriņā,
Zeltāboli mētādama,

Lec tā zelta laiviņā,

Brauc ar savu zelta laivu,

Jūrā nakti pārgulēt,

Dusēt pašā jūras vidū

Zelta niedru galiņā *).

[11. Dzejas un prozas robežas eposā
„

Zalkša lī-

gava".] Ceturtajā burtā pie Madaļas satikšanās ar

jūras valdnieku, pie viņu salaulāšanās un glāžu

pils aprakstīšanas atkal saule pieliek to skaistāko

spīdumu. Kad te nu vēl pierēķinātu tās lietas klāt,

kas caur saules spīdumu dabū savu jauko izskatu,

kā spīdošu zelta gredzenu, izliktu mirdzo-

šiem dārgiem akmeņiem, paijiņas taisītas no

caurredzamā, lāsumaiņā dzintara, sudrabo-

tas, apzeltītas, joslainas zivtiņas v. t. t., tad varam

teikt, ka saules pērles „Zalkša līgavai" atņemot, vi-

ņai zustu lielā puse no viņas dzejiskā greznuma,

un teika savā attīstības gaitā tomēr nemaz nebūtu

traucēta, turpretim pabalstīta. Tāpat vēl arī citas

vietas, kas pieder eposā pie visjaukākajām, kā zī-

*) Zalkša līgava, 37. lap. pusē.
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les trīskārtīgā dziesma, vēža divkārtīgā vēsts, izlai-

žamas, bez kā teikā pašā rastos robs. Tās ir epi-

zodes. Ja šīs atņem nost, tad atliek pa lielākai daļai

sausi vārdi, mērota proza, kas mums gadījumus

dara zināmus. P. piem.:
„
Viņas meklēja patiesi ko-

kus un ar akmeņus, bet tos atrast neatrada viņas

pļavā puķainā. Pa tām starpām bija atkal tuvo-

jusies Madaļa saviem izšūtajiem svārkiem, savām

drēbēm košajām, lūgdama it mīļi zalkti, lai tas pro-

jām aizietu" *). Gan tur arī daži vārdi un teicieni,

kas mums rauga atklāt dzejiskas bildes, bet tie ir

par daudz izkaisīti un triviāli, nekā tie mūs varētu

pacelt augstāk par ikdienīgo dzīvi dzejiskā pasaulē.
Te trūkst tā ģēnija, kas visas lietas dzīvā darbībā

apjautīgi un skaisti virza priekš gara acs. Te ne-

redzam vis iz dzejnieka sajūtības dzimstošu būtību,

bet lasām ārīgi taustāmo lietu aprakstu. Tas ir

nodots mūsu prātam gaiši un skaidri, gadījumu

kārtu un sakaru apzīmējot jo saprotami ar parti-

kulām „tad, tagad, pa tām starpām, tomēr, jo

v. t. t.," bet mūsu fantāzijā un sajūtībā nerodas tie

skaistie tēli, caur kuriem dzejnieka iekšķīgie ideāli

tapuši par miesu. īstā dzejā loģiskais sakars vai-

rāk sajūtams, garā apj aužams, nekā caur pieminē-

tiem vārdiņiem ar prātu pliki aptaustāms. Pēdējā

gadījumā stāvam pie prozas robežām, pie kurām

„Zalkša līgavā" allažiņ pieduramies.

[12. Viela vēsturnieka un dzejnieka rokās.]

Tūkstoš lietu, kas pieder pie kāda gadījuma un ko

vēsturnieks vai aprakstītājs smalki savā rakstā uz-

*) Zalkša līgava, 11. lapp.
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ņem, dzejnieks vai nu pavisam izlaiž, vai piezīmē

pāris vārdos, ja tas daiļi neļaujas ievērpties dzejas

pavedienā. Jaunajā kultūrā glītotais prāts, kas dzi-

ļāk ieskatījies dabas, debess un zemes, cilvēku dzī-

ves un gara noslēpumos, var gan atrast dažādas

un daudz vielas par dzejiskām, kuras neglītotais

nepazina, vai par tādām neatzina un neuzņēma

savā dzejā; bet ja kultūras dzejnieks atkāpjas

agrākajās robežās atpakaļ, tad viņam jāmācās no

tās skaistules, kuras pēdās viņš iet, ka viņu Lī-

gas spārns dažām lietām pārnes pāri, lai dzejnieka

gaita paliktu netraucēta. Tā Lautenbachs apraksta

Madaļas tēva un mātes izturēšanos, kad zalkši pie-

prasa aizvedamo līgavu, gari, vispārīgi, nenoteikti,

šādiem vārdiem: „(Atkal) meitas tēvs un māte it

par lieku iztrūkās, tie aiz bailēm un aiz briesmām

it pavisam pabija; lēni tikai attapās tie, apdomāt,

kas atbildams, prātot, apķert, ko lai dara, kā lai

top no zalkšiem nost. Tie pie visiem gāja meklēt,

kādu labu padomu, ko lai iesāk bēdu stundā, kā

lai top no zalkšiem nost" *). šī vieta, beidzamo tei-

kumu izņemot, atkārtojas divreiz. Jāšaubās par vi-

ņas dzejisko dzimumu.

Ņemsim līdzīgu gadījumu iz tautas dziesmas.

Lautenbacha uzrakstītā tautas romancē sacīts, ka

malēja izzudusi no: maltuves. Tā viņas deviņiem

bāleniņiem un mātei uznākušas ne mazākas raizes

kā Madaļas vecākiem.

Bet kā tas tautas dziesmā izteikts? Šinīs vār-

dos: „lenāk māte raudādama: Nav malējas kam-

*) Zalkša līgava, 24. un 25. lapp
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bari. Ko gaidāt jūs brālīši? Dzenaties pēc māsi-

ņas!" *). Vai šie teikumi diezgan nepateic noti-

kumu, mātes sirsnīgu rūpēšanos un brāļu dūšīgu

gādību? — Un cik tie vienkārši, īsi un dzejiski!

Tālāk top rīkošanās uz pakaļdzīšanos garāki un

plašāki apdziedāta. Bāleliņiem jāberž pieši, jāaun

kājas, jāsedlo kumeliņi, jāvelk lūšu kažociņi, jāliek

caunas cepurītes, lai varētu doties ceļā. Šīs ir dar-

bības, pilnas dzīvas kustēšanās skaistās gleznās,

vislielākajā mērā dzejiskas, tāpēc tautas ģēnijs tur

pakavējas ilgāk un plašāk. Tādas gudras ierīkoša-

nas, lai netrūktu dzejisks pavediens, bet vērpinā-

tos gludens un daiļš, trūkst „Zalkša līgavā" daudz

vietās.

šim ražojumam pēc satvara un apstrādājuma stā-

dāmas līdzās teikas „Ligas" otrajā daļā. Arī tās pa-

tīkamas dzirdot un diezgan jaukas palasoties, bet

nenoturas daudz vietās dzejas robežās. Tur atro-

das apraksti bez kādas dzejas un dzeja bez kāda

apdziedāmā notikuma apraksta.
Lautenbacha epiku vispārīgi aplūkojot, mums

dzejniekam jādod tas gods, ka viņš to raudzījis iz-

taisīt no paša zemes pītes, un ja tur ir kas labs,

jauks un teicams, tad tas pa lielākai daļai ir mūsu.

Bet viņa diezgan liecina, ka Lautenbachs nepieder

pie tiem izredzētiem, ko Līga brīvā prātā izraudzī-

jusies par saviem lutekļiem, tos svētītus un skūpstī-

tus ved pa īpašiem ceļiem uz dailes pilnību un no-

sēdina goda vietā priekš tautu acīm.

*) Līga, 55. lapp.
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11. Teodora kritika.

J. Lautenbacha.

[1. Īsts kritiķis un viņa uzdevums.] Jau „Pa-

galma laikos" klaji izsacīts, ka latviešiem kritiķa

vajaga; bet Dievam žēl tas nav vēl līdz šai die-

nai radies. Nav jau arī par to nekāds brīnums,

īsts kritiķis jau nav kā kāds sētas puisis, ko var

it viegli uz tirgus salīgt un tad pagalmā sūtīt pie

šķipelēšanas un tīrīšanas. īstam kritiķim vajaga

nākt sauktam un aicinātam no kādas augstākas

balss un būt dziļi mācītam. Tam vajaga būt tai-

snības vīram, kurš nes līdz no estētikas dotu pa-

tiesu un neviltotu mēru, ar kuru tas mēro uzcel-

tos dailes namus un pagalmus, no sevis nenieka ne

pielikdams klāt, nedz atņemdams nost. Tam tā

tad vajaga būt vīram, kura svari un mēri nav vil-

toti, bet ir pilnā kārtībā, kam turklāt jo gaiša sa-

prašana un skaidras acis redzēt, kur pēc īstā mēra

iztiek, kur iztrūkst. Tāds vīrs vispirmāk bijis Ari-

stotelis, kurš arī caur tam apbrīnojami liels, ka

viņš estētikas mūžīgos likumus, pēc kuriem viņš

tāpat mūžīgos un ne tikai „savam laikam" derīgos

meistaru darbus mērojis, pats pirmais atradis. Tāds

vīrs bij arī Lesiņš. Un šis tikai arī caur tam ti-

cis par visievērojamāko starp jaunākiem kritiķiem,
ka viņš ik kurā vietā zvērēja uz Aristoteļa vār-
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diem. īsta kritiķa uzdevuma būt cienīgi centušies

arī franču Boileau's (1. Boalo's) un krievu Beļin-
skis. Tā mēs redzam, ka īsti kritiķi tā tikai pa

gadu simteņiem rodas.

[2. Teodors kā kritiķis.] Te nu Teodora kungs

Austruma numuros laidis klajā rakstus, kā: „Hu-

genberģers mūsu valodas un rakstniecības laukā,"

„Jura Alunāna dziesmiņas," „Ausekļa dzeja" un

„Lautenbacha-Jūsmiņa dzeja". Rakstītājs ķēries ar

jo lielu apgarošanos pie šiem priekšmetiem un strā-

dājis gar tiem ar redzamu mīlestību, kuras īpašī-

bas jau vien teicamas un, jebšu minētos rakstos at-

radīsim jo daudz maldību, tad tomēr tas dažreiz

vairāk lietu sekmē, nekā pilnīga vienaldzība un klusu

ciešana. — šo Teodora kunga rakstu rindu ierau-

got, varētu nu dažs labs domāt, ka latviešiem tagad

īsts kritiķis gadījies. Tamdēļ mums šim kungam

jānoprasa viņa pase, t. i. mums ļoti uzmanīgi jā-

lasa cauri Teodora kunga pieminētie raksti, lai re-

dzam, vai viņš ir patiesi tas kritiķis, ko gaida. Šī

pases pārmeklēšana notiek no šo rindiņu sarakstī-

tāja, neuzskatot personu, jo tas nebūt nezin, kas

šo „Teodora" vārdu nes.

Ja Teodora kunga minētos rakstus še vispirms

tik vispārīgi iezīmējam, tad mums jāsaka, ka šis

kungs diezgan jauki raksta, bet it kā bez kāda

priekšmeta, raksta, lai tik rakstītu. Viņa rakstī-

šana ir kā ūdeņa nešana sietā. Viņš lieto apceru

un nojēgumu tukšu vārdu daudz un nav galu galā

gandrīz nekā teicis un, ko vēl ir teicis, to pašu ir

nepareizi teicis. Izlasījis vienu vai otru no viņa

diezgan gariem rakstiem, dažs lasītājs arī nezin,
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kas teikts. Vārdus un apliecības, ko viņš priekšā-
kos teikumos izsaka, viņš apēd jeb runā tiem pretī

pēcākos. Viņam ierodas vārdu tur daudz, kur nojē-

gumu pavisam trūkst. No estētiskām idejām viņš

neizskaidro nevienas; no estētiskiem likumiem gan

runā, bet neuzrāda nevienu un neprot tos tur, kur

viņi no dzejniekiem pareizi lietāti, ieraudzīt un cie-

nīt. Nojēgumus viņš neizskaidro, savus izsacījumus

viņš nepierāda; viņa slavēšana kā vainošana ir bez

pamata. Teodora kungam nav it nekāda pasaules

uzskata, nekāda nešaubīga pamata, tā tad viss, ko

viņš būvējis, ir kā kāršu namiņš, ir uz smiltīm bū-

vēts, ir laicīgs, dibinās uz „sava laika", „dzimis laika

klēpī", stāv „uz tagadnes pamata"; bet laiks ir

grozīgs, tā tad viss Teodora kunga citādi cienīja-

mais būvējums ir irstošs un nīcīgs. Ko līdz šim m

thesi sacījuši, tas mums nu m praxi jāpierāda.

[3. Dzeja savam laikam un visiem laikiem.] Ja

uz Teodora kunga kritiku dziļāk ieejam, tad vis-

pirms atzīstam, ka tai trūkst nekustināma pamata,

ka Teodora kungs neparedz pretrunas un klizmas,

ko viņam padara „savs laiks", kuru viņš Dievam žēl

izredzējis par savu spriedumu lielāko pamata ak-

meni, ka viņš nojēgumu „laiks", „savs laiks" nemaz

neliekas pazīstam. Kas ir „laiks"? Ja teiktu, ka

īsti ņemot „laika" nemaz nav, tad Teodora kunga

pamats pavisam pazustu, tiktu par neko. Teodora

kungam tak nebūs nezināms patiesais teikums, ar

kuru mēdz dot vislielāko slavu, kā: Viņš stāv pār

savu laiku. Tā tad vajaga pēc visaugstākā, mūžīgā,

dzīties un ne pēc tam, ko kāds laiks, pat „savs laiks"

paģēr. Ka pēc tam visi, kam tik augstāki centieni,
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dzinušies, to Teodora kungs varēja arī no visiem

viņa pārspriestiem dzejniekiem labi mācīties. Lai

gan Teodora kungs liecina, ka Hūgenberģers un

Juris Alunāns dziedājuši
„
priekš sava laika"; pr.

p. par Hūgenberģeri viņš saka: te

cietāk bija apņēmies strādāt priekš sava laika kriet-

nākajiem un priekš nākotnes;" par Juri

Alunānu: „Alunāns dziedāja, lai gan no citurienes

vielu un formu aizņemdamies, priekš sava laika"...

— tad tomēr viņam — Teodora kungam — neva-

ram tik lēti ticēt; jo še teiktais nesaskan lāgā ar

to, ko Teodora kungs par šiem pašiem dziesminie-

kiem teic citās vietās, pr. p. par Hūgenberģeri:

„Hūgenberģeram nestāvēja tik daudz priekš acīm

publika, kā veidāls, kam viņš nepiekusis raudzīja

tuvoties. Viņš nemitīgi dzinās uz tam, ka viņa

dzeju puķītes pašas pie sevis ir jaukas un krie-

tnas, un nevarēja viņās ieburt smaršu, kas katram

īsti pēc deguna." Par Alunānu pr. p.: „Alunāns sev

radīja īpašu valodu. Ne ikkatram, kas to pirmo reiz

dzird, tā patiks, un lielais ļaužu pulks to nevarēja

saprast, par jauku atrast jau ne pavisam. Dziesmi-

ņas tauta nesaņēma ne ar kādu lielu entuziasmu." —

Jau tamdēļ vien nevar arī pie šiem dzejniekiem —

kā visnotaļ — svaru likt uz „savu laiku," — kā to

Teodora kungs dara, — ka viņi jau kā tulkotāji no

svešu tautu dzejas iz citiem laikiem sniegušies pār

„savu laiku" pāri. Ja pēc Teodora kunga prāta no-

tiktu un dzejnieki „savam laikam" vien dzejotu,

tad nevarētu it nekāda literātūra rasties, tad ne-

būtu — īsti ņemot — pat ne vienas dienas literā-

riski ražojumi domājami; jo, kas būtu vienu brīdi
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rakstīts, tas nederētu otram brīdim. Pēc Teodora

kunga „laika" receptes būtu tik tendences raksti,

paskvilas etc, ielas literātūra panākama, ko lasa

dzelzceļā, kamēr brauciens iet un sviež nost, līdz

tas apstājas un jākāpj ārā. Teodora kungs, tā

aplam „savu laiku" ieteikdams, aizmirsis, ko pie
J. Alunāna pats rakstījis, kā: „Kāds iz vācu jaunā-

kiem dzejniekiem, Ģeibels, kādā dzejolī izsakās, ka

dziesminieks var gan apdziedāt savu dienu tumšu

cenšanos, savas tautas gribu un karošanu, bet ka

pastarpā viņam jāvij un jāpin, kas ar -

vienu atjaunojas." Kritika, kas tā pēc „sava

laika" brēc, ir nekritika, kura dažu reiz jau savu

balsi pacēlusi. Tas jau pr. p. arī Ģētem pārmests,

ka viņš „savu laiku" neievērojot, uz ko viņam bija

tik žēlīga pasmīnēšana par atbildi. „Savs laiks"

spiedis Teodora kungu arī mūsu tautas dziesmas

it kā krāmu kambarī mest, par ko viņam jau Au-

struma redakcija uzsauc, ka tas nav darāms. „Savs

laiks" ir Teodora kungam arī kā lamatas, kurās

viņš iekrīt, kad viņš par vielu runā. Tā viņš pār-

met Auseklim un Lautenbach-Jūsmiņam, ka tie sen-

laiku vielas apstrādājuši. Auseklim pr. p.: „Bet

tādu ceļu iedams," — t. i. par senlaikiem dzejo-

dams — „viņš noalojās no tā teka nost, kas taisni

noved tautas sirdī." — Par L.-Jūsmiņu gan viņš

pa priekšu saka pr. p.: „Viņš mūs vedis uz tām pē-

dām, ka tēvijas kultūras dzejai jādibinājās uz tē-

vijas tautas dzeju, ja tā caur savu īpašu oriģinālu
dabu grib iegūt sava laika un tautas patikšanu un

mīlestību un griezt uz sevi citu laiku un tautu vē-

rību;" bet tad nāk viņa vārdu apēšana un ierastā
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paša pretīruna, kā: Lautenbacha garākais vienga-

bala darbs ir „Zalkša līgava". Tas ir vecas latviešu

saules teikas atdzejojums un tā tad nestāv uz ta-

gadnes pamata, tā vienīgā, uz kura jādibinājas tai

dzejai, kas grib būt savā laikā pirmā." „Tai

idejai vajaga laika klēpī būt dzimušai, ko dzejiski

apstrādā. Un pēc tam lūkojušies, kādas neizpro-

tamas balss skubināti, visu laiku lielākie dzejnieki."

Teodora kungs izrāda še tik lielu pasaules literātūru

nepazīšanu, ka mums tīri jānokaunas. Mīļo Teo-

dora kungs! vai Jums bērni grāmatu sagrozījuši?

„pēc tam lūkojušies visu laiku lielākie dzejnieki"!

Tā lieta jau pavisam otrādi. Lūdzami, palūkojaties

jel drusciņ kādā literātūrā, pr. p. indiešu, grieķu,

romnieku, franču, angļu etc. It visās literātūrās,

kas tik pasaulē, Jūs atradīsiet, ka ar ļoti maz iz-

ņēmumiem, kas tik apstiprina rēgulu, „visu laiku

lielākie dzejnieki" nav „pēc tam lūkojušies" dzejiski

apstrādāt to „ideju", kurai
„
vajaga laika klēpī būt

dzimušai". Idejai
„
vajaga būt dzimušai"! Vai Jūs,

Teodora kungs, zināt, kas ir ideja? Ja Jums teiks,

ka ideja nemaz nedzimst, ko tad? Apdomājat labi,

kas ir ideja, pirms par to runājat. „Visu laiku lie-

lākie dzejnieki" ir arvienu vismīļāki ķērušies pie

vielām „iz seniem laikiem". Teodora kungs jau pats

saka: „īsts dzejnieka gars var arī parādīties vie-

lās iz senākiem laikiem; īsts akmens pazīstams, lai

viņu arī iestiprinātu lietās, kuras mums maz pa-

zīstamas." Beidzamais Teodora kunga teikums, kurš

sākas no „īsts akmens"... pieder pie tiem, kas vi-

ņam ierodas, kad apceres un nojēguma trūkst.

Priekš vielām „iz senākiem laikiem" viņš grib šo
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līdzību izlietāt; bet tā tā klibo, kā gan nekāda cita.

Kas še „īsts akmens"? kas „lietas, kuras mums

maz pazīstamas"? — It kā manīdamies, ka nemaz

nav labi, ko agrāk par „visu laiku lielākiem dzej-
niekiem" teicis, Teodora kungs tad nu turpat sāk

atkal savus agrākos vārdus apēst, tiem runāt pretī,

„visu laiku lielāko dzejnieku" vietā nu likdams «gan-

drīz ikkurš liels jaunlaiku dzejnieks". Bet arī tas

neko nelīdz. Arī „gandrīz ikkurš liels jaunlaiku

dzejnieks" ir apstrādājis senlaiku vielas, pr. p. arae-

rikāns Longfelovs, vāci: Hamerlings, Volfs; pārpo-

ļotie leiši: Micķevičs, Kraševskis etc. Bet Teodora

kungs saka tā: „Gandrīz ikkurš liels jaunlaiku

dzejnieks, kam bija vaļā durvis daždažādos vēstu-

res kambaros, kur bija iekšā lietas, caur saviem

attāliem spiguļiem pievilcīgas dzejiskai elektrībai,

ir ap tām ļāvis spīdēt savai dievīgai ugunij un

sava laika bērniem tā mēģinājis rādīt no jauna."

Kad šis teikums skanētu: Gandrīz ikkurš liels dzej-

nieks — tiklab jaunu kā vecu laiku, — t. i. visu

laiku dzejnieks, — kam bija vaļā durvis daždažā-

dos vēstures kambaros, kur bij iekšā lietas, caur sa-

viem spiguļiem pievilcīgas dzejiskai elektrībai, ir ap

tām ļāvis spīdēt savai dievīgai ugunij un visiem

laikiem tā mēģinājis rādīt no jauna, — tad prie-

cātumies un domātu, ka Teodora kungs tagad daudz-

maz uztapis uz pareizā ceļa. Pie savas uguns —

vai nu tā dievīga vai nedievīga — dzejo ikkatrs

dzejnieks. Bet kad Teodora kungs saka: „Ņemsim

ar šādām domām" — t. i. ar tām no viņa nupat iz-

teiktām nepareizām — „arī „Zalkša līgavu" rokā

un raudzīsim, pie vielas apstrādājuma vien turēda-
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mies, atzīt viņas īsto dzejisko vērtību," tad maz sa-

gaidām, jebšu vēl ceram, ka Teodora kungs nu at-

gādinās vecāku mīlestību, bērnu mīlestību, laulātu

ļaužu mīlestību, ļaužu sadzīvi, dabas dzīvi un pa-

rādīšanos v. t. j. pr., it visu, kas vien atrodams

„Zalkša līgavā", un tad teiks un spriedīs, kā visu

to Lautenbach-Jūsmiņš „sava laika bērniem tā mē-

ģinājis rādīt no jauna", vai nu ļaudams vai neļau-

dams „spīdēt savai dievīgai" vai nedievīgai „ugu-

nij"; bet nekā. Tanī vietā, kur Teodora kungam

vajadzētu ar garu uzķert un apķert garu un gara

lietas, viņš taustās gar ārīgo, to pašu pareizi ne-

apsvērdams; kur būtu jānogrimst cilvēku gara dzi-

ļumos, jāmeklē pēc mūžīgās idejas, tur Teodora

kungs kavējās gar burtiem, laikam gan nezinādams,

ka burts nokauj un ka tikai gars dara dzīvu.

[4. Kompozicijas un stila jautājums.] Nekā ne-

der arī, ko Teodora kungs teic par Homēra un Vī-

landa Mūzu piesaukšanu. Būtu vēlējams, ka viņš

šos dzejniekus labāki pazītu un ka nerādītos ar

tik nabadzīgu lasīšanu, būdams tik maz lasījis, kla-

jumā. Vai Teodora kungs zin, ka Iliādas sākums

ir kompozicijas ziņā jo kļūdains? Par Vīlandu viņš

turpat saka: „Vīlands liek Mūzām sedlot savu Hipo-

grifu un tūliņ aizjāt romāņu zemē" ... Teodora

kungs nošauj „romāņu zemē" lielu „buku". No kura

laika tad Bābele, Bagdade etc. meklējama „romāņu
zemē"? gribēja gan teikt: romantiskā zemē?

Jau pie Zalkša līgavas sliekšņa Teodora kungs

paklūp un tā kā no iekšas tam vēl atspīd gaiša saule

pretī, caur ko tam apzib pavisam acis, tad viņš ne-

var arī visu laiku, kamēr vien šādā vīzē pie Zalk.
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līg. ciemojas, uz kājām pacelties. Viņam nav, kā

jau tādā glītā un bagātā vietā, nemaz lāgā ap dūšu.

Viņa vairīgām acīm kait tautas dzejas zelts, kas,

kā tautas dzeja rāda, ir viņas visvairāk lietājamais

pušķis, epitheton ornans, un kura labad, ja tā tur

trūktu, kur Teodora kungs viņu vaino, īsts kriti-

ķis patiesi un ar pilnu taisnību to varētu dzejnie-

kam pārmest, kamēr Teodora kungs gar to sprie-

delē. Brīnums arī, kamdēļ Teodora kungs jau nav

J. Alunāna Heines tulkojumā pie „daudz zelta" at-

dūries, kā:

„Tur jumprava jo skaista

„Sēž augšā brīnišķi

„Un zibošā zeltā saista

„Sev matus zeltainus šī

„Un sukā ar zeltainu ķemmi." etc,

Še jau vārdiem „pie jaunlaiku fotografēšanas"

būtu vairāk nozīmes nekā „jaunlaiku fotografēša-
nai" pie mūžīgi vecās saules. Teodora kungs saka:

«Dzejnieks raudzījis teikas vienkāršumu un kai-

lumu apsegt ar skaistu segu, ko varētu nosaukt par

saules segu." Es proponētu to nosaukt par «dievīgu

uguni"; jo vārdi «saules sega" būtu contradictio

m adjecto, pieskaitāmi tiem, kas ir bez apceres un

nojēguma. Tālāk Teodora kungs saka: «Tāpat arī

citas vietas, kas pieder eposā pie visujaukākajām,

kā zīles trīskārtīgā dziesma, vēža divkārtīgā vēsts,

izlaižamas, bez kā teikā pašā rastos robs."

Teodora kungs še atkal neliekās zinām ražojuma

daļas. „Tās ir epizodes," viņš saka. Kad arī tā būtu,

tad tās nav vis «izlaižamas", kā arī grieķu traģē-
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dijās nav koris izlaižams, un ka gandrīz neviens

garāks dzejas ražojums, sevišķi episks nē, nevar

būt bez epizodēm. Bet šie gabali arī nav nemaz

epizodēs. Zīles dziesma" ir pielīdzināma

grieķu korim. Viņa ir kā kāds augstāks tulks. Tā

izteic vispārīgas domas, bet arī neparedzēto, ne-

pārdomāto, kā paragana pareģodama arī, kas no-

tiks jūras dibenā. Teikums «vēža divkārtīgā vēsts"

ir nepareizs. Tas liek šķist, ka Teodora kungs

Zalkša līgavu tik pavirši lasījis, kā to kritiķis ne-

drīkst darīt. Par Madaļas dēliņa, Nieka, piedzim-

šanu nes tās māmiņai jūrmalē ziņu varde (sieviešu

dzimuma vārds), par meitiņas, Nieces, piedzimšanu

vēzis (vīriešu dzimuma vārds). Pie labas uzma-

nības Teodora kungs še būtu varējis atrast jauku

personu chiasmu, tādu krustisku sastādījumu, it kā:

par vīrieti nes sieviete ziņu, un par sievieti ziņo

vīrietis. Arī tāds sastādījums, kāds tas šinī mūsu

tautas teikā, jau peln, lai par to dziļāki pārdomā;

bet Teodora kungam ātri pa lūpām pāri vārds «iz-

laižams"! Turklāt viņš it nekā neatbild, caur kam

lai tad Madaļa laiž savai māmiņai ziņu, kas tak no-

tikuma attīstīšanās pēc vajadzīga? vai Madaļai bija

telegrafēt, jeb vai caur eksprešu vai telefonu laist

mātei ziņu? Varbūt gan. Tad Zalkša līgava būtu

droši «mūslaiku bērns", «mūslaiku iemīlētā", «sa-

vam laikam" dzejota. Bet ja negribam bašibozuki

jeb citi tādi būt, kam no dailes nav nekādas jēgas,

tad jau nedrīkstam uz savu roku un galvu teiku sa-

grozīt, ņemt tai jaukas daļas nost.

Teodora kungs it nekādā vīzē nav jeb negrib

būt apmierināms. Ne viņam ne ma-
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zāk jaukās vietas pa prātam. Kur tās ir liriskas,
tur viņš par tām sūdzas, kur lirikas nav vietā, tur

viņš to vēlās. Citās vietās ir «skaista sega", «daudz

zelta" etc. vainīgi, citās atkal «pa lielākai daļai sausi

vārdi, mērota proza" etc. Kur pie citiem dzejnie-

kiem nosodāmas kļūdas, tur Teodora kungs atrod

jaukus aizbildināšanās vārdus, kā p. p. pie Hūgen-

berģera: «Nav arī nekāds brīnums, ka pirmā bite,

kas tikdaudz liriska medus pa latviešu druvām uz

reižu gribēja sakrāt, arī kādu pīslīti rūgtas vielas

nemanot ievilka līdz savās šūnās." Tad arī p. p.

pie Alunāna: „katrs, kas dzejnieka vārdu nes

ar pilnīgu tiesību, nav dzejnieks it kaut kurā brīdī."

Bet pie Lautenbach-Jūsmiņa, kura „Dzeju" Teodora

kungs tik pa vienai pusei — un to pašu pavirši —

pazīst, tas izņem no Zalk. līg. kādu pantiņu, uzraksta

to saraustīti prozas vīzē, saka tad daudz ko, kā

nu vārdi patop; pr. p. „Tas ir nodots mūsu prātam

gaiši un skaidri" — —, it kā būtu vajadzējis šo

pantiņu nodot negaiši un neskaidri; tad: «Pēdējā

gadījumā stāvam pie prāzas robežām, pie kurām

„Zalkša līgavā" allažiņ pieduramies." Ja Teodora

kungs būtu īsts kritiķis, tad viņš še būtu izskaidro-

jis, kas poēzija, kas proza; tad viņš arī zinātu, ka

tautas dzejā atrodas poēzija un proza nešķirtas, ka

tanī laikā, kur tautas dzeja vēl ļaudīs zied un zaļo,

prozas par sevi vēl nemaz nav, ka prāza ir vēlā-

kas kultūras ražojums, kamēr tautas dzeja ir īsts

dabas auglis un tanī laikā, kad proza sāk rasties,

pārvēršās mākslas dzejā. Bet tādu tautas dzeju,

dabas dzeju var arī kopt tad, kad citādi proza pil-

nos ziedos. Ir jau arvienu labāki, ka dzeja tāpat kā
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jebkura cita māksla ir vairāk dabīga nekā mākslīga.

Pēc tam jādzenās. Tā tad lasāt, lūdzami, Teodora

kungs, ar vairāk kritisku saprašanu Zalkša līgavu!

Tad Jūs, pārliecināsieties no lietas patiesības. Lasāt

arīdzan ar saprātību Homēru un latviešu tautas-

dziesmas, tad Jums varbūt atspīdēs labāka gaisma,

tad Jūs redzēsiet, ko visur tur, kur mākslas dzejā

ir neīsteni teikumi, tautas dzejā atrodami īsteni

teikumi. Gan šillers var dziedāt: und strickt

um den Reiz des schonen Leibes seine Arme hoch-

beglūckt; bet tautas dziesmai jādzied: apķer skai-

stu augumiņ', — kur redzam, ka visi vārdi ir tā-

pat lietājami, kā prozā; kur visi vārdi — līdz pat

«augumiņam", jo deminūtīvus lieto arī prozā —

teikti tā, kā citādi tos nemaz nevar vienkāršāki teikt.

Ne tā mākslas dzejā, kur starp daudz vārdiem me-

klēti tie visjaunākie, vislabāk, neīstie; jo īstie vārdi

ir nu valdītājā prozā kļuvuši «triviāli", kamēr tau-

tas dzejā gandrīz neviens vārdiņš nav triviāls. Ja

Teodora kungs «ar šādām domām" ņems «arī „Zalkša

līgavu" rokā", tad viņš redzēs, ka viņš nestāvēs it

nekur „pie prozas robežām", bet atradīsies it visur

tautas dzejas robežās, jebšu viņā nav ieburta

«smarša, kas katram īsti pēc deguna".
Ka lieta tā, Teodora kungs arī pārliecināsies, kad

viņš ņems jebkuru latv. tautas dziesmu, to uzrak-

stīs prozaiski jeb bez nekādas deklamācijas to iz-

runās vientiesīgi, kā ikdienas runā, tad viņš it pār-

steigts atradīs, ka tur visi vārdi tāpat, kā ikkurš

cilvēks savā ikdienīgā dzīvē runā, — kur lietu la-

bāki nenosvēris vēroja «stāvam pie prozas robe-

žām". To nevēlamies, lai Teodora kungs arī te, kā



Latv. klasiķi skolai Nr. 34.-35. — 3 33

viņš to citur mēdz, teiktu kādus saldus vārdus, kā:

„Nav arī nekāds brīnums, ka pirmā bite, kas tik

daudz" episka un „liriska medus pa latviešu druvām

uz reižu gribēja sakrāt, arī kādu pīslīti rūgtas vie-

las nemanot ievilka līdz savās šūnās." Lai Teodora

kungs dod tikai patiesībai godu. Bet Dievam žēl,

viņš to nedara. Tā arī tur, kur viņš salīdzina Ma-

daļas tēva un mātes izturēšanos tautas romancē,

viņš nav ne patiess, nedz arī lietas pratējs. Patiess

tur Teodora kungs nav, ka viņš vienkārt Madaļas

vecāku izturēšanās «aprakstu" nepasniedz neaiztiktu,

kā tas oriģinālā, bet ieliek «pa galam" vietā savu

«pavisam", ka viņš otrkārt īsajā tautas romancē

mātes 16 pantiņos apdziedātu izturēšanos atrod

«īsu" un turpretī garajā „Zalkša līgavā" Madaļas

vecāku tik 12 pantiņos apdziedātu izturēšanos

„garu". Lietas nepratējs Teodora kungs ir atkal,

ka viņš vienkārt atduras pie tam, ka tā vieta par

Madaļas vecāku izturēšanos „atkārtojas divi reiz",

laikam nezinādams, ka tas episkā dziedājumā ne-

vien divi, bet ari daudzreiz var notikt, un ka viņš

otrkārt ierauga tam apstāklim, kurā atrodas Ma-

daļas vecāki, „līdzīgu gadījumu" pieminētā tautas

romancē. Domāju, ka tur ir ļoti liela starpība, še

raud māte tik tā pa ieradumam, kā vēl šodien mā-

tes raud, kad meitu izvada pie vīra, un bālēliņi dze-

nas māsiņai tik goda pēc pakaļ; bet tur ir meitas

vecāki jo briesmīgā apstāklī. Tiem neuzmācās ne-

tikvien viens — divi milzu zalkši, kurā gadījumā

arī jau būtu traģisks notikums paredzams, kā pr. p.

pie Laokona, nē! vesels milzu zalkšu bars, kas pa-

ģēr viņu vienīgo bērnu un apdraud tos ar visādām



34

briesmām, ja tie liedzās, savu bērnu nodot redza-

mam postam, kāds vēl ne no viena nav piedzīvots. —

Daudz ko aplamu Teodora kungs runā arī par eposa

gabalu
„
Dievs un Velns", nosaukdams to par

„eposu", kamēr tas tikai viens eposa dziedājums.

Tad šis L.-Jūsmiņa ražojums Teodora kungam tā

patīk, ka viņš to gribētu dzejniekam pat atņemt,

teikdams: „Tas nav Lautenbacha, bet mūsu senču

darbs." Mums tam pretim jāliecina, ka tas ir gan

Lautenbacha darbs, jebšu tas „mūsu senču" valodā

sacerēts un ne kādā svešā, pr. p. ķīniešu, ka tas

ir tāpat Lautenbacha darbs, kā Iliāda, Odiseja Ho-

mēra un Teogonija Hēsioda darbi. Aplam ir arī,

ko Teodora kungs turpat vēl saka, kā: „Bet tagad

eposs savu mitekli tur vairs" — t. i. tautas dzejā? —

„neatradīs, jo viņa reliģijas un tikumības sajēgumi

tautai sveši" etc. Ka Teodora kungs no estētiskām

idejām nekā nezin, to pierāda arī šis viņa teikums.

Viņš, kā liekās, uzskata še estētisku ražojumu,

eposu, no tāda stāvokļa, no kāda apspriež kādu pā-

taru — vai tiklības mācības grāmatu. Ka Teodora

kungam neveicās ideju uzķeršanā, to rāda arī vēl

tas, ka viņš tik „Mērnieku laikos" un Neikena

rakstos" atrod „humoru"; bet iekš
„
Dievs un Velns",

kur valda savādais senču humors, viņš to nav pa-

manījis un nav arī noskārtis, ka „Mērnieku laikos"

„parādās" vairāk satira nekā „humors."

[5. Dzejas labuma mērs.] Teodora kungs ne-

nošķir arī, kas pie apspriežamās lietas pieder, kas

nē. Tā viņš grib rakstiem par viņu labuma mēru

pieņemt to apstākli, vai viņus daudz vai maz lasa.

Teodora kungs še nemaz neapķeras, ka pēc šāda
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mēra izrādītos pr. p. sapņu grāmatas un kalen-

dāri par tām vislabākām grāmatām; viņš šei arī

neiecerās, ka Klopštoka Mesiāda tamdēļ nemaz ne-

zaudē savu svaru priekš vācu literātūras, ka to

starp simtu mācītiem tikai viens pats mēdz būt iz-

lasījis cauri, ka arī Ģētes Fausts tomēr paliek par

vislielāko meistara darbu vācu literātūrā, jebšu to

tik kādi reti mācīti pilnīgi izprot.

[6. Dzejnieka attīstības posmi.] Ka Ausekļa

„pirmajā dzejoļu krājumā" atrodas „prozaiski ga-

bali", tad tie liecina no Ausekļa tā laika formālās

nespējas; tad tas ir gadījums, pie kā īsts kritiķis

ilgāki kavētos, patiesību izdibinādams. Viņš prā-

totu pr. p., ka pie ikkatra cilvēka mēdz formālā

gatavība arvien ātrāk ierasties nekā intellektuālā,

garīgā. Pie Šillera pr. p. sastopam formālo veiklību

jau viņa it pirmajos dzejoļos, kamēr tie citādi vēl

diezgan tukši un tanīs neatrodās vēl idejas, kas tik

vēlākajos vīra gadu ražojumos, pēc ilgām nerim-

stošām studijām parādās. To pašu ievērojam arī

pie vācu jaunekļa, dzejnieka Teodora Kernera. Pēc

formas viņa ražojumi ir jau it pilnīgi un gatavi,

bet tikai arī pēc formas; satura ziņā turpretī daž-

kārt tukši, negatavi, kā jau jaunekļa darbi, kam

ārīgais kuplums sedz dažreiz iekšķīgo kailumu,sau-

sas vēl nepārbaudītās mācības. Tāpat, lai esam pa-

tiesi un sakām, ka mūsu Auseklis, neliedzot visas

viņa lielās dzejiskās dāvanas, pēc viņa mūža un

rakstiem spriežot, stāv mums tik savā pirmajā vēl

negatavā attīstībā priekšā. Dzejniekam vajadzīgas

visdziļākās, vislielākās izglītības. Kamdēļ nav vis

starp dzejniekiem-filozofiem tādi brīnuma bērni ie-
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raugāmi, kas to pašu spēj, ko savā arodā nosirmo-

juši vīri, kā tas atgadās pr. p. starp mūziķiem, kur

B—9 gadus veci bērni grūtus mūzikas gabalus tik-

pat labi nospēlē, kā lieli veci kļuvuši meistari? kam-

dēļ? — tamdēļ, ka pirmo darbībā ir gars pārsvarā

un otro darbībā miesa. Un gars pieņemas un top

arvienu lunkanāks nemitīgās, nopietnās, dziļās stu-

dijās, piebriedušos vīra gados, kamēr miesa ir vis-

lunkanākā un lokāmāka jau agros jaunības gados.

Tā tad arī dzejnieki sacerējuši savus lielākos, slave-

nākos rakstus tik vēlākos vīra gados etc. — Bet

Teodora kungs top pār tādiem nopietnākiem jau-

tājumiem it viegli pāri, t. i. viņam tādi nenāk ne

prātā. Un lielīt viņš uzlielī bez mēra. Jebšu vācu

jauneklis, Teodors Kerners, ir kā dzejnieks it visās

dzejas šķirās ievērojamus rakstus ražojis un pēc

daudzuma gan desmit reiz vairāk nekā dažs gados

jauns latviešu dzejnieks; jebšu viņš garīgi un mie-

sīgi „par gara daiļumu un brīvību savā tautā" cī-

nījies" un „gādājis", līdz kamēr caur ienaidnieka

ieroci savu garu izlaidis, — tomēr vāci, kas gan šo

cerības pilnu bijušo jaunekli prot pareizi cienīt, tu-

rētu to par ārprātīgu, kas par viņu tā runātu, ka:

viņš „ņēma to nastu uz sevi"
... Viņš bija savā

valstī īsts ķēniņš, prata daiļi vadīt un valdīt aug-

stākās, drošākās idejas, bet viņa valsts nebija no

šīs pasaules" ...
etc. Viņi to nesauc arī „par lielu,

varenu" ... Bet pie latviešiem nav nebūt grūti visu

to panākt, tikt „par lielu, varenu," par „ķēniņu"
etc. Vajaga tik pēc Teodora kunga garšas kādus

dzejoļus pārtulkot, sacerēt; lai tie arī nebūtu pil-

nīgi, kad tik dzejnieka dāvanas parādās, tad, pat
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arī nekādus nopietnākus vīra gadus nepiedzīvojis,

tūliņ ir „liels", „varens", „ķēniņš" etc. gatavs. Tā

Teodora kungs lielī, izšaudams savu beidzamo pul-
veri. Bet ja nu skatāmies uz augļiem, kas ceļas no

tādas lielīšanas un liekas uzlavēšanas, tad jāsaka,
ka tie ir dažā ziņā jo kaitīgi. Tie baro lieku uz-

pūtību, modina pie sveštautiešiem latviešu nievā-

šanu, nicināšanu, vairo pie latviešu jaunekļiem, kas

ikkatrs tik īsā ceļā, kur nav nekādu visai lielu grū-

tību un centību, gribētu tikt „par lielu, varenu",

par „ķēniņu" etc. ■— tikai dziesmu un rīmju kalē-

jus, kuri citādi varēja savu dārgo jaunības laiku

labāki izlietāt. Tāda lieka kritika audzina tikai ne-

derīgus rakstnieķeļus; tā nav vis kādai literatūrai

spēcīga sāls, bet apēnotāja zāle; tā maldina mal-

dināmos.

[7. Dievi un mitoloģija Ausekļa dzejā.] Beidzot

vēl aplūkosim, cik aplamas ir arī tās domas, ko Teo-

dora kungs turpat, Ausekli apspriezdams, izsaka

par dieviem un mitoloģiju. Viņš saka, ka Au-

sekļa dzejai „arī daudz kas" „pielīpot" „no ziniska

mitoloģijas balasta". Un ne „caur pētīšanu un stu-

dijām" „viņa dzejai arī daudz kas pielīp" no šī „ba-

lasta". Akurāt otrādi. Caur tam, ka Auseklim diem-

žēl nav bijis iespējams diezgan pētīt un studēt, ir

viņa dzeja pilna no dažkārt paša „izdomāta," sa-

maisīta un pa lielākai daļai ziniski neapliecināma

«mitoloģijas balasta". „Salātiņa, svētmeitiņa," jau

rāda, ka Auseklis latviešu mitoloģiju smalki nepa-

zīst. Svētmeitiņa, svētās meitas ir pavisam cits kas,

nekā „Salaciņa". Viņš ir latviešu dievus dažkārt

sagrieķojis, uzvilkdams pa daļai šillera grieķu die-
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viem šūdinātos svārkus arī saviem latviešu dieviem,

tā pr. p. mūsu pērkoņtēvam likdams grieķu Dzeva

darbus darīt. Pēc latviešu mitoloģijas nedara tādu

darbu vis Pērkoņtēvs, bet kāds cits dievs, ko vien-

kārši sauc par „Dievu", „Dieviņu", kurš vārds skan

etimoloģiski ar grieķu Dzevu kopā. Pēc latviešu mi-

toloģijas ir „Dieviņš" tas, kas cilvēkam „zemi deva

par kāpslīša turējum'". Ziniski lāga apliecināms

nav arī mītiskais, pie Ausekļa atrodamais vārds

„Pramšans" v. c.

[8. Teodora loģika.] Tagad, kur esam tik daudz

tās augstākās Teodora kunga gudrības mācījušies

pazīt, vairs tik visai neizbrīnīsimies, ka cilvēks ie-

spēj tā ko rakstīt, kā: „To ieradumu, savā dzejā

ievilkt dievu vārdus un tēlus, daži jaunlaiku dzej-

nieki gan ieņēmušies no vecajiem klasiskiem rakst-

niekiem, visvairāk no grieķu un romiešu. Pēdējie

savus dievus aizguva no grieķiem." (Visus nē). „Tā

tad šī pārdabīgā milžu un varoņu cilts ir izgājusi

no vecās, slavenās Grieķijas un ir turējusi līdz šo-

baltdien dažu spēcīgu garu pievilkdama un apbur-

dama apakš savas valdības." Vai kāds var rakstīt

vēl ko nepārspējamāku?! vai var vēl labāku sve-

ces gaismu vēlēties kā šī? Pēc šīs jaukās loģi-

kas kļūst visu šo tautu, kā: indiešu, perziešu, slavu,

leišu-latviešu, ģermāņu, somu etc, dzejnieki par

„dažiem jaunlaiku dzejniekiem," kas „to ieradumu,

savā dzejā ievilkt dievu vārdus un tēlus" „gan ie-

ņēmušies no vecajiem klasiskiem rakstnie-

kiem, visvairāk grieķu un romiešu." Jo visu pa-

saules tautu dzejā sastopam dievus, tā kā jābrīnās,

ka Teodora kungam iznāk tik „daži jaunlaiku dzej-
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nieki", kas „to ieradumu ieņēmušies" etc. Bet kad

nu visu tautu vecajā dzejā top viņu dievi apdzie-

dāti, daudzināti, vai tad tie „daži jaunlaiku dzej-
nieki" nemācījās no savas pašu tautas dzejas, kā

to grieķu dzejnieki darīja, piesaukdami tāpat sa-

vas tautas dievus, kā to viņu tautas dzeja darījusi,

it tā, kā mīļa māte vēl šodien mācīdama bērniem

pirmāko Dievu atzīšanu? šis „ieradums" ir tā tad

vispārīgi cilvēcīgs un ir bijis jau priekš grieķiem

pie vēl vecākām tautām spēkā. Tā tad neiznāk no

Teodora kunga grieķu pieraduma" it nekas. Kad

Gēte un šillers min savā dzejā grieķu dievus, tad

tas ceļas bez tam, ko Teodora kungs liek Ģētem

runāt, arī no tam, ka vāciem bija viņu mitoloģija

pavisam izputējusi, ciltsradnieku skandināvu mito-

loģiju viņi negribēja tamdēļ pieņemt, ka tā viņu

publikai bija mazāk pazīstama nekā grieķu. Bet ne

Ģēte, nedz šillers neizbēg pārmetumam, ka viņi vācu

literātūru šinī ziņā sagrieķojuši. Vai nu Teodora

kungs grib, lai latviešu dzejnieki arī latviešu lite-

rātūru sagrieķo vai savāco? — pa Ģētes vīzi darī-

dami? Bet latviešu dzejniekiem nav priekš tam it

nekāda iemesla; jo viņu tautas dzejā pieminamie

dievi atrodas vēl šodien tautas dziesmās, viņu vārdi

skan vēl šodien tautas mutē, ir tai pazīstamāki nekā

kādu citu tautu «dievekļi". Tā tad, ko Teodora

kungs runā par „tukšiem jaukumiem" ir atkal

„tukši" vārdi.

[9. Aistētikas kapitālisti un rokpeļņi]. Tagad

ceram, ka ikkatrs nu būs pārum pāri no Teodora

kunga kritiskās spējas pārliecinājies un atradis to

par jo plānu feļetona barību, kuras pavārs nebal-
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stās vis uz aistētikas kapitālistiem, bet tik uz kā-

diem literāriskiem rokpeļņiem, kā: Gotšalls v. c.

Garš laiks top, Teodora kungam ejot pakaļ pa vi-

siem neceļiem, kurus tas savā kritikā staigā. Tur

var vēl vairāk maldību uzrādīt, nekā mēs to še da-

rījuši. Bet ceram, ka pietiks, ja beigās vēl izsakām

tikai vēlēšanos, kaut Teodora kungs, ja viņš arī

turplikām par dzejniekiem raksta, tad neskatītos —

kā līdz šim viņš to darījis — tik visai un vienīgi

caur sava prāta šauro atslēgas caurumu. Par viņa

labo gribu nešaubāmies. Tanī ziņā varam līdz ar

Ovidu dziedāt:

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

(Kaut gan spēku nav, tomēr iraid teicama griba.)
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III. Dzejnieks un viņa laiks.

Teodora.

[1. Lautenbacha pretrunas.] Lautenbacha kungs

saka: „Ja pēc Teodora kunga prāta notiktu un dzej-
nieki „savam laikam" vien dzejotu, tad nevarētu it

nekāda literātūra rasties, tad nebūtu
— īsti ņemot —

pat ne vienas dienas literāriski ražojumi domā-

jami; jo kas būtu vienu brīdi rakstīts, tas nederētu

otram brīdim. Pēc Teodora kunga
„
laika" receptes

būtu tik tendences raksti, paskvilas etc, ielas li-

terātūra panākama, ko lasa dzelzceļā, kamēr brau-

ciens iet, un sviež nost, līdz tas apstājas un jā-

kāpj ārā."

Pirmais pievestais teikums izsaka, ka, pēc mana

prāta notiekot un dzejniekiem savam laikam vien

dzejojot, nebūtu nekādi, pat ne vienas dienas lite-

rāriski ražojumi domājami; „jo kas vienu brīdi rak-

stīts, tas nederētu otram brīdim". Nederētu! Nu,

ja tas neder, vai tad tas nav rakstīts? vai tad tas

nav literārisks ražojums? Ai! ja kāda vara visus

nederīgos ražojumus iz rakstniecības izskaustu, tad

tā nepadarītu mazāk labuma nekā tā, kas derīgos

ved gaismā. Bet nederīgais literāriskais ražojums

ir tomēr ražojums un pilda tāpat grāmatu lapas

un laikrakstu slejas kā derīgais. Lūk, tad jau pēc
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manas receptes iznāk gan kāds ražojums, lai tas nu

arī būtu nederīgs.

Iznāk! To pats Lautenbacha k., kas pirmajā

teikumā to liedzis, tālāk klaji apliecina. „Pēc Teo-

dora kunga laika receptes būtu tik tendences raksti,

paskvilas etc., ielas literātūra panākama." Vesela

rinda literārisku ražojumu, pat vesela literātūra!

Tas iet uz priekšu!

Lasu tālāk:
„
— ko lasa dzelzceļā, kamēr brau-

ciens iet..." Vai mana recepte nāks vēl godā!

Rakstus, pēc manas laika receptes sacerētus, lasa

dzelzceļā. Nu tad jau viņi der ar', der dzelzceļā,

kamēr brauciens iet. Tas iet brangi uz priekšu!

Pēc manas laika receptes neiznāktu nekādi lite-

rāriski ražojumi, iznāktu nederīgi ražojumi, iznāktu

dzelzsceļā, braucienam ejot, derīgi ražojumi. Tur-

pināju: — iznāktu visur derīgi ražojumi, iznāktu

arvienu derīgi ražojumi.

To esmu jau sacījis un mēģinājis aprādīt. Bet

Lautenbacha k. to nesaprot, jo viņš rauga tam ru-

nāt pretim, nemaz tā aprādījumus neatspēkodams,

pat neievērodams. No viņa raksta nebūt nevaru at-

zīt, ka esmu, to sacīdams, maldījies. Caur domā-

šanu, domu attīstīšanu esmu bijis piespiests to sa-

cīt, esmu pie saviem spriedumiem nācis, un ja nu

tie ir maldīgi, kas jau arvienu var būt, tad tikai

caur domāšanu, domu attīstīšanu pie tās atzīšanas

esmu vedams, ka tie maldīgi, un ne caur brīnīšanos,

kaunēšanos, vēlēšanos, lepošanos, jautāšanu, pre-

timrunāšanu v. c. Kaut jel Lautenbacha k. būtu

dziļāki ieskatījies, kas es esmu, tad viņš būtu, ja

nu tomēr, tad citādi pret mani savu balsi pacēlis.
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Neesmu nekāds kungs, bet kalps; nekāds kungs, kas

nāk patstāvīgi, savu paša mēru rokā, dailes namus

mērot un pēc tā tos vainot vai uzteikt, bet kalps

domātājam cilvēka prātam, dzenulim pēc patiesības.

Tādēļ, ja nu vēl neesmu pie maldības atzīšanas

vests, tad saku to vēl: Pēc manas laika receptes

iznāktu visur un arvienu derīgi ražojumi — un to

mēģināšanu vēl aprādīt un pret aklajiem uzbruku-

miem nodibināt.

[2. Vai savam laikam dzejot ir tas pats, kas sa-

vam laikam vien dzejot?] Bet vispirms jāpārmeklē

tā recepte, vai viņa pareizi izrakstīta.

Lautenbacha k. viņu dara zināmu par tādu:

1) Jādzied priekš sava laika. 2) Jādzejo savam lai-

kam vien. 3) Nav senlaiku vielas jāapstrādā. 4) Tai

idejai vajaga būt laika klēpī dzimušai, ko idejiski

apstrādā.

No šīm receptēm var tikai pirmo un pēdējo iz

maniem pārspriedumiem izrakstīt; turpretim divas

vidējās ir tikai iz pārsprieduma par manu kritiku

izrakstāmas, ne iz maniem rakstiem, un tomēr gan-

drīz pie šīm vien rauga Lautenbacha k. pieķerties

savā rakstā, manu laika ieteikšanu novārtā likdams.

Tā viņš nav dabūjis no manis ne svārku stērbeles

rokā.

Patiesi, Lautenbacha kgam ir pašam gar sevi

tik daudz darba, ka viņam nav vaļas manas domas

uzņemt, pareizi saprast, krietni pārbaudīt un, par

nepareizām atrastas, par tādām pierādīt. Tik daudz

darba viņam pašam gar savām dusmām, kas ņem

manu vārdu un manus vārdus, vietām gluži bez sa-

prašanas un ar tiem plosās un ēdās, ka skan vien!
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Stāvu sevišķi uz sava nekustinātā pamata un no-

skatos to trieķi, ko tur ceļ uz mana rēķina. lemeslu

tam, zināms, esmu devis, aizkustināto kungu dzej-

niekos drusku zemāk pasēdinādams nekā viņam ie-

rasts; bet vai visa tā skāde, kam šis trieķis par

cēloni, krīt manā daļā, par to šaubos. —

To teikumu, iz kura otra no pievestajām re-

ceptēm izrakstāma, Lautenbacha k. iesāk tā: „Ja

pēc Teodora kunga prāta notiktu un dzejnieki sa-

vam laikam vien dzejotu..." Tas esot pēc mana

prāta, lai dzejnieki savam laikam vien dzejo! Sa-

vam laikam vien! Kur tāda vēlēšanās ņemta? Iz

maniem pārspriedumiem? Iz kura tad? Kur to esmu

pat licis manīt, ka tas būtu pēc mana prāta? Vai

savam laikam dzejot ir tas pats, kas savam laikam

vien dzejot? šis „vien" te ir maza lapsa, kas iz-

dara lielu viltības darbu. Un uz šo „vien" dibinā-

jās visi Lautenbacha k. nākamie teikumi par ne-

kādu literātūru, par nevienas dienas ražojumiem,

par ielas literātūru, ko dzelzceļā lasa v. c. Bet šī

recepte nav mana, tāpēc maniem turpinājumiem par

visur un arvienu derīgiem ražojumiem ar to nav

nekādas daļas.

Ka senlaiku vielas nav jāapstrādā, tas taču būs

pēc mana prāta. Lautenbacha k. to saka: „Tā viņš

pārmet Auseklim un Lautenbach-Jūsmiņam, ka tie

senlaiku vielas apstrādājuši." — Nu, kur? — «Au-

seklim pr. p.: „Bet tādu ceļu iedams," — t. i. par

senlaikiem dzejodams, — „viņš noalojas no tā teka

nost, kas taisni noved tautas sirdī." — šī vieta ir

jāpaskatās pakaļ, lai zinātu, kas tas par ceļu ir.

Atrodu: „Viņš (Auseklis) nesprauda savai tautai
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mērķi, kas nav atrodams viņā pašā, bet darīja to

uzmanīgu uz pašas senlaiku tikumiem un brangumu.
Bet tādu ceļu iedams v. t." Tā tad būtu „tādu ceļu
iedams" labāki iztulkots caur „senlaiku tikumos un

brangumā savai tautai mērķi sprauzdams." Nu, vai

tas ir tas pats, kas «senlaiku vielas apstrādādams."
Vai nevar senlaiku vielas apstrādāt un tomēr sava

laika jušanu, gribu, dzīšanos tādā dzejā uzņemt?

vai, labāki sakot, nevar „sava laika" jušana, griba,

dzīšanās aizrādīt uz tādu senlaiku vielu tikpat kā

ar pirkstu? Un ja nu dzejnieks tā un tādu senlaiku

vielu apstrādā, vai tad viņa dziesmas kodols nav

viņa paša laiks? Ja nu «senlaiku vielas apstrādāt"

nav tas pats, kas «senlaiku tikumos un brangumā

savai tautai mērķi spraust," kur tad paliek tas pār-

metums Auseklim, ka viņš senlaiku vielas apstrā-

dājis?

To pašu, proti, ka viņš senlaiku vielas apstrā-

dājis, es esot «pārmetis vēl Lautenbach-Jūsmiņam

šinīs vārdos:
„
Lautenbachagarākais viengabala darbs

ir „Zalkša līgava". Tas ir vecas latviešu saules tei-

kas atdzejojums un tā tad nestāv uz tagadnes pa-

mata, tā vienīgā, uz kura jādibinājas tai dzejai, kas

grib būt savā laikā pirmā." No šī teikuma var pārme-

tumu izlasīt tikai tā dzeja, kas grib būt savā laikā

pirmā. Tīri liekās, ka iemesls šim strīdum ir tas,

ka „Zalkša līgavas" atdzejotāju nevarēju nostādīt

starp dzejniekiem visaugstākā vietā. Ja nu mans

pārmetums nedibināts, par kādu Lautenbacha k.

viņu nosaka, tad visaugstākā vieta priekš «Zalkša

līgavas" atdzejotāja atkal tukša. Liekas, šis tas

mērķis. — Bet tas nemaz nav mans pārmetums, ko
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Lautenbacha k. apkaro. Viņš šķitās caur to mani

ieķēris lamatās, un Dievs zin, ko viņš tur dabūjis.

[3. Senlaiku viela un tagadnes pamats.] — Jau-

tāju atkal: Vai senlaiku vielas apstrādāt un dze-

jai uz tagadnes pamata nestāvēt ir tas pats? Dzejā

var būt, kā jau teikts, senlaiku viela apstrādāta,

un tomēr tā var stāvēt uz tagadnes pamata. Bet

„Zalkša līgava", kā vecas latviešu saules teikas at-

dzejojums, nevar stāvēt un nestāv uz tagadnes pa-

mata un tā — pielieku klāt — nevar būt savā laikā

pirmā. — Tā arī šī recepte: Nav senlaiku vielas jā-

apstrādā — nav mana, un maniem izteikumiem par

visur un arvien derīgiem ražojumiem arī gar to

nav nekādas daļas.

Atliek Lautenbacha kunga pievestās: Jādzied

priekš sava laika un — Tai idejai vajaga laika klēpī

būt dzimušai, ko dzejiski apstrādā.

Pirmais teikums ir izņemts no pārsprieduma par

Juri Alunānu.
„
Alunāns dziedāja, lai gan no ci-

turienes vielu un formu aizņemdams, priekš sava

laika." — še Lautenbacha k. atrod tūliņ pretrunu.

Alunāns ir aizņēmis vielu un formu no citurienes,

ir tulkojis un tomēr dziedājis priekš sava laika. Kā

tas var būt?

Zālamana mācītājs saka: Kas jau ir bijis, tas

vēl būs, un kas jau ir darīts, tas vēl taps darīts,

un nekāda jauna lieta nav pasaulē. —
Šī tā atslēga

uz neizprotamās lietas izskaidrošanu! Tā bija cīnī-

šanās pēc brīvības, pēc gaismas, pēc taisnības, ko

Alunāna laikā viņa tautieši bija uzņēmuši. Alunāns

sajuta to pašu sirds pukstēšanu iekš sevis un at-

rada to citur, kur tāda pat cīnīšanās agrāk bijusi,
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citās mēlēs daiļi izsludinātu. To viņš nu arī sludi-

nāja savā mēlē, valodā, un tā bija viņa paša un viņa
tautiešu jušana, ko viņš tā izsludināja, un tāpēc

viņam vārdi tik skaidri tecēja no mutes, ka arvienu

derēs sirds jušanu izteikšanai par priekšzīmi, še

ir tulkotājs dziedājis, pats iz sevis, iz sava laika

ņemdams, un tā dziedājis priekš sava laika. Sapro-

tams, ka viņš arī, par mūžīgo trijību: Dievu, dabu,

mīlestību dziedādams, smēla ir sevis un sava laika,
lai gan tā (šī trijība) nepieder pie viņa laika tumšās

cenšanās.

[4. Dzejnieka uzdevums.] Bet vēl viena klizma.

Šis teikums, proti, ka Alunāns dziedājis priekš sava

laika, nesaskanot lāga ar tiem teikumiem, kuros

sacīts, ka viņš sev radījis īpašu valodu, ka lielais

ļaužu pulks to nevarēja saprast un tādēļ dziesmi-

ņas nesaņēmis ne ar kādu lielu entuziasmu. Un tā-

dēļ viņš nav dziedājis priekš sava laika un savas

tautas, ka šī
v
savā lielumā un visumā to tūliņ ne-

varēja saprast? Priekš kura laika un kuras tautas

viņš tad dziedāja? Vai nebūs, viņa dzeju izmeklē-

jot, tomēr jāapliecina, ka priekš sava laika un sa-

vas tautas. Toreiz tās domas un jūtas, kas viņa

dziesmiņās, tikpat kā gaisā, apkārt lidoja. Un viņš

tām izmeklēja formu un tās tur skaisti ieķēra un

ieglabāja. Daudziem nu šīs lietiņas bija augstā-

kais prieks, un viņi ar tām rotāt rotājās. Bet ja

visa tauta tās tumsības dēļ, kas viņai bija priekš

acīm, neieraudzīja daiļos trauciņus, kur viņas pa-

šas dzīvība bija iekšā, tad tomēr no šiem trauci-

ņiem aizdedzās tautā arvienu vairāk lāpu, kas tum-

sību no viņas acīm aizdzina, lai redz visu un dzīvo
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un līksmojas. Kad saulīte jau atspīd uz kalnu ga-

liem, tad tā būs drīz augšā un apgaismos visu zemi

līdz visdziļākajai lejai. Viņa nāca pašā laikā, gaismu

un siltumu dāvāt, un nava vainīga, ka iesākumā

varēja tikai kalnu galus atsniegt. Bet drīz viss ce-

ļas un mostas un saņem viņas dāvanas, arī neprātī-

gais kustonis, kas neatskārst, ka viņas no saules,

tās sajūt un bauda.

Tā domājamies arī lielu dzejnieku. Viņam ir

daļas ar to rosīgāko prāta kustēšanos un to klusāko

sirds iepukstēšanos viņa laikā. Viņš dzejo priekš

sava laika, tāpēc ka viņš iz tā dzejo; bet

viņš nedzejo priekš tā vien, tāpēc ka viņš, iz sava

laika dzejodams, ir dzejojis priekš visiem laikiem.

Tā gan dzejnieka uzdevums, zīmējoties uz viņa laiku,

ir šis: „dot sava laika idejām miesu un izskatu, tās

vēl vairāk un augstāk izstrādājot, un tā savus tau-

tiešus vilkt uz augstāku izglītības pakāpi." lepinu

vēl iekšā: dot sava laika idejām miesu, kas iztai-

sīta no viņa laika pītes. — šinī uzdevumā ir iekšā

uzdevumi:
„
dziedāt priekš sava laika" un „to ideju,

kas laika klēpī dzimusi, dzejiski apstrādāt," un tur

ir vēl vairāk iekšā. Un šī, domāju, būtu mana īsta

laika recepte.

Uz ko tā dibinājās?

[5. Sava laika dzejas materiāls, idejas, forma.]

Attīstu savas domas tā:

Ikkatram dailniekam ir īpaša viela, kurā viņš
savam iekšķīgajam ideālam dod ārīgu formu.

Priekš tam noder tēlotājam marmors vai varš, ko

viņš iztaisa par skaistu tēlu, lai parāda viņa dvē-

selē ieslēgto ideālu. Gleznotājs izdailē krāsām uz
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audekla dievīgu izskatu, ko viņš iepriekš turēja ie-

tvertu savā garā. Kā visi dailnieki, tā arī dzej-

nieks nes iekšā savu ideālu, no kā viņš vēlās tikt

vaļā, tam ārīgu, atšķirtu patstāvību dodot. Bet

kur nu ir dzejniekam tā viela, tas materiāls, kuru

apstrādājot, izlietājot, viņš var savu iekšķīgo ideālu

gaismā vest? Kur viņam tas marmors vai varš,

krāsas un audeklis!

Par šiem jautājumiem domājot, krīt prātā vēl

viena daile, kam trūkst minēto līdzekļu, sev dot

ārīgu patstāvību. Tā ir mūzika. Bet te nav daudz

ko izmeklēt. Par līdzekli, kas viņas iekšķību ietver

un dara zināmu, tūliņ atzīstam skaņas, šis dailes

materiāls jeb viņas parādīšanās līdzeklis atšķiras

pavisam no tā, ko lietāja augšā minētās dailes. Viņš

ieņem vietu telpā, šis laikā; viņš uzņemams acīm,

šis ausīm; un tur vēl daudz starpību, kas dibinājās

uz šīm. Dzeja nu lūkojas, vai viņas viela nebūs šai

vielai rada. Vrha arī tiešām atrod kādas īpašas

skaņas, kas izsludina viņas iekšķību. Tie ir vārdi,

tās ir valodas skaņas. Vai šis nu būs dzejas ma-

teriāls?

Mūzikas un valodas skaņas tuvāk izmeklējot, at-

rodam starpību. Mūzikā der skaņas pašas par sevi:

no viņu ritmiska, melodiska, harmoniska salikuma

iznāks mūzikālisks ražojums. Bet valodas skaņas

pašas par sevi ir tukšas, tikai iedomājoties, ko vi-

ņas apzīmē, tās dabūn vērtību. Tās mūs ieved iedo-

mības valstī, kur atspoguļojas apzināmā ārīgā pa-

saule. Tā tad fantāzijā atspoguļotā īstenība ir dze-

jas materiāls.

Dzejas viela ir iekš mums, ko mūsu jutekļi ir
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uzņēmuši un mūsu atmiņa uzglabājusi. Tā radusies

mums iekšā otra pasaule, kas garīga, domājama

un ir atspīdums no ārīgās, kas miesīga, taustāma.

Arī mūsu garā mīt, tāpat kā ārpus mums, dažda-

žādas parādīšanās nenoslēgtos, neiekārtotos pulkos,

kur tik šur tur no nejauši parādās kas jauks, daiļš.
Šīs parādīšanās sakopot par kaut ko veselu, kas

nes skaistuma ideju, kas stāda aplūkojami priekšā

paša garā ieslēgto ideālu, tas ir dzejnieka darbs.

Bet tā dzejnieks tikai savā fantāzijā vien uzceļ

dailes tēlu; tam trūkst visiem pieejamas ārības.

Tiešām, dzeja dabūn savu patstāvīgo izskatu vienīgi

fantāzijā, un ne taustāmā, priekš acīm stāvošā

priekšmetā. Bet ir līdzeklis, kas to pārved no dzej-

nieka fantāzijas citās. Tas ir vārds, valoda. Arī

citās fantāzijās dus tās pašas ārīgās pasaules bil-

des, kas dzejniekam, šīs nu viņš modina caur va-

lodu pēc dailes likuma un tā uzceļ citu garā to pašu

dailes tēlu, kas viņa garā.

Ja nu šim tēlam nav nošķirtas patstāvības ārpus

mums, ja viņš uzceļams taisni fantāzijā, tad jau

saprotama lieta, ka uzņēmējā fantāzijā vajag būt

tam pašam materiālam priekšā, kas bija radītājā

fantāzijā, lai šī tur varētu savu darbu veselu uzcelt.

Arī tas še nu saprotams, ka dzejnieks nedrīkst no-

klīst no tiem jūtamiem un domājamiem priekšme-

tiem, kas viņa laikam, no viņa vispārīgajiem nojē-

gumiem, ja grib, lai viņa darbiem pie vairākiem

kāds svars. Pieminēsim šinī lietā mūsu Ausekli I

Cik daudz vairāk dzīvības no viņa būtu izgājis viņa

un vēlāku laiku tautiešos, ja viņš sava laika vis-

pārīgi pazīstamās lietas būtu uzņēmis tanī pašā dze-
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jiskā gaismā un garīgā šķīstumā, kurā senākās, ne-

pazīstamās !

Tā tad prasība, dot savām idejām miesu, kas iz-

taisīta iz paša laika pītes, dibinājās uz dzejas pa-

šas īpašo dabu.

[6. Laika gars un īsta dzejnieka augstākais uz-

devums.] Tā bija dzejas miesīgā puse, viela. Vēl

atliek dzejas garīgā puse, idejas. Viņa ņemta no

āra, šīs no gara iekšķīgajiem dziļumiem. Šīs ap-

valda viņu, bet viņa noteic šīs.

Ikkatrs cilvēks ir kluss dzejnieks. Viņš tās bil-

des, ko viņš no ārpuses uzņēmis, nepamet nedzīvos

pulkos iekš sevis guļam, bet viņa gars tās lielākā

vai mazākā mērā apstrādā, un viņam tā izšķiļas no

tām gaišas dzirksteles, idejas. Atrodam ikkurā

tautā ne mazumu ideju par sadzīves un valsts, par

dabas un mākslas, par laika un mūžības lietām.

Viņu pilnība stāv atkarā no tautas izglītības stā-

vokļa un vienu otru pārsvars no viņas vēstu-

riskās gaitas un apstākļiem. Tās tura savā varā

tautas sirdi un prātu un savā kopībā parādās kā

laika gars. Un iekš un iz šī strādāt, kas ir īsta dzej-

nieka augstākais uzdevums, viņa pirmais pienā-

kums, uz ko viņu cits nekas neskubina, kā tikai viņa

paša sirds nešanās, viņa dzīšanās, savu iekšķību
sev pašam redzamu priekš acīm stādīt. Šo dzīšanos

nes daudzi iekš sevis, bet ne visiem tas spēks, to

apmierināt. Bet aicinātam dzejniekam ir tas spēks,

un viņš to apmierina priekš daudziem. Arī dzejnieks

ir sava laika pilsonis, arī viņam ir tā pati censība,

tie paši prieki un bēdas, kas citiem. Un tikai kā

tādam viņam ir svars viņa tautiešos un viņa dze-
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jai svars sadzīvē. Tikai tāda dzeja, kas izdzimusi

iz laika gara, plūst pilni iz krūts un ceļ gaismā ne-

paredzētus likumus, kas paliek spēkā visos laikos.

Tāda dzeja uzņem savu ceļu sirdī, īstas dzejas vie-

nīgajā avotā, un atrod tanī vietu.

Tā tad prasība, dot sava laika idejām miesu un

izskatu, dibinājās uz dzejas iekšķības un krietnības

pamatiem.

Tā dzejniekam arī izdodas savus tautiešus vilkt

uz augstāku izglītības pakāpi. Sava laika bērns bū-

dams, sava laika garā ieaudzis, turpretim caur dā-

vanām un izglītību aicināts uz darbiem, kas nevie-

nam citam nav iespējami, viņš sava laika idejas

parāda neredzētā pilnībā un skaistumā. Bet šinī

apģērbā ir viņa paša tautiešu lietas, ko tie redz,

pazīst un tura mīļas, un viņi tām skaisti ietērptām

nododas, līdz no tām uzaust mīlīga gaisma, kas viņu

acis apskaidro.

Uzdevums, sava laika idejām dot miesu, kas iz-

taisīta iz paša laika pītes, atņem dzejniekam visas

vairošanas glāzes, kas viņa redzes spēku mākslīgi

virza tālumā, lai svabadām acīm uzlūko jauko pa-

sauli, kur Dieva svētība pāri plūst. Viss viņa laika

satvars ir viņa. Bagāts lauks priekš spēcīga gara!
Te viņš var pieminekļus celt un tanīs daiļus liku-

mus uzstādīt, kas paliks arī tad, kad cits laiks ir

viņa pasauli pīšļos pūtis un citādu viņas vietā gai-

smā vedis. Tāds piemineklis ir iz laika akmeņa

cirsts un uz mūžības pamata likts.

Un iz tā savus tēlus radīt, pēc tam lūkojušies
visu laiku lielākie dzejnieki.
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[7. Kā jāpētī aplūkojamā dzejnieka darbi.] Bet

te Lautenbacha k. sāk jau kaunēties un saka: „Mīļo
Teodora kungs! vai Jums bērni grāmatu sagrozī-

juši?"

Man grāmata sagrozīta? Kura? Nevaru uziet.

Varētu gan tas zīmēties uz kritiku par manu kri-

tiku. Varbūt! Tur nu man grāmata sagrozīta

pavisam, tikpat kā kādreiz vēverim dzijas. Un to

man bērni padarījuši! Bērni? — Ai jūs, nevainīgie

radījumi! Tur nu būs daļas, kamēr iztaisīs kārtībā.

Jau raudzīju sapiņķējumu iekārtot. Bet ko tas

līdz? Teorijā var nezin ko uzstādīt, nāk piedzīvo-

jumi un met to apkārt, un esam tikpat gudri kā

bijuši.

„Lūdzami, palūkojaties," Lautenbacha k. saka,

Jel drusciņ kādā literātūrā, p. p. indiešu, grieķu,

romnieku, franču, angļu etc. It visās literātūrās,

kas tik pasaulē, Jūs atradīsiet, ka ar ļoti maz izņē-

mumiem, kas tik*'apstiprina rēgulu, „visu laiku lie-

lākie dzejnieki" nav „pēc tam lūkojušies" dzejiski

apstrādāt to „ideju", kurai „vajaga laika klēpī būt

dzimušai"."

„Lūdzami, palūkojaties jel drusciņ kādā literā-

tūrā." Un tad tūliņ var dabūt zināt, vai dzejnieki

apstrādājuši sava laika idejas, vai citas kādas? Tad

tūliņ var dabūt zināt, kādas idejas tanī laikā biju-

šas? var dabūt zināt, kāds vispārīgajā fantāzijā

materiāls, kurā dzejnieks savam ideālam devis iz-

skatu? To var dabūt zināt, tik drusciņ kādā lite-

rātūrā palūkojoties! Vai tas nav gudrību karotēm

smelt? Es atdomu visu savu nabadzību tam, kas

man to dara par iespējamu!
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Bet līdz šim un vēl tagad tas man tik viegli
neiet. Ja no tā visa kaut ko gribu zināt, tad man

jālasa un jāpētī aplūkojamā dzejnieka ražojumi;

jāaplūko viņa tautas toreizējais politiskais un sociā-

lais stāvoklis, attīstības pakāpe, jārauga izmeklēt

viņas iedzimtais raksturs un dzīves ierašas, viņas

centieni un panākumi, jāiedziļojas viņas ticībā un

sirds iegribā, jārauga aptvert tā laika gars.

Un tad man tā lieta iznāk, zināms, pavisam otrā-

di, nekā Lautenbacha kungam, tik drusciņ kādā li-

teratūrā palūkojoties. Tad drīkstu tomēr apgalvot,

ka visu laiku lielākie dzejnieki pēc tam lūkojušies,

sava laika idejām dot miesu un izskatu.

Šai lietai par aprādīšanu atcerēsimies dažu lielu

dzejnieku pasaules literātūrā.

[8. Homērs un viņa laiks.] Grieķu lielais tau-

tas-dzejnieks ir Homērs. Viņš radījis savus epo-

sus, Iliādu un Odiseju, ap 900. gadu priekš Kr. Šo

eposu satvaru aplūkodami, atrodam, ka viņš ir ap-

strādājis daļu no Trojas teiku virknes, tur slavenas

gleznas par veco varoņu dzīvi priekšā vezdams. Šie

varoņi savu lielumu un slavu mantojuši cīņā pret

Trojas pilsētu, kuru veda 1194.—1184. g. pr. Kr.

Tā tad Homērs apdziedājis lietas, kas notikušas

pāri gadu simteņus priekš viņa. Te nu drusciņ lite-

rātūrā palūkojoties, jādomā, ka dzejnieks še nav

apstrādājis sava laika idejas. Un tomēr būs reti

kāds dzejnieks savam laikam tik uzticīgs bijis kā

šis. Tiešām, viņš glītoja savus tēlus tanī materiālā,

ko viņš atrada vispārīgajā fantāzijā, un deva tām

idejām miesu un izskatu, kas bija viņa laikā, tā ka

pie šīm miesā pārvērstām idejām viņa tauta turējās
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vēl dažus gadu simteņus pēc viņa parādīšanās tādā

veidā. Laiks ikreiz neaizvirza gadījumus iz atmi-

ņas, dažu reiz arī tur iestiprina, izpušķo, iztēlo.

Tāds gadījums bija grieķiem viņu cīņās ar Troju.

Tur atspīdēja viņu tautas gods, slava, varonība; tur

attīstījās viņu dzīves pasakas visraibākajā, neizdi-

binājamā gaitā; tur bija viņiem piemēri ievērot savu

dievu cienību, spēku un augstos padomus. Vietas

attālums atļāva viņu tēlotājam prātam vēl daudz

ko šiem stāstiem pielikt klāt, un toreizējo ģimeņu,

lietu, dievību pastāvēšana tiem pieveda īstenības

raksturu. Pie šiem vispārīgi pazīstamajiem stā-

stiem un nojēgumiem Homērs ķērās savā radītājā

spēkā klāt, un tie dabūja no viņa dailes pilnību un

jaukumu. Un dzejnieks atdeva no tautas dabūtos

fantāzijas augļus, tādā glītībā liktus, atkal tautai

atpakaļ. Te nu viņa savas tumšās idejas par da-

žām reliģijas, mitoloģijas un citām lietām redzēja

skaidri un glīti sev priekšā un pie šīm (skaidrāka-

jām un glītākajām) pieķērās un turējās. — Lūk,

kāds te dzejnieka darbs, svars, panākums viņa laikā!

[9. Dievi dzejā un laikā.] Ja no šejienes metam

kādu mirkli uz mūsu senajiem dieviem tagadnes

dzejā, cik niecīgi tad parādās mūsu Patrimpi, Pi-

koli, Tiklas, Kauņi, Mildas v. c. Grieķiem viņi ie-

veda dzeju tautā, mums tie atbaida viņu no dažām

nama durvīm nost. Tur viņus pazīst un cienī visa

tauta; mums tie iet apkārt kā aizliegti sapņi un

atrod vietu tikai daža mācīta vīra un jauna sapņo-

tāja smadzenēs, un tiem nav tiesības pieklauvēt pie

sirds durvīm. Tur tie pieceļ un stutē reliģijas un

tikumības nojēgumus; mums tie viņus sagroza, aiz-
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kustina. Tur tādēļ dzejnieki darīja gudri, tos savos

darbos cildīdami un glītodami; mums tādēļ tā ir

dzejnieka nomaldīšanās, ka viņš tos rauga patstā-

vīgi ievest savā dzejā.

Grieķu lielākais liriskais dzejnieks ir Pindars,

kurš dzīvoja Grieķijas zelta laikmetā apakš Perikļa

ap 450. g. pr. Kr. Izrīkoja atklātās vietās priekš

jaunekļiem dažādas spēles un apdāvināja izveicīgā-

kos vaiņagiem. Pie sacenšanās ieradās arī Pindars

ar saviem visdārgākajiem dziesmu vaiņagiem un

tiem apbalvoja cienīgākos. Lūk, te dzeja ņem da-

lību pie pašas laika cenšanās un ir kļuvusi mūžīga.
Arī še dzejnieks atspoguļo savas idejas tautas mi-

toloģijā un vēsturē, jo tā bija tā viela, viņam un

tautai piederīga, kur viņš varēja savas idejas ielikt.

[10. Romiešu literātūra Augusta laikmetā.]

Romnieku literātūra sasniedza savu augstāko pakāpi

ķeizara Augusta laikā, kad Roma bija kļuvusi par

pasaules valdnieci. Jau no dabas augstsirdīgi un

lepni, romnieki drīkstēja šinī laikmetā sev visvairāk

glaimot; mierīgā pašapziņā viņi aplūkoja savas dzī-

ves iesākumu, gaitu un panākumus; vecas tradici-

jas un teikas, no austrumiem nākdamas un uz vi-

ņiem zīmēdamās, tiem nu ar īpašu piemīlību ielabi-

nājās prātā un pašu acīs vēl vairāk pacēla viņu di-

ženību. šos stāstus nu uzņēma un apskaidroja dailē

kāds aicināts dzejnieks. Tas bija Verģilijs Marons.

Viņš sadzejoja savu Aineīdu, tur nostādīdams par

romnieku ciltstēvu spēcīgo Eneju, ko dievu roka

atved pie Lacijas krasta. Te nu izskaidrojās rom-

nieku tumšie vērotie ciltsstāti, kuru slavenā iztīstī-

šanās tagad bija piedzīvota. Te nu bija izrādītas
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tā ciltskoka varenās saknes, kura jaunākais zars ta-

gad visaugstākajā godībā un diženumā pušķoja Ro-

mas valdības krēslu, šie stāsti, kur līdzās iekšā uz-

rādītas romnieku ideālās rakstura puses, viņu ti-

kums un vīrišķā sirdība, nāca īstā laikā.

[11. Dantes laiks un viņa mūžīgais dailes nams.]

Literātūru aplūkošanu turpinādami, nespējam ga-

rām iet lielajam Dantem. šis dziesmu varonis ir

savu pasaules tiesas un mūžīgo dailes namu, divina

commedia, cēlis ap 1300. gadu pēc Kristus. Bija

jau 13. gadu simteņi pagājuši, kamēr bija pasaulē

nācis tas Valdinieks, kam tautas pieķersies. Daudz

no tām jau locījās apakš viņa sceptera. Labi tāļu

atpakaļ stāvēja slaveno grieķu un romnieku laik-

mets, viņu centieni un to panākumi. Pīšļos gulēja
tā pasaule, ko viņi garīgi bija radījuši, un viņas

vietā pūta jauna dzīvība, kas bija izgājusi no Pa-

lestīnas. Bija jau aitāda debess un elle, citādas val-

stības un varas, citādi centieni un ceļi. Dzejnieka

garam nu bija citas mājas. Sava laika un savas ti-

cības iedomas par viņu pasauli aizņemdams, Dante

to iztēloja plastiskā skaidrībā. Viņa „elles" dziļu-

mus var mērot. Pa šo nu cauri staigādami, dabū-

jam ievērot personas, darbus, gadījumus iz viņa

laika savās norādītās tiesas vietās; tāpat viņa priekš-

ellē un paradīzē. Viss, ko tur redz, bija tolaik sa-

protams bez aizrādīšanas un izskaidrošanas: Dante

cirta savu dailes namu sava laika akmenī. Viņa no-

zīme priekš visiem laikiem tāpēc tik neaprobežojami

liela, ka viņš pilnīgi nodevās savam laikam, dzejoja

iz un priekš tā. Tagad pie viņa aizsteidzās dailes
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un vēstures noslēpumu mīlētājs, un abi jūtās apmie-

rināti.

[12. Dzejnieka ģēnijs viduslaikiem aizejot.]

Viduslaikiem aizejot, tautu jukās un karos dzej-

nieka ģēnijs knapi varēja atrast kādu vietu. Eiro-

pas vairāk piesaudzētās nomalēs, Spānijā, Anglijā,

Francijā, atmodās nu vispirms centība dailes dar-

bos. Pirmajā sasniedz dailē augstāko pakāpi Ser-

vantes, sava laika juklo kustēšanos ironijā izdailē-

dams, un Kalderons, katoļu romantiku, kas toreiz

apvaldīja viņa tautiešu prātus, drāmā skaisti iztē-

lodams.

Anglijā ved nemirstīgais Šekspīrs savas lugas uz

skatuvi.

Šis strādāja Anglijā, kad tā apakš Elizabetes

valdīšanas ātri cēlās varā un godā. Viss gāja uz

augšu, tomēr ne mierīgiem, klusiem soļiem, bet kai-

slīgiem, dumpīgiem. ledzīvotāju apakšējās kārtas

uzmanīgi noskatījās, kas augšā notiek, kur varenie

iekaisuši cīnījās viens pret otru un vēlējās iegūt

viņu (zemo) labpatikšanu. Nāca no austrumiem

svešas mācības, tautas agrākā ticība šķobījās un

jaunā nevarēja tik ātri nodibināties. Valdība rau-

dzīja šos mācības vējus pēc sava prāta vadīt un

grozīt. Dažs bija dabūjis viņas dēļ trīs reiz savu

ticību mainīt. Tādā laikā bija grūti izzināms, kam

visu nopietnākajās lietās taisnība, kam nē. Ārīgā

mācību vadība likās maldoties, ikkatrs bija skubi-

nāts iegriesties iekš sevis un noklausīties, ko viņa
sirds balss saka. Tā nu šī savā spēkā un vājībā

vadīja cilvēku ceļus, tos locīja pēc savas dažādības

brīnišķi un deva tur izbaudīt dzīves biķeri līdz dibe-
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nam. Šekspīrs uzņēma šo pasauli savā garā dziļi
un dzīvi, aptvēra un apskaidroja to dailē un tā tu-

rēja, dzejnieka paša vārdiem runājot, savam gadu-
simtenim spoguli priekšā, šis ir sirdsapziņas dzej-
nieks sirdsapziņas valdības laikā. Viņa lugās re-

dzam cilvēkus, kas nododas savām kaislībām un do-

mām, paši caur savu dabu iepinas noziegumos un

ciešanās un top iztiesāti no pašu sirdsapziņas. Pat

pie lugām, kur apstrādāti gadījumi iz vistālākās se-

natnes, uzejams, ka tās dibinātas uz tā laika pa-

mata. Dziļāki ieskatoties pr. p. traģēdijā „Jūlijs

Cēzars" atrodams, ka dzejnieks tāpēc šo vielu ņēma

apstrādāt, ka tas, ko viņš vēlējās izteikt un viņu

un daudzus tanī laikā stipri aizkustināja, īpaši šinī

vielā bija gaiši priekš acīm stādāms. Minētā lugā

viņš zīmēja dzīšanos pēc personīga pārsvara valsts

sadzīvē un viņa atkarību no dažādiem apstākļiem,

īpaši no vispārīgām ļaužu domām.

Kādu pus gadusinfteni vēlāk, kad jau reformā-

cijas darbs bija Anglijā nodibināts, lika Miltens sa-

vam varenājam reliģiskam eposam „Zudusi para-

dīze" atskanēt. Reliģisks darbs reliģiskā laikā! Pie

reliģijas nojēgumiem un vecās derības stāstiem tu-

rēdamies, viņš varenos dziedājumos dziļi uzrādīja

ļaunuma saknes un augļus un mantoja piekrišanu

un slavu.

[13. Vācu dzejnieki XVIII. un XIX. g. s. maiņā.]

Vācijā dzeja sasniedz savu augstāko pakāpi, izgā-

jušam gadu-simtenim ar šo mainoties. Tas bija ro-

sīgās cīnīšanās laikmets. Brīvība, Franciju līdz pa-

matiem satricinājusi, lauzās ar varu uz visām pu-

sēm. Vācijā sākās modra gara dzīve; tur nodar-
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bojās daži prāti gar visdziļākajām problēmām; kas

tik vien varēja galvu celt, dzinās pēc gaismas un

izglītības, šī laikmeta augļi ir arī lielo vācu dzej-

nieku ražojumi, šillera pirmajā (Laupītāji) un pē-

dējā (Vilhelms Tells) darbā ir celti pieminekļi brī-

vības idejām. Neba bez iemesla Francijas konvents

šim dzejniekam pēc viņa pirmo triju lugu iznākša-

nas deva Francijas goda-pilsoņa tiesības. Tur brī-

vībai, kas gandrīz jau visu Eiropas tautu sirdīs bija

ieprecējusies, radās dūšīgi vedēji, kas godāja viņas

dedzīgos aizstāvētājus, kuru starpā atradās arī Šil-

lers.
— šim līdzās visaugstāko dzejnieka vietu Vā-

cijā ieņem Ģēte. šis ne no idejas, bet no īstenības

iziedams, uzņem savā dzejā, ko viņš pats bija dzīvo-

jis un baudījis. To pašu bija dzīvojuši un baudījuši
tai laikā daudz. Tā gandrīz ikviens no viņa ražo-

jumiem ieved viņa un citu tumšajās sirds jūtās svē-

tīgu skaidrību. Savā „Verterā" viņš uzrāda pretību

starp ideālu un ārējo pasauli, starp personīgām jū-
tām un sadzīves pieprasījumiem. Poēmā, „Hermans

un Doroteja" atspoguļojas mazpilsētas dzīve, franču

dumpim pasauli iekustinot. Romānā
„

Vilhelms Mei-

sters" ir zīmēta dzīšanās pēc vispārīgas izglītības.

„Faustā" ir uzņemta 18. gadu-simteņa nepiekusušā

gara cīnīšanās, viņa pievilšanās, maldīšanās, baudī-

jumi. Gan dažs no viņa vispilnīgākajiem darbiem

liekas tāļu no tā laika idejām nost atejam, pr. p.

„Ifiģenija Taurijā", tomēr arī te ir vecā pasaule rā-

dīta tā laika gaismā. Visā pieminētā ražojumā valda

par dievu un ķēniņu spriedumiem sirds vara un per-

sonīga sirds-prāta tiesības — valdība, kādu tikai

pazīst jaunajos humānos laikos.
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[14. Krievu dzejnieki un viņu laika idejas.] Krie-

vijā, nonākdami, atrodam — to pašu, ko citur: ka

lielākie dzejnieki izsludina sava laika idejas, uzņem

un izsaka viņa cienīgākās jūtas vai viņa vainas.

Krievu dzeja ir krievu dzīves ideālizētā bilde, un ti-

kai no tā laika, kad viņa par tādu kļuva, to sāk ie-

vērot un cienīt. Lai dziļāk ielūkojamies Puškina un

Ļermontova, Gogoļa un Koļcova, Turgeņeva un gr.

Tolstoja ražojumos. Tie mūs ievelk iekš sevis un

uzjautrina skaistās gleznās, kas tādēļ liekas tik pie-

vilcīgas, ka tās īsta dzejnieka roka, laika gara va-

dīta, iztaisījusi iz pašu zemes pītes.

[15. Liecība uz nemirstību.] Lai skatāmies

kurp skatīdamies: lielie dzejnieki sader kopā ar

savu laiku, un tikai caur šo viņiem izdodas iedabū-

ties liecību uz nemirstību. Visu laiku lielie dzejnieki

ir devuši sava laika idejām miesu un izskatu, tās

vēl vairāk un augstāk izstrādādami. —

[16. Mūsu dzejas sakars ar laiku un laikmetiem.]

Tagad mums tik atliek tas laikmets dzejiskā dar-

bībā vairāk ievērojams, kur no literātūrvēstures

nekā nezinājām. Tas ir mūsu tautas dzejas laik-

mets. Arī no mūsu literātūrvēstures varam mā-

cīties, ka no tās nekā neesam mācījušies.

Kad mūsu dzeja bija tautas iemīlēta, tad tā bija

laika audzināta. Ja pēc mūsu tautas dzejas var zī-

mēt mūsu senču dzīvi un ierašas, un vienam un

ctram produktam nojēgt to laiku, kurā tas radies,

tad gan nevajaga vairāk pierādījumu, ka tā ir sava

laika meita.

Vēsturīgiem laikmetiem sākoties, zuda vecie burt-

nieki un līgasoņi, bet ne viņu darbi. Šie uzturējās
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tautā un bija vēl ilgu laiku viņu vienīgais prieks

un jaukums. Viņas dzīve dažā ziņā pārmainījās,

šīs priekus un bēdas izteica Vecais Stenders. Viņš

nojēdza latviešu sirds pukstēšanu, meklēja svešas

dziesmas, kur tādas jūtas bija izteiktas, kas še bija

izteicamas, un tās veikli tulkoja latviešiem.

Viņa pēcnācēji, vāci, zināms arī dzejoja priekš

sava laika latviešiem, bet, kā tas cittautiešiem vie-

nīgi bija iespējams, verdzīgi, latviešu izglītības pa-

kāpi un vajadzības iepriekš aplūkodami, ne brīvi,

savu pašu dziesmu skandinādami.

Ja Lautenbacha k. grib noliegt, ka Hūgenber-

ģers dziedājis priekš sava laika, tad it vientiesīgi

jautāju: Ja dzejnieks ir sarakstījis dziesmas un

tās liek drukāt vairāk grāmatās, vai tad viņam ir

nodoms, tās ieslēgt šķirstā, lai tikai vēlākās audzes

tās izņem un lasa? Tad jau viņš varēja tās likt

manuskriptā paglabāt. Te taču vispirmais nolūks

bija dot latviešiem ko rokā, lai viņiem ir, ko lasīt,

un tā laika latviešiem it visiem, kas prot lasīt, un

ne tiem krietnākajiem vien. Tāds nolūks bija vi-

siem latviešu rakstniekiem iz vācu tautības un Hū-

genberģeram iesākumā arī, kā viņš to pats saka. Tā

priekš sava laika dzejot ir pavisam cits kas, nekā

Alunāns priekš tā dzejoja. Vāci to darīja kā amatu,

Alunāns kā paša sirds uzdevumu; vāciem tā bija

daļa no viņu pienākuma, Alunānam tā bija daļa no

viņa dzīves; vāci meklēja, ko derētu teikt, Alunāns

juta un nesa iekš sevis, kas sakāms; vāci dzejoja

priekš sava laika latviešiem, bet ne iz sava laika,

Alunāns dzejoja priekš un iz sava laika. Bet Hū-

genberģers, latviešu tautas labā strādādams, viņas
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valodā tā iedziļojās un iemīlējās, ka sāka šīs labā

strādāt un tur ietērpt veidalus, kas visu latviešu

acīm vairs nebija sasniedzami. To nojēgdams, viņš

mierinājās, ka nāks ciltis, kas to vairāk cienīs,
ko viņš dzejo. Tā viņš jau stāv starp dzejniekiem

iz vācu un latviešu tautības. Iz pirmējiem viņu iz-

ceļ ārā tad dzenulis, savā dzejā un valodā ietērpt

veidalus, kas nebij norēķināta priekš tautas, bet

bija viņa paša izglītotā gara. Tomēr viņš pavisam

neizraisās iz viņu rindas, tāpēc ka viņa dzīves un

sirds gaitas nav tās pašas, kas latviešu. Viņš paliek
tomēr tikai latviešu draugs, ne viņu tautietis un

bālēninš.

Pirmais īstais latviešu dzejnieks ir Neredzīgais

Indriķis. Viņa skaņas sitās iz nakts pie mums un

tām nespējam savas ausis aizslēgt. Nojēdzam, ka

tā ir latviešu sirds, kas tur dziesmās iedveš savas

un savu brāļu likstas. Tur ir izteikts, kādas jūtas

tolaik latvietim modināji: rīts, vakars, māju laime,

auglība, miers, brīvība. Tur redzam latvieti šī gadu-

simteņa iesākumā. Un vai nebūtu vērts, ka viņu

vēl tagad redzētum, redzētum sakrātās un no jauna

izdotās Neredzīgā Indriķa dziesmās. Kas zin, vai

tur tāpat nevarētum mācīties savas tautas raksturu

pazīt, kā tautas dziesmās. „Tā Neredzīgā Indriķa
dziesmas" no jauna izdot, ieteicams darbs mūsu grā-

matu apgādātājiem!

Mūsu tagadējos dzejas produktos top vairāk nekā

jebkad vērā ņemtas mūsu tautas mantas. Caur tām

tur ieviesusies manāma vienpusība un vienmuļība

ritumā, teicienos, gleznās. Tur nāk pat lietas

priekšā, kas nošķiras nost no mūsu tagadējā pasau-
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les uzskata, kur nav likta vērā vispārīgā fantāzija

un vispārīgie nojēgumi. Tomēr ja mūsu kultūras

dzeja joprojām dibināsies uz mūsu tautas dzeju, tur-

klāt izsargādamās no tām vainām, uz kurām pēdējā

viņu pirmajā laikā paveda, tad ir drīz gaidāma

mūsu daiļliterātūras uzplaukšana.

Nevaru izprast, kādēļ kultūras dzeja, dibināda-

mās uz tautas dzeju, nevar stāvēt uz tagadnes pa-

mata. Vai tagad tautas dzejas nepavisam nepazīst?

Vai tagad to sakņu, no kurām izcēlās tautas dzie-

smas, vairs nepavisam tautā nav? Jeb vai tad, kad

kultūras dzeju grib likt uz tagadnes pamata, to va-

jaga celt uz tīru zemi un ne uz kaut ko garīgu?

Nezinu, ko Lautenbacha k. domā, še atrazdams pret-

runas.

Man šķiet, ka tautas dzeja, pamatīgi pazīta, rā-

dīs to mērķi, kas, mūsu valodā un dabā dzejojot,

sasniedzams, un tā pabalstīs dzejnieka darbu. To-

mēr šie ceļi un mērķi nav galvā aprēķināmi, visma-

zāk pēc priekšraksta noejami un sasniedzami; īsts

dzejnieks tos redz gaismā sev priekšā, tos nešau-

bīgi noiet un sasniedz. Bet lai viņu garā šī gaisma

ātrāki uzaustu, uz to viņam var daudz palīdzēt mūsu

tautas mantas. Tādēļ viņu krāšana un atkārtota iz-

platīšana veicina mūsu kultūrdzejas uzplaukšanu.

Redzam pie mūsu tautas koka jau dažu pum-

puru kultūrā uzplaukstam. To redzam īpaši lirikā.

Tur citu starpā greznus ziediņus ietecinājuši Gri-

gulis (Zemei nobirst asariņas, Vēsmiņa), Jūsmiņš

(Kam tu pogā, lakstīgala, Pavasar, Ruden, Pie lam-

pas uguntiņas), Esenberģu Jānis, (Nebaidies, Manai
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tēvijai, Pēc negaisa, Vēl uz koka bāla lapa). Tie

stāv goda vietā dailē, stāv goda vietā tautā un laikā.

Stāstos (romānā un novelē) mums cēluši labus

paraugus priekšā Neiķens, Rolands, Raudzīts, Ap-

sīts. šiem ir vielā pareizs ķēriens, tikai dailes forma

vēl nesasniedz savu noslēgto pilnību. Un mums ir

iemesls cerēt, ka arī to reiz panāksim.

„Dievam, saulei un zemei pietiek ar ilgajo laiku.

Kādēļ gan cilvēkam nebūtu diezgan, kurš, tikvien

īsu brītiņu dzīvodams, bauda ar apziņu ko no šī

laika?" saka Vidveds*). Vajagot pēc visaugstākā,

mūžīgā dzīties, saka Lautenbacha kungs. Arī es to

saku. Bet iz kura cauruma viņš domā šo visaug-

stāko, mūžīgo izraut, un kur to iekārt? Laiku, savu

laiku viņš še ievērot negrib, un tā tad visu, kas

laikā, — ļaužu dzīvi, darbus, pasaulīgas būšanas un

ietaises, zemes lietas un vietas. Nepaliek pat debess

un zemes, jo arī tās ir laicīgas. Kur lai nu vis-

augstāko, mūžīgo ņem, kur lai liek? Mūžībā, bez-

galībā? Man galva reibst: še nu man jārēķina bez

skaitļiem un lieluma. Tam vajaga būt īpašam ga-

ram, kas to var. Man ar visiem citiem nīcīgiem ze-

mes bērniem ir jāgriežas laikā, savā un citos lai-

kos, atpakaļ un tur jāmeklē visaugstākais, mūžīgais.

Un tas arī tur atrodams. Mūžīgais iet caur visiem

laikiem cauri, bet savā laicīgā būšanā, to varu tikai

laicīgās formās sev priekš acīm vest. Un šij ir

katrs laikmets uzspiedis savu īpašo zīmi. Arī mūsu

laikmetam ir savi īpaši tēli, savas īpašas zīmes. Un

tanīs nav no mūžīgā, visaugstākā ne vēsts? Nožē-

*) Pumpurs. Lāčplēsis 52. 1. p.
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lojams tas radījums, kas jūtās tādā laicībā stā-

dīts! — Bet ikkatrs, kam priekš tam veselas acis,

uzies mūsu laikā visaugstāko, mūžīgo, un kam

īpaša maņa, tas mums to rādīs savā sevišķā formā,

daiļā dzejā.

Un tā būs savā laikā pirmā.

Bet ikkatra vienādi turpināta darbošanās nogur-

dina un prasa atdusas, pārmainīšanās. Tā arī dzej-

nieks, ilgāki ar sava laika idejām nodarbojies un

tās jau dažos slavenos ražojumos tēlojis, sajūt ilgo-

šanos pēc citāda pasaules uzskata, kur viņš, atšķirts
no sava laika rosīgās kustēšanās, var savu garu at-

dusināt, atspirdzināt. Savā laikā viņš jutās aicināts

strādāt, tur viņš var rotāties, spēlēties. Ikkatrs vi-

ņam šo atdusas brīdi novēl un ņem dalību arī pie

šīs rotāšanās. Ikkatrs zin arī, kas ir viņa darbs,

un kas viņa rotāšanās, un kas augstāk cienāms.

Tāds atdusas brīžu ražojums ir Ģētes „Westostli-

cher Divan", kur dzejnieks atdusēdamies rotājas

persiešu melodijām, Puškina „pasakas", kur dzej-

nieks, savas tautas agrākajos fantāzijas tēlos rotā-

damies, atpūtināja savu garu. Tāds ražojums ir arī

L.-Jūsmiņa „Zalkša līgava". Arī še ir tikai rotāša-

nās atdusas stundā, ne dzejnieka pienākuma izpildī-

jums pasaules sadzīvē. Arī še varam, no sava laika

atšķirti, savu garu atdusināt senākajā fantāzijas

valstī, ne savus dzīves ceļus un sirds gaitas noslēgtā

dailes darbā sev virzīt priekš acīm un tos mācīties

saprast, šķīstīt un labot. Tā tad Lautenbach-

Jūsmiņu, kā „Zalkša līgavas" atdzejotāju, nevar

starp dzejniekiem nostādīt visaugstākajā vietā.

Bet vēl viņš var savā mūžā daudz strādāt un,
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ko vēl nav sasniedzis, sasniegt. Varbūt, ka viņam
vēl izdodas praktiskā dzejiskā darbā to apgāzt, ko

še teorētiski raudzīju nodibināt... Varbūt, ka

viņš to vēl var arī teorētiski izdarīt. Gaidīšu. Mans

„kāršu namiņš" man nebūt nav tik mīļš, ka es viņa

dēļ aizliegtos patiesībai dot godu, ja tā pazīstamā

veidā pie manis nāk. Ja tā to pieprasa, gribu to sa-

gāzt pats ar savu roku. Priecātos turklāt, ka manas

maldības ir bijušas iemesls patiesību meklēt un at-

rast. Nododu savas domas vispārībai un vēlētos,

ka tās pārbaudītas un izmeklētas man atkal tiktu

zināmas, ne sagrozītas, saraustītas, saviltotas, kā

tas ar manām agrākām noticis. Lautenbacha k. nav

ķēries patiesības, bet sevis labā pie spalvas. Bet

arī tā viņa raksts ir derējis. Netikvien ka tas ir

bijis par cēloni tai lietas pārdomāšanai, kuras pro-

duktus še raudzīju uzzīmēt, arī uz dažām gan ie-

priekš zinātām, gan nezinātām nepareizībām ma-

nos agrākos pārspriedumos esmu caur to darīts uz-

manīgs. Par to es būtu Lautenbacha kungam

sirsnīgu pateicību parādā, ja viss viņa raksts nepie-

rādītu, ka dažs cilvēks intellektuālā ziņā gan iet uz

priekšu, bet ne ētiskā.
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Par kritiku.

J. Lautenbacha.

[1. Kritiķa lietpratība.] Jau dažkārt mūsu rakst-

niecības laukā pieredzēts, ka tur daži ķērušies pie

priekšmetiem, kas iet pār viņu spēju, gribēdami ci-

tus mācīt tādās lietās, ko paši pilnīgi neprot. Ja

nu tas visnotaļ nav par labu, tad kritikā tas pa-

visam nepaciešams. Lai gan še gandrīz ikkatrs,

kam cik necik apķērīgs prāts, var sacīt, vai pr. p.

tā un tā grāmata viņam patīk vai nepatīk un, kāda

viņa vienā un otrā vietā, kāda tā pēc viņa domām

viscaur etc. — it tāpat kā gandrīz ikkatrs, kam

tikai daudzmaz acis, va>* teikt, vai pr. p. kādam

svārki stāv labi mugurā vai nē — tad tomēr tūliņ

vajadzēs īsta kritiķa, ja gribēs grāmatu pamatīgi ap-

spriest — tā, ka lai būtu dotais spriedums neapgā-

žams un ka likums arī citiem ievērojams; — tāpat

kā arī tik pr. p. īsts meistars zinās teikt, kamdēļ

un ciktāl tie svārki tam un tam augumam piekrīt?

Kamdēļ un ciktāl nē? — tādēļ, ka viņam vien grie

zuma māksla nav noslēpums. Tā var gandrīz ik-

katrs daudzmaz skolojies gan aizrādīt avīžu feļeto-

nos vai lapiņās uz kādu jauniznākušu grāmatu, šo

to it pareizi piezīmēdams; bet tikai tiktāl, ciktāl pie

tam nav īsta kritiķa pamatīgu ziņu vajadzīgs.

Tā pr. p. T., uz Lāčplēsi aizrādīdams, taisa dažu labu
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it jauku kritisku piezīmi. Bet līdz viņš piesitas pje

jautājumiem, kas attiecas uz tautas epu visnotaļ;
vai tas nosebojies; kādai epu šķirai Lāčplēsis pie-

skaitāms etc. — tad tam tūliņ pietrūkst vajadzīgo

ziņu. Te pasprūk tūliņ tāds aplams spriedums, kā:

„Lāčplēsi varētu nosaukt par vēsturisku eposu." —

Kādai epu šķirai Lāčplēsis piekrīt, to esam uz R. L.

B. Zin. Kom. Derīgu grāmatu nodaļas uzaicinājumu

raudzījuši pierādīt, kurš pārspriedums uz pag. gada

beigām rakstos iespiests kādā „Balt. Vēstn." n-rā.

[2. Teodors kā kritiķis.] Ja nu turpmāku pie-

mēru dēļ lūkojamies uz Teodora kga kritikām

Austrumā, tad redzam tanīs to pašu nule aprādīto

indevi; gan viņās atrodam dažas it jaukas piezīmes

un arī dažas pareizas lietas uzskatu; bet tikai, cik-

tāl tas nepaģēr dziļāku ziņu, tiklīdz kā Teodora kgs

uztop uz pamata jautājumiem, te tad arī viņam tū-

daļ, tā sakot, „mēle melš un vārdi kļūdās"; jo — kā

pierādījām —
Teodora kgs nav īsts kritiķis. Lai

nu T. kgs no Dieva puses nedomā, ka gribētu viņu

tādēļ nicināt. Akurāt otrādi. Tik tā būtu nicinā-

šana, ja viņu, kas kritiķis nav, tomēr par tādu dē-

vētu, it kā, kad kādu sauktu par skroderi, kas skro-

deris nav.

[3. Dzejnieka stāvoklis pret savu laiku un dalība

pie mūžības.] Bijām aizrādījuši, ka tas nepareizi,

ka T. kungs liek idejai kā kādam kustonim dzimt un

paģērējam, lai viņš izskaidro, kas ir ideja; bet viņš

to nedara un tik atbild tītīdamies: „Lietāju vēl šo

teikumu, lai gan Lautenbacha kungs negrib atļaut

pie idejas piedurties ar jebkādām cilvēcīgām līdzī-

bām." Te redz atkal, ka T. Kungam nav ne no-
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pietnības, nedz zinātnisku uzdevumu cienības tik-

daudz, kā melns aiz naga. Viņš domā, ka kritiķa

pienākums pielaiž, uz lietu neskatot, tā patvarīgi un

iegribīgi rakstīt, kā Lautenbachs grib vai „negrib".

Tā tak pārāk liela atkarība, kurā T. kgs tā iebrūk

iekšā un modina šaubību, vai viņam maz jel tās

mazākās spējas par kādu priekšmetu dot patstāvīgu

zinātnisku spriedumu? Bet nu viņam varam gan

ticēt, ka viņš ir „ka1ps domātājam cilvēka prā-

tam", caur ko viņš aplinkus teic, ka viņš nav kungs

par savām domām. Tā tad esam arī velti viņam

prasījuši, kas ir laiks? Kas ir ideja? Kas ir kāda

ražojuma kvalitātivas un kvantitātivas daļas? etc.

Visus šos jautājumus izskaidrot, viņš — savu uz-

sākto veco dziesmu tālāk dziedādams — mums pa-

licis parādā. Kā slīcējs pie salma, tā viņš pie tā

vārdiņa „vien" ķeras, prasīdams: „vai savam lai-

kam dzejot ir tas pats, kas savam laikam vien dze-

jot?" Te nu viņš domā „mazu lapsu" atradis, kas

izdarot „lielu viltības darbu". Tak ja

viņš mācētu drusku labāk domāt un neļautos tā no-

kauties no burta, tad viņam še nerēgotos ne „lapsa",

ne iedomātais „1 iela i s viltības darbs"

priekšā.

Ja kāds „savam laikam dzejo", tad tas tak

nedzejo citam laikam? Un, ja viņš nedzejo citam

laikam, tad viņš tak dzejo savam laikam vien? Bet

ja nu arī šo vārdiņu „vien" T. kungam palaižam, tad

arī caur to viņš nav glābjams; jo arī tad viņa mā-

cība „s av a m laikam dzejot" ir tik greiza

un aplama, it tāpat kā, kad kādu mācot peldēt, tam

censtos ieteikt, ka jāgrimst dibenā. It tāpat kā bez
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kādas mācības katrs grimst ūdenī iekšā, tā arīdzan

ikkatram dzejniekam bez kādas mācības kaut kas

pielīp no sava laika, no kura viņam pēc iespējas jā-

rauga atsvabināties un pār to pacelties, ja tas nevē-

lās kļūt drīz aizmirsts. Tā tad īsts kritiķis mācītu:

ciktāl kāds dzejnieks paceļas pār savu laiku, pār

laiku visnotaļ, tiktāl tam arī dalības pie mūžības,
tiktāl tas objektīvāks, tiktāl tas teicamāks nekā jeb-

kurš cits. Ar vārdu, ir tāpat kā peldētājam jāmāk

virs ūdens turēties, tā dzejniekam pār laiku. Jeb

pēc citas līdzības T. kga mācība „savam laikam

dz c j ot" izklausās tāpat, kā kad virvju staigātā-

jam mācītu, no virves krist zemē, kur tak viņam

jāmāca, pār virvi turoties, pa to staigāt.

Ka labi ir tulkojami un caur tam arī viegli sa-

protami tik tādi dzejas ražojumi, kas ne „savam

laikam", bet visiem laikiem sacerēti, ir tik sapro-

tama lieta, ka nav vērts, par tām vēl ko runāt.

Griezīsimies nu vēl pie T. kga dzejnieku apskata,

ko viņš savā rakstā „Dejnieks un viņa laiks" otrajā

pusē sniedz.

Domādami, ka T. kgs mācīts cilvēks, bijām to

savā kritikā skubinājuši palūkoties jel drusciņ kādā

literātūrā, lai redzētu, kā „visu laiku lielākie dzej-

nieki" tiklab senlaiku vielas, kā idejas apstrādājuši.

Jo tiklab kā sapratīgs meistars, kas vēlās, lai viņa

darītam darbam būtu pastāvība, priekš tā jau pa-

zītu un izmēģinātu vielu ņemt tāpat to darījuši arī

visu laiku lielākie dzejnieki, visvairāk pie tādiem

priekšmetiem ķerdamies, kas
—

kā pr. p. teikas un

citas vecas ziņas — jau caur gadu simteņiem ļaudīs

uzglabādamās, no auguma uz augumu pāriedamas,
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it kā akmens ritēdams, dabūjuši dimanta cietumu un

glītumu. Bet T. kgs, kas —kā rādās —nav ne-

kādas lielas ziņas piesavinājies, nevar ar mūsu uz-

skubinājumu, palūkoties jel drusciņ kādā literātūrā,

neko iesākt.

Tas, ko T. kgs nu par tiem viņa pievestiem dzej-

niekiem saka, ir tik labs un tik slikts, kādas akurāt

tās rokas grāmatas bijušas, pie kurām viņš spējis

pietapt. Tā vispirms par Homēru viņš uzsilda ve-

cas pasakas, ko sen neviens mācīts cilvēks vairs ne-

tic. T. kgs nemaz nezin, ka Homērs nav kā vēstu-

rīga persona pierādams un, ka tas karš priekš Tro-

jas, no kura T. kgs ar ticīgu prātu pat pasakainos

gadu skaitļus piemin, var tikpat labi būt uz mēneša

karots; viņš nezin, ka tie zem Homēra vārda pa-

zīstamie dziedājumi ir tik vecum vecas grieķu tau-

tas dziesmas, kas vēlāk sakopotas par veseliem

epiem, kā Iliāda un, Odiseja. Un kā šie mūžīgi

skaistie dziedājumi der vēl mūsu laikos par vissva-

rīgākajiem izglītības avotiem, ka tie noderēs priekš

tās arī turpmākam cilvēku audzēm. Tā tad T. kga

mācība, ka Homērs „deva tām idejām miesu un iz-

skatu, kas bija viņa laikā" etc. ir atkal tukši nieki.

Un Pindars, valdniekiem un iestādēm savās dziesmās

gudrības un mēra mācības sniegdams, prata noturē-

ties augstā laika neatkarībā un pacēlās tā pār do-

riešu cilts un īpašību robežām pāri par grieķu, vi-

sos laikmetos svinētu tautisku dzejnieku.

Tā arī tas, ko T. kgs par Virgilu saka, runā ti-

kai mums par labu. Kad Virgils, proti, apstrādāja

«vecas tradīcijas un teikas" un kad viņa epus

Aineīda „nāca īstā laikā t. i., kas to arī viņa laikā
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uzņēma un saprata) un pieliksim vēl klāt, kad tā —

kā tas patiesi bijis — gandrīz visai vēlāku laiku

mākslas dzejai noderēja par paraugu, tad jau arī

šis dzejnieks ir „v cc a s tradīcijas un teikas" ne-

vien „savam laikam", bet arī citiem laikiem apstrā-

dājis. Un tas tas ir, ko gribam pierādīt.
Par Danti, ko T. kgs nosauc par „Dziesmu va-

roni", jebšu viņa svars nav viņa „dziesmās" meklē-

jams, mēs prasām, vai tās idejas, kā: elle, šķīstītāja

uguns, paradīzē, Dieva mūžīgā taisnība etc., ko šis

dzejnieks apstrādājis savā Dievīgā komēdijā, gan

nav vecas? Vai tās tik Dantes laikā cēlušās, jeb

vai tās ir mūžīgas? Un ciktāl kas šinī viņa lieliskā

dzejojumā ietapis no viņa laika partiju gara, tiktāļ

tas pieder arī pie šī dzejojuma vājumiem, kas dara

viņu citiem laikiem grūti saprotamu tā, ka ar laiku

nepārredzama Dantes literātūra cēlusies. Gandrīz

katrai rindai šinī dzejojumā vajaga priekš viņas sa-

prašanas daudz piezīmējumu, caur kam šis dzejnieks

ticis par atbaidāmu priekšzīmi. Kad nu T. kgs par

Danti spriež, ka: „Viņa nozīme priekš visiem

laikiem tāpēc tik neaprobežojami liela, un ka

viņš pilnīgi nodevās savam laikam, dzejoja iz

un priekš tā", tad tas ir tikpat, kā kad sacītu:

melna vārna nav melna vārna, bet ir balta vārna.

Tas rāda arī, ka T. kgs ar savu likumu,
„
savam lai-

kam dzejot", nevar iztikt. Un, ka tas nu pilnīgi tā

būtu, kā turpat viņš saka: „Tagad pie viņa aizstei-

dzas dailes un vēstures noslēpumu mīlētājs, un abi

jūtas apmierināti," tad jau te T. kgs pats būtu Danti

nosodījis par tādu, kas nav kā dzejnieks savu mērķi

sasniedzis, būdams dzejojis tik priekš diviem pro-
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fesionistiem jeb pusveikalniekiem, kādi tie divi,

proti: „dailes un vēstures noslēpumu mīlētājs".

Tā ka simtu gadu agrāk (1504.—1514.) bija sla-

venais itāliešu dzejnieks Ariosts no vecām bruņi-

nieku teikām un pasakām savu lielo epu O r 1 a n d o

furi os o (trakāju Rolandu) sacerējis, tā spāniešu

lielais dzejnieks Servantess uz tamlīdzīgām teikām

un pasakām — tā sauktiem bruņinieku romāniem —

attiekdamies, sarakstīja 17. g. s. sākumā savu vis-

slavenāko grāmatu „Don Ķijote". Tas ir tas vecā-

kais un gandrīz vienīgais romāns, kas caur gadu

simteņiem savu dzīvības spēju uzturējis un vēl pēc

gadu simteņiem savu dzejisko spēku rāda. Tas nav

tā tad arī vis „savam laikam", bet visiem laikiem

sacerēts; jo tas rāda mūžam derīgā priekšcēlumā

ideālu un reālu — jeb iedomātu un patiesu — ap-

stākļu saduršanos cilvēka dzīvē. Bruņiniekā „Don

Ķijote" (Kungā Ķiotā) un viņa bruņu kalpā Sancho-

Pansā ir zīmētas divas visos laikos un visās tautās

atrodamas ļaužu šķiras, proti, vienpusīgi ideālistīgie-

iedomīgie fantāzijas cilvēki un vienpusīgi rupjie ļau-

dis, kas no maizes vien dzīvo un tik tādēļ pirmajiem

iet visur līdz, ka cer, tiem atlekšot no tiem kāds

rokām taustāms labums. Šis lieliskais romāns tā-

das mūžīgas idejas it neizmērojamā bilžu bagātībā

tēlodams, ir neaizsniegts romānu paraugs uz visiem

laikiem. Un Kalderons? — Tas cilāja spāniešu ti-

cīgo prātu līdz visaugstākai, vistīrākai apcerīgas ti-

cības kvēlei, spāniešu goda nojēgumu izkopa līdz

savas tautas pasaulīgai ticībai un spāniešu miesīgo
cenšanos (reālismu) laida līdz pasaules priecībai. Un
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tās ir atkal uz visiem laikiem iedzimtas spāniešu

tautas īpašības.

Un Šekspīrs, visdziļākais un vispusīgākais siržu

zinātājs, vai arī tas pavisam ļausies T. kga „sava

laika" mucā iespundēties ? Cilvēka sirdsapziņā guļ

viņa cilvēku likteņa mīklas uzminējums un — vai

tā — sirdsapziņa — ir arī tik šai dienai vai rītam

jeb „savam laikam" ? Šekspīra neiešņorētā gara va-

renā brīvībā, viņa dziļā tiklības ieskatā, kas tikpat

tāļu nost no katras nabadzīgas ierobežošanās, kā

no kādas pāri darīšanas tiklībai, meklējams izskai-

drojums, kādēļ vēl šodien visādu ticību locekļi, visu

partiju šķirās ap šo lielo dzejnieku strīdās, ikviens

viņu par savu uzskatīdams, tādēļ ka katrs gribētu

šo tiklīgo kodolu, šo visaugstāko taisnību un vis-

nemaldamāko patiesību, ko Šekspīrs visiem lai-

kiem sludinājis, sev — kaut arī dažkārt tik ārīgi —

piesavināties, lai varētu viņu siltumā pagorīties. Kur

dzejnieks dziļāki aizgrābts, tur tāda vienpusība un

šaursirdība, kā „savam laikam dzejot", paliek nost

pie malas. Un gandrīz vismaz iz senlaiku vielas —

gan iz vēsturīgām, gan iz teiku un pasaku ziņām —

Šekspīrs ņēmis priekšmetus un idejas. Arī par

Miltonu var ikkatrs, kas ar to tikai daudz maz no-

darbojies, sacīt, ka tas ar savu slavenāko darbu

„Pazudušā paradīze" it īpaši no „sava laika" atšķi-

ras. Ar šo lielo episku dzejojumu viņš jau rāda

sava varenā un augstā gara pacelšanos par ieebrū-

košiem, netīriem dienas literātūras plūdiem un tam-

līdz noliek savu liecību par puritāņu ideāliem, kā

viņš tos sapratis. Ar viņa „Atrasto paradīzi" ir

tāpat. Un vai tad Dievs un Sātāns, grēkā kritums
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un izdzinums no paradīzes, ir atkal kas jauns, kas

tik Miltona laikā cēlās?

Apnīkst tīri, taisni liecot un pārlabojot, ko T. kgs

salocījis, sašķobījis un sašķeterējis.
Arī šillers un Ģēte apstrādājuši pa lielākai da-

ļai „senējas vielas", „idejas" un apstākļus tēlojuši,

kas sen bijuši pazīstami, ko T. kgs arī pa daļai pie-

min, kā: „brīvība", „pretība starp ideālu un ārējo

pasauli, starp personīgām jūtām un sadzīves pie-

prasījumiem", „mazpilsētas dzīve", „dzīšanās pēc

vispārīgas izglītības", „nepiekusušā gara cīnīšanās,

viņa pievilkšanās, maldīšanās, baudījumi", „sirds-

vara un personīga (?) sirdsprāta tiesības". Tās ir

visas tādas lietas, kas sen, sen priekš pieminētiem

dzejniekiem pasaulē bijušas un būs arī turplikām,

kamēr tik vien cilvēki dzīvos. Brīnums, kādēļ T. kgs

te savu Zālamana mācītāju aizmirsis.

[4. Mainīgais un pastāvīgais.] Ja nu beidzot vēl

tiem no T. kga pieminētiem krievu dzejniekiem pie-

griežam vērību, tad redzam, ka tie dzejojuši par

krievu tautu (ar tās augstākām un zemākām kār-

tām), zemi un dzīvi, no mainīgā pastāvīgos veidos

izstaltodami, kā tie tai būtu arī citiem laikiem sa-

protami. Un krievu tauta, zeme un dzīve, vai arī

tās tādas lietas, kas tā tikai no vakara vai šodienas

būtu? Ja pilnīgi tā ir, kā T. kgs saka, proti:

„Krievu dzeja ir krievu dzīves ideālizēta bilde, un

tikai no tā laika, kad viņa par tādu kļuva, to sāk

ievērot un cienīt," — tad arī še viņš tikai mums

par labu runā; jo tiklīdz kā kāda lieta

tad tā caur tam tūliņ pār laiku pacelta un tad tikai

tā arīdzan ievērojama un cienījama. Tā no „sava
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laika" nav atkal ne runas. — Negribam vairs tālāk

katru no T. kga pievestu dzejnieku minēt. Esam tā

jau vairākus no tiem ievērojuši nekā še vajadzīgs.

Dzejniekam, kas savu dievišķo uzdevumu ar no-

pietnību izpilda, der no šiem īsti tik četri par priekš-

zīmi, proti: Homērs jeb zem šī vārda pazīstamie

grieķu dziedājumi, Servantess, Šekspīrs un Ģēte.
Pie pirmā viņš atrod epu —, pie otrā romānu —, pie
trešā drāmu — un pie ceturtā dziesmu — visiem

laikiem derīgus, augstus paraugus. Vēlējams, ka

tiklab dzejnieks, kā kritiķis to, var arī — mazākais

pa daļai — oriģinālā lasīt. Jo īgnums saceļas vis-

tim pret tādu kritiķi, kas šo ģēniju vārdus ņem

mutē, nebūdams ne ar viņu valodu un garu, nedz

pat arīdzan ar savu mātes valodu zinātniski pietie-

koši iepazinies.

[5. Lielie dzejnieki un viņu mūžīgās idejas.] „Ko

nu esam no šī pārskata mācījušies?" — T. kgs lai-

kam nebūs atkal „nekā mācījies"; bet mēs „esam no

tā mācījušies", ka
„
lielie dzejnieki" vienmēr ne -

„sader kopā ar savu laiku", bet ka tie allaž pa-

ceļas pār „savu laiku" pāri un ka tikai caur tam

«viņiem izdodas iedabūties liecību uz nemirstību".

„Visu laiku lielie dzejnieki ir devuši" ne „sava

laika", bet mūžīgām „idejām miesu un izskatu",

idejām, kam gar laiku — un vistim „savu laiku"

t. i. kādu laika sprīdīti — nav nekādas daļas. Ka

T. kgs tā par „savam laikam dzejot" tielējas, tad

viņš uz tam gan no kādiem sekliem literātūrvēstur-

niekiem pavests, kam nav ne jēgas par nojēgumiem

„laiks", „ideja"; kam trūkst dziļākas gara izskolo-

šanas. T. kgs ari pats teic, ka „neesot nekāds
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kungs, kas nāk patstāvīgi, savu paša mēru rokā".

Tā tad viņam arī par „laiku" ļoti prasts uzskats.

Viņš to vēro kā kādu „caurumu". Turpat arī viņš

meklē „laikā" mūžīgo, itkā kad ūdenī būtu uguns

atrodama. — — — — — — — — — — Arī

stingru domāšanu viņam negrib nemaz veikties. Ci-

tādi tam vientiesīgākajam prātam nevar tas būt

noslēpums, kādēļ nevar tā tielēties par „
savam lai-

kam dzejot", kā to T. kungs dara; jo neviensTsts

dzejnieks jau negribēs, „savam laikam" dzejodams,

sev Sizifus darba nastu uzkrauties, t. i. akmeni tik

tādēļ kalnā velt, lai tas tūliņ atkal lejā ritētu.

[6. Sava laika jēdziens un mūžīgais dzejā .]

Raudzīsim uz T. kga priekšlikumu „savam laikam

dzejot" drusku tuvāk ielaisties. Ņemsim pr. p.

dzejnieka mūža jo augstu skaitu, 80 gadus. Pār-

tiešām lēzēdami, atstāsim 40 gadus no tiem viņam

mācoties, izglītojoties, tad paliek vēl 40 gadi — jo

garš laiks, kas ne visiem piešķirts — priekš dzeji-

skas darbības. Tas nu būtu tas, ko T. kgs zīmē

par „savu laiku". Jeb ņemsim, ka dzejnieks jau

savos vēlākos mācības gados spēj „sava laika ide-

jas" iezīsties, pielaidīsim tā tad 60 gadu garu „savu

laiku", t. i. vēlreiz tik garu laika gabalu nekā mēdz

vienu cilvēka audzi rēķināt. — Tā kā te svars lie-

kams uz „savu laiku", tad nu dzejnieks nedrīkst ne-

vienu no mūžīgām idejām aiztikt; — jo tās stāv

pār jeb kādu laiku —: nu tad viņam paliek „savam

laikam" tomēr vēl daudz un dažādas laika zīmes,

kā: viltīgi pravieši, linu tārps, siseņu bari, aukstas

ziemas, sausas vasaras, krinolīni, bizes, dzelzceļš,
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telegrāfs, miers, kari, mēris, bads, nabadzība, bagā-

tība etc, kā nu kurā laikā. „Bagāts lauks priekš

spēcīga gara!" izsaucas T. kgs. Turklāt tas labums,

ka tas „atņem dzejniekam visas vairošanas glāzes,

kas viņa redzes spēku mākslīgi virza tālumā", t. i.,

jo īsrēdzīgāks, jo labāki, pat lielāku mācību še nav

vajadzīgs. Tīri kā Leiputrijā še ir nemācītākais

tas gudrākais. Un visus šos minētos priekšmetus

„bagātajā laukā" nedrīkst vis no kāda augstākā stā-

vokļa aplūkot, no kādas idejas izejot — dzīvu darī-

tāju garu tanīs iepūst, caur ko tad arī no šīs „ze-

mes pītes" izceltos dažreiz kā dievīgs radījums, lī-

dzīgs dievīgam garam. Nē, to nevar; jo gars ir

mūžīgs, stāv pār laiku, še atļauts tik jūtekļiem,

šiem īstiem „sava laika" bērniem darboties tā kā nu

to bars, no kuriem lai dzejnieki rodas, top caur tam

pavairots, ka nu pienāks liels pulks kustoņu klāt;

nu var būt visi dzejnieki, kam tik pieci jūtekļi,

jeb jušanas prāti. Kustoņi gan nu nav līdz šim dze-

jojuši; bet — tas T. kga mācībai vēl daudz neko

nekait, jāapmierinās, — varbūt, ka viņi vēl dzejo.

Tak ja nu arī — nezinām vairs, aiz kādas tiesības —

tik no cilvēkiem šos dzejniekus, kas dzejo „savam

laikam", sagaidītu, tad tie droši nevar būt vairs

tādi, kā Homērs, Servantess, Šekspīrs, etc, kam ir

gars un kas caur tam pacēlušies pār „savu laiku"

kā arī citiem laikiem, „sava laika" pīšļus pēc iespē-

jas nokratīdami, dzejodami ne „savam laikam, bet

visiem laikiem — mūžībai, dzejodami par mūžīgām

idejām, kādas pr. p.: dievība, nemirstība, brīvība,

taisnība, patiesība, sirdība, tikums etc, rādīdami,
ka šiem vienmēr jācīnās ar bezdievību, mirstību,
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verdzību, netaisnību, nepatiesību, gļēvulību, neti-

kumu etc. un kā tak pēcgalā labais uzvar ļauno
etc. Tā kā bagāti uzaugušā maize taupāma priekš

bada gadiem, tā arīdzan īstam dzejniekam jādzejo

tā, ka viņa ražojumi noder par gara barību arī tad,

kad viņa miesa līdz ar viņa laiku, kurā dzīvoja,

sen vairs nav, — lai tad, kad pēc viņa tūlīt neuz-

stātos cits dzejnieks, neizceltos bads pēc gara barī-

bas. Bet, kad dzejnieki strādātu savam laikam, un

tā tad ne visiem laikiem, tad gan tāds bads būtu

paredzams; jo tas, ko kāds būtu „savam laikam"

dzejojis, būtu līdz ar dzejnieku pēc tā nāves apro-

kams vai sadedzināms. Un uz „sava laika" vielu un

„idejām" skatoties, tad nu rastos linu tārpu dzej-

nieki, krinulīnu dzejnieki, bizes dzejnieki, kartupeļu

dzejnieki etc.; ja pat daži jo briesmīgi vīri to starpā

būtu atrodami, kā: cilvēku ēšanas dzejnieki, verdzī-

bas dzejnieki, v. c. Jo tā kā dažas tautas, pr. p.

Austrālijā ir cilvēku ēdējas, tad to dzejnieki „sa-

vam laikam" dzejodami apdziedātu cilvēku gaļu kā

augstāku ideālu. Jeb arābieši, kas tagad Āfrikā

tura medību uz moriem, šos melnos cilvēkus kā lopu

ganīklu uz tirgiem dzīdami, tur par vergiem tos pār-

dodami, par tam nu varētu jauku epu sacerēt, kas

tagad īsti būtu „savam laikam" dzejots. To viņi

varētu gan; bet zināms tikai „savam laikam". Jo

no tā brīža, kur viņi nāktu pie labākas, cilvēcīgākas

dzīves ar augstākiem tikumiem, tie tūliņ ar riebumu

griezīsies no tādas „sava laika" dzejas nost. Prasīt,

lai dzejnieks „savam laikam" dzejo, ir tikdaudz,

ka gribēt tā svabadajam garam piesiet svina sva-

rus, kas lai to vilktu pīšļos zemē, lai tas nepaceļas
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augstāk, tīrākā gaismā, kur viņu ar tā darbiem var

arī citu laiku cilvēki bez
„

vairošanas glāzes ierau-

dzīt". Vai dzejnieks, „savam laikam" dzejodams, ne-

būtu savu dziesmu segliem seglotu kumeļu kā arklā

iejūdzis, tā ka būtu Pegazus jūgā? T. kgs gan

arī dzejniekam saka, „lai svabadām acīm uzlūko

jauko pasauli, kur Dieva svētība pāri plūst". Bet

acīm uzlūkojamā pasaule var „savā laikā" ļoti ne-

jauki izskatīties un būt bez kādas Dieva svētības.

Ņemsim pr. p., ka kāds dzejnieks dzīvo neauglīgā

mēra un bada laikā, kur tad viņš, „savam laikam"

dzejodams, lai dzied par pārplūstošo Dieva svētību?

Un jebšu arī vēl tā šis „savs laiks" būtu „bagāts
lauks priekš spēcīga gara", tad lai apdomā, ka pret

visiem laikiem un mūžību tas nav ne tikdaudz, kā

smilšu grauds jūrā. Mums jau trūkst arī jebkura

iemesla „spēcīgu garu" ieslodzīt „savā laikā", it

kā kādā mucā ar spundu virsū. Tādēļ, ka T. kgam

pret mūžību „galva reibst", lai to dara? T. kgs

jau nav spiests, ja viņam galva nepanes, tik aug-

stu pār laiku pacelties. Tas jau „spēcīgam garam",

īstam dzejniekam darāms. Un tas arvien raudzīs

jo augstāk, jo mīļāk pār laika pīšļiem pacelties; jo

kam daudz uzticēts, no tā arī daudz prasa. Tad

laiks, kurā kāds dzejnieks dzīvo, var jau būt pr. p.

jo tumšs un dažādu negantību pilns. Vai nu dzej-

nieks savam laikam dzejodams, lai dzied par tum-

sību, negantību, varmācību etc. tās augsti teikdams?

Nē, to taisnīgs un augstsirdīgs dzejnieks nedarīs.

Viņš tās notiesās. Viņa laiks par tam viņu nesa-

pratīs, dusmosies par viņu, sitīs to tādēļ, ka grib

šinī tumsā likt gaismai iespīdēt, krustā. Tik kāds
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mazs apgaismots viņa laika pulciņš un vēlākās au-

dzes, kas pēc viņa laika dzīvos, to sapratīs un tiem

tik spīdēs viņa gaisma, kamēr viņa tumšos laika

biedrus, tā tik dedzināja. Un ko še teikuši, to tik-

lab vispārīga, kā literātūras vēsture apliecina. Tā

pr. p., kad lielais Šekspīrs dzīvoja un dzejoja, tad

ne šim tā laika biedri „pirmo vietu" starp drāma-

tiķiem ierādīja, bet gan Baumentu (Beaumont) un

Flečeru (Fletcher), kas dzejoja „savam laikam",

tur nosēdināja. Bet cik tagad lasa un pazīst šos

„sava laika" dzejniekus, kur no Šekspīra pat katrs

maz mācīts ko zin un lasījis? no Šekspīra, kas vis-

cienīgākais roku sniegt grieķu dzejniekiem, kuri

savas tautas teikas apstrādājuši nemirstīgos dar-

bos? Tāpat arī, kad Ģēte un Šillers dzīvoja un dze-

joja, ļaužu acīs ieņēma ne šie visu laiku lielākie

vācu dzejnieki „pirmo vietu", bet gan Kocebue's

un Iflands, kas „savam laikam dzejoja" un tādēļ

tagad krāmu kambarī iemesti. Kādu pavisam «sa-

vam laikam" dzejotu lugu nevar jau arī nemaz citā

laikā izrādīt. Tā tad par „Dzejnieks un viņa laiks"

var tik sprediķot, kad pavisam vai nu nezin, kas ir

laiks un ideja, vai kad negrib, lai rodas latviešiem

dzejnieki, kas cenšas nemirstīgus darbus pastrādāt.

Un T. kgs nezin tiklab īsti, kas ir „ideja", likdams

tai kā kustonim „laika klēpī dzimt"; kā arī kas ir

„laiks" — kā uz tam jau agrāk esam aizrādījuši

un, kā to vēl pierāda par „laiku" arī šis viņa tei-

kums: „Nevaru izprast, kādēļ kultūras dzeja, dibi-

nādamās uz tautas dzeju," (arī te viņš reiz pie-

spiests „senlaiku vielas" atzīt) „nevar stāvēt uz

tagadnes pamata". Viņš tādēļ to nevar
„izprast",
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ka viņam trūkst
—

kā teikts — pilnīga nojēguma

par laiku; ka viņš neapķeras, ka „stāvēt uz tagadnes

pamata" ir tikdaudz, kā stāvēt uz straujas upes vai

smiltīm, kas zem kājām iztek. Pr. p., īsti ņemot,

vārds, ko tagad kāds teic, ir jau, līdz kamēr otrs

to dzird, pagātnē. Tā „tagadne" un tai līdz „laiks",

nav nekur pie astes noķerami; tā tad stāvēt uz ta-

gadnes pamata" nav nepavisam iespējams. Saka

jau arī, ka laikam jo ass zobs, un ka tas tik nežē-

līgs, ka pats savus bērnus aprij.

[7. Uzskats par pasaules uzskatu.] Bijām tei-

kuši, ka T. kgm nav nekāda pasaules uzskata, t. i.

viņa kritiskos ražojumos Austrumā nekur tādu ne-

atrazdami; jo citādi jau no T. kga itnekā nezinām.

Uz tam nu atbildēdams T. kgs rāda, ka viņš pat

pavisam nezin, ko izteikums „pasaules uzskats"

apzīmē. Piezīmē viņš saka: „Ikkatram, kas var

kaut ko iedomāties, ir savas domas par pasauli, ir

savs pasaules uzskats, lai tas arī būtu

nezin cik nepilnīgs, nepareizs." Tā ir gan; bet diem-

žēl, zem tam nesaprot pasaules uzskatu, kā T. kgs

maldīdamies domā. še atkal tikai burtu, ne garu

uzķerdams. Ja „ikkatram, kas var kaut ko iedomā-

ties", būtu pasaules uzskats, tad jau to pasaules

uzskatu būtu tūkstošiem un miljoniem, kamēr tie

patiesībā tik pie vienas rokas pirkstiem uzskaitāmi

un tik maza pulciņa apgaismotās galvās atrodami.

Zem pasaules uzskata saprot filozofiskas sistēmas,

kurās pasaule šos pamatos izdibināta. Tas apstā-

klis, ka T. kgs ar „laiku" un „ideju" apgājies, liek

lemt, ka viņš ir trakākā materiālisma piekritējs.

Jo tas, kas „laiku", „tagadni" uzķer kā kādu ķer-
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menu par „pamatu", uz kam lai kas stāv, vai par

„caurumu", kur var kā kādā cietā vietā „visaug-

stāko", „mūžīgo" „iekārt", un „ideju" par tādu, kas

„laika klēpī dzimst", tas ir tā rupjākā materiālisma,

tā zemākā pasaules uzskata sludinātājs. Un tādā

gadījumā ir labāki būt bez it nekāda pasaules uz-

skata.

[8. Kas nosaka dzejnieka vietu literatūrā.]

T. kgs tiklab savā „Lautenbacha-Jūsmiņa dzejā",

kā arī un vēl iekš sava „Dzejnieks un viņa laiks"

velti nopūlējies, L.-Jūsmiņu kādā vietā nolikt un

domā, ka mēs nu uz viņu dusmotos, ka nav mūs

„visaugstākajā vietā nostādījis". Akurāt otrādi, mūs

tas ļoti pajautrinājis. Pateicamies it pazemīgi

T. kgam par to godu, ka priekš mūsu vietas tā rū-

pējies; bet mums nav vaļas, nonākt pie viņa sērst,

arī kad viņš spētu mūs „starp dzejniekiem nostādīt

visaugstākajā vietā". Nekas, katrs uzņem kā var.

Bet arī katrs, „kas var kaut ko iedomāties," zin, —

ka nevar cilvēks cilvēku — un vismazāk T. kgs

mūs, kas vēl dzīvojam — nekādā „vietā" „nostādīt";

jo katrs ieņem tik to vietu, kura tam no Dieva ie-

rādīta. —

[9. Teodora domāšanas veids.] T. kgs atsaucas

arīdzan uz savu „domu attīstīšanu". Tā būtu gan

laba lieta, bet diemžēl arī visā savā rakstā „Dzej-

nieks un viņa laiks" tā nav atrodama, kaut to arī

dienu ar uguni meklētu. Tur it visur, gandrīz tei-

kumu pēc teikuma meklējot cauri, to nevar uziet; bet

tur gandrīz it visur gan sastop domu sarežģīšanu,

kā to jau tikdaudz vietās esam uzrādījuši. Ja šinī

T. kga rakstā būtu attīstītas domas, tad tas nebūtu
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no maldībām tā pārpildīts; tad tur atrastu tūliņ

no paša sākuma izskaidrojumus, definīcijas par tām

vispirms: kas ir „dzejnieks"? kas ir „laiks"? un,

kas ir „viņa laiks"? Bet tā ko tur velti meklējam

viss košais garais raksts pielīdzinās lielai, vēl zaļai

rieksta čaumalai bez kodola. Tas uzsākts ar tādām

sāpēm un grūtībām, ka jādomā, nu kalnus dzemdēs,

bet tad piedzimst tik kāda „maza lapsa, kas izdara

lielu viltības darbu".

Torpatā, 1889., janvāra mēneša sākumā.
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