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ticīgo garīgās skolas un semināra dzīvē, no kura sienām
ne tikai
garīdznieki, bet arī daudzi ievērojami latviešu un igauņu sabiedriskie, kultūras un valsts darbinieki.
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vijā viņa darbi pazuda no grāmatnīcām un no literatūras
vēstures lapaspusēm. Bet, ja dažu ievērojamāku, populārāku emigrācijas literātu vārdi palika lasītāju atmiņā,
laiku pa laikam pavīdēja kādā rakstā, brīžam parādījās
arī kāda publikācija, tad Gruzna šķita nogrimis nebūtībā.
Vienīgi enciklopēdiskā rakstura izdevumā «Latviešu literatūras darbinieki» 1968. gadā parādījās neliels rakstiņš,
veltīts rakstniekam. Lielā mērā tas šķita pat dabiski
kam gan varēja interesēt arī savā dzīves laikā ne pārāk
populārais dažu jau aizmirstu romānu, stāstu un lugu
autors. Bet, tuvāk ieskatoties šajā, šķiet, tikai pagātnei
piederošā figūrā, tās jau miglainās aprisēs, izrādās, ka
kopā ar to mums pretī nāk vesels kultūrvēsturisks slānis,
paveras īpatnēja, jau krietni aizmirsta lapaspuse latviešu
sabiedriskajā dzīvē, kuru šodien varam izlasīt ar jaunu
interesi.

Pāvils Gruzna

piederēja pie pareizticīgajiem latviešiem,
viņa liktenī un literārā darbībā.
Nekad nenoliedzot savas saites ar pareizticību, rakstnieks
vienmēr uzsvēra savu
latvisko izcelsmi. Autobiogrāfisko
rakstu «Atziņās» viņš iesāk ar vārdiem: «Esmu gājēju
kalpu dēls, īsts latvietis. Nekādu citu tautu piemaisījuma
mūsu ģints asinīs nav.» 1 Uzvārds «Gruzna» iedots tēvatēvam Andrejam no muižas valdīšanas tāpēc, ka viņš bijis
ļoti smags un stiprs.
Pāvils Gruzna piedzima 1878. gada 28. februārī Ruckā
pie Cēsīm, muižas kalpu mājā. Tēvs Juris Gruzna (1851
1915) strādāja pie draudzes tiesas kunga Erharda. Viņš
apprecējās ar Annu Miezīti (1851—1930), rakstnieka nākamo māti, kura strādāja muižā par kalponi. Vēlāk tēvs
pārcēlās uz Jaunbebru Recijām, atvēra drēbju krāsotavu
un
drīzumā nopirka Veckalsnavā saimniekmājas Jaunmisānus, kur pagāja nākamā rakstnieka bērnība.
Gruznu ģimenē vēl bija divi dēli un meita Alvīne, bet,
kad bērni paaugušies un neviens nepalika mājās saimniekot, tēvs pēc 13 gadiem pārdeva Jaunmisānus, nopirka
mājiņu ar dārzu Cēsīs, tur arī nomira. Sī mājiņa pēc mātes nāves pārgāja Pāvila
Gruznas īpašumā, un tur bija
rakstnieka darba un atpūtas vieta, kurp viņš labprāt devās, kad varēja izbrīvēties no ikdienas pienākumiem.
Pāvila Gruznas tēvs, lai arī maz izglītots, bija gudrs
un
inteliģents cilvēks ar vērotāja un apcerētāja spējām.
tas daudz ko noteica

un
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Attiecības

tēvu nebija vienkāršas. Tās sarežģījās tad,
pievīla tēva loloto sapni un pameta garīgo
semināru (īstenībā viņu no turienes izslēdza). Viņš vēlējās iestāties Tērbatas Universitātē un «asarām acīs» lūdza
tēvu, lai sākumam iedod 100—150 rubļu. Rakstnieks atce«Nauda bija, bet nedeva. Reizi neesot bijis uzticīgs
ras:
tad šam arī uz
savam domātam mācītāja amatam
(..)
mani neesot uzticības. Tā
ir kļuvām naidnieki uz
visu
kad

ar

Gruzna

dzīvi.»
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Tomēr

šī attieksme nebija tik viennozīmīga. Tanī pašā
gadā dažas lapaspuses pirms citētām (tām dots virsraksts «Ģimenes nesaskaņas») ir cits ieraksts, veltīts vecākiem, kur rakstnieks atzīstas: «Godam pieminu savus izcilus labos vecākus, sevišķi māti kā mīļi taisnīgu sirdi, bet
tēvu kā stingru un ārkārtīgi godīgu darba cilvēku, kuram
nebija švešas arī mākslas jaudas. Pie zināmas izglītības
204., 205. Ipp.)
viņš būtu liels vīrs.» (Memuāri.
1932.
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mīlestību.

Ģimenē vēl bija divi brāļi un māsa. Attiecības ar brāļiem bija pavēsas, Pāvilam ar viņiem bija maz kopības.
Tomēr ģimeniskumu, radniecības pienākumus Gruzna ne2

240.

leraksts
P.
Gruznas
memuāros
«Vakar,
Ipp. Rokraksts. Glabājas RLMM, inv. nr.

Rīt...».
Šodien,
73095, 69560, 69608,

73081, 73082.
Gruznas

kas aptver laiku no
1932. līdz
1940.
gadam
dienasgrāmata, gan atmiņas par izciliem latviešu kultūras dzīves darbiniekiem un notikumiem, gan politisko un kultūras
aktualitāšu plaši komentēts
fiksējums, liecina gan par paša rakstītāja
un
sastādītāja (memuāros bez paša autora teksta ielīmēti daudzi
avīžu izgriezumi, fotogrāfijas, zīmējumi,
ielūgumi, pat restorāna rēķini) īpatno, oriģinālo personību, gan sniedz lielisku kultūrvēsturisku
materiālu Jāatzīmē, ka Gruzna apzinājās savu memuāru vērtību nākotnei. Tāpat viņš ir savācis un
apkopojis dokumentālu materiālu par
Latvijas preses biedrības vēsturi (RLMM, inv. nr. 78912). Memuārus
Gruzna
rakstīja līdz dzīves beigām. Kladē, kura glabājas Raiņa
acīmmuzejā, pēc 1940. gada sākuma ierakstiem ir izrautas lapas
redzot
1940.—1944. gada ieraksti. Pēckara
dienasgrāmatas publikācijas ir emigrantu izdevumā «Latvju Žurnāls».
un

kas

ir

memuāri,

gan
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kad neaizmirsa. Kad brālis Georgs, būdams Valkas apriņķa priekšnieka sekretārs, izšķērdēja valsts naudu un
viņam draudēja cietums, Pāvils apņēmās maksāt viņa parādus, lai gan pašam tas nozīmēja par vairākiem gadiem
atlikt aiziešanu pensijā.
īpaši viņš rūpējās par māsu
Alvīnu
Cibuliņu, kura pastāvīgi dzīvoja vecāku mājā
Cēsīs.

Agrā bērnība Ruckas muižā sniedza arī tādus iespaiun
ietekmes, ko citur nevarētu saņemt zemnieka bērns.
«Mani mazu ir paijājušas vecā draudzes kunga Erhardta
meitas un arī turku oficieri
gūstekņi, jo tad bij Balkānu
dus

karš. Tik daudz manī aristokrātiska.» 3
Pavisam citu sēklu zēna sirdī sēja viņa labais draugs
kurpnieks Lasis (literāta P. Laša vecākais brālis) no
Kalsnavas Pogaiņiem, kurš, kurpes lāpīdams, nebeidza
stāstīt par lielās Krievijas nebūšanām, lamāja cara tētiņu
un viņa
varu, smēja par žandarmiem, popiem, bīskapiem,
viņu muļķību. Lasis runāja krieviski, bija grāmatnieks un
vienu otru grāmatu iedeva arī Gruznas puikam, piemēram,
ka šī
Kropotkina sacerējumus. Pats rakstnieks
sēkla uzdīga vēlāk viņa atziņās kā liela un dreša pārliecība (Memuāri.
270. Ipp.).
Pirmais mācību gads P. Gruznam pagāja Veckalsnavas
pagasta skolā. No tā viņam ciešāk atmiņā palicis skolotājs Jēkabs Neimanis, kurš bija liels dziedātājs un diriģents. Viņš zēna dvēselē iesvieda pirmo dzirksti lielajai
mīlestībai uz mūziku, uz
viņa mūža sildītājai liesmai
mākslas daiļumiem. Vēl vienu gadu viņš gāja pareizticīgo
Jāņakalna draudzes skolā. Tur bērna apdāvinātību ievēroja skolu inspektors Orlovs, bet vietējais mācītājs Andreja
tēvs nosūtīja uz Rīgu, uz garīgo skolu. Tā 1889. gadā
iesākās P. Gruznas bursaka gadi vispirms Rīgas garīgajā skolā (līdz 1893. g.), vēlāk seminārā (1893—1898),
kurus viņš nespēja aizmirst līdz mūža galam un kuri
daudz ko noteica gan viņa dzīvē, gan literārajā darbā.
Vidzemes zemnieka dēlam, kam no dzimšanas šūpulī
bija ielikts zemes kopēja liktenis, pavērās izglītības ceļš.
Rīgas pareizticīgo baznīcas mācību iestādes bija labi nostādītas skolas, beidzot
garīgo semināru, tā audzēkņi
ieguva pilnvērtīgu vidējo izglītību, kas neatpalika, bet
dažā ziņā bija pat pārāka par ģimnāzijas. Pēc skolu vēsturnieka A. Viča liecības, Rīgas garīgais seminārs starp
3
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Atziņas, 11.—304. lpp.

Krievijas semināriem bija viens no labākajiem, ja ne pats
semināra pabeigšanas varēja iekļūt ne vien
Krievijas garīgajās augstskolās akadēmijās, bet arī ci4
tās augstskolās pat vieglāk nekā caur vācu ģimnāzijām.
Semināra beidzējiem bija valsts dienesta tiesības arī ci5
tos darba laukos.
Rīgas garīgais seminārs pastāvēja
kopš 19. gadsimta vidus, kad 1847. gadā dibinājās Igauņulatviešu garīgā skola, ko 1851. mācību gadā pārvērta par
garīgo semināru. No 1870. gada semināru pārorganizēja,
tā izdalot garīgo skolu, kas gan skaitījās atsevišķa
no
mācību iestāde, tomēr bija cieši saistīta ar semināru. Seminārs darbojās neatkarīgi no Rīgas mācību apgabala valdes un bija tieši pakļauts sinodei un Rīgas un Jelgavas
pareizticīgo arhibīskapam.
Seminārs, kurš bija dibināts, lai latviešu un igauņu
pareizticīgo draudzēm sagatavotu mācītājus no pašu latviešu un igauņu vidus, pārdzīvoja dažādus laikus. Sava
dibinātāja bīskapa Filareta (Rīgā 1842.—1848. g.) laikā,,
arī vēlāk te uzņēma nabadzīgo zemnieku bērnus, kuriem
mācības, uzturs un internāts bija par brīvu. Seminārā mācījās arī garīdznieku bērni.
Semināra mācību pamatā bija visā Krievijā pieņemtā
garīgo semināru programma, papildināta ar obligātu latviešu un igauņu valodas mācīšanu. Vēstures kursā sevišķu
uzmanību pievērsa Latvijas un Igaunijas vēsturei. Pirlabākais. Pēc

rektors
arhimandrīts Pāvels
semināra
sarakstīja
pirmo Latvijas vēsturi krievu valodā. Kā liecina pareizticības vēsturnieks Latvijā
A. Pommers, Filarets izvirzīja savam laikam pārdrošu tēzi, ka latviešu tautas garīgā vadība jānodod latviskās rokās, bet tautas garīgo
vadītāju sagatavošana jāuzņemas valstij un baznīcai. Kad
1848. gadā par Rīgas
ģenerālgubernatoru iecēla Suvorovu, Filaretam bija jāatstāj
Latvija, jo jaunā priekšniecība neatbalstīja viņa demokrātiskos centienus. Otrais semināra rektors Nikons
izdeva rīkojumu vairs neuzņemt
seminārā zemnieku bērnus, bet tikai garīdznieku kārtai
piederīgos. No 1870. gada latviešu un igauņu bērnu uzņemšana seminārā atjaunojās, tajā lielu uzmanību veltīja
latviešu, kā arī igauņu valodas mācīšanai. Lai gan pārkrievošanas politika pastiprinājās, sevišķi no 80. gadiem,
Rīgas seminārā tai nebija noteicošu rezultātu.
mais

4
Vies A. Latviešu
skolu
335.
5
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A. Pareizticība

vēsture.
V grāmata.
R.,
1940.
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Latvija.

R.,

1931.

33.

lpp.
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Te sava nozīme bija tam apstāklim, ka gandrīz visi pareizticīgie bīskapi Latvijā nāca nevis no aristokrātu aprindām, bet gan no zemnieku kārtas un bieži bija opozīcijā
laicīgajai ģenerālgubernatora varai un tā politikai. Liela
nozīme bija arī tam, ka Latvijā pastāvēja trīs konfesijas
un
pareizticība, kas skaitliski bija vismazākā, vienmēr atradās dziļā opozīcijā pret luterāņiem un katoļiem un līdz
to
ar
pret vācu muižniecību. Pareizticīgo baznīcai, lai
iekarotu lielāku piekritēju skaitu, bija jāraugās, lai mācītāji būtu iespējami tuvāki tautai, tas arī noteica demokrātiskos audzēkņu komplektēšanas principus, priekšroku dodot vietējo zemnieku dēliem. Pēc A. Viča datiem,
1900.
gadā (t.i., 2 gadus pēc P. Gruznas aiziešanas no semināra) tur bija 167 audzēkņi, no tiem 67 latvieši, 50 krievi
1900. gadam pavisam semināru absolun 49 igauņi. Līdz
6
vējuši 497 audzēkņi.
Protams, seminārs veica pārkrievošanas uzdevumus, gatavoja Baltijai krieviskā garā audzinātus pareizticīgus garīdzniekus. Bet, kā atceras daudzi tā audzēkņi un kā liecina arī P. Gruznas «Bursaki», te valdīja
diezgan liels
brīvības
Vērtējot semināra darbību un nozīmi,
gars.
A. Vičs atzīmē: «... Rīgas garīgais seminārs izveidojās
par savdabīgu mācības iestādi, kurā valdīja īpatni demokrātiski-garīdznieciski principi un pie tam dažu rektoru
laikā ar lielākām svabadībām nekā citās Baltijas
7
vietējās skolās.»
Rīgas garīgais seminārs nebija tā tumsonīgā bursa, ko
krievu lasītājs pazīst no N. Gogoļa un N. Pomjalovska

darbiem,

ne

bez kuru ietekmes radās arī P. Gruznas darbs.

daža laba rektora laikā (un viens
spilgti notēlotais Joahims Ļevickis,
kurš vadīja semināru no 1893. līdz 1895. gadam) koši uzziedēja kazarmas disciplīna, tika apspiestas audzēkņu patstāvības un brīvdomības alkas, tomēr tieši 19. gadsimta
beigās seminārā ieplūda Jaunās strāvas spirgtās vēsmas.
Pats rakstnieks savā
autobiogrāfijā stāsta: «Lieta tā,
ka semināra slēgtā internātā, kur mūs gribēja pataisīt par
Dieva kalpiem, pārkrievot, atšķelt no dzīvās dzīves,
pašos
audzēkņos bija pietiekoši pretspara, lai tas nenotiktu.
Visi šie audzinātāju nodomi sasniedza tikai ārējus rezultātus, bet faktiski šie pūliņi gāja mums pār galvām pāri,
Lai

Rīgas

seminārā

tiem ir «Bursakos»

no

6

458.
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arī

Vies

A.

Latviešu

Ipp.
Vies A. Latviešu

skolu

vēsture.

skolu vēsturē.

IV

R.,

grāmata.

V grāmata.

314.

lpp.

1939.

bija Sizifa pūliņi. Visā klusībā mēs paši sevi audzinājām gluži citā virzienā. Slepena literāriska sabiedrība
«Pērkonija», bibliotēka ar visiem latviešu autoriem, laikraksti, pašiem savs periodisks žurnāls, «Pērkona» koris,
astoņdesmito
deviņdesmito gadu nacionālā un jaunViss tas mūs glāba. Šī sēkla, reiz sēta,
strāvas plūsma
allaž uzdīgst, agri vai vēlu.» 8 Pašaudzināšana kļuva par
vienu no P. Gruznas dzīves vadlīnijām, jo, būdams patstāvīgs, brīvdomīgs, viņš nepakļāvās semināra uzspiestajām prasībām, arī turpmākajā dzīvē prata saglabāt garīgo
neatkarību, palikt uzticīgs pats sev, savam iekšējam es.
Semināra gados P. Gruzna daudz lasa, plaši iepazīst
gan latviešu, gan krievu literatūru, interesējas par vēsturi, loģiku, psiholoģiju, filozofiju. Ar visu savu temperamentīgo būtni viņš centās tuvināties mākslai, uzņemt to
visdažādākos veidos. Mākslas krāšņumi viņu, burtiski, apžilbināja, tur viņš saskatīja augstāko gara daiļumu un
brīvību. Un, kā pats atcerējās, centās izveidot sevī ne
vien pasīvu, bet arī aktīvu attieksmi pret mākslu: «Tika
dziedāts, deklamēts, zīmēts, spēlēts, rakstīts, dzejots. Viss
tika aptverts vai līdz 'pat baletam. Un ar šo nevaldāmo
dziņu būt daudzpusīgam mākslā, jo tad tik viņa izsmeļoši
es vēlāk stājos arī
dzīvē.»9
apmierina,
Liela
nozīme P. Gruznas dzīvē bija dziedāšanai semināristu «Pērkona» korī, kur viņš bija arī diriģents. Šis
koris, kurš plaši apbraukāja ar koncertiem visu Latviju,
laikā bija viens no labākajiem vīru koriem. Viņa
savā
repertuārā bija ne vien garīgās dziesmas, bet arī izcilu
latviešu un krievu komponistu darbi, tautas dziesmas. Ar
«Pērkona» kori Gruzna bija saistīts visu tā
pastāvēšanas
laiku, vēl 20. un 30. gados piedalījās tā koncertos, rīkoja
izbraukumus uz Igauniju, kur tikās ar igauņu bursakiem.
Kādus gadus P. Gruzna dziedāja arī T. Reitera korī un
kopā ar to apbraukāja vai visu Eiropu. Tā saistījās divas
lielas mīlestības
dziesma, mūzika un ceļošanas prieks.
Ceļš, jauni iespaidi vienmēr vilināja nemierīgo P. Gruznas
dabu. Labprāt viņš apceļoja arī Latviju, sevišķi mīļa vibija Vidzeme, Gaiziņa apkaime. No katra tāla vai
ņam
tuva ceļojuma viņš pārveda mājās akmentiņus,
un, sarindoti uz rakstāmgalda, tie atgādināja apbrīnotos dabas un
arhitektūras krāšņumus.
tie

...

Atziņas, 11.

9

Turpat.

307. lpp.

1

8

Dziedāšana Gruznas dzīvē ieņēma

lielu vietu.

Viņš bija

vien korists, bet arī solists. Četrus gadus kopā ar savu
semināra
draugu vēlāko ievērojamo dziedātāju Paulu

ne

(«Bursakos» attēlots ar vārdu Zaķīts) izpildīja solo
partijas pareizticīgo bīskapa katedrāles korī. Pēc semināra
kādu laiku abi mācījās dziedāt pie profesora P. Jurjāna
un
1901. gadā izveidoja kvartetu (P. Gruzna, P. Sakss,
P. Jurjāns un vēlākais
operas solists J. Kornets). Kvartets
nepastāvēja ilgi, bet viņa popularitāte bija tik liela, ka
pēc Berlīnes firmas priekšlikuma 1902. gadā tā dziedātās
apmēram 20 latviešu dziesmas ieskaņoja platē, un iespējams, ka kaut kur vēl ir saglabājies šis viens no pirmajiem latviešu mūzikas skaņu ierakstiem. 1902. gadā Gruzna
iesāka dziedātāja un solista gaitas Jaunajā teātrī, kur nodziedāja tādas tenora partijas kā Zībeli S. Guno «Faustā»,
Fentonu «Falstafā», Eizenšteinu J. Strausa operetē «SikSakšu

spārnis»

u.c.

Tomēr mūzika, kas visu mūžu bija svēta, nekļuva par
galveno nodarbošanos. Kā visas citas mākslas, kurām nodevās šis

vispusīgi apdāvinātais cilvēks, tā bija tikai neviņa stabilajā laulībā ar Mamonu
banku, iestādi, kurai viņš atdeva 40 dzīves gadus.
Tā bija noticis, ka, aizejot no semināra, līdzekļu nebija ne tālākai izglītībai, ne sevis veidošanai mākslā. Kādu
likumīgā

brīdi
Jānis

meita

viņam

atbalstu

sniedza

mātesbrālis

miertiesnesis

viņš dzīvoja kopā ar P. Sakšu,
bet, kad viņš 1901. gadā uz šo māju atveda arī jaunu,
skaistu aktrisi Nadju, kura kļuva viņa sieva, bija jāsāk
domāt par patstāvību, par ģimenes dzīves pamatu. Un
par tādu kļuva bankas ierēdņa darbs, ko viņš bija uzsācis
jau 1898. gadā.
«Labi_, ka es iekļuvu bankā,» par savu dzīvi domādams,
konstatēja P. Gruzna. «Tā ir visdzīvākā iestāde. Te ir visas
sadzīves sirds; no šejienes pa sabiedrisko organismu
aizplūst un atplūst kā asinis pa vēnām un artērijām visas
kustības un dzīvības pamats
nauda. Te mūžīgs dzīves
tirgus un dažādu interešu krustojums. Šinī iestādē aizmigties

Mieziņš,

nevar.

pie

kura

Šis dzīvais darbs

nevar

Tātad dienā banka. Un vakarā

gadus
stumi

esmu

netiks

...

dzīvu cilvēku

māksla. Tā

12

Atziņas,

11.

demolēt.
visus šos

savu
dzīvi nostādījis. Protams, kalnu augsasniegti, bet interesants ir šis duālisms, šī

sevis sadalīšanās. Dzīvot divas dzīves

10

es

309. lpp.

..

.»

10

Ne

vienmēr

viņš tik

optimistiski vērtēja

savu

dzīves

veidu. Lasot «Memuārus», ik pa brīdim ir lapaspuses, kur
Gruzna sev pārmet, ka par maz ir nodevies literatūrai, ka
bankas

darbs

cerībām runā
varēs

das

neļauj viņam izkopt rakstnieka talantu, ar
beidzot
un
par to laiku, kad aizies pensijā

būt brīvs

izjūtas

un

liecību savās

atmiņās

Gruznu Romā

ar

nodoties radošam darbam. Dažbrīd šā-

saasinās

un

līdz

patiesam dramatismam. Par

nepareizi ievirzīto dzīvi.

par

to

sniedz arī Mariss Vētra, kurš satikās
bija liecinieks neliekuļotām asarām

11

75.

Vētra

bankas

darbs

M.

toreiz.

11

apēda lauvas tiesu no Gruznas
laika un
prasīja arī milzīgu garīgu piepūli. Latvijas
bankā viņš ieņēma atbildīgus posteņus, kopš 1933. gada
vadīja lielāko nodaļu, kurā bija 40 ierēdņu. Kādā no
ierakstiem «Memuāros» viņš stāsta, ka caur viņa nodaļu
izgāja 625 000 operāciju gadā un kā viņš vienu dienu
kopā ar palīgu izskaitīja: sešās darba stundās viņam bija
jāparakstās uz oficiāliem naudas papīriem 1185 reizes.
Bija jāstrādā ar milzīgu koncentrāciju, lai parakstot zinātu, ko paraksta, jo arī pašā bankā, sevišķi 30. gados,
netrūka negodīgu ierēdņu, kuri jauca valsts kabatu ar
dzīve deva rakstniekam bezgala daudz dzīsavu. Bankas
ves
vērojumu, jo šurp nāca gan pavisam vienkārši, gan
ļoti ievērojami cilvēki, te savas naudas lietas kārtoja arī
daudzi rakstnieki, mākslinieki, valstsvīri. Gruznam krājās
materiāls lielam darbam
romānam «Mamona gaitnieki»,
ko viņš iecerēja, sava labā ģēnija izdevēja A. Gulbja mudināts, jau 30. gadu sākumā, ko pēc dienasgrāmatas liecības iesāka 1939. gada Ziemassvētkos, rakstīja līdz mūža
galam un kas arī palika nepabeigts.
Gruznas bankas ierēdņa pieredze lieti noderēja arī viņa
jaunības drauga Viktora Eglīša dēlam Anšlavam, kad
viņš gatavoja izdošanai savu pirmo romānu «Līgavu
mednieki». Kopā ar Gruznu viņi «izņēma cauri» visu, kas
saistās ar bankām un bankrotiem. (No šīs reizes
no
1939. gada oktobra P. Gruznas «Memuāros» 842. Ipp. palikuši A. Eglīša zīmētie «Līgavu mednieku» varoņu portretējumi.)
Lai cik smaga bija bankas «katorga», kā to kādreiz dēvēja pats_ rakstnieks, no ierastā dzīves veida viņš atteikties nespēja ne tikai materiālo apstākļu dēļ. Aizgājis tik
Tiešām

Rīga

Karogs.

1990.

Nr.

6.

73.

Ipp.
13

pensijā, viņš tikai īsu brīdi baudīja tās
gada 1. februārī viņš jau atkal saistījās
valsts darbā
kļuva par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras zvērinātu revidentu. Pats viņš par šo soli
saka: «..nevēlos pa pensijas laiku galīgi aiziet no dzīvās
793. Ipp.)
dzīves. Bet gribu tai vēl pakalpot.» (Memuāri.
Pašā rakstnieka dabā bija ne vien duālisms, par ko viņš
rakstīja autobiogrāfijā, bet arī apbrīnojama daudzpusība.
Lai gan katru pienākumu, pat vissīkāko mājas darbu (kā
to liecina viņa māsas A. Cibuliņas atmiņas, RLMM, inv.
nr.
69576) Gruzna izpildīja ar lielu rūpību un pacietību,,
viņš gribēja aptvert iespējami plašākus apvāršņus, darļoti

gaidītajā

mieru.

1939.

boties visās pieejamās jomās.

gadā atzīmēja P. Gruznas 50 gadu jubileju,,
viņu rakstīja, norādīja uz šo vispusību, interešu plašumu un dāsno dabisko apdāvinātību. Edgars Ego
(Belkovskis) to uzskatīja par Gruznas raksturīgāko perKad

1928.

visi, kas par

īpašību. Viņš rakstīja jubilāram veltītās rindās:
ne īpatnējākā un dziļākā, tad katrā ziņā vispusī12
gākā un oriģinālākā personība mūsu rakstnieku saimē.»
Jaunībā viņš, kā jau minēts, paralēli bankas darbam
darbojās Jaunajā teātrī (1902 —1911) par solistu, dramatisku aktieri, arī par direkcijas locekli. Savu literāta darbību viņš aizsāka 1904. gadā «Dienas Lapā» ar recenzijām par teātri un mākslas izstādēm. Būdams arī labs
zīmētājs, Gruzna vienu brīdi, V. Eglīša mudināts, gribēja
sonības

«Tā ir ja

braukt

uz

Penzu

mācīties mākslas

skolā, šo nodomu

ne-

realizēja, bet vēlēšanos darboties mākslā īstenoja daudzās
recenzijās, ko rakstīja līdz 30. gadu vidum. Gruzna bija
iecienīts mūzikas un mākslas kritiķis.
Ilgus gadus viņš
rakstīja arī satīriskus feļetonus, ko parakstīja ar pseidonīmu Pe-Ge. Šis žanrs izraisīja arī teorētisku interesi, un
30. gados R. Egles vadītajā literatūras studijā viņš lasīja
kursu par feļetonu. Vēl šodien, pārlasot P. Gruznas rakstus par mākslu, tie izraisa interesi, jo nav rakstīts akadēmiski sausi, neitrāli. Katrā vērtējumā ir jaušama autora
stingra pārliecība, labo viņš nosauc par labu, bet, ja sniegums viņu neapmierina, nebūt nekautrējas izteikt savu
negatīvo spriedumu noteiktos vārdos. Ka Gruznas recenzijas bija nozīmīgas, liecina daudzās atzinības, ko ir izteikuši gan komponisti, gan gleznotāji, gan aktieri. Par to

14

12

Domas.

1928.

Nr. 3.

193. lpp.

liecina

daudzie

personiskie ielūgumi uz koncertiem un
Viņam bija draudzīgas attiecības ar komponistu J. Kalniņu, skulptoru K- Zāli un daudziem citiem.
Ļoti daudz gadsimta pirmās trešdaļas mākslas dzīves izpratnei var dot spilgtie P. Gruznas mākslinieku portretējumi, kas bagātīgi izkaisīti gan viņa rakstos, gan «Memuāros».
Pievilcīgs bija īpatnējs kritikas žanrs, ko viņš
piekopa un ko pats apzīmēja par «ekskursiju». Vienā
rakstā viņš apkopoja kādas dienas mākslas iespaidus
piemēram, sākot ar Dziesmu svētku komisijas sēdes atreferējumu, pēc tam izsakot savas domas par dienas konarī

vernisāžām.

certu, tad par divām izstādēm un nobeigumā vēl par kādu
simfonisko vakara koncertu. Tiešām Gruznas darbaspējas

bija apbrīnojamas.
Šķiet, ka šim cilvēkam nevarēja būt ne mirkļa brīva
laika, bet īstenībā tā tas nebija. Pēc savas dabas Gruzna
nebija ne sevī noslēdzies zinātnieks, ne grāmatu tārps.
Viņš mīlēja sabiedrību, nevairījās jautru kompāniju, vareja lidz rītam sēdēt pie putojoša alus vai vīna glāzes.
Bohēmiskā atmosfēra allaž viņu pacilāja, sniedza
impulsus
viņa gara dzīvei.

Daudzveidīgās

aizraušanās,

nodarbību

dažādība

it

kā

liecinātu par ļoti
īstenība Gruzna

strauju, impulsīvu, nepastāvīgu dabu, bet
bija apbrīnojami viengabalains cilvēks,
kurš nekad nebaidījās būt tas, kas
viņš īstenībā ir. Vairākkārt viņš uzsvēra, ka galvenais viņa būtībā ir tieksme uz
iekšeju harmoniju, mieru. Kādā anketā, ko viņš izpildīja
1933. gada decembrī,
pec psihologa Ž. Karlsona lūguma
Gruzna akcentējis, ka dziļas pretrunas
viņa dzīvē, starp
.ta saucamo «domu» un
«jūtu» pasauli’ un mani pašu
«._.
ka fizisku objektu» (anketas noraksts
«Memuāros») ir izslēgtas. Viņš raksta_, ka apzināti un ar sekmēm ir centies
atbrīvoties no «ekstāzēm» un
«patosiem», paļāvies uz savu
«unitāro intelektu», ka
nepazīst drūmi melanholiskus stāvokļus, kas noved līdz apātijai. Viņa garastāvokli nespēj
ilgstoši un spēcīgi ietekmēt ne sasniegtais, ne zaudētais.
Visu dzīve
viņš samēro ar patiesi vareniem mirkļiem, piemēram,

nāvi,

un

uz

šī fona

ikdienas dzīves izdošanās

un

pārestībās var kvalificēt kā nesvarīgas. Balstoties uz savas
psihes īpatnībām, Gruzna apzināti izveidoja savu dzīves
uzskatu un pozīciju: «Liekas, ka visas svārstības es
pats esmu nospiedis un depresējis uz vienu akordu, kurā
harmoniski saskan kopā: miers,
ironija, pašpieticība.» (Anketas noraksts
«Memuāros».) Tas arī palīdzēja, vismaz
15

līdz 30.

gadu vidum, saglabat optimistisko dzīves pamat-

krāsu.
No visa humora, satīras un ironijas trīsstūra vismīļākā
paša dzīves uztverei tuvākā bija ironija. Pats rakst-

un

nieks atzīst:

«Dzīve bez ironijas būtu putra bez sāls. Irolabākā zāle no un pret visām kaitēm.»
(«Menija
muāri».)
Ironiska vērotāja pozīcija izpaužas arī Gruznas darbos,
īpaši Pe-Ge parakstītajos feļetonos. Būdams pēc dabas
vērotājs, P. Gruzna tieši nepiedalījās politiskajā dzīvē, tomēr viņa orientācija šajā ziņā bija ļoti noteikta, un viņš
to neslēpa. Gruzna piederēja pie tās latviešu inteliģences
daļas, kura bija noskaņota kreisi, ticēja sociālisma idejām. Literatūrā viņa tuvākie draugi bija Andrejs Kurcijs
un Andrejs Upīts. Vairākkārt viņš ieraksta dienasgrāmatā,
ka pēc savas pārliecības varētu būt sociāldemokrātu partijas biedrs, bet partijā nestājas, jo negrib sev uzlikt vēl
vienu pienākumu, kas atrautu no mākslas. Gruzna darbojās Kultūras sakaru veicināšanas biedrībā ar PSRS, jo
augsti vērtēja un cienīja krievu literatūras un mākslas
vērtības, bet viņš nebija PSRS politisko draugu pulkā.
Viņš nepieņēma 1917. gada Oktobra apvērsumu un ļoti
kritiski izteicās par padomju iekārtu. Kritiskā nostāja sevišķi saasinājās, kad 1937. gadā izvērsās Staļina terors.
Domājot par tā upuriem, par nošauto un arestēto latviešu
likteņiem Krievijā (Gruzna pat sastāda nošauto martiroloģiju vai sinodiku), rakstnieks visvairāk šausminās par
to, ka terors un vajāšanas pārsviedušās arī uz kultūras un
mākslas lauku. Visās revolūcijās negatīvākais un riebīgākais ir tas, domā Gruzna, ka tās izvaro brīva cilvēka pārliecību, padara to par kropli svētās idejas vārdā. «Nav
tur vairs nekādas mākslas, ne literatūras,» raksta P. Gruzna, «vismaz brīvas vairs nav. Viss ir uztiepts un priekšrakstos.

Viss

zināmas

grupas kalpībai piemē«līnijas» un autarhiskas
kā viņos cara laikos
grupas stutēšanai un eksistēšanai
tronim, ticībai un tēvijai, par godu svētai no Dieva iekaltai
un
«vienvaldībai»,
diktatūrai.»
(Mepatvaldībai
muāri.
738. Ipp.)
Staļina terorā Gruzna saredz raksturīgas antidemokrātiskas, autoritāras ievirzes, kas pārņem visu Eiropu. Vienā
patvaldnieku rindā viņš uzskaita Staļinu, Hitleru, Musolīrii, Horti, arī Baltijas republiku prezidentus Smetonu,
Petsu (kopā ar viņu P. Gruzna mācījās Rīgas garīgajā
rots
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un

pakļauts. Viss

politiskas
zināmas

seminārā), Ulmani. Par to, ka Gruzna nebija slikts politiskās situācijas vērtētājs, liecina viņa luga «Pučs», ko-1930. gadā izrādīja Strādnieku teātrī un kur viņš groteskā
veidā pareģoja musolīniskā apvērsuma iespēju Latvijā.
Būdams pārliecināts demokrāts un neatkarīgās Latvijas
patriots, viņš visai kritiski vērtēja politiskās pārmaiņas
pēc 1934. gada 15. maija. Tās viņa optimisma pilnajā dzīves uztverē viesa grūtsirdības toņus. Jaunā politiskā orientācija sarežģīja arī P. Gruznas personiskos plānus. Bija
slēgti tie preses izdevumi, ar kuriem viņš visciešāk sa«Domas», «Jaunā Dienas Lapa», «Sociāldarbojās,
demokrāts». Izlolotam sapnim par literāru darbu pēc aiziešanas pensijā vairs nebija droša pamata.
Kādu laiku viņš bažījās arī par savu vietu bankā, bet
acīmredzot tur viņa profesionālās īpašības tika vērtētas
neatkarīgi no uzskatiem, jo sakarā ar bankas jubileju viņu
pat apbalvoja ar Trīszvaigžņu ordeni. Sarežģījušies materiālie apstākļi gan
sakarā ar literāro honorāru apsīkumu, gan ar diezgan lielajiem parādiem (to lauvas tiesu
veidoja jau minētais brāļa Georga parāds un bijušā znota
vijolnieka Kaizera saistības par bankrotējušo kafejnīcu
«Guna», kurā līdzekļus ieguldīja arī Gruzna) piespieda
viņu uz vairākiem gadiem atlikt aiziešanu pensijā un pilnībā nodoties rakstniecībai.
Tomēr gaišā Gruznas daba neļāva viņam kļūt
par drūmu
melanholiķi, viņa opozīcija režīmam arī nebija agresīva,
tā galvenokārt izpaudās filozofiskās pārdomās par varas
un demokrātijas būtību. Pēc kādas tikšanās ar veco
draugu
Andreju Upīti 1937. gadā viņš pieraksta, ka tas vēl ir
stingrs savos vecos ticējumos. «Bet es, teorētiski būdams
skaidrībā, tomēr taktikai neticu. Man viņa apriebusies, un
nav
tur ne gala, ne izredžu. Mēs demokrāti esam strup676. Ipp.)
ceļā.» (Memuāri.
Sabiezinoties kara draudu mākoņiem pār Eiropu, pastiprinās Gruznas politiskais pesimisms. Ceturtās «Memuāru»
burtnīcas epilogā, summējot savas izjūtas, domas un cerības, viņš raksta, ka Latvijai pirms jaunām kataklizmām
jāatpūšas, jāsaņemas tālākām cīņām. Viņš kļūst rezignētāks, vairs nejūtas tik dziļā opozīcijā valdībai, bet ar bažām lūkojas visas tautas nākotnē. Jau 1937. gadā
viņš paredz iespēju, ka «kāds stiprākais» mēģinās Latviju pakļaut sev.

«Lai
šī vecā

nu

tas tik drīz nenotiktu!» raksta Gruzna. «Lai

paaudze kopā

ar

šī

laikmeta

nu

noslēdzēju K. Ulmani
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jukām mierīgi slēgt acis! Jo viņa šo
767. Ipp.)
nopelnījusi.» (Memuāri.
Gruznas cerības nepiepildījās, vēstures neapturamie grieži
nepasaudzēja viņa paaudzi.
Alkas pēc iespējas būt brīvam un neatkarīgam savos
uzskatos viņš cenšas remdināt,
piedaloties demokrātiski
noskaņotu rakstnieku sabiedrībā, kas 30. gadu beigās pulcējās dažādās vietās, bieži vien arī dzejnieka Fallija atraitnes filozofijas doktores Mildas Paļēvičas dzīvoklī. Te
sanāk ļoti dažādi cilvēki
Ernests Brastiņš,_ Atis Ķēniņš ar Austru Dāli, Jānis Medenis, Ēriks Adamsons,
Vilis Cedriņš, Niklāvs Strunke, Aleksandrs Čaks, Jānis
Grīns, Anna Ķeniņa-Rumane, dažkārt piedalās arī Zenta
Mauriņa u.c. Sie vakari rada iespēju izrunāties, apmainīties domām, bez tiem būtu bezgala skumji. Un savā dienasgrāmatā Gruzna ieraksta paldies Mildai. Tāpat kā vidzīves posmos, arī tagad viņam apkārt daudz cilvēku,
sos
ar
kuriem ir draudzīgas attiecības. To vidū ir pazīstamā
arfiste Ženija Brūgane, dzejnieks P. Aigars, kurš kādu
laiku īrē pie Gruznām istabu un apprec Nadjas Gruznas
māsasmeitu, dejotāju Jirgensu. Netrūkst arī romantisku
piedzīvojumu, bet iekšēji viņš jūtas ļoti vientuļš, nepiederīgs pārdzīvojamam laikam, kuram, kā pašam šķiet, ir
aizgājis labu gabalu priekšā. Pamazām «izčib» literārā
draudzība ar 2 Andrejiem, Upīti un Kurciju («Memuāri»),
rakstnieks, kā pats atzīst, atbrīvojas no visām idejiskām
saistībām un «top pats». Viņš sāk saskatīt garīgās vientulības pozitīvās puses, arvien biežāk savas izjūtas samēro
ar Raiņa «Kalnā kāpēju», arvien dziļāk uztver tur ietverto

varētu bez kariem
dāvanu

vēsturē

un

ir

filozofisko domu.
Gruznas

dzīves

pēdējais

posms,

tāpat kā daudziem

ci-

tiem, paiet zem kara, okupācijas un emigrācijas zīmes.
Kara gados izeju savām garīgās darbības alkām viņš rod
teātra laukā, raksta lugas, organizē teātra dzīvi. Sājā
laikā

viņš strādā Kultūras un sabiedrisko lietu departanodaļā.
Kara beigās bēgļu gaitas aizved Gruznu uz Vāciju, kur
viņš nonāk Flensburgā Mirvikas nometnē. Te viņa dzīvē
atkal notiek jauns pagrieziens. Viņš apprecas ar dzejnieci
Martu Degaini (Brambergu), ar kuru romantiskas saites
to vieno jau no dzimtenes laikiem. (Pirmā sieva
Nadja
mirusi 1946. gadā.)
kādu
Emigrācijā viņš turpina rosības pilno dzīvi
laiku strādā par skolotāju, piedalās emigrācijas sabiedrismenta Teātra

18

kājā dzīvē, kļūst par PEN kluba biedru. Tas ir arī viens
dzīvē. Beidzot
no ražīgākajiem periodiem viņa rakstnieka
rakstniecība kļūst par galveno nodarbošanos, un viņš, turpinot Latvijā aizsāktos darbus, Flensburgā 1946. gadā uzraksta romānu «Jaunā strāva» un raksta «Mamona gaitniekus». Tas paliek nepabeigts, un pēc Gruznas nāves, izmantojot viņa materiālus un jau publicētos darbus, to
pabeidz Oļģerts Liepiņš un izdod 1978. gadā ASV. Viņš
1946.
raksta stāstus, kas
gadā iznāk krājumā «Dzīves
teiksmas», kā arī feļetonus. Emigrācijas laika dienasgrāmata, kas publicēta «Latvju Žurnālā», ir vērtīgs laikmeta
dokuments par latviešu trimdinieku dzīvi pirmajos pēckara gados Vācijā. Pēc nometnes likvidēšanas ir jāpārceļas uz Lībeku, tad uz Špakenbergu, bet 1950. gada pavasarī P. Gruzna nonāk veco ļaužu nometnē Farelē. Te
1950. gada rudenī nomirst Marta Degaine. Sī nāve satriec
Gruznu, viņš smagi saslimst un vairs neatlabst. 1950. gada
12. decembrī noslēdzas arī viņa mūžs.
nekrologa, ko ir parakstījis Osvalds Akmentiņš, uzarī grūtajos emigrācijas gados, kad bija zaudēts viss, kas garajā mūžā sastrādāts, P. Gruznu neatstāja dzīvesprieks
viņš bieži vien uzmundrināja pat
jaunos. «Tie, kas Gruznu neredzēja,» raksta O. Akmenlatviešu
nav redzējuši lielu
tiņš, «ir daudz zaudējuši
No

zinām, ka

13
gara aristokrātu.»

No

visa, ko

P.

Gruzna atstājis latviešu kultūrai, pats
viņa rakstnieka devums. To viņš apzinānozīmīgākais
jās arī pats un mūža otrajā pusē, cik vien apstākļi atļāva,,
ir

centās nodoties literatūrai.

Viņa ieiešana rakstniecībā notika 1905. gada revolūcijas
Kā pats rakstnieks atcerējās: «Kad viss politiskā
dzīvē bija spārnos, kad pirmā pavasara auka gāja pār
Krieviju, sirds kusa izteikties, mest arī savu vārdu dzirkstošā revolūcijas vilnī.» 14 Pirmos soļus literatūrā P. Gruznam
atviegloja J. Jansons (Brauns), tolaik «Dienas Laredaktors.
levērojis jaunā cilvēka dotības, viņš publipas»
cēja iesniegtās recenzijas un pirmo stāstu «Miglā» (1905).
dienās.

Nākamos
mos:

mē»

stāstus

«Dienas

P.

Lapā»,

Gruzna publicēja dažādos izdevu«Jaunajā Vārdā», «Domās», «Dzel-

u.c.

13

RLMM,

14

Atziņas,

inv.
11.

nr.

75572.

310. lpp.
19

P.

Gruzna

kā rakstnieks

pēc

īsas aizraušanās

ar

deka-

piederēja pie reālistiskā latviešu literatūras virziena
ar
impresionisma iezīmēm. Viņam nebija sveši laikmeta
mākslinieciskie meklējumi
sevišķi stilistikā.
denci

lesācis

prozā,

P.

Gruzna

lielāko

dalu

savu

darbu

uz-

rakstīja stāsta un romāna žanrā.
1921. gadā iznāca stāstu krājums «Žults», kurā ir
pirmā pasaules kara latviešu bēgļu gaitu un Pilsoņu kara
notikumu tēlojums. Viens no labākajiem P. Gruznas darbiem ir «mīlestībai ziedots tēlojums» «Svētlaimīgo sala»
(1913), kurš tulkots arī krievu valodā. Vērtējot šo stāstu,
kritiķis Edgars Ego (Belkovskis) rakstīja: «Tas ir dzejiski vērtīgākais, ko pārdzīvojušais impresionisms atstājis mūsu literatūrā. Kristālskaidrais saturs, siltu jūtu
15
caurausts, iekļauts apbrīnojami vieglā muzikālā formā.»
Stāstus viņš rakstīja arī vēlāk, bet 1914. gadā uzrakstīja sava pirmā romāna «Bursaki» pirmo variantu. To
iespieda žurnāls «Domas».
30. gados P. Gruzna vēl uzrakstīja fantastisku romānu
16
un romānu
«Jaunās strāvās» 17 (1934).
«Pēdējais latavis»
P.
un
Gruzna darbojās arī draveiksmīgi
Diezgan plaši
maturģijā. Viņam pieder turpat trīsdesmit lugu, no tām
daudzas ir viencēlieni. Labi pārzinot skatuves specifiku,
viņš dramatizēja arī tādus pazīstamus darbus kā M. un
R. Kaudzīšu «Mērnieku laiki», A. Deglava «Rīga» u.c.
P. Gruznas darbi maz nokļuva uz lielajām skatuvēm,
toties bija vērtīga viela daudzajiem pašdarbnieku kolektīviem. Sevišķi populāras bija viņa lugas «Kad
jūra krāc»
(1921), «Ziedu grava»
(1922),
«Ugunskrusta zemē»
(1935), rakstīta speciāli brīvdabas izrādēm, «Pūra lāde»
(1942) u.c. Ar šīm izrādēm iepazinās skatītāji visās Latvijas malās. Sakarā ar šo rakstnieka darbības līniju izpaudās vēl viena viņa raksturīgā īpašība
vēlēšanās atbalstīt kultūras izplatību tautā. Viņš bieži vien pat atteicās no honorāra, ja zināja, ka tas aizies kādam cēlam
mērķim. Piemēram, kad 1932. gada maijā Saldus dramatiskais pulciņš atsūta viņam izrādes «Ziedu gravā» foto,
viņš jūt lielu morālisku gandarījumu un pieraksta: «Ar
lai skola
prieku atlaidīšu viņiem «autora honorāru»
tiek pie klavierēm. Jo vai man tie nieka graši vajadzīgi?
15

Domas.

1928.

Nr. 3.

196. lpp.

16

Turpat.
Dienas

1926.

Nr. I—B.
1933.
Nr.

1; 1934.

17

20

Lapa.

Nr. 383.

nebūs. Man

jāIpp.)
No visiem literatūras veidiem vismazāk apkopts palika
dzejas lauks. Te Gruzna savas poētiskās tieksmes apmierināja galvenokārt ar daudziem dzejiskiem apsveikumiem
■kultūras darbinieku jubilejās un dažiem dzejoļiem, kas
saglabājušies dienasgrāmatā.
Man naudas nekad

Viens

no

«Bursaki».
ar

nav

bijis

nav

garīgi kulturēla manta.»

vairo

Viktora

un

135.

(Memuāri.

labākajiem Pāvila Gruznas darbiem ir romāns
Tas ir lielā mērā
autobiogrāfisks darbs, kur
Rasas acīm rakstnieks tēlo

savas

bērnības

un

jaunības laiku. Visa romāna pirmā daļa ir veltīta bursas
Rīgas garīgās skolas un semināra dzīvei.
Romāns, kā norādīts apakšvirsrakstā, rakstīts «tēlos un
ainās».
Tiešām labākās lappuses saistās ar spēcīgiem,
spilgtiem tēliem, bursaku un pasniedzēju portretējumiem
un raksturojumiem.
Romānā radīta vesela raksturu galerija, kuros lasītājs varēja saskatīt ievērojamu latviešu kultūras

un

citu

dzīves

darbinieku vaibstus.

nozaru

Sakarā

prototipiem jāsaka, ka Gruzna tos plaši izmantoja arī
dažos citos
darbos, piemēram, romānā «Jaunā strāva».
Viņa rakstnieka būtībai allaž bija svarīgi rakstīt par cilvēkiem un notikumiem, kurus pats labi pazina. Šādā ziņā
P. Gruznas «Bursaki» ir ne vien autobiogrāfisks, bet arī
zināmā mērā dokumentāls romāns, protams, autora fantāzijas apdvests, ar saprotamām atvirzēm no faktu precīza
fiksējuma un ar spilgti izteiktu subjektivitāti vērtējumos.
uz
attiecas
Kas
autobiogrāfiskumu, tad šo materiālu
P. Gruzna sadala starp diviem iemīļotiem tēliem
Viktoru Rasu
darba pirmajā daļā un Pēteri Rutki romāna
beigu daļā. Rutkis, tāpat kā autors, izslēgts no semināra
ar

par

pārmērīgu sarkanumu

un

ietekmēšanos

no

Jaunās strā-

viņa tālākā dzīve saistīta ar bankas ierēdņa karjeru. Viktora Rasas personā parādīts tipisks semināra absolventa ceļš uz lauku draudzi.
Romāna hronoloģiskās robežas aptver laiku no 19. gadsimta 90. gadiem līdz 20. gadsimta 20. gadiem. Pāvils
vas,

un

Gruzna iesāk romānu

gaitu
ņiem

gan

bursā,

gan

jeņem atbildīgus

vienkārši

un

ar

savu

varoņu bērnību

un

rāda to

pēc tās beigšanas, kad daudzi

no

vi-

amatus

neatkarīgajā Latvijā. «Viņš
saistoši izstāsta kādas pareizticīgas paaudzes
21

ja atskaita īpatnējos bursas apstākļus, ir
Latvijas vienas paaudzes vēsture,» rakstīja Edvards Virza, recenzējot šo romānu. 18
P. Gruznas varoņi ir pakļauti slēgtas mācību iestādes
režīmam, viņos cenšas ieaudzināt uzticību pareizticībai un
monarhijai, bet arī bursā ienāk laikmeta vēsmas. Lai kā
semināra vadītāji grib pasargāt audzēkņus no revolucionārām ietekmēm, Jaunās strāvas vēji ielaužas arī šeit, un
1905. gadā bursaki tā vai citādi piedalās revolucionāros
notikumos. Viktors Rasa, kurš jau kļuvis par draudzes
dalībnieku,
ganu, atsakās atlaist no darba revolūcijas
psalmotāju un skolotāju Maršanu, pasargā to no žandarmu
patvaļas. «Bursaku» varoņus vada nacionāla ideja, viņi
grib palikt latvieši un nest tautā latviskumu, lai gan pareizticīgā baznīca cenšas pārkrievot. Tāpēc bursaki ir mūžīgā opozīcijā pret semināra vadību, tāpēc arī viņu galvenais mērķis ir pašaudzināšana. Romānā vairākkārt atkārtojas doma par bursaku brīvdomību, nepakļaušanos
uztieptajām dogmām, par intensīviem sava ceļa meklējumiem. Stāvot uz semināra izlaiduma sliekšņa, viņi var
par sevi lepni teikt: «Te nu beidzamais moments to gaitā,
kuri bija tik spītīgi paši sevi audzinājuši. Paši sev līdumu
līduši. Un palikuši sev uzticīgi blakus oficiālam, ik acumirkli viņu patstāvību apdraudošam dogmatiskam institūvēsturi, Tura,
visas

arī

tam līdz

ar

viņa rituālu

Gruznas romānā

režīmu.»

atsevišķiem varoņiem ir viens koptēls, ko apvieno korporācijas, pat brālības gars un kura
vārds ir
bursaki. Neizlaižot no acīm atsevišķus raksturus, rakstnieks nekur nepazaudē šo kopīgo plānu, un
tas ļauj viņam, nekļūstot par garlaicīgu sprediķotāju, paust
lasītājam šai kopībā izkristalizētās domas un uzskatus.
Vislabāk tas viņam izdodas pirmajā daļā, kur
jauno latviešu zēnu ideālisms, viņu vēlēšanās kalpot savai tautai
iet roku rokā ar jaunības trakulībām, kur lūgšanas mijas
bohēmu un protests pret bursas tradicionālo
ar
pārkrievošanas tendenci pāraug apzinātā nacionālās idejas kopbez

šana.
Visa
redzi

grāmatas pirmā daļa balstās
viņa paša pārdzīvojumiem

un

uz
un

tiešo

autora piepiedzīvojumiem.

Tapec tai ir ne vien nezūdoša laikmeta dokumenta, bet arī
patiesa mākslinieciska vērtība.
Otrā daļa vairs nebalstās Gruznas
biogrāfijā. Te autors.
18

22

Brīvā Zeme.

1928.

Nr. 97.

27. maijs.

tēlo to, kam, pēc viņa domām, vajadzētu būt, rāda Viktora
Rasas ideālo cīņu par baznīcas reformu, būtībā par Dieva
idejas aizvietošanu ar kalpošanu mākslai, tās pacilājo-

daiļumam. Kad Viktors

šam

savai

nākamai sievai

Taņai

darbības programmu un aicina to veidot dzīvi skaistu, viņa doma ir tuva Dostojevska tēzei par
to, ka pasauli glābs skaistums. Zināmā mērā, kā to atzīizklāsta

nākamās

mēja daži kritiķi,

šīs idejas ir tuvas latviešu nacionālās
projektiem. Tā virspriesteris Jānis Jan(romānā attēlotais Andrejs Andersons) pareizticīgo

baznīcas
sons

žurnālā

izveides

«Ticība

un

Dzīve»,

atsaucoties

uz

«Bursakiem»

dogmatiskās reliģijas viedokļa, rakstīja, ka Gruznas reliģija laikam ir latvju dainu reliģija, kā to sludina arī
19
Brastiņš, Eglītis, Raiznieks u. c.
Uz to norādīja arī kritiķis Edgars Ego, kurš rakstīja:
«Savādu tautiskas reliģijas meklēšanu ar pazīstamu vietēreāli noskaņotam romānam
jās dievturības piegaršu
tāds mistisks kuprs pilnīgi nevietā.»20 Tomēr šī ideja kādu
laiku bija pārņēmusi Gruznas prātus
par to liecina arī
romāns «Pēdējais latavis», kur jaunas, nacionālas baznīcas izfantazētajam veidolam bija veltītas
jo daudzas lapasno

puses.

Romāna beigu daļai par labu nenāca tā pārāk tiešais
publicistiskums. Kā to trāpīgi pateica kritiķis A. Goba,
sludina. Romāna kopēpirmajā daļā autors tēlo, otrajā
jam stilam nepiederīgs bija arī karikatūriskā bijušā bursaka
«pagraba Jāņa» Benjamiņa Bumbiera tēlojums,
kura tēlā viegli varēja sazīmēt pareizticīgo arhibīskapa
Jāņa Pommera vaibstus. 1948. gada redakcijā, kura likta
par pamatu šim izdevumam, autors ir nosvītrojis vairākas
subjektīvas, bīskapu nomelnojošas lapaspuses, pierakstījis
arī jaunu epilogu, kur uz bursaku tikšanos
pēc 20 gadiem
atbrauc arī bīskaps un svētī Viktora Rasas un Martas
saderināšanos.

Kad P. Gruzna tikko sāka rakstnieka gaitas, J. Jansons

(Brauns)

viņā saskatīja labu stilistu. Kritiķa vērtējuma
apstiprināja arī romāns «Bursaki».'Darbs saista
ar
vēstījuma plastiskumu, kas apvienojas ar enerģisku,
raitu notikumu risinājumu.
Poētiskie apraksti
mijas ar
piesātinātiem, dramaturga prasmi apliecinošiem dialogiem.
Galveno varoņu raksturi paliek spilgtā atmiņā.
■asredzību

19
20

Ticība un Dzīve.
Domas.
1928.

1928.
Nr. 3.

84. lpp.
195. lpp.

Nr. 6.

23

raksturojuma meistars, katraatsevišķauzmet nedaudziem iezīmīgiem vilviņš
portreju
cieniem. Gruznas stils ir skops izteiksmes līdzekļu izlietojumā, mākslinieciski apvaldīts, ass, dzirksteļains, vietām
viņš aizkvēlojas zibošām švītrām, kas ilgi nenodziest lasī21
tāja acu priekšā,»
rakstīja Andrejs Upīts, recenzējot šo
grāmatu. Tiešām, Gruznas stils valdzina ar poētiskām
gleznām un tēliem, negaidītiem salīdzinājumiem. Viņa valodas izjūta neļauj tos izspēlēt kā pašmērķi, bet, tekstā
ieaustus, lasītājs tos izgaršo ar prieku. Lūk, dažas no valodas un stila zaigojošām pērlēm, kas cieši izaug no apīstenības: «Dārzos rudeņoja
rakstāmās
āboli», «iekrita
dziļā miegā kā notrūcis spainis akā», «koris nokapāja tā,,
22
ka visa katedrāle nozvīļoja».
Viņš izmanto precīzas raksturojošas replikas, kas atkārtojoties rada noteiktu priekšstatu par tēlu. Tā māte visās dzīves situācijās piedāvā
iedzert siltu pieniņu, tādējādi cenšoties nolīdzināt, nogludināt konfliktus. Mācītājs Matīsa tēvs visus jaunos sauc
par «maniem kumeļiem»,
atklājot savu labsirdīgo dabu.
«Gruzna ir liels

bursaka

P. Gruznas stilam raksturīgas arī plašākas poētiskas,
gleznas, kuras brīžam pat pāriet ritmizētā prozā, piemēram,
izjustie Gaiziņkalna apraksti. Viena no poētiskām
gleznām ir Rasas māju, Priežu kalna tēlojums, kur norisinās liela daļa notikumu, no kurienes Viktors aiziet pasaulē
un
kur romāna beigās sanāk bijušie bursaki, lai vērtētu
dzīves guvumu. Salīdzinājums ar milzīgu senlaiku
savu
apgāztu kuģi, kas peld vecajos sadzīves viļņos un aizsērējis un aizaudzis arvien sagaida katru mājās pārnācēju,,
kā refrēns vijas cauri visam romānam.

Romāna tekstu

šo dzīvo
padara krāšņāku arī kora
dziedājumu apraksti, kas, sniegti no galvenā vaViktora uztveres viedokļa, liek izjust mākslas milroņa
zīgo ietekmi uz jaunieša psihi, uz visu turpmāko viņa dzī-

ērģeļu

ves

ievirzi.

Tomēr,

kā

to

jau atzīmēja romāna iznākšanas laikā,,
gluži viendabīgi. Krāšņas, poētiskas
lapaspuses, arī ironijas un smalka sarkasma apdvestiebursas ikdienas tēlojumi mainās ar sausāku notikumu izdarbs

21

nav

uzrakstīts

225. lpp.
1928.
Nr. 3.
Gruznas valodas izjūtu liecina vārds «viesmīlis», ko viņš
izdomājis kādā bohēmiskas kompānijas saietā, kur mēģināja latviskot
«ķelneri». Gruznas piedāvājumu publicēja žurnālā «Svari», un tas ir
iegājis literārajā valodā. Pats rakstnieks par to
22

Domas.
Par

bija īpaši lepns.

24

•klāstu.

Sevišķi

no

ta

cieš otra

daļa, kur publicistiskums

vietām pilnīgi pārmāc mākslinieciskumu.

gadu kritika visumā ļoti atzinīgi novērtēja «Bursakus», atzīmējot gan māksliniecisko, gan kultūrvēsturisko
nozīmīgumu. Par romāna paliekošu vērtību latviešu literatūrā rakstīja gan E. Virza, gan A. Goba, gan P. Ķikuts,
gan A. Upīts un vēl citi.
Pavisam citu atbalsi romāns radīja oficiālās pareizticīgo
baznīcas aprindās. Žurnāls «Ticība un Dzīve», kurš veltīja
20.

vairākus rakstus P.

Gruznas

darbam,

atspoguļoja

te val23

pielīdzināts lubu literatūrai.
Gruznam pārmeta komisāra pozīciju, vēlēšanos no-

došo sašutumu. Romāns tika
Pašam

ārdīt

ne

vien

oficiālo

baznīcu, bet

arī

Kristus mācību

un

pašu valsti.

Virspriesteris Jānis Jansons jau pieminētajā rakstā vispret pareizticīgo baznīcas un tās iestāžu kritiku. Raksta nobeigumā viņš diezgan patētiski izsakās par
bursaku korporāciju,
kur
iespējamas domstarpības un
vārdu maiņas, bet kurām jāpaliek korporācijas robežās.
«Bet rakstiski plašās aprindās un uz ilgiem gadiem nomelnot savu bijušo korporāciju,» rakstīja J. Jansons, «tas,
man
liekas, ir nepiedodami.» 24 Gruzna esot sauss zars, kas
atkritis no draudzes, un vajadzētu spriest, vai arī juridiski
viņš ir tiesīgs būt par bijušo semināra locekli. Līdzīgus
pārmetumus privātā vēstulē Gruznam izteica arī nākamais Latvijas pareizticīgo arhibīskaps Augusts Pētersons
605. Ipp.).
(Memuāri.
Pareizticīgo garīdzniecības naids pret P. Gruznu bija
labi saprotams, jo rakstnieks ne vien parādīja baznīcas
-dzīves negatīvās puses, bet arī atklāti izrādīja savu noraidošo nostāju pret reliģiju. Teoloģiskā izglītība nevis
to appastiprināja Gruznas dievticību, bet gluži otrādi
slāpēja. Gruznas attiecības ar reliģiju labi raksturo viņa
testaments, kas ierakstīts dienasgrāmatā 1932. gada 25. janvārī. Tajā viņš norāda, ka bērēm jābūt civilām, kategoriski
•bez garīdzniekiem, jo pretējā gadījumā «.. .tas būtu noziegums pret manām brīvām atziņām un absolūto neatkarību
no
maldiem»
pastāvošiem reliģioziem
(Memuāri.
94. Ipp.).
vairāk vērsās

«Bursaku»
oficiālu
23

saišu

Ančaugs.

rakstīšanas
ar

laikā

baznīcu, viņš

Gruznam nebija nekādu
stāvēja ārpus tās. Tomēr

Lubu literatūras plūdi // Ticība un Dzīve.
77.—80.
lpp.
Turpat.
85. lpp.

1928.

Nr. 5.
24

25

viņu aicināja un valdzibet dažkārt pat
dziedājumos,
nāja.
diriģētu kādu garīgās mūzikas koncertu, viņš bieži iegriezās Rīgas baznīcās. 30. gadu beigās viņa nesamierināmā
nostāja pret garīdzniecību un baznīcas sakramentiem vairs
1939. gadā viņš atjauno savu piederību Cēsu,
nav tik asa.
pareizticīgo draudzei, kur savulaik bija kristīts un ierakstīts baznīcas grāmatā.
«Bursaku» jaunais izdevums paplašinās lasītāju priekšstatus par pareizticīgo latviešu dzīvi gadsimtu mijā, par
semināristu cīņu pret pārkrievošanas tendencēm, par šīs
savdabīgās mācību iestādes audzēkņu centieniem radīt un
garīgā

māksla,

Lai

celt

īpaši

mūzika,

noklausītos kora

jauno Latvijas kultūru.

Mūsdienu

lasītāju

acīmredzot

saistīs

romāns

«Jaunā

strāva», kas iznākšanas laikā kļuva par notikumu trimdas
literatūras

dzīvē.

Suminot

Gruznu

70

gadu

dzimšanas

dienā, rakstnieks Jānis Veselis teica: «Tavi jaukie,

nepa-

pilnie, izteiksmē īpatnējie stāsti «Svētlai«Bursaki» ielīksmoja mani manos,
sala»,
«Dzērājs»,
mīgo
zēna gados. Tavs pēdējais romāns «Jaunā strāva» ar savu
māksliniecisko
drosmi sagādāja man
patiesu lasīšanas
prieku šeit skumīgā bēgulībā kā viena no ļoti retajām, īsti
25
vērtīgajām grāmatām.»

rasta skaistuma

Romāns «Jaunā strāva»

ir cieši

arī

saistīts

ar

P. Gruz-

biogrāfiju. Pats rakstnieks norādīja romāna hronolo1902.—1912. gads, tātad laiks, kad viņš
ģiskos ietvarus
darbojās Rīgas Jaunā teātra trupā.
Jāatzīmē, ka notikumi no 1902. līdz 1905. gadam jau
bija pamatā 1934. gadā publicētajam romānam «Jaunās
strāvās». Tolaik Gruzna bija iecerējis romānu triloģiju
2. daļa «Dekadences mutulī» un 3. daļa «Kalnā kāpēji».
nas

Lai
mēr

arī «Jaunā strāva»

uzskatīt

ir cieši

saistīta

«Jaunās

ar

šo ieceri, to to-

strāvas»

turpinājumu.
darbojas
daļa no iepriekšējā romāna personāža («Jaunās strāvās»
šie cilvēki bija apslēpti aiz viegli atšifrējamiem pseidonīmiem, bet jaunajā darbā gandrīz visi ir saukti īstajos vārnevar

Trimdā

25

122.,

26

ir

uzrakstīts

par

pilnīgi

Akmentiņš 0. Vidzemes
123.

auna

cits

zīme

romāns, kurā

// Latvju grāmata.

lpp.

1974.

daži jau agrāk aprakstīti notikumi, bet
pilnīgi neatkarīgs darbs, kurš ir attīrīts
«Jaunām strāvām» piemītošās dīvainības un fantastikas

-dos), ietverti
mūsu priekšā
no

elementiem

arī
ir

un

atveido

kultūrvēsturiski

mākslinieciskās dzīves posmu.
Pēc nozīmes Gruznas daiļradē, arī
«Jaunā

strāva»

ir

tuvāka

svarīgu

latviešu

pēc iekšējās ievirzes

«Bursakiem».

Pats

rakstnieks

labo, daiļo
iekšējo saiti, senos ideālus
patieso. Tāpat kā «Bursakos» tēlotie semināristi, jaunā
uzsvēris šo

māna

varoņi aizstāv cēlos

ideālus

gan

un
ro-

dzīvē, gan māk-

Cīņu par brīvu mākslu un brīvu skaistumu J. Veselis
jau minētajā apsveikumā atzīmēja par vienu no galvenajiem P. Gruznas rakstnieka nopelniem.
slā.

Romānā

«Jaunā

strāva»

rakstnieks

stāsta, kā

šo

cīņu

saprata un īstenoja spoža kopa latviešu rakstnieku, aktieru, gleznotāju, mūziķu, kas centās aiziet no tradicionāliem virzieniem, kuru beigu cēlienu viņi saskatīja R. Blaumaņa darbībā (tas netraucēja augsti cienīt un mīlēt pašu
Blaumani). Romānā attēlots laiks, kad daļa jaunās mākslas meklētāju apvienojās zem dekadences lozungiem, dibināja žurnālu «Dzelme» un avīzi «Rīta Blāzma», ticot,
ka tieši šis virziens dos jaunus impulsus latviešu mākslai. Vēlākos gados Gruzna konstatēja: «Par virzienu un
tā saucamo dekadansu es nesaku nekā. Ja tagad palasīsies

«Dzelmē», tad

tur

nekāda

dekadansa neatradīs.

To-

bija tā. Izkliedza kā nezin kādu fantomu.» 26 Un tomēr
šīs kopas iznāca daudzi ievērojami latviešu kultūras
no
darbinieki. Romāna personu uzskaitījums vien rāda, kādā
kultūrvidē mūs ieved rakstnieks. Minēšu tikai daļu no tiem:
gleznotāji V. Zeltiņš un A. Strāls, rakstnieki A. Austriņš,
J. Akuraters, V. Eglītis, K- Jēkabsons, E. Virza, E. Vul’fs,
J. Pētersons, komponists
E. Dārziņš, dziedātāji un aktieri R. Bērziņš (romānā Bundulis), A. Kaktiņš, B. Skujeniece, M. Ozoliņa, M. Leiko, L. Stengele, V. Vēvers. Ar
visiem viņiem bija cieši savijies P. Gruznas dzīves ceļš,
un tāpēc romāna tēlojumam ir īpaša dokumentāla nozīme.
Pats sevi autors tēlo kā Ķīvīšu Pāvulu, vēlāk
Anzurgu
(otrādi izlasāms Gruznas vārds). Protams, darba dokumentalitāti var arī apšaubīt, ja katru faktu
pārbauda ar
stingru mērauklu. Te ik uz soļa sastopamies gan ar hronoloģiskam pārbīdēm, gan neprecizitātēm aprakstos un detaļas, pat ar faktu izdomājumiem. Tā, piemēram, paša
reiz

26

Atziņas,

11.

311. lpp.
27

Gruznas

sacerēts

dzejnieks

it kā

K. Dziļleja

Raiņa

un

ieraksts

dienasgrāmatā, kur
pretrunā

novērtē dekadentus, kas ir

augsti
jr konstatējuši

To

īstenību.

ar

ir

arī

romāna

recenzenti

P. Ermanis.27

sagrozīšana izskaidrojama ar to, ka
nebija pieejami nekādi materiāli, ka viņš
rakstīja vienīgi pēc atmiņas. Bet arī iepriekšējie, Latvijā
darbi
sarakstītie
(piemēram, šī romāna «priekšgājējs»
«Jaunās strāvās») grēkoja ar tādām pašām atkāpēm no
Daļēji

faktu

šī

Gruznam trimdā

to var
pārliecināties, kaut vai salīdzinot
pašas epizodes aprakstus abos romānos. Tā
kuriozais Kārļa Jēkabsona duelis ar Arturu Bērziņu katrā
no
tiem ir aprakstīts stipri atšķirīgi. Tomēr neapšaubāmi,
ka šāds duelis ir noticis, un paldies Gruznam, ka viņš to,
lai arī ar piepušķojumiem detaļās, ir fiksējis. Romāna
«Jaunā strāva» galvenā vēsturiskā, dokumentālā vērtība ir
pašā laikmeta atmosfērā, ko varēja uzburt tikai šo notikumu dalībnieks, cilvēks, kas pats nācis no vides, kur ar
vienādu atdevību ziedojās gan mākslai, gan bohēmai, kur
kalpošanu mūzām uzskatīja par galveno dzīves saturu un
netirgojās ar Svētā Gara mantām.

īstenības.

Par

vienas

tās

un

Rakstnieka

līdzdalība

notikumos,

skats

no

norišu

mu-

iekšpuses ļāva viņam saglabāt nākamām paaudzēm
tādas laikmeta detaļas un sadzīviskus sīkumus, par kuriem
vairs neviens cits pastāstīt nespēs, bet par ko tieši Gruzna
ir atstājis spilgtas, raksturīgas liecības. Ar šķelmībā
piemiegtu aci viņš stāsta par dekadentu iemīļoto saieta
vietu
armēņa Kazarova vīna pagrabiņu Teātra bulvārī
starp Operu un veco pasta namu, par Jaunā teātra izbraukuma izrādēm un aktieru improvizācijām ne vien uz
skatuves, bet arī vietējo mākslas cienītāju rīkotos banketos, par «Muļķu biedrību» ar tās vadītāju impozanto žurtuļa

nālistu Santeklēru, par Ādolfa Alunāna izdarībām
stīgalas svilpīti» un daudziem citiem amizantiem

ar

«lak-

momen-

tiem.
Bet grāmatas galvenā vērtība ir lieliskais personāža
raksturojums, dziļi cilvēciskie, psiholoģiski smalkie varoņu portretējumi. Gribētos atzīmēt impulsīvo Birutu Skujenieci, dzīves gudro un nedaudz rezignēto Natašu, kuras
veidolā saskatāmi Gruznas sievas Nadjas vaibsti, kariķēto
un
tomēr sazīmējamo Kārļa Jēkabsona figūru, noslēpumaino vijolnieku Depši, nelaimīgo gleznotāju Zeltiņu un
27

28

Ceļš.

1948.

Nr.

1.

43.-46. lpp.

Spilgtus raksturojumus romānā guvuši ari
atrodas galveno personu ēnā, pavīd tikai
dažās epizodēs. Dažkārt Gruznam pietiek ar vienu raksturojošu detaļu, lai pieminētais cilvēks paliktu ciešā atmiņa.
Tāda ir Kārļa Jēkabsona gaita, kurš iet «kā baletēze», visu
uzlikdams uz pirkstgaliem, tāda ir Austriņa bazūsvaru
nei līdzīgā balss. Andrievs Niedra, kurš parādās tikai dadaudzus citus.

tie cilvēki, kuri

lapaspusēs, «sēž kuplā bārdā», bet augumā nelielais
Zemgaliešu Birutai ir kā «sakumpušais paeglītis blakus slaidai papelei». Atmiņā paliek arī Kauperu
Viktora (Viktora Eglīša) «gudrā, apgarotā seja pensnejas
paēnā». Piemērus varētu turpināt, bet lasītājs atradīs tospats.
Lai arī romāns nāca klajā tad, kad lielākā daļa varoņu
jau bija aizsaulē, Gruzna tomēr izpelnījās pārmetumus
par pārāk lielo atklātību, intimitāti. Bet, jo vairāk laiks
atdala mūs no aprakstītajiem cilvēkiem un notikumiem,
jo lielāku pievilcību iegūst tieši romāna intīmā puse, jo par
žās

Virza blakus

tēloto cilvēku
varēs rakstīt

devumu

vēl, bet

mūsu

kultūrā

ir rakstīts

daudz

un

šo cilvēcisko

jūtu kamolu, ko šķetina
rakstnieks, šo mīlas komēdiju, traģēdiju un arī patoloģiju
savijumu vairs nespēs paust neviens cits. Un Gruzna nenepārkāpj cilvēciskā takta un pat šķīstības robežu, nekur neļauj cilvēcisko vājību ēnai pārmākt šo cilvēku gaišās personības, viņu nesavtīgo ziedošanos talanta aicinākur

jumam.
Šinī ziņā daudz nesaudzīgāks pret saviem prototipiem ir
bijis Viktors Eglītis, kurš romānā «Nenovēršamie likteņi»
tēlo to pašu epizodi ar viesošanos pie doktora Zariņa
doktors Ošiņš) un Lilijas Stengeles (V. Eg(V. Eglītim
lītim
Brengule) talanta atklāšanu. Ja Gruznas atmiņās
šī epizode ir poētiski saistīta ar šķīsto Lilijas simbolu
(«Memuāros», kur viņš arī to piemin, toreizējā Lilija salīdzināta ar baltu gulbi meža ezera vidū), tad V.
Eglītis
ir daudz prozaiskāks.
Viņa romānā Lilijas tēls ir krietni
piezemētāks: «Brenguļ jaunkundze bija tieva, gracioza,
bet
likās izturīga, kuru dzīves aukas tik viegli nesatriektu
Un varēja jau redzēt, ka viņa bija gatava maksāt ar visu ko, lai tikai ātrāki tiktu uz augšu.»
...

-Gruznas romānā

tēlotā bohēmiskā intimitāte varēja rasplaukt tikai artistiski mākslinieciskā vidē, kur jūtas ir saasinātas un paši varoņi uz savu māksliniecisko
meklējumu, mīlas un maldu altāriem dažkārt nesa vislielāko upuri
savu dzīvību. Romānā ir pieci upuri,
piecas
un

29

ties

priekšlaicīgas nāves. Pašnāvību ēna it kā slīd pāri romānam, bet nepadara to traģisku. Paša Gruznas dzīvei atvērtā būtība ienes liriski apcerīgā romānā gaišas krāsas,
kuru mirdzumā mūsu apziņā turpina dzīvot no mākslas un
dzīves skatuves sen aizgājušie tēli.

Pāvila
slavens»

Gruznas literārais devums

(Memuāri.

826.

Ipp.),

nav

bet

«liels,

tomēr

lepns un
ļoti būtisks

latviešu literatūrai. Rakstnieks, kurš

nodzīvoja garu mūžu,
bija klāt gandrīz visos 20. gadsimta pirmās puses nozīmīgajos mākslas notikumos. Kādā no nekrologiem bija teikts,
ka ar Gruznas nāvi aizgāja tā latviešu mākslas dzīves
laikmeta aktīvs liecinieks, kas iezīmējās ar prasībām pēc
radītāja mākslinieka garīgās neatkarības un pašas mākslas brīvības. Arī pats Gruzna bija viens no tiem nedaudzajiem rakstniekiem, kuri gāja savu patstāvīgu ceļu, nepadodoties modes prasībām. Viņa daiļrade ir savrupa un
tāpēc varbūt arī mazāk ievērota literatūras procesu vērtējumos. Šķiet, ka labi un pareizi par Gruznu ir pateicis
viņam tuvs cilvēks Pēteris Aigars: «Gruzna visu garo
mūžu, izņemot varbūt «Dzelmes» posmu, palicis uzticīgs
savai individualitātei, konsekventi nepieslēgdamies nevienai

grupai vai literārās modes strāvojumam. Viņam nav
bijuši nepieciešami ideju un teoriju spieķi, uz kuriem balstoties

varētu

drošāk doties

slavas kalnā.

Gruzna

arvien

soļojis pret vēju un peldējis pret straumi, un šajā iecirtīgā,
kaut arī skeptiskā ticībā savai devīzei arī slēpjas viņa literārais

lielums.»28
Vera Vāvere

28

Aigars P. Labas ticības bruņinieks // Nedeļas Apskats.

27. febr.

30

4.

lpp.

1948.

BURSAKI

ROMĀNS TĒLOS

UN

AINĀS

IEVADAM

Sie varoņi

daļai

bursaki
Vidzemes

tepat

Te

apgabalā.

cēlušies

plašākās

pareizticīgo

Kurzemē ieviesušās tikai
dīvainās

pa

ezeroti

serdes

draudzes.

vājas atskaņas

konfesionālās kustības, kura

simta vidū

lielākai

kalnainā

pēkšņi uzliesmoja

un

tās

no

19.

gad-

nodzisa,

stājusi latvju sadzīvē jaunu elementu

ar

at-

apzī-

mējumu «krievinieki».
Pareizticīgo draudzēm bija nepieciešami pašu
tautības

mācītāji,

nārs. Te

dažs labs krievinieka

negaidot kļuva
gans par

un

par

tā radās

princi.

seminārista

tā kā

sevī

būtu

savās

un

attiecībās

interesanti

tīties šai

objektīvi

pasakā

iezīmējās īpats latvju

bursaka

tips. Tāpat
dojās pareizticīgā latvju priestera tēls
garīgā

semi-

rokpeļņa dēls

mācītu vīru,

Pamazām

garīgais

pret
un

izvei-

pats

draudzi. Tad

nu

koncentrēti ieska-

klusā, necilātā sadzīves novadā, kuram

jau tagad

sava

gandrīz

gadsimtu gara īpata

vēsture.
Ne
par

kā

pētniekam, bet

pagātnē

padotām

grimstošām

sendienu ainām.

un

tēlotājam
jau aizmirstībai

I

UZ

Priežu

sērējis,

kalns

kā

milzīgs,

aizaudzis, stiepās

GARĪGO SKOLU

apgazts

cauri

senlaiku

visam

Rasas

kuģis, pieīpašumam.

ojā bija izgrabinājis savus simts kāpienus.
stigas pa kreisi un pa labi. Un tad
te augšā no soliņa zem apsēm, bērziem, starp retām lazdām varēja labi pārredzēt lielo tīrumu un pļavu klajumu,
birztalas un mežu mūri. Lejā, taisni dienvidu saulgozī,
mājas jumtu, dārzu un ločaino upīti. Bet abu stigu galos
tālumā margoja pa baznīcai. Lejā, aiz birzēm, luterāņu
baznīcas baltais, smailais tornis. Kalnainā pusē krievu
baznīcas zaļie, sīpolveidīgie kupoli. Klusos sestdienas vakaros, svētdienas rītos dzirdēja tālo zvanu aicinājumu.
Kad vienā beidza, otrā sāka. Krievu kalnā aizvien agrāk.
Bet
gadījās arī dzirdēt piezīmes, ka «šodien krievs aizgulējies ...».
Viktors cietā kalna
Tēvs

izcirtis

Gruntnieks Rasa

bija iecienīts draudzē un labi pazīspareizticīgo priesterim. Jaunā draudzē ienākot, viņu
ar
apsveikšanas runu draudzes vārdā saņēma Rasa. Un
vēl svarīgākās lietās Rasa stāvēja vienmēr pirmais draudzes priekšā. Visi zināja, ka viņš tīko pēc augstā baznīcas
tams

stārasta amata. Bet to nelaida

bijīgs

no

savām rokām kāds diev-

klusu

cietējs, rentnieks, vecpuisis un Nikolaja zaldāts. Patlaban gaidīja bīskapu atbraucam.
Gaidīja stundām. Kā joda triekts, baznīcas kalnā uzaulekšoja
sargs:
braucot! Tūdaļ no zvanu torņa sāka gavilēt visi pulksteņi.
Bet ceļā no meža parādījās sešu zirgu pajūgs. «Tie N. muižas barona zirgi,» sprieda pazinēji, kad pajūgs jau bija
tuvu. Un ratos bija redzams cienīgs, sirms tēls. Bet bukā
kučieris un mūks
sulainis jeb paklauža tam blakus.
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Rasa atkal bija pirmais, kas draudzes vārdā apsveica
bīskapu un nolasīja tam garu, uz lapas rakstītu runu. Mācītājs turpat to pārtulkoja. Visiem izlikās, ka uz to bīskaps
skaidri un saprotami teica latviski «paldies», bet patiesībā
viņš bija teicis pārmetumu: «Balbesi! Viņi man vēl nezin
krieviski!»

redzēja, kā'tēvam rokas trīsēja, kā baznīapjukuma izkaisīja sveces un nevarēja
vien uzpūst ogles kvēpināmā trauciņā jeb kaģilā. Arī pats
mācītājs bija uztraukts un īso krievu «moļebnu» noturēja
aizgūdamies un kļūdīdamies, tā ka bīskaps pa reizei neapmierināti ierūcās: «Vai tu, pop, esi službu jau aizmirViktors labi

cas

stārasts

aiz

sis?»

Uz ko

mācītājs gāza tik vaļā bīskapam: «Mnogi ļeta!»
arī latviešu draudze pilnā mutē. Pēc šīm garīgām ovācijām bīskaps turēja savu runu, kurā izteicās, ka
latvieši esot bagāti, bet neprotot lāgā krustu mest. Un
visai draudzei bija jāmet krusti. Bet bīskaps skatījās un
brīnījās. Mācītājs izskaidroja, ka te daudz luterāņu. Un
tie to krustu jauc. Atnākuši aiz cienības un ziņkārības.
Tad atnesa no mācītāja mājas mīkstu krēslu. Un bīskaps
apsēdies katru svētīja, dāvināja misiņa krustiņus un ļāva
draudzei skūpstīt savas rokas. Bet svētību dabūja arī daudzi luterāņi, jo burzmā pa baznīcas kaktiem bija iemācījuKo uztvēra

šies krustu mest.
Pienāca

arī

Viktors

dažus vārdus. Un

ar

tēvu.

brīnums

Mācītājs teica bīskapam
pats bīskaps ār savu roku

noglaudīja Viktoram galviņu un teica: «Nodzied, bērns,
man kādu
troparu (slavas dziesmu)!»
Viktoram balstiņa ietrīcējās kā putniņam sirsniņa, kad
tas notverts. Un viņš dziedāja skaļi, droši paša lielā bīskapa
apustuļa vietnieka priekšā. Bīskaps vēlreiz noglaudīja mazo Viktoru. Teica kādus vārdus mācītājam.
Likās, kaut ko par garīgo skolu.
Viktors

Garīgā

viņš taču bija

saprata

skola!

Jauns,

savādu cerību

draudzes
stars

skolnieks.

lauzās

viņam

sirdī.
Pats

Rasa bija

līdz

asarām

kustināts. Tāds

gods viņa

dēlam!
Vēlāk vakarā, kad

bīskaps mācītāja mājā gāja pie miera,
dziedāja viņam serenādi, Bēthovena «Svētā nakts, ak, izlej tu!».
Iznāca mācītājs un teica Rasam: «Viņa eminence lika
pateikties jums par apsveikumu. Un pieprasīja, kamdēļ
draudzes skolnieku koris
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jusu Viktors netiekot sūtīts uz_ garīgo skolu. Var but, ka
pareizticības karotājs.»
Paldies, cienīgtēvs, no īsti pareizticīgas sirds; bet
kas tad manā mājā būs par saimnieku, kad es līdz ar jums
un
bīskapa eminenci kādreiz gavilēšu pa debesu prietur iznākšot

kiem?
Tās

vēl

ir izrunas,

mīļais, tikai izrunas! Jums atliekas

jaunākais dēls.
Bet kas tad ies zaldātos?

jau Viktors zināja. Katru reizi tēvs tā prata izvairībija tikpat kā rokās.
Nu, un tagad klusu visi šķirsimies, viņa eminence
Pateicos vēlreiz
teica mācītājs apkārtējiem.
jau dus,
To

ties. Un te laime

visai draudzei!...
Bet

te

atdarījās balkona durvis, parādījās bīskaps un
svētīja. Koris spēcīgi uzdziedāja: «Ilgus ga-

vēlreiz visus
dus!»

Tagad vai nekad! Un mazais Viktors izspraucās cauri
dziedātājiem. Pieskrēja pie bīskapa, ieķērās tam rokā un
teica: «Ņemiet mani līdzi uz pilsētu! Es gribu mācīties un
tikt par priesteri!...»
Sī negaidītā pārdrošība visus

pārsteidza. Bīskaps smaipats mazais Dāvids, kas man
šodien baznīcā koklēja? Mācītāj, jūsu pienākums par viņu
parūpēties ...» Visi to dzirdēja.
Palikušie draudzes locekļi šķīrās. Rasa dusmojās uz
dēlu. Kā viņš tā iedrošinājies? Rīkstes vajadzējis, vairāk
dīja

un

teica: «Ak tu esi tas

neko!
Viktors
kuru

klusēja un
nevarēja vairs

nesa sevī
ne

ar

līdz

apņemšanos

un

spītību,

kādām rīkstēm izārstēt.

Nākošā svētdienas rītā Rasa nebrauca

uz

baznīcu. Bet,

salasījis mājiniekus un kaimiņus, turēja stundas trīs garus
pātarus. Pats lasīja, dziedāja ar citiem kopā un teica
garu, garu pamācību. Bet Viktoram bija visu laiku jāstāv
ceļgalos un jāraugās uz svētbildēm kaktā. Tas par to, ka
viņš tā uzdrošinājies ar bīskapu. Labi vēl, ka māte, tēvam
neredzot, paguva Viktoram zem ceļiem pagrūst vecas vilnainas zeķes.

Rudenī

skolā

Viktoru saukāja par bīskapa krustdēlu.
viņam šķauda. Aiziešot uz pilsētu mācīties,
dabūšot tur smagu, durnu galvu. Un gan tad no skolas
Saimniekdēli
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Kalpu dēli viņu apbrīnoja. Sak, kāda viņam
taisnojās un dievojās, ka tas nenotikšot. Kā jau dzimtam zemniekam, viņam bija kauns no privilēģijām. Tā pastala baidās no zābaka.
Katķismu draudzes skolā mācīja pats mācītājs, pie tam
krievu valodā ar slāvu Bībeles tekstiem. Kā te lai izprot
sv.
smago, grūto dogmatiku? Lielākās mokas bija pie tās
Trijādības izskaidrošanas. Nekādi nevarēja iebukņīt durizsviedīšot.

laime! Bet Viktors

galvās pārliecību, ka vienā personā var būt trīs sejas
trīs ir tomēr
viens! Sevišķi par to balodi
liela
šaubīšanās
un
gudrošana. Veltīgi pagāja viena,
bija
otra stunda. Mācītājs dusmās teica: «Līdz vakaram jūs
man sēdēsiet,
ja neviens nesapratīsiet! Kas pirmais salai
izmeklējas no manām grāmatām to, kura vipratīs,
lai ņem kā godalgu.» Ilgi klusēja klase. Neun
patīk,
ņam
sasniedzama likās solītā prēmija.
nās
un

šīs

Cēlās Viktors Rasa. Un tik bēra gan krieviski, gan slāun tā minūtes desmit. Mācītājs neteica ne vārda,

viski

aizcirta
Velak

grāmatu
atnāca

un

cēlās.

zvaniķis

un

teica,

ka

cienīgtēvs

aicinot

Rasu pie sevis.
Laikam atbildē ko

saputrojis,

nolēma viens

otrs,

tagad dabūs sukas, aha!

Mācītājs saņēma Viktoru svinīgi, stādīja pirmo reizi
priekšā savai ģimenei un viesiem:
Te mūsu profesors Viktors Rasa!
Dzirdīja viņu ar saldu tēju. Ēdināja ar cvībakiem un
skribuļiem. Viņš kautrējās, bet nebaidījās. Un pat pierādīja cienīgmātei, ka mēness saņem savu gaismu no saules. Varbūt mazliet arī no zemes... Un, ja tur uz mēneša
būtu

ganu meita

kāšiem

divi

spaiņtem, tad tā būtu
jau nomirusi vecmeitās.
zēns esot gudrs, no sejas interesanti
bāls un nemaz neizskatoties pēc zemnieka bērna. Tikai jau
nu
tās pastalas kājās, lakatiņš ap kaklu un mazliet melnumiņi aiz nagiem
Mums skola šauras telpas un slikts gaiss. Tur jānobāl,
nopūtās mācītājs.
tur

ar

jau apnikusi
Cienīgā atrada, ka
sen

un

un

varbūt

...

Rasa

pārnaca

žurnāla «Pčelā»

skolā

kā

triumfators

ar

biezu

ilustrētā

gadu gājumu padusē.
Tagad viņš divkārši centās jau laikus notīrīt pļavā
ledusgāli no sniega. Palīdzēja pašai cienīgmātei apaut un
noraisīt slidkurpes. Viņai ļoti tikās šis sports.
Vienīgā izprieca lauku klusumā.
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veco

Kad sestdienā tēvs atbrauca pēc Viktora
šo

to

cītājam
ļiem, viņiem
skolā sēdēja
dīja

biruma

un

šīs

atveda mā-

rudenīgā
augmācītāju bija nopietna konference. Viktors
lādītes kā drudzī un gaisavas maizes
uz
no

un

no

zemes

ar

...

ceļam līdz mājām tēvs klusēja. Bet tad
māti nosēdās gultā un pieaicināja Viktoru. Tas nāca ar visu savu «Pčelū» kā tiesas priekšā.
Tad tu gribi gan uz to pilsētu, uz to skolu? Saki
taisnību! Prasu vienīgo un beidzamo reizi. Kā tu atbildēsi,
tā būs. Tikai nemelo vecāku un Dieva priekšā!
acis nodūris, izdvesa Viktors.
Jā, gribu!
Visu

laiku

pa

mājās viņi abi

ar

Met krustu

un

skaties acīs!

Viktors ātri

pārmeta krustu, kā to dara pie stipra pērkona spēriena, un pacēla asarainās acis.
Arī māte apraudājās.
Tēvs nopūtās, klusēja. Tad dusmīgi piecēlās un aizgāja.
Jaunākais brālis Juruks, pie mūrīša piespiedies, sūkāja
izsalušu mežābolu

un

«Es gan nebrauktu,»

domīgi raudzījās
viņš domāja.

uz

vecāko

brāli.

Lieldienās Viktors pirmo reizi ieraudzīja pie psalmotāja
Krasnogorska divus semināristus. Bija atbraukuši uz svētkiem ciemā. Kādi braši jaunekļi!
Viktors bailīgi sasveicinājās un, saņēmis dūšu, prasīja
jaunākam:
Ko jums tur seminārā māca?
Tas savu atbildi
grieza taisni uz kaktu un neticami
basā izdvesa:

zemā

Visu!

Vairāk
Bet
acis

ar

neko neteica

lielākais

un

un nogriezās pavisam nost.
pat nepaskatījās uz Viktoru, tik sabolīja

norūca vēl zemākā basā:

Kto seij?

Lepni
melnās

un

mācīti

viņi bija. Garos, melnos svārkos un
cepurītēs. Ko nu viņi ar Viktoru runās,
Viņi iedvesa cienību un bailes.

studentu

gana zēnu?
Vēlāk pa visu draudzi
runāja, ka svētkos draudze un
baznīca pārcietušas lielas briesmas. Viens no atbraucēar

jiem semināristiem lasījis liturģijā «Apustuli» tādā pērbalsī, ka apkārtstāvošiem, sevišķi sievietēm, galvas

kona
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sevišķi
džinkstējušas un ausis aizkritušas. Bet veči
beigām
skatījušies vien augšā, lielajā velvē, ka tik
nesagāžas baznīcas kupols
vien
uz

...

Viktoru Rasu uzņēmās
kalna

sagatavot

uz

eksāmeniem Krievu

psalmotājs. Bijis seminārists, kuram

arī

bija bass,

kā toreiz tam semināristam.

bet gan mazāks

Viņš dzēra daudz šņabja. Eda sausu rudzu maizi un
piestrēba kāpostus. Ap kaklu nēsāja dvieli aptītu. Muti
reti mazgāja. Arvienu tanī pašā uzvalkā. Plecus savilcis
uz
augšu, vienīgam mētelītim apkakli uzcirtis, rokas piedurknēs sabāzis, acis nodūris uz zābaku purniem, kuri
bija pelēki, cauri un netīrīti. Bet pats mierīgs, filozofiski
vienaldzīgs.
Par viņu runāja, ka viņš gudrs, tik viņam mācītāja
vietu nedodot dēļ dzeršanas. Un arī tamdēļ, ka nevarot
sev

sievas

atrast.

Viņš nosēdināja Viktoru sev pretim kā līdzbiedri. Par
Viktors nobrīnījās, jo bija paradis skolotāja priekšā
kājās stāvēt.
to

Lai

sēžot.

Jo

laiks

esot

stāvēt,

laiks sēdēt.

Visam

laiks.

savs

Un tad saka tā:

...Tu, jaunais cilvēks, tiksi

novests uz pilsētu un
soģu rokās! Tie tevi tirdīs un pratinās kā citreiz tie rakstu mācītāji. Bet esi tu drošs, nevainīgs kā
balodis un viltīgs kā čūska! Tu atbildi, bet neļaujies sevi
aiz deguna vazāt! Jo citādi tu kļūsi pazudināts. Un, kad
tu izturēsi šo pirmo sutu vai ugunīgo hejennu, tad tu tapsi
no āžiem nošķirts un uzņemts aunu pulkā. Un nokļūsi garīgā cietumā purgatorijā jeb šķīstītavā, kur ap tevi liks
zinātnes ķēdes un pērs tevi ar visādu gudrību pātagām.
Apģērbs tevi no galvas līdz kājām, pat zābakus un cepuri
tev dos. Bet tu tik klausies, esi mēms kā zivs un nesaudzē
savu pieri, kad tā pret akmeņiem jādauza! Lai akmeņi ar
tevi runā! Citādi tu kļūsi tekulis un bēgulis virs zemes.
Un, kad tu būsi četru gadu kārdināšanu izturējis, tad tevi
pestīs no šī cietuma kā mūsu Lielo Maestro, kad tas
tuksnesī bija gavējis četrdesmit dienas un naktis
nodots tur

...

Tu

šķīstīts, spodrs un tīrs kā vasku svece. Un tad
tevi kā derīgu koku pārstādīs brīnišķīgā dārzā. Tu iedegsies kā svece gaišā liesmiņā. Tu kļūsi bursā, tas ir, seminārā,
šus
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būsi

un

sauksies par bursaku.

Un tur tu

gadus kā pa Ēdeni. Divus gadus

ar

staigāsi vēl

se-

retorikas smaidu

tavām

uz

divus

filozofa krunku pierē un
ar
lūpām, divus
dziļi aizvērtām teologa acīm. Un tad tu jau

ar

dēvēsies par studentu.
Un pa visu to laiku tu aizmirsīsi

savu miesīgo tēvu un
pieķersies citiem, un tie būs kā
ķerubi un zēravi, kas tevi uz spārniem augšup nesīs.
Un, kad tu tā būsi ar bijību no atzīšanas koka baudījis,
tad tevi no turienes izspļaus laukā, aiz tevis aizvērsies
Ēdenes vārti un
tu būsi tāds kā tagad es...
Ka tagad jus?!

māti,

māsu

un

brāli

un

...

jā, jaunais cilvēk, uz mata kā es! Un tad vēl
mazliet no arheoloģijas un alķīmijas, lai tavas paredzēšanas tevi nemaldina. Sāksim kaut no Gogoļa un PomjaJā,

lovska ēras

jeb laikmetiem!

Kas ir bursaks?
citāds
cilvēks.
Tas
ir
Bursaks
nav
pat cilvēks.
Viņš
augstāka būtne. Viņam vispirms jāmācās iztikt
un
galā tikt pašam ar sevi: gnofti seavtonl Viņam nav
pasaules. Un pasaule nav viņam jeb viņa dēļ. Viņš absolūti viens
lielā, melnā tukšumā. Lai katrai dienai pietiek ar viņas rūpēm! Omnia mea mecum fero! Viņam nekas nepieder. Un arī viņš nevienam nepieder. Tu redzi te
še bagāto landšaftu ap mani: galdu, divus krēslus, gultiņu etc. Vai tas ir mans un man? Tas vienīgi laika un
telpu uzspiests atribūts. Bursaks ir esošā noliedzējs un
topošā pravietis. Viņam kā pravietim citu ieroču nav kā
tikai...
Un

viņš ar kreiso roku ieķērās sev krūtīs, bet ar labo
spēcīgi sev pa pieri. Un tad no pieres kā no svētnīcas
labo roku strauji meta gaisā
kā lepnu gotisku torni ar
rādītāju pirkstu pašā smailē
Un tamdēļ viņš no sabiedrības izstumts. Homo
sapiens! To tu, zīdainīt, sapratīsi, kad sāksi smēķēt papirosus un dzert šņabi!
Bet tagad, pax nobiscum, mēs uzsākam tālo, grūto, nezināmo ceļu. Nepaliksim kaunā mūžīgi! Āmen
Un ta Viktors kļuva vasaras
skolniekos ar noteiktu
sita

...

...

...

sagatavoties uz iestāšanos garīgā skolā.
ilgas un cerības saka realizēties.
Ganos tagad gāja Viktora vietā Juris. Un Viktora nostāstos par zinību gaitu maz
klausījās.
Es atkal būšu par opicieri!
viņš lielījās Viktoram.
Ganos cēla no māliem torņus un cietokšņus. Kad bija
izkaltuši, ar akmeņu lodēm tos sašaudīja drupās. Un at-

mērķi

Viktora karstas
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kal

no
jauna cēla. Viņā viruļoja cits
tāja praktiskais ģēnijs.
Tēvs noteikti paziņoja Viktoram:

postītāja

un

radī-

Ja tu nesamācīsies man tā, ka tu tieci uz pilnīga
«kroņa», tad tūliņ likšu pie arkla!
Tad
aizstāvēja to māte.
Ko tu nu baidi puiku?
slotas kāts, un tad liksim
tev
āzis
un
jāpērk
jāapkaļ
jau
to arāju leceklī.
Viktoram
šūdināja jaunas vilnas drēbes spilgti zaļā
krāsā. Neesot nekāds pelēcis, taču saimniekdēls. Viktoram
nepatika. Kaut taisījuši melnas!
Kas par kungu jau?! Tūlīt melnas! Kā tad tevi tur
no
citiem atšķirs? Atbildēsi labāk kā citi, bet drēbju dēļ
vēl sajauks ar nemākuļiem
Mācītājs bija ļoti apmierināts ar mācību gaitu.
Pašam Rasam arī nāca liels iepriecinājums. Kādā jaukā
jūlija mēneša svētdienā viņa sapnis piepildījās: viņš tika
Krievu kalnā par baznīcas stārastu! Jo Nikolaja zaldāts
bija aizgājis Dieva mierā.
Pienāca augusta dienas. Rasa ar dēlu beidzamo reizi
bija pie mācītāja. Tēvs pateicās vēlreiz par goda amatu.
Priesteris dēlu svētīja jaunajā ceļā. Deva padomus. Uz
lai atbild!
pilsētu zēnu vedīs pats skolotājs. Uzņēmies
Un tā viņi kopā ar psalmotāju nozuda no Krievu kalna.
Mācītājs vēl ilgi sekoja viņiem no balkona, bet cienīgmāte māja ar lakatiņu.
...

Vadībās

māte apraudājās. lesēja Viktoram mutautiņā
paškrātas naudas. Visu vēlreiz apčubināja un
mīļi noskūpstīja savu Viķīti.
Pēdējie tēva vārdi bij:
Ņem vērā, ka tu esi draudzes stārasta dēls!
Ceļš gāja cauri ganībām, taisni garām Jura ganāmam
pulkam.
Juris pieskrēja klāt.
žūksnīti

Ak

tad

tu

nu

jau brauc

uz

to

pilsētu?

brauc!

Ko tad tu apturēji? Vai kustēsies?
Es varu
vicinādams, uzsauca vedējam.

robežai

paskriet ij līdz
Bet Viktors jau nolēca

rās

ar

Kranci līdz

...

no

ratiem

un

asarām

acīs

apķē-

raisījās vaļā un taisnojās:
jau tik tā pa jokam. Kāds tu tagad savāds jaudrēbēs! Tīri zaļš kā linu mārks. Nu, ardievu! Lai tev
Es
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nu,

Jurim ap kaklu.
Ardievu, brālīt!

Juris

nās

Brauc

viņš, rīksti

Gan jau es tikšu galā ar
ar tiem eksāmeniem!
lopiņiem! Redz’, kā atēdušies, gremo vien ... Kranci,

izdodas
tiem

Skriesim līdz!...

Kranci!

mājas robežu. Viktors vēlreiz atskatījās
kūpošo mājas skursteni. Uz kalnu, kurš kā senlaiku
kuģis, apgāzts, smilšu piesērējis, aizaudzis, palikās tur
atpakaļ, viņam aiz muguras
Pārbrauca tēva

uz

...

II

GARĪGĀ SKOLĀ
Ganu

lielpilsēta. Kāds neizmērojams konpirksti saķer mazo sirsniņu un sastrauji, tik baigi. Sīs platās ielas
krustiem šķērsām no akmeņiem, uz kuriem zābaki klab!
Sīs vakara ugunis, kuras sveic un draud, šī ļaužu drūzzēns

un

trasts! Drebošie sapņu
tur to, lai nepukst tik

mas

čaloņa! Tas reibina

un

gurdina.

Mājvietā šaurā, cietā gultiņā Viktors grozās un nevar
aizmigt. Acu priekšā Rasas māju priežu kalns kā apgāzts
kuģis. Un svētais klusums ap viņu. Bet te nerimstošais,
savādais pilsētas troksnis kā vaļā palaistas dzirnavu slūžas sasniedz dzirdi pat klusā naktī. Un rīt? Rītu viņam
jāmostas uz jaunu dzīvi...
paša rīta sojo ar psalmoKrasnogorskam mugurā
saburzīti svārki. Tie esot vēl no bursas pēdējie,
dotie svārki. Kaklā tam krādziņa un melna šlipsīte,
sagriezusies. Saulīte mirdz, un uz ielas jūtama
ceptas baltmaizes smarša.

Klusu

tāju

drebēdams, Viktors

Krasnogorski

melni,

kroņa
greizi
svaigi

Kur te pilsētai

uz

no

skolu.

sākums, kur beigas,

nevar nojaust. Viss
māju mistrā. Galva atkal reibst no trokšņa,
no
neredzētās kustības,
steigas un klusa augusta rīta
svaiguma. Bet galvai jābūt skaidrai. Viņa tagad atbild

vienā ielu

un

par visu nākotni.
Nav te vairs
basām

kājām.

ne

ēnas

no

Ģērbušies

lauku dzīves. Neviens
kā

svētdienā.

Vai

te

nestaigā
mūžīgi

svētki? Un visi

sveši, sveši. Neviena pazīstama. Pat tā kā

zobojoši skatās

uz

rums? Taču

Luk,

viņiem abiem. Vai viņam ceļgalā

cau-

ne.

skola!

Rada

beidzot

ar

kūpošu

papirosu

Krasnogorskis.
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Viktors

pat

apstājās.

Viņš

nebija

gaidījis.

Tad

tāda

viņa?
Liela

māja ar zilu kupolu, zelta krustu galā, ar
«Garīgā skola».
Visapkārt liela, cieta mūra sēta, plašs pagalms. lelas
pusē treliņi. Cauri tiem redzami koki, krūmi, puķes un
uzkopts dārza laukumiņš. Tīri tā kā <pie lielkunga
muižā. Pati šī māja liekas kā brīnumu pils. Daudz lielāka
par barona pili. Trīs stāviem, gaišiem logiem. Tādas viņš
vēl nav redzējis. Tādā bija vērts dzīvot. Pat visā pilsētā
nav
daudz tādu māju, cik varēja novērot uz lielās, bezgala garās ielas, kura stiepjas no stacijas līdz pat smilšu
kalniem. Gandrīz ielas galā viņa. Grandioza, noslēpumu
pilna.
Skolas koridorā jau vesels pūlis jauno konkurentu dažādos apģērbos un raibā pavadonībā. Te laukskolotāji,
tēvi, mātes. Dzird krievu, latvju un igauņu valodas.
Visi savā starpā sveši, pat naidīgi.
Viktors iespiežas kaktā. Bet Krasnogorskis iet aprunāties ar skolas vadītājiem. Tie esot viņam pazīstami. Tie
pret visiem laipni. Visiem apsola kaut ko, visus mierina...
Kaut bijis tēvs, domā Viktors, citādi tīri vai bailes. Vai
mūra

zelta uzrakstu:

tad tiešām visu

šo drūzmu

saliks skolā?... Nezin vai tik

viņam nebūs jāatgriežas atpakaļ pie Juruka, Kranča un
gotiņām?
Atver kādas durvis, un zēni sabrūk iekšā lielā, gaišā
telpā, kur skolas galdi. Ar varu Rasa izcīna sev vietu uz
pirmā sola.
Pa logiem redzama plašā skolas sēta. Aiz tās tā kā liels
atkal mājas un baznīcas.
un
kāpostu dārzs
Pēkšņi visi uzraujas kājās. lenāk cienīgi vīri mundieros,
arī divi mācītāji.
Nu tagad, brālīši, dziediet «Debesu Ķēniņ!»!
saka
labsirdīgi cienīgākais no visiem, laikam skolas priekšnieks. Zēni kautrējas. Skolotāji paši iesāk, un ilgi dažādās
nesaskanīgās balsīs improvizētais koris dzied aizlūgšanu
par debesu Garu, kas lai tagad nāk un mājo starp viņiem.
Izsniedz papīru. Diktāts. Nav garš, bet grūts. Tūlīt
pārbaude Bībeles stāstos un katķismā.
Viktors Rasa vai raudādams stāsta par ķeninu Dāvidu.
Rasa redz, ka aiz durvīm pie abiem kvadrāta lodziņiem
notiek cīņa. Katrs no pavadoņiem grib tikt
pie lodziņa un
redzet, kas notiek klasē. Tur divas dāmas, un aiz tām pamirdz
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Krasnogorska deguns.

pārtraukuma ziņo pirmā pārbaudījuma rezultātus.
jābrauc mājās. Tie skābām sejām nozūd

Pēc

Pusei konkurentu
ar

visiem pavadoņiem.
Palikušiem

drošāks.

Krasnogorskis kļuvis

turpinājās pārbaude.

iekaro

ar

tādu

sparu cīnās

koridorā pie durvīm,
pie paša lodziņa. Slipsīte viņam norauta. Ar kreiso roku viņš to spiež pie krādziņas, bet ar
labo turas pie durvju kliņķa un smaida kā velns.
Skolas priekšnieks, izdzirdis burzmu, liek no iekšpuses
ka

Viņš

vietu

sev

aizklāt

lodziņus.
Krasnogorskis gan protestē, jo pavadoņa skats caur
lodziņu morāliski stiprinot un balstot eksaminantu drošsirdībā.
Bet

nekas

nehdzeja. Krasnogorskis atkapas

ka

cit-

kārt Sātans.
Pievakarē nogurušiem konkurentiem turpat koridorā paziņo galīgos rezultātus. Klusums tāds, ka cits cita elpu
dzird. Pieņemti pilnīgā kroņa pansijā: Rasa tur dzird arī
savu vārdu;
un
prieka sārtums tam līst pār vaigiem
Par ko tad taisni viņam tāda laime? Atmiņā iespiežas vēl
citu latviešu vārdi: Andrejs Andersons, Antons Bergs, Jānis Zariņš, Jēkabs Šiliņš, Kirils Cinīts, Pāvils Zaķīts, Pē...

teris Rutkis
nāk

...

savādi,

No kurienes tie,

nedzirdēti

Koppels, Kuks, Šiks, Ristkoks
zovs,

Pjitkins,

Rižovs

Nebūs te vairs tā kā

no

igauņu
un

Liivs,

Pihlaks,

Jermolajevs, SiNeredzēta, sveša pasaule.

un

citi.

kādām draudzēm? Tad

vārdi
krievi:

draudzes skolā.

Nē, ne!
Te sirds

no nezināmā, neparedzamā sažņaudzas un atstrauji lec kā aizšautam zaķēnam.
No lauku dzīves viņš tagad izrauts. Viņš viens uz tālā,
mirdzošā ce|a, kuram
saskatīt tikai
var
pirmo balto
līkumu. Tālāk mainās gravas un uzkalniņi. Aiz tiem liels,
drūms mežs. Un ceļa vairs nevar samanīt. Viņš kā zemē
nogrimis. Kas būs, kā ies?
Rasam aiz muguras stāv Krasnogorskis un čukst: «Lai
nu tavs kalps,
ak, Kungs, mierā aiziet, jo viņš ir redzējis
to pestīšanu...» Un pats sāk beidzot jautri smiet. «Sak,
iesim nu un pirksim zābaku birsti, tējas trauku un dažādu

kal

furāžu! Jo
Otrā

ne

rītā

no

maizes vien dzīvo cilvēks.»

ierādīja telpas

un

uzņēma

visus

internātā.

Pavadoņi, tēvi, mātes klejoja līdz pa skolu ar mantiņām,
ar
sviesta spainīšiem. Klusu pa kaktiem atvadījās no
puisīšiem un gāja, zuda viens pēc otra.
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lespiedis Viktoram rokās trīsrubļu gabalu, Krasnogornoglauda viņa galviņu un teica:
Ej nu, krusta karotāj, tālāk pa plašo skolas koridoru,
meklē jaunas teritorijas! Un atrodi pats, kur tev galvu
nolikt! Kad vārnēns ir pieaudzis, māte to izgrūž no pē/kļa.
Bet es kā balodis ar eljes koka zaru knābī atgriezīšos
atkal savā Noasa šķirstā, mūsu Krievu kalnā. Tad paliec
nu! Grimsti zinībās, kaujies ar biedriem, klausi priekšniecībai un slavē Dievu, kas tevi radījis!...
Krasnogorskis gāja. Pat neatskatījās.
Viktors bija viens pats. Neviena, neviena tuva cilvēka!
Koridora galā viņš piespieda galvu pie loga un raudāja
par visiem mīļiem, kas palikās tur tālu dzimtā pusē, par
skis

auksto

kura

vienaldzību,

dvesa

skolas

no

varenajām

sienām.

Skanēja rupji soļi. Pienāca kāds pelēks puika.
Ko raudi? Vai tev kas sāp?
Nē. Tā tikai. Žēl māju
Man jau arī bija žēl. Es jau izraudāju žēlumu.
Ak tu arī raudāji?
...

Kā tad. Vakar.
Nu, tad es labāk neraudāšu!
Zināms, vai tad mēs meiteni,
meklēsim ūdeni

dzersim

un

vai?

lesim

labāk

sa-

tēju!

Kā tevi sauc?
Viktors Rasa.
Antons
Un mani
Cik labi! Es

no

Bergs. Es

no

L. draudzes.

K- draudzes.

Tad

jau mēs kaimiņi.
viņi sāka sarunāties latviski. Gāja lielajā ēdamzālē,
kur bija gari galdi un soli, melni krāsoti kā zārki. Lielā
kublā vārījās ūdens. Viņi apsēdās, kur gadījās.
Tur Rasa dabūja zināt, ka skolas priekšnieks Andrejs
Un

Ivanovičs arī

latvietis

un

daži

skolotāji

arī

latvieši. Sar-

kanbārdains
zes

apkalpotājs pa galdiem izdalīja rupjas maigabaliņus un sabēra sāli šķīvjos. Bet abiem zēniem

uzkliedza:
Nav brīv runāt čuknu valodā!
Mēs

jau latviski...
jūs domājat gan laikam, ka kroņa maize ir

Un tad

priekš šādiem tādiem latviešiem?
Mums maizes

nevajag, mums ir pašiem savi kliņģeri.
ilgi jums ies tā ar tiem vācu’kliņvēl būs dažreiz krievu maizes jālūdzas!

Nu redzēsim, cik

ģcriem!
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Un

kā

Sāka rasties ēdamā zālē kā

atbraucēji

arī

un

baiļodamies jaunie audzēkņi

vecākām

no

klasēm.

Brīvlaiks

rītu

beidzās.

leskrēja kāds
kliedza

Tu,
nos

resns

audzēknis

ar

papirosu zobos

un

uz-

maizes pārzinim:

Semjonl Kamdēļ tu laid pie visiem galdiem jau-

šmokus? Lai sēd savā vietā, tur dibenā!

Pie

Rasas

un

vāķaties prom

uz

Berga pieskrējis, uzkliedza: «Acumirklī
viņu galu! Te, zāles vidū, sēž otrā un

trešā klase.»

Bergs atbildēja: «Kad man liks skolotājā kungs, tad
jau nu neklausīšos.»

es

iešu. Jūsos

Ak tā?!
skolnieks paķēra maizes gabalu un tā iedrāza
Bergam pa pakausi, ka maizes gabals sadrupa un aizripoja pa grīdu, bet Bergs sāka skaļi raudāt.
Rasa nekad nebija redzējis ta ar maizi svaidāmies. Arī
tādas varmācības nebija piedzīvojis.
Svešais

viņi abi nolēma un izgāja koridorā.
Un par to arī sūdzēviņiem uzmanīgi sekoja.
sim, ka viņš pīpo papirosus!
Jāiet sūdzēt,

Svešais

Viņi abi piegāja pie šveicara Vikentija un prasīja, kā
pie Andreja Ivanoviča.
Kam jums?
Tur viens pīpoja papirosus un man- svieda ar maizes
gabalu.
Sūdzēt tādu nieku dēļ? Jūs jau paši vēlāk tāpat darīsiet. Labāk neejiet!
Andrejs Ivanovičs nemīl, ka katra
nieka dēļ iet sūdzēties. Un, ja arī iesiet, tad jūs par to
biedri vēlāk piekaus... Tā gan, mani zemnieciņi!
tikt

Viņi to lietu pārdomāja un griezās atpakaļ. Bet jau aiz
viņus sagaidīja tas pats svešais skolnieks un, neko
neteicis, cirta Bergam ar roku sejā.
stūra

Tā

Tu,

zaļā

pie

mums

varde,

pārmāca spijonus!

arī

to

pašu

dabūsi!

Jūs

man

viņš

spijonēt?
draudēja

Rasam.

Viņi abi, bailēs satvēruši galvas, bēga un iebruka pa
Brīnījās par notikušo. Un tikai pēc laba
trepēm
laika uzdrošinājās ierasties atpakaļ ēdamā zālē.
Rupjā skolnieka vairs nebija. Par viņiem abiem daži
ņirgājās. Viņi apbēdināti, aizvainoti savās taisnības jūtās, salasīja trauciņus un kāpa atkal pagrabā, kur bija norādīta

pieliekamā

vieta.
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Rasam nebija ne skapīša, ne lādītes. Krasnogorskis nebija teicis, ka vajaga. Viņš paslēpa savas mantiņas pie
Berga. Abi skatījās pagraba sienās. Tur bij redzami daži
muļķīgi un pat nepieklājīgi uzraksti ar ogli, krītu, viksi un
pat sviesta traipi. It kā te ar sviesta pikām būtu pikājušies
kā

ziemā. Kas tie par burtiem?
Tie grieķu un latiņu vārdi.

Būs arī mums jamācās.
Viņi izdzirda balsi no kakta, kura skanēja aizslepusēs
aiz pacelta kastītes vāka. Viņi piegāja klāt.
Tur paslēpies mielojās
pie šķiņķa un sviesta cibas
Andrejs Andersons, sarkanmatains zēns gudrām, zilām
acīm un vasaras raibumiem pārklātu seju.
Kas tad tevi macīja, ka tu jau zini?
bursaks. Izņēmām visu,
Mūsu draudzes skolotājs
kas vajadzīgs, lai iestātos skolā. Nebija vairs ko darīt.
Tad ņēmām priekšā arī garīgās skolas kursu un sākām tās
valodas...
Un

viņš aizcirta lādītes vāku, it kā slēpdams viņas

sa-

turu.
Tad

jau tev būs viegli mācīties?

Laikam.

jau bija trīs draugi. Igauņi turējās savrup, nedraudzēties, ne runāt. Jo runāja
ar vienu ne
krievu valodā vāji, nepareizā akcentā. Krievi bija pa daļai garīdznieku dēli, pa daļai tepat pilsētnieki un kā slīpētāki ar zemniekiem nesagājās.
Tad jaunos saaicināja pie komisāra jeb saimniecības pārziņa. To sauca par Melbārdi, lai gan tam bija gaiša bārda.
Tas bija vecs draudzes skolotājs no pareizticības pirmiem
laikiem. Pie viņa visus materiālus saņemšot. Viņš visiem
pūzdams elsdams arī galvas apcirpa un jokoja ar igauņiem, jo dažus vārdus zināja. Tad visus pirtī sadzina. Šovakar būšot pirmās vakariņas. Rīt
Marijas aizmigšanas
diena ar gavēņa pēcpusdienu, bet parīt stundas.
Tatad latviešu elements, kā likās, skola bija
diezgan
spēcīgs. Un latvieši nejutās gluži vientuļi.
Pirts bij liela koka māja sētā. Lielāka
par kaut kuru
draudzes skolu uz laukiem. Turp jāiet katru nedēļu
cīņā
pret kašķi un utīm.
Vakariņas sāka ar lūgšanu. Klāt bija pats Andrejs Ivanovičs, tērpies garos naktssvārkos. Laucinieki gavēņa zupu
nevarēja ēst. Bija tik daudz eļļas, sīpolu. Tik daži igauņi
to baudīja. Tie esot pieraduši pie zivju trāna.
Turpat noturēja vakara lūgšanu, un visi devās plašās
Viņi
gribēja
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nu

ne

gultiņa ar spilvenu un
spožs un tīrs. Un,
plānu
krustus metuši, tie saldi iemiga un sapņoja par dzimteni.
No logiem bija tālu redzama visa pilsēta līdz pat palsai
Daugavas strīpai. Bija redzami tur burinieki, tvaikoņi.
Pat tālās bākas ugunis, kas spilgti liesmoja un dzisa, lai
gan bija rīts. Uz jūras esot tumšs, rādot kuģiem ceļu. Tad
tur bija pati jūra! Viņi ilgi logos raudzījās un domāja
par tālām vietām, no kurām tie tagad šķirti.
Modās rūkoņa visos koridoros. Radās kopā visa skola.
Salaida beidzot visus klasēs. Liela kņada, kauja bija pie
solu ieņemšanas. Rasa, Bergs un Andersons jau iekaroja
vienu solu lielās, ērtās, gaišās klases dibenā. Tiem piesitās kāds igaunis. Bet tad no igauņa šo vietu nopirka par
sviesta klaipu latvietis. Tas bija Jēkabs Šiliņš. Nu viņi
kopā četri.
Bija jāiet uz vikses dalīšanu un zābaku spodrināšanu
sētā. No liela katla apkalpotājs katram lēja uz papīra,
saujā, pa karotei. Vikse šķīda uz visām pusēm. Vecāko
klašu audzēkņi lika jaunajiem spodrināt sev zābakus. Kas
atteicās, tiem degungalus melnus notriepa. Bet igaunim
Šikam tā ij pielīmēja pie pakauša visu papīriņu ar viksi.
Tas raudādams aizskrēja galvu mazgāt. Lai ejot sūdzēt
kaut Andrejam Ivanovičam! Vai zinot, kā vainīgo saucot?
Un sūdzētājs vēlāk dabūšot tādu pašu traipu uz pašas
pieres.
Tad atkal sausu maizi visiem dalīja. Un paši savu tēju
dzēra. Tad zvaniņš aicināja visus aktu zālē. Tukšā istabā
ar lieliem logiem, soliem
gar sienām un lielu katedri.
Tur Andrejs Ivanovičs pārliecinājās, vai visi
jau kopā.
Katram viņš taisīja savas piezīmes
pat par zābakiem.
Pēter Rutkis! Kamdēļ tev, brālīt, mati tā kā suselņikam? Nodzīt! Kur tu biji, kad komisārs cirpa? Pilsētā? Uz
pilsētu bez pierakstīšanās nav brīvi iet!
Tad tas bija Rutkis! Pats resns, un mati
viņam ka

guļamistabās,

kur

katram

sedzeni. Viss

salmu kaudze

Viktor

uz

sava

lauciniekiem likās

visām pusēm saraina.

Kamdēļ

tev tāds zaļš uzvalks? Tev,
brālīt, te nav pa mežu jādanco! Tu te esi skolā. Un jāģērbjas kā visiem!
Ak tu nolādētā tēva fantāzija!
Viņš bija vienīgais zaļums melnā un pelēkā fonā. Tad nāca instrukcijas, kā jā-

Rasa!

izturas internātā,

«Ja kāds

lieta:

no

ārpus tā. Kā dievkalpošanā un stundās.
smēķēs vai dzers, vai neklausīs, tad mums īsa
skolas, brālīt, laukā!»
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zvaniņš un visi gāja baznīcā. Stājās garās
spožā, lielā telpā augstiem griestiem. Vīraka un
eļļas smarša. Daudz svētbilžu. Visur sveces, eļļas lampioni
mirdz. Dzied pašu koris vecākā audzēkņa vadībā. Un kā
Tad

atkal

rindās

dzied!

laukiem to

Uz

nevar

dabūt

dzirdēt.

Arī Viktoram

gribētos. Tā vilinoši skan sīkās,
maigās balstiņas. Un savādas jūtas, tā kā pateicība nezināmam, spraužas dvēselē cauri parastam, šurpu atvestam
liriskajam dabas mieram. Viss tas vēl miglains, nesaprotams. Bet gan jau kādreiz sapratīs, kam tas viss!
Pēc gavēņa pusdienas visi laucinieki dodas pie saviem
skapīšiem un lādītēm un smiedami ieturas no jauna. Jo
tur nebijis ko ēst.
vai

tūlīt

līdzi

dziedāt

Te ierodas kāds

Kā
Mužiki!

drīkstat

Lopiņi!

vecākām klasēm.

no

gavēņa dienā ēst

gaļu un sviestu? Ko?
grēks! Un gan jums par to sados
No skolas padzīs! Elku dievu kalpo-

Tas

Andrejs Ivanovičs!
tāji, jūs!

Visi nobīstas, aizcērt lādītes

Vot, duraki!

māju, ka

arī

mani aicinās

un

izklīst.

Dopakaļ skolnieks.
pie stiprināšanās. Bet viņi aiz-

nosauca

tiem

mūk. Piena

puikas!
bija kāds sliņķis palicis uz otru gadu. Tas
skaļi stāstīja dažādas pamācības.
Ja prasot kāds no trešās vai no ceturtās klases jeb no
Pirmā klasē

tā saucamiem

sintaksistiem

dēļ, lai neatbild! Ja
arī

par

esot cietis.

kā katru sauc? Tad, Dieva

par to sitot. Pats
Tos, kas esot vaļsirdīgi,
arī

kungs

un

Jēzus

tos skaitot tad

spijoniem. Tiem te dzīves neesot. Un, ja kas klasē

tiekoties, tad vainīgo neizdot

ne

par kādu

naudu! Lai

no-

arī

kas būtu nodarīts. Un

vispār ar skolotājiem un priekšniecību neielaisties nekādos kompromisos! Tie visi krokodiļi,
rūcošas lauvas, kas apkārt skrejot, lai ko norītu
Bet
...

viņi paši taču esot nākošie bursaki
nevarot tie

sevi nostādīt

tādā atkarībā

brīvi studenti.

kā,

Un

piemēram, uz
laukiem mužiku skolās, tāpat te pilsētas skolās un ģimnāzijās. Tur visi esot tā kā aitas. Par katru nieciņu tik roka
augšā un sūdzēt: skolotāja kungs! Sak, tā un tā. Noslaukiet man, lūdzu, arī degunu!...
Te sūdzēt nedrīkst nekad un neko! Pašiem jāslauka savi
deguni. Pašiem vajag izdarīties savā starpā
Arī kad pāri darīts?
iemeta Andersons.
Jā, arī kad pāri darīts.
...

Kur tad ir taisnība?
48

Mums

pašiem

taisnība. Un tiem ies slikti,

sava

kas

citur meklēs taisnību. Gan

Par piemēru:
jau redzēsiet!
roku kādam igaunim pa pakausi...

stāstītājs cirta ar
Ej sūdzi!
Tas nopurpinājās vien. Bet nekur negāja. Tik baltām
dusmu acīm skatījās sitējā.
Lūk, tu esi īsts pirmās klases gramatiķis! Un no teun

vis

iznāks dienās bursaks,

tā beidza

savu

runu

mazais

briesmonītis.
Tas viss Viktoram izlikās dīvaini. Tad jau te bija divas
pasaules, kur viena no otras slēpās un pat apkarojās. Vai
tādam vajadzēja būt skolniekam pret skolotājiem? Paklausība

un

mīlestība taču tika vienmēr

un

visur sludināta kā

baznīcā, tā grāmatās.
Ja, te laikam bija kas cits.
Vakarā sešos

jau visiem jābūt internātā. Un durvis uz
darīt klasēs. Visi pastaigājas pa plašajiem koridoriem. Jaunie gramatiķi raujas pustumšajos kaktos. Bail no sintaksistu rupjībām. Tie iet kā vanagi caur
cāļu baru. Daži jau prāvi jaunekļi ar melnām spalviņām
uz virslūpas.
Trīs sintaksisti apstaj Cinīti. Tas grib mukt, bet viņu
āru

slēdz. Nav ko

nelaiž.

Ka tevi sauc?
Cinītis neatbild.
Ak tu

man

neteiksi?

Un kāds

garš sintaksists dod tādu triecienu Cinītim, ka
tas acumirklī ir zemē. Pieskrien Rasa un Bergs, palīdz nabaga Cinītim uzcelties. Cinīts raud. Viņi protestē pret tādu
sintaksistu rupjību.
Bet paši saņem to pašu. Un izvārtās pa grīdu.
Ak tu, zaļā muciņa!
dzird vēl par sevi zobojamies Rasa.
T-redz, kā apvēlās!
Velk ārā no kakta Pēteri Rutku. Tas ir ļoti
stiprs un
turas pretī.
Kā tevi

sauc?

Kas tev daļas?
Ak neteiksi?
Nē.
Tad še!

Noskan

Se tev arī!
tiem divi arī

pliķis.

Un Rutkis tā sit

pretī, ka

no

sintaksis-

apveļas.

Ta tad vīlistcrs!
tie iesaucas. Un visi trīs metas
Rutkam virsu. Tas skrāpē, plēš matus uzbrucējiem, zobiem
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kož

un

tā, ka

kājām sper. Bet viņu pieveic. Nogāž
Rutkis brīdi paliek guļot. Tad lēni,

zils tas savā klasē

zemē. Piekauj
gluži sarkans,

ieklibo.

Rutkis
viņiem, tiem žuļikiem, vēl rādīšu!
kliedz, ar dūri uz durvju pusi draudēdams.
Klasē rodas par viņa drosmi prieks.
Šovakar tiek jaunie visi piekauti. Tātad tradīcija. Tā
Bet

es

kā kristības.

ar

Cinīts, Bergs un Rasa noslauka asaras un nolemj kopā
Rutku vienotiem spēkiem pretoties sintaksistu varmācī-

bai. Un atriebt kaut tūlīt.

Kamdēļ jūs lienat koridorā? Sēžiet klasē,
Andersons gudri pamāca.
jūs neaiztiks...
Bet te jau ieskrien kāds

Anderson, tevi tur

un

ārā

un

neviens

saka:

sauc

...

Andersons, lai gan

baiļodamies, iet. Atver durvis. Tur
kāds sāk ar viņu runāt. Kur bijuši, kur nebijuši, citi klāt.
Un ar viņu notiek tas pats.
Viņš ienāk klase dusmu pilns. Un grib iet sūdzēt sitējus. Ar pūlēm viņu attura.
Pēc vakariņām un lūgšanas augšējā guļamistabu koridorā sazvērnieki notver kādu

sintaksistu

un

krietni to pa-

mielo. Tas izmūk.

Atriebēji gavilē.
Bet, kad naktī visi jau guļ, ierodas guļamās telpās vesels bars sintaksistu; dvieļus ap galvām aptinuši, lai nevar
pazīt. Un sāk ar ādas pletnēm, ar sagrieztiem dvieļiem, kuros iesieti ziepju gabali,
pērt visu jauno gramatiķu klasi. Visus no vietas. Sāpīgāki par visiem dabū
Rutkis. Sākas kliegšana un raudāšana. Izbēgt nevar. Pie
durvīm stāv sargi.
Tad atkal visi nozūd, soļi vien nodimd. Daži paslēpjas
tepat apakš izpērto gramatiķu gultām.
lerodas klašu uzraugs.
Kas te naktī par troksni?
Mūs sita sintaksisti,
savu

žēlojas Pāvils Zaķīts

un

kasa

muguriņu.
Kā

visus sita?

Visus.

Kas tie bija? Pazināt?

Nudien, nezinu.
Nevajag dievoties! Tas grēks. Un, kad nezini, kas
vainīgs, tad nav ko sūdzēt...
Pats tomēr dodas meklēt vainīgos.
Sintaksisti izlien no gultu apakšām. Uzdod vēl nabaga
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Zaķītim par pļāpāšanu ar uzraugu un nozūd. Zaķīts saritinājies guļ, un karstas asariņas līst pār spilventiņu. Bet
lūpiņas bēdīgi čukst: «Par ko, par ko?»
Otra

radīja zilumus. Un galvas do-

diena viens otram

mīgi kratīja.
Ja ta ies katru nakti, tad

ilgi nevarēs izturēt...

sprieda Rutkis.
Pusdienā trīs

pie tā

no

saucamā

notvertiem

soda

galdiņa

sitējiem sēdēja visu priekšā
pie sausas maizes un

ūdens krūzes.

Protams, apkalpotāji viņus vēlāk pagrabā, ķēķi

slepus

paēdināja.

un
gudrību bezdibenebija jānobīstas. Tas pats, kas draudzēs skolā, tikai izveidots neizmērojami plašākos apmēros. Katram
priekšmetam savs skolotājs. Un nebija viņi
ne rupji, ne
ar’ rūpīgi. Ne karstas mīlestības pilni, ne arī
ledus vienaldzīgi. Tikai cilvēcīgi, sausi un oficiāli. Cits
audzēkņus «tu»-tināja, cits «jūs»-ināja. Atbildot padevīgi
jāstājas katedra priekšā. Katra stunda jāsāk un jābeidz ar
lūgšanu. Tāpat katrs rīts, katrs vakars, katra maltīte. Visā
dzīvē kā gleznā: acis uz debesīm cēlis, jauns, bāls mūks
platā ierāmējumā. Pirmkārt, ārēji dievbijīga dzīvošana un,
vēlreiz
pirmkārt,
prāta asināšana. Otrkārt, «gnofti
seavton»
pazīsti pats sevi. Tā bija tā divkosīgā aksioma.
Tā visa alfa un omega. Tas nu tad bija jāizmācās, jāuzraksta. Tad un tādas jāskaita lūgšanas, jāmet sirsnīgi un
plati krusti, jāklanās līdz zemei. Kādiem augstiem un mūžīgiem mērķiem? Tas nebija jātirzā un jāanalizē. Dogmatisks
kults. Neviens kaut
imperatīvs un viņa ietērps
neieskatījās audzēkņu dvēselītēs. Ko
pa mazu šķirbiņu
viņi katrs jūt, kam pieķeras, kurp plūst viņu intereses,
kam viens otrs varētu būt dzīvē derīgs? Audzēkņi bija
absolūti paši
atstāti
Un atmosfēra, kurā
sev.
viņi
elpoja,
bija klostera rigorisms, sholastisms, gadu desmitiem kultivēts, kļuvis par šī raibā, interesantā internāta
specifisko pazīmi un vēsturisku tradīciju.
Iziet uz pilsētu varēja tikai ar atļauju un ierakstīšanos

Kas attiecas

ņiem, tad

no

uz

tām zinību važām

tiem te

dežuranta žurnālā. Vakarā

vojas.
daudz

Skolā

pūļu

vēl

sveču

obligāti jāsēd

paveikt uzdoto,

klasē

jāgataNebija
jo laika daudz. Un tradīcija

laikmets:

diviem

un

viena.

51

spēj atbildēt. Zinātnieku nebija daudz. Kad
apstaigāt klases, tad sākās tur čala.
Dalījās lauku dzīves atmiņās, lasīja pikantu sēnalu literatūru, kuru piegādāja audzēkņi pilsētnieki. No pašu bibliotēkas likās viss uztiepts, sauss un neinteresants, izņemot Zilu Vernu, Valt. Skotu, Fenimoru Kūperu, Fr. Hofmani un Stenli, kur bija fantastika un ceļojumu dēkas.
Tad vieglākos krievu autorus, sākot ar Fonvīzinu, Lažečņikovu un Zagoskinu un beidzot ar Gogoļu un bursas romantiķiem Pomjalovski un Potapenko vai arī jauno, totāda: kad tik
uzraugs

beidza

pošo Cehovu.
Andersons

klasē

bija pirmais

skolnieks.

Viņš gandrīz
viņam ne-

visu to, ko sniedza, jau iepriekš zināja. Un tad
bija nekādu grūtību visu to iekalt no galvas.

Nevienam

labprāt nekur nepalīdzēja, bez atlīdzības neko nepaskaidroja. Un viņu, kā jau rebinieku, drīz klasē nokristīja par
žīdu. Viņš neko nelasīja, tik lūdza Dievu un zubrīja.
Rasas palama «zaļā muciņa» atkrita tikai tad, kad viņš
ietērpās no skolas izsniegtās drēbēs un nopietni sakāvās
ar Kirilu Cinīti, pēdējam pat asinis pilēja no deguna. Rasa
«razbainieku arteli». Sadraudzēar Rutku tad nodibināja
jās ar otrās klases gramatiķiem un nu kopīgi uzsāka terora cīņu pret trešās un ceturtās klases sintaksistiem. Tie
izturējās lepni, izaicinoši, nesagājās ar gramatiķiem. Pirtī
lika sev pienest ūdeni un berzēt muguru. Kad gramatiķi
neklausīja, lēja tiem virsū aukstu ūdeni. Pret patvarībām
varēja cīnīties, vai nu nopērkot sev kādu stipru protežē,
vai organizējot pretspēku. Bija jāorganizē arī kaušanās
ar ielas puikām, pilsētas skolu skolniekiem un sevišķi ģimnāzistiem.
Tie bij
nāvīgākie gramatiķu un sintaksistu
ienaidnieki
it īpaši, kad tikās uz ielas. Tad sadursmes
bija neizbēgamas.
Rutku

tad

kā organizanokristīja par žuļiku. Rasu
batjku. Un tā viņiem šie vārdi kļuva par neatņemamu dzimtīpašumu. Igauņi gāja kopā ar latviešiem
pret krieviem. Un bieži vakaros bija kautiņi dēļ niecīgākā

toru

par

iemesla. Arī klasei

ar

klasi koridoru tumsā.

Igauņi bija ātri uzbudināmi un atriebīgi. Rasam igaunis
Šiks saskrāpēja visu ģīmi. Tā viņš staigāja šņīpās. Igaunis Jurgenss viņam uzspieda uz rokas nokaitētu svina
zīmogu. Zīme palika uz visu mūžu.
Neviens nesūdzējās. Paši izlīdzinājās. Ja arī kas nāca

priekšniecības
akmeņiem
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ausīs,

aizvien

tad

bija

kā

auksts

labsirdīgā

ūdens

uz

Andreja

karstiem

Ivanoviča

draudi:

«Es

pie maizes

tevi, brālīt, padzīšu!

un

ūdens!» Bet

Tu

man,

šī suta neko

brālīt,

nelīdzēja,

sēdēsi

un

sko-

ķērās arī pie ekstrēmiem. Reiz skolas
slimnīcā visā slepenībā kādu audzēkni nopēra par zagšanu un citiem varoņdarbiem. To pašu aktu izpildīja pie
kāda nelabojama urīniķa. Domāja, ka viņš aiz spītības
tikai izliekas slims. Bet bija maldījušies. Tas «razbainieku
arteli» tikai saniknoja un sēja naidu un pretspīti.
las

valde

Sis

dažreiz

artelis

dzina

arī

gaismu. Sveces taupīja

visādus

veikalus.

Iztika

ar

pus-

krāja. Sauso rīta un pēcpusmaizīti nesa klasē un
dienas
blīvēja uz krāsns. Vēlāk
maisā un
pārdeva ormaņiem, ekspedējot to visu pāri
sētai, lai gūtu naudu papirosiem.
Rija uz derībām sveču galiņus. Apmētājās ar zupas gaļas porcijām, kuras pēc tradīcijas neviens neēda un saukāja par vardēm. Ēdājus nicināja. Staigāja kroņa dotos,
netīrītos garstulpu zābakos un «mančestera» biksēs. Galošas un baltas krādziņas bija noliegtas. Melns auts ar
melnu «šlipsi» sedza krūtis
kaklu. Gari, melni, ļipaini
svārki un plati mēteļi līdz papēžiem, lai tiek garuma arī
otram gadam, galvā kroņa naģene ar melnu samta loku.
Nekur kur aiziet
ne
pazīstamu, ne radinieku. Atšķirti
no
pasaules, kā uz vientuļas salas. Visa brīvā pasaule:
lielais sētas laukums, kur pāri mūrim varēja mēdīt garāmgājējus un rīdīt suņus. Pret visu ārēji smalku, cēlu, kulturālu
nicināšana kā pret pasaulīgi lieku. Sīkas skeptiskā
veidola pārsliņas bira jaunajās sirdīs. Viss ir nieks un
rūsa!
Nevajadzīga zūdīšanās visapkārt pasaulē. Te tik
bursā vienīgais patvērums, kur var skandināt eņģeļu himiznīcībai un nebūtībai...
nas pretī
Dziedāšanas skolotājs, viņš ari bīskapa kora diriģents,
izmēģināja balsis un sadalīja klasi āžos un jēros.
No jēriem bīskapa korī dziedātājos iekļuva Rasa, Andersons, Zaķīts un Rutkis. Zaķītim bija smalka, daiļa balss.
Rutkam
nejēdzīgi bieza un rupja.
Bīskapa dievkalpošanas spožums lielajā katedrālē tīri
vai apžilbināja. Baznīca pilna krievu smalkākās publikas
un
augstdzimtu un pat zvaigžņotu personu. Koristi pat
strīdējās un slēdza derības par ģenerāļiem, kurš augstāks.
un

Korī laba tiesa bursaku semināristu. Tiem ārkārtēji spožas, vīrišķīgas balsis. Tie lepni. Uz gramatiķiem pat neskatās. Tenori sacēlušies
krūtīs

un

tik

dzied!

pirkstu galos, basi iecirtuši žodus
atkal palaiž vaļā kā putniņi

Sie

bezgalīgus sudrabainus soprānus

un

samtainus altus. Kas
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saskaņu! Jaunās sirdīs mostas mākslas un dailes ilgas.
Diriģents pats apdāvināts mākslinieks. Ātri iemāca un
cēli vada. Tikai Rutkam pa reizei aizspiež muti, lai nebļaujot kā āzis, vai arī iemet ar mīksto roku pa pakausi, lai
uzmanoties. Disciplīna ārkārtīga. Koris kā dzīvas ērģeles.
par

Svētdienas rītos Rasa ar Andersonu nošu pakām padusē, noskriedami zirgu tramvaju, teciņus ritēja uz katedrāli. Rutkis netika līdz. Tam deva aizvien smagāko nošu
paku. Svīda puika. Netika līdzi zirgu tramvajam, kas tad
kleperēja no «lielā pumpja» līdz «Redliham». Noskriet vai
apdzīt to bija savā ziņā sports.
Paslēpušies korī, zēni klausījās, kā protodiakons noturēja mēģinājumu tai dienai iedalītā evaņģēlija lasīšanā.
Tukšā katedrālē viss klusu.

Pēkšņi sākas tā kā tāla pērkāpj augstāk un
augstāk, kļūst ar katru vārdu spēcīgāka un draudošāka.
Katedrāle pildās pērkoniem. Tie desmitkārtīgi atbalsojas
visās velvēs un kaktos. Ceļas augšup un skanēdami krīt
atpakaļ uz grīdas. Kā jūras bangas kāpu malā plīst mazos
vilnīšos, un tie atsitas sienās. Pērkoniem pievienojas tā kā
bazūnes. Gaiss trīs nedzirdētās skaņās un grāvienos. Liekas, trīc sienas, logu rūtis un smagie pīlāri dreb skaņām
kona dunieni. Nāk tuvāk

un

tuvāk. Balss

līdz. Varena balss sagriežas kā viesulī, sasniedz beidzamo
punktu kaut kur augšā, pašā milzu kupolā, piepilda visas
telpas vēlreiz ar nedzirdēti spēcīgiem toņiem. Un, kad pērkoni sasnieguši jau savu augstāko varenību un pilnību,
tad pēkšņi apraujas un notrūkst. Kā kad zvans būtu kritis
no augsta torņa zemē, lūzis gabalos.
Un vēl dažus

mirkļus skan atbalss no visām malām
pērkona atskaņas mākoņos. Žūžodamas birst zemē viesuļa saceltās koku lapas, sausi zariņi, mazi zvirgzdu akmentiņi, ceļa putekļi, un iestājas klusums. Negaiss pārgājis... Katedrālē atkal miers, mirdz sveces, smaršo vīraks.
Liekas, ka šinī svētā vietā dzīvo ne tikai Dievs, bet arī
kā

viņa meita, dižā MāLsla... Un acis puišiem top miklas.
Viņi pirmo reizi sajūt tās dievišķīgo pieskārienu
...

Andersons, Zaķīts un Rasa labu balsu dēļ tika solistos
jeb «izpolačikos». Jādzied bīskapam suminājums uz ilgiem
gadiem: grieķu «is pollā eti, despota!». Tā jau arī savā
ziņā «māksla». To katrs nevar.
Altārī Rasa ziņkārīgi ieskatījās bīskapa laipnajās acīs.
Pasmaidīja, bet nepazina sava Dāvida koklētāja no lauku
draudzes. Rasa būtu viņam nodevis labas dienas no tēva
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mācītājā, bet kaunējās no svešo priesteru
pulka,
stāvēja ap bīskapa sēdekli.
Viņiem kā bīskapa dziedātājiem bija vairāk izdevības
satikties ar ārpasauli vippus pelēkās, stingrās internāta
dzīves. Pasirot uz savu roku pa krievu ģimenēm un kupčiem ar Kristus slavināšanu, kur viņus gan rīdīja ar suņiem, gan apdāvināja naudā un graudā. Kopīgi izmānījās,
kā bijis jādzied, bet patiesībā klejoja pa pilsētu un iepazinās ar tās kultūrziediem un kafejnīcām līdz pat ārzemju
draudzes

un

kas te

vīnam

dāmu

un

cigaretēm.

Kā privileģētiem neatprasīja tik stingri uzdevumus. Rutkis

to

izmantoja

Skolotāja priekšā stāvēja
švīkoņā žēlojās, ka, uz katedrāli dodamies, mēģinājis noskriet zirgu
tramvaju. Mugura bijusi slapja kā linu mārks, bet rīkle
un

slinkoja.

kā Sodomas sāls stabs

un

tikko sadzirdamā

gan uz reizi aizsalusi kā
šanas aizmetušās

ar

ūdens krāns.

Un

zinā-

arī

...

Svētkiem pienākot, laucinieku sirsniņas ilgojās pēc savējiem. Vēl saites ar tēva mājām bija tik dzīvas un aicinātājas.
Rasa nobrauca kopā ar Andersonu. Izbrīnījās, kad ieraudzīja stacijā Andersona tēvu, pusgraudnieciņu. Tāds pats
kā viņa zirdziņš
sīks un nabags viņš likās. Viss kā
nopalsojis, ar mazu āža bārdiņu un izstīdzējušu, plānu
balstiņu. Pret to Rasas tēvs bija cēls kungs dziļās galošās
un

lielā kažokā.
Bet

Rasa

tomēr
tālu

Andersona
ne.

Rasam

dēls
radās

pirmais skolnieks
Ceļi šķīrās

skaudība.

un
un

nogrima katram savā sniegputeņu versmē.
Māte, ieraudzījusi melno, bālo audzēkni, iekšēja prieka
pilnībā apraudājās. Mājinieki nāca, apskatīja no visām
pusēm un atzinīgi rūca: «Eh
ja! Kungs kas kungs!»
Pirmie Viktora vārdi bija:
Ak, cik te zemi griesti!
Kur nu, dēls, lai ņemam tos augstos griestus? Tie
tev būs kādreiz baznīcā.
Mātei likās, ka dēls kļuvis
ēd.

Jurim

brālis

arī

tāds domīgs, svešāds. Maz

neko nestāsta.

No

visiem tā

kā

ko

Viktors
slēpj. Neko viņš
neslēpa. Tik pats juta, ka
viņš vairs nav tas, kas bija dažus mēnešus atpakaļ. Jau
svešāks. Juris par to brīnās un smīn.
Ka nu to nevar saprast?

Bet Viktoram

dus-

mas.

Pie Rasam
Rasa, kā jau

eglīti bija salūgts daudz viesu. Jaunais
garīgas skolas audzēknis, turēšot pātarus.

uz
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Tēvs, kā jau baznīcas stārasts, ierādīja

viņam to gabalu
eglītē iedegās spožās svētku sveces, skāņi,
kā sudraba zvārgulītis Viktors uzņēma pirmo dziesmu.
Viņa balsij kā mazam strautiņam lielāki pievienojās dausviedrainā
darbā ierūsējušas
balsis. Un,
dzas rupjas,
iedams kā arkls pa smagu zemi, cildināja to Lielo visa
sējēju, audzētāju, remdētāju un aizgādni. Savādi tad kļuva
Viktoram. Viņš sajutās te nedabīgi lieks, īpatns. Un visi
šie cilvēki nesakausējami vairs ar viņu. Radās tā kā žēlas par viņiem, sāpes par savu vientulību. Lasot par varizeju un muitnieku: «Bet viņš sita pie savām krūtīm un
teica:
esi
man...
dziļā pazemībā
Kungs,
grēciniekam ...»
Viktors neizturēja un sāka skaļi raudāt. lebēga
un, kad

kārtību,

dibena istabā
«Būs

no

nokrita mātes

gultā .

..

labs mācītājs. Jūtīgs kā profesors. Puika

lūk,

nevar,

izturēt to

sirds

spiedienu...» teica

vēl, bet

vietējais

skroderis

un
izslaucīja vienu aci sausu.
«Laime, kad tāds bērns! Ka Jāzeps no Ēģiptes,» sprieda

kaimiņienes.
Viktors

iegāja atkal Krievu kalna baznīcā, arī tā
tagad viņam šaura, maza un nabadzīga. Un zilais,
zvaigžņotais kupols ne lielāks par katedrāles lielo zvanu.
Lepni staigāja cauri baznīcai pats Rasa. Nu viņš bija saisKad

izlikās

tīts

ar

dēlu

baznīcu asins saitēm. Tai viņš upurēs savu miesīgo
Ābrams tam Kungam to aunu. Baznīcēni platām

kā

lūkojās

acīm

melnum

melnā

Viktorā, kura mēteļa stūri

vilkās

gandrīz pa grīdu. Un nāves klusums bija apkārt,
Viktors lasīja tā saucamos liturģijas stundeņu psal-

kad
mus.

kā
kā

Viņa balstiņa drebēja nosarmojušās baznīcas mūros,

pavasara salnā dreb agrā rītā cīruļa dziesma tīrumā,
trīs zīda tīkliņi, rīta rasas pilni, krūmos, saulē, puķītēs.

Ir
gan tam Rasam dēls! Pašam
dienu dziedot priekšā.

No

tā

kas

iznāks,

no

tā

bīskapam katru svēt-

iznāks!

Un

varbūt

vēl

ar

laiku

pašu draudzē viņu piedzīvosim
Tā sprieda.
Krasnogorski viņš ieraudzīja zaļos svārkos un no tās
pašas drēbes, no kuras viņam toreiz šūdināja nelaimīgo
«zaļo muciņu». Bet Krasnogorskis, svārku stūri turēdams,
...

teica:

Cilvēks ir kā zaļa zāle laukā ... Kad tas vējš pār
viņu pariet, tad nepaliek vairs no viņa pat ne oderes
Apskatījis Viktora pusgada skolas liecību, viņš paplucināja tam ausi un dvesa:
...
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Taī sākumā, kad zeme bija vēl neizveidota, tas gars
lidinājās pār viņu. Arī tu esi tikai lidinājies pāri zinību
bezdibeņiem. Bet tie pēdējie būs tie pirmie. Tā arī stāv
teikts. Tad nu starājies!
Pie mācītāja Viktors jutās neomulīgi. Prašņāja par šo
un to. Bet Viktors vairāk klusēja. Atcerējās biedru lēmumu
nekam neko lielu nepļāpāt, nevienu neizdot un klusēt, klusēt par visu.
Lai
nepadodoties

biedru sliktajiem iespaidiem un lai
centīgs un dievbijīgs.
To jau viņš zināja.
Laicīgām mantām apkrāvies, Viktors atkal nozuda no
Lielais kalns
Pasu mājām putenī un dziļās kupenās.
snauda ziemas dusā kā ledū kalts, apgāzts veclaiku kuģis.
Priekā viņš šķīrās. Pilsēta sauca atpakaļ.

•esot

Ziemas vēju appūstiem, sārtiem vaigiem pulcējas gramatiķi un sintaksisti uz jaunām cīņām.
Stingrā skolas režīma laiks tecēja kā ātrvilciens pa dzelzs
sliedēm, kā kārtīgi uzvilkts stundenis. Beidzot apciemoja
skolu arī bīskaps Arsēnijs. Nevienam negaidot, apstājās
viņa kariete pie skolas vārtiem. Tā viņš mēdza pārsteigt.
Bīskaps jau bija klasē, kad elsdams pūzdams un nokavējies iesteidzās Andrejs Ivanovičs.
Ko
gulēji?...
Dievu lūdzu!

Nu, tam
to

es

neticu. Tu labi

piedošu, tad to darīs varbūt

kuri

proti melot. Un, ja
arī

Dievs.

Bet

nu

es

tev

rādi

krievi, kuri latvieši, kuri igauņi?
ar
garo zizli uz grīdas sizdams, jautāja katrā
klase. Tie cēlas pēc kārtas.
Ta

man

viņš,

Tie ir latvieši?

viņš brīnījās.

Izskatās pēc

vā-

ciešiem.
Un tie ir igauņi? Tīrie
samojedi! Bet jūs, krievi,
jus esat īsti kamčadali, jo slikti man mācāties. Dziediet

nu

katrs savā valodā!
Un visi
dziedāja vienu dziesmu reizē. Igauņi beidza
krievi.
pirmie, tad latvieši un pēdējie
Es jau to zinu,
krievs guļ,
piezīmēja bīskaps,
bet čukna tikmēr svilpodams danco tam apkārt.
Pieiet pie kāda audzēkņa.
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Velc

nost zābakus!

Parādi

vai tev

man

zeķes ir

kājās?
Tas novelk.

Kamdēļ zeķes cauras, ko? Andrej Ivanovič, ievest
diegu un adatu! Kad būsi par priesteri, vai
tad arī skraidīsi cauros svārkos? Kam cauras zeķes, tam
programmā

galva!

caura

Svārkus

nost!

tev

Krekls

ir?

Kamdēļ

nav

spodrs kā

tam varbūt netīra arī
sniegs? Kam nespodrs krekls
sirdsapziņa. Kur krūšu krusts? Ko? Vai tu pareizticīgs vai
čigāns?
Es... pa
Nu protams, tu čigāns! Es jau tā domāju. Tad ej,
mīļais, zirgus zagt! Nevis man par priesteri un dvēseļu
ganu gatavoties. Dvēseles nav zirgi... Kad tev nav, tad
še tev mans krustiņš!
Un bīskaps noņem sev no kakla
uzdāvā
to
un
krustiņu
nabaga bursakam kā dārgu piemiņu uz visu mūžu.
let ēdamā zālē. Visi nodzied lūgšanu un sēžas.
Kas jums ļāva sēsties? Vai esmu maltīti svētījis?
Andrej Ivanovič, dod šurp bļodu ar zirņu zupu!
Andrejs Ivanovičs smaidīdams steidzas pienest.
Vai ar tārpiņiem vai bez tiem?
Tikai pirmklasīgi produkti!
apgalvo Andrejs Iva...

novičs.
Labi

jau

nu,

labi. Bet to

es

saku:

ja

ar

tārpiņiem

tad, Andrej Ivanovič, tas vairs nebūs gavēņa ēdiens!
gan, mīļais! Bet nu
vārdā! Ēdīsim visi

skaitiet tēva reizi!

kopā!

Arī

es

Un

tā reiz

kā

lai

Tā

tad Dieva

mazs

strēbu gavēņa zirņu zupu ar visiem tārpiņiem.
Un pats nosēžas pie audzēkņu galda, iebauda

un

knīpis
slavē.

Audzēkņu garastāvoklis pacilāts. Viņiem tik tīkama šī
valdonīgā un bargā, bet līdzi tam vienkāršā un sirsnīgā
bīskapa izturēšanās.
Ja
man

ir kādam

kas

ko

sūdzēt,

lai

nebaidās, bet

teic

droši!

Te, kur bijis, kur nebijis, Rutkis no viņa gala:
Jūsu eminence, viss jau būtu labi, tik te mums p-ar
daudz

maz

dod ēst!

Ak tu, puza!
Nevaldāmi smiekli.
Ne

tam

maizes, bet no gara cilvēks dzīvo. Dod viņam,
puzānam, uz priekšu pusotras porcijas! Kā tevi sauc?
no

Rutkis.
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Igaunis?
Latvietis.

Ko tavs vārds nozīmē?
Nu, tas tāds dārza augs. Nu

rutkis

nu

...

Tamdēj tad tu man tāds dūšīgs. īsts mārrutkis. Nu,
kost ta
nekas, kad būsi mācītājs, lai Dievs tevi svētī
sirdīs, ka lai

leraudzījis
Šodien

asaras

tek!

«soda

galdu» tukšu, bīskaps smaida.

neviena

na

xjie6e,

ua

80/ie,

Ha

tojioahom

CTone?

na

Neviena, jūsu eminence!
Tas labi. Priecājos. Ardievu, bērni! Andrej Ivanovič!
Variet

atkal

lūgt

savu

Dievu! Tikai neaizmirstiet

aizlūgt

arī par mani?

audzēkņi pavada viņu līdz pat karietei. Un
gabaliņu skrej pa ielu karietei blakus.
Nezin kā nu galu galā Rutkam būtu gājis par to tukšā
vēdera žēlošanos, ja to neaizēnotu citu daudz svarīgāku
notikumu ātrā gaita.
Dziedādami

vēl

Garīgā skolā brieda kas nopietns un savāds. Nezin kādi
vēji bija iepūtuši te nemanot, negaidot nemiera gara puteklīšus. Tie plivinājās klasēs, koridoros, tos sāka ieelpot
audzēkņi. Un asinis viņiem reiba kā no svaiga pavasara
gaisa. Kas tas bija, nevarēja neviens izskaidrot. Kam tas
bija? Tikai nojauta jaunu notikumu priekšvakaru. Viss
bursā bija stingri iekārtots. Likās, nekas nevarēja mainīties. Kaila naida nebija starp skolas vadītājiem un audzēkņiem. Bet bija te kas cits, liela nesaprašanās, un tā
dzemdēja protesta garu. Atstāti sev pašiem, audzēkņi bija
pārvērtējuši, pārauguši veco, nobriedušo laikmetu. Valdīja tā pati ārējā dievbijība, lojalitāte, bet aiz tās kaut kas
sāka ņirgāties. Un sākās savāda
protestu epidēmija. Dīvaini viņa izteicās.
Pirmais bija klasiskais
Rutka kliedziens bīskapam:
«Mums te dod maz ēst!» Uzreiz visi sajuta, ka tiešām
viņi dzīvo vai pusbadā, kuru pastrīpoja arī biežie un grūtie
«jejuniumi» (gavēņi). Radās kungi ēdēji un viņu drusku
kalpi, kuri par baltās maizes klaipu, puskrūzītes sīrupa un
pusābolu bija gatavi skriet vairāk reizes uz pilsētu, lai tur
nopirktu kaut ko kungu kapitālistu untumiem. Kapitālisti
sarīkoja ekspedīcijas uz Ziemas svētku tirdziņu, uz da59

žiem

veikaliem. Un

tad

ar

bramanību cēla

laukā

no

bez-

dibeņu aizoderes kabatām tur sazvejotās grāmatas un dažādus piederumus. Kā Gogoļa bursas laikos, zagšana tika
skaitīta par izveicību un varonību. Šī pati kabata jeb bursa
taču radījusi bursaka vārdu. Tā iegūtos priekšmetus kapitālisti laida apgrozībā par pusdienas un vakariņu «bulkām». Dažam sanāca pa gabalu divdesmit. Un tas ēda,
tās pienā un medū mērcēdams. Bet nodevu devēji iztikā
maizes garozu. Dibinājās no zagtām grāmasausas
ar
tām

sēnalu

literatūras

un

lubniecisko

izdevumu bibliotē-

kas.

Bija iegādājušies
lendārus

un

arī

brāļu Bušu izdevumus, dažus ka-

slaveno «Cilvēks

grāmatām sākās iepazīšanās
Sākās pa

kaktiem

un
ar

viņa dzimums». No šīm
latviešu «literatūru».

tumsu papirosu zelēšana, lai gan
smēķēšanu spēcīgi vajāja. Un aizdomās stāvošiem klašu
uzraugs lika pūst virsū elpu. Vai viņā nav tabakas gara?
Kas to deva, kad aiz vaiga bija paslēpta piparmētru kumun

pete.
kā jau pasaulīgu
nīda. Nevarēja saVisu sievišķo
prast, kāds daiļums klasiskā kailumā. Nicināja kailas forsmaršas. Reiz labdarīgā konmas, kājas, dekoltejas un
certā, kurā piedalījās labdarīgās dāmas līdz ar skolas
kori, izgāza dziedāšanu, lai tikai spītētu sievietībai, kura
nesaietas ar nākošā bursaka puritānismu. Reiz pūlis sintaksistu apstāja skolas feldšera durvis. Tur viņš esot ievedis divas sievietes. Lai izdodot viņas tāpat, kā to darījis
tas levits soģu laikos tai Gavas pilsētā. Bet nebija skolā
sveša pornogrāfija. To baudīja slepus, piebilzdami rūgtus,
ironiskus vārdus. Staigāja arī alus pudeles pa guļamistabām, un bija manīti svētdienas vakaros daži sintaksisti,
no vīna
kuri «vacillant ex vino»
gara līgojās. Ar garajām stāvēšanām baznīcas dievkalpošanās tika asinīs iepotēta mīlestība pret baznīcu. Daudzi ticēja
kā jau bērni.
Un asarām
acīs, ceļos drupdami, lūdzās žēlastības un
pestīšanas no Lielā Soģa. Bet bija daudz tādu, kurus pēc
klašu uzraugs' meklēja rokā pa pagrabiem, tramzvana
dīja aiz pirts malkas grēdām. Tie nezin kur bija ieguvuši
pārgalvīgu vienaldzību pret sacrificii rītus. Un viņu intereses
bija aiz skolas sētas. Pār to bieži kāpa un zagās pāri.
Pāris reizes tika tukšoti provianta krājumi no pagrabiem.
Priekšniekam nozuda no šķūņa partija vistu ar gaili. Bija
manāma
necienīga izturēšanās pret skolotājiem. Vienam
pat svieda ar kaltētu maizi un sprāgstošām papīra petar60

dēm

ķēra kailo plešu. Bija pie skolotāju istabas dur-

un

atrasts izkārts ultimātums par dažu ekzercīciju aprobežošanu. Tika sarīkotas vieglas obstrukcijas. Kaut kāda

vīm

iemesla dēļ vesela rinda audzēkņu stundās
neatbildēja, bet stāvēja kā Sodomas sāls stabi. Skolas administrācija ausījās. Nekā noteikti nespēja reaģēt,
jo nevarēja uzzīmēt nekad vainīgos. Bet tad mērs pārpildījās.
Aizgavēnī, kad audzēkņus ēdināja ar bliņām, kādā rītā
atrada dažus izdauzītus logus un skolas priekšnieka, viņa
palīga un uzrauga durvis no augšas līdz lejai bagātīgi
netaustāma
nekā

notašķītas

biezu mīklas

ar

masu.

Priekšnieka

palīgs, koridorā ķerdams vainīgos, bija
klupis pār izvilktu šņori un gulēja gultā ar izmežģītu
kāju. Kad pārlūkoja kanceleju, ar briesmām atrada, ka vecāko klašu skolas žurnāli
nozuduši. Laikam izzagti, lai
jau atklāts nemiers»
gan durvis bijušas noslēgtas. Tas
dumpis! Jo ko lai iesāk gada beigās bez žurnāliem, kuros
viss atzīmēts? To nevarēja vairs slēpt. Un atklātais skandāls bija jāziņo bīskapam.
Priekšniecība nezināja, ko iesākt ar tik nejauši uzliesmojušo protesta garu. Nevarēja izdibināt, vai tas vispārīgs
nemiers ar pastāvošo skolas režīmu vai atsevišķu karstgalvju darbs un kūdījums.
Tirdīšana

neko

nelīdzēja.

vainīgā nevarēja atrast.
apstaigāja gramatiķus un dažu labu šaubīgo atkal pārmācīja ar pletnēm.Velti par viena otra galvu karājās
labsirdīgā Andreja
Ivanoviča vārdi: «Tu man, brālīt, labāk saki visu patiesību, atklaj sirdi! Citādi uz vietas padzīšu!» Velti bīskaps
bija teicis, ka tādu palaidņu bandu viņš negribot ne acīs
redzēt. Neviena nepielaidīšot pie Sv. vakariņa un pusi izNeviens

dzīšot

neizdeva.

no

skolas

ar

Naktīs

Jo

sintaksisti

vilka pasēm kabatās.

Kas vainīgs? Atbildes vietā bija
ves

ezers

zuda vēl

Palestīnā, kurā

nav

nāves klusums.

Kā Nā-

dzīvas radības. Beidzot

no-

divi sintaksisti.

Vakara vel bija redzēti, bet rīta
viņu gultas un vietas
bija tukšas.
Sacēla kājās policiju
un
pēc nedēļas pusotras viņus
notvēra Kaunas pilsētas
garīgā skolā, kur tie bija iegājuši
pie likteņa biedriem pusdienas paēst. Viņi gribējuši pie
kaut uz AmeVirbaļiem tikt pāri robežai. Un tad tālāk
riku.
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Viņus pārsūtīja mājās.
Kur likuši klases žurnālus?
Neesot

nemaz

ņēmuši.

Kas viņiem iestāstījis bēgt?
Neviens. Paši sadomājuši zinātniskā nolūkā. Tāpat kā
Stenlijs Āfrikā vai Prževaļskis
Vidusāzijā.
Viņus abus ieslēdza karcerī.
Nebija vēl viņu lieta iztiesāta. Jau vecākie sintaksisti
gatavoja plānu noziedzniekus atsvabināt no karcera. Skolas priekšniecība domāja par žagariem ar palaidņu tuvinieku atļauju. Jo šie divi putniņi, bez šaubām, bija visas
kustības sācēji. Bet te vienā jaukā rītā skolā ieradās mazs,
ņiprs vecītis sarkanā mundierā, un acumirklī izplatījās
ziņa: Sv. sinodes sūtīts revidents! īstā laikā un no pašas

Pēterpils! Urrā!
Sakas neaprakstāma kņada.
Pārsteigtais Andrejs Ivanovičs bija gluži greizi sapogājis savu mundieru. Rutkis to viņam rādīja ar zīmēm, jo
juta līdz... Bet Andrejs Ivanovičs nesaprata un dusmās
noblisināja: «Es tevi, brālīt... ja tev jākasās, tad ej
laukā!»
Vecītis

strādāja te

Visur rakās

ar

viltu

un

gudrību nedēļas divas.

iekšā, visu izokšķerēja.

Pat

slimnieku mēles

apskatīja, izskaitīja un piezīmēja malkas grēdas un krūmos paspēra ar kāju tukšu ķiršu šņabja pudeli.
Kad viss bija nobeigts, stāstīja leģendas par raudāšanu,
zobu

trīcēšanu

un roku bučošanu. Bet viņš bijis nepielūpats Dieviņš. Labsirdīgais Andrejs Ivanovičs
glābies tik tā, ka viņa godājamā gaspaža, šī lepnā dāma,
nometusies vecīša priekšā ceļos un kopā ar bērniem sā-

dzams.

Kā

kusi dziedāt: «Cnacn,
des vecīša

Tocno/m,

jnojm tboh!»

Tas Sv. sino-

sarepējušo sirdi mīkstinājis. Un viņš daudz ko

piedevis.
Dažiem

gramatiķiem un sintaksistiem bija jāaiziet papasi. Vecākais sintaksists igaunis Meijers
vēl paspēja naktī no galvas līdz kājām nosmērēt ar sodrējiem savu nodevēju. Un tūdaļ iestājās uz kāda burenieka
par matrozi. Jo bija liels, spēcīgs, ar dīgstošām ūsām.
Abus ārzemju ceļotājus arī laida tautās.
Ko nepaspēja tagad, to tālāk veica stingri eksāmeni,
kuros nežēlīgi gāza cauri iedomātos vainīgos.
Noslēpušies koridoru kaktos, salīduši sētā krūmos, malkas grēdās, izkasītās, zariem un malkas
pagalēm klātās
smilšu būdās, buntavnieki uztraukti gatavoja eksāmenu
saulē
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ar

vilka

Izgudroja viltības un pārdrošus paņēmienus, kā
laimīgi pāri zinību atvariem ar draudošām zemūdens

atbildes.
tikt

kā

klintīm

Scillai

un

Haribdai.

gaismas jeb zvaigžņu un bada laikmets bija garām. Soda galds ar ūdeni un maizi bija iznīcināts. Pie
griestiem kā mēnesis un saule tika pakārtas petrolejas
lampas. Andrejs Ivanovičs vairs nenāca lūgšanā, kā radis,
apakšveļā un naktssvārkos, bet aizvien mundierā. Bija
kļuvis bālāks un klusāks. Par «brālīšiem» vairs nesaukāja.
Rutkis ļoti atspirga un platu muti lielījās, ka tagad zinībās cirtīšot pāri Andersonam. Bet tas ar gudrību no lieliem notikumiem izvairījās. Apsarkušām acīm urbās grāmatās. Ne tanīs, kuras attīsta jūtas un fantāziju. Bet kuras
un
vēsina
izvēta no smadzenēm pelavas, kā viņš
Sveču

mēdza teikt.

garīgās skolas režīma krīliels.
Kā Rasas māju kalnā
bijis
Viņu
jau
jākāpj no pakāpes uz pakāpi, kamēr tieci augšā, kur atveTā

bija viena

ras

no

skaits

zēm.

beidzamām
ir

daudzmaz brīvs skats.

pagāja Viktoram pa pusei ganos, pa puatzīt viņa privileģētostāvokli. Viktors nevarēja samierināties ar to, ka viņam,
nākamam draudzes ganam, vēl bija jāgana sava tēva lopiņi. Bet Juris, lepodamies ar savu puiša kārtu, nevarēja
saprast, kā var, govis ganot, lasīt «Balsi» vai vecos «Rotas» numurus un klaigāt uz lopiņiem latīņu un grieķu valodās. Ne gotiņas, ne aitiņas, pat ne Krancis nebija klasiķus studējuši, lai gan tie it kā saprazdami luncināja astes.
Sarakstījās Viktors ar Šiliņu Jēkabu, kuram bija dzejiskas vēstules. Pie mācītāja viņš varēja ieskatīties krievu
«Ņivā». Un politiski klusēt, kad mācītājs taujāja par lieliem notikumiem
garīgā skolā. Bet pēc reglamenta jāiet
bija uz Krievu kalnu katru svēto dienu. Jāaun sasprēgājušās kājas zābakos, kuri bija izkaltuši un spieda tā, ka,
ticis pirmos krūmos, Viktors vilka tos nost un tecēja kā
Dāvids basām kājām
pār Ezdrelonu. Apkārt spindzēja
sienāži, dziedāja putniņi. Jauki bija lielajā dabas baznīcā!
Un
jaunās krūtiņas elpoja brīvi saules gaisā, zemes
smaršā. Kad
beidzamo reizi viņš noripoja no Krievu
kalna, kabatā viņam bija liecība skolai, ka viņš visu vaPēdējā

sei

vasara

strīdos

ar

Juri, kurš negribēja
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godīgi dzīvojis, gājis Dieva namā, tur lasījis, dziedājis un pasniedzis kaģilu. Arī piezīmju grāmata, kuru
Viktoram par piemiņu bija atstājis Krasnogorskis. Pats
viņš bija nozudis nezināmā tālumā. Bija pavasarī sācis
ļoti dzert. lekritis pat reizi baznīcas kroga akā, nogulējis
tur visu nakti. Un ļoti saslimis, pēc tam kā cēlies, tā gājis
pasaulē. Nomācot viņu latviešu vienmuļība, «Mipoßan
CKOpdb» un visādi «Undae rerum adversae» jeb sadzīves
saru

smagie viļņi.
Vēlāk Rasa

ceļa
kāds

katastrofā

lasīja

lekškrievijas ziņās, ka

kādā

dzelz-

vagona platformas atrasts nospiests
Krasnogorskis. Vai viņš vai cits kāds? Zēl bija šī

stoiskā filozofa

uz

...

Skolā bija mainīti skolotāji. Jaunais priekšnieka palīgs
dabūja vārdu «lapsa». Slapstījās gar sienām viegliem kaķa
solīšiem. Uz ielas gāja pa ielas vidu. Runāja saldā balstiņā. Mīluļus ar tēju un saldumiem dzirdināja. Sarīkoja
karaspēku mundieros un koka zobenos. Un tad ar karogu

maršierēja šī reģimente pa
galošas un baltas krādziņas. Arī lika rokas biežāk mazgāt. Laipnība bija
pieņēmusies un kaušanās audzēkņu starpā rāvusies. Bija
izčibējis arī «razbainieku artelis». Pēc revīzijas bija iestājies kulturālāks laikmets. Varēja jau palasīties «Balsī», arī
Mālberģa un Ausekļa dzejoļus. Bet latvju tautas dziesmas
labāk lai nedziedot. Tās traucējot īstu Dieva garu. Esot
pagāniskas.
Šiliņš bija lielākais latviešu patriots
lasīja jau kaut
ko. No viņa ņēma paraugu Viktors. Andersons jau kala
dažas grāmateles no pirmā semināra kursa, par ko viņu
nievāja. Staigāja uz semināru un stāstīja par semināra
brīvībām. Tur katru dienu varot iet pilsētā, varot brīvi
smēķēt un alu dzert. Arī pie meitām ejot...
To izdzirdis, Rutkis uzmeklēja kādu niecīgu alus bodeli
smilšu kalnu tuvumā. Uz durvīm bija izkārtne: alus muca
un. pie tās
piespiedies karalis ar kroni galvā un milzīgu,
putojošu alus glāzi rokās. Te dibena istabiņā sākās latviešu puiku buršisms. Ar Rutku priekšgalā te puikas dzēra
alu, smēķēja papirosus un pārrunāja grūto jautājumu, kā
tikt kādreiz latviešu teātrī uz «Staburaga meitiņu». Skolā
briesmīgi slapstījās, ka nenoķer šo slepeno organizāciju.
un

krievu

dziesmām stundām

skolas sētu. Skolniekiem sāka rekomendēt
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izvāļājās smilšu kalnos

Bieži

nemana

Naids

alkohola

un

tad tik ieradās skola, lai

gara.

pret sievietību bija mitējies. Ar patiku jau sāka
skolas baznīcā. Jo tur nāca arī publika.

uzlūkot meitenes

gāja paraudzīties mūķenēs sieviešu klostera baznīcā.
basierēja līdzi kā bitēm saldi sanošam mūķeņu korim.
Bija sācies pubertātes laikmets. Un daži dūšīgi igauņi zināja jau kaut ko pastāstīt par kādu pagrabiņu, kur esot
sievietes sarkanām kurpēm. Un no zeķēm arī varot pazīt,
Vai
Un

viņas «meretrix» vai ne. Un tad tik esot brīnums: šīm
kurpēs kauna neesot nemaz. Un nesarkstot nemaz, bet mierīgi runājot tādas lietas, ka vai lai
ausis svilst. Atjāva sarīkot skolā pat teātri. Bija dažas dādivi ģimnāzisti. Tie bija izteimas un kā liels brīnums
kušies pauzē par rīkojumu neatzinīgi. Un nākošā nodaļā
viņus izsvilpa no izrīkojuma telpām laukā. Un Turgeņeva

vai

sievietēm sarkanās

«Bežina

pjavā» skatījās jau paši vien

un

ielūgtās dāmas.

Jo tāda cilvēka neesot, kas mācīšot nākošos bursakus, kā
lai viņi rīkojas. Viņi paši gan labāk zinot. Un tas dāmām

pat imponēja.
Klases serde bija jaunā buršiskā kompānija. Labākie
skolnieki. Un kā pārliecinošs faktors
stiprākais kulaks
lielākā balss
un
«žuļika» Rutka atribūti. No bīskapa
kora viņi bija jau padzīti. Bija sācies balss lūzums. Dziedāja vēl tikai sonorais Pāvils Zaķīts. Un Andersons bija

turējies līdz beidzamam, lai iesistu kādu grasīti. Bet bija
jaiet, jo viņa balsi jau sāka salīdzināt ar plīsuša katla
vai trumuļa dibenu.
Pa eksāmenu laiku ievilka arī

Andersonu kneipītē. Par
viņu piedzirdīja. Un otrā rītā Andersons sāka vaimanāt. Viņam bija nozudis maciņš ar visu naudu. Rutkis to
bija atradis. Bet varbūt arī jokodams tīšām ņēmis. Un
varu

tamdēļ

viņi kļuva naidnieki. Nauda

visa

Jaunuma pa-

mats.

Kad bija jašķiras, izrādījās, ka Rutka kompānijai
ceļa naudas. Kā nu lai tiek mājās?

nav

Andersons neaizdeva ne kapeikas. Lai gan Bergs tam
sita pa galvu ar latīņu vārdnīcu un Rutkis viegli žņaudza.
Viktors izdalīja viņiem, ko varēja, no tēva sūtījuma. Bet
tās
no

bija kapeikas.

Šiliņš

kā

dabas stoiski ciets «tetricus»

nav

jau filozofs, dzejnieks un
deva jaunu ideju: «Kad

naudas, iesim kājām.»

Skapīši tika salauzti
vairs neesot

un

sadauzīti.

Jo bursa tie

vajadzīgi. Andersons gan

savu

turpmāk
paglāba ar vi65

stīpiņam. Un cēla kā dārgumu važonī. Par ko
ļauni smēja: dabūšot vēdera bruku.
Kad atvadījās no Andreja Ivanoviča, viņš, kā jau aizvien, svētīja: «Nu ardievu, ardievu, niekkalbīši! Labi, ka
beidzāt. To gan neticēju. Domāju, ka būsiet jāpadzen ...»
Paldies par tēvišķīgu audzināšanu!
izdvesa Andersons. Par ko dabūja dunku sānos no Berga.
Rasa un citi neteica ne vārda. Jo viņi paši bija sevi
audzinājuši. Pie viņu veselām lauku dabām un pierēm
bija tikai grāmata savu balto, sauso pirkstu pieskārusi.
Tas nebija dzīva cilvēka pirksts. Nezināma likteņa nezināmā nākotnē stieptais kaulainais pirksts. Viņi kā jauni
trauki sagatavoti jaunam dzīves vīnam.
Viņi bija laimīgi izbriduši cauri Lētas ūdeņu pārplūdušai, tumšai priekšiņai jeb, kā viņi paši ironizēja, «HhcthGarīgā semijimny», aiz kuras margoja īstās bursas
nāra gaišās, plašās palātas.
Te, garīgā skolā, viņi bija mērcēti, žāvēti, velti un presēti. Pērti ar zinību pātagām. Un pārbaudīti. Un izturējuši garīgo šķīstīšanos, «purgatio» jeb katarsisu.
«Un tu būsi tad šķīsts, spodrs un tīrs kā vasku svece.
sam

dzelzs

Rutkis

iedegsies kā svece gaišā liesmiņā ...» atcerējās
pravietīgos Krasnogorska vārdus četrus gadus atpakaļ.
Rīta saulei iedegoties, pa lielo Daugavas ceļu no pilsētas izčāpoja uz savas dzimtenes pusi Rutkis, Šiliņš un
Bergs. Jautri, bezbēdīgi, ar paudelītēm padusēs. Svilpodami kā cīruļi. Aiz muguras viņiem palikās dūmainā pilsēta un māja ar zelta uzrakstu «Garīgā skola».
Ak tu, zelta jaunība! Garīgā cilvēka atmodas laikmets.
Tu

tad

Viktors Rasa

Jau

laukiem Viktors

ar
lepnumu lasīja «Eparķijas
viņš un viņa kompānija ar Andersonu kā
primāru pārcelti uz Garīgo semināru, uz buršu visās trīs
dimensijās, kubā un kvadrātā.
Tēvs nebija mierā, ka Viktors nav tas pirmais.
Juris piezīmēja, ka tad jau drīzāk pūcei aste ziedēšot
uz

Vēstnesī», ka

nekā

...

dusmās Viktors dzinās pakaļ Jurim pa tikko
ziemāja lauku. Mati vien abiem plīvoja. Bet baznīcas stārasts Rasa ar grābekli rokās šiem abiem. Izmīdīja
lauku, un abi dabūja pa grābekļa cirtienam. Te tev nu bija
primārs!
Šiliņš rakstīja vēstuli pantos, kā viņu triumvirāts ceļojis trīs dienas un naktis. Cik jauki un grūti bijis. Rutkis

Pēkšņās

noecētu
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prasījis ēst. Un sēdies grāvmalā un teicis, ka esot
noguris un tālāk vairs neiešot, bet tepat miršot. Bijis jābarojas ar zaķu kāpostiem un skābenēm. Bet dzejiska tomēr
esot bijusi šī kāju tirpināšana un cilvēka brīvās gribas
stiprināšana.
allaž

Baltu cepures virsu, lai arī draudzes
vēro, melnos svārkos un spožos zābakos

jaunkundzes viņu
Viktors staigāja
uz Krievu kalnu. Pie baznīcas kroga viņš apstājās un, padomājis brītiņu, vai nebūs piedauzīgi, iegāja atpūsties.
Tur viņš pie sienas tūlīt izlasīja zaļu afišu:
«Zaļumsvētki Krusta kalnā. Dziedās slavenais «Pērkona
koris»...» Silti saldi jūsmīgi kļuva. Kas nepazina toreiz
vasaras
suņu dienās pa lauku draudzēm apkārt ceļojošo
semināristu «Pērkona kori»? To apdziedāja un aprakstīja
lauku dzejnieki. Viņa dēļ ģība zeltenes. Par viņu sajūsminājās visi, kas to bija kādreiz dzirdējuši un redzējuši.
Bet

te sakas

jau jauns posms naivo varoņu
gaitā.

nākošo

bursaku attīstības
Līksms

apzinīgs Viktors

un

Krievu kalnā

Rasa

kapa

pie

mācītājā

...

III

BURSĀ
Oh, te laikam būs smalka dzīve!

iesaucās Rutkis,

aplūkojis lielo, kubam līdzīgo semināra ēku un mazo dārziņu.
Lūk, sēta arī nav augsta, viegli varēs tikt tai pāri!
Un

viņš gāja pa klusiem koridoriem lepni izceltu, izpūgalvu un klaudzošiem zābakiem. Gar ausīm viņam
stiepās kupli papirosa dūmi.

rušu

No kāda

meža

tu

pasprucis?

Apturēja viņu

kam kāds filozofs.

jaunākiem, nav
smēķēt?

tam vēl

Vai tu nezini, ka retoriķiem,
atļauts te slampāt pa koridoriem
Papirosu nost!

lai-

sevišķi
un

pie

Tad tāda te ir tā brīvība!

kaktā,

laizdams

dūmus

dusmojās Rutkis klases
ventilācijas caurumā. Bet arī te

viņa ausi sagrāba mīksta roka.
Ko jūs te darāt?

prasīja nemanot pienācis inspek-

tors.

leelpoju tīru gaisu
No dūmu skursteņa? Tas
...

šām. Ta kā

es

nav

veselīgs jaunām plau-

to vairs otrreiz neredzu!
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Tātad

smēķēšanu jāslapstās. Uz pilsētu arī nevar
jāpierakstās klases dežuranta grāmatā. Brīvība pašam tātad jāiekaro un slepeni jāizmanto.
Es esmu
bursaks, studējošs eksemplārs, un man
teica Rutkis un apmetās
plaušu draugu vairs nevajag,
uz kopēja sola ar kādu
igauni pašā klases dibenā, lai viņam būtu pārredzama visa klases darbība.
Modās personīgā apziņa, un par draugiem varēja jau
saukties tie, kuru individualitātes daudzmaz saskanēja.
iet

ar

citādi kā

Viktors Rasa

sēdēja

viena sola

igauņu «batju»
Zaķīts un Cinīts. Viņi kopā mācījās, bēdājās un priecājās.
Zubrilkas!
Sēž čupā
smējās par viņiem Rutkis.
kā ganu meitenes zaļumballē.
Tiešām, te bija jau cita atmosfēra. Skolotāji ne kā skolotāji, bet jau it kā lektori, kā tādi profesoriņi. lesāk viņi
nopietni un cēli: mūsu zinība saucas tā un tā. Sis vārds
cēlies no grieķu vai latīņu valodas. Un tad ilgi un tīkami
stāsta. Te jāklausās un daudz kas jāatzīmē, jo visu mācības grāmatās neatradīs. Grieķu un latīņu mocības beigušās. Sākās klasiķu lasīšana no oriģināliem: Jūlijs Cēzars,
Ksenofonts. Vai katru mēnesi jāiesniedz patstāvīgs apcereferāts vienā, otrā priekšmetā. Tas top skaitīts
rējums
par svarīgāko un atbildīgāko uzdevumu. Visi skolotāji uzrunā tikai ar «jūs», un daži pat ievēro atteikšanos no atbildes un pārceļ to uz nākamo stundu. Tas pats slēgtais
uz

Vasjku. Andersonam bija

režīms:
īsas

katru

lūgšanas

rītu
uz

un

katra

maza

vakaru

mesas

katrā

soļa

Semināra sienas vien noskan

ar

draudzīte:

no

mājas baznīcā
stundā

un

un

maltītē.

bursaku dziedāšanas. Un

kas tas par kori! Kā mākonis!
Pati mācību gaita sākās svinīgi.
Bursas tēvs
rektors, iepazinies ar jaunajiem bursaciņiem, uzdāvā katram biezu, smagu slāvu valodas Bībeli
kā tās Svētās sinodes svētību. Lai glabājot kā dārgumu
šo visu gudrību gudrību un grāmatu grāmatu.
Vai viņa kur jaiesledz?
prasa naivi Rutkis.
Galvā jāieslēdz,
arī sirdī!
un
atbild rektors,
Pirmā klasē jāiesāk ar pirmo lapu un kā teologam sestā
klase jābeidz ar pēdējo. Un plašās, baltās lapu malas piezīmēm
kādi tiks sniegti pie Bībeles izun komentāriem,
skaidrošanas
Lai vēlāk, kad būsiet priesteri un cīnīsieties pret katoļiem, luterāņiem vai baptistiem, jūs nebūtu
...

kā

uz

mutes krituši...
Vai
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maz

ir

iespējams tik lielu grāmatu visu galva

savā kaktā,
Bībeli šķirstīdams.
baigi viņam kļūst kā pie bezdibeņa malas.
Latviešu valodas stunda!
sauc priecīgi Šiliņš.
Šinī iestādē, kura grib tik pārkrievot, sešus gadus no

šaubas Rutkis

dabūt?

Un vēsi

un

vietas skanēs latviešu valoda.
Sis acumirklis ir jauks!
saka Rasa, un roku rokās
Šiliņu viņi ieņem vietas vietējo valodu klasē.
Arī Kaspars Biezbārdis te ir pasniedzis kādu laiku
saka Šiliņš.
stundas,
Bet Rasa vēl nezin, kas tas par Kasparu.
lesirms, cienīgs kungs atklāj audzēkņiem vecās pagātnes
leģendāro priekškaru. Vienkārši, sirsnīgi un pārliecinoši.
Un te atklājas sapņaina aina. Par sirmo Indijas tautu un
valodu šūpuli. Par tautām
gājputniem. Par viņu tālām
gaitām, cīņām un guvumiem.
ar

«Vai

tas

būt,

var

ka

mēs, latvieši,

šiem» leišiem rada

Un

esam

tiem «brolī-

pat vai dēlu dēli? To čuiku

gabali?
jau neviens netur labāku par žīdu vai čigānu...»
tā skeptiski prāto pie sevis Pēteris Rutkis. «Bet neko nedarīt. Ja jau tā saka skolotājs, tad jātic. Eku, igauņi
var
tādos pašos rados ar somiem!»
«...Tur dziļos Prūsijas mežos, uz Nemaņas krastiem,
bija svētnīca Romove. Tur dievu priekšā svētas ugunis nekad neizdzisa. Un no turienes kā patriarhs neaprobežoti
pār tautu valdīja lielais Krīvu Krīvs ...»
Skan svinīgi skolotāja balss. Šiliņam un Rasam svilst
ausis, acis valgas top. Andersons tik ausās. Bet Rutkis
gudri smīn. Cinīts ar Zaķīti pūš kā divi baloži.
«Tādu pasaku es vēl nebiju dzirdējis. Tad jau es no
leiti

veca

dzimuma

tā taisni

varbūt slavena virsaiša

saukuši

par Rutku,

Kas
Rutkis.

un

...»

ir

uzreiz

jerundā?

sarkans

Lūk, tur visi tie jūsu Pikoji, Pērkuņi

krivije krivļaki
Ak tu
šiem?! Tad

no

man

es

Un krievs

ar

kā

un

vēzis

kliedz

Ramavi,

un

prusaku zemes!

šitā

lamāsies par mums,

tev rādīšu

Rutkis tam virsū

no

dēls. To virsaiti

vārds tam

bij, jāspriež Rutkis platu muti.
saka dusmīgi kāds krievs, kurš
Cymaa epyiiAa!
piespiests iet latviešu valodas stundās.

domā, Pikols
arī

un

ir

ar

Rutku
un

ir

dūšīgiem latvie-

prusakus!
acumirklī matos, abi gar zemi,

tik dod.

Viņus izšķir. Krievs grib
filozofiem jau tam ceļā.

skriet sūdzēties.

Bet

te kāds
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Kurp iesi? Ne soļa! Sēdi klasē, jo to tu biji pelnījis...
Rasas pulciņš ta iepazinās ar filozofu Mieriņu.
Es jus redzēju pagājušo vasaru «Pērkona korī», kad
piebilda Rasa.
dziedājāt Krusta kalnā zaļumsvētkos,
tā mums visiem jāsaucas. Un, otrPirmkārt, «tu»
kārt, par «Pērkona kori» te seminārā ne vārda! Tāda te
nav. Tas ir citur kur, visur un nekur...
Vai

Rasa

un

tad

tik

tas

bīstami

un

kada

ziņa?

brīnījās

Rutkis.

Bez
šaubām,
bīstami,
paskaidroja
Mieriņš.
lestāde, kura audzina no mums pašiem citu pārkrievo-

tājus, neļaus savās sienās perināties nacionālismam. Mēs
priesteriem latvju draudzēs. Bet mums būs jādomā, jārunā un jādzīvo krieviski. Un citi jāmāca tāpat.
Un tā mēs būsim zuduši tautai. Bet tautai pašai izglītoti
darbinieki tik vajadzīgi. leplūduši krievu tautā, mēs tur
līdzināsimies nullei,
jo viņiem pašiem savu darbinieku
diezgan
Vai ir iespējams jel maz aizmirst tautu, valodu? Te
taču pasniedz arī mūsu valodu

būsim par

...

...

Nemanot

kā

aizaugsim,
aizaug pamazām sekls ezers
kļūst par purvu. Un latviešu valoda seminārā tikai baznīcas vajadzībām, sprediķim un Bībeles stāstiem skolā.
Valodas pasniedzējs mums ir, bet viņam atļauta
šaura
programma: literatūrā viņš dziļi vest jūs iekšā nevedīs.
Stērstes Andreja gramatika, paša lektora šabloniskās lekcijas un tad praktiski darbi līdz pat sprediķa teikšanai no
un

katedra

tas ir viss! Protams, jūs tur ko mantosiet, jo
vienīgā krievu skola pasaulē, kur var baudīt sistemātisku latvju valodas kursu. Bet tas nav viss. Kur tad paliek tiešā latviešu sadzīve, literatūra, māksla, arī politika?
te

Ja, ko

tad

lai

dara?

jautaja

Šiliņš,

atģidies

no

pārdzīvotās pirmsajūsmas.
Te

nav

ko

darīt. Tikai

nemēģiniet turpmāk

ar

kula-

kiem pierādīt jūsu tautiskās jūtas! Te ir citi līdzekļi. Piemēram, mums ir pašiem sava bibliotēka, žurnāli, laikraksti. Mēs
To

es

ejam

varu

Ar

uz

latviešu teātri. Tur

ierīkot. Tik

prieku,

ar

jums visur jāpiedalās!
jums jāprot klusēt un klausīt!

lielāko

prieku!

nozvērējās jauno tau-

tībnieku pulciņš.

Sajūsmināti Šiliņš
dens
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saulītē

un

un

vēlreiz

Rasa sēdēja semināra dārziņā

ru-

pārrunāja dzirdēto. Viņos modās

jaunas nojautas, tālumā spulgoja neaptverami mērķi, un
svaigā enerģija prasīja izejas. Viņi bija gatavi uzupurēties, pat ciest.
tā saka viens
Dzīve ir laba, kad mērķis ir labs,
mūsu
no
dzejniekiem, Veidenbaums. Tu viņu ar prieku
nobeidza sarunu Šiliņš.
lasīsi, kad dabūsim,
«Būsim draugi!» Rasa ar sausu zariņu ierakstīja celiņa
smiltīs. Šiliņš satvēra Rasas rokas, un silti viņi abi smaidīja, un silti smaidoši kļuva viņu jaunām sirdīm.
To pašu es arī gribēju teikt...
atbildēja Šiliņš.
Tas ir labi, ka Rutkis sadeva tam krievam par lamāpiebilda klasē Rasam igaunis Vasjka,
viņi

šanos,

mūs aizvien

lamā par čuknām

...

Kā, vai tad tas notikums jau citiem zināms?
Lai ir zināms!
Bus naids.
Lai

ir

naids!

Mēs tāpat esam cilvēki un vēl labāki
viņi.
Mieriņa vārdi apstiprinājis. Rasa pēcpusdienā itin omulīgi lasīja klasē «Dienas Lapu». Pēkšņi ienāca inspektora
palīgs. Nevarēja vairs noslēpt.

mācāmies nekā

Ko lasāt?
Lūk, «Dienas Lapu»!
Kas par Ļapu! Jūs drīkstat lasīt tikai oficiozo «Riž-

skij

vestņiku»!

Citādi

tad varat

un

jums iztaisīs spārnus no šīs Ļano
šejienes, kur gribat. Tā kā

lidot

pas
šīs Ļapas vairs nekad neredzu!

sadusmodamies. Un Rasa uz priekšu katru laikglabāja ielocītu «Rižskij vestņikā». Ar to arī aiz-

Aizgāja
rakstu

klājās lasīdams.
Vasjka, ko tu tur slēp?
Ko es noglabāju? Nu, «Postitneesu»
Jus
Vai

ari

...

lasāt laikrakstus?

mēs

esam

duraki? Mums biedrība «Imanta» ap-

gādā grāmatas un laikrakstus.
Tātad viņi bija kara biedri!
Sentimentāli paklausīgi viens otram bija tautiskā pulciņa biedri. Jānim Zariņam bija grūti apstākļi. Viņš aiz
telpu trūkuma netika uzņemts internātā, dzīvoja’kādā
kaktu dzīvoklī

un

vai badā mira.

Atteiksimies pēc kārtas
lika priekšā Rasa.
labu,
Grūts

Rutkis,

no

pusdienām Zariņam par

pārbaudījums tas ir manai dabai,
es
padodos neizbēgamam liktenim.

teica

bet
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Vai mēs vainīgi, ka Zariņam
nāja protestēt Andersons.
Ak tu, žīds!
nāsim ar sāli

un

nav

ko

est?

Pamēģini tik atteikties, tad
sauca Bergs.
sinepēm!

mēģi-

mēs tevi ēdi-

Pulciņa priekšzīmei sekoja visa klase. Un tā viņi uzturēja trīs biedrus, kuriem bija piešķirtas tikai pusstipendijas.
Inspektors gan neieredzēja nabadziņus, kuri pēc beigtas
pusdienas ēda, tā teikt, drusciņas no kunga galda. Bet
tad atmeta ar roku, jo ēdiens tiktu tā kā tā iznests no
ēdamzāles klasēs.
Uz

latviešu teātri!

rādīja Rasa divas
atsūtījis veŠovakar romantiskā «Staburaga meitiņa».

zaļas biļetes.
selu

Dabūju

desmitu.

uzbudināts

no

Mierina. Teātris

Kas vēl ies?

Rutkis meta
otro

no
priekiem kuleņus. Par to viņam deva to
biļeti. Šiliņš atteicās sarūgtināts.

Oh,

redzēšu

es

reiz

sava

mūža

teātri!

kliedza

Rutkis.
Vai tu esi
ka

traks, vai nevari klusēt? Se tev apliecība,

esi

bijis pie brāļa, kas no laukiem iebraucis, es atkal
pie tēva. Tik jāparaksta pašiem ar kreiso roku, latviski
un labi
greizi. Kad pārnāksim, iedosim pēc vakara pātariem inspektoram.
Rutkis gatavojās uz teātri ar godu. Ar zīmuļa dzēšamo
gumijas gabaliņu bružāja savu ne visai tīro apkaklīti, lai
tā
topot balta kā Libānu kalnu sniega galotne. Nomazgāja muti, taisīja sev spodras acis un zābakus. Un pat
piemirsa sērkociņus un papirosus. Trīs par kapeiku, kurus
pagatavoja un pārdeva audzēkņiem kāds jaunākais filozofs, saukts Diogens.
Kad Rasa, pārnācis no teātra, apsēdās
malas, Šiliņš pārmeta:

uz

Šiliņa

gulti-

ņas

Tu

Rutku ņem līdz

un mani ne. Ta tad draugsl
Nekas, iesim citureiz uz «Leonori»! Tā esot vēl labāka.
Un ilgi vēl svētbildes lampiņas apgaismotā pustumsā Viktors stāstīja Šiliņam par brīnišķām Daugavas
dekorācijām, kurās viļņi kustas kā dzīvi, par Roberta Jansona

velnišķo

acu

bolīšanu

par Daiļo Staburaga
melnos mēteļos ...
Te uzreizi
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puķīti

un
un

Dubura

jauko dziedāšanu,
briesmīgiem bruņiniekiem

viņā gala Rutkis sāka murgos kliegt:

Viņš
Dieviņ, vai Dieviņ! Viņš mani nodurs!
sapnī dzīvoja un šausminājās līdzi visam redzētam..*
Pēc
pusdienas iesim uz «Pērkona kora» mēģināstundu pārmaiņā teica koridorā Mieriņš Viktoram.
jumu!
Vai

vēl

Taču reiz!

Upenieks dzīvoja netālu no
dziļā sētas mājā. Tur bija ērti sanākt, nevienu netraucēja dziedāšana un semināristu jautrā čaloņa.
Atvēra viņiem durvis Upenieka meitēns, ģimnāziste baltiem linu matiņiem un debesu zilām, smaidošām actiņām.
Latviešu bursaku mecenāts

semināra kādā

bija Rasam. Viņš te pilsētā jau piekto gadu, bet
nebija bijis nevienā namā, kuru simtiem uz katras ielas, nevienā
ģimenē, kuru tūkstošiem. Nebija dzirdējis neviena silta, intīmāka vārda. Un te taču ģimenes dzīvei
vajadzēja būt daudz skaistākai, mīļākai nekā uz
Savādi
reizes

ne

laukiem.

Viņam bija ļoti neveikli.
Nu, saki nu taču jaunkundzei labdien!

mudināja

Mieriņš.
Viktors saņēma

un

atlaida meitenes

rociņu

un

pats

no-

domāja: cik tā skaista!
Tur dibenistabā pie klavierēm un gar sienmalām bija
jau bursaku trīsdesmit. Runāja kā gadatirgū. Bija zili
piesmēķēts gaiss. Dažiem galvā melnas studentu cepurītes.
Te es atvedu vienu upura jēru,
Mieriņš rekomendēja sapulcei Viktoru.
Skaties, kāds sumpurnēns!
teica labsirdīgi vecākais teologs, saukts garais Krišs. Un veda Rasu katram
klāt. Bija daži pusē pazīstami no filozofu klasēm. No teologiem bija sveši. Jo teologu tradīcija bija neielaisties
nekādos sakaros ar retoriķiem.
Spīļu arkliņš, sīkais žagariņš, jaunais tautietis, pastarītis! Kur tad tu nu biji, āzīti mazais?
tā viņu jokodami apsveica.
«Vai tu soprāns vai alts?» jokodams prasīja diriģents.
«Nē, es tik ta paklausīties atnācu,» nosarcis atbildēja
Viktors.

Ak, tik paklausīties! Nu tad klausies, klausies, dēliņ!
še, iedzer tūdaliņ kausu miesta! Tad ātrāk tev radīsies
bass vai tenors
varēsi mums līdzi pērkonus radīt.
un
Un

Nelīdzēja nekādā atteikšanas. Rasam bija jatukšo prāvs
putojoša alus, ko viņš arī veica.
Laba zīme. Viņš dzer jau kā filozofs.

mērs
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pieres kuplos matus, nostājas
dziedātāji bija savās vietās. Noskanēja tonis. Un dzīvās ērģeles sāka spēlēt.
atskanēja dziesma.
Latvji, brāļi!
tik vareni spēcīgu, pārliecinošu skaņu Rasa
Tādu
nebija sagaidījis. Tur, toreiz zaļumu svētkos, viņš brīnījās
jau par desmit, divpadsmit dziedātājiem. Un te vairāk kā
Un

diriģents atbīdīja

istabas vidū.

no

Acumirklī

trīsdesmit.

grāvieniem pie griestiem kārtā lampa tirkšķēja.
«latvji», palaists pa logu, varēja noskanēt pār
Un tad tur gan vajadzēja visiem mosties!
visu pilsētu.
Kad vēl tenori turpat ne mazāk spēcīgi, tikai citā
maigā
tembrā piebalsoja: «Brāļi!»
varbūt uz ;lielu, svarīgu
Te vajadzēja uz kaut ko
visiem
darbu mosties
vienaldzīgi dusošiem. Uz kādu
No basu

Sauciens

darbu? To vēl nevarēja savā apziņā konstatēt... Tikai
vajadzēja visiem, visiem vienprātīgi censties un censties!
Tad atkal koris sāka burbuļot kā kluss vakara strautiņš
Rasu mājas pļavā aiz dārza. Vilnītis šķetināja vilnīti
un
šīs maigās, sudrabainās skaņas zuda vēja šalkā
arī
krastmalas kokos. Un tad jau viss taisījām pagurt, žēli
izdzist dziļā verdzības naktī... Pēkšņi
rīta
sveiciens,
skaļš sauciens: «Un beidzot ausa gaisma! ...»
Viss atdzīvojās, sākās atkal grāvieni, un visu to nobeidz
dimdošs akords.

Kaļķu plāksnīte kā sniega pārsliņa, lēni griezdamās,
no
griestiem gar pašu diriģenta galvu
Mieriņš turpat no skapja paņēma dažas grāmatas un
nodeva tās Rasam lasīšanai viņa klasē.
Rasa saprata, ka te pie Upenieka glabājās arī visa diskrīt

...

krētā bursaku literatūra.

Kā
karā

apskaidrots Rasa

devās

uz

viņa klasē nolēma latvieši

buršu. Un
dibināt

tai

savu

pašā vadziedātāju

kori.
Tā sadziedāšanās bija mūsu nākamam litcrāriskam
vakaram, uz kuru aicināts arī pulciņš ģimnāzistu,
paskaidroja Mieriņš.
Ģimnāzisti arī? Mēs garīgā skolā tikai plēsāmies ar
Tie taču mīkstčauļi!
ģimnāzistiem
Nu tur viņiem tagad sava nopietna organizācija.
Kaujas jau tikai aiz bramanības vai garīga tukšuma. Un
...

tādu

mums arī netrūkst.
Svētdienas vakaros tiešām dažs labs retoriķis dabūja pa
retam tumakam, ja nejauši pagadījās ceļā teologam. No
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teologu gala tad nāca briesmīgas skaņas. Tur vai visa
mēģināja, kam stiprāka balss. Un tad jau retoriķi
turējās pa kaktiem. Lielais koridors piederēja tad vecākām

klase

klasēm.
Atkal piedzēruši pie Cera!
mēdza tad ar skaudību
piezīmēt Rutkis.
Cers! Šis vārds nozīmēja bursakam daudz ko. Tas atgādināja viņam daudzus bramanīgi slavenus mirkļus.
Cers bij tradicionāls bursaku krodziņš, kuru gandrīz
viņi vien uzturēja jau gadiem ilgi.
Neaizmirsa viņu arī absolventi, kas jau sen bija no semināra atstājušies. lebraukuši pilsētā, viņā klusiņām nokāpa pat priesteri un maksāja tur vecos bursaka laikos
ietaisītos parādus. Tā bija katra filistra goda lieta.
Cera sienas dzirdēja patiesību par buršu. Viņas bija
piesūkušās neliekuļotās bursaka sirsnības un viņa ideoloģijas.
Cik tas skan savadi, bet dārgs bursakam bija šis miklais pagrabs.
Jo citur

nebija kurp iet.

Tuvojās vispārīgā krievu garīgo semināru svētku diena.
tā dievvārdu mācītāja
teoloģijas patrona Jāņa
piemiņas dienu, dienas trīs pirms Miķeļiem.
Tad svin

Teologi jums abiem ar Rutku atļauj piedalīties svētku
tā Mieriņš paziņoja Rasam. Tā bija
sapulcē pie Cera,
laikam garā Kriša protekcija.
Eh, tad vajadzēs jau no rīta saēsties siļķes, lai var
Sen
teologiem līdzi dzeršanā,
rūpējās Rutkis.
jau es gribēju izdibināt, ko viņi tur dara. Tik bailes bija
iet, ka neizsviež laukā

turēt

...

Svētku akts

pagāja lieliski. Visa liturģija tika izpildīta
grieķu valodā. Kalpoja semināra baznīcā pats bīskaps.
Turēja zinātniski teoloģisku, gadījumam piemērotu runu.
Tad ēda pusdienas pie rektora. Semināristu koris skandināja viņam vestibilī kādu no svinīgiem koncertiem. Tad
gāja paši atspirdzināties. Un, kad augstais tēvs bija aizbraucis, bet rektora tēvs atdusējās, filozofi un teologi maziem pulciņiem, jautri žestikulēdami, pa sānu ieliņām devās uz Ceru. Arī Rasa ar Rutku
ļoti ieinteresēdamies,
bet arī gan ar bijāšanu. Sabozušies, melnās studentu cepurītes pār acīm vilkuši. Jo arī tā kā kauns
...

Kas

tur

ko

kaunēties?

Bursakam

viss

jāizbauda.

Viss!
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Šaurā

iekšpilsētas ieliņā, netālu no Doma baznīcas siebija Cera pagrabiņš. Kimmeļa alus darītavas kloāka,
veclaiku mājā
kā kapeņu velvē. Taisni no trotuāra
šaurs caurums, divu saceltu pagraba vāku iežogots, stāvas, netīras koka trepes, lejā sašķobījušās stikla durvtiņas.
Te jau tīri tā kā kartupeļu bedrē jākāpj,
piezīmēja
Rutkis. Un kāpjot viņi dzirdēja lejā troksni kā no bišu
stropa, gaviles kā no Bābeles krāsns. Viss tas zemes virsu
nesasniedza, bet aprakās turpat kā bezdibenī.
lekāpuši viņi apstājās pie durvīm nezināšanā. Bija bursaku pilns, visi sēdēja savās melnās studentu cepurītēs
pie galdiem, smēķēja, dzēra un trokšņoja. Telpa bija maza,
zema, pelēka un mitra. Vidū milzīgs pagraba pīlārs. Dūmu
pilna pustumsa, jo gaismas nāca maz no vienīgā pagraba
loga dobuma augšā pie griestiem un no mazām stikla
nām,

durvīm.
uzsauca viņiem kāds no tuvākiem.
viņi
jaunie retoriķi, pirmo reizi te...
dzirdēja no pustumsas Mierina balsi, un mierīgāk ap sirdi
Stādu priekšā augstai kolēģijai divas
viņiem kļuva.
uz
kurām
var
būtnes,
jau likt cerības,
rekomendēja vibara
kā
īsts
krusttēvs.
no
izkūņojies
Mieriņš,
jau
ņus
Jūsu mērs un maksimums lai ir katram trīs pudeles
kāds bass no dibena.
alus!
Kas pāri par to,
sauca
tas no ļauna.
Tos vajag kristīt garā un patiesībā!
Un divi filozofi bija klāt ar milzīgu alus kausu, Rasam asaras saskrēja acīs un elpa aizrāvās, bet Rutkis no trauka neatlaidās, kamēr tas bija sauss. Par to izpelnījās skaļu at-

Ko meklējat?
Tie

mūsu

zinību.
Un te ir Cera tēvs. Tas jūs mīlēs kā savus dēlus un
savā galvā pierakstīs.
grēkus
jūsu
Viņi ieraudzīja aiz mazas letītes kaktā stāvam plecīgu
vīriņu ar āža bārdiņu, asu degunu, sarkaniem vaigiem un
sarkanām acīs, mūžam klusu

un

smaidošu.

Sirmja cepure allaž galvā. Viņa vārdi «jā» un «nē». Un
tālākā valoda
galvas kratīšana un sarkano actiņu mirkšķināšana. Viņš neko nekad nepierakstīja, bet smalki un
sīki zināja tāpat no galvas katra bursaka parādu, vārdu
un palamu. Un pazina
tūdaļ tos, ar kuriem nebija pat gadiem redzējies, kad tie negaidot atkal ieradās. Viņš neiztapa, neglaimoja, neviļināja dzert. Nebija izprotams, kā
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pagrabiņu izvadīt tikai uz nabaga buriemaldījušos ierēdnīšu, amatnieciņu un eksprešu birkas. Kad prasīja, kā iet, viņa atbilde bija aizvien:
«Nekas!» Un cita nekā te nebija kā mazi plauktiņi kakta,
kur glūnēja glāzes un kausi, dažas pakas papirosu Nr. 6,
jo citu bursaki nesmēķēja, un pieliekamā telpa pilna muciņu un pudeļu. Est te nebija parasts. Tā būtu it kā krodziņa tradīciju apgānīšana. Jo bursaki te nāca kalpot ne

viņš varēja
saku

un

savu

retu

ēdienam, ne miesai, bet garam, kā viņi mēdza teikt. Pelēkas, grumbuļainas, mitruma pilnas kaļķa sienas, sapuvusi
dēļu grīda, četri galdiņi: viens teologiem, otrs filozofiem,
visiem kristīgiem
jauktai kompānijai un ceturtais
ļaudīm; salmu pīteņa krēsli visapkārt un smagajā velvē
tā bija visa Cera greznība.
petrolejas lampa
Kad Rasa un Rutkis ar Mieriņu apsēdās pie visu kristīgo ļaužu galda, viņi dzēra pēc kārtas no viena kausa.
Jo mēs esam te brāļi, visi viena, kopēja bursaku
trešs

draudze. Mums visiem vieni ideāli, lai tur kausā būtu

me-

dus vai

teica Mieriņš.
rūgta vērmele,
Kamdēļ tie galdi tā sagraizīti?
prasīja Rasa, radīdams uz savu un citiem galdiņiem.
Te visu bursaku nemirstīgās piemiņas katakomba.
Sie galdiņi kā kapu pieminekļu smagās plītēs. Uz viņiem
katrs, vēl še būdams, iegravējis savu vārdu mīļai piemiņai
tālākām paaudzēm. Un ir arī mums teologi, kas šos hieroglifus prot lasīt kā astrologi, mūžīgās zvaigznēs raudzīdamies. Te divos burtos viss dzīves gājums, tīkamas atmiņas. Viņus dzīve aprakusi jau sen. Bet te viņi mūsu
vidū kā dzīvi, te mēs viņus pieminam. Tā arī jūs kādreiz
pieminēs...
Sajūsmināti no Mieriņa mistikas, Rasa un Rutkis ar
rūpību grieza savus vārdus cietajās ozola plieksnās. Bija
vēl te vietas diezgan visu kristīgo ļaužu galdiņā. Un abiem
viņiem likās, ka viņi tiešām kam lielam, tālam lemti. Kurp
viņi soli spers, tur jāpaliek atskaņai. Te pirmā atskabardziņa no viņu jaunām cāļu dvēselītēm. Maza, nesverama
daļiņa no viņu «es» plīvos pa šo drūmo telpu.
leradās veco teologu primārs, pirmais kandidāts uz akadēmiju, un atklāja svinības. Visi sacēlās kājās un, cepurītes norāvuši, dziedāja himnu augstajam teoloģijas patroUn primāriuss turēja svētku runu. Apmēram šādi
nam.
motivētu:

Augsta tēva pirmie un pēdejie vardi bija: Dievs ir
Lai tad top mīlestība par mūsu Dievu! Pirm-

mīlestība.
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pret skaidro, humanitāro zinātni, kura viena
pretstatu visu grauspēj
jošam un postošam modernam materiālismam. No ideālisma plūst tīras veselīgu ūdeņu straumes. Viņās dzīves
saturs: reliģija, valstu un nāciju politika, ikdienišķā sadzīve un katra indivīda atziņas centrs, visa zinātne un
māksla. Ideālisms ir tas, kas pasaules ēku ceļ. Bez viņa
nevar
runāt par mīlestību kaut mata biezumā. Tamdēļ arī
mūsu pienākums kalpot visu savu mūžu ideālismam. Būt
ideālistiem dzīvē uz katra soļa. Ar šo ideālisma reliģiju
mēs attaisnosim lielā ideālisma sludinātāja
mūsu teoloģijas patrona piemiņu. Un, kad mēs būsim kādreiz par
priesteriem, tad lai mūsu vārdi un darbi vienmēr saskan
vienā ideālā: mirt par šo pārliecību!
Vecās, sirmās sienas nodimdēja no pērkonīga, gandrīz
mežonīga bursaku kliedziena ideālismam par godu. Dziedāja «Gaudeamus» bursai, teologiem, filozofiem un visiem
kristīgiem ļaudīm. Pilni alus kausiņi steidzīgi apstaigāja
bursaku rindas. Sākās nacionālo jūtu izplūda. Krievi dzieun vēl spēcīgāki
dāja valsts himnu. Tūdaļ cēlās latvieši
atskanēja «Dievs, svētī Latviju!», jo dziedāja «Pērkona
kora» serde. Nebija beiguši, kad jau igauņi lauzās vidū
savu
ar
«Oh, Izamaa!». Bursaciņi apkampās, skūpstījās,
kārt mīlestību

vēl cilvēcē atbalstīt ideālismu. Kā

dzēra

ideālismam

un

trīs

tautu

brālībai.

Kad

šis

vilnis

bija pārgājis, sāka sarunas grozīties ap alnia mater mājas lietām. Un te tik Rasa un Rutkis dabūja dzirdēt, cik
neideāli teologi un filozofi atsaucas par saviem skolotāhumanitārām zinātnēm. Katram skolotājam
jiem un
bija savs lamu vārds un katrā priekšmetā savs bubulis,
par kuru garšīgi smējās.
Kā liela varenība skanēja kāda filozofa apgalvojums:
«Es pāri biedra mugurai no nākošā sola nolasīju visu uzdevumu no grāmatas
vārdu pa vārdam. Noņēmu pat
brilles, lai aizdomas izklaidētu. Bet brilles man no vienkārša stikla, tikai tā
švītības dēļ...» Otrs bija stundu
nosēdējis pie
vodamies
Bet

uz

sveces

klasē, lielajā garderobes skapī, gata-

nākamo stundu.

mēs kādam

igaunim pa vēstures lekcijas laiku
un
nogriezām nagus. Briesmīgi ar tiem skrāpējās. Nevarēja izturēt, bija tos izaudzējis kā peļu vanags.
Atskanēja pastarpām jau banālākas dziesmas. Kausus,
lika cepurītēs un sniedza katram ar speciālu
iedziedājumu.
Un tad visi vilka briesmīgā melodijā:
savilkām rokas
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uz

muguras

Cienīgam bij reizi sunis,
Viņš to
mīlēje.
Suns bij gaļas klaipu rijis,
Viņu

nosite

Un zemē

iebāze,

Un virsū

rakstīje:

Ko!??

«Cienīgam bij reizi sunis...» Un ta bez apstāšanās,
dziedātāji paši nogura.
Bija dzirdamas pikantas anekdotes par sievietēm un no
garīdznieku dzīves. Arī teologu un filozofu pašu šaubīgie
piedzīvojumi.
Rutkis klausījās abām, ļoti kārām ausīm. Bet Rasam
no
sākuma bija sirds kļuvusi karsta, kad tā cildināja ideāBet tagad,
lismu. Te jau pat asaras prasījās no acīm.
vēlāk, kur jau dažs labs ideālists sāka grīļoties,
viņam
kļuva vēsi, vēsi. Un viņš nevarēja nepiezīmēt Mierinām:
Es tiešām šo ideālismu neizprotu. No sākuma tik
skaisti un tagad
pavisam rupji...
Tāds ir bursaks visos savos pamatos. Teorētiski
tīrs
ideāls kā sniega pārsla. Un praktikā turpat kā
banāls, vai visu kultūru noliedzošs. Divu
dubļu piciņa
pretpolu maisījums. Savāds divdabis. Mums ar šo sentikamēr

mentāli saldo ideālismu
reālas

gluži
tai.

Vai

te

nav

dabas: nākotnē
nav

ko mētāties. Mūsu uzdevums

kalpot tautas nacionālai

paslēpts jau

lielākais

ideālisms:

lie-

uzupu-

rēties!
Taisnība! Kaut mēs to

spētu!
un tad būs spējas.
Vajag sajust, pazīt, ticēt
Tās tagad tikai jāasina. Arkls un druva mūs
pmāk gaida. Audzēsim tagad veselīgu sēklu ...

tur-

Es arvienu pie ecēšanas un rullēšanas esmu bijis
pirmais; kas tad tur?
mēģināja jokot Rutkis.
Bet
vai tu
pie meitām esi jau bijis, tu, piena
kliedza pienācis kāds iedzēries filozofs.
puika?

Mieriņš viņu mierināja.
Rutkis jau taisījās sagāzt teicējam par to «piena puiku».
Bet dibenā

jau kāvās divi solīdi teologi. Igaunis bija spēnogāzis krievu, un tas nevarēja piedot, ka čukna
gāž krievu. Uztraukums bija vispārīgs. It kā gatavojās
uz vispārīgu kautiņu. Bet te Cera tēvs metās starpā un ar
saviem bieziem pleciem un muguru saņēma tos sitienus
no abām
un naids pārvērtās smieklos. Igaunis
pusēm

košanā
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slapja dvieļa galu nobružāja sev kādu skrambu, un pēc
viņi ar krievu sēdēja atkal kopā un bučodamies

ar

brīža

dzēra tālāk.

loģiski pierādīju, ka ods ir lielāks par
eo
ipso,
un,
pienācis garais Krišs,
jums, sumpurnēniem, ir jāiet mājās! Jo vieglāk odam
sprukt caur adatas aci nekā jums no inspektora nepamaEs tikko kā
teica

kamieli,

nītiem

bursas

caur

Rasa

durvīm . ..

Rutkis' paklausīgi cēlās

un

un

gāja, mazliet ieskur-

baudītā alus.
pagraba duļķainā gaisa
Laimīgi viņi tika garām inspektora durvīm pirmā stāvā.
Un Rutkis pilnā mutē stāstīja klasē par pavadīto goda

buši

Cera

no

un

maltīti.

viņš nemitoši kladzināja.
un, otrkārt, tu topi
līksms kā kazlēns. Tava sirds un prāti, tā teikt, spriņģo.
Kas nav bijis pie Cera, tas nezin nekā.
Pie pēdējā vārda viņu sāka žagas raut. lenāca inspektora palīgs. Klusumā noskanēja aprautās Rutka mokas.
Kas jums noticis?
Rutkis pieceļas bāls. Kritisks moments.
E-es sa-a-aukstējos
Visa klase smej. Labi, ka palīgs neiet tuvumā. Būtu
Rutku noķēris. Par piedzeršanos stingri soda, pat no burTas

velk

Pirmkārt,

tu

un

ko

dziedē,
redzi

dzirdi,

un

...

izvada.

sas

Bet

bursā šovakar tik daudz
dažiem

ar

Jā, žēl, ka
rezonē

smok.
lai

karoti

alkohola

slimnieku. Vaka-

šķīvī jāmaisa sliktās dūšas
rezultāti. Lai nepamana palīgs. Vakariņas ātras un trokšņainas.
riņās

iet kā tikai Cers,
nav citur kur
Te, pelēkā bursas vienmuļībā, vai jānoJāasina visas spējas, kā Aspazija kaut kur saka,
mums

Šiliņš.

tad varētu karot

tad

ticu,

savā

tikai

atradīsim

arī

īsto

pats

ar

sevi.

ideālismu.

Jāattīstās

Tagad

es

vispusīgi,
viņam ne-

nē.

Nav jau te ko ticēt, ko neticēt. Mums viņi tikai ceļu
iebilda Rasa,
tad tālāk
un
grib rādīt, pasākumu,

paši.
Jā,
tos

mēs

paši sev apzinīgi ceļam likumus un pildām
mērķis. Tā kaut kur rakstīts, Un es pie

tas mūsu

tā turēšos.

Šo

individuālisma

logu gala.

Tur

dibenā skan:
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līdz

apliecību pārtrauca troksnis no teopat vakara lūgšanai kā dzija maisa

Cienīgam bij reizi sunis,
Viņš to
mīlēje ...
gatavojās ar mīsaķērušies, mācījās dejot. Lai

literārisko vakaru bursaki, tautieši,

Uz

lestību

un

cītību. Pat pāros

nogludinātu savu lāča dabu. Būšot taču tur
jaunkundzes. Un te bija jārāda visas spožās spējas atklātības priekšā. Tās cilvēku sabiedrības priekšā, kura no
bursakiem līdz šim tā tika slēpta. Tātad vakara gaidās
bija bailes un liela ziņkārība. Viss tika veikts dziļā klusībā. Krievi gan nomanīja, ka tautieši gatavojas uz kaut
ko konspiratīvu, bet nevarēja izokšķerēt, kur un kad. Tāpat kā bursas priekšniecība kaut ko zināja par Ceru, bet,
kur, kad un kā tas notiekas,
nespēja vai arī nevīžoja
daudzmaz

izdibināt. Un bursaki

bija jau apriori pārliecināti, ka nepagrabiņa
neparādīsies sirmā inspektora bārdiņa, nenolieksies viņa galviņa uz vieniem sāniem, rokas
nesakļausies kā lūgšanā un viņš neteiks parastos, vēsos
vārdus: «Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs! Ko tad jūs

kad

durvīs

te darāt?»
tik pašu mūros viss gaja gludi un pec programGnofti seavton! Audziniet paši sevi, kā gribat!

Kad
mas!

«Muzikāli

pilsētas

literārisks vakars

nomalē,

pareizticīgo

sekojošu deju» notikās
skolā,

ar

klusu

pat piedalīšanos. Tas bija
itin kā draudzes kuratorijas rīkojums.
Plašajā skolas zālē bija izlikti krēsli tāpat kā teātrī,
kā lauku rīkojumos. Tātad oficiāls vakars. Salasījās pareizticīgie latvieši ar savām ģimenēm. Pa lielākai daļai
vidēji un tikko pārtikuši pilsoņi. Jo pareizticīgie latvieši
kā uz laukiem, tā pilsētās pildīja nemantīgo šķiru. Un
viņu rāpšanās pilsonībā un turībā tikko sākās. Viesus
laipni saņēma un tiem ierādīja vietas vecākie filozofi un
teologi. leradās arī pulciņš ģimnāzistu. Tie izturējās brīvi,
draudzes

priestera atļauju

ar

draudzes

un

vienkārši. Un apkārtējie apstākļi tiem likās pilnīgi parasti.
viss pūViņi jutās tāpat kā mājās. Atnākušie bursaki
lis, izņemot vecākos, spiedās vienā melnā barā pie dibens
sienas un pa kaktiem. It kā pār tiem gulētu dibinātas bailes un ārkārtējas neveiklības slogs.

Rasas pulciņš bij saspiedies cieši kopā.

Rutkis, ironiski

smīnēdams, piezīmēja:

Skat, skat, cik bezkaunīgi tie pogainie ģimnāzisti!
pašā priekšā un vai uz galvas sēstas publikai. Un tā
vien apkārt skatās kā vēja grābšļi. Un diezin kas pašiem
Lien
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tur
es

salmu

galvā

vīkšķis. Ja

es

būtu

rīkotājs, tad gan

viņiem rādītu!

sam

taču

tos

prasīja RaKura jaunkundze tev vislabāk patīk?
Bergs, kurš zināja kaut ko no smalkām lietām.
Grūti pasacīt, jo te jau tīrais rožu dārzs. Un mēs
meklējam dvēseli, ne degunu.
Lūk, tā gaišmate pirmā rindā ar sarkano lentīti matā ir inteliģentākā! Citas liekas kā ganu meitas, kā

zosis vai pīles
Ta ir bursaku mecenātā
...

un

Upenieka meita, ģimnāziste,
jau viņš pats sēž garā, melnā bārdā.
Labi, ka mums ir arī draugi. Citādi dzīvojam ķā

tur

mežā.
Viktors Rasa nebija maldījies. Upenieka
jaunkundze
bija skaista. Un uz turieni, uz sarkano lentīti, vien viņš
raudzījās.
Bet, ja es tiktu tajos bābiešos, no vietas visus nobučotu! Tomēr skaistākas par lauciniecēm. Kājas mazākas,
rokas nav sasprēgājušas, un pašas slaidas kā kokrozes.
Ko dara laba maize un viegla dzīve!
priecājās Rutkis.

Nu, kad dabūsi no kādas pa ausi, tad runāsi citādāki.
Kas tev daļas gar bābām? Tu taču esi bursaks. Tava brūte
ir retorikas

jaunkundze,

piezīmēja kāds filozofs.

Un tava ragana ir vecmeita filozofija; kas tev daļas
norūca Rutkis.
gar manu retoriku?
Bija salasījušies kādi simti divi apmeklētāju. Noskanēja

pirmais zvaniņš. Programmai vajadzēja drīz sākties. Mieriņš pienāca un lika bursaku pūlim apsēsties palikušos
krēslos dibenā. Ar lielu troksni to viņi izpildīja, tā ka
publika smīnēdama turpu raudzījās. Mieriņš nosēdās blakus Šiliņam un Rasam un stāstīja:
Lūk, tas tur ir N. ģimnāzijas literāriskais pulciņš,
ar

kuru

acīm

ir

mums

ir daži

sakari!

Tas tumšmatis

ar

dzīvām

apsološais jaunais rakstnieks Asaru Jānis,
bet blakus viņam sēž dzejnieks Linksmiņš.
Ko, tik jauni un jau rakstnieki un dzejnieki?
Jā, viņiem tas drīzāk iespējams, jo viņi grozās sabiedrībā, bet mūs audzina jeb, pareizāki, skābē kā gurķus
mucā.

daudz

Un

daudzi

no

mums

vēlāk citam nekam neder kā

uzkožamam

priekš šņabja, kā jau skābs gurķis. Viņi nobeigs ģimnāziju, stāsies augstskolā, bet mēs kļūsim par
popiem. Un tur arī mums dzīve aizies garām
Vakaru atklāja garais Krišs ar improvizētu ievadu savā
puķaina valodā mazliet malēniešu izloksnē.
...
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Godājamās klausītājās un cienījamie klausītājies!
laiki! Tā dzird nopūšamies no Malienas mālu bedrēm līdz Baltijas jūras kāpām. Bet mums, latviešu garīgiem semināristiem jeb bursakiem, tie ir divreiz grūti. Mūs
neviens neaudzina. Jo audzinātāja ir apkārtējā sabiedrība. Tā nav mums lemta, bet ņemta. Un paši mēs esam
lemti kā nākošie priesteri tieši sabiedriskam darbam, tā
teikt, zināmā ganāmā pulkā. Kāda nu te iznāk, kā sacīt
jāsaka, pikanta pretruna un loģisks absurds! Mēs esam
sabiedriskam darbam, lai nu principā viņš kāds, bet mūs
audzina nesabiedriski, vēl vairāk un pareizāki: veselus
desmit gadus mēs audzinām paši sevi. Daudz tur mēs
mantojam no personīgas patstāvības, nokaitējam kā jaunu
izkapti savus smagos raksturus, bet neizbēgam zināmai,
tā teikt, aprobežotai vienpusībai. Un viņa ceļas no sadzīun
lielās dzīves nepazīšanas. Varam mēs, protams,
ves
uzrādīt, tā teikt, censoņus, kas šai vienpusībai pāri tikuši
un
ielauzušies jau dzīvē. Tie būtu daži no bijušiem bursakiem, kas sevi tagad ziedo brīvām profesijām, kā ārsti,
advokāti. Te pieskaitīsim arī, tā teikt, rakstnieku Sarķi,
mūsu dzejnieku Purinu Kārli, kas acumirklī aiz Atlantijas
okeāna, un jauno rakstnieku Malēniešu Jāni, kas še sēž
mūsu starpā. Bet tas ir mazumiņš. Šai sabiedriskai audzināšanai un dziņai jākļūst masīvai, lai būtu, tā teikt, masīvi panākumi. Tad nu šā vakara vienīgais mērķis un uzGrūti

devums

ir

tuvināt

bursaku

sabiedrībai. Paraudzīties

reiz

muciņas caur spundīti arī tautā. Ja mums to liedz, tad
mums, tā teikt, pašiem jāmeklē. Jo stāv arī rakstos: klau-

no

dziniet, tad jums atvērs! Te nu es, vakaru atklādams, tā
teikt, pieklaudzinu pie daiļās klausītājās un cienījamo
klausītājies humānām sirdīm.

Sirsnīgi aplausi atbildēja šai runai. Un visi viesi atskatījās atpakaj uz melno bursaku strīpu zāles dibenā. Tie
acis nodūra

un

košļāja lūpas.

Skat, skat, kā tie ģimnāzisti ņirgājās,
dusmojās
Rutkis,
pat Kriša skaisto runu viņi visu laiku kritizēja!
Pag, es viņiem vēlāk uzdošu, neizspruks man!
Tad bursaku
stās

kā

starpa ir tas, kas «Majas Viesī» parak-

Malēniešu

Jānis?

Tas

ir

pārsteigums!

Kur

viņš?

Luk, tur sēž ka profesors!
Un

logu:

Mjeriņš radīja
bālu,

Rasas pulciņam

mierīgu,

zilām

actiņām,

jaunu, nelielu teomazām, pelēkām

usiņam.
Ka tad

mes

to

nezinājām?
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Daudz ko jūs vēl nezināt. Piemēram, kas ir «Pērkobursaku literāriska sabiedrība, pronija»? Tā ir mūsu
Purinu Kārļa dibināta. «Pērkona
slepena,
dzejnieka
tams,
koris» ir šīs sabiedrības koris. So vakaru

nija». Viņai seminārā iznāk

savs

arī rīko

et Posteritati». Malēniešu Jānis ir redaktors

Kamdēļ tad

to

agrāk

mums

«Pērko-

mēneša žurnāls
neteica?

«Nobis

...

Vai

tas

mus

neinteresē?
Jūs vēl

zaļi. Nobriestiet!

Ak, kā mācēja šis Mieriņš saldā balsī
kurināt

un
gluži mierīgi
aģitēt, tā ka ausis svila! Un aizvien īstā mo-

un

mentā.
«Pērkona koris» jau iesāka: Nevis slinkojot un pūstot...
Lūk, roze zied
Latvijas kalnos, Latvijas lejās
Šurp,
Latvijas dēli, zeltenes!
Tas bija romantisks sapnis, kurš nelaida neviena vaļā
no rožainiem apkampieniem. Sī jaunības sajūsma, dzidrās,
skaņās balsis un iekustinātu tautisku jūtu vilnis! Sīs dzīvās ērģeles, kuras katram skan kā no tālas bērnības! Jaunekļiem pauž spožas cerības, sirmgalvjiem acis apmitro
par pārdzīvoto, par nesasniegto
Programmā nāca Rasas reize. Viņam jātēlo Ķenča lūgšana no Kaudzīšu «Mērnieku laikiem». Nav jau viņš komiķis, bet viņa maigā balstiņa sniedz tik naivas modulācijas, ka visa zāle virpuļo vienos smieklu un asaru vaidos.
Piedevām dotais Ķencis cietumā saceļ vēl lielāku auku.
Viens otram piegrūž ar elkoņiem un brīnās, vai pirmo
...

...

...

...

reizi,

ka

mūsu

literatūrā ir

uzrakstīts

«viens

tik

smuks

gabals...».
Bet Rasa nobeidzis sastop taisni savos skatos divus
zilus, siltus starus. Tie nāk no gaišās galviņas ar sarkano
lentīti matos. Arī

viņa ir pateicīga.
uzvarējis. Retoriķi ir uz viņu lepni, un
tam spiež roku pat
vienaldzīgais Andersons, kas visu
laiku kaktā žāvājies.
Nu, lai palūko, to ģimnāzisti vis neiztaisīs!
lepni
piezīmē Rutkis.
Malēniešu Jānis bikli nolasa divus savus mīlas dzejoļus, skan aplausi. Nāk deklamācijas, kurām nav vairs tā
iespaida. Dzied koris un modina «Latvjus, brāļus». Un,
visiem kājās pieceļoties, vakars beidzas ar «Dievs, svētī
Latviju!».
Rasa

Krēsli

ir

šodien

nozūd, sākas

tautās. Lielums
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deja. Vāji iet ar bursaku vešanu
tāpat slēpjas kaktos. Un vēlāk nozūd bla-

kus

telpās, kur jau galdu sāk apstaigāt alus kausi un atdrīz uravas un ilgi gadi vai katram ienācējam. Te
Upenieku uravo. Viņš tikai glauda savu bārdu un pa-

skan
arī

teicas par krietno vakaru.
Ejiet taču dejot! Jaunkundzes

garlaikojas.
nē. Kur nu mūsu svētie
šurp! Bet dejot
lielais ķeceris Mārtiņš Luters ir teicis, ka dejo-

Lai nāk
tēvi!

Pat

šana ir velnam kalpošana.
ar
varu mēģina dažus ģimnā«mertveckajā», lai tur varētu beidzot ar viņiem sacensties un pierādīt, ka viņi pret bursakiem ir tīrais

Rutkis jau drusku iesilis,

zistus

dabūt

nieks. Bet tie nenāk.
Mes vienkārši nedzeram,

Pardon,

tas

nemaz

visa dzīva radība,

arī

nav

skan atbilde.
tik

vienkārši!

cilvēks, dzer. Lūk, tas

Visi
ir

lopiņi,

vienkārši!

Bet

jūs jau tad esat kaut kādi divkārši radījumi.
Jūsu loģika vairs nav pat vienkārša.
Un tā Rutkis aiziet, drūmi teikdams: «Ardievu, jūs spīdošās pogas un aprūsējušās dvēseles!»
Ģimnāzisti kopā ar vecākiem semināristiem aplido jaun-

kundzes. Un tās smaida kā

laimes kalnos.

Rasa, kā

spārnos celts, jūtas drošs un brīnās pats par
sevi. Viņš taču pirmo reizi sabiedrībā, bet it kā būtu jau
pie tās pieradis. Viņš veikli noskūpsta Upenieka kundzei
roku

blakus baltajai galviņai ar sarkano
Bergs, garām iedams, viņu apskauž.
Nekas, lai padusmojas! Par ko lai runā ar Upenieka jaunkundzi? Nekas nenāk prātā. Eh, kaut aiz matiem varējis
kaut ko izvilkt! Teikt viņai kaut ko ļoti gribētos. Ko tad?
nu

un

lentīti,

un

jau

sēž

redz, kā

Viņa pati iesāk.
ļoti smejos, jo jūs tik labi deklamējāt to Ķenča

Es

lūgšanu.
Var būt, ka

izdevās labi. Es jau pats nezinu.

Nu,

jūs nezināt?

jūtu, vai

ka
man

nu

labi vai slikti

Es

ģimnāzija katru reizi
deklamācija.

izdevusies

Nu, jaunkundzes jau aizvien jūtīgākas.
Ko

nu
runājāt niekus! lesim labak dejot!
Rasa visiem speķiem mēģina turēties graciozi, bet

nekādi

tas

neizdodas. Un

pēc vienas tūres viņi jau ir vietās.
Ar jums ir grūti dejot. Jus pat man vienu pirkstu no-

minat

...

Vai, kādu muļķību
dien,

es

to netīšām

es

esmu

izdarījis! Piedodiet,

nu-

...
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Otru reizi jus vairs tā nedarīsiet? Vai ne?

Upenieka jaunkundze ar to
jāapskauž. Lūk, visi prot
dejot! Pat Asaru Jānis reinlenderī tik cēli cilā kājas un
galanti klanās. Rasam tā vēl nepieietama māksla. Bet gan
jau viņš slīpēsies! Kad Upenieka jaunkundze jau atpūtusies, Rasa tai pēkšņi vaicā:
Es vēlētos jums, jaunkundze, ko lūgt...
Ko lūgt?! Kas tad tas būtu?
Un viņa lielām, brīnuma un smaidu pilnām acīm lūkojās Rasā.
Ka, jaunkundze, ir jusu mīļais vārds? Es vel nePienāk kāds

aizlido

kā

ģimnāzists,

taurenītis.

un

Gluži

zinu.
Mans vārds!
vēl nezina!
vārds! Lai

Ha, ha, ha! Vai tad tas jāprasa? Viņš
Mamma, iedomājies, Rasa vēl nezina, kā man
sakot viņam savu mīļo vārdu! Ha, ha, ha!

Jaunkundze neapturami, bezbēdīgi smejas, un Rasa brīnās, kādu tad nu viņš muļķību būtu palaidis vaļā.
Nē, Viktor Rasa, ja jau jūs nezināt šā vārda, tad

jums

arī

mamma,

Un

nevajag zināt! Es neteikšu, nē, nē! Un tu,
nesaki! Lai neviens nesaka to manu mīļo vārdu!

kamdēļ tad taisni «mīļo»? Ha, ha, ha!

Par

laimi, pienāk Mieriņš
Es

dejošu

nedrīkstat

ar

Rasam

Viņš ir tik naivs

un

aicina

jums, bet tikai
teikt,

kā

ar

mans

jaunkundzi

uz

deju.

vienu noteikumu:
vārds!

Vai

jūs
saprotat?

...

Nu labi, labi, neteikšu!

Rasa pieceļas gluži apbēdināts
Nu, vai pietika jau tur
tur

ar

tiem bābiešiem?

Nāc

ar

un

iet

uz

«mertveckuju»..

to sarkano lentīti?

labāk

Ko tu

šurp pie neatkarīgiem,

elementiem!
Sauc
ar

viņam pretī Rutkis, kurš jau lieliski sadraudzējies
un teologiem un
izpilda viņiem tā kā fukša
piegādā un atkorķē alu, pasniedz glāzes. Sevišķi

filozofiem

amatu

pakalpo diakona tēvam, kas te līksmo līdzi.
Bet tad, brālīši, es lieliski izgāzos!
saka Rasa un
smagi nosēžas pie galda. Pie viņa pielien kā rupucis liels
alus kauss.

Rasa to paceļ, retā jūtu uzliesmojumā
To

dzeru

bursaku

sauc:

«Pērkonijai»! Lai

dzīvo un zaļo
viņas nobis et posteritati, mums un nākotnei!
Skaļa dziesma pavada viņa kausa saturu. Pirmais gadījums, kur tā saprotas retoriķi un teologi. Te sajūsmai
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vairs

nav

mēra.

Bet

nežēlīgais laika ritenis visu maļ druatpakaļ pa spun-

pās. Arī tautisko omulību. Laiks griezties
dīti savā muciņā.
Un bursaki cits pēc cita nozūd.
Un

līdz

pat vakara lūgšanai

no

teologu gala pa kori-

doru bursā skan:

Cienīgam bij reizi sunis,
mīlēje
Viņš to
...

Slepenā literāriskā pulciņa valdes sastāvs bija ļoti vienGarais Krišs
«Pērkonijas» priekšnieks. Malē-

kāršs.

sekretārs

niešu Jānis

un

žurnāla

«N. et P.» redaktors,

bibliotekārs, un, beidzot, «PērkoniMieriņš
jas» kora diriģents. Viss Rasas pulciņš tika ieskaitīts
«Pērkonijā», izņemot Andersonu, kurš teica: «Kad tik tur
kas neiznāk!» Rasa iepazinās ar slepeniem «Pērkonijas»
protokoliem, ar parakstiem un pat pulciņa zīmogu apstiprinātiem. Nebija tur nekā politiska, nekā pret semināru un viņa kārtību. Tikai apzīmēta pulciņa darbība un
attiecības pret atsevišķiem biedriem un gadījumiem.
«Nobis et Posteritati» bija bieza klade,
pilna dažādu
manuskriptu autoru pašu rokrakstā. Virziens tas pats, kas
«Balsī» un «Baltijas Vēstnesī». Tautisks, mazliet liberāls,
«sadošanas» un vispusīgas kritikas nokrāsu. Te tika
ar
apspriestas dažādas parādības, sākot no «Māmuļas» teātra
izrādēm, Zinību komisijas sapulcēm līdz «Graždaņina»
nikniem uzbrukumiem valsts nomaļu iedzīvotājiem
citkasieris

un

tautiešiem, arī latviešiem. Žurnālu un laikrakstu
sevišķi
«Rižskij vestņika» kritikas. Atsevišķu literātu darbu pārskati, monogrāfijas psiholoģiskos un filozofijas jautājumos,
oriģinālbeletristika, dzeja. Dīvaini tur ietilpa, kā ielāps
veselā drēbē, Puriņu Kārļa no Amerikas sūtīts referāts
tā Dieva Dēla dogmu. Te viņš rīkojās vēl
par Kristus
radikālāki nekā Renāns. Par dogmas objektu viņš uzstādīja tikai leģendu. Tas nu jauniem retoriķiem likās par
ultra

violetu.

Tomēr

sniedza

daudz

materiāla

kritiskai

prāta darbībai. Varbūt mistroti likās šie «Nobis et Posteritati» artiķeļi, tā paša saldā ideālisma gara apdvesti, bet
nopietnība, laba griba pakalpot literatūrai un valodai tur
bija. Ja kādam šīs klades uzglabājušās, tad tās bija reiz
vērts nodot vēsturiskā latvju muzejā.
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Bet vajadzēja reaģēt arī uz tautu. Tamdēļ «Pērkonija»
ierosināja rakstu krājumu izdošanu kopēji ar N. ģimnāzijas pulciņu.

Kopsapulce notikās lielajā bazara, kada tukša istabiņa
pie kaila dēļu galda un duča alus.
Alu gausi dzēra, staipīja gausas sarunas. Debatēs dalījās garais Krišs un Asaru Jānis, citiem tikai piepalīdzot,
piebikstot. Ģimnāzisti smīnēja par bursakiem, bursaki
par viņiem. Divas savādas nesakausējamas pasaules. Asars
attīstīja savu uzskatu.

organizācijai kā jūsu «Pērkonija» internāta un
nākotnes. Viņai gadījuma raksturs,
nav
to liberālo tautā gājēju narodņiku noskaņa. Ja jūs varētu
viņas darbību pārcelt no internāta uz ārpasauli, tad viņa
smeltos sevī jaunu, dzīvu saturu un varbūt kļūtu dzīva.
Paplašinātos arī jūsu redze, kura tagad sasalusi konservatīvā ideālismā. Mūsu ceļš iet pāri zinātniskam materiādemokrātiskas atziņas pasauli. Bet tas
lismam uz
jau
jums neiespējams, jo jūs jau nolemti un rets būs tas pirno
mais
pēdējiem, pie tam varbūt tikai divpadsmitā
Tādai

semināra

režīmā

stundā...
atbilRūgti mums dzirdēt šo nāves spriedumu,
Jūs, tā teikt, atņemat mums beidzamo
dēja garais Krišs.
jaukumiņu. Bet mēs, soļodami turpu, kur ejat arī jūs, tikai
citu ceļu,
esam
pārliecināti, ka visa šī tā saucamā
pa
Jaunā strāva arī ir tikai gadījuma produkts. Drīz šī strāva
atkal iegriezīsies vecā gultnē. Jo cilvēks mūžīgi meklēs
un
slāps pēc augstākiem ideāliem, neapmierināts ar materiālisma cietām važām.
Materiālisms

šīm

no

slimam slāpēm

izdziedēs!

Un iznīks kultura?
Uzradīsies
dīs

pavisam cita, jauna kultūra, kura izspieKo līdz te gaust par vecām vērtībām? Ja mēs iz-

veco.

dodam rakstu

krājumu, tad tur vajag būt tagadnes jauno
ideju atspulgai! Ja mēs to nespējam, tad nav vērts.
Mēs
sto

cīņu

satikties

varam

pēc
uz

viena

Satikties

būt

toleranti arī

ideāliem

arī

un

varēsim

jūsu karkādureiz

ceļa.
mēs

vēlētos. Bet tad tālāk jums

nāk līdzi

turpu, kurp mēs trauksim!
Tad jūs nemaldīgi?
Nē, tikai konsekventi.
Nu, tad pamēģināsim
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te. Atzīstam

cerēsim, ka

...

ir

jā-

Ta

nodibinājās

nāzijas

mazs

rakstu

krajumiņš «Vārpas» N. ģim-

«Pērkonijas» kopizdevumā.

un

te bursaki parādīja savu savādo divdabību. No
sajūsmināti, beidzot tie neko nedarīja, un no viņu
puses krājumā bija ievietoti gluži niecīgi darbiņi. Viens
kompilācija
pat bija neapskaužami elementārs artiķels
Bet arī

sākuma

māņticību»
Bursaki, braukdami mājās

«par

...

vasaras

brīvlaikā, katrs ņēma

«Vārpu» līdz ar to nolūku tās izbārstīt «tautas
jaunu, veselīgu sēklu.

pa kopiņai
druvā» kā

Andersons teica:

«Man tur

var

iznākt tikai skāde.» Un

«Vārpām». Bergs izskaidroja: «Es nevaru vadāt sev līdz gara nabadzības apliecību...» Un arī neņēma «Vārpu». Zaķīts un Cinīts paņēma tikai pa pārs
eksemplāriem. «Nav mums kam lai piedāvājam...» viņi
taisnojās.
Rutkis visus izlamāja un paņēma lielu paku. «Visu vabet no «Vārpām» naudu izkulšu ja ne ar
saru staigāšu,
labu, tad ar varu! Pie žīda Andersona aiziešu mājās un
tikmēr žņaugšu, kamēr tu man nerādīsi savu ideālismu!
Kur viņš, draņķītis, jums visiem palicis? Jau izčibējis šis
ideālismiņš? Pa vasaru strebiet vairāk skābas putras! Tad
atkal viņš radīsies. Bet tagad uz Ceru dzert ceļa kāju!»
Kad Upenieka jaunkundze pārnāca mājās, viņa atrada
sev priekšā «Vārpu» eksemplāru, kuram uz stūra bija glīti
rakstīts: «Cien. Martai Upeniek jaunkundzei par piemiņu
atteicās

no

no

Viktora Rasas.»

Viņas «mīļo» vardu viņš gan bija uzzinājis, bet nabadziņš nebija nācis pat atvadīties ...
Un ta visu

vasaru

Viņš uzšķīra
Vai tas

nav

neredzēsimies. Ko

darīt?

lasīja Linksmiņa dzejoli.
viņai ziedots?
un

Nē.
IV

SAVĀ SĒTĀ
Rasas tēvam bija vecais Dievs sirdī, bet praktikā amerikāņa fantāzija.
Kad pārbrauca Viktors, Rasu mājā bija pašreiz sabraukusi «talka». Vīrieši vien. Viņi bija aicināti pārcelt klēti,
kā viņa stāv, veselu,
neizjauktu uz citu vietu. Bija skeptiķi, kas neticēja šim amerikāniskam paņēmienam. Sprieda
un

mērīja.
89

gan tukša, bet sabruks ar visiem apcirkņiem. Lagadījumā kā kliba vecene sagulsies uz viena sāna.
Tā smējās, bet ķērās pie darba. Smērēja baļķus ar zaļajām ziepēm, lika bomus un grieza tauvas ap lielo
kas bija patapināta no Aiviekstes pāri cēlāja.
Ar Dieva palīgu viss kas iespējams,
teica lepni
Rasa, kad klēts sāka slīdēt uz priekšu.
Kad klēts bija jaunā vietā un bija no iekšpuses apslacīta ar svētīto Ziemassvētku «jordāna» ūdeni, kurš glabājās turpat kaktā pudelē, talciniekiem izrīkoja atvadīšanās
mielastu. «Te ir īsts moments strādāt pašā tautā,» nodomāja Viktors un izdalīja pie galda katram talciniekam pa
«Vārpu» burtnīcai.
Vai jāmaksā?
prasīja viens otrs, grozīdams grāmatu taukainos pirkstos un uzdzerams alu.
Lai

bākā

Ka veļaties
Tad

jau
pakaļ.
Atpakaļ

es

teica Viktors.

...

labāk lai

paliek!

Un sniedza

neņemšu, paturiet viņas
jums nemaksāja

par klēts vizināšanu arī

un

grāmatas atlasiet!

Taču

...

Baznīcas

stārasts Rasa arī te guva izdevīgu momentu.
plūda jau vaļā kā izrautās slūžās viņa sprediķaveidīgā
runa
saimniekiem un viņu kalpu vīriem. «Par tukšām vārpām, veselīgiem graudiem un pilniem labības apcirkņiem
Ja Dievs neuzcelšot namft, tad veltīgi ir pūlējušies remeši.
Dzirdamas esot «jaunas strāvas». Un viņu pravieši skraidot jau apkārt, velna kalpus vervēdami. Aizmirstot «Balsi»
un
«Zelta mājas grāmatu», no kuriem un vēl no Bībeles
katram prātīgam cilvēkam pietiekot. Bet lai neaizmirstot
tos zvanus, kuri mūs modinājuši šūpulī un kuri mūs arī
izvadīs viņā saulītē ...»
Un

..„

Saulīte

rietēja aiz meža. Tālumā klusā sestdienas vaievaidējās luteru baznīcas zvans. Un tam pēc brītiņa
atbildēja no otras puses līksmais Krievu kalna zvanu kon-

karā

certs.
Skaists

viņš dīvaini sakrita ar
pārspēja talcinieku jautrība un klaigoņa. Kā naidnieka kliedzieni klusās sāpju nopūtās. Sāpīgi kļuva Viktoram. Visapkārt sev viņš sajuta kaut ko
naidīgu, svešu, nežēlīgu. Un tēvs it kā to visu pabalstīja.
tēva

runu.

likās šis moments. Un tā
Bet visu to

Tikai viens no jaunajiem talciniekiem apzinīgi noglabāja grāmatiņu ka.batā un iespieda Viktoram saujā naudas gabaliņu. Kad talcinieki izklīda, Viktors redzēja, kā
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māte

uzlasīja no zemes dažus «Vārpu» eksemplārus un
purināja nost no tiem smiltis.
Es domāju, ka tu vai viens pats esi to grāmatu pierakstījis pilnu. Bet te no tevis neredz nekā,
pārmeta
brālis Juris.
Tad tev būtu vēl vairāk ko

par mani smiet...

tik

jau
tapat. Nedusmojies!
Vairak vajadzēja to mīlestības ziņģu,
smiedamas
piebilda jautrā kalpone Made.
Kas mums daļas gar mīlestību!
Ujā, ujā! Vai tad krievu mācītājiem sievu nav?
Svētdien pēc beigtas liturģijas Viktors turpat pie baznīcas apdāvināja ar «Vārpām» dažus no bijušiem draudzes skolas biedriem. Ar tiem mīļu vārdu parunāja. Bet
savāds svešums viņus jau šķīra. Un savādi, nedroši drebēja Viktora baltos pirkstos sastrādātās brūnās, cietās
jaunekļu rokas.
Juris nozuda kopa ar tiem, piezīmējis, lai Viktors nepārēdoties mācītāja pusdienās.
Arī brālis bija pret viņu! Naida svelmītē ...
Mācītājs tikai acis iepleta.
Jūs jau izdodat paši savas pasaulīgās grāmatas! Un
varbūt ar pareizticībai naidīgu tendenci? Nu, vai zināt,
tas ir par daudz! Labi, ka to nezin semināra inspekcija.
Tā jau sodāma pārgalvība!
Tikai kaut kas viegls, populārs
Kas
«populārs»?! Mums nav nekāda «tautā
Es

...

...

iešana».

Lai

tauta nāk

pie mums! Te ir visas gudrības
jau es domāju. Tas jau, mans mītolstoisms! Viņš briesmīļais, ir tolstoisms! Vai saproti
gas saknes patlaban laiž. Posta visu un visapkārt. Tad
arī jūs jau ķerti. Tas nav labi. Non approbo.
Bet es vēl tolstoisma nemaz nepazīstu ...
Tas jau ir tas joks, ka viņš pielīp taisni tiem, kuri
viņu nepazīst. Un viņa galvenā pazīme: neticība ... Vai tu
saproti: no tā mums jāsargājas un citi jāsargā! Mēs tie

avots.

Nu, kā tad!

kara vīri.

Butu

tu

Tā

labāk

izplatījis mūsu baznīcas brošū«Vāršurp, es tomēr ieskatīšos.
līdzību par sējēju?
pas» ... Kas par vārdu?! Vai zini
Nu, tatad. Ir graudi, kas krīt uz akmeņiem...
Bet mēs jau nemaz ļauni nedomājam.
Nedomājāt
bet iznāk.

ras, ne šīs sēnalas! Dod

...

ko

Ta teikt, tīri tautiska lieta. Dod
viņai, tautai, kaut
nopietnu lasīt...
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E, kas
lokāms
mums

dze.

ir

Dieva
nav

visa kultūra,

prāts.

vairs

ne

Un

tauta

šī

tautības,

lielā
ne

un

vēstures

likteņu

kārtas.

gaita? Nelēmēja priekšā

Visa viena

drau-

pareizticības vadoņiem, kā vienīgās
lielās patiesības aizstāvjiem nekādas daļas gar tautisko
putru, pīlāriem, ļurbu biedrībām un viņu tendencēm.
Un

nav

mums,

Mums tas liekas savādāki. Mēs taču

nevaram

no

sa-

izslēgties! Mums viņas vidū jādarbojas..,
Paprasi garīgai konsistorijai! Tā labāki zinās. Ak,
tad tādas tagad jums bursā nihilistiskas vēsmas! Arī kad
es tur stāvēju,
un mācītājs rādīja uz sava kursa kopējo
tā likās. Bet Dieva prāts neizdibimums
fotogrāfiju,
nāms. Tagad es esmu
Rasa kā no mākoizārstējies.
ņiem izkrita. Un karstā vasaras dienā viņam kļuva vēsi.
Bet visa apkārtne pelēka, bez nozīmes un spožuma. Mācītāja dzīvoklis kā kaps, kurā viss aprakts, kas reiz bijis
dzīvs. Un te tagad apmetusies garlaicība un vienaldzība.
Un daudz kas viņam tagad tapa saprotams. Viņš ieraudzīja to, ko viņš agrāk nebija manījis. Būt tikai par relitas bija par maz. Te
Dievam. Bet kas
ģiozu fanātiķi
tad cilvēkiem, kuri arī radīti Dieva ģīmī un līdzībā?
vēl pie
Piesargies, neaizraujies, jaunais cilvēk!
galda Viktoru brīdināja mācītājs.
Bet cienīgmāte un viņas skaistā māsa skolotāja, kas no
pilsētas atbraukusi, smējās pilnā kaklā
Skaties, kāds jauns, bet jau Tolstoja piekritējs un
vas

tautības

...

nacionālists!

Viņam jau aug Ūsiņas. Un balss baznīcā skanēja kā
Ha, ha!
jau vīriešam
Nokārtojis baznīcas saimnieciskās darīšanas, ieradās uz
tēju arī Rasas tēvs. Viņi abi ar mācītāju nogrima sarunās, bet Viktors kritiski apskatīja mācītāja darba istabu.
Tauta jeb ganāmais pulks šurp nāca pa ķēķa durvīm. Arī
spainīši, plācenīši un šķiņķīši tepat tika sniegti. Kaktā
svētbildes... Pie sienām mušu izraibinātas oleogrāfijas,
kā žurn. «Ņivas» bezmaksas pielikumi... Neredzēja neviena latviešu laikraksta, žurnāla. Pat nevienas latviešu
grāmatas, izņemot baznīcā lietojamās. Arī krievu grāmatasdusēja klusā mierā. Sprediķi viņš mēdza teikt no krievu
sprediķu grāmatas
turpat uz vietas sprediķi tulkojot.
Tintes pudele izžuvusi, un viņā sīc muša
Visapkārt
svēts, salds gurdenums. Ko viņš varēja dienām, nedēļām
un
gadiem te darīt? Saimniecība neliela. Dārzs palaists.
...

...

Darba
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ar

draudzi

maz.

Biedrību, kurās varētu darbo-

Izrīkojumos nav atļauts
skolotājus viņš neieredz. Ar
savējiem skolotājiem dzīvo pusnaidā. Tikai dažreiz ar tiem
izdzer kādu pudeli alus un izspēlē kāršu partiju... Ko

ties,

nav.

Nekur neiziet, neizbrauc.

ierasties. Luteru

mācītāju

un

viņš dara? Kurp liek laiku?

Tolstojs... Kamdēļ tik ļauni par šo gudro vecīti?
Kareņina» tik aizgrābjošs romāns. «Bērnības atmitik
pamācošas. Viņa sludinājums, ka nevajag būt ļauņas»
niem un nepretoties ļaunumam, taču katra cilvēka persoNeēst gaļu
tāpat. Staigāja tad apkārt
nīga darīšana
rokrakstā «Kreicera sonāte»... Viņš to nebija vēl lasījis.
Varbūt tur bija kas ļauns?... Nāvīga dvaša. Nē, te nebija viņš, šis vecītis, vainīgs. Oficiālā baznīcas dzīve bija
priesteri sagrauzusi. Bija tam ņēmusi dzīvo dzīvi. Viņš no
tās neko nezināja un pat negribēja vairs zināt. Viņš bija
kļuvis par ieroci, par aklu rīku... Varbūt pat pārkrievošanas apustuli... Ja tā, tad te Viktoram nebija vairs ko
smelties. Sis cilvēks bija izsmelts kā cilvēks. Un viņā kā
tukša trauka padibenēs bija šis tas saplēnējis, un tur visam tam tukšumam
pa virsu plīvoja vairs tikai viņa amata
apgarojums, kurš no Sv. Gara, kā to māca tā draudze un
Un

«Anna

...

baznīca. Lai māca! Lai tic!

Piedzīvot
teiksi

man

to

dienu,

kad

tu

te

manā

draudzē

tā nopūtās Rasas tēvs, no
sprediķi!
kalniņa lejā kāpdams.
Un Viktors neko neatbildēja. Viņa «tautā iešana» iesākās tik niecīgi, tik rūgti, ka viņš ne par ko vairs nedomāja. Tikai neapzinīgi atkārtoja sevī Asaru Jāņa vārdus
«nāks jauna kultūra». Kāda tāda «jauna»? Vienā
rītā pamodīsies. Un būs jauni cilvēki, jauna pasaule? Arī
jauna baznīca un jauni, brīvi, droši, darbīgi mācītāji?
savu

proves

No baznīcas kroga jau

skanēja agrīnās Janu dziesmas.

Nostājies ceļa vidū, vecais Rasa kliedza:
Vai tu nāksi, Juruk, laukā no tā bišu stropa! Vai lai
ar pātagu tev eju pakaļ?
Dziedāšana aprima. Logā parādījās jauna draudzes skolotāja galva.
Ak, tad tu ar mielojies pa krogu?!
sauca Rasa.
Kur tad lai es mielojos? Cits pa mācītāja māju, cits
pa baznīcas krogu. Kurš tad nu labāks?
Juris izbrauca no stadulas zirgus, un

norībēja rati

uz

sausā, cietā ceļa.
Es

jau nedusmojos

teica Viktoram

Juris.

uz

Es

tevi

tamdēļ, ka tu mācies,

jau pats

arī

gribētu mācīties.
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lūk, kad tu izmācīsies, tad

Bet,
Tu

mēs

cirpsi tautu. Es aršu zemi. Kāda

vairs nebūsim
mums

runa? Mēs būsim viens otram kā miruši. Lūk,
dusmas
un

uz

visu

dzīvi

un

pasauli! Ne

uz

brāļi.

būs vairs

kamdēļ

tevi vien.

sa-

man

Kungs

kalps nekad nesapratīsies.
Tas

gribētu.

ir
Ne

kas

pirmais
kā

tā,

tu

pats visiem ir kalps. Tā

domā.

Es

tevi

mīlēšu

vairāk

es

kā

brāli.
Es tam neticu.

Rīt sāksim pļaut. Un tu arī, Viktor, stingri pie darba!
Kad būsi kungā, varēsi izdzīvoties tad bez bēdu
Dievam par godu,
tā vecais Rasa

un

pūliņu,

...

dvesa smīnīgi Juris.
dzirdēji?
klusēja. No rokām viņam slīdēja atlikušies
«Vārpu» eksemplāri...
«Lar patemus»!..
Līgodamas plauka vārpas apkārtējās druvās.
Vai

Viktors

.

Jāņi!... Tālā tautas bērnībā mūs aicina atpakaļ siena
Jāņu vauguns, dūmu un līgo dziesmu pildītie
kari. Kad bija ģintā viens patriarhs, viena telts, viens
ugunskurs, viens ganāms pulks, viens siers un viena pātad skanēja viena dziesma. Līgo! Vai bēdas vai
taga
to nezina līdz šim neviens.
priekus viņa apzīmēja
Kad asā, nelokāmā dzīves likteņa pātaga iztrenkāja
Jāņa bērnus pa muižu muižām un pa malu malām, tad
aroma,

noklusa «viena
klaušu

dziesma». Tās vietā katrā kaktā sāka vilkt

arī drūmi klusēja, sausās, izslāpušās mēles zobos sacirtuši. Uguns gailēs mēmi raudzīdamies. Tad gaiļi dziedāja.
Kādreiz vēl puisis ar saimnieku bija draugā. Lai gan
pātaga karājās jau pie saimnieka durvju stenderes. Viņi
ēda, dzēra, arī palīgoja kopīgi, abi uz vienu un to pašu
pātagu raudzīdamies.
savu

meldiju. Vai

Tas tikums jau arī vēl te: Rasas mājās viss jau nospodrināts, alus brūvēts, plāceņi izcepti, sieri sasieti, bērziņi sacirsti, kalves saplūktas. Viss appušķots. Viss smaršo.
Tikai circeņi dzied aizkrāsnē...
Un pats vakars kā noskaidrojies jaunekļa vaigs. Mierīgs,

atpūtas alkstošs. Tikai degošais
ver plakstiņus un
gaida
zilos gaisos zvaigžņu pērles kaisāmies. Dabas ērģeles top

kluss,

pēc darba

saules skats vēl

94

saldas

kvēlo, pamazām

vēsmas

klusākas,
beidzamos

debesu

mākonīši

maigākas,
ārdos

upīte. Rasa valgmē,
las audi plīvo.

ēnas

novietojas pašos
prieka asariņās klusā
pār pļavām klājas, viegli mig-

un

rit

kā

pirmie sarkanie ugunskuri.
atdzīvojas no dziesmām. Vieglas
viņas. Liegas un sirdi skarošas, jo raud un smej. Par pašu
dzīvi un cilvēka sirdi. Nav tie tukšie, grabošie rati, kuros
vēlu naktī čigāni vai zirgu zagļi trauc. Tie ir siržu zagļi.
Jānīši un Madiņas. Vainadziņi un bučiņas. Reiboņa un
saldums. Atdusa un rīts. Kad papardīte zied. Un vēl nav
uzziedējusi, kad jau noziedējusi. Smaršu puteklīši apkārt
vijas. Sapņu burbulīši neizsakāmās, nedzirdamās melodijās skan. Viss karsti elpo līdzi zemes dvašai. Un žāvājas
un
rīta vēsmā trīs kā ūdens līmenis gluds, kad pār to
elpa iet.
Dieva elpa. Tā būtu teicis vecais Rasa, jo Jāņi viņa
svētki. Viņš
Dieva kalps
Jānis.
Tad

puskrēslā
tāli.

Tuvi

Un

iemirdzas

nakts

Pirmo, smaršīgāko pļauju patlaban nobeidz vākt Viktors

tagad klēts gals.
augšas Made ņem pretī. Viktors ar dakšām sniedz.
Abi sasarkuši, jautri. Made pat pārgalvīga. Nerimst viņas
zobgalības par smalko strādnieku, kurš sniedzot kā peperkūku no šķīvja ar smalkām kungu «gapelēm».
ar

Madi. Vezums iebraukts dārzā. Jo te

Uz klēts

Visā viņas pilnā, jaunā, briestošā ķermenī kā apslēpts
ugunskurs, kurš tveicē jau iztālēm. Tuvāk jau dedzina un
uzbudina.
Viktoram labi

novērojama visa viņas valdzinošā figūra
plānam vasaras uzvalkam, kuru plivina paspārnes
caurvējš. Viņš atklāj tīri nejauši Mades balti sārtās, liekni
cirstas
līnijas līdz pat... Un augstāk viņas baltos zobiņus un zilās, valgi kaistošās acis, ziedošos vaigus, viļņojošās krūtis kā nepārredzamu puķotu lauku, kurš valcauri

dzina, smaršo

un

viņā bites

zan.

vēja liekta druva viņa ritmiski
katra siena klēpja.
Ka

lokās

un

ceļas pie

Nevar Viktors neraudzīties. Tāds
daiļums viņam atklājies pirmo reizi. Tik tagad viņš to sāk saprast. Viņam
reibst galva. Savādas šalkas iet pa nerviem. Un tālu’atmiņa viņam tur pilsētā tāda pate gaišmate ar lentīti matos. Bet te viņa roku galā. Un aicinoši smaida. Nost ar
kauna sajūtu! Te ir jaunu spēku un pārdzīvojumu avots.
Vēl

nesmels.
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klētsaugšas, ja esat dūšīgs
pēc pēdējā klēpja. Viktors jau
sniedz dakšas. Te Made viņas izrauj.
«Noceliet mani

Nu

dakšās

kairina

puisis...»

ne

meitas,

no

Made

ne

dakšu! Kauns!

trepes. Acumirklī ir augšā un
saķer savās rokās jauno, plīvojošo, dedzinošo dzīvību.
Viņu karstās dvašas savijas. Acis mirdz. Un sirdis neizsakāmi skaļi pukst. Un tāds prieks, ka nekad vairs viens
otru vaļā nelaistu, sakustu kopā. Viņi iekrīt saldajā siena
mutulī un kļūst tur kā bez elpas.
Viktors sev laimi notvēris. Tā ir jauna jūta, kura pirmo
reizi mūžā pārņēmusi visu, visu. Nekas par to nevar būt
spēcīgāks, lielāks, cēlāks.
Laidiet nu vaļā,
lūdzas Made,
ko nu jūs, mācīts jaunskungs, ar lauku meiteni kā rožu krūms ar kartupeļu ziedu! Jums jau gar mīlestību neesot nekādas daļas.
Nelaidīšu vaļā,
čukst aizmirsies Viktors. Viņa vijīga un spēcīga. Jau viņš uz muguras sienā. Tikai rokas
apvijušās viņas stiprajām krūtīm ...
Te apakša skan Jurkas balss:
Ko jus tur, velni, augšā darat? Vai beigsiet drīViktors neiztur.

zāk!

Pieslien

...

Vienu bučiņu!
jau izrāvusies. Un pa
guļot...

Atkal

nolādētais

dveš ka

sapni Viktors.

trepēm lejā. Viktors

Juruks!

Bet

Made

paliek

sienā

Viņš visur kā neaicināts,

ka

piķis līp.
Jā, kas tad te īsti notikās?

skaļi sauc: tā ir tā mīlestība!...
mūžīgā cilvēku pavadone, kura pārdzīvo
visu. Viss iznīkst, viņa mūžam klīst neapmierināta, kā noKāda

iekšēja

balss

Pamodusies šī

lādēta.

amizējies ar lauku meitu? Tev vajag kādu
pilsētas vajadzēja paņemt līdz! Bet tagad
nāc, palīdzi pušķot galdu meijām un vītnēm...
Pie līgo galda apdziedāšanās Made dziesmā uzaicināja
Viktoru pie viņas nakti pārgulēt. Par ko visi smējās. Vēlāk pie Jāņu uguns tumsā Viktors prasīja Madei, vai tas
pa jokam tikai bijis.
Nē, nopietni, gluži nopietni.
Viktors saķēra viņu no muguras puses un dziļi, ilgi noskūpstīja. Viņa viegli atbildēja un atkal izrāvās no viņa
rokām, smiedamās pārlēca ugunskuram un nozuda.
Tas bija pirmais skūpsts!
Ko

te

smalkāku!
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No

Viktors

apmetās

visām

ar

augšas.
viņa

uz

klēts

nenāca.

Bet

Un

savām

gaidīja, kad pie viņa atnāks Made.

Un drebēdams

agrā rītā

kādā

«Uzmodini

studentu

nu

viņš dzirdēja, ka māte lejā teica:
un uznes viņam, lūk, krūziņu silta

piena!»
Made
kauns

atbildēja: «Es, māt, neiešu! Nudien,

un

Ej

man

no

viņa

bailes.»

nu,

meit,

vai tad

viņš tev iekodis?

Made nenāca.
Viktors tiešām viņai būtu kodis. Tā viņa mocīja un kaigaidu tēls
rināja viņu. Un, tikko viņš rokas izstiepa,
zuda.

Ak, laimes

un

Notvēris Madi

moku

mirkļi!

dārzā, Viktors atkal reiz to noskūpstīja.

Viņa izrāvās, aizskrēja. To Juris bija redzējis. Un dusmās
teica Viktoram: «Liec tu to Madi mierā! Tā kā tā viņu neprecēsi. Citādi teikšu tēvam. Dabūsi pērienu!»
Viktors būtu ar akmeni zvēlis brālim. Made staigāja
saraudātām acīm. Un teica Viktoram: «Esiet tak tik godīgs
nebučojiet mani!»
nenoturējās. Un izskūpstīja viņai

un

Bet Viktors

asaras

no

acīm.

Par

arī viņš savu
lāgu staigāja nosarkušām acīm.
viņam tā paslepšus iedeva novazātu brošūriņu:
«Tas miesas negantības jeb nešķīstas mīlestības
nāves
grēki un neķītrības...». Viktors nogrima savā klusā klēts
augšas stūrītī. Sapņoja par mūžīgu mīlestību, kas līdz
kapa malai. Cik reizes pārgalvīgi iedomājās rakstīt Martai
Upcniek jaunkundzei! Izklāstīt viņai savu dvēseli un jūtu
stāvokli. Jo neizsakāmi bagāts viņš tagad jutās. Bet, ko
vakarā sadomāja, to rītā pārlika un atlika.
Made staigāja atkal līksma un brīva.
Līgoja cēli kā
druva, kas auku pārlaidusi. Mākoņi bija kaut kur nobīdīti.
Un augšā bija klajs, spožs debesu zilmens.
Šiliņš rakstīja Viktoram: «Cik padotu nav iegribām un

Un

to

tēvs

miesas

kaislībām! Bet aizmirst nabadziņi tie, ka tie tik
laimolie, kas brīvi sevi pārvalda un krietnus darbus
padara ...»
Cik pareizi draugs bija uzminējis viņa garastāvokli!
īsti

Pie

kādiem

krietniem darbiem tad viņš lai ķeras?
tas man nava it nekas!
guļu kapā

«Piekusis lai

Bet, ja svīdis

dzīves laba,

domāju

tas

gan kaut

kas...»
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nodziļinājās nelaimīgā Krasnogorska atstātā
grāmatā un tur lasīja, lasīja kā slāpis. Meklēja sev
mierinājumu un jaunus, vēl nestaigātus ceļus. Jo lūzums
jau bija klāt, kur vajadzēja izšķirties: pa kuru ceļu iet?
Savādu, neparedzētu ceļu zīmēja Krasnogorska atstātais
Viktors

dienas

mantojums. Viņa piezīmēs bija atbildes uz visu ko, bet
negatīvas, kritiskas un skeptiskas. lerosināt jau viņas varēja. Bet ceļš bija jāmeklē pašam: «Neej ne pa labi, ne pa
kreisi! Arī pa zelta vidukli neej! Neej ne uz priekšu, ne
atpakaļ! Nelied zemē kā tārps! Bet izvēlies to virzienu,
kas tev pēc visa tā vēl ir atlicis! Un tas ir: augšup!...
Raudi!

Bet

smej! Tici! Bet labāk netici! Ceri! Bet
Runā! Bet labāk klusu ciet, jo tu esi melis!

labāk

labāk neceri!

labāk nemīli, jo mīla ir slimība, drudzis, tīfs...»
paradoksi! Kas tas bija par materiālu visādām pārdomām! Vesela sistēma, savs pasaules uzskats tur bija. Jo
cilvēks bez sava pasaules apjoma esot mērkaķis no Borneo.
Mīli! Bet

Sie

Par

mīlestību,

kuras

drudzis

saka

kratīt

Viktoru, tur

«tā ir slimība».
bija skaidri teikts
Tatad Viktors bija slims.

Kaut Marta!
Kādas viņam tiesības sapņot par Upenieku Martu? Par
šo baltmataino meitenīti, par taurenīti, kurš nezin vēl, uz
kādas puķītes apmetīsies
...

Būtu

Krievu kalna mācītājam tāda Marta! Viktors izspēlētu šo pašu vasaru viņai pirmo mīlestības trumpu.
Bet

nebija

kiem.

nekur.

Luteru

vācietes. Un

Ne luterāņu skolotājiem, ne saimniemācītājam bija skaistas meitas, bet tās jau

viņu kā krievulēnu

no

turienes

ar

suņiem aiz-

dzītu.
Un Viktors spieda pie savas seminārista tužurkas smaržīgā siena blāķi, raudzījās peldošos baltos mākoņos, ābeļu
galotnēs. Viss tas kaut kur aicināja, māja. Un karstas
ilgas no klēts lodziņa sekoja karstai dabas elpai. «Lai
Juris mīl un galu galā kaut precē skaisto, apa|o Madi!
Man ar viņu nekas nevar iznākt, pat nedrīkst iznākt! Un
es ar viņu savu romānu izbeigšu! Man citi ceļi priekšā...»
Tā nolēma Viktors. Bet ar tēvu viņam bija tāda saruna:

Svied reiz nost tās

grāmatas! Vasarā vajag atpūsties
vingrināties miesā! Es visus profesorus liktu pie
darba, lai svīst. Pat likumu tādu izdotu. Tas būtu ļoti
veselīgi. Citādi tikai nieki pa vasaras karstumu klūp smagarā

un

dzenēs.
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Bet kad
ne
uz

tad

izveidošu

es

tagad, mierīgi kopodams
pagājušo gadu

un

pasaules uzskatu ja

savu

domas,

savas

rēķinādamies

ar

atskatīdamies

nākošo?

tad lokās arī domas. Kad pļauj
labību, tad pļauj arī augstas filozofijas druvu. Sasien tik
kūlīšus. Kult, vētīt un malt vari pa ziemu skolā. Un paloka muguru,

Kad

saules uzskats te tev viss: debess

zeme, kalns

un

Skaties tikai! Viss vienā varenā rokā.

un

leja.

Kas tur ko meklēt?

nejūti? Viņš mūs gana.
neiešu!
tamdēļ
jau
Kad likšu, iesi! Un, ja vajadzēs, tad vel ieperšu

Vai tu šīs

lielās rokas

Ganos

Abus

es

nu

ar.

Madi...

ar

Tam

nu

es

nepadošos! Aiziešu!

Ej! Bet nepaklausību

es

necietīšu!

Vai tad
Kamdēļ jūs abi tā?
iemaisījās māte.
Viktors nestrādā? Lai palasās, kad patīk! Taču saimnieka
dēls. Citādi tīri kauns. Cits pat pie siena nebūtu licis. Pa
zaļumballēm vien vasaru nobraukātu. Bet Viktors jau nav
tāds. Nāc,

dēliņ, iedzer siltu pieniņu
dēliņam silts pieniņš, bet tēva dēlam
slapja muguriņa...
iemaisījās Juris, no darba pārnācis, pavadā zirgus vezdams.
Klusu, tu, rekrūt! Ej sapļauj govīm sēku! Bet tu,
Viktor, aizjāj zirgus ganībās! Acumirklī! Rasa jau sākas.
Un rasains vakars ir Rasu mājām svēts.
Lai tiktu prom no savām domām un jūtām, Viktors dusmīgi izrāva Jurim pavadas un ar sparu metās pirmām zirgam mugurā. Bet bija pārrēķinājies, pārvēlās tam pāri un
Jā,

...

mammas

nokrita zemē.

Skaļi smiekli noskanēja pagalmā. Viktors
saldos

Mades

kungiem!

smieklus.

Labāk būtu

Bet

Juris kliedza:

izdzirda

«Tā

iet

arī

Rīgas

gājis pie čigāna mācībā...»

Neizsakāmas dusmas modās Viktorā.
Viss cēlais

viņā bija pazemots un izsmiets. Par ko?
viņš cēlās, ķēra apaļu sprungulēnu, kas
te pa rokai mētājās, un no visa spēka svieda ar to Jurim.
Juris novirzījās, un metamais nodžinkstēja gar pašu Mades galvu.
Bija stingrs klusums.
Bāls kā reibonī

Tad tēvs uzbudināts kliedza:

Neprātīgais! Vai tu Kains? Cik tur trūka no meitas
galvas!
Viktors vairs nedzirdēja. Viņš bija zirgam mugurā un
...

pa olnīcu prom.
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tas viss varēja tik tālu novirzīties? Kā viņš spēja
pacelt? Un par niekiem.
It kā lūzis kas viņā būtu. Likās kā lauskas spēriens ziemas salā, kā plīstoša ledus troksnis uz upes. Neizlabojama
plaisa. Bet zem ledus verd vulkāns. Kādi pretstati! Un tomēr tas ir neatgriežami noticis. Viņš tagad viens. Un cīņa

Kā

roku

sākusies. Kaut ar visu pasauli!
Viktors ieradās tikai naktī. Uzkāpa

klētiņā un klusu novietiņā. Gulēja cauru miegu un klausījās, kā
dārzā koki šņāca. Viens
par otru viņam pārmezdami.
likās

savā

Par ko?
No rīta

pie viņa uzkapa matē un mierināja.
Viņš visur skops. Arī dusmās.
Ko es neesmu cietusi! Bet arī esmu skopa kļuvusi. Lūk,
ne
paraudāt nevaru! Made nobijusies, ka neizceļoties roze.
Bet uz tevi jau ne mata nedusmo. Juris tik smej, ka tevi
vajadzējis likt pie vārnu sišanas
Kamdēļ Juris uz mani tik ļauns?
Ne jau ir, nekā, dēliņ! Tu tik tā domā savā jaunā
prātā. Visi pret tevi labi. Tik katrs uz savu modi. Tamdēļ tāda jukšana. Nāc nodzeries silta pieniņa! Pāries bāPāries tēvam dusmas.

...

lums.

Negribu, māt, dzert! Bet kur manas grāmatas?
Klēts augša bija tīra. Viss bija konfiscēts. Tik aiz spāres
palicis tur noslēptais Krasnogorska memoriāls. Viknosarka. Tas bija jauns pārsteigums un
izaicinājums. Māte teicās grāmatas uzmeklēt un klusiņām atdot.

bija

tors

Bet Viktors jau lēma

savu.

Nenāks

viņš vairs te pa vasaru dzīvot! Labāk ies par
dziedātāju kādā jūrmalas baznīcā vai vismaz kaut kur
nozudīs. Tik te vairs nē! Un tagad?
Viņš visu dienu nerādījās. Neviens arī viņu nesauca un
netraucēja. Tikai māte pienesa ēst. Visi zināja, ka stāvoklis nepatīkams. Jānogaida, kamēr viss pāriet pats no sevis.
Kurp tu tik agri?
brīnījās svētā rītā matē, ieraudzījusi Viktoru ceļa drēbēs pagalmā.
Aiziešu līdz skolas biedrim L. draudzē. Tur

mušu

ko-

ris šovakar dzied
*
—

ris

zaļumos.
Tad jau varēja iejūgt zirgu.
Negribu traucēt svētrīta mieru. Noiešu tāpat tās pā-

desmitas verstis.

Nu ej, ej, dēliņ! Rīts ir tik košs. Kaut vakars tāds!
Izpriecājies, un, kad pārnāksi, būs jau viss pārgājis. Bet
tagad vēl iedzer siltu pieniņu! Un, ja zābaki spiež, tad
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labāk ej basām kājām, ka nenoberž kājas! Gan es tēvam
pateikšu, ka aizgāji. Un pateikšu labi vēlu, ka nedzenas
pakaļ... Bet, ja noberž kājas, tad uzliec vakarā ceļmalīšu
lapiņas, tās noņem karstumu un dziedē jēlumu
Ak tu, mīļā māmiņa!
Tu esi ceļa malas lapiņa.
Noputējusi, bet dziedinoša. Tava sirds kā stipra sakne, no
kuras katru pavasari riest jaunas lapiņas. Nekādas ziemas
salnas tai nespēj kaitēt.
Viktors kāpa kalnā kā apgāztā veclaiku kuģī. Un no
kalna muguras atskatījās uz savām mājām, kuras peldēja
vecajos sadzīves viļņos. Otrpus kalnam sākās cita jūra, citi
viļņi. Lūk, kur tālu pakalnē mirdz baltais ceļš, kas viņu
aicina! Turpu!
ledams taisni cauri ganībam, viņš atsveicinājās no Mades, kura šorīt izguldināja ganu meitu.
Tu mani
gan ļoti nobaidīji viņdien, bet tu man tā
teica Made. Un
patīci, Viktor, ka es nevaru ne izsacīt,
...

...

Viktors atkal

piespiedās pie viņas cietajām krūtīm un aizspieda tai sārto, nevainīgo mutīti ar skaļu rīta skūpstu, no
kura apklusa putniņi un sīkkrūmiņi saskatījās.
Tu ar man patīci,
un
piebilda nopietni Viktors,
tamdēļ šis skūpsts beidzamais. Un laikam tamdēļ arī tik
salds...

Ka
Tā!
tas

beidzamais?
Man

brīv

nav

mīlēt.

Es

bursaks.

noliegts. Gribu būt vesels. Bet
Mīlestība

ir

slimība?!

mīlestība

Bursakam
ir

slimība.

Tad

jau visi būtu nomiruši
un
nebūtu ne manis, ne tevis. Tie ir Rīgas niķi! Un tādi
joki lai paliek Rīgas jaunkundzēm
No kalna kapa Juris zirgus apskatīt.
...

Viktors

klajumā,

nozuda

bērzu

prieka

birzē

dziedāt

un

sakusa

ar

to.

Kad

tika

sāka.

Un

bērna

balss. Tur skan bries-

pats brīnījās, kur
viņam īsa laikā cēlusies tāda spēcīga, jauna balss. Paša
ausij neparasta, sveša liekas. Bet patīkama sajūta caur
visu

no

būtni

iet.

Tā vairs

nav

toša

jaunekļa toņi, kuriem tālu skanēt plašā pasaulē. Modināt, viļņot un saukt uz jauniem laikiem, jaunu dzīvi.
Cik

dīvaini! Kad

saule jau bija brokastīs, tur dziļi lejā
birzīm, uzkalniem siltā rīta gaisā viļņoja
tālie Krievu kalna zvani. Viņi Viktoru
aicināja turpu, kur
dega svecītes un zilais vīraks kūpēja
Bet viņš, līksms un drošs, nezināmu ilgu dzīts,
gāja no
šiem zvaniem projām. Tālāk un tālāk. Un likās
viņā
modās cita ticība, cits gars. Ne naidīgs
saucējam. Bet
tikko dzirdami aiz

...
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spoža rasa visapkārt mirdzēja kā
gaiss smaršoja kā vīraks, kas
vijās augšup zilā debesu kupolā. Te arī bija svētrīts, Dieva
nams. Visapkārt
putnu dziesmās zvani skanēja. Uz tiem
Bet
tie, kaparotie, tur dzisa tālā ielejā. Viņš
viņš gāja.
gāja no tiem prom. Aiz viņa plaisa margoja.
«Kad tu staigā, patiesību meklēdams, tad neņem līdz
nedz lukturi, nedz spilvenu. Luktura ēnā pats sevi neredzēsi. Un uz spilvena mūžu nogulēsi. Ar savām gaišām
acīm pats sev ceļu apgaismo! Un spilvena vietā liec pagalvī pats savu dūri! Ja tas par augstu, tad nolaid vienu
svešādi vēss. Un arī te
simtām vaska

divus

svecītes.

Un

pirkstus ...»
stāvēja Krasnogorska memoriālā, kurš Viktoram bija

Ta

padusē
laikam

teica tēvs, apbijis pašā Jeiskā,
Viktora zābanedēļām
noputējušos
pēc
kus..
Skat, zoles pat jau cauras! Nopelni tagad pats
Bet mācītājs pie atvadīšanās teica:
priekš pazolēšanas!
«Šovasar jūs maz esat rādījuši dievbijību. Izrakstot labu
apliecību, man jāmelo. Ticu, ka uz priekšu jūs, jaunais cilvēk, mani no tāda grēka pasargāsiet. Lai gan de facto šis
Tu

raudzīdams

esi

trim

—

grēks krīt uz grāfu Tolstoju. Jūs
gad gan ir tā pasaulīte! Glābjiet

visi
savu

viņa nagos. Jā, tadvēseli, kamēr vēl

laiks!»

bija pienācis laiks atgriezties bursā. Un tā bija
ceļa svētība un atestāts, kas bursā jāuzrāda.
«Grūti man bija ar priesteri. Viņš tāds dusmīgs. Es izmeloju, ka tu biji slims. Tad arī labi izrakstīja,» stāstīja
tēvs. «Un vairāk tās draudzības dēļ ar mani. Jo manā
Nemanot

tā

pusē visa draudze.»
Bet

ka viņu cienīgmāte aiz matiem
partijas. Kādu tad te varētu izrakstīt apliecību pašam priesterim?
Tev vēl par agri tā runāt! Saturi savu spītības garu!
Tu griez pats sev rīkstes.
velkot

draudzē

prom

no

runā,

kāršu

Bet vai melot es drīkstu? Seminārā man jāstāsta, ka
nabagi, lai mani pieņem uz pilnas kroņa stipendijas.
Tavam kaimiņam atkal jāiegalvo, ka tu par mani maksā
savus divi simtus gadā
Sākās atvadības.
Te ratos nokrita puķu pušķītis. Viktors to satvēra. Vēl
silti bija kātiņi no siltās Mades rokas. Bet māte vēl steimēs

...

dzās

ar

silta

piena trauciņu. Tad rati sāka kustēties. Un

Viktoram

aiz

miglā kā

vecs,
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palika Rasu kalns pirmā rudens
apgāzts, aizsērējis kuģis krastmalā

muguras

...

V

JAUNAS VĒSMAS

tradīcija pēc rekreācijam jeb
pie Cera. Lauzt tiltus atsuņu
pakaļ un raidīt skatus nākotnes bezgalībā
Bijušie retoriķi, tagad jaunākie un vecākie filozofi, jutās jau līdztiesīgi teologiem un ar pašapziņas lepnumu
ieņēma savu galdu. Un atklājās te tāds kā Miķeļu tirTāda

jau bija

dienām

bursaku

salasīties

atkal

...

morālisko

rādīja savu pa vasaru iegūto
mantu, svēra to, mērīja un nolika tai cenu.
Katrs

dziņš.

Sākot

ar

veikalniecisko

Andersonu,

beidzot

ar

mūžam

Zariņu, kurš mīļoja pirkstu zelēt, viss pulciņš sajutās it kā pēkšņi izaudzis atvašu mežiņš. Cik ilgi atpakaļ
tur bija tikai sīki krūmiņi starp celmiem, bet tagad jau
zaļo lokani bērziņi, apsītes, kļavas un ozoliņi. Un, kā liegs
vējiņš kustina sulotās lapu virknes, tā trīc jaunības sajūsmā un priekā tīrās, svaigās balsis, kad tās uzsāk savu

kluso

dziesmu. Nezin

kur pa

vasaras

mēnešiem visiem radušās

spēcīgas, vīrišķīgas balsis, jau tipiski tenori un basi. Zaķīts un Rasa abi sacenšas ap augsto C, bet Bergs un Rutkis drebina pagraba velvē iekārto lampu. Rutkis lielās, ka
ar
savu basu
pat izdzēšot lampā uguni, kas viņam gan
neizdodas. Bet liesmiņas plīvošana saceļ teologos bažas,
jo viņu starpā nav pat vairs konkurenta Rutkam.
Kur tu, velns, ņēmi tādu kapara rīkli?
Es visu vasaru stiprinājos
Un nodzēri par «Vārpām» iekulto naudu?
piemetināja Cinīts.
Mazs cinītis gāž lielu vezumu,
teica Rutkis un
dzēra lielu kausu sausu. Tad piemetināja:
Bet kas notikās ar tiem indivīdiem, kas to asins naudu nolika pie
apustuļu kājām, ko?
...

...

Eo ipso,

mūžīga piemiņa mūsu bērna kājai, tām lenun
biksītēm,
un
ciņām
«berezovajai kāšai»! Pats liktenis
mums rāda: sākas jauns laikmets. Paturi bērnību kā saldu
atmiņu medus brīžiem! Sarauc prātīgu un dziļdomīgu ģīmi
un rūpīgu, bet skeptisku skatu urbi nākotnē!
...

Visi

cēlās

dziedāja mūžīgu

piemiņu bērnībai. Un
skanēja viņu balsis tik nopietni, it kā viņi tiešām apbedītu
mīļu nelaiķi. Un pašos biezo mūru dziļumos ierakās, nozuda uz mūžiem un apklusa ar beidzamām piemiņas skaņām kaut kas neaizmirstami dārgs.
un
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Filozofisko

sezonu

uzsaka

Bergs

ar

jautājumu: «Kas ir

cilvēks?»

gadus vēlāk Gorkija Satins «Dibenā» atbildēja
jautājumu ļoti miglaini. Bet Rutkis to norija ka ogu:
«Ļoti vienkāršs brīnums. Tas pats lops vien jau irL tikai,
ir pārlieku
par nožēlošanu, viņa galvaskausa konstrukcija
mākslīga. Tamdēļ viņam dots nosaukums: «cilvēks»...»
Bet es šo konstrukciju cildinu līdzi Pisarevam. Cilvēks pats sev un sevī ir visas kolosālās pasaules uzbūves
saturs un centrs. Tamdēļ es loku ceļus viņa priekšā,
Dažus
šo

uz

sajūsmināti teica Šiliņš.
Un tamdēļ esi aizvien uzticīgs tikai pats sevim! Cīsavā
nies
par savu «es»! Un atzīsti atbildību tikai pats
priekšā

...

Un

Tā māca

Ibsens,

nost

tamdēļ

ar

piebalsoja Rasa.
vecam

autoritātēm!

sauca

Bergs.

Mūžīga piemiņa visam autoritātēm!

kā

kapa balsī

promovēja Rutkis.
Visi ceļas

un

dziedāja mužīgu piemiņu autoritātēm. Un

tās apbedīja.
Samus
sauca
no kakta,
skaļi
ergo bibamus!
smiedamies, teologi. Tie bija jau izbriduši jaunības šaubu
purvus un nostājušies uz
Jo klusi tad bija laiki. Pie

mierīgas optimisma platformas.
sadzīves debesīm tikai sīki mā-

apvāršņa krājās, par to vēl agri bija
mirkli
domāt.
šo
klusuma
Šiliņš
pirms «Šturma un
Dranga» žurnālā «Nob. et Post.» tēloja apmēram tā:
«...Bija šis laikmets jaunas spītības un dīgstoša protesta laikmets. Vēl uz laukiem skūpstīja rokas baroniem
un
mācītājiem. Vēl kārkluvācietība bija pilnos ziedos pilsētās, un vadošā bija vāciešu mietpilsoniskā ētika. Tautas
pīlāri no vienas puses šūpoja vācietības šūpuli, no otras
likās paši sevi šūpoties uz «tautas» rokām kā viņas glābēji un starpnieki. «Pēterburgas Avīžu» cīņa bija viņiem
izgādājusi pilsonībā savu kaktiņu, savu stūrīti. Un nu viņi
sāka jūgt arklā «tautu». Uz krievu kultūru raudzījās vienpusīgi kā uz naidīgu, latvju tautiskai patstāvībai draudošu. Pie šiem letofobiem, protams, pierēķināja arī latviešu
pareizticīgos darbiniekus, arī jaunos, centīgos bursakus,
kuri slāpa tālākas augstskolu izglītības. Un tā atstūma no
sevis, ignorēja šo tikko uzrodošos veselīgo, spēcīgo elementu, kurš tad nu nezināja, pie kā lai «tautā» griežas.
Visur viņus atstūma, atraidīja,
jo viņus skaitīja nezin
kamdēļ par krieviem. Un daudzi no.viņiem tiešām atmeta
konīši.
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Bet,

kas aiz

divkosīgai «tautiešu» politikai un nozuda tautismuklājā. Jo, kas baudījis no spēcīgiem
krievu kāpostiem, tas pie vācu klijām neatgriezīsies, tā
mēdza teikt kāds lauku batjuška. Baroni spaidīja savus
pareizticīgos rentniekus un gruntniekus. Negaidīja tiem
pat rentes parādus. Muižā un pastorātā dzirdēja tikai izsmieklus, kas attiecas uz pareizticību un viņas iestādēm.
Tauta turpretim simpatizēja drīzāk krievu mācītājam. Tas
bija demokrātisks, pieietams, izpalīdzīgs. Dzīvoja ar tautu
vienu dzīvi. Pareizticīgo skolas apmeklēja daudzi luterāņu
bērni, jo šīs skolas skaitījās par labi nostādītām. Tā priesteris uz laukiem sirmoja ar savu tautu vientulībā. Ar tautas virsējiem slāņiem, ar inteliģenci, ar pilsonību un viņu
idejiskiem līderiem, pat ar literatūru, mākslu tam nebija
nekādu sakaru. Lai gan arī tur darbojās gandrīz tautskolotāju luterāņu armija vien. Un bursakam pēc viņa izglītības arī gan būtu pat vēl lielākas tiesības visur tur savu
roku pielikt, teikt savu vārdu. Bet kas tevi pielaidīs? Tu
So savu īpatnējo, izolēto stāvokli tad nu apzikrievs!
nājās arī tautiskais «Pērkonijas» pulciņš. Kritizēja visu
vācisko, vācu garam pakalpīgo, verdzisko, bet nezināja, kā
izsist robu šinī nejēdzīgā, noraidošā pozīcijā. Jo tautas
vadoņu lomās stingri turējās līdzšinējie «tautības» matadori un Don-Kihoti no vācu lojālās žēlastības. Tie bija
vai pārliecināti, ka ārpus vācu kultūras nav latviešiem glābiņa. Un cik tad līksmi kļuva, kad šaī piesmakušā, ap tautisko stūri vešanas laikmetā sāka pūst jauni, spirgti
vēji!
Tie nāca no «Dienas Lapas» aprindām, kuras bija smēlušās jauno kultūru ne no ģermāņu, bet no slāvu avotiem.
Deviņdesmito gadu notikumi vilka pirmo plaisu «tautiešu»
vidu, sēja pirmās demokrātisma sēklas miklajā, auglīgajā
zeme. Tur radās pirmā
opozīcija «tautiskiem veikaliem» no
vācu žēlastības. Un šī žēlastība nobijās,
jo te varēja reiz
ar

kās

roku

vienaldzības

...

tā latviešu tauta kā

laukiem, tā pilsētās izslīdēt

no viņu
ģenerālštābs komandēja, un
«īstie
tautieši» kliedza: «Ķer viņus
ķer!» Un mēreni
godīgi konstitucionālisti tapa izbļauti par «latviešu republikas dibinātājiem...». Daudzi cieta. Bet
ilgi vēl pēc tam

drebulīgām

rokām.

uz

Vācu

baltas putas nenozuda no «tautisko pīlāru» lūpām. Un
spļava tie pa labi un kreisi uz visu, kas rādījās neparasts,
jauns, brīvs. Vai tā bija «Dienas Lapa» vai Amatnieku
kase, vai «Mēnešraksts», vai Aspazija, vai emancipācija,

nespodri jaunekļa zābaki.

evolūcijas teorija, vai galu galā
Visa tā bija nīstamā, nihilis-
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vai gari mati, vai Darvina

bīstamā un postošā Jaunā strāva. Šinī vārdā
sagāzts viss, kas bija pretrunā ar izkurtējušo, vācisko
mietpilsoņu pasaules uzskatu. Te apzīmējās bēdīgais «tautas pīlāru», viņu orgāna «Baltijas Vēstneša» un Latviešu
lielu
«Māmuļas» grimšanas sākums. Viss tas radīja

tiskā, ļoti

tika

iespaidu vispārībā. Dzemdināja jaunu tautu...»
Kad tas pie Cera bija nolasīts, tad uzdzēra arī tam. Un
to, tā teikt, iebalzamēja... Nobis et Posteritati!
Un bursaki

nepalika vienaldzīgi. Kad iznāca bēdīgi slaprovocējošais Purapuķes stāsts «Jaunā
strāva», tad tas tika apspriests un analizēts līdz beidzamai drostalai. Un filozofu loģika un asprātība to pazudināja tā, ka par to būtu nobālējušas Latviešu biedrības
Zinību komisijas vasaras sapulces.
venais,

ētiski

jādibina jauns virziens latviešu dzīvē, kurš
viņas īstam, dabīgam uzdevumam: kļūt par
lielu tautu kaimiņu tautu starpā. Nost no aizbildņiem!
teica Šiliņš.
Mums

tuvinātu tautu

Ka to sasniegt?
Pašiem

«Latvju draugu biedspoku, ar pašu
«tautībniekiem» un pierādīt, ka arī pareizticīgs bursaks ir
«tautiets», tikai daudz vērtīgāks un godīgāks. Un mūsu
atsvabināšana nekad nav gaidāma no Vācijas. Viņa vēlērības»

studēt. Tad cīnīties

ģermānisko

un

klerikālo

ar

krievu

tos varbūt vēlreiz mūs otrus septiņus gadu simteņus garīgi vārdzināt...
Piemēram, literatūrā
bēdīgi paraudzīties, kāds
pastorāls Bībeles stils kaut tam pašam Purapuķem. Un
tā veselai strīpai līdz ar viņu. Kur te mūsu īpatnība, kur
radošais ģēnijs? Vai Kronvalds un
Auseklis pirmie un
beidzamie? Nē, mums pat jauns stils jārada, jauna reāla
māksla, kurai ceļš jau ierauts no tās pašas Jaunās strātā jūsmoja Rasa. Un Rutkis ar visu savu dziļo
vas...
basu līksmoja līdz, dziedādams lāstus:
«Anatēma, anatema mūsu aizbildņiem!»
Bet

Jūlijs Mieriņš kritizēja šo aizraušanos: «Tās ir utoslavofiļu idejas. Ne slāvisms, ne ģermānisms, bet
cita, lielāka, pāri tām ejoša strāva mūs modinās. Tāda,
kurai vispasaules nozīme un
mērķis. Jūs, pārkāpuši pār
tautiski pastorālā laikmeta slieksni,
iekāpāt egoistiskā in-

piskas,

dividuālisma čabatās. Kad tās noplīsīs, jūs nosviedīsiet
viņu dekadentiskās lupatas un brīvām, vieglām kājām joņosiet pāri lielajam tautu laukam uz to pusi, kur saule
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spīdēs viena visiem, un visi būs viņai
jaunas demokrātijas laikmets.»
Tie ir Delfu Pitijas burvju vardi. Lai dzīvo saule un
pārtrauca runātāju Rutkis.
viņas kalps teologs Mieriņš!
«Pērkonijas» vecie matadori bija jau aizklīduši pasaulē,
to starpā Malēniešu Jānis un garais Krišs. Mieriņš ieņēma
īpatnēju stāvokli. Viņu patiesībā neviens nevarēja saprast.
lec... Saule,

kura

kā viens... Un sāksies

Turgeņeva Rudins. Mirs kaut kur uz barikādēm.
Vispārīgā tautiskā vienaldzībā, veco autoritāšu noliegšana
«Nobis et Postun jauno laiku gaidās izšķīrās arī žurnāla
eritati» liktenis. Viņš izbeidzās ne kā moceklis, bet dabīgā, kristīgā nāvē, kā to konstatēja Rutkis.
Un Rasa dibināja jaunu žurnālu «Uz Priekšu». Lai tas
un
būtu Jaunās strāvas kara sauciens
jauno, tālo nodomu pirmais solis! Dibinājās arī pašiem savs koris, un
Laikam

tā «Pērkonijas» kodols bija ieaudzis jaunā, vēl gan mīkstā
čaumalā. Bet gan jau sacietēs un nobriedīs lielas kultūras
druvas nomaļā, karstā jaunības saulītē!

Oh, šī kolosālā darba priekšā, kad te jāizkaļ ir uzskatu
mērķu klints, uz kuras tad tu lepni stāvēsi kā monu-

un

ments, kā Apollons vai Dioniss, kad «apzinīgi jāceļ sev
mērķi un tie jāizpilda», kā to Rasa sev neskaitāmas reizes
bija solījis, kad jāattīsta visas spējas, tad nav vaļas vājībām un kaislībām. Lai tad klus draudzība un mūžīgā vāmīlestība!
jība, slimība un jaunības drudzis
Bet Marta? Nu, ko Marta!? Rasa jau bija desmitām reizēm skatījis viņas pēdas pirmā sniegā filozofu alejā aiz
semināra, kad viņa sīkiem, viegliem solīšiem tecēja no
ģimnāzijas uz mājām. Bija viņai smaidījis un cepurīti
augstu gaisā cēlis. Bet tagad lai viss tas nobāl! Viņam
jātop veselam un brīvam! Nelīda viņi vairs viens otra gultiņā vakaros dalīties bēdās un priekos kā sentimentālas
institūtos. Nē, nē! Prom ar
drauga skūpstiem! Izcēluši
galvas, rokas uz krūtīm sakrustojuši, viņi katrs par sevi
domāja Napoleona domas un spēra smagus soļus garajā
bursas koridorā. Un tikai retoriķi par viņiem brīnījās, sak,
kas par gudrības maisiem, kas par tēvijas lepnumu! «Lūk,
tas ir Bumbiers,» viņi zīmēja, «tas ies uz akadēmiju
un
tad par bīskapu. Lūk, kāda viņam piere kā cirvja piets!»
ies uz universitāti un būs profe«Lūk, tas Bcrgs
ar
diloni! Lūk, tas Zaķīts, stāsies operā, viņš jau
sors
tas taisās par
tagad dzied pat pa miegam, bet tas Šiliņš
dzejnieku. Kals kā dzenis sausā eglē... Nu, bet Rutkis
tam laikam būs drīz jāprecas vai jāiet zaldātos.»

—
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dažus gadus
jaunības sajūsma

par mācītāju? Nu, Andersons, mazais
Vairāk nebūs? ... Protams! Kam grismakt par nabaga psalmotāju? Un, kad
ir jau garām, tikai tad tērpties priestera

svārkos.

gadiem kaut kur atstātā lauku nomale.

Bet
Cinīts

kas

tad

ies

Zariņš ...

un

bas

Nē,

Un

mums

Tā,

nīkt

tagad ir citas izredzes ...

spītīgi

čukstēdams

katram

teologam

un

filozofam

ausīs, pa bursas koridoru neredzams klīda indeferentisms.
Kas to te bija ielaidis pa slēgtā internāta durvīm? Šo Me-

palodas te bija cirsta
smaršoja vīraks. Kā
tas varēja gadīties, ka garlaicīgajās gavēņu «stāvēšanās»
baznīcā bursaku pēdējās rindās gar sienmalēm pa liturģijas laiku daudzi lasīja Maksimu Gorkiju? Meta krustus,
klanījās, ceļos metās, bet pie sirds bija piespiests romāns
fisto, šo

krusta

kad

Bokačio,

uz

katras

zīme, dega eljes lampioni

vai pikants stāsts
Es jūs lūdzu

un

...

Sodomas

sāls

paģēru, nestāviet taču baznīcā kā

un

stabi!

Man

tikko

pēc vakara

baznīcas

mesas

kāds

zobodamies

apmeklētājs
ģenerālis
prasījaj
luterāņu seminārs? ...»
Ta runādams un lūgdams, rektors apstaigaja klases. Un

«Vai te esot

bursa saņēma šo

ziņu

ar

drūmu vienaldzību.

Un Rutkis ciniski vedināja:
lesim labāk paskatīsimies pa sētas logu, tur
dzēt, kā uz gulēšanu izģērbjas rektora sieva...

var

re-

Vanitas!

Kas te seminārā bija pa atmosfēru, kas par
tipiem, lai to raksturo sekošais.
Dzīvoja bursā vecs atraitnis, priesteris Ņikita, no dziļas
Krievijas. Viņš bija bursaku biktstēvs. Viņam bija kristāl-

vadošiem

tīra
to

bērna dvēsele.
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tad

Kad

viņš

ar

lielāko

nāca

interesi

klasēs

un

vakariem šo

klausījās par svētām
zemēm, kuras tas bija apceļojis. Un priecājās par viņa
nesalīdzināmiem anahronismiem: «Dāvida pili Jeruzalemē,
kā viņam tas esot zināms, sagrāvis persiešu cars Cirus ar
lielgabaliem. Lai nekad nebraucot tvaikonī. Jo tas nevarot
būt, ka dzelzs gabals varot turēties uz ūdens. Kā varot
runāt uzreizi trīs četrās valodās? Viņām taču esot jāsajūk
kā pie Bābeles. Viņš, kā beidzis buršu, tā tūliņ aizmirsis
grieķu, latīņu un veco ebreju ābeces ...»
Viņam deva grāmatas, un tiešām
viņš nepazina vairs
neviena burta. Kas bija jau pie bikts bijis, tam viņš sarakstā pielika krustiņu
un
izprašņāja, cik tēvam mājās
gotiņu, cik cūciņu. Nekad nevarēja izšķirt latvieti no igauņa
un
apgalvoja, ka tādu nemaz neesot, bet visi esot tikai
stāstīja,

vācieši, kas jāpārtaisa par īstiem krieviem. Nebrīnījās, ja

reģistrī atradās vairāk krustiņu, nekā tiešām viņš
biktējis.
ļaunā, kad nāca pie bikts reizes divas
trīs no vietas. Dažiem, kā Rutkam, ļoti patikās vecā bikts
formula, kur nāca priekšā jautājumi: «Vai tu neesi brēcis
kā ēzelis un rēcis kā āzis? Vai neesi kopojies ar zivi?» Un
pie tam bikts tēvs tik sirsnīgi un naivi stāstīja par putbursaku

Arī neņēma

niņiem un tārpiņiem', kas Dievu slavē... Pēc bikts daudzi
pie dievgalda nemaz negāja. Baznīcas burzmā pagāja biķerim vienkārši garām paša inspektora deguna galā. Par
ko stundu vēlāk sirsnīgi smēja pie Cera.
Reiz

Ņikitu piekrāpa kāds igaunis.

Bija dienas divas trīs nezin kur nozudis. Parnaca gluži
noguris, izplūkāts.
Kur tu biji,

mans

Man matē nomira,

dēls?

prasīja bikts tēvs.

paglabaju.

viņas pīšļiem! lesim baznīcā, noturēsim aizUn kopā ar biedriem igaunis
lūgumu par viņas dvēseli!
metās ceļos, miga no noguruma, bet varonīgi klausījās aizlūgumā par mātes dvēseli. Pat asaras likās slaukām. Bet
tavu kļūmīgu
sagadīšanos! Otrā dienā iebrauca igauņa
Miers

māte

un

taisni

pie bikts tēva apprasījās par

sava

dēla

ve-

selību.
Bikts tēvs joti nobijās, tad noskaitās. Bet vēlāk tas pats
igaunis viņu pārliecināja, ka tā nemaz nebijusi viņa māte,
bet gan mirējas mātes gars. Un tā bērna ticīgais Ņikita
vēl priecājās, ka viņš sasniedzis jau tādu apskaidrotu pilnību, kurā viņam pat gari paklausīgi.
Bet igaunis sēdēja par visu to karcerī un dziedāja «devītā meldijā»: «Izved no cietuma manu dvēseli, ak, kungs!»
Izdzirdis šos vārdus, bikts tēvs lūdza rektoru, lai atsvabina vaņģinieku no Galilejas tumsības.
Pateikdamies par to bikts tēvam, igaunis no viņa dzīvokļa priekšiņas bija aiznesis vīna pudeli, no kuras tētiņš
mēdza

baudīt augstos svētkos. Un ak briesmas! Pirmos
augstos svētkos vīna pudelē vīna vietā Ņikitas tēvs atrada
tinti... Par to viņš nopietni brīnījās un sev jautāja: «Vai
tiešām esmu tik grēcīgs, ka pat vīns no maniem grēkieiti
melns top?» Bet savā laikā savā sādžā bikts tēvs bija uzcēlis pašu spēkiem jaunu baznīcu, jaunu skolu un dibinājis patversmi. Un krūtis viņam bija ordeņiem pušķotas

...

Ecce homo!

«Dogmatiskas teoloģijas» profesors

allaž

galošās

un
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lietussargu padusē
bija iemīlējies savās lekcijās, kunekad nespēja programmā nolikto ciklu veikt sava
izplūduma dēļ. Kā lai izbēg no viņa lekcijām, kuras jāpieraksta un tad vēl jāizmācās burtiski? Jo lekciju vietā varēja iztikt ar kādu praktisku Sv. Sinodes mācības grāmatu, kuru sauca par Makaru. Sis Makars pie tam bija
divos kalibros:
lielais
nākamiem akadēmiķiem, mazais
visiem mirstīgiem.
Es visu vakaru mocījos, bet manas smadzenes nevar
tā iesāka Rutkis. Un aiz
paturēt jūsu iecienītās lekcijas,
viņa visi citi tāpat. Mēģināja vienu, otru dienu to pašu
lekciju. No sākuma iet un tad sajūk. Un tā visiem. No Makara iet kā pa diedziņu. Bet lekcijas
nē. Brīnījās, brīnījās profesors, kādas tagad jaunekļiem vājas smadzenes,
un
beidzot padevās. Dusmās gan noteica: «Puikas tādi!
ledomājušies mani mācīt!» Atriebība nebija ilgi jāgaida.
Bija plašs mājas darbs: «Pasaules radīšanas mērķis».
Rutkis iesniedza veselu monogrāfiju. Kad sacerējumi bija
izlasīti, profesors paskatījās šaubīgi Rutkam acīs un teica:
«Tāda
tik muļķīga apcerējuma kā jūsējais neesmu vēl
savā mūžā lasījis.» Un uz klades bija redzama liela, sarkana nulle ar plusu.
Rutkis mierīgi izņēma no sola vecu, nodzeltējušu burtnīcu un teica: «Atvainojiet, ka es šoreiz biju tik nolaidīgs
un noziedzīgs!
Nepaspēju pats neko savu uzrakstīt. Tamdēļ visu apcerējumu norakstīju no jūsu pašu agrākām lekcijām, kuras gadu desmit vecas. Te viņas ir ...»
Par to Rutkis ilgi sēdēja karcerī. Un viņu ieskatīja par
nemiera garu. Par nenotveramā indeferentisma un skepticisma masku. Nesalaužamam dogmatismam bursaki mēģināja stādīt pretī elastīgo racionālismu. Aristotelim
ar

ras

Budu un
nemirstīgo Džordano Bruno, Savanorolam
Tolstoju. Viens ir teicis: «Cīņas iznākums būs uzvara.
Mans personīgais ieguvums
nāve.» Bet Būda: «Ja gribi
sasniegt svētlaimību, tad zemes gaitai nepieķeries stiprāki
kā lietus pile lotosa puķes lapai!» Bet Kristus ir teicis:
«Esiet kā bērni!» Un Tolstojs: «Nepretojies ļaunumam!»
Visi nemirstīgi, ugunīgi vārdi. Kāda viņiem var būt sintēze? Viņos var izlasīt desmit Mozum dotus baušļus. Tāpat kā vecajās Vēdās Jaunās derības līdzības. Vai ārējai
formai un viņas augstākam degpunktam un izteicējam
dogmai ir pēc tā kāda patstāvīga vērtība? Nav. Tāpat kā
nevar iedomāties pasaulē vielu bez viņā ietilpstoša spēka.
Un tā karš pret dogmu kļuva par bursaku dienišķu maizi,
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no

kuras,

protams,

daudz

druskas

krita

arī

uz

netīras

grīdas.

Kā īpatnējs

un

oriģināls notikums bursa skaitījās pub-

jeb disputs ar vecticībniekiem, kurus toreiz
saukāja par raskoļņikiem. Tas arvien tika rīkots liela gavēnī vecākajiem teologiem kā praktisks
mēģinājums, jo
nākamā priestera amatā bija paredzēta arī cīņa ar sektanlisks

tiem

strīds

tā

un,

bez kādas

sakot, misiones

darbs.

publikācijas salasījās

Noliktā

svētdienā

ļaužu —■
bursas piebrauca

gan «staroveru», gan pareizticīgo. Pie
vesels vezums ar vecticībnieku sludinātājiem
smagu baznīcas

arī

milzums krievu

un

Publikas

kaudzi
vidū

uz
grāmatu.
tā bursaki.
kā
grāmatas
atbraucēji,
galdiem
Pārmetuši krustus katrs pēc savas vīzes un nodziedājuši

vecu,

lielu

un

krāva

savas

kopīgu lūgšanu, atvēra milzīgās grāmatas un sāka vārdu
cīņu. Pie kam vajag ievērot, ka «staroveru» lielās un pudu
smagās grāmatas pa lielākai daļai bija rūpīgu roku rakbija viņu apustuļu mūža
stītas, ne tipografētas. Tas
darbs!
Protams, ka

grāmatas pazina un zināja no galvas
pašaudzinātie teicēji un vadoņi
nekā bursaki savas. Un pēdējie uz rakstu pierādījumiem
bieži tika sisti un sakauti. Par ko līksmoja «staroveru»
publika un smēja par pareizticīgo izgāšanos. Tie savukārt
strostoja pretiniekus stipriem vārdiem, un tā disputs bieži
izvērtās trokšņainā haosā, kur bija jaukti kopā smiekli ar
dusmām un lielība ar nevarību. Kārtību tad ieturēja, un
arvien galu galā iznāca kā uzvarētājs bursas profesors
speciālists «staroveru» apkarošanā, kas disputā vadīja
bursakus. Reliģiozie strīdi grozījās ap tādām lietām kā
divu vai trīs pirkstu krusta mešana, bārdas dzīšana un
tabakas smēķēšana. Divkāršs vai trijkāršs «aleluja», kas
vai grieķu, bet žīdu vārds. Kā rakstīt
nemaz
nav krievu
daudz

labāki

savas

«staroveru»

vārdu «Jēzus»? No kāda koka bijis Kristus ciešanu krusts?
Cik dievmaizes

vajadzīgas pie liturģijas
piecas vai septiņas? Kad publika bija jau izklīdusi un grāmatas metāla
vēl bursaki, iestiepuši
āķos aizkrampētas un aizvestas
aiz bārdas kādu teicēju savā klasē, to spīdzināja vai līdz
naktij. Bet tas nepadevās. Neļāva savā tuvumā smēķēt,
dzēra tēju ar «gavēņa cukuru», jo
baltajam esot klāt kauli.
Dzēra un mazgāja bursaku galvas savās gudrībās, par
kurām vēlāk bija liela smiešana. Sevišķi par to, kā no
«maukas speltes» izplaucis tabakas dūms Bābelē, kad tur
Semiramida valdījusi...
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gadījuma tika izvests kaut kas līdzīgs viduslaiku
un sātanālijām.
Kādu rītu pilsētas nomalē, mālu bedrēs, tika atrasts noslīcis un beigts tas pats igaunis dzērājs, kas tik pārsteiPie

«melnai mesai»

bija apglabājis savu dzīvo māti.
viņš pats bija nejauši atradis sev galu.
Policija notikumu noklusēja. Līķi pārveda semināra
slimnīcā un tur apkopa, iezārkoja un novietoja mājas baznīcā, lai to godīgi apglabātu. Seminārā tika paziņots, ka
nelaiķis miris ar sirdstrieku.
Bet teologi labi zināja, kā īsti norisinājusies kļūmīgā
katastrofa, un tāpēc arī viņi apņēmās dzērāja dvēseli aizvadīt «in aeternum» ar pienācīgu godu un ceremonijām. Tā
kā mirējs bija jaunākais teologs, tad apstāvēšanu un nakts
vāķēšanu baznīcā pie zārka uzņēmās abas teologu klases.
Kā viņi to bija panākuši un saorganizējuši, nav zināms,
bet teologi pēc vakara lūgšanas ar aizlūgumu jeb paņihidu
dzoši reiz
Šoreiz

par mirušo ieslēgušies baznīcā, kamēr citi visi aizgājuši
gulēt un seminārā iestājies parastais nakts klusums.
Tad ap mirēja zārku parādījušies alus kurvji, šņabja
pudeles un uzkožamie.
Teologi sasēdušies ap zārku uz parketa un sākuši klusu
triznu. Sņabojuši, uzkoduši un uzdzēruši putojošo aliņu, jo
arī aizgājējs to vairāk kā mīļojis. Viņš pat šai kaislībai
uzupurējis savu jauno, daudzsološo dzīvību. Cienību pret
liktenīgo dzērāju!
No
sīties

izdzertā pamazām

fantāzija

uz

radusies omulība

zināmu aktivitāti.

un

Pirmais

sākusi

rai-

akadēmijas

kandidāts teicis lielisku

piemiņas runu, un tad sākušās funerālijas, kas pamazām pārvērtušās orģijā. Kāds atvēris
altārī tā saucamās ķēniņa durvis, dekorējies par priesteri
un
ar biķeri rokās pieņēmis mirēju
pie dievgalda, pie kam
mironim salējuši iekšā porciju skaidra spirta, maisīta ar
baznīcas vīnu, kūpinot ap viņu bagātīgi vīraku no
kadjilas.
Pec tam sākuši miroņu jeb «nāves deju» ap zārku, dziedot savu iemīļoto:
Priesterim

bij reizi sunis,
Viņš to mīlēje
...

Pa

starpām dziedājuši

arī

baznīcas

dziesmas,

lai

kora

atbalsis neradītu semināra nakts klusumā kādas aizdomas.
Un

tā

ilgi «Co

cbhthmh

ynoKoft» mainījās

ar

«3ft,

nepamodies inspektora
HyuiKa, yxueMb!». Kamēr
kura dzīvoklis atrodas netālu no baznīcas luktām.
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palīgs,

Noskrējis lejā pie baznīcas durvīm, viņš vai prātu zaudējis, dzirdēdams, kas notiek baznīcā... Arī guļamistabās
sākuši mosties citi bursaki un taisījušies iet teologiem palīgā ...
Ar baznīcas apkalpotāja palīdzību inspektora palīgs beidzot ielauzies baznīcā, noklusinājis orģiastus un .ar mokām
pierunājis tos funerālijas izbeigt.
Baznīcas apkalpotājs no bailēm palicis vai mēms: pirmais, ko viņš ieraudzījis, bijis mironis... Un mironis sēdējis zārkā, atbalstīts pret alus kurvi, ar šņabja pudeli
vienā un gurķi otrā rokā, bet atņirgtos zobos tam bijis
iekosts «bairiš» desas gabals.
Un viens no bursakiem turpat blakus zārkam, pie analoja, žēlā balsī lasījis Dāvida psalmus bez apstāšanās,
negriezdams nekādu vērību uz visu notiekošo... Pastarpām pāriedams no psalmiem uz Bokačio «Dekameronu»,
kas gulējis turpat uz analoja Bībelei blakus.
Vēlāk pie nopratināšanas viņš apgalvojis, ka viņš visu
nakti godīgi vāķējis, psalmus lasīdams. Un, ja kas pārdabīgs ir noticis, tad viņš no tā nekā nezin, jo tā būs bijusi
tikai spokošanās, ko
izvedis pats ļaunais gars ar
saviem velna kalpiem.
Ar šo attaisnojumu tad arī izbeidzās skandaliozais notikums, un nabaga igauni apglabāja visā steigā un klusībā.
Šinī veco vērtību pārvērtēšanas laikmetā kā meteors
pazibēja interesanta personība, mūks Ņestors. No galvaspilsētas augstākajām aprindām. Gvardu oficieris. Līgava
nelaikā mirusi. Viņš pats kritis no zirga un lauzis kāju.
Slimnīcā gulēdams, pārdomājis savu dzīvi un, kā kļuvis
vesels, tā iestājies Garīgā akadēmijā un pieņēmis mūka
kārtu. No turienes viņš bija ticis bursā par inspektora vietas izpildītāju.
Mūks un stingra dogma
tie ir viens un tas pats. Bet
tas
dzīvais
bija
saturs, no kura varēja jaunas
Ņestors
dogmas kaldināt. Ne kā ķēdes brīvām rokām. Bet tāli skanošus zvanus augstā tornī.
Zinība,
nekad neatsvabinās
viņš mēdza teikt,
no verdzības cilvēku pašu. Viņa atsvabinās tikai prātu. Lai
atdzimtu cilvēks viss, viņam jāatsvabina arī sirds. Un tā
ir jūtu pasaule, kura
sniegusi vislielākās reformācijas cilvēces gaitā. Un te darba lauks
reliģijai...
Lai nu šabloniska bija šī cilvēka dabas vivisekcija divās
dabās, tomēr tā bija saprotama. Jo iekšējās, dziļi reliģiozas
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pravietis bija arī Tolstojs. Un vēl saprotateorija tapa no Ņestora izturēšanās_ pret bursakiem. Viņa klātiene visus morāliski atdzemdinaja. Visi bija
viņa mīluļi. Viņš ne par ko nesodīja, visu piedeva, tikai
atdzimšanas
māka

šī

lūdza: «Labojieties!»

uzturēja nabadzīgākos skolniekus, pat tiem galvimazgāja aukstā ūdenī un mīļi teica: «Nu, jūs taču

Pats

ņas
vairs nedzersiet alkoholu?»

nedzera. Kur agrak bija prieks piedzerties
inspektora degunu tā, ka tas nesaož dzēruma.
Viņš pirmais painteresējās par igauņu un latviešu tautiskām īpašībām. Nāca klasē un lūdza: «Padziediet man
dziesmas!» Kur agrāk bija viss tas jāslēpj.
savas sērās
«Lasiet, ko gribat,» viņš atļāva, «labs labu nesamaitās un
slikts vēl mazāk.» Par Tolstoja «Kreicera sonāti» viņš izteicās: «Laba, veselīga grāmata.» Kur no tās visi bēga kā
no
uguns. Ar dogmatiem viņš tika viegli galā: «Pieņemiet
viņus un neprasiet, kas un kamdēļ viņi tādi! Kuri derēs
tie būs saprotami. Kuri nē
tad tos ij mazam bērnam
neiegalvosi. Un mācītājs bez aicinājuma ir noziedznieks...»
Zelta laiki seminārā! Gavilēja bursaki. Reformācija. Kas
Mārtiņš Luters?! Mūsu Ņestors visas pasaules reliģijas
Un buršaks

un

noiet gar

saskaņotu un apvienotu!
Bet te Ņestors vēl noīrē koncerta klavieres, ievieto tās
semināra zālē,

sēžas klāt

un

māca

dziedāt

romances

par

greizsirdības mokām ... Mūks
mīlestība! Tas bija par daudz! Sākās konflikti starp
un
rektora tēvu jeb «Tītaru», kā bursaki bija iesaukuši šo
iedomīgo un birokrātisko virspriesteri, un starp tik iecienīto
Ņestoru.
Rektors pavēlēja Ņestoru nepieminēt oficiālās lūgšanās.
Bursaki neklausīja. Pārtrūka diplomātiskās saites, karš
tika pieteikts, un Ņestors divdesmit četru stundu laikā kapitulēja, tika savaņģots un nosūtīts uz kādu klosteri. Par
ārprātīgu viņu sāka saukt. Bursa sadalījās naidīgās partijās par un pret Ņestoru. leviļņojās tautību naids, kurš
vēlāk izvērtās cīņā. Apzīmējās reptiļu suga, pie kuras piekļāvās Andersons un Cinīts.
Vakara krēslā, uzvaras priekā pastaigājoties dārziņā,
rektoram norūca gar galvu malkas pagale. Un kaut kas
krūmos nočabēja. Atentāts!... Tātad mīlestība bija radījusi noziegumu. Revolūcija te perinājās.
Cinīts bija gatavs zvērēt, ka tas bijis Rutkis.
Pratināja. Bet mēms klusums bija atbildes vietā. Spītība
mīlestību, par neuzticību
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un

īso zelta laikmetu, kurš iemirdzējās
un žēlas par
zuda. Un vakaros atkal skanēja koridorā:
Tītaram

bij reizi
Viņš to mīlēje

un

no-

sunis

...

Nevarēja vairs ar veco samierināties. Bija jānāk kaut
Jaunām vēsmām, jaunam laikmetam! Bet
jaunam.
bija
vispirms
jānotiek zināmai diferenciācijai dažādu nevienādu elementu starpā

kam

...

VI

INTERMEDIO
Aizturiet
Beverīnas

savas

bazūnes!

putriskās slūžas
sauca

klasē

un

noklusiniet

krievi,

kad

savas

«Pērkoni-

jas» koris sāka vakariem gatavoties uz kādu izrīkojumu.
Te
Tagad dziedāja atklāti, kā pasākts Ņestora laikos.
ir

krievu,

viešiem

bet

ne

latviešu

seminārs!

Un kaut

kādiem

lat-

mēs

neļausim sev pa galvu dancot! ledomājušies
laikam paši savu republiku dibināt...
Negrieza jau uz to vērību. Dziedāja tālāk. Bet tad iemaisījās arī Cinīts ar Andersonu.
Jūs mūs traucējat. Tā mēs nezināsim rīt stundās, ko
atbildēt.

Klusu tu, Bīleama ezeļa matē! Un jūs visi tur
kliedza dusmās Rutkis.
rektoriaņi tītariāņi!
Bet tanī paša mirklī Rutka degunu ķēra tintē samērcēts
papīra vīšķis.
Atzīstieties jūs, Smoļenskas
kas to izjagutkas,
darīja?— Rutkis griezās pie krievu pulciņa. Tie neko neatbildēja. Tikai nicinoši smēja. Te noskanēja Cinīša balss:
Bet kas svieda ar pagali rektoram? Taču kāds no
Varbūt pat Rutkis pats
jums, «nestoriāņiem»
Bāls nogriezās Rutkis. Rasa teica stingri:
Šo provokāciju tu, Cinīt, nožēlosi!
Visi sajuta plaisas momenta
svarīgumu. Un patukši
bija smiekli par «nestoriāņu» kapitulāciju, kad izklīda
...

...

«Pērkona koris».

ar

Kad salasījās pie Upenieka, pirmkārt izbeidza incidentu
Cinīti. Viņš bija aicināts, bet neieradās. Vienbalsīgi

nospriedaviņam interdiktu. Bet visai «Pērkonijas» darbībija jaatplust atkal slepenībā.

bai
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Un tā nošķīrās bursā arī sava Jaunā strāva, sauktie
«nestoriāņi», neaizmirstamā, brīvā inspektora vārdā. Arī
tā racionālā Konstantinopoles patriarha Nestorija vārda,
kurš piektā gadsimtenī uzdrošinājās atklāti teikt, ka Mesija bijis tikai cilvēka dēls. Un par ko viņu dogmatiskā
baznīca nolād līdz šai baltai dienai. Un tā gadsimteņu
virknē reliģiozā doma likās tagad vēl turpat, kur tā bija

stingusi līdz piektam gadsimtenim. Bet latvju tautas liktenis tur, kur sākās pirmā brīvā, apzinīgā tautas pulcēšanās pie vecās Rāmavas sirmajiem ozoliem. Un tamdēļ nevarēja būt žēlastības pret iebrucēju teitonīti, lai arī tas
bija tikai mazais Cinīts.
Kirila

Cinīša

uzticamais

stāvoklis

aizstāvis

būtu

visai

bēdīgs, ja ne viņa
Viņš bija vēl arvien
pietiekami flegmatiskas un

Andersons.

pirmais skolnieks klasē, bija
izturīgas dabas, lai boikotu ignorētu.
Un pulciņa lēmumam viņš nolēma uzgriezt muguru.
Nav man daļas gar jums. Mans ceļš iet uz akadēmiju! Bet ne uz kādu tur ļurbu biedrību! Vai saprotat jūs,
kalpi tā Kunga?
Un nebija šīs lielīgās dusmas bez pamata. Viņu rektors
jau bija iezīmējis akadēmijas kandidātos. Izgādājis viņam
pat stundas kādā tirgoņu ģimenē. Un Andersons jau ta-

gad naudu krāja.
Bet Cīnīts, tā teikt, gulēja pie Andersona krūts. Abi
kopā sprieda un mācījās, gavēja, skaitīja lūgšanas. Sajūsminājās par svēto tēvu, askētu un mocekļu ciešanām.
Kad sirdis un acis jau bija miklas, Cinīts mēdza aicināt:

Raudāsim!
Un abi

raudāja. Bet ap viņiem lēkāja ekstāzē kāds sangviniķis krievs un, kā sv. Vita drebināts, klases sienā rāpdamies, dziedāja paša improvizētas ķerubu dziesmas. Tie
bija nolemtie, atzīmētie un eljes svaidītie. Un svētbilžu
zīmēšanas klasē Cinīts pie svēto nimbiem un maltā okera
pavadīja visu savu brīvo laiku. Tā iekaro debesis un spītē
zemei. Zemes dēli izveda pret viņu nolemto interdiktu jeb
ostrakismu visā stingrībā. Neviens ar Cinīti
nerunāja.
Nekā no viņa neņēma, neko nedeva. Kurp viņš gāja vai
atradās, no tās vietas citi gāja prom. Un tā no viņa izvairījās arī visas citas klases ar retiem izņēmumiem. Viņš
atbilde bija
mēms kluvarēja jautāt, kliegt, raudāt
sums, neviena
stariņa līdzcietības. Apkārt kustējās, dzīvoja, domāja, juta, darbojās. Viņš bija dzīvs mironis. Vai
kā vientulis
apmaldījies šalcošā mūža mežā. Viņam bija
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tik daudz, ka viņš kopējās guļamās telpās,spilvena
galvu paslēpis, žēli šņukstēja un pats sev jautāja: «Par
ko?» Mēmās gultas un sienas neatbildēja. Un vienaldzīgi
mirkšķināja degošā eljes lampiņa pie svētbildes kaktā savu

tikai

vienīgo visu redzošo aci.
teica Marta Viktoram.
Ja
Nežēlīgi jūs esat,
jūs Cinīšam neatlaidīsit sodu, tad es arī izlietošu pret
jums kaut ko līdzīgu. Es neiešu uz jūsu vakaru.
Tas nu būtu no jūsu puses vēl nežēlīgāki. Jūs taču
zināt, ka jūs esat mūsu sargeņģelis. Otra tāda mums
teikt, mūsu kluso dvēseļu atspulgs. Ja vēlaties,
nav. Tā
varam to Cinīti jums piedāvāt kaut pirmai polkai. Par to
gādāsim! Bet mūsu izturēšanās pret viņu ir tīri klasiska.
Tā darīja Grieķijā.
Klasiski visi jūsu komplimenti arī. Bet man žēl visu
to, kuriem pāri dara.
Tas ļoti simpātiski. Es arī tāds pats. Tikai man žēl
pašam sevis...
Kas tad jums ko pāri dara?
Jūs, Marta!
Es?!

Ja, ja, jūs! Un

jūs to vel nejutāt?

Kamdēļ izlikša

nas?
Ak tu,

nabadziņš!
bagāts es varētu kļūt vienā acumirklī!
Klausieties, Rasa!
Un viņa apstājās, stingri, vēsi
paskatījās Viktorā, kā salta rasa nobira viņas vārdi uz
Un cik

viņa karstas sejas:
Man šovakar vēl daudz

Atstāsim šo komēdiju citai reizei!
jāmācās. Klavieru mēģinājumi un

matemātika. Ardievu!
Klavieres

un

matemātika. Divi kontrasti.

Vai

es

ne-

jums palīdzēt viņus izlīdzināt?
Prasiet papiņam!
Un tā viņa nozuda ar nošu
mapi baltās rociņās. Bet
viņa taču nojauta? Vai par velti viņš tik daudz reizes pēc
kora mēģinājumiem bija sēdējis
Upenieka ģimenē un sevi
Martai tuvinājis? Nekādā
papiņa te vairs nevajadzēja.
Pirmā izdevīgā gadījumā šī
komēdija bija jāizbeidz! Ka
varu

vēl

kāds cits
kolēģis neaizsteidzas priekšā! Jo visi, visi
viņi bija Martā tīri vai iemīlējušies. Nebija jau tiešām viņiem citu paziņu, citu jaunu, dvēseli skarošu, mīlas
pilnu
s
ķatu. Un no tiem Rasa jau bija ievainots. Viņš bija izbaudījis jau M.ades skūpsta saldumu. Un tagad tvīka pēc tā
no jauna ka alkoholiķis, kā slims.

117

pašiem sava slimnīca, kur atpūtās ne tik
miesīgām kā no morāliskām likstām un kļūmīgām zinību un sadzīves peripetijām. Tur varēja paslinkot.
Arī paglābties dažādos neparedzētos sarežģījumos. Tā kā
tuvojās grandiozais «Pērkonijas» publiskais vakars, tad,
lai ērtāki būtu no bursas pazust uz naktīm divām, slimnīcā jau laikus iestājās Rutkis un vēl citi.
Esmu ļoti pārpūlējis savus liriskos nervus, kā jau
tas tagad vispārīgi novērojams pie deviņpadsmitā gadsimteņa beigu bērniem. Tamdēļ izlūdzos no Termopiļiem uz
Bija

daudz

bursā

no

Parnasu!

viņš teica inspektoram. Jo slimnīca bija ierīkota sētā,
spartiski lepnās ģimnastikas zāles.
Te pērkondēli mēģināja izrādāmo ludziņu, kārtoja programmu, izsūtīja ielūgumus.
Bet tad ieradās slimnīcā arī Cinīts un ievietojās kaktiņā.
Neizturēja vairāku atmosfēru spiedienu!
ironizēja
Rutkis. Un slepus nolika viņam priekšā ielūgumu. Ja noTā

otrā stāvā virs citkārt

dos, lai nodod!

lelūgums atnāca atpakaļ
spētu mani turpu novest!»

ar

uzrakstu:

«Pats velns

ne-

Ak tā! Nu, tad redzēsim,

piezīmēja Rutkis.
Bergs ar Rasu un stāstīja, kā viņiem gājis «Māmuļas» vīru sapulcē, kur lemts par telpu bezmaksas došanu rīkojumam. Viņi aiz durvīm dzirdējuši.
Atnāca

Par

velti

nu

gan

piena puikām. Lai
viņiem par tādiem «mērstudenti jāpabalsta. Lai dod vi-

maksā cieti! Kas tur gan

šiem

ne

var

būt

ķiem»?! Pašiem mums
ņiem krievi!
Paņēmuši noUpenieka naudu un samaksājuši.
Biļetes reti kāds ņēmis. Kas tur iešot klausīties puikas!
Nezin vai esot vērts. Un vaļas arī neesot.
iesaucās
Nu, to nu gan mēs viņiem atriebsim!
Rutkis.
Un
fondu

mērķis vakaram bija tāds: dibināt mazu pabalsta
«Pērkonijas» biedriem, kuriem varbūt izdosies iekļūt

universitāte...
Tas bija viens
«Māmuļā».

Dzīvs, brīvs

no

plašākiem «Pērkonijas» izrīkojumiem

no ierūsējušo
«famīliju» tradīcijām, jautrs
skaļš, ka pati ilgi slāpētā bursaku dvēsele, kas reiz
brīva kļuvusi.
Raibs kā griķu lauks, un viņā daži skaisti sila balodīši,
kuriem varēja līdzi palidot
pa gludo parketu. lerēdnīši,
un
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studentiņi, skolotāji, kantoristi
ar

un

madāmu. Dzirdamas arī krievu

braši,

bursaki

kā

strādnieki. Rets dižvīrs
igauņu valodas. Paši

un

jauna piedzimuši. Ludziņa norit
apbur. Laurus gūst Pauls Zaķīts

no

veikli. Dziedāšana visus
solo

ar

dziesmām

Pēteris

un

Rutkis

dzirdams

vai

savu

ar

drebinošo

līdz

pašam pagrabam. Maiguma un sirsnības vilnis ir dabīgais Zaķīša tenors. To iespiež sev sirdī un atmiņā kā ģimnāziste, tā madāma un viņas ķēkša, kura atnākusi ar sava kunga biļeti.
kurš

basu,

zālei

cauri

Kaut kas

ārkārtīgs! Konstatē mūzikas pazinēji. Un koris!
nav bijis.
Plūst «viesīgā sadzīve» un deja. Liekas, visa māja bursakiem pieder. Viņi mīļi viesi pie katra galda. Kā mazi velnēni no peklītēm,
par kuriem gan dzirdējuši pasakas. Bet
redzējuši viņu nekad nav. Jaunavas sarkst. Tām vaigi
kaist un krūtis viļņo. Bet bailes no bursakiem. Viņi esot
rupji. Jā, rupji
jo viņi atklāti. Nevairās un nemelo, bet
klāj vaļā tūdaļ visu savu sirdi. Lūk, kāda man viņa! Se,
nav
paskaties! Nekas, nekas
jau nemaz tik vārīga!
Daudz ko var izturēt. Neplīsīs, ja arī zemē nokritīs.
Augšā tipu-tapu klaudz dejā griesti. Lejā pagrabā, restorāna sānu telpās,
sinedrions. Te jaunatne pie veco
tradīciju kausa, ar alus putām uz lūpām zvēr rītu pat,
tajā un tajā stundā, sākt jaunu, daiļu dzīvi. Tam piekrīt
viesi un līdzi aizraujas. Skan dziesmas vēl straujāki. Programma tiek trīskārtota. Asprātības, joki. Cik kails pret šo
skolā
bija pirmais izrīkojums toreiz
Tāda

mums

...

Ka jus tikāt
vakara

Pec

no

Tā

Un

sētai, jo
jau ierīkots.

gultas, ja

Gultās
kas

zem

pa logiem, pa
tur viens dzelzs

tās nakti

prasa.

...

mesas

laukā, cauri
mams.

bursas lauka?

pagraba durvtiņām
treliņš viegli izņe-

pārlūko?

segām malkas pagales un
tik guloša cilvēka līdzība!

neelpo. Kad
neviens neaptausta. Ilūzija

un

citi objekti,
Ribiņas jau

fatamorgāna.

jums būs fatamorgana!
Rutkis. Un tavu neizdibinājamu brīnumu!
Luk, te

pēkšņi

iesaucas

Viņiem priekšā stāv Cinīts! ...
Nupat no bursas izzagām. letinām slimnīcas segā,
aizspiedām muti, izvilkām cauri sētai, vedējā iekšā
un
te nu mēs stāvam. Ja kas netic, lai aptausta to
tur
segu
garderobē un ieliek savus pirkstus viņas caurumos... Bet
tas viss lai nogrimst aizvēstures bezdibenā!
Tagad tu, kas
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te stāvi

un

tu atsakies

drebi, saki
un

ar

visu

savu

sirds

apņemšanos:

vai

atvainojies?
kaunīgi acis nolaidis, izdveš: «Atsa-

Pauze. Tad Cinīts,
kos

un ...»
Vandaļu troksnis tam seko. Cinītī

ar
alu, viņu
varu lej
vārds:
(grieķu
cienīgs). Intergodā,
dikts ir izbeidzies. Viņš atkal biedrs. Viņu ved pie Upenieka jaunkundzes, lai dejojot ar šo eņģeli glābēju.
Bet es jau nemaz neprotu dejot...

uravo.

Dzied: aksios

Bet tu nedomā, tad varēsi.

Daiļajai Martas jaunkundzei tik daudz cienītāju. Ap
viņu griežas Zaķīts, Zariņš, drūmais Šiliņš. Un tikai ar
savu filozofiju, kura sākas no zilās lentītes un tūdaļ pāriet uz zilo debesu izplatījumu un Kanta-Laplasa teoriju.
«Te jums būs vēl viens filozofs, tā teikt, pazudusi avs, kas
tā viņai rekomendēja Cinīti.
tagad atradusies,»
Viņa sasita plaukstiņas un iesaucās:
Bet viņš jau nemaz pēc anarķista neizskatās!
Ar to droši varat dejot! Viņš tagad pilnīgi nekaitīgs
indivīds.

Nelīdzēja Cinīša pretošanās. Pie zemes liekdamies, viņi
smēja par dīvaino polku, kura turpat nobeidzās. Cīnīts bija paspējis Upenieka jaunkundzei ieplēst piedurknes
rotājumus un turpat apjukumā iesaucies:
Un turpat, vēl vairāk
Kādu cūcību es padarīju!
sajucis, mēģinājis izlabot savus vārdus: «Atvainojiet, jaunkundze, ka es jums tikko teicu tādu cūc...» Bet tagad galīgi zaudējis pozīciju... Tā smagais zemes gars vilka
bursaku arvien pie zemes. Lejā istabiņā gāja kā pa bišu
stropu. Cinīts sen nebija dzēris. Viņš apreibināja savas
nepatikšanas, rūgto koleģialitāti un dzēra ar niknumu. Piesmēķētā gaisā karājās novazātie filozofijas kardinālie jautājumi kā mitra veļa, kura uzsprausta pagrabā striķī, un
caurvējš viņu žvīgo.' Laiks, telpa, viela un spēks, gars un
matērija, monisms un duālisms, kauzalitātes un imperatīvi vijās kopā ar tabakas dūmiem, meklēja sienā ventilācijas caurumu.
Kad bursaks nāca sparā, grūti tad bija apturēt viņa
filozofiskos plūdumus. Vienkāršākais vārds un jēdziens
tad tika viļāts kā maizes mīkla, līdz no viņa iznāca klaips,
kuram vairs nebija ne viena, ne otra gala. Un pirmais paņēmiens aizvien bija, kā mēdza teikt, pretinieku «oropovisi

rnuTb»

...

Sofistu taktika!

Piemēram: «Šodien
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jauks laiks

...»

Kādas jums tiesības tā runāt?
bargi metās virsū
naivajam pilsonim bursaks. «Izvelciet laiku no kabatas
un parādiet man viņu, citādi es neticu. Ir tad vēl mēs parunāsim!» Viesi klausījās un metās strīdā, kad rima, atkal dziedāja. Rūd. Blaumanis, kas tā mīlēja jaunību, sēdēja tepat bišu stropā kopā ar Rasu un taujāja par bursas
mīļi
Viktoram
apstākļiem. Glaudīja
galviņu un

runāja:
Kādi mīksti matiņi! Laikam

dvēselīte arī mīksta.

Tāda kā mīksts

smējās Rasa.

pūpēdītis,

Un laikam koklētājā ar?
Jaatzīstas, ka pirkstiņi ir gan
un

jau

tinti

ar

notriepti

spalvaskāts apgrauzīts.

Grauz tik, dēls, tālāk! Tas ir labi. Mēs visi grauzēji.
Un smēja viņš savus baltos, veselīKad tik veseli zobi!
aiz kuriem, likās, kā aiz baltiem mākoņiem
pati saule. Saulaini bija ap sirdi un glaimojoši.
Arī pats Blaumanis tic, ka no viņiem visiem dienās reiz
kas iznāks. Kad viņš šķīrās, Rasa pacilāts devās pie Martas. Tagad vai nekad!
Jūs nevarat iedomāties, cik daudz man šovakar pieuztraukti sāka Marta. Viņi pastaigājās, un
dzīvojumu!
Viktors labi juta, ka viņas rokas drebēja. «Nu, nu
tas

smieklus,

gos

peldēja

taču

interesanti. Es

arī

vēlētos, kaut

man

būtu

daudz

un

patīkamu piedzīvojumu ...»
Nespiežiet tā roku! Man jau
tā šovakar viņu spieda. Un ļoti, ļoti interesanti tas bija.
Tik' interesanti, ka jūs ...
Un Marta saka skaļi, skaļi, nebēdīgi smiet.
Nu stāstiet taču reiz!

ledomājāties,

Ko jus koķetējat?

savu mīlestību daiļais teZaķīšu Pauls... Skaitiet uz pirkstiem! Man atklāja
savu mīlestību Jānis Zariņš, kurš studēšot
par dakteri, un
man atklāja savu mīlestību
Jēkabs Šiliņš, kurš jau tagad
nav
tālu no profesora. Tad gribēja savu mīlestību atklāt
Jūlijs Mieriņš, kurš braukšot studēt uz Sveici... Bet tai
mirklī pienāca mans
papa un pieveda man Bergu. Tas man
turpmāk palīdzēšot matemātikā. Tā teikt, repetitors... Ja
nu viņš arī vēl
atklāj man savu mīlestību, cik tad pavisam iznāk, ko?
man

atklāja

nors

Ir

lielas

konstatēja

gluži

pārsteigts

ledomājaties tikai!

un

ironizēja

gan vaska mīkstas sirsniņas bursakiem!
esot spartieši! Vai arī mūki...

kā

sa-

Marta.

Bet

paši

12

Pieci...

drupis Viktors.
Veseli pieci!

Nu,

ne

visi

tādi...

Zaķīts man saka: kā divi mīļi ūbelīši mēs
tad kaut kur pažobelē dūdotu... Šiliņš taisni tā: man liekas, jaunkundz, ka es jūs mīlu ar klusu un dziļu mīlestību!
tas gudrāks. Lai es pamācot, kā lai šis te
Bet Zariņš
vienai zeltenei mīlestību atklājot...
Zēl, ka es neatnācu agrāk,
pārtrauca rūgti un aizman vajadzēja jums pateikt kaut ko daudz
vainoti Rasa,
nopietnāku. Un visādā ziņā šovakar.
Viņi apstājās. Marta lēja savu silto, zilo skatu pār Rasas nobālušo seju
un
pētīja. Tad kā smaidu sāpēs klusu
Zināms.

teica:
Es

kas
ir mīlestība. Negribu zināt. Kad
gribas nevaldāmi smiet. Varbūt tas nav no
manis pareizi... Bet es citādi nevaru.
teica auksti Viktors. Jau nāca Bergs un
Zel, ka ta,
aicināja Martu uz deju.
Viss bija pagalam. Ar vienu triecienu kā no akmens loga
rūts. Ausīs viņam šķindēja vēl Martas smiekli. Tikko viņš
arī nebija kļuvis smieklīgs. Viņš būtu jau sestais
Paraudzījies vel brītiņu dejotajos, viņš teica ardievas
zālei. E, kaut zilo lentīti no viņas matiem!
Bišu stropa viņš uzsauca Šiliņam:
Man liekas, jaunkundz, ka es jūs mīlu ar vienu lielu
mīlēšanu! Vai nebija tā?
Es neesmu ārsts, ja tu esi slims,
atteica Šiliņš.
Ārstēšos pats!
iesmējās Rasa.
Prātīgāki arī bus!
Es tikko kā dabūju krietni pa degunu. Uz .trepēm
tumsā es viņai gribu nobučot nu kaut vienu pašu austiņu,
tikai austiņu, bet viņa man... Es jums saku,
noskanēja
vien... Labi, ka neķēra acī.
Tā plaši stāstīja Rutkis.
Ar to man tad arī pietika.
Kas viņa tada bija?
Ej paprasi viņai!
Te galīgi eksaltēts lēca galda Cinīts un kliedza:
Visu, visu noliedzu! Sevi, jūs visus, esošo un neesošo, bijušo un nākošo! Spļauju visam virsū! Cita nekā
nav kā tikai mūžīgu šaubu dēmons. Plosiet viņu
manu
sirdi! Es jūs visus ieziepētu ar zaļajām ziepēm’ un tad
palaistu jus ka cūkas, lai tad
Te viņu novilka no galda un
noguldīja kakta uz krēsliem. Atnesa viņa semināra gultas
segu, ietīstīja viņu un
apmierināja. Zobi zēnam klabēja. Kā klavieres spēlēja.

dzirdu,

nezinu,

man

...

...

...
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Kad celsies, ņem tad savu gultu un staigā!
piezīmēja vēl Rutkis. Sāka rīkoties Mieriņš kā vecākais.
Daudzus

Rutkis

pērkondelus

no

stropa aizraidīja majas.

bišu

Rasu bija neapmierināmi.

ar

Šiliņš sēdēja

drūms

un

raudzījās grīda. Viņš vērojot,

kā zemeslode griežoties.
Rīta gaismā ar dziesmām šķīrās no piemirkušā pagraba,
lauzās
mīkstais, baltais sniegs ārā likās zajš. Krūtīs

un

svaiga vēsma un žirbināja. Gribējās iet un iet. Viens daudzums, kurp. Lai šņirkst zem kājām sniegs! Samīdīt viņu,
lai drīzāk

pavasaris!

Viktoram

un
Rutkam
aicināja: «Brauksim!»

piesitas

kāds

cienītājs

abus

un

Brauksim, hollā! Mums pat vajag braukt! Lai aizbēgtu
bursas ikdienības. Tur visur priekšā tik daudz neizbaudīta. Kamp viņu! Un uzticies tikai sev! Tu visa centrs.
Viņi piebrauca pie kādas mājas, kur virs durvīm vēl dega
raibs gāzes lukturs, laikam aizmirsts, par spīti austošam
rītam. Viņi ilgi klauvēja, lūdzās. Un viņus ielaida. Viņi abi
ar Rutku
te pirmo reizi. Viņi nojauda, kurp viņi iet. Ka te
pāri slieksnim ir tikpat kā no augsta krasta bezdibenā.
no

Un

bezdibeņa mala galva reibst. Un tad vairs
Viņš velk sev klāt, kājas slīd un ...

nevar

atturēties.

Cel apzinīgi sev likumus un pildi tos!
tā sprediAbi gudri. Ha, ha! Bet
ķoja Šiliņš un viņam līdzi Rasa
...

ko teiktu Marta? ...

VII

PAVASARA PLŪDOS

Viņi neatgādināja nekad viens otram to bezprāta nakti.
tas nebija nemaz noticis. Tas bija tikai sapnis.
Un sapņi bieži ir nejēdzīgi. Un daži seko tev atmiņā cauru

Laikam

mūžu, tā ka

vai

ar

varu

no

viņa jāatkratās kā

no

uzbā-

zīga zirnekja. Tomēr reiz Rutkis, savādu jūtu sagrābts,
klusu rezonēja: «Kā tagad lai es klausos, kad mani ievadīs

garīdznieka kārtā

toreiz Cinītim

un

man

dziedās: aksios! Tā kā

Nē, nē, es neesmu cienīgs!...»
blāvā sentimentalitāte! Ej
labāk

mēs

...

_—
kādu!

Klusu

tu,

uzkliedza

viņam Rasa.

Kas nožēlo

tas

nosit

pats

nožēlojams.
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domāja par Martu. Viņa agrāk likās kā Sikstinas
aiz
bieza priekškara. Un tikai izredzētam šis
priekškars bija reizi mūžā pašķirams. Viņš bija to noplēsis
tā garām iedams. Un nu viņa tur stāvēja kaunīga. Bet
zemes bērns. Vienkārša meivairs ne Madonna. Tāpat
tenīte. Kas tagad vairs bija atlicis priekš viņas svēts un
neaizskarts? Nekas. Jau izbaudīts, jau saburzīts. Ne viņai
pirmais viņa skūpsts, ne apkampiens. Ko viņš varēja šai
Pats

Madonna

baltai

Draudzību.

puķei sniegt?

Nu

no

dzimt!

likums, kurš visu virza!

matemātikas,

tad tālāk?

labi. Bet

Un, lūk, Bergs tur

sausiem

cipariem,
pie viņas mājās izšķils pirmo mīlestības uguni. Tā viņus
abus dedzinās un kausēs. Un viņi sakusīs! E, vai šī uguns
nevar arī viņu vēl šķīstīt kā zeltu pelnu birgā?
Tas nav pacēlies, kas nav reiz kritis. Nīkt un atkal atLūk,

lielais

kaislību

krustos

prāts

sirds. Vīns

un

sisti.

Un

un

no

tiem

Arī

tos, kas

divi

ļaundari: nesieviete. Tuksneša slāpes un fatasānos

morgāna.

bija nebeidzama pa«pieckapeiku pusi», kur bija alejas. Tur
mina viens otram uz papēžiem skolu jaunība un dažādi
flirta un vieglu, romantisku piedzīvojumu meklētāji. Te
Uz

lielā bulvāra svētdienu vakaros

staigāšanās pa

dažādu

tipu

ar

Sāka tīri

platoniskus sakarus, turpināja, vīstīja viņus

un

rangu

jaunavām

sievietēm.

iepazinās

un

ka-

bija jauns darbalauks arī dažiem
bursakiem. Jo kā raisošies pumpuri sirdis slāpa mīlas, kairinātāju skatu, reibinātāju vārdu. No bulvāra uz Cera pagrabu. Tur dalīties romantiskos panākumos un tad uz
buršu. So programmu sauca par «bulvāra slīpēšanu». Rutkam te bija liela drosme un spēcīgs ķēriens. Viņš nekautrējās meitenēm pierunāt pilnas ausis ar banalitātēm un arī,
kad roka niezēja, kā viņš to izskaidroja,
pastaipīt meimolā, risināja

tenes

atkal. Te

aiz matu bizītēm. Pie

kam zemā, drebošā balsī mē-

dza

piebilst: «E, jūs šircītes!»
Rasam nepatika viņa divas simpātijas, likās žīdietes,
skolnieces, ar kurām Rutkis iepazīstināja.
Tev tā jaunākā, tā līdaciņa ar zaļām acīm
Un kamdēļ jūs klusu ciešat? Kamdēļ jūs nerunājat, a? Un kamdēļ jūs skatāties uz saviem zābakiem, vai
...

tur

kas stāv rakstīts?
Es

meklēju, vai

akmeni vai naudas

uz

trotuāra

neatradīšu

gabalu
Un ko tad jūs ar viņu darīsiet, kad

Nodzeršu
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...

kādu

dārg-

...

atradīsiet,

a?

kā

labi. Labāk

Tas

nav

Bet

jums jau pierē

spīdošs imperiāls

uzdāvājat man!
zaļi smaragdi

ir divi

un

deguns

...

Un jūsu pierē divas ogles un deguns, un mati kā
Gogoļam. Klausieties, te man blakus iet Gogoļa ēna, viņa
karikatūra! Ha, ha!

jus laba Karikatūra Gogoļevna!
tamlīdzīgas bālas asprātības.

Pati
Un

Nē, tā man nepatīk! Tas kā pie sabrukušas malkas
līka. Nosvied to, ņem otru
grēdas. Ņem vienu pagali
Mīlestībai jābūt kā ogļu pilnai krāsnij. Lai viss viņā sadeg,
piezīmēja Viktors Rutkam pa ceļam uz Ceru.
Ko tu, mīļais, stāsti! Tu. nezini, kāda man ar viņu
bučošanās! Bučiņas viņai tiešām kā karstas ogles. Viņas
birst un svilina vai pa pusstundai. Līdaciņa tad stāv uz
vakts. Gaida un sargā mūs. Bet pati pilna greizsirdības.
Trīs no skaudības kā apšu lapa. Bet ko tu darīsi? Viņas
māsas. Tev ar līdaciņu ātri tā lieta ietu... Par velti tu at...

sakies.
Tad tu

Rasa bija pārsteigts.
tik

jau tik tālu? Tad tu jau

pārbaudīts?
Ko tad lai

es gaidu?
nebeigsies .tev.

Tas labi

Redzēsim. Bet cik tad tu tālu
laizies

kā

būt

E, ko tur filozofēt!

...

ap

Tiešām,
Un nezini, ko

krējuma ķērnīti.
Peter,
es

nerunā

jūtu

Un

ar

savu

Martu?

Bergs pa to laiku

labak! Tu esi kļuvis

Tikai
var-

savāds.

...

Kā nu nezinu! Tik drosmes jums nav. Tūļas! Vai
tamdēļ šī Sāra vai Soņa tūdaļ jāprec? Pamīlināšos
to agrāk nezināju. Toreiz mūsu vaun basta! Žēl, ka es
karā kā dabūju no sievietes pa ausi, tā tūdaļ man kļuva
gaišāks prāts... Kā uguni no acīm izšķīla!
man

Rasa uzbudināts nekā neatbildēja. Atcerējās nejēdzīgo
naktitur, kaut kur... Te nu bija viņas rezultāts. Tā bija

pirmā ģifts pilīte Rutka asinīs. Un tagad tur neapturakaislības baciļi vairojās, auga, nedeva vairs
viņam
miera. Rutkam bija jāvēsinājas varbūt nemīlamas meitenes
skūpstos. Bija jāaizlej karstās, drudzī tvīkstošās asinis ar
mas

ledus vēsu alu.

Jāgurdina spilgtā
ģija rožainā reibonī...

nervu un

smadzeņu

ener-

Nē, tas vairs nebija Pēters Rutkis. Tas bija cits, svešs

cilvēks,

ar

kuru

bija

no

jauna jāiepazīstas.
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Tikai nevienam

ne

vārda

par to žīdieti!

piekodināja Rutkis, kāpdams Cera pagrabā.
vēl

Mums taču

brīv mīlēt...

nav

Tur

Saproti!

jau sēdēja Bergs. Atceroties Rutka piezīmi par Martu,
sajuta kā nemieru, kā aizdomas, un sirds sāka

Viktors

straujāk pukstēt.
No

slīpēšanas? Nu, kā iet

bulvara

ar

žīdietēm?

prasīja ironiski Bergs.
Šodien dabuju atstauku. Un tagad tu vari viņu
atbildēja piesēzdamies Rutkis.

ņemt,

sa-

nav vajadzīgas žīdietes, kad ir labākas.
Nu, nu! Kas tad tās tadas?

Man

Kas to teiks? Tas dziļā noslēpumā tīts.
Bet

ja

nu

zinu šo noslēpumu?
draugs! Mēs klausāmies.

es

Tad stāsti,

Veltas cerības.
Un abi sāka
kausu

Viktors

skaļi smiet

un

ātri

dzēra alu, viens otram

rokām raudami. Pie Viktora kauss

no

raudzījās bāls kausa dibenā

apstājās. Un

...

Ko tu tur redzi kausā? Arī noslēpumu lielu?
Šodien
kliedza Rutkis.
Viņš Gogoļu tur redz!
uz bulvāra ģimnāziste viņu par Gogoļu nokristīja.
Ir gan līdzīgs Gogoļam. Kā rutkis sīpolam. No abiem
šķaudas nāk un asaras kāpj acīs.
Viktoram tiešam asaras bija iezagušās acīs. Tā nemanot.
Es

redzu tur kausa

dibenā Martu

klusu Rasa. Pacēla rasotās acis

un

Upeniek,

teica

droši skatījās Bergam

Bergs dungoja ar pirkstiem pa sagraizīto ozola galdu.
Viņa skats, no sākuma bezrūpīgs un izaicinošs, sāka dzist
acīs.

un

bālēt.

Daudz

domu, cerību

divās skatu
un jūtu viļņoja šinīs
sastapās, sakusa un tad raisījās viena no
otras. Kā gūsteknis no važām. Un likās
skanēdamas
viņas krita uz grīdas. Un Bergs tās tur meklēja. Bet Rasa,
brīvs un lepns, augstāk un augstāk cēlās
Viņš bija morāliski stiprs. Viņš bija uzvarējis. Bija
straumēs. Tās

...

skaists, kluss moments. Rutkis

no

priekiem Viktoram

pa

plecu sita.
Lūk, tā
Uz to
reiz
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līdaka

iedzert.

ķer asarīti! Un kaķis peli, nudien!
Sveiks, Abzalon, kas savos matos kād-

pakārsies!
Bergs atbraucīja matus
noticis, sāka tā aplinkus:

Bet
nav

var

un,

izlikdamies, ka nekas

Ir tiešām cildeni,

kad augstas zinības ir jāpārbauda
augstākas būtnes galviņā. Tu nosēdies viņai blakus.
Sāc no matemātikas. Tad pārej uz astronomiju, uz zvaigznēm. Un raugies viņai acīs, jo tās arī mirdz kā zvaigznes. Un tad klusu saņem viņas rociņas un sāc tās paijāt.
Sak, es zvaigznes no debesīm grābtu un bērtu šinīs makādas

zās

man par to
Tā ir nelietība!

saujiņās. Un ko tad viņa
Ne vārda vairāk!

iekliedzās Rasa

galda tā, ka stiklam robs izdrupa.
Tas ir prozas uzbrukums poēzijai. Ai, cik interesanti!
Kad es tā kādreiz dēļ žīdietes mobilizēšos? Muitnieks un
varizejs ... Ha, ha, ha!
Un Rutkis sāka neapturami smiet.
Nestoriaņi, klusāk! Te nav vietas, kur netīru veļu
un

sita

ar

skalot,

kausu

...

sauca

uz

no

kakta

lemācies latviešu

pāris krievu filozofu.

valodu!

Ko krievs zin

no

latviešu

veļās? Kad jūsu veļu nomet, tad viņa pa grīdu pati uz saTas gan mums ir zināms!
vām dzīvām kājām staigā
kliedza Bergs, atradis savām slēptām dusmām grēka āzi.
Jusu valoda ir ve|u mazgātāju valoda!
Ak ta? Nu, tad es jus tur pamazgašu!
Bet te iemaisījās biezais Cera papus. Viktors stāvēja
mierīgs kā sāls stabs. Rutka nebeidzamie smieklu akordi
skanēja no kakta kaktā kā oļu akmentiņi tukšā pūrā, kad
to groza no vienas uz otru pusi. Un pa smiekliem bija
...

dzirdams:
Haotiska planētu sadursme! Pastarā diena un pasaugals! Glābieties, kas var! Trešais zvans!
Bursā tūdaļ izzvanīja par notikušo incidentu. Plūda aizdomīgas izrunas par Martu un abiem sāncenšiem. Spriedēji sadalījās dažādās kategorijās
pro un contra romāna kontraģentiem. Tā te
personīgas un sirds lietas tika
zelētas līdz apnikumam. Jo tas bija kas jauns piesmakušā»
putekļaina koridoru gaisā.
Cik tu laimīgs!
Es
rezonēja Šiliņš Viktoram.
arī tā vēlētos mīlēt. Tīru, skaidru, baltu sievieti. Nomesties viņas priekšā ceļos. Skūpstīt kaut viņas kurpju lentītes. Un lūgt no viņas piedošanu par visu, visu, ko esmu
neatradīšu
grēkojis. Bet kur ir tāda? Meklēšu un
Klaudzināšu, un man neatvērs.
Viņa pati nāks. Tici! Un ceļos nevajag mesties! Tikai
les

...

drēbēs

apvārtīsi putekļos.

Ko tad darīt?
Gaidīt. Laimi gaida

un

sagaida.
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Laimi

kaļ.

Arī tā.

Kūpēja agrā pavasara elpa pāri akmeņiem, ledus paliezāļās ziemcietes zālītes laukumiņiem un sarkanbrūniem koku un krūmu
pudurīšiem. Pāri daudzstāvu mājām, garām atvērtiem logiem, pa vējam no vakariem uz
rītiem. Pa krustu šķērsu ielām, kā pa gaisa kanāliem kā
pa lielu kapu šķērsceļiem un celiņiem. Pa kuriem bija
ziema aizdzīta. Pa kuriem bija jānāk siltiem saules Smaidiem ziedu kurpītēs. Tā bija jaunas dzīves, jaunu cīņu,

kām,

jaunu dziesmu elpa. Tā bija zemes elpa. Pretī karstai saulei. Kā karstam kartupelim, kad to pie mutes liek. Kā tikko
kārstai silta piena bļodai. Viktoram no tēva bija jaunas,
siltas

ziņas:

«Tas vecais

draudzes gans ar ziemu citur aizgāja. Un
dēstīja te Matīsu, to Ozola tēvu, kam meitas skolā iet,
par gubernementēm mācās. Tik padēls Miķelīts tepat blandās. Baznīcai gandrīz zvanus iedauzīja. Draudzes gans
to gan
mums cienīgs; pie rokas tomēr mani nelaida. Par
skumu. Un mammai allaž galva sāp. Tik nezinu, kā būs ar
Jurri

un

dar’ ko

Maddi.

Tie

manīm

raizes

darra

...

Dievs

labi

darīdams.»

Izlasīja un atkal reiz atgriezās domās pie tēva ligzdas,
pie apgāztā kuģa. Pie Mades siltās krūts. Pie mātes siltā
pieniņa. Pie nezināmā Ozola, kas savus zarus pletis pār
Rasas tēva draudzi. Beidzamais pagaidām viņam vienaldzīgs. Gan jau redzēs! Kas tās par raizēm ar Juri?
Nu, pavasara

romāns.

Kas tad cits? Mīlu, mīli, mīl...

Lūk, dārzā vārti vaļā! Kamdēļ tur neielauzties lielās, platās alejas klusā pajumtē? Paklejot pa sauso smilšu ceļu
līdz gulbju dīķim, kur baltie pārīši ar krūti plāno pavasara ledu lauž. Un augšā, pāri milzu kokiem, kā
pavasara
ledus iet. Tur gaisa plūdi, plaša gaisa upe, kurā mākoņi
kā

leduslāči viens otram pāri brāžas

...

Ra-a-sa! Viktor Rasa! Uhu!

viņš izdzirda, ka tepat
noskanēja pie gulbju dīķa. Arī divi gulbji.
Uz

sola Marta

un

Bcrgs. Grāmatas rokās. Vairs’

ro-

kas nesalst, siltas sirdis laikam.
Sveiki,

sveiki!

Nodarbojaties

ar

dabaszinībām?

deklināciju?
Pa

daļai. Bet arī jūsu vārdu locījām.
izlocījāt? Kā tad skan?
Ļoti nepatīkami.

Un
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Ar

Nu, nu?

Ir

Berga, Bergam

jau

nu

ērtāki vardi

ka

tepat: Bergs,

...

Klausāties, Viktor Rasas kungs! Kā
ties par mani,

jūs uzdrošinājāģimnāzisti, tādas baumas laist pa

skolnieci

pilsētu apkārt?
Es...

un

baumas?

jūs! Nupat Bergs stāstīja, ka par mani tagad
visi semināristi smejoties.
Kamdēļ tad?
Jūs paši labāk zināsiet. Un Rutkis nezin ko sapļāpājis uz bulvāra. Un tagad man nav miera vairs pat ģimnāzijā. Draudzenes ar pirkstiem rāda. Ko lai es daru?
Es tiešām nesaprotu. Marta, piedodiet, bet te būs
labāk zinās.
Lai
maldīšanās. Varbūt Bergs
paskaidro!
Jā,

Klausies

ko tas nozīmē?

Bergs uzgrieza Viktoram muguru un smīnēja.
Un jums vēl nav kauna liegties? Nu, tad es zinu, ar
ko man darīšana. To varēja izdarīt tikai tāds rupjš bursaks, tāds mežonis kā jūs.
Un Marta dusmās aizskrēja pa aleju. Viktors dažus soļus viņai sekoja. Tad atmeta ar roku. Būtu grābis sauju
aso
ceļa smilšu un sviedis Bergam acīs. Bet arī tas piecēlās un čāpoja projām
Viss pagalam! Jā, ko tad viņš bija nodarījis? Kas par
intrigām? Kamdēļ? Vai tas kas ļauns, ka viņš mīl Martu?
Kam tur kāda daļa?
Viņš mīl. Un katram droši to teiks, ja vajadzēs.
Bet viņš taču nevienam to nav teicis. Varbūt tā aplinkus
tikai klusajam Šiliņam.
Un Martai tas tik nepatīkami?
Tad jau, bez šaubām, viss pagalam. Marta nemīl. Te
...

nav

vairs ko

lāpīt! Kaput!

Tā kā

mierinājumu meklēdams, Viktors piesviedās atkal
Rutkam un viņa bulvāra «trijjūgam». Un tagad, vadīdami
abas māsas mājās, tumšā trepju koridorā katrs skūpstīja
savu. Bet nebija saldi līdaciņas skūpsti. Vēsi, mitri, kā jau
zivij. Un paši viņi nesaprata, kamdēļ viņi skūpstās. Kad
Rutkis ieminējās, sak, vai nevarot tā pa šabām uzkāpt pie
viņām augšā, viņas noliedza par to ij domāt. Gvaltus
kliegšot pape un mame. Kas viņas tādas bija? Piķis viņas
sazini
Dnllas,
apreibušas mušiņas. Mīlinājās no gara
laika

un

tukšas sirds.

Viss tas

bija jālikvidē, jāizkrata ka paunu maiss. Un tad
sev likumus un apzinīgi pildīt

nostāties atkal vienam. Celt
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tos. Gaidīt laimi,

kad viņa baltā nāks. Kā viņš to pravietoja Šiliņam.
Un likvidēja viņš savu pirmo jūtu uzliesmojumu romantiskā tēlojumā «Bursaks un ģimnāziste», kuru ievietoja
savā žurnālā «Uz Priekšu». Sis tēlojums atstāja lielāku
iespaidu, nekā bija gaidīts. Saviļņoja buršu, aizskanēja līdz
pilsētai. Nāca Martai rokās. Gāja apgrozībā starp ģimnā’
zistēm. Tās rindu pēc rindas iemīlējās Viktorā un vēlējās
viņu redzēt. Vai viņš blonds vai brūnēts? Izpaudās tā pati
joviālā ziņa, ka viņš līdzinoties mazliet Gogoļam. Tādu

vajagot tūdaļ aicināt pie «Austruma» vai «MēnešSis ražojums nestāvot zemāk par Ģētes «Jaunā
Vertera ciešanām». Tas pats «Sturm un Drang’a» laikmeta
bursaks..
bērns, neapmierināmais, aukainu ideju sējējs
Nesaskaņā ar visu apkārtni un parastiem kultūras guvumiem. Konfliktā ar morāli, kad mostas viņa pirmie mīlas
instinkti. No viņa beidzot atstājās arī viņa ideālu iemieģimnāziste. Viņu pārņem visojums, viņa mīlas oreols
sas
pasaules sāpes un nebūtības slāpes. Tikko aizbraucis
uz
augstskolu, viņš atkal pēkšņi atgriežas. Un jūrmalā,
vientuļās kāpās, tai vietā, kur vasarā pirmo reizi skanējis
talantu

raksta».

viņas siltais: mīlu,
saka vairs

nav.

Viņš

noskan auksts, īss šāviens. Un buriznīcis... No

rokas rokā iedams,

no-

manuskripts. Uz buršu vairs atpakaļ
neatnāca. Laikam tas glabājās kaut kur apakš balta spilzuda arī

šis Viktora

spilvens asarām slacīts.
bija reabilitējies un Martu reabilitējis. Un tagad
būt lepni viens uz otru. Un viņiem šķauda kā
varēja
viņi
bursaki, tā ģimnāzistes. Kad «Pērkona koris» atkal sāka
gatavoties uz saviem daudzajiem vasaras koncertiem, ne
reizi vien Upenieku mājā blakus Martai zibēja arī sveši
jaunavu skati. Tie tvarstīja Viktoru. Un tikko, tikko ar
viņu spēja sacensties burvīgais Zaķīša tenors. Antons
Bergs bija jau vai iznīcināts. Dīvainas bija viņu attiecības. Viņi dziedāja ar Viktoru kopā un izlikās, ka nekas
nebūtu noticis. Tik vēsi, tik bruņnieciski nosvērti. Bet
iekšējā cīņa turpinājās. Nav skaistākas sacensības kā mīlas svētītiem gara ieročiem. Un Bergs te krita.
Rutkis to bija no Berga izvīlis pie Cera. Uz bēdām abi
bija stipri dzēruši. Uz sirdssāpēm un tā tālāk.
Un Bergs atzinies: nevarējis kādā stundā noturēties,
galva noreibusi un vai neprāts uznācis. Viņš pēkšņi satvēris viņas daiļo marmora galviņu... Un nepaspējis vēl
noskūpstīt, kad no sārtās mutītes izlauzies kliedziens.
vena.

Bet

Viktors
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Ar vārdu teikt, ne
Skūpsts nogājis gar lūpām, tā sāņus.
durvīs
Bet
to
arī
jau
stāvējusi
pati Upetas.
ne
šis,
par
nieka kundze, sārta

no

dusmām.

Kas te notiekot?
Martai licies, ka krēslam kāja salūzusi
Tamdēļ nobijusies
ar visu krēslu

gāžoties
Es

kiem būs

un

viņa

...

...

jau pašam sen teicu, ka vajag izlabot. Un bursajāiegādājas dzelzs krēsli. Viņiem viss lūst...

Un ko tu?

Ko es? Es pašlaik iesmēķēju jaunu papirosu
nāju zīmuli, kas tiešām bija salūzis.
Te

nu

es

teikšu tikai vienu:

un

asi-

Antiņ, kur stabulīte?

nobeidzis Rutkis.
No tā laika Antonu
stabulīte?

Bergu ta ij iesauca par «Antiņ, kur

...».

Rasa to zināja visu. Bet
atrisinās paši.

politiski klusēja. Lai notikumi

Kādu vakaru Mieriņš, notvēris koridora Rasu, dusmīgi
teica:

Ko jūs tur abi ar to Upenieku Martu blēņojaties? Un
Bergs arī ir kaujams palaidnis. Kā jums nav kauna
kārdināt tik jaunu sirdi? Tad zini un atmini visu mūžu:
ja kāds pievils vienu no šīm sirdīm, tad tādam sievasmāti
kaklā
laulības jūrāl Un še tev no viņas kāda reun
cepte. Bet taisiet tā, ka es beidzamo reizi jums kalpoju ekspreša lomā.
Viktors atlocīja zīmīti. No skolas burtnīcas izplēstā lapiņā stāvēja: «Godātais Viktor Rasa! Piedodiet, ka biju
par Jums maldījusies! Kamdēļ Jūs mūs vairs neapmeklējat
tā pa draugam! Mēs jūs gaidām. M. U.»
Viktors nemaz nebija uztraukts. Viņš jau zināja, ka ta
tas

būs. Pati

laime viņam nāca pretī...

Bija pienācis lielais, izšķirošais brīdis.
Upenieka kundze saņēma Viktoru ļoti laipni.
Kamdēļ tad nenācāt kā agrāk? Lepni kļuvuši. Paun
visi aiziet. Bergs arī slinks. Te padzied, padzied
līdzēja, palīdzēja Martai taī rēķināšanā. Tad nozuda kā
pa Miķeļiem. Nu, ejiet, ejiet, aprunājaties ar Martu! Viņai
tur tāds grūtāks domuraksts. Un jūs pats, kā jau rakstnieks, viņai izskaidrosiet...
Labprat, ar lielāko prieku, Upenieka kundze! Kad tik
vēlaties, varu palīdzēt.
Marta stāvēja pie loga un raudzījās dārziņa, kur kokos
jau pumpuri plauka. Kāds prieks kokam katru pavasari
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atjaunot savu tērpu! Katru pavasari par jaunu dzimt, sajust savās dzīslās jaunības sulu un spēku. Koki laikam
saprotas. Jo kamdēļ lapiņas tā trīc? Pat klusā vakarā viņas sarunājas, viņas deklamē klusas elēģijas. Bet cilvēks,
lūk, neatjaunojas! Viņš zaļo tikai reizi. Un ar katru ziemu
un pavasari vairāk un vairāk nosirmo. Aiziet dzīve...
Sveiki, Marta!

Viņi sirsnīgi sniedza rokas, it kā vakar tikai būtu redzējušies.
Tikai neapsēžieties uz tā krēsla ar salauzto kāju,
Un sakiet
kas ar to grūto domuironizēja Viktors.
rakstu?
Tam krēslam

kaja jau sadzijusi,

teica

un

nosarka

Marta.
Un domuraksts aizmirsies?
Mans domuraksts?

Domāju par jums, Viktor!
par jums, Marta! Un tā mēs abi domājam.
bursaks un jūs
ģimnāziste. Un kad tas reizi būs

Un
Es
līdz

es

galam izdomāts?
Tam laikam nekad

Domāt

un

gala nebūs. Tāpat kā jūsu stāstā.
sapņot taču ir labi. Viņš mira, bet viņa sapņoja

tālāk.
Vai lai

es

Tad

varētu līdzi mirt!

es

arī mirstu?

Tiešām? Un tur manā stāstā viss bija jau teikts, viss
bija saprotams? Un tu jūti tāpat kā es? Tad man nekas
tev vairāk nav jāsaka?
Nē.

Ilgi

viņi skatījās viens otram acīs un klusēja.
viņas roku un maigi, klusi prasīja:
Tad tu nu tagad zini, kas ir mīlestība?
Viņa pamāja ar galvu.
Būsim atkal draugi. Vai ne? Tāpat kā agrāk.
Tīri jocīgi. Mēs abi tā kā lieli, pieauguši cilvēki, kā

Tad

droši

un

Viktors saņēma

kur raksta

romānos,

Un Marta

Jā,

asaram

...

acīs saka smiet.

jāmācās, jācīnās. Un tagad mēs zināsim, ka viss, ko darām, būs reiz kopīgs mums abiem. Vai
te nav prieks strādāt? Vai te nepaies tie pāris gadi kā
sapnī?
mums

vēl

Divi

trīs gadi... Cik tas ilgi! Un tad Mieriņš vēl
pierunā, lai es ejot studēt. Būšot viena no latviešu
pirmām studētām. Tādu daudz tikai krieviem
Mums,
latviešiem, maz.

mani

...
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Lūk, tas ir jauki! To mēs abi darīsim roku rokā. Tas
iesaucās ar neliebūs skaistākais mirklis mūsu dzīvē!

kuļotu patosu Viktors.
Grūti

mums

ies

...

Kas par grūtībām kopa
Un Viktors gribēja viņu

tevi,

ar

ar

tevi!...

klāt un karsti
pievilkt
skūpstīt. Bet Marta izrāvās un piespiedās pie loga. Bet tad
pēkšņi atgriezās, izstiepa savas baltās rociņas. Un tās satvēra Viktors un apvija sev ap kaklu. Trīsēja viņa kā
sev

apšu lapa.

lapu trīsoņa tikko dzirdamas bija mīļu vārdu zil-

Un
bes

Sirdīm saprotamas.

...

Vārīgs, bet uzticības pilns bija Martas skūpsts.
Vai tu arī ne reizes neesi skūpstījies?...
kaunīgi
pietvīkusi, prasīja Marta.
Nē...
Tad tu esi

pat neapdomājies teica Viktors.
laimīgs?

Jā. Glabāsim abi šo laimi!
Un

viņi spieda viens otram rokas kā draugi. Jūtu negaiss bija pāri. Tāpat kā ārā bija silta, smaršoto pumpuru
raišu diena, tā sirdīs mīlas pumpurs bija sācis plaukt. Lai
aug un zied viņš liels! Lai sirdis, krūtis, visu pasauli piepilda!

...

Tagad Viktors vairs nebija viens. Tagad viņi abi divi
kopā cels apzinīgi sev likumus un pildīs tos.
«Bet kamdēļ, kamdēļ es šai svētā brīdī Martai meloju?
Es taču teicu, ka es neesmu vēl skūpstījies...» kā disonanse
skanēja Viktora apziņā šis pārmetums. «Viņa vēl
bērns. Kā lai es tagad to viņai saku? Vēlāk, protams, vēviņai atklāšu. Un tad lai viņa dara ar mani, ko
tā viņš
grib! Lai soda, lai neieredz! Tikai ne tagad ...»
sevi mierināja. Bet klusā balss tur dziļumos nerima: ja
jūs iekārdināsiet vienu no maziem šiem, tad labāk, lai
jums dzirnu akmeni kārtu kaklā un gāztu jūrā... Nē, tas
nekad nenotiks! Viktors jutās kā atdzimis. Viņš bija kā
kausēts zelts, kā rīta saules stars. Viegli viņam bija tikt
lāk. Visu

grūtākiem uzdevumiem.

Sauso dogmatu teksta ringaišie Martas mati. Tie runāja dzīvu valodu. Kustējās kā zāļu stiebri rāmā straumē.
Un likās viņam viss saprotams, viss pieejams
pat dziļākā mistika. Viņam nevajadzēja pat vairs ticēt. Viņš bija
suģestēts visam tam. Kā mēnešiem ilgi kaltis tuksnesis,

galā

das

kas

ar

viņam likās kā

vienā

mirklī

izlaistie,

uzsūc

sevī

īso,

spēcīgo

pasātu

lietus

straumes. Un atkal alkst.
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Rutkam
jauneklim gāja grūti. Ar katru spodrāko
maija dienu viņš ilgojās stiprāk un stiprāk pēc bulvāra.
Un abi ar Bergu viņi dzesējās pie Cera. Viktoram tas tagad nebija vajadzīgs. Viņš jau tā atradās kā reibonī. Skaitīja minūtes, kad varēs Martu sastapt filozofu alejā no
mūzikas stundām nākam, lai viņu pavadītu. Lai pārrunātu
par jaunākiem notikumiem literatūrā un mākslā, lai
šur tur piepalīdzētu pie vakara darbiem.

viņai

kultūrāls, labai disciplīnai padejūtu emocijas spējīgas' dziļiem, paliekošiem iespaidiem un pārdzīvojumiem. Viktora kustīgais
temperaments guva sev atspaidu Martas cēlā mierā. Kā
dzīvsudrabs, ieliets spodrā kristāltrauciņā. Viņu zilie un
brūnie skati viens otru rosināja. Tur savās nokrāsās bija
redzama visa varavīksne. Viņi papildināja viens otru. Viņi
bija kā radīti viens otram.
Martai

bija

vai

dzimti

vīgs lokans prāts.

Un

Upenieks, piegrūdis pašai ar elkoni, mēdza šķelmīgi piemiegt vienu aci uz jauno pārīti. Sak, tur mums aug laba
partija. Pie kam glaudīja apmierināti savu bārdu, bet pati
tikai nopūtās. Tuvojās grūtais eksāmenu laiks.
Daži bursaki ar mokām, daži ar priekiem laida skatu
pāri tai gudrību jūrai, kas gada laikā bija ieviļņota un tagad bija jāpārvar un jāper kaut ar Kserkses pātagām.

bangojošā jūrā. Un prata
ar
laimīgu biļeti
tādu programmas nodaļu, kuru varbūt vienu pašu no visa
priekšmeta zināja.
Rutkis

labi

laidās

uz

labu

laimi

stūrēt. Eksāmenos arvien

izvilka

Cinits par to bija zils, bet Andersons
dusmām. Par to Rutkis mēdza ironizēt:
Jūs esat

dzeltens

kurmji. Rokaties zemē, uzariet to, citādi

no

ne-

augs zinību sēkla! Mans uzdevums novākt graudus. Citādi vārnas to padarīs. Bez tam mans otrs uzdevums

rūpēties par
sabiedriskais

sociālo

darbību.

Man

jāslauka

jums

jūsu

deguns.

labi noorganizēt «Pērkona kora»
Uzaicinājumi uz koncertiem bija no
vairākām biedrībām. Pie tam interesantākos Latvijas Tiroles punktos. Dziesmu krājums neizsmejams. Koris kā ērģeles un diriģents kā akots. Sākumam maršruts tāds: Trim-

Rutkis bija paspējis ļoti

vasaras

ceļojumus.

pus vakars par

Zinību komisijas vasaras sapulcēm «Mākopbrauciens uz Staburagu, stiepiens kājām pa
Daugavas krastiem līdz Līkummuižas krācēm. Kopējais
lielceļa dubļu maisījums līdz Stūra krogam. Šķiršanās pie

muļā»,
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pirmais «Pērkonijas» Līgo koncerts kādā
Jāņiem Rasas draudzē, Pogaiņu kalnā.
Briesmīgais eksāmenu tveices laiks bija laimīgi garām.
Kā nu kuram bija sviedies. Bija arī mūžīgie žīdi, kuriem
katru vasaru līdzi ceļo kāds pēceksāmens un karājas ka
asa
izkapts pāri galvai. Andersons aizmuka ar grāmatu
paku un Cinīts ar lielu krāsu kasti padusē. Viens izlabošo
šot zinību
šo Vārava govi; otrs pārkrāsošot dabu
siltām desām. Un
svētdienā pēc

nevīstošo

vecmeitu.

Citi

Malienas

visiem

lauzās
līdzi.

iekšā
Sarka

žāvājās
Dega tautiskās ugunīs. Rasa neatkāpās no Martas, un viņi abi kopā svēra un mērīja latviešu zinības un
mākslas sieciņus, no kuriem graudu pa
graudam knāba

Zinību
un

komisijas sapulcēs

tirolieši

tvīka.

tie, kurus
bet

un

laida

šovakar

katedrī kā

mums

iesita

Rīt

atvadīsimies,

briesmīgi!...

Un komiski. Tas
mums

...

teica Martai Rasa.

Trimpus vakarā,
Cik tas skan

laktā

Venedigas asins jeb atriebības nakts

toreiz

par tiem rubulīšiem, ko tautieši no
koncertā par šīm viesmīlīgām

mūsu

telpām,
piebalsoja Rutkis tādā zemā kapa tonī, ka daži
sak, vai ārā neducina jau pērkons.
izstiepa degunus
Trimpus vakarā interesantākais bija opozīcijas galds:
Lapas» aprindas, studenti vilderi, t.i., mežoņi,
brīvi
domājošie iebraucēji no provinces etc. Uz viņiem
grieza vai lielāko vērību visu vakaru. Jo no šejienes aizvien sākās tautiskie strīdi ar citiem galdiem, kurus pušķoja
«Dienas

konservatīvie

pilsoņi, viņu preses orgāni un toreiz vienīgā
korporācija
Selonija. Tātad te bija visa vakara dzīvības nervs un idejiskais centrs, kurš, ja vēlējās,
varēja savaņģot Trimpu ar visiem viņa priesteriem. Šoreiz
šis galds bija milzīgi liels. Jo te bija in corpore arī viss
«Pērkonijas» koris. Tā kā Trimpus vakarā pirmais ir dzert
studentu

dziedāt un vēl vairāk nekā pirmais
turēt «tautiski
dedzīgas» runas, tad opozīcija nolēma šīs nelaimīgās šoreiz nepielaist. Izņemot retas, īsas un pikantas. Par šā uzdevuma realizēšanu apņēmās gādāt «Pērkona koris». Jo
labāki nevarēja atspītēt vīriem, kuri runāja, runāja un runāja: «tauta, mēs un tauta». «Māmuļas» priekšnieks atklāja vakaru.
un

Noskanēja diži tautas himna. Visi apgriezās, raudzījās,
dziedātāji. Hm! Seloņi sāka ausīties.

kas tie

Sāk runāt Vitebskas zemnieks. Muziķu
noskan

pielaist! Pec tam

sparīga dziesma.
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Paceļas lielas, platas, baltas advokāta krūtis._ Viņš
Pēc pirmās frāzes atkal skaļa dziesma plūst.

ru-

nās!

Viņš jau vel
Ak

ta?

Mes

nav

beidzis!

nezinājām. Lai

pagaida!

Mes

beigsim

drīz.
Advokāts

atmeta

Atkal platas kada cienīga
jau skan jauna dziesma.
Dusmoties nevar. Jo dzied ta, ka prieks klausīties.
Tas esot daiļi, ka tik daiļi varot dziedāt, bet vajagot

mute. Frāze vēl

kārtības: runāt

ar

roku.

pusē

un

tad

dzie

...

viņš vēl šo vārdu pabeidzis, atkal dziesma!
Seloņi top sarkani aiz dusmām. Viens resns kāpj galdā
un vicina cepurīti,
it kā diriģē. Citi korporeļi plāta mutes.
Laikam dzied. Bet viņus nedzird. «Pērkonijas» kora pērkoni viņus sedz un bāž kā maisā. Un tā turpinās tālāk šī
Nav

divkauja bez elpas, bez apstāšanās.
lestājās pauze. Aust cerības, ka nu varēs laist vaļā kādu
jo koris taču būs noguris. Veltas cerības! Tikko runātājs ir teicis: «Dārgie tautieši!...»
jau rīb «Pērkona
kora» basi, tiem pievienojas spožie tenori. Un dižvīrs bezspēcīgi nolaižas krēslā. Tad sāk runāt reizē trīs četri oratori. Un ar dusmām. Tas ir pielaižams. Tur jau iznāk kvartets. Te pieceļas Rutkis un laiž vaļā protodiakona balsī,
kura pārklāj visu zāli, iepriekš sagatavotu tirādi «par kritušo veco Rāmavas ozolu un sīkiem krūmiņiem, jaunām
atvasēm, kas vecā ozola līķi un celmu aizauguši...». Sākas tracis. Tā esot biedrības tradīciju zaimošana. Kaut
kādi garīgie semināristi, kuriem te neklājoties nemaz būt,
iedrošinājušies nezin k0... Te atskan kā auka: «Kā Daurunu,

gava vaida,

un
bangas kā krāc...» Un runātāji ar Bauatkal ir kā noslaucīti.
skaņām
maņa
Tad sameklē pūtēju orķestri
laikam no teātra kapelas, novieto viņā kaktā, lai pārspējot nevaldāmos dziedāto
tājus. Bet iznāk .vēl ļaunāki: ko tik orķestris spēlē

koris

dzied vai

ķestris

un

arī

improvizē viņam līdz. Drīz nokūst

koris atkal dzied

or-

...

Beidzot «tautieši runātāji» atzīst sevi par uzvarētiem.
Miermīlīgākie pienāk klāt un apsveic kori ar reto izturību
un
disciplīnu. Te esot tiešām vienreiz izjusta «dziesmu
vara».

«Pērkona koris» ir savu panācis. Atriebies «Māmuļas»
pīlāriem. To Rutkis pērkonbalsī paskaidro viesiem. Viņa
vārdus pavada Sodomas troksnis. Gan naida,
gan sajūsmas
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saucieni. Un koris vēlreiz atkārto himnu.

turpināts līdz rīta gaismai privātā, mieniķīgā, visādu nokrāsu sarunā. Bet galda runas ir

Un vakars tiek

rīgā,

spradži no kāpostiem.
Rutkis ir nācis tādā sajūsmā par labo izdošanos, ka aiz-

izskaustas kā

telpu

mirsis mēru,
bez

apstājas

laiku. Svaidās

un

dzied

ar

trim Bābeles

par

rokām pa

gaisu un
jaunekļiem degošā

ceplī.
Bursakus
dzīvas
vada

apstājuši

sarunas

un

apsēduši rakstnieki, studenti. let
Apdāvina viņus puķēm. Pa-

literatūru.

par

staciju.

uz

Laiks braukt. Ar mokām

Mieriņš ievieto vagona Rutku.
Viņš ir lēcis pār sētu, kuru nevar pārlēkt.
Klusais Zariņš, atvadīdamies no Upenieku Martas, dāvā
tai par piemiņu biezu dabīgās ārstniecības un botānikas
piezīmju krājumu, pie kura viņš strādājis divus gadus.
«Universāls
veselības
almanahs»,
viņš smej.
Mani vairs neredzēsiet. Es bēgu no teoloģijas un krītu
uz
eskulapiju. Kā dzirdams, tad mums, bursakiem, šogad
atkal atvērs tās durvis tās žēlastības un tepat Tērbatas
augstskolā. Tātad varbūt kādureiz ārstēšu jūsu sārtos
vaigus. Ja ne citādi, tad atmiņās par jums
Vai tu runu drīz beigsi?
sauc
pa logu atmodies
Rutkis.
Es tik to gribu teikt, jaunkundz, ka neticiet vi...

ņiem nevienam! Un tad ardievu! Mērci!

Pie kā

ir tā kon-

šķiet, ka
jaka pudele,
vieta ir pie manis. Tomēr lai viņa, tā pudele,
kopā ar to cilvēku un viņa kabatu man te pretī!
zākais, es viņas kakliņu redzu. Viņa izskatās
ko

mums

deva līdz? Man

viņas īstā
labāk

Tad,

sēž
ma-

pēc žīdie-

tes...
Martu

apdāvina puķēm. Viņa

bursaku

mīlulis.

gars. Uz viņu retoriķi negulējušām, šaurām
jas kā uz nesasniedzamu ideālu.

Mieriņš atvadās
buršu

beidzis

un

no

iet

Martas

pasaulē

nenoteiktu

uz

laimi

Labais

actiņām lūko-

meklēt.

laiku.

Viņa

Viņš
pēdējā

sentence tāda:
Tātad
vēlreiz

galvenais: zināšanas

izturība!

Kam
Mēs

Un

tad lai
bieži

saka Viktors

sev

es

maz

ticu?

redzēsimies

un

izturība, izturība

ticēt. Viens
sauc

atkal

sapņos

un

pa

un

nekas.

nav

logu Rutkis.

vēstulēs
...

...

Marta

viņam silti spiež roku un saka: «raksti»...
Tātad tu esi
paliek skūpsti? E, Viktor
mūks. Mums taču šodien nav gavēnis. Ei, konduktor, pagaidi!
Bet kur tad

...
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jau kustas. Marta maj ar puķēm.
Upenieks vicina cepuri. Rutkis pa logu vel kaut ko

Bet vilciens

sauc.

Nevar vairs sadzirdēt.
«Pērkona

koris»

brauc

dimdināt

Latvijas

kalnus

un

lejas.

Brīnišķīgi jauka ir tāda ceļošana per pedes apostolorum,
ceļa putekļus kuļ pulciņš jaunatnes, kad augšā mirdz

kad

zelta saulīte

un

uz

sirds bursakiem

nav

neviena mākonīša.

pasaules vārti vaļā. Tur aiz viņiem bezgala platība, vilinoša, daudz ko sološa, zilgana mežu un lauku tālā
svītra, uzkalnīšu un biržu cekuli, un starp viņiem kā lentīte matos vijas baltais, līkumainais ceļš.
Kā sisenīšu bars iebruka bursaki mācītāja mājā un skolā
uz
pašas Daugavas kraujas. Kur senos laikos Daugavas
māmuļa pavasarī izmetusi krastā baltu koka krustu, tur
celta viena no pirmām pareiztīgo baznīcām Baltijā.
Sveiki, Izraeļa bērni, kuros nav viltības!
laipni
saņēma viņus pārsteigtais priesteris.
Mēs pērkondēli. Ejam iekarot ar dziesmām Baltiju.
Un rīt ap šo laiku jūsu barons, lūk, tur kalnā, savā pilī,
būs auksts līķis...
ironizēja Rutkis.
Mūsu barons, mīļie bērni, dzīvo, lūk, tur, vēl augstāk,
zilā debesu kalnā. Tas jūs dzirdēs. Zemes barons te uz
radžu krasta jūsu dziesmas nedzirdēs. Viņš ir kurls. Un
latviešu Pērkonam, kā zināms, sievas nav bijis. Kur tad
radušies tie pērkondēli?
Plašās

...

No bārdās
No zobiem
No

...

...

zibeņu metiem

Ārlaulībā.

žādāks...

...

Tamdēļ katrs
ko

visi

no

mums

viens par otru da-

sirds

smējās. Mācītājs un
par
skolotāji veda bursakus pie sevis, rādīja tiem savas saimniecības un kūpināja savus patvārus. Bez
lielā patvāra
mācītāja lepnums vēl bija prāva bīskapa Pitirima portreja.
Sis slavenais vīrs šinī mājā dzimis un uzaudzis kā priestera Oknova dēls.
Bet tagadējā cienmāte esot nelaiķa
Oknova audžumeita ... Tātad radniecība ar augsti stāvošām personām. «levērības cienīgs fakts!» piezīmēja Rutkis.
Cita nekā īpatnēja nebija te ko redzēt, un Rasa ar Mierinu
konstatēja te to pašu kluso, pusmiegaino dzīvi bez
jauniem motīviem, kura apstājusies pie «baznīcas» un
«dzimtenes vēstnešiem»,
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un

no

pareizticīgo kalendāra.

Kamdeī

jums

tad

Kur

«Austruma»

nav

lai ņem to naudu?

Un

«Mēnešraksta»?

vai

vaļas

ar

nav

lauku

Pie tam mūsu mācīatbildēja psalmotājs.
cilvēkiem,
notājs, kā jau stingrs pareizticības kārotājs apoloģēts,
es
baznīcas
literatūru.
ar
Kad
pats
darbojas tikai
speciālu
būšu mācītājs, tad tā lieta būs citāda. Un es varēšu sev
visu atļauties
Tad tev bus sieva un bišu stropi darza, bet sirds jau
tukša
piemetināja Mieriņš.
...

...

Dzīvosim

redzēsim

...

Svētā

pietāte!
Bursaki izkāpelējās pa burvīgiem Pērses krastiem un
vecās
bruņinieku pils drupām. Pamēģināja, vai nevar
vienu no sirmiem akmeņu stabiem novelt gravā, pie kam
Rutkis teica: «Vai tu velns, cik cieti prauli! Tie jau tīrie
Jērikas mūri!»
Te tavs bass arī nelīdzēs. Bet

akmeņus cēluši

kas tos

mēs

Jā,
liecība
dzību

miņa

par
šaī

to

daiļā

pat
spēku

zemes

kādi ir

bijuši tie titāni,

vēluši kalnā?

neveiktu
laiku

veco

un

simts
un

stūrītī!

gados. Kāda skaista
izturību, par sirmo ver-

Rūgta,

neizsmeļama

at-

...

Mes

mīkstčauļi.

Protam

tikai

iznicināt

to,

ko

citi

cēluši.
Celsim

uz

vecām

drupām jaunas, gaišas svētu ideālu

pilis!
Jā, celsim, celsim
gaisa pilis!
Antiņ, kur stabulīte? Ei, Antiņ, kur sta-a-a-bulīte?...
Dīvains bija šis neredzēti krāšņais dabas stūrītis, kur
daile bija apvienojusies kādreiz ar nežēlīgu varas kāri un
verdzību.
Un

bija dzimušas drupas
krēslā, klusā, smaršotā, kad elpo gaiss un kuplie
koki un zeme tvīkst, un lakstīgala savu fleiti skaņo, no
kraujas pāri Daugavai atskanēja dzīvu cilvēku ērģeles...
Varbūt līdaciņas, izbāzušas galviņas no straumes, klausījās. Varbūt lepnā barona meita, apmetusi smaršojošu
šķidrautu, pabāzusi deguntiņu caur augstā balkona durno

šīs ārlaulības

...

Vakara

vīm, klusi minēja: «Jā, laikam atkal kāda

mūsu cienījamā
korporācija!» Un tad ausījās: šīs skaņas bija
svešas! Tik tīkamas, bet svešas. Un tamdēļ viņa nedrīkstēja tās mīlēt. Bet polīši lejā uz plostiem, kartupeļus vārīdami, spļaudījās un rūca: «Ka>KeTCR, Kauni noioT, 6ojieho

studentu

y>KO

xopoiuo!...»
139

jau izplatījās ziņa pa tuvākām mājām, ka
liturģiju baznīcā dziedās bursaki. Un šī ziņa pa kluso
nakti gāja tālāk un tālāk. Un, kad atskanēja pirmie rīta
zvani, jau draudze nāca un brauca. Polīši kāpa augšā no
plostiem, krustus mezdami. Un baznīca bija pilna tvīkstošu, alkstošu sirsniņu. Nu tik liet kā uz karstiem akmeņiem!
Tas bija rets gadījums. Tas nāk par gadiem reizi. Un
centīgais apoloģēts to izmantoja pamatīgi. Izsmēla, tā
No vakara

rīt

teikt, līdz dibenam.
iznācis

Mieriņš,

pa

laiku

sprediķa

laukā,

uz

akmeņa

sēdēdams, pa atvērtām baznīcas durvīm dzirdēja, kā zibsnīja un grāva sprediķotāja pacilātā balss. Viņš raidīja
savus pērkonus pret otru baznīcu tur augstāk krastā, apakš

torņa ar gaili galā, kur patlaban arī bija salasījušās tādas pašas tvīkstošas, mūžīgas patiesības avotu alkstošas
sirsniņas.
Un tur
došā

nepaliks akmens

balss.

vārdu tur!

Tikai

tie

uz

ieies

Bet vai viņi klausa

skanēja drau-

akmeņa!

manā
savas

valstībā, kas
mātes

manu

lielās kato-

liskās baznīcas aicinājumam? Nē. Viņi ir nožēlojami atkritēji! Un tādi to zemi neiemantos!...
Un zemīte bija tik nevainīgi klusa. Saulīte tā spīdēja
pāri visiem, labiem un ļauniem, pareizticīgiem un luterāVai tik daudz vien pasaulītē cīņu un ļaunuma kā
ņiem
konfesiju dažādība? Ja kad šie pērkoni būtu vērsti pret to
lielo ļaunumu, kurš guļ visam tam pāri, kura saknes dziļi
apslēptas un tiek katru dienu slacītas ar asinīm un asarām. Bet
tā jau bija
cita konfesija, cita reliģija,
cita
ar imperiālismu!
cīņa
...

...

...

let

šinī

cīņā,

lai

visiem būtu viena

reizi

tiešām

visiem

būtu

patiesība! Cik tālu visi bija

labi
no

un

tā! Sirds

sažņaudzās.
leskanējās atkal aiz durvīm dzīvās ērģeles, bet Mieriņš
negāja vairs baznīcā atpakaļ. Stāvēja kraujas malā un
raudzījās klusos, zilos Daugavas ūdeņos, kuri mierīgi garam vēlās tālu
neapturami kā pati dzīve. Tikai
prom
viņas dzelmē glabājās cīņas un noslēpumi. No virspuses
viss gluds, līdzens un kluss, bet iekšā mutuļo, vārās un
grauj nemanot cieto radzes krastu akmeni pēc akmeņa.
Un paies gadu simteņi, un nepaliks akmens uz
akmeņa ...
daži

Bet tad sadeva pops, bet tad tik sadeva!
no baznīcas.

bursaki, iznākuši
Kam tad?
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prasīja Mieriņš.

priecājās

Nu,

visām

jēriņu draudzēm un baptistiem,
mācītājam, un lielam kungam
nosauca par tām dzīvām Dieva ērģe-

sektām:

lutera

luterāņiem,
aplinkus. Bet mūs
lēm, kur turpretim luteru baznīcā Dievu lūdzot
šīnu. Taisni žēl, ka tu izgāji un nedzirdēji...
Ja, ja. Bet vai to visi tie vainīgie dzirdēja?
un

un

tā

Bija jau tur

ari

ar

ma-

luterāņi. Gan izstāstīs viens otram.

simplicitas! Viņi dos pretī.
viņiem sadod. Tā
draudzi tikai posta. Un tā mēs paliekam ar laiku vientuļi.
Visi no mums aizbēg. Un tad mūsos mostas tikai dusmas,
bezspēcīgas dusmas. Un jāuzsauc beidzot akmeņiem: klausieties jūs, kurlie! Ja es būšu kādreiz mācītājs, protams,
pavisam citādā draudzē, tad es tā nedarīšu.
Ak

jūs, jēriņi! Sancta

Un otru reizi vairs nenāks klausīties, kā

Kas tā par tādu citu
nāt kādu citu ticību?
Ta

draudzi? Tu laikam

gribi dibi-

jau ir dibinātā.

Kur tad?

Meklējiet...
Tā jau ir migla.
Atvadījušies un pateikušies priesterim un cienmātei par
viesmīlību, bursaki čalodami devās lejā pāri upei uz Staburagu. Upes malā palika vientulīši, divi skolotāji. Viņiem
nebija drosmes pat bursakiem līdzi doties uz tautas svētāko teiku Vietu. Viņi pat tās nebija redzējuši, lai gan dzīvoja tepat ūdeņa malā, kurā bija daudz Staburaga asaru.
Kādas važas saistīja viņu brīvos spārnus?
Viņus saista savi trīs simti gadā, šķiņķi, kuku|i un
spainīši no draudzes un pa alus pudelei viesos,
lauku dzīrās un krogos no draugiem un cienītājiem...
ironizēja Mieriņš.
sviesta

Zēl

man

viņu un arī sevis, ja būs kādreiz
apstākļos,
rezonēja Rasa.

jādzīvo

tādos midzinošos

Neizbēgami tas nāks. Un

es

jau tagad sagatavojos

šo Robinsona vientulību,
sintezēja Šiliņš.
mācos pats ar sevi sarunāties. Klausies tu, Pintiķi!
uz

uzsaucu

tam

otram

manējam. Un viņš paklausīgi

Bieži
Tā

es

atbild:

par ko tad mēs runāsim šoreiz? Nu runāsim par tavu muļNē, mans mījais, atbild mans Pintiķis. Es nemaz

ķību.

neesmu

tik

dumjš, kā tu domā. Pierādi! Un tā

No tā visa

mēs sākam.

teica

Lai katrs
Mieriņš.
izbēgt,
dabīgam aicinājumam. Un lai tad iet
tikai turpu. Es, piemēram, kā tik beidzās eksāmeni, iegāju
ir

uzticīgs

var

savam

141

atzinos, ka nederu tam ceļam, kuram

pie inspektora un
gatavojuši.

mani

«Tatad mes, namdari, velti esam
«Velti,» es atbildu atklāti. «Tāda

pūlējušies?»
jau tā jūsu audzināšanas
sistēma. Noder tikai dažiem izredzētiem. Es pats sevi
esmu
izaudzinājis citādu. -Gribu tagad aizmirst vai visas
jūsu gudrības, izņemot tikai dažas. Nav man ne ticības,
Ir tikai vēl cerība un sirdsapziņa. Un jūs
ne mīlestības.
taču man neļausiet rīkoties pret pēdējo, jo tas ir grēks...»
Nosauca mani par nožēlojamu vanckari, bet ar rektora
atļauju izdeva man visus dokumentus, sniedza vēl dažus
drauga padomus. Lai neaizraujoties tikai par tālu. Citādi
viņš cienot tādu sirdsskaidrību un patstāvību. Un te viņi
kabatā. Un es esmu brīvs, brīvs,
man ir, šie dokumenti,
brīvs!
Un ar gandarījumu un brīnezinājām
viņi raudzījās Mieriņā, kurš bij riskējis vairāk,
nekā viņi tagad vēl varēja iedomāties.
To mēs

...

numiem

Ko tad tu darīsi?
Vēl nezinu. Bet varbūt arī zinu. Tikai tā krasta malā,
kā

tie

skolotāji tur palika,

es

nestāvēšu.

Es metīšos

dzelmē.

Kas tad tavs aicinājums?
Pateikšu, mīļais, kādreiz klusā brīdī...
Nemanot

pagaja tas nedaudzas verstis kājām pa dzīvās
un viss pulciņš nokāpa pie Staburaga.
Es nu gan nedomāju, ka viņš tik maziņš un sīciņš,
kā siena kaudzīte, kā pirts krāsniņa
iesaucās Rutkis.
Domāju, savas pārdesmit asis augsts un pār ūdeni tālu
pārkāries, balts kā cukura galva, un pāri tai gāžas vesedabas krastiem,

...

las straumes...

Nu, pagaidi,

kad

tev pašam būs balta

galva un tu
maziņš, maziņš.
Jā, vecs viņš ir, sūnots, un zobiņi, lūk, ūdenī sabiruši,
un asariņas pār bārdu pil.
Tikai tas Valdis nu gan mūs ir piekrāpis. Nav te ne
to reibinošo krauju, ne to saldo briesmu, kas
viņa stāstā
būsi vecs, tad arī salīksi ragā

«Staburaga
Tīri
ir tiešā

bērni».

ikdienišķs. Bet svētums

dzīve! Nevajag sevi

ar

un

cienība

lieli.

romantiku mānīt,

ar

Lūk, tā
teikām

midzināt.
Cienību pret cienību! Lai maza šī asarotā tautas sirsniņa. Bet, ja viņā liels tautas jūtu simbols,
tad varam
krist te arī ceļos
...
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Un, ceļos nometušies, bursaki dziedāja atkal: «Ka Daugava vaida

Savādi,

...»

neparasti

skanēja

klusā

dziesma, varbūt te nekad nedzirdēta,

līcītī
straujā
upes
lai gan šai vietai

dāvāta. Tā teikt, viņas vaids.

Klusu cēlās bursaki, klusu, atpakaļ skatīdamies, atvadījās no pelēkā pussadrupušās radzes sapņu stūrīša, pār
kuru

kas

koki
laukiem pāri
nāca
un
no
ūdentiņš. Tās bija visas zemes asaras,
akmens sirdi veldzināja, mazgāja gaišiem, spo-

vienaldzīgi

skaidrs,

auga

vēss avota

sauso

žiem, jauniem laikiem.
Garām

Sēlpils drupām, garām Jersikai un Bebrulejai.
jau redzama Lorelejas klints. Un Daugava tiešām
krāc. Un krasta krogā bursakus gaida pelēkie tēvi ar saviem zirdziņiem. Nāk bursaki dziedādami un iedzied vakara saulīti zelta laiviņā
Un tur

...

Mājās Viktors atrada to pašu burvju pasaku, kurā, likās,
nesirmoja, nenovecoja. Mūžam zaļoja lauki, šalca
koki, un lejā aiz dārza kā lielā asiņu ādere cauri siltai
zemei ritēja upīte, savā čalā tēlodama kluso dzīvības pulsu.
Māmiņa tāpat sagaidīja viņu ar siltu pieniņu. Un Juris
piezīmēja: «Tagad jau nu gan bija laiks jaunkungu no
piena atraut, atņemt viņam knupi un sākt dot groku.»
Bet Made pieaugusi, sārti balta ka roze, likās, tikai
nekas

kaisa skūpstu

un

mīlas, kura bija Viktora modināta.

Skaties, kāds jau liels dēlietis!
piezīmēja viņa,
spiezdama Viktora smalko roku. Bet Viktors bija vēss. Un
Mades vaļīgais smaids kļuva viltīgāks. Arī
viņa bija nojautusi, ka starp viņu un Viktoru ir jau kāda sveša, mīļa
ēna. Un Viktora domas tiešām aplidoja Martu, salīdzināja
tās

vārīgo, drebošo roku

kura
Un

ar

savām

cietām

ar

šo aso, karsto, darbā norūdīto,

rievām tā kā

viņš siltā smaidā deklamēja:

kutināja viņa

«Tu esi

tā kā

nervus.

puķe...»

Kas šo puķi gan spraudīs pie savas krūts?
Tas, kas viņu nopļaus ar aso mīlestības izkapti.
Un jums nebūs žēl?

Kā nu ne, mīļā Made... Mīlēt un ciest. Kaut tā varējis visu mūžu! Tad viņš būtu kā viena vasara.
Ar gandarījumu Viktors
aplūkoja sevi dzeltenā spogulī.
Bija viņš tiešām izaudzis. Un pēdējā auguma rieva, kas
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iezīmēta durvju stendere, aizsniedza viplecu. Tagad tikai briest, ne stīdzēt.
Sērmūkslītis, kuru viņš bija no meža atnesis un iedēstījis dārza stūrī tad, kad pirmo reizi brauca uz pilsētu, bija
jau viņu pāraudzis, un viņa smagie zariņi jau sniedzās
augstu pāri sētai. Kā viņš bija tā aizmirsis savas augšanezin

kad

bija

ņam vairs tikai

un tapšanas liecinieku?
Klēts augša uzkopta. Viņā svaigs, smaršojošs siens

nas

no

puķainā upītes līča. Laikam tas Mades darbs. Te viņš sarindos savas grāmatiņas un savus sapņus. Te atkal skatīsies mākoņos un klausīsies, kā dārzā koki šalc. Te domās
un
ilgosies pēc Martas. Kaut viņa te būtu! Jāraksta. Jāsūta
skaļš, liesmains kliedziens viņai no šī burvīgā klusuma, kurā, liekas, sirds apstāsies pukstēt aiz gurdinošas
svētlaimības.

Apakšā klētī māte un Made nezin ko dara. Mades vazvīļo vienā priekā un smieklos.
Klusu tu, žagata, netraucē tu Viktoriņu! Viņš augšā
raksta varbūt sprediķi. Ij mana vājā auss sadzird, kā
spalva sprakš...
Mīlestības vēstuli raksta uz pilsētu
Eh, tu ar savu mīlestību, muļķa skuķisl Tā nav putras
bļoda, vienai pusdienai vārāma un strebjama.
Saimniec, saimniec! Skaties, atkal mušas spainīšos!
loda

...

Klusāk! Smel laukā!
Viktors

dzirdēja

un

mātes uzmanību.

un

smīnēja par Mades

aso

paredzēšanu

Sī uzmanība, ievērība auga

jau viņam sekoja. Viņam tātad
vārds. Viņš bija sācis briest.

bija*jau

un

visur

personība

un

Tēvs viņu

nosēdināja kā puslīdz sev līdzīgu pie galda
aplinkus sāka:
Kad tad tu parādīsi mums to godu dzirdēt kaut ko
tavām gara bagātībām? Jo apkārt te viss izkaltis kā
no
smilšu tuksnesis, kas lietus gaida
un

tā

...

Tas

ir, vienkārši

sakot,

kad

mēģinājuma sprediķi tavā baznīcā?
_—

Tā

ir arī

tava baznīca, visu

es

teikšu

savu

pirmo

...

mušu

baznīca. Un kam-

dēļ tik strupi?
Par tādām lietām, lūk, neprasa. Kad nāks pār mani
pravieša gars, tad mute runās.
Viktoram

bija dusmas. Kā tad viņš pats to nebija apķēviņam ka jaunizceptam teologam taču tagad jau
tiesības apvilkties baznīcas tērpā un kaisīt
pirmās, tā teikt,
ris,
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ka

lecekļa sēklas
prezentēšanās
Dodiet

miklaja draudzes zeme... Izdevīga repie jaunā draudzes gana.
to vēstuli, ko rakstījāt, es aiznesīšu līdz

arī

man

teica Made.
pastam. Man tā kā tā jāiet līdz bodei,
teica Viktors un vilciIr gan tev smalka nojauta,

nājās

vēstuli rokās. Varētu taču

ar

Made izrava

vēstuli.

Viktors

pats aizstaigāt.
ķēra Madi. Bet viņa jau

bija izlasījusi adresi.
Re, ka

kāda tad izskatās tā jūsu
man taisnība! Bet
Upeniek jaunkundze? Būtu traki jauki viņu redzēt!
Viktors izņēma no kabatas kartīti un pasniedza.
Nekas, glīts skuķis. Bet mūsu tagadējam cienīgtēvam, tam lielajam Matīsam, viena meita vēl daudz smukāka. Jums galva reibs, kad redzēsiet.
Ir pasaulē daudz skaistu jauvar jau būt.
Jā, jā
Marta

navu.

Bet

ne

priekš jums

...

ķēra atkal Madi. Tā viņu tīšām
kairināja. Vai vēstuli saburzīja un, ārā skriedama, durvīs
sadūrās ar Juri. Tas pastāvēja mirkli. Un pārlaida pār
abiem skatu, kuru Viktors nekad nevarēja aizmirst. Made
sarāvās... Atgrūda spēcīgi Juri un bija
prom.
Ak tā!

To tikai

žiem

Un Viktors

es

tev

paliekoši,
Es

nezināju,

saku,

un

tas tev

Juris vēsi, bet uz mūjāzin, ka es Madi mīlu...

teica

teica klusu Viktors.

Redzēji un nezināji. Tēvs arī redz un negrib zināt.
Bet lai viņš mēģina mums daudz sprediķot
mēs aiziesim
no šejienes kopā ar Madi...
rupju spēku šinī krama cietā Jurī! Viktors jutās
jaunākais brālis pret to. Kā māla piciņš, kā nieciņš.

Tavu
kā

Es tevi mīlu tapat kā Madi. Jus man abi
spēja teikt, cik sirsnīgi varēdams, Viktors.

mīļi,

un būsim reiz
Nu, tad še roka
draugi! Taču
brāļi abi.
Ak, cik liela, cik spēcīga ir šī visu līdziraujošā mīlas
svētā juta! Ne par velti viņai ziedoti lielāko
dzejnieku
daiļākie vārdi. Ne par velti viņu salīdzina ar pavasara
plūdiem
Sestdienas pēcpusdienā Viktors viegliem solīšiem, drebēdams aiz ziņkārības, kāpa Krievu kalnā. Tā
bija viņa
pirmā vizīte pie draudzes gana un patrona.
Tuvodamies mācītāja mājai,
viņš jau pamanīja viņā
dārza galā divas baltas meitenes. Un slaiks, pelēks puisis
...
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zabakos,
garos
lāpstu.

laikam

Miķelītis,

rakņaja

kaut

ko

ar

cienīgais sēdēja uz balkona pie patvāra, ar laikBija redzama krēpaina galva un liela, sirma
ciebārda. Klusu pienāca Viktors. Bija tik neomulīgi
nīgais vai nu izlikās, vai tiešām nekā nedzirdēja.
Pats

rakstu rokās.

Sveiki, Matīsa tēvs!

Pēkšņi lauvas galva atsitās atpakaļ tā, ka Viktors vai
nobijās, un zema, bet sirsnīga balss noducināja:
Paldies par labdienu! Bet kas tu tāds? Pag, nesaki!
Es jau pats redzu. Tu būsi mana baznīcas stārasta Rasas
dēls... Vai ne? Skaties
kāds kumeļš, a? Še, še
roka, tikai nekod viņā
Un Viktora
mirstiem

...

priekšā pacēlās tiešām ozols. No veciem, aiz-

mūžamežiem. Biezs, smags milzenis sūnainiem,
un
bārdu, kā vecais Rāmavas krīvs. Kā

gariem matiem
ozola

labsirdīgā sejā mirdzēja gaišas, dzīvas
izstiepti, smagi ozola zari. Un pāri
tam klāts zaļgani pelēks svārks
kā līdz zemei nokārusies kupla ozola lapu sega.
Sēdi, edi, dzer un līksmojies, bet es sasaukšu savu
kumeļu bandu. Un tad stāstīsi, kas tu tāds par ķīmiķi!
lenāca cienmāte, neliela, viegla, kā sirms mākonītis. Un
sāka par labo laiku, sienu, dārzu un garlaicību. leskrēja
acis.

zīles

viņa

Rokas kā

divi

Miķelītis, nosvieda lāpstu. Noslaucīja piedurknē muti.
Un sāka Viktoru nežēlīgi bučot.
Sveiks, tovarišč!
Un Viktors atcerējās, ka viņš šo Miķelīti Ozolu bija vairāk reizes garīgā skolā kopā ar citiem piekāvis dēļ viņa
muļķības. Un turpat Mišeņka arī tīri nemanot bija no viņa
ceļa gaitas izzudis. Un te nu viņš atkal bija.
Bet tad, ka neredzamas rokas sviesti baloži, uzlidoja
balkonā divas

jaunavas.
kura no
Tatjana. Bet lai bursaks uzmin
mums tā Oļa, kura Taņa?
Viktors bija apmulsis. Tāda brīnuma viņš nebija gaidīTā pati, kas
jis: viņa priekšā stāvēja Marta Upeniek
O|a

un

...

...

uzdeva mīklu.

Nu, jūs
Pareizi,

Olga
pareizil

un,

lūk, Tatjana

...

smējās ducinošā balsī Matīsa
tēvs.
Var redzēt, ka bursaks pazīst Puškinu. Labs eksāBet redzi, te pie mums pašiem sava literatūra,
mens
arī Eižens Oņegins cits. Tā gaišā mums tā Taņa. Bet morim līdzīgā
O|a. Otrādi nekā Puškinam. Mūžu dzīvo,
...

mūžu mācies.
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Viņu izbrīnījušies skati sastapas. Un kaut ko
jautāja: «Kur es tevi esmu redzējis? ...»
ka pie mums atnācis
Bet es teicu,
smejas Oļa,
Taņa

...

telegrāfists

ar telegrammu
Kas viņš par telegrāfistu, viņš ir bursaks
Bet, lūk,
iesaucās Mišeņka.
telegramma,

esmu

...

bijis jau

telegrāfistu.
tu biji tikai
Nemelo, Mišeņka,

dzīva
es

gan

par

pastiljons...

piezīmēja Oļa.

turējās Miķelītis.
es jau tikpat ka
biju...
sumpurnis un dienas
tagad tu esi vienkārši
ģeniāls sliņķis. Būtu labāk ļāvis savai mutei
iemeta pusē pa jokam Matīsa tēvs.

Bet
Un

zaglis,
mieru,

Vai

dzirdi, tovarišč? Es tomēr

ģeniāls, he, he!

pirkstu pacēlis, smējās Mišeņka.
Nezin ko

viņš

nevar

nav

iesācis, pat cietuma ir tupējis. Bet neko
no viņa neiznāk. Vanckaris!

nobeigt, nekas

Lūdzu papiņu nedusmoties! Bet par to cietumu jau
pats varēju tovariščam pastāstīt. Lai zina, kad arī viņam kādureiz varbūt iznāks tur iekļūt. Man žēlīga sirds.
es

zirgs! Atnes

Tad ta

mums

alu

un

ej atkal ogu krūmus

aprakņāt!
Aizlīgoja garā, sausā un vājā milzu ozola atvase. Un
bija sagaidāms nospiedošs klusums. Te iemirdzējās Taņas
actiņas, un viņa prasīja:
Par ko jus, Viktor Ivanovič, gribētu kļūt, kad beigsiet buršu?

Patiesībā vēl nezinu. Cietumā jau nu gan ne. Skaisti
būtu, ja es varētu strādāt kādu mīļu darbu, uz kuru es
justos aicināts
...

Un tas būtu?
Varbūt
nodarbotos

ar

studētu filozofiju
rakstniecību

es

vai

agronomiju

un

tad

...

Interesanti! Vai jums ir talants?
mirdzēja nekautTaņas jautājums.
Es gribētu būt par žēlsirdīgo māsu,
naivi piezīmēja Oļa.

rais

Ak

bārdu glaujūs, divas zostiņas un viens zirgs!
alu ieliedams, jautri piezīmēja Matīsa tēvs.
Kur tad mēs, pareizticīgie, ņemsim mācītājus un kur
mācītāji ņems sev sievas, ja tā visi spriedīs? Lūk, mana
jeparhialka Taņa taisās par aktrisi, otra par žēlsirdīgo,
bet trešais
par bosiku un te jaunais bursaka cilvēks
dīdams

un
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par profesoru! Kāpēc? Visas šīs profesijas ļoti jauki var
savienot un piekopt tepat draudzes gans un viņa cienīgā
otrā puse. Vai viņam nav
un ar artistu un profesoru

jābūt

ar

kā

burtu, ko rakstīt

bosiku

tam

kā

bosikam

pašam? Vai te

rakstīt sirdīs?

nav

Bez-

miljoni ugunīgu
gala teiku un romānu uz katra soļa
Jā, tas tiešām reliģiozi pārliecinātam. Katrs tā nevar!
Var katrs, mīļo kumeļ! Un katrs darbs ir kaut ko
vērts. Un ko saka Smailss?
«Kaut kurš nabadzīgais sādžas mācītājs, kas savā nabadzīgā nomaļus draudzītē visu
un

...

...

...

savu

mūžu

visu, kas

cīnās

ar

ļauns, ir

netaisnību,

savā

darbā

sandrs tas Lielais!» Bet te mēs
kad

netikumību,
daudz

neesam

tumsību

lielāks nekā

un

Alek-

vēl iesākuši darbu,

jau jūtamies neaicināti. Jau rokas nolaižam. Esam
neizdevīgi apsievojušies. Mūsu ģimenes dzīve salauzta,
sabojāta
Kur tad tu, mīļais, agrāk biji, kad bija jāņem sieva, atun laimīgi
vainojiet, kā rukšķis maisā? Es apprecējos
jau otrā nedēļā pēc bursas beigšanas.
Ja, tagad vairs nedod tūdaļ mācītājā vietu. Jāstrādā
ilgs laiks kā psalmotājam.
Pacieties! Arī tas svarīgs darbs. lemācies atkal kļūt
atpakaļ pie pelēkā mūzika! Esi pacēlies zinību spārnos, esi
nāc atkal lejā pie smagās zetur kausēts un spodrināts
mes.
Jo no zemes tu esi ņemts
par tādu tev jākjūst! Ja
tu nebūsi kā pēdējais, nekad nekļūsi pirmais. Tas, kas satas sapratīs ari
prot un sajūt pelēko zemnieka dvēseli,
ģenerāli un nezin tur kādu ģēniju. Es, priesteris Matīss,
esmu
pirmais mužiks savā draudzē. Un viņu dvēseļu
barons! Tāpēc, protams, man nav jāklāj savs mētelis kroga
priekšā dubļos un uz tā jādejo kazačoks. Tamdēļ man arī
laikam
es
Bet, ja es vēl būtu jauns,
nav jādzīvo pilī.
piedzīvotu tos laikus, kad mums būtu viena draudze. Es
ar lutera mācītāju pļautu vienā pļavā, un barons pats savām rokām palīdzētu kraut sienu gubās.
Matīsa tēv
tas ir neizpildāms sapnis! Un tādus
sapņus pat liberālākā konsistorija neļautu ilgi sapņot.
Konsistorija paliek
konsistorija, bet dzīvs draudzes gans ir kā cieta klints. Vai man kāds pārmeta, kad
es izmēģinājos baznīcā
ar ērģclītēm, kuras liku atvest no
skolas? Vai sūdzēja, kad es ar «mašīnu» Dievu lūdzu?
Vai es, savā mazā druviņā vai palaistā dārzā strādādams,
neizmetos tāpat krekliņos kā visa ticīgā draudze? Vai es
kāds citāds
necienīgāks? Mana ārējā, ikdienišķā, bet
...
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savāda tērpa dēļ?! Par to man nav laika intereseties. Dod
man
salauztu un sagrautu sirdi, bet ne svārkus
...

Tie ir pa

daļai grafa Tolstoja ieskati...
Kas
grāfs Tolstojs?! Viņš grāfs
par sevi. Un
ar
savu
gudrību.
es
Nevajag man te
par sevi, pats
grāfu! Labi, ka viņš arī tic cilvēkam. Zemniekā ir īstais
cilvēks.
ir zemnieka Dievs. Un

viņa valstību iemantos
pieder nākotne. Visa vēsture ir
kā graudi, sakrāti viņa apcirkņos. Viņš zemeslodi uz saviem platiem pleciem nes.
Un Dievs

zemnieks.

zemniekam

Jo

Tu, papā, idealizē.
Es idealizēju jūsu un visas jaunatnes nākamo darbu.
Viņa dēļ es runāju. Mani gadi vairs neatgriezīsies. Bet
jūtu, ka nāk jauni laiki, kur vajadzēs vēl vairāk dedzības.
Tamdēļ ugunīs jums būs degt!...
Mēs jau gribam strādāt...
Bet tā, ka lai visiem tas nāk par labu! Un, ja runā
tad vispirms par mūsu pelēci. Ne sarkaniem,
par «visu»,
ne
melniem, bet pelēkiem mums jākļūst
pirmā kārtā.
Un tas viss cits paliksies pats no sevis... Āmen! Un tagad pieminēsim vecos bursas laikus
...

viņš savā plašajā balsī, kura laikam skanēja līdz
pašam lielceļam, dziedāja kādu vecu, sparīgu bursaku
dziesmu, kuras Rasa nepazina. Bija tur par tautu un viņas
Un

ciešanām

...

Sirds dziesma.

to

Paši

dziesmu

salikām. Tagad tā vairs nedzied.
jaunas dziesmas. Paklausīsimies tad arī

laiki

Jauni

viņās...
Un visi
«Tas

pārgāja puķu pildītā, vēsā zālē pie klavierēm.

tik

ir tautietis!»
viena tauta

pasaulē

nodomāja Viktors. «Viņam visā

—un

teorētiski ņemot.
Raibu raibais!»

ķēriens

tiņš.

Lai
Matīsa

nu

rada

sauc

spējas

mušu

zemnieks
viens

...

mazs

artiste!

Plašs

pagas-

smējās

tēvs, kūpinādams lielu veclaiku pīpi.

Neeesmu

Taņa.

savas

to

Praktikā

artiste.

Bet

vēlētos par

tādu būt,

teica

Jūs nevarat

iedomāties, Viktor Ivanovič, cik tas
sāpīgi, kad visi uz mūsu garīgo jeparhijas ģimnāziju ska-’
tas ka uz kādu fabriku, kur pagatavo priekš priesteriem
cienmates. Sliktākā gadījumā
nabaga tautskolotājas,
kuras pelna 15 rbļ. mēnesī pie apsildīšanās
un apgaismošanas. Tīri vai par spīti, es gribētu pierādīt, ka no turie149

nes

tāks

var

iznākt arī kas

cits

daudz lielāks

un

interesan-

...

atbilTādas pašas domas man tagad par buršu,
No viņas lai iet tautā par popiem tie aicidēja Viktors.
nātie. Citiem visiem vajadzēja atvērt brīvas durvis uz
augstskolām, jo tām bursaki vēl vairāk nekā sagatavoti.
Bet viņiem šīs durvis slēgtas. Tikai reti kad tā kā kārdināšanai pavirina. Daži iesprūk. Bet, paraug,
viņas jau
pašā deguna galā atkal cieti! Ej tautā! Vai gribi vai negribi. Aprocies, noslēpies no lielās dzīves pašos spēcīgākos dzīves gados
vai to ciest spēji vai nespēji. Tur taču
arī tautā iešanai vajadzīgs savs talants! Un kad nu man
viņa nav?
Tad ej zaldātos...
smējās Matīsa tēvs.
Mūsu Mišenku jau nenems ij zaldātos,
piebilda
Oļa.
Mišeņku lieciet mierā! Viņš ne ott> Mipa cero.

Viņš ir slimīgs

no

bērna dienam,

pabalstīja

Ma-

tīsa tēvu cienmāte.
Saki labak,
Ar

mana

Baukida, ka viņš niķīgs

smalku

...

dažus krievu

dzesajūtu Taņa nodeklamēja
joļus. Pēc Baļmonta «Kaijas» Viktoram likās, ka Taņa pati
ir šī nabaga kaija no tālas, svešas zemes. Viņas jaunā,

vārīgā sirsniņa vēdina savus spārniņus virs pelēkās sadzīvītes gurdajiem viļņiem. Ziemeļu vēji raud. Un raud viņiem līdzi nabaga vientuļa sirds kā bezprātā par tālo,
nesasniedzamo laimi... Tad viņa tvēra ģitāru. Kā liesmiņas ap zarainu malkas pagali vijās tur viņas baltie pirkstiņi. Dzirkstīja nebēdīga čigānu dziesmiņa. Pārvērtās
dejā. Un ar beidzamo lūstošo akordu Taņa notvīkusi iekrita
Oļai klēpī.
Baletdejotājas
skolā taisa, bet

ne

jūs vēl

cienmātes

pīkstat,

tagad tur no jums
ironizēja Matīsa tēvs.

Tad
vatā

Oļa pavadīja uz klavierēm un Taņa ar Viktoru didziedāja «Dus jau kalnu gali...», veco, saldo Var-

lamova duetu.
Vai atceries, kā

kumeļi,

tāpat

mēs abi

dziedājām...

ar

tevi, kad bijām vēl jauni

kavējās

atmiņās Matīsa

tēvs.
Bet cienmāte,

salikusi rokas, mitrām

acīm raudzījās uz
domāja par vīstošo jaunības laimi. Izteiksmes pilnā, pēdējā frāze
«tu arī reizi saldi dusēsi»
jau tuvojās beigām, kad aiz loga atskanēja nejēdzīga imi-

svētbildi kaktā. Un
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Tur

tācija.

Mišeņka

parodēja

īsta

ēzeļa balsī:

«ssaļļdi

duss-ze-ssi!».

gribēja mest ar savu pīpi. Taņa noOJa aizcirta klavieres.
Tā viņš arvienu kaut ko palaiž
nepiedodamu.
Nezināja,’ ko iesākt. Bet te gaisu satricināja pirmais
baznīcas zvana grāviens... otrais, trešais. Miķelītis jau
bija, tornī un iezvanīja svētvakaru. Un kapara skaMatīsa

tēvs tam

svieda notis.

...

ņas

plūda pa logu līdzi siltiem vakara saules stariem. Un

likās, ka šie stari skan

...

apmierinājās un sāka smiet. Uz verandas jau atkal
dūca un sīca patvāris. Te laikam tēju dzēra no rīta līdz
vakaram, vienā dzeršanā.
Viktors apskatīja telpu iekārtu. Tas pats mazpilsoniskais
šablons, kas agrāk. Tas pats žurnāla «Ņivas» pielikums:
Klevera sārtās gleznas «Pēdējie stari Nargena salā» reprodukcija smagā rāmī. Tādas pašas pavecas, plīša pārvilktas mēbeles kā pie aizgājušā priestera. Albumā bīskapi,
priesteri, diakoni un svētsvinīgas cienmātes ar savām meitiņām. Vecais gurdenums un miers visapkārt... Tikai
kaktā iesliets jauns kaplis. Un pie sienas garš sols. Matīss savu tautu pieņēma ne ķēķī. Bet gan sēdināja uz
garā sola darba istabā. Un spainīšus un šķiņķīšus atraidīja. «Es pats sev maizi, sviestu, gaļu nopelnu. Bet nākamo gadu jau varēšu jūs pacienāt ar sava dārza āboVisi

liem

...»

Cienīgs tēvs kas cienīgs tēvs, bet no mūsu kaula! Un
tērauds. Ne pa kungu vīzei modīgs... Viņām

rūdīts kā

var. stāstīt visas

bēdas ...

Ta te

aizgaja gari, vientuļi gadi.
«Un laikam es arī tāpat kaut kur nosirmošu, no dzīves
vientuļā krastā izmests,» domāja Viktors. «Puķu te daudz.
Tas Oļas un Taņas jaunības dārzs. Kur viņu artistiskā,
klusā, balta istabiņa?»
Bet te jau viņu aicināja pie galda. Kā par godu vakara
tējai, Mišeņka sāka ar visiem zvaniem bimbāt. Un pie tam,
kā likās,
pats zvaniem taktī kaut ko līdzi dziedāja.
Ko viņš dzied?
prasīja ieinteresēts Viktors.
Muļķības. Atkal bus jārāj. Palaidies atkal.
Viņš dzied
«siļķ’ ar maiz’ un brandaviņ, siļķ* ar
maiz’ un brandaviņ ...» un tā bez apstāšanās,
teica
naivā Oļa.
Eh, ko tur! Viņš domā, ka tas asprātīgi.
Un

ko

tad

mes

sagaidīsim

no

mūsu

jaunā Zelta151

ieminējāsāk jau mēģināt, ka man liekas,
jās Matīsa tēvs.
Ja, es tamdēļ arī šodien nācu. Vēlētos pirmo reizi to
Ziloama dīķi iekustināt jau kaut rīt
kapu svētkos.
Laba ideja. Tik neuzmodini man tos miroņus! Kur
tad pagasts viņus lai liek?
Man kluss,
mierīgs pantiņš tematā: «Neviens no
mutes? Taču

mums

nedzīvo

sev,

un

neviens

nenomirst

sev

...»

viņš filozofisku šņaucienu‘sev
izmeklējies! Te jau jāsaka tīri vai: timeo Danaos... Nu
redzēsim, redzēsim! Tas no romiešiem sūtītas grāmatas
Skaties, zirgs,

kādu

XIV—7?
Es vēlētos sev tādu bagātu atmiņas spēju.
Tagad varbūt ar kumpetēm. Bet manos laikos visu
to, tā teikt, ar skorpioniem atmiņā iedzēla. Man kā teologam bursā jau bija bārda. Skurināju un plucināju viņu.
Viss, viss bija jāiekaļ no galvas. «Vanitas vanitatum
omnia

vanitas!»

Viņi šķīrās. Bija kluss vakars. Oļa un Taņa kādu ceļa
gabaliņu pavadīja Viktoru. Viņi visi uztvēra populāro
dziesmu «Jel nežūžo tā, rudzu lauks!». Un tālu atskanēja
viņu svaigās, rasotās balsis. Pāri rasas pilniem rudzu laukiem. Pēc brītiņa Taņa sāka tādu sarunu.
Man jums, Viktor Ivanovič, jāatzīstas, ka, tikko es
jūs ieraudzīju, man pēkšņi ienāca prātā: lūk, artistiska
natūra. Un man prieks, ka šoreiz neesmu maldījusies. Paun jūs
gājušas tikai dažas stundas, kad iepazināmies,
jau man liekaties tik tuvs kā vecs paziņa, kā brālis. Vai
tas

nav

dīvaini?

Nē.

Radniecīgas dabas acumirklī saprotas. Es, jūs
nobijos... Tiešām! Jūs man atgādinājāt
ārkārtīgi spilgti kādu man tuvu pazīstamu jaunavu. Jūs
viņas kopija. Varbūt arī viņa ir jūsu kopija? Jā, tā būs
drīzāk. Mīļa, laba meitene
Tas jau man arī kompliments, vai ne?
Kamdēļ gan ne?
Jums tur, lielpilsētā, jautri. Mēs mazā žīdu miestiņā.
Turpu pārcelts mūsu tā saucamais klosteris ar ģimnāziju.
Mēs dzīvojam kā ķiploku
piebilda Oļa.
desā,
Vientuļas, apspiestas. Bet par to vasarā gribas iztrako-

ieraudzījis,

...

-

ties. Vai nē?

Jūs taču nāksiet bieži

novič? Vai ne?

Dziedāsim

ņam skrieties! Kas pirmais
Un nepaguva Viktors ne
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pie mums, Viktor Ivakopā. Bet tagad, lūk, līdz tiltiuz

tiltiņa, tas kāju nolauzīs

...

saņemties, kad viņas abas jau

bija projām. Baltie lindraciņi vien noņirbēja, kājiņas nozibēja. Viņam bija velti skriet. Kad viņš pienāca, Taņa
sāka vaimanāt: «Kāja pu-u-ušu!»
Un viņam kļuva baigi. Vai tiešam?
tiski simulēja?
Te viņa saka
runa.

pilnā kakla smieties.

Citu reizi būs cita

Jeb

viņa tik artis-

Tada taču

bija

no-

noruna.

Kāda tad?

Viņam tūliņ visu vajaga
tas pirmais iemīlēsies,
tiltiņa

zināt...

Kas

izpauda

pirmais
Oļa.

uz

naivā

Ak tā?
Ak tā-ā-ā?! Nu, ar labu nakti! Lai pa ceļam jums
gadās mošķi un ērmi, un vecā ragana!
Un viņas smiedamās nozuda siltā vakara krēslā.
Viktors vēl ilgi stāvēja uz tiltiņa un domāja: Taņa ir
skaista, apburoši skaista. Ēteriska, caurspīdīga, kā pasaciņa. Kā viegls, balts mākonītis. Un mierīgā, vēsā
Marta
jau aiz šā mākonīša, kā migliņā, kā aizplīvurota. Viņā viss tikai
prāts. Zemnieciskais aprēķinātājs
prāts. Te plašākas kultūras ziediņš. Pat siltumnīmazs vulkāniņš. Viņas pasaule
cas augs. Un sirsniņa
skaistu jūtu pasaule. Marta it kā papildina. Sī
it kā
paplašina. Un elpa straujāka kļūst. Tur zinātne. Te māksla. Kādas uzmācīgi tumšas iedomas! Artistiska daba un
nākošais pops. Tur nekas nevar iznākt! Un par
plus
Martu tā nedrīkst domāt! Tā ir vieglprātība. Nepamatota
iedomība.

soļus. Viņos skanēja:
pretim nāk? Tad viņš
bez apdomas vēlreiz metīsies pavasara plūdos
Viņš, pārnācis mājās, iededzināja sveci un paraudzījās
dzeltenā spogulī. Vai tiešām viņā bija artista dabas paViņš gāja

Marta, Taņa

un

...

skaitīja

Bet

ja

dimdošos

nu

te laime

...

zīmes?

Varbūt

tumšā

acu

dzirkstā,

bālā,

interesantā

Bairona

vaigā. Dzeltenā Gogoļa ādas pergamentā?... Tie
jau bija vasaras nakts murgi... Vai tad vaigs no svara?
tev klētiņas
es
uznesu
Dēliņ,
viņš izdzirda,
augšā tīri siltu pieniņu... Ej nu, atpūties! Ar labu
nakti...
Circenis sāka tikšķēt aizkrāsnē. Circeņi konkurē ar lakstīgalām. Vai tas var būt?
Viņš devās dārzā. Raudzījās un nezin ko lasīja retajās,
bālajās zvaigznītēs. Nezin ko jautāja. Viņš bija iemīlētiešām, jā, nudien! Bet Martā vai Taņā? Lai dod
jies. Jā
atbildi pasakainā «baltā nakts»
...
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Viņš ierakās smaršotā sienā. Un ilgi nevarēja iemigt...
Jau rīta svītra margoja. Tad gurums viņu vārēja. Un
Taņas dzīvās acis pie pagalvja tik tuvu smaidīja, ka gribējās ar rokām viņu tvert...
Labi, ka asins straumes man no deguna neizsiti kā
citkārt Mozus ūdeni

no

klints!

Viktors mozdamies, vēl

pa miegam, dzirdēja zemu, pazīstamu balsi, Un, acis vēMan varis, ieraudzīja sevim blakus sēžam
Rutku!
kar pravietis rādījās un teica: «Apseglo tu savu ēzeli un
dodies uz to zemi tās Rasas, kur piena upes tek!» Ko arī
darīju. Tas piens, kā redzi, izdzerts. Un tavs smagais
kulaks no mana deguna ar godbijību saņemts. Pa miegam
tu laikam kāvies ar bizmaņiem bārgiem?
Nē. Divas gaišas matu bizītes es sapnī redzēju...
Draugs! He ncKyiuaft mcha 6ea ny>KAbi! Tu zini, kā
mana sirds sāp. Un nav viņai
tagad paijātāja. Ne ar dūri,
bet ar šo paegļa ceļa nūju es pa miegam būtu gāzis. Nav
dzen un dzen
man mājā miera. Kaut kas mani
garām
krogiem, projām pasaulē. Labi, ka te atdūros. Te tik kluss.
Un kalns te mājām aiz muguras kā vecs, apgāzts kuģa
dibens, meža klāts. Un tālu pakalnē uz mūsu pusi balti
ceļi vijas. Un vārnas gaisos ķērc... Bet ko redzu: sprediķa konspekts! Asarām vai Smaidiem slacīts?
...

Siltpiena apliets
Kad tad tas plūdīs?
Šodien
kapu svētkos.
...

Cilvēka

bērns!

Tad

paegļa nūju palīdzēšu.

celies!

Ja

ne

Es būšu šodien

es

tev

ar

tavs Arons

savu

tu

tas Mozus.

pērkona spēriens no zilām debesīm bija Rasas tēziņa, ka jau šodien Viktors pirmo reizi sprediķos. Tas
taču bija notikums viņa dzīvē, visā draudzes dzīvē! Un
viņš tik palaidnīgi, tik vienaldzīgi to pasaka! Cits te būtu
visu nedēju kā pa murgiem staigājis, rindu pēc rindas
iezīdis, nevienu tuvāk sev par versti nebūtu pielaidis. Visu
laiku saņēmies paļāvībā un svētā rosībā
Bet Viktors
nezin kur vazājas un teikšot sprediķi no nezin kāda tur
konšpikta, bez izrakstīšanas, bez izmācīšanās... Un tas
viss jau šodien pēc trim četrām stundām! Un te vēl, kā
par spīti, ierodas viņam tāds mežonīgs biedrs, tīrais razKā

vam

...

bainieks no balss, no izskata,
toriņu mežā ievedīs ...
Visi
ko
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no

ceļa rungas. Tas jau Vik-

majas uztraukti. Pats vecais nezin, ko ķert, ko sākt,
beigt... Viņi visi ies un brauks klausīties jaunā spredi-

ķotājā. Tik ganu meita mājās viena skums. Vai tad viņai
Viktoram un tam razbainiekam
Viktoriņš nav mīļš?
jājūdz īpašs zirgs. Vajag taču piebraukt tā pa godam...
Bet nav vēl ne zirgi sajūgti, jau abi bursaki, upītē izpelun
dējušies, liek melnās studentu cepurītes galvā
prom,
dziedādami kādu pasaulīgi jautru dziesmu. Tas Rutkis ar
tiem lieliem matiem un biezo rungu izņēmis arī vēl no
Viktora čemodāniņa viņa lielo Svēto Bībeli un pasitis tā
Un tā abi

lielīgi padusē, it kā viņš tas sprediķa teicējs.
aiziet! Gan jau braucēji panākšot.

Neprašas, pasaulīgi ēverģēļi! Tā viņi uz sprediķi
Un es gribēju visu
gatavojas!
pukojās Rasas tēvs.
nākas
baznīcas
stārastam.
un
kā
godam,
gruntniekam
pa
Ta rūgst jaunais vīns.
Baznīcēni, kas laida šoreiz taisni pa leju uz kapiem,
smaidīdami brīnījās. No Krievu kalna nāca kā tālu pērkonu atskaņas divu dziedātāju
smagu basistu dziesmas.
Tur
labāks

sacentās

no

rīta

paša

spēcīgāks bass.

un

Matīsa tēvs

ar

Rutku. Kam

Bija sagadījušies divi cienīgi

konkurenti.

Padevās beidzot Matīsa tēvs Rutzirgs!
jaunāks esi, tādēļ tev šerpāki skan. Dod man
tavus kumeļa gadus, un es tevi nodziedāšu no kalna lejā!
Tad tik mums šodien kapos skanēs
kā pastara tiesas baEh,

kam.

tu

Tu

zūnes!
Bet
lai

Viktors sēdēja, ieslēgts Matīsa tēva darba istabā,
koncentrējot jūtas, lai asinot sprediķa stilu.

Viktors

pardomaja visu, ko viņš teiks, bet katra
beigu akords bija
Taņa...

pla-

šāka domu slēdziena
Un tur

jau viņa staveja aiz

loga kā balts,

saules

ap-

spīdēts, viegls mākonītis.
Ei, bursak! Ei, cietumniek! Atver logu, te es stāvu!
operā, rociņas plātīdama un gar

tā

viņa improvizēja kā
logu grabinādamās.
Viktors acumirklī

skati

sastapās,

spektu kabatā
Bedziet

un

bija pie loga, atvēra to. Viņu rasotie
sasveicinājās. Viktors lika konnezināja, ko iesākt.

smaidā

cietuma!

Rīts tik
viņa mudināja.
smej.
Viktors izlēca pa logu dārzā. Viņi apsēdās lapenē un
notvīkuši klausījās viens otra sirds pukstienos. Bet tad atskanēja no lejas kā kļūmīgs «memento» sērais kapu zvans.
Dzīvo! Bet piemini, ka tu mirsi!
no

jauks. Putniņi dzied,

un

saulīte
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mūžīgi jādzīvo! Dzīvo tā, it
Viktors citēja šo nezin no
jāmirst...
kurienes atplūdušo sentenci. Viņš ar to pušķos savu spreStrādā tā, it kā tev būtu

kā

tev

diķi

rītu

būtu

...

Bet

vel dzīvosim! Mēs skaisti dzīvosim! Vai

mes

Viktor Ivanovič?

ne,

jūsmoja Taņa.

Labā meitene! Un roku rokās pa rasoto celiņu viņi kāpa
kalna lejā, pretim sērai nīcības dziesmai. Tā nebija

no

viņiem.
Rutkis uzmanīgi atslēdza mācītājā darba istabas durvis,
neviena vairs nebija
Logi vaļā, durvis vaļā, nedzird rūcam dzirnakmen’!

bet tur iekšā

...

iedziedājās Rutkis.
iesau-

Ko jūs kliedzat ta, jūs, smieklīgais cilvēks!
cās

Oļa.

jūs gaidāt? Laižiet
smieklīgs!
jums
Ak jus, Steņka Razins
Ko

vaļā

smieklu

slūžas,

ja

es

esmu

tīrais!

Vai tad

var

smie-

ties, kad kapsētā zvana?
Vai tad

mums

Varbūt arī

zvana?

mums.

Nekā, eņģelīt, neuzminējāt!
tei, kas dzīvo pilsētā
sirds

no

bēdām

Oi,

sirds

zvans

šodien

stūrīši,

zvana

par

vienai

žīdie-

godu mirusi. Tai

plīsusi...
plīsusi!

gavilēja
Oļa. Un Rutkis piebalsoja.

neapturamos

sauca.

Ir tādi neizsakāmi klusi,
un

Tur

man

bēdās

smieklos naivā

Kapu

un

kas

mūžīgu

mīlīgi

mieru

zemes

pauž.

un

dabas

Te cilvēku

kaktiņi

druva. Te

sēklu
jauniem asniem. Te aiziet viena pajaunai ceļu dod. Te noslēdz dzīves gaitu. Vārti
aizveras. Un nedzird soļu vairs. Te atpūšas. Un liegi
nedzirdama nāves miega elpa. Tai pāri žūžo dzīvās dabas
saule savus staun smilgas kustina. Un
smaršas, vēji

sēj zemē

audze

veco

un

lej. Un lietus straumes mazgā putekļus. Zem velēnām
nopūtas, ne vaida. Viņi aizgāja ar ticību, ka
aiz viņiem,
būs dzīve labāka un daiļāka.
pēc viņiem
Viņi varbūt tur kapa klusumā un tumsā pat mīļi smaida:
«Ai jūs, dzīvie
mīļie! Mīļojiet dzīvi, kā mēs mīlējām!»
Un sanāca te mīļie
katrs pie savas mīļās kapa kopiņas
un
sarunājās caur zaļām velēnām ar dārgiem aizgājējiem.
Un prasīja: «Vai labi
jums tur iet?»

rus

tik kluss. Ne

Un tie prasīja:

Nedzirdamas
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«Vai

labi jums tur tagad

bija šīs siržu

zemes

valodas, karstu

virsū?»

asaru

vel-

dzētas.

Kā

sudraba zvaniņš skanēja

mām Viktora

cauri

jaunā, aizkustinātā balss:

šām

netvera-

Ne sevim mēs

dzīvojam, ne sevim nomirstam!
Vējiņš purināja viņa matus. Pieiet vajadzēja un no pieatbīdīt
res
domāja māte. Saulīte karsēja sviedraino
pieri un karsto domu mutuli. Galvas zemē nodūruši, klausītāji raudzījās zemes dzijumos un meklēja tur mūžīgās
atbildes. Mirdzēja runātāja zeltītās drēbes, kuras pirmo
reizi pušķoja viņa plecus. Vēl spožāki bija viņa zeltītie
vārdi. Tie meklētās atbildes nedeva. Tie tikai jautāja. Savilka visu dzīvi kā vienā mezglā. Tikai pārgriezt viņu
un atbilde jau būtu. Bet šis mezgls žņaudzās ciešāk un ciešāk. Un beidzamā acumirklī, kad viss jau bija zaudēts,
kad elpa jau stājās,
runātājs vēl krāva virsū un virsū.
Un, kad atvērās jau kaps, kad nodunēja jau uz zārka pirmais zemes piks,
tad noklusa viņa balss kā stīga, kura
trūkst... Un klausītāji lasīja dziļi zemē rakstītus ugunīgus burtus. Tā bija atbilde. Katram sava. Un visiem viena:
mūžība!
nākotnei mēs dzīvojam. Tikai nākotnē
Sofisti jūs lieli!
Tā
sprieda vēlāk Matīsa tēvs.
ir liela viltība
izveicīgi apiet apkārt dogmatiskam jautājumam par mūžību un viņpasaules dzīvi. Tieši nepasacīt
lai katrs ņem, kā grib. Un tagad katram mājās aizvests jautājums ir līdz. Lai to tur drupina. Bet man būs
galu galā jāatbild.
Mani sajūsmina dzejiskā valoda un spilgtās, no pašas dzīves ņemtās ainas,
atzinās Taņa.
Es tikai jūtu, ka viņš nemelo,
piemetināja Oļa.
Eh, kumeļi jūs visi!
nobeidza Matīsa tēvs.
Jūs
jau vairs nerunājat baznīcas, bet avīžnieku valodā. Un kur
viņai gals, kur mala?
Matīsa tēv! Es, nudien, runāju tikai pats savā va...

lodā,

taisnojās
Jauns

Viktors.

zaļš tu vēl esi. Un pats vēl nedzirdi, ko
runā. Nāks gadi, nāks dzīve. Un, kad tā tevi sāks malt, tad
un

tu katru

savu vārdu dzirdēsi. Nebirs tie kā pelavas. Slīcipirmos kucēnus.
Tīkamā ģimenes pulciņā ritēja tālāk šī diena. Matīsa
tēvs bija tas, kas saprata jaunību. Rasas tēvs kā apmig-

nāsim

lots, kā kaut ko neizpratis, aizbrauca. Juris izgaidījās gan
pie kroga, gan pie skolas un arī devās mājās. Sak, ko tur!

Sprcdiķotājiem

jauka dzīve.
šķīrās pievakarē uz tiltiņa. Bija
jaunie
atkal skriešanās pēc norunas. Kamēr Rutkis turēja Bībeli,
aizvien

Viņi četri
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skrēja Viktors ar Taņu. Tad Rutkis ar Oļu. Rutkam nekad
pirmām tikt pie mērķa. Un viņš vienkārši atzi-

neizdevās

jau neprecēšos. Man nav vajadzīgs.»
jutās tā kā sapnī. Kad viņi reizē

nās: «Es

ar Taņu
bija noskrējuši līdz tiltiņam, viens otru saturēdami, viņi

Bet Viktors

apmainīja jautājošus skatus.

Kā bija

ar

to

vakarējo norunu?

ātri

jautāja Vik-

tors.
Mana

atzinās
kāja bija pirmā uz tilta kokiem,
jāatbild! Nu, tad es teikšu atklāti. Tāda man
daba: paliek, kā jau vakar norunāts.
Un Taņas acis
spoži iemirdzējās
Tad tiešam arī šis sapnis sāk piepildīties? Un vienā
Man

Taņa.

...

dienā ...
Vienā

stundā

daudz

kas

var

notikties.

Bet šis

sap-

paliek tikai mūsu sapnis! Mūsu laimes noslēUn
ko
jūs teiksiet, Viktor Ivanovič?
Viņš paskatīpums.
jās tikpat droši viņai acīs un neapdomājies teica: «Es
zvēru pie šā tiltiņa, pār kuru dzīve iet, pie šā līkā vītoliņa,
pie mūžīgiem upītes ūdeņiem, ka es jūtu pret jums to
pašu...»
Un tai pašā momentā viņš atcerējās Martu. Nu viņš jau
otru reizi meloja. Kas to bija izdomājis, ka viņš mīl Taņu?
So nebēdīgo trakuli. Bet Taņa silti spieda
viņa roku. Rociņas viņai drebēja, un viņa nobeidza:
Es nebiju maldījusies, kad jūs ieraudzīju. Sirds man
nis

lai

to teica.
Man
Tikai

ne

Vai dzirdat? Mums vēl jāizviņa jau skrēja pretim Rutkam un

skūpstīties!

Un smiedamās

aug!
to

ar.

baidīja.
Tas

smieklīgais Rutkis nekādi nevar manī iemīlēUn viņi
un tamdēļ gute Nachtt
jokoja Oļa,

ties,

šķīrās.
Tilts

bija pāriets. Vai nojaukt to aiz sevis?
Lūk, kur nu tev ir slavenās «jeparhialkas», kas izdau-

dzinātas nezin par kādām nonnēm! Sīs abas taču
par kaut kuru karstu žīdieti, vai ne?
Nerunā tik brutāli!

pārākas

Vai tev

Taņa iekodusi?
Āda par biezu.
Es, brālīt, tavai ādai vairs neticu.

Kad

viņi bija pie baznīcas kroga, Rutkis pēkšņi

cās: «Vai atceries, ko
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teica Matīsa tēvs?

iesau-

Pirmie kucēni

jāslīcina! Un vai tad mēs šai autoritātei neklausīsim? Tā
jau kā pravieša balss.»
Viktors šaubījās: šīs dienas sprediķis un
krogs!? Bet
tad atkal atcerējās Martu. Viņam šī atmiņa it kā iedzēla.
Un viņš turpināja savus lielos melus. Paslēpa Bībeli zem
svārkiem un gāja iekšā
vācu galā. Jo lielajā istabā bija
kā bišu stropā. Te viņi atrada priekšā abus Krievu kalna
skolotājus, skolotāju semināristus. Nu bija gadījums arī
ar tiem reizi tuvāk iepazīties.
Lūk, nāk tas cilvēku dēls
ar
visu savu gudrību padusē!
Viens
smējās viņi.
te.
sprediķis tur, cits
visi tādi paši muitnieki un varizeji
Kas tad nu!
vien esam,
Duci alus! Bursaks grib
nobasēja Rutkis.
dzert. Jo visu dienu ir rīkli žāvējis kā buti.
Bet ir gan tev rīkle kā lielgabals!
un stiprāka! Un tā arī prasa
Klājiet tad nu vaļā savas gudrības, lai no tām viņa,
tā dvēsele, arī pilna top!
Kas nu mēs par gudriniekiem pret bursakiem! Tie
jau mūsu nākošie dīdītāji.

Mana dvēsele vēl lielāka

dzert.

Vai tā

menažērija? Un vai jūs lopiņi? Es esmu pirotrais. No
pasaulē un tur tas sprediķotājs
šejienes tad sāksim. Ko jūs uz to sakāt?
Kad būsiet par popiem, tad tā nerunāsiet...
Un tā iesākās tas strīds, kas neizbēgams, šīm divām
sugām satiekoties. Tas strīds, kurš asi velkas no gada uz
gadu katrā krievu kalnā. Sī mūžīgā nesaprašanās starp
priesteri un viņa aizbildniecībā un morāliskā kalpībā atrodošos skolotāju personālu. Starp privileģēto un darba
rūķi.
mais duraks

Te kompānijai
pievienojās arī kādi citi pagasta inteliģenti. Sāka šķirstīt Bībeli. Un runāt par tās noderību un
vajadzību. Te bursaki bija savā elementā, un viņu asprātība nežēloja neviena, kad bija jāaizstāv šī vecā gudrību
grāmata. Tā taču citāda nekļūs, kad viņu sāks labot baznīcas krogā! Kārstīja pa durvīm galvas arī citi kroga apmeklētāji un novēroja šās dienas sprediķotāju. Esot gan
puikam moža dūša! Lūk, kā alu sukājot! Tas tik esot cilvēks, kas varot tā pamielot dvēseli. Un tad pats kopā ar
tautas brāļiem īstā priekā pie alus kausa mieloties.
lelīda te arī Mišeņka. Spaidīja un
bučoja Viktoru. Bija
jau lielā istabā pie draudzes cilvēkiem piesūcies. Stāstījis

tur, ka

viņš kopā ar Rasas Viktoru študierējis. Un viņa
pusmāsa esot jau Viktoram tikpat kā brūte. Un šis esot
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cietumā

sēdējis. Un vēl sēdēšot, ja vajadzēšot. Jo netaisnī-

bas nevarot paciest.
Tik par to māsu

lūdzu

gan

tā

klusāki

un

apdomī-

teica Viktors.

gāki,

jau pats dzirdēju vakar vakarā, kā Taņa OJai
Ja vajag, es varu abas
stāstīja,
taisnojās Mišeņka.
viņas piekaut, lai nerunā muļķības. Tēvs jau mani arī sit,
kad dusmīgs
Nevajag, Mišeņka, nevajag! Jūs visi labi cilvēki.
Es

...

Jā,
fistu

es

labs cilvēks, bet nepastāvēju ne par telegrāviņš sāka raudāt. Rutkis laida vaļā savu

Un

...

kurš joņoja pa
visu
pļavu, kad pinekļu pārrāvis

krogu kā zirgs pa
striķa norāvies. Sī balss

baznīcas

basu,

un

no

pievienojās Rasas tenors un
Un tā atgūtnēm skanēja
vācu istaba līdz pašai rīta gaismai, kad sāka izklīst
nogurušie. Vēl dzirdēja tikai Mišeņku žēlojamies: «Kas es esmu
tagad? Tikai zvaniķis, tikai zvaniķis!» Un tad arī tas nogura un turpat pie galda sāka kūkot. Abi skolotāji krāca,
mugurām saspiedušies kopā.

pārklāja

visus

kompānijas

strīdus.

nelīdzenās

Tai

balsis.

Bet

Rutka balss vēl pāri visām šīm drupām skanēja.
bija bursaku lepnums: visus no kompānijas izdzert un
izdziedāt laukā. Palikties vienam kā uzvarētājam. Kad atspīdēja pirmais rīta saules stars, arī viņi abi cēlās un gāja
mājās. Un nejauks, vēss viņiem likās rīts. Nedzirdēja viņi
cīruļu. Nepriecājās par saules staru. Kad bija jau gandrīz
laikam
pie mājām, atcerējās, ka kaut kas ir aizmirsts
turpat vācu galā
Tas

...

Kur
Bet

mana

Bībele?

Rutkis gribēja

bungot augšā meitas. Lai
dejot. Ko tur tik ilgi guļot?
Un

iesaucas Rasa.

skriet

pie kaimiņu klēts durvīm
nākot

grūti nācās iestāstīt, ka

ar

bursaku

meitas

un

reinlcnderi

jau visas būs

pie

darba.

Laimīgi viņi nokļuva uz savas klēts augšas. Kad modās, gāja upītē vēsināties. Un tur siltā saulītē atkal gura.
Un krastmalā
izstiepušies gulēja kā paradīzē, par brīnumu
visiem

mājiniekiem.

Pamodās

ņiem

sānus

Ta

no

sāpēm. Karstā saule bija nocepinājusi vi-

un

muguras.
ir viena no
Ēģiptes

berzēdams sāpju vietas.
ierīvētu.
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mocībām,
žēlojās Rutkis,
Nezin, kā būtu, kad ar sāli vēl
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No kreisās
pirmajā rindā:
Melngailis, K. Skalbe; otraja
Melderis (žurnālists), P. Gruzna
g.

E.

Pavils Gruzna. V. Zeltiņa glezna

(fragments)

Voldemārs

Zeltiņš pie

1900.—1905.

Jauna

molberta

g.

latviešu teātra zāle

Voldemārs Zeltiņš A. štrāla

zīmējums

1909.

g

P.
uz

fotogrāfijās:

Gruznas „Memuāru“ lapaspuse

«Pāvulam,

kas

ar

L.

Stengeles fotogrāfiju.

pie daudz kā vainīgs»

Uzraksts

P. Gruzna. J. Zeberiņa šaržs,

publicēts

«Jaunākās Ziņas»

1928. g.

1. marta

Lai

kaunoties

taču

no

pasaules!

darza

no

sauca

dusmās vecais Rasa.

Tiešām, ka Ēģiptes mocība. No sāpēm

ne

gulēt,

ne

sēdēt

vairs

lāgā nevarēja.
teica Rutkis,
ka mums
Tā ir zīme no augšienes,
jāieņem vertikāls stāvoklis un jāliek kājām strādāt. lesim
meklēt sev citu tēviju!
Ne jau nu es tevi lielīšu, ne nopelšu par tavu dzīvi,
Tu vēl esi jauns. Bet tā savu dzīvi
teica Viktoram tēvs.
nesāk tas, kas grib sprediķot: «Ne mēs sevim dzīvojam,
—

nedz sevim nomirstam.» Ja
raisies nost, kas tad būs

ar

jau tagad tu

tevi, kad

no

tu aiziesi

tā kā

mums

vēl, kā

sme-

jies, uz Tērbatu studēt? Pazudis cilvēks! Tamdēļ
apdomājies, dēls! Un piemini, ka tavs pirmais uzdevums
palikt un strādāt tepat mūsu starpā, mūsu vidū, par godu
Dievam

un

cilvēkiem.

Agri vēl par to visu runāt,

atbildēja vēsi Viktors.

Bet vakarā būs par vēlu,
teica tēvs.
Tad miegs nāk,
piezīmēja savā basā Rutkis.
Pret
Tur

vēl ir zāles, un to pietiktu arī jums.
stipra driģeņu tēja,
vientiesīgi turpibet tagad uz laimīgu atkalredzēšanos. Mēs

miegu
der

man

labi

nāja Rutkis,
abi aizejam.

Uz kurieni? Man taču tas bus jāzin.
jau paši vēl nezinām. Taču tepat pa Malienas
Sveici kāpelēsim. Kad Viktors pārnāks, izstāstīs.
Mēs

Svētdien «Pērkona korim» koncerts

Gaiziņkalnā, tad

draudzes Pogaiņu kalnā. Un tā šur

mūsu

un

tur

visu

atzinās Viktors.

vasaru,

Man tā pirmā dzirdēšana. Tad tā tagad aug nākamie
draudzes gani? Kā klenderi!
Bet
savu

mēs taču tā klenderēdami

uzmeklējam un vācam
ganāmo pulku, kuram jābūt kā smiltīm pie

nākamo

jūras.
vāciet

Vāciet,

smiltis!

Redzēsim, ko

jūs

uz

viņam

celsiet...
Kad abi klenderi bija pāri kalnam, viņi līksmi iesmējās.
un lasīja Martas vēstuli.
Viņa dzī-

Un Viktors atplēsa

vojot jūrmalā
ņas

domājot
bezgalīga

un

laime esot

graudi jūrmalas kāpās
Un
Es

ko

tu celsi

par
kā

par Viktoru. Un viviņu
jūra, neskaitāma kā smilšu

...

uz

šīm

smiltīm?

prasīja

Rutkis.

pats laikam viņās aprakšos ...
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Gaiziņa tāls ir skats. Sevišķi, kad lietus apkārtnē ir
lijis
apvāršņa dūmaks izklīdis. Tad raibā, līksmā
ezeri un
virknē spožos saules staros rindojās tur zili
zaļas birzes, druvas bagātas un pļavu tepiķi, un torņi
balti, muižas, baznīcas un pārtikušu ļaužu sētas. Visapkārt
No

un

kalnu puduri un uzkalni. Bet skats tiem
Gaiziņkalnam
pāri sniedz. Līdz pašai zili violetai debess malai
tā vērstis sešdesmit. Pret rītiem tumšu, zili zaļu mežu jūra.
Kad pār tiem negaiss iet, tad viņi kūp un vārās tā kā
milzu katls. Un zibeņšvīkas tā kā čūskas lokās. No lejas
tālāk pērkonbalsis nāk, kā jūras viļņi
paist un bēg. Te
kalnā saule spīd. Un it kā smej par pērkontēva bezspēcīgām dusmām. Un viņa mākonim tad apkārt spožu varavīksnes stīpu jož. Lai viņu valdītu. Pie zemes beidzot piespiestu. Kad raugās šinīs ainās, tad tiešām sirds top brīvāka un viss ir tā kā atgarots, kā pacilāts. Te tūkstoš
pēdu augstu pat gaiss jau dzidrāks, tīrāks liekas un mākoņi tik zemu peld, ka vai aizsniegt varētu, uz viņiem papabraukties. Ir neuzrakkāpties, uz viņiem uzsēsties un
stīta pasaka par piebaldzēnu, kas tā darījis, un pat lieli
visiem

kungi brīnījušies, kur šis rītā Rīgā, brokastā Cēsīs, pusdienā jau Vestienā. Tik piebaldzēns reiz ticis pērkonam pie
šķiltavām un tās nozagt gribējis. Par to tas nosperts zemē
ar
visu savu mākslu uz mākonīša braukt un Gaiziņkalnā
paglabāts.
Te

mēdza «Pērkona koris» koncertēt.

te šoreiz ļaužu bija! Jūra. Visas krāsas, visa jaunība, viss skaistums, cēlums, lauku lepnums, diženums. Un
bursaki te visas uzmanības centrs. Kā viņi dzied, kā viņi
Kas

zeltenes

prot smīdināt un dancināt! Un paši beidzot apprecē it bālas, gaudenas un vecas mācītāju meitas
puskrievietes, pat īstas krievietes. Ar pašu saimniekmeitām
tikai palaizās. Tā medaļai tā otrā puse
...

Skat, svētulis Andersons

mazais Cinīts,
jau sirdsdraugs, viņam līdz. Viņi arī gribot dziedāt
līdz, cik spēšot. Tā uznācis tiem untumības cēliens tāds,
kad sirdis prasoties it kā zaļās ganībās. Un viņus liek pie
gaļas zupas, lai spēcinājās vīri. Lūk, pie ratiem stāv Latgales bursas audzēknis, tas Liepu Justs, lielu pieri, baltu,
apaļu žodu, liektu degunu, ar ūsām un garu matu vīšķi
pakausī. Pēc ģēnija tas izskatās. Un Veidenbauma formas
cepure tam tikko galvu sedz.
Viņš pretim smaida Rasas Viktoram un labsirdīgi sārtomuti ver, un gudri groza ūdens zilās acis. Sak, celiet sev
kā
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ar

ieradies! Un

apzinīgi likumus! «No tālienes

es

atbraucu. Nu reizi

jūsos

paklausīšos.»

jau cienā viņu ar alu. Viņš negriboti dzer. Ar
sintēzi
Šiliņu jau viņam sācies strīds par Hēgeļa tēzi
un antitēzi. Un, kā jau tas parasts,
viņu uzskati ir, bez
šaubām, vienādi, un viņu abu credo sākas no frāzes: «Visa
materiālais haoss ar viņam imanenti emanenti
pamats
piemītošo tieksmi attīstīties bezgalīgās gradācijās pēc tieksmei piemītošās likumības, kur vecās formas nīkstot rada
jaunas formas. Un visa mērķis guļ pašā šajā attīstības
procesā. Un absolūtas patiesības nav. Tik matērija
Bet

haoss

te

ir kas absolūts...»

Tā ir bursaku uzskatu sakne.

lūk, viņiem vajag pamatīgi izstrīdēties, lai tad nonāktu pie tām pašām durvtiņām, pa kurām abi bija izgāBet,

juši. Šie strīdu labirinti
lepnums.

ir bursaka

untums, viņa vājums

un

Gaišs Dieva brīnums ir tas, ka no Malienas dziļumiem
kājām šurp ir atnācis Brencis, alias Boriss, Bumbiers un
pievienojies Andersonam kā viņa plaušu draugs.
Lieta tā, ka arī Bumbiers līdz ar Mierinu bija buršu
beidzis un nu gāja pasaulē. Kā dzirdams, bija nolikts uz
Liepāju par psalmotāju, lai nopelnītu ceļa naudu un laistos uz akadēmiju. Jā, šī bija tā apsolītā Kanaāna ir viņam,
ir viņa plaušu draugam
Andersonam.
Bija Bumbieram savas individuālas īpatnības, kuras ir
vērts, lai tās reģistrē. Un līdz šim arī nav bijis tādas atklātas izdevības.

Milzīgs bass kā bazūne, uz kuras viņš nekad netika
spēlējis, citādi izkonkurētu pat Rutku.
Milzīga piere. Ja ta Šiliņam bija kā piesta, tad Bumbieram

kā

vecās mātes pūra tīne.

spēks plecos un dūrēs, arī zobos un kājās. Viņš
varēja pacelt gaisā katcdri ar visu skolotāju. Kad
viņš no bursas aizgāja, tad ielika jaunu grīdu tanī koridora galā, kur viņš mēdza
pastaigāties, rokas sakrustojis
uz krūtīm,
pieri atgāzis kā siena kaudzi, kurai pārlūzusi
kārts, un garstulpu zābakiem klabēdams tā, ka pats rektors apakšstāvā vati ausīs bāza. Sak, atkal promenē Bum-

Mļlzīgs

klasē

biers!

...

Milzīga klusuciešana

un
gavēšana uz siļķes, kartupeļiem un skābētiem gurķiem, un kāpostiem.
Milzīgas zinašanas, kuras viņš bija sevī iekšā ieņēmis,
bet lauka nelaida, jo, kā jau teikts,
gandrīz nerunāja. Arī
skolotājiem atbildēja ta, it ka tiem parādītu sevišķu godu.
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Milzīgs atturībnieks, anahorets un vientulis, kas staigāja kā pa tuksnesi. Un glabāja laikam pie sevis kādu paslēptu talismanu.
Ko viņš bija šurpu atcilpojis
«tautā

iešanu»

sakāvies

ar

negribēja

savu

ne

vecāko brāli

uz

Gaiziņu, kad viņš par
Varbūt bija vakar

dzirdēt?

saimnieku

un nu

izklaidē-

zinātniskā

ekskursijā pa apkārtgulošiem tuksnešiem?
jās
Kā arī nebūtu bijis, bet viņš pie zupas katla negāja un
jau laikus ieņēma sev vietu uz kāda stipra kļavas zara,
taisni pretī tai «bīnei», uz kuras drīz vajadzēja sākt pērkondēliem ducināt.

izstaigājās misticiozais Liepu Justs,,
palikās transcendentāls kā bišu kārns augstu kokā, lai tam nepiekļūtu ne skudra, ne lācis.
Te lejā sāk rībēt bungas. Orķestris maršu sāk. Visas apkārtnes lielākais mākslas mecenāts drēbniekmeistars Ķiploks iet pašā priekšā, baltā vestē un cimdos, karogu rokās.
Velti

ap

Bumbieru

jo viņš bija

Aiz

un

staltie bursaki. Aiz viņiem
viņa orķestris un rindā
upe plūst. Pret kalnu plūst! Pie mākoņiem!

tauta kā
Un

svētki

sākas. «Pērkona

kora»

dziesmas

skan.

Līdz

pašam vakaram, kad darvas mucas kūpēt sāks. Pastarpām
dejas, rotaļas.
Atbraukušas arī Oļa un Taņa. Pats Matīsa tēvs noklauJo viņam prieka
sās dziesmās tā no attālāka krūmāja.
vietā neesot visai pieklājīgi sēdēt. Un pie katras spēcīgākas dziesmas viņš piekrītoši galvu krata un dudina: «Ak
tu, Vārava zirgi un viņa jātnieki!»
Tad pauzēs lejā dodas. Tur birzes malā, sausā vietā,
Rutka nonomātais siena šķūnis. Te bursakiem ir galvenais
štābs. Te zupas katli, pazīstamo zirgi, rati sabraukti. Te

ugunskuri spīdēs. Te steķos pašā gravas malā alus
cels, kad viss tur augšā būs pa godam veikts. Te
Zariņš ar Matīsa tēvu par medicīnu strīdas. Jo kas tik
bursā nav mācīts: ir medicīna, ir vecā ebreju valoda!
naktī

mucu

Jo
un

Zariņam tā indeve: viņš cilvēcei grib būt par dvēseles

miesas ārstu.

Tapat atkal tas Latgales bursas ģēnijs, tas Liepu Justs,
diriģentam Eklavu Jānim skaidro:

«Pērkona kora»

Jūs dziedat
lai

no

iekšas

ārēji. Bet vajag vairāk suģestīvi. Tas ir,
skaņas nāk, no pašiem krūšu un jūtu dziļu-

miem. Un tad arī klusa

dziedāšana liksies kā

forte. Jo šai

noslēpumainai skaņai
noslēpumains, tālu nesošs spēks.
Kā to, piemēram, darīja klasiskie grieķu aktieri...
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Bet

ta

jau tad būs tāda vedera dziedāšana kā

pie

vāciešiem.

Nevajag atkal skaņu laist taisni uz diafragmas, ka
viņa neiekrīt vēderā. Bet tā liegi, it kā uz Fauna burvju
stabules.

klausītāji vēl ilgi trokšņo un negrib rimties Zaķīšu
dēļ. Lai tas ar savu sudraba tenoru vai trešo reizi
dziedot to «kolokoļčiku». Tāda bija kāda krievu dziesmiņa,
kuras dāmām sirdis lūza. Vai arī «No rīta mazā gaisno
Bet

Paula

miņā

...».

Vēl trakāki!

Oļa vai ar varu ķērās Zaķīšam piedurknē. Cik viņš
esot mīļš puisītis! Lai taču ļaujot viņu krietni aplūkot.
Un

bija gluži greizsirdīgs. Un Antons Bergs par
Taņu izmēģinājās. Tā nebija pieietama. Mieriņš
pūlējās tai iestāstīt, ka vajag studēt un uz Sveici

Rutkis
velti

ap

velti

braukt.
Mana Šveice

māksla. Vai ne, Viktor Ivanovič, mēs

abi mākslai

riņš

man

kalposim. Tur jūs mani pabalstīsiet. Lūk, Miegrib prātus sagrozīt.

Nu, Rasā daudz neklausieties! Viņš pilsētā kādai
jaunkundzei ir apsolījis nodarboties ar zinātni. Jums
atkal ar mākslu. Vai tas nebūs viņam par daudz?
Vienkārši

viņš ir progresējis.

Tur

jums taisnība. Arī ka garīdzniekam
piemērotāki nodarboties ar mākslu.
Kad kļūsi par
Vai

ko.

mūsu

jas?

tu

neredzi

cienīgtēvus,

man

būtu

garīdznieku, tad nenodarbosies ne ar
tagad pat, apstaigādams pa vasaru
kādu

ar

mākslu

tad

viņi nodarbo-

...

Jūs, Mieriņa kungs,

uzbrūkat manam papiņam. Un
taktiski,
piezīmēja Taņa.
Es jau tā vispāri...
Kas tā par jaunkundzi, kuru minēja jūsu kolēģis?
taujāja Viktoram Taņa.
Nieki. Kāda pazīstama.
tas

nav

Ak

ta!

Bet

sakiet

kādu citu mīlēt? Vīrieši

vai

jūs varētu bez manis

taču mīlot

daudz

arī

sievietes vienā

paša laikā. Tā teikt
paralēli.
Kāds naivs jautājums! Ta jau tad nebūtu īsta mīlestība.
Un jus vēl neesat
skūpstījuši nevienu sievieti?
Protams, ka ne.
Cik tad jūs naivs!

165

Bet, ja

es

tagad jus noskūpstītu, vai tad

arī

es

vel

būtu naivs?

... Bet tā, ka neviens neredz. Man citādi

—Es nezinu
būtu kauns.

Jus pati naiva! Vai te kāds

mus

redz?

kuram cauri

stiepās kājceliņš uz
Viņi apstājās alksnājā,
šķūni. Un kā divi plēsīgi zvēriņi raudzījās viens

bursaku
otrā.

Nu, ko tad tu gaidi?
apjuka Viktors. Un nespēja viņš
Ko es gaidu?!

ne

apdomāties, kad Taņas rociņas apvija viņa kaklu un viņš
sajuta viņas kristāla skūpstu. Tas- bija negaidīts jaunas
laimītes mirklis. Kaut to varējis paildzināt, lai viņš neizzūd kā

sapnis
Jā, to m

no

...

ā k

s

1

u

arī es

viņiem Mieriņa balss.

nam

saprotu!
Nebīstieties,

noskanēja netālu
es jau to nevie-

neteikšu!

akmeni spētu triekt šinī mirklī Mierinām.
ar
Taņa, it kā nekas nebūtu noticis, mierīgi turpināja:
«Nu, kurš tad no mums tagad ir tas naivais?»
Viktors
Bet

Mēs

jau tikai jokojam

Labi

...

joki! Skaisti joki! Man
jās labsirdīgi Mieriņš.

atvainojās Viktors
ar

tādi

patiktos,

smē-

Es tos neskaitu par jokiem,
teica stingri Taņa un
ilgi, pētoši skatījās Viktorā. Mieriņš jau bija projām. Viktors karsti apkampa Taņu.
Tu mana vienīgā, brīnumainā! Tu pati dzīvā dzīvīte! Tu,

tu!...

pretim jaunai dzīvei. Bet Viktokājām zeme līgojas un neseno kapu
tālās atskaņas jaucas šai klusā, skaistā brīdī.

Viņi gāja lejā
ram

likās,

zvanu

Vai

ka

no

kalna

zem

viņš atkal meloja?

Viņš taču mīlēja nebēdni Taņu! Martu tikai cienīja. Te
bija uguns, tur tikai siltums. Te mīlestība, tur tikai draudzība. Skūpsti aizmirstas. Tie nožūst kā asaras. Un vai
cilvēks var atcerēties, cik reizes viņš dzīvē raudājis?
Čūska un balodis
tā ir bursaku emblēma. Viņš ir nekrietnelis, mānužnieks, palaidņiks! Tādiem dīvainiem vārdiem Viktors sevi

mierināja. Un tālu gāja līdzi Matīsa tēva
O|u un Taņu. Un ilgi vēl raudzījās uz
aizbraucējiem. Līdz tie nozuda ceļa līkumā. Tad griezās
atpakaļ uz bursaku mītni.

ratiem,

vadīdams

Trīs dienas te pa
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šķūni dzīvoja kā čigāni pērkondēli

bursaki.
mirt.

Svinēja

triznu,

lai

gan

neviens

bija

Drēbniekmeistars

vēl

netaisījās

atstājis

visu savu
Ķiploks
rūpniecību un visu sevi ziedoja bursaku untumiem. Vārīja
tiem pusdienas, brauca pēc alus, pēc papirosiem. Uzupurējās mākslas labā, kā viņš teica. Naktī pie ugunskura te
norisinājās spocīgi strīdi, skanēja dziesmas, mirdzēja pat
kāds rapieris, kuru bija atstiepis tuvējais ģimnāzists, arī
nākošais Tērbatas teologs, sirdspuisis
Apkalns. Tika te
izkarots pat duelis
sirds dāmas dēļ un tā teiciena
«Antiņ, kur stabulīte» dēļ
starp Rutku un Bergu. Ar
vienu rapieri nevarēja abi reizē durties. Tad ņēma un ķētam taisnība.
rās savās cepurītēs. Kam būs stiprāka
Abas saplīsa. Un tāpat skrandainās tad abi staigāja. Tika
tiesāti te pret dzīvi indeferentie draudžu gani, ģimnāzisti,
korporeļi studenti. Vai tad tie arī, sak, nevarēja pabraukāt
nespējīgi laipa Latviju ar savām dziesmām? Sliņķi un
kam. Kaut nācis kāds izkauties! Visas patiesības te tika
aplūkotas, visas vērtības otrādi apgrieztas. Tā vien likās,
ka visa pasaule te ir sablīvējusies. Un tad visas cilvēces
vidū stāv kā

bursaks. Un,
vienīgais patiesības stabs
tā būs! Bez viņa atļaujas un sankcijas
viņš teiks,
viss ir nulle. Stūrgalvīga bija šī viņu īpatnība
nepie-

ka

mēroties, bet visu

piemērot sev, pārāk individuāli vērtēt,
spriest. Kad tur lai visi likumi un taisnība drupās grūst.
Tāda reaģēšana varēja rupja likties
nekulturāla. Bet
viņā bija daudz apslēpta spēka, daudz skaistas oriģinalitātes. Kā pretstats kulturālai mazasinībai. Kā talants
pret rutīnu. Kā atklāts spēks pret slēptu viltību. Patiesību
analizēt,

acīs teikt. Tas

bija, pēc kā bursaks slāpa.
Liepu Justs likās pats sev tik izsmalcināts, ka tikai plecus raustīja
par Malienas bursaku mežonību. Viņš tādu
rupjību vēl nebija dzirdējis. Viņš, kas savu tēlojumu «Pazudušais dēls» jau bija iesūtījis «Mēnešraksta» izsludinātam literāriskam konkursam,
viņš brīnījās, kur te vēl
varēja viņu starpā eksistēt tādas maigākas dabas kā Rasa,
Zariņš, Zaķīts un Šiliņš. Kur Rutkis mūžam skaitīja par
savu ideālu
piedzerties. Un tad nejēdzīgi bļāva, katru

lamāja, skrēja

mežā. Ar varu un mokām dažreiz bija, jāpiedabū pie tās dziedāšanas
Bet, kad bursaki dziedāja, tad tiešām it kā atklājās viņu
kristaltīrās, spēcīgās, neievainotās dabas. Tās vai uz varoņu darbiem iejūsmināja. Aiz robustās bursaku čaumalas bija cēls
veselīgs kodols. Tam vēl bija jāveidojas.
...
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Kā spirgti pavasara pali plūda dzīve. Un viņai līdzi
bursaki klīda

visu

savām dziesmām

vasaru

un

paši

pa Malienu.

sev

Jūsmināja tautu
meklēja jaunus ideālus.

ar

VIII

CEĻA JŪTĪS
desmitais gads teologam vairs nav grūts.
viņš bursā tikai spārnus sev audzina. Un sapņo par
to dienu, kad viņš varēs ligzdu atstāt.
Bursaks te nejūtas vairs kā skolnieks, bet jau kā students. Atļaujas arī sev mazas brīvības pie visa cietā režīma. Bet te arī pēdējais pārbaudījums. Kas sāk par agru
kūsēt, tas var izbeigt ar katastrofu.
Un te arī sākas notikumiem bagātais laikmets. Neskatoties uz visu garīgās iestādes struktūru, uz pieradināšanu
izaudzināt kluun pat nežēlīgu stingrību, bursas nolūks
draudzes ganus, krievu gara potētājus
sus
klusiņām
Beidzamais

Tad

cieta fiasko.
Velti bija remeši pūlējušies. Ar katru pavasari pūta
spirgtākas jaunu laiku, jaunu ideju vēsmas. Un agrākais
bursas ideāls bija zaudējis savu pievilcību. Labākie spēki
no tās šķīrās jau laikus. Un meklēja sev
dzīvē jaunus ceļus. Garīdzniecībā pārgāja tikai nolemtie, kuriem citas izredzes vairs nebija. Un tā beidza pilnu bursas kursu arvien neliels biedru pulciņš.
Te nu beidzamais moments to gaitā, kuri bija tik spītīgi
paši sevi audzinājuši. Paši sev līdumu līduši. Un palikuši
ik acumirkli viņu patstāvību
sev uzticīgi blakus oficiālam,
apdraudošam dogmatiskam institūtam līdz ar viņa rituālo
režīmu.

Šiliņš, sabijis pēdējo

kaut

kur

Limmadā, igauiemīlinājis sevī savu skolnieci
ģimnāzisti, tūdaļ rudenī telegrafēja viņas tēvam: «Es tūdaļ iestājos universitātē. Izlūdzos jūsu meitas roku, un
garantējiet man tūkstots rubļu pirmajam studiju gaņos,

par

mājskolotāju

vasaru

un

dam.»
Atbilde

bija tāda: «Jūs laikam neesat normāls. leteicu

jums griezties pie psihiatra.» Šiliņš galīgi sašļuka uz sava
bursas sola. Ģimnāziste acīmredzot bija viņu krāpusi. Jo
pati bija šo niķi izdomājusi. Vai te nav jāienīst sieviete?
leradās bursā arī Mieriņš ekspreša apģērbā. Viņš tagad
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iestājies eksprešu artelī

proletariāta
tad

slimību

sava

diloni.

brāļa vietā, kurš miris
Nokalpošot kādu laiku

ar
un

ārzemēm.

uz

viņš bursakiem Erfurtes programmu un citus
izdevumus. Tas bija kas jauns un nedzirdēts. Tur tik skaidri stāvēja teikts: «Nost ar patvalIzsniedza

sociāldemokrātu

dību!»

ka

vai bailes metās ...

viņš teica: «Izbeidz tu to mānīšanos ar Martu
Upeniek! Nav godīgi melot. Tu jau viņu nemīli. Pasaki to
viņai! Ja tu kautrējies, tad es pasacīšu. Un kļūsti par goneguli, bet dari kaut ko! Ak, kā
dīgu mācītāju! Tas ir
bursakiem vajadzēja iepazīties ar demokrātu idejām! Jo
Rasam

viņi

pēc

savas

dabas

ir dzimuši

demokrāti. Bet

gan

tas

vēl nāks!»

Un, kā viņš nāca, tā klusu viņš atkal

uz
laiciņu nozuda.
Upenieks aicināja Viktoru pie sevis, bet viņš negāja pat izskaidroties. Un reiz, saticis uz ielas, teica viņai:
Piedodiet man par visu, kas bijis! Man vairāk nav

Marta

jums ko teikt.
Marta pravietoja: «Gan kādreiz jūs mani atcerēsieties
varbūt pat mani meklēsiet. Bet tad būs par vēlu ...»
un
Varbūt. Labāk lai tā nenotiktu! Ardievu, draugs!
Zariņu Jānis, tikko kā aizbraucis jau uz otro kursu,
pēkšņi no Tērbatas bija atkal atgriezies. Un viņu atrada
jūrmalā kāpās nošāvušos. Viņš bija slimojis ar diloni. Bet
tuvākos iemeslus zināja un noprata tikai Rasa.
...Marta pēc incidenta ar Viktoru bija rupji atraidījusi
Bet Zariņš viņu bija mīlējis. Bija noticis tikai
ari Zariņu.
tā kā Viktora Rasas toreizējā romantiskā stāstā par «semināristu un ģimnāzisti».
Abas teologu klases gāja pavadīt dārgo nelaiķi.
Jūs nevarat pavadīt pašnāvnieku,
viņiem liedza
priekšniecība. Bet viņi demonstratīvi aizgāja pat no stundām.
So

aģitāciju lika Rutkam uz birkas. Un, kad reiz inspekrīta modināja aizgulējušos Rutku, bet
viņa vietā
atrada gulta tikai malkas pagales, tad Rutkam deva bei-

tors

no

dzamo brīdinājumu.
Jus esat
nismu.
un

no

Un

tas, kas vasarās propagandē latviešu šovijūs pazīstam! Jūs esat no tiem «sarkaniem»
tas «jaunās šļuras»...
Mēs

tad

atkal

likteņa mežģījiens. Tīri bāls Rutkis reiz
un
izrunājies ar to žīdieti! Es ne-

Viktoram teica: «Ej tu
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varu!»

Rasa ieraudzīja savā priekšā bursas vestibila Rutka

Soņu. Viņa bija ļoti uzbudināta

ļāko

un

mī-

teica:

Es iešu to nelieti Rutku sūdzēt pie rektora un pie
bīskapa. Viņš solījās mani precēt. Un tagad saka, ka viņš
Un viņa atplēta savu
negrib. Bet kur lai es tāda eju?
mēteli...
Rasa viņu nomierināja. Solījās ar Rutku kopā aiziet pie
viņas. Bet Rutkis bāls slēpās aiz staba un klausījās, ko
viņi runā.
Nudien, viņa mani tikai grib šantažēt. Vai viņai tik
vien bijis draugu kā es? Ak tu, čūska!
Bet sliktas ir tavas rebes, Rutkiņ!
Un Rutkis
Sliktas, sliktas! Nezinu pat, ko iesākt.
aizgāja pie Cera un piedzērās. Atpakaļ nākot, uz ielas bija

apvainojis kādu militāru personu
Nelīdzēja vairs ne lūgšanās, ne taisnošanās. Rakstīdams
lūgumrakstu par izstāšanos no bursas, Rutkis vēl ironizēja
pats par sevi: «Lūk, ko izdara gaiši pelēks mētelis! Tumsā
biju samainījis ar ģimnāzistu. Un saucu tam: «Nost no
ceļa! Bursaks nāk!» Bet par to nu man karjera pagalam.
...

Un vilka pase kabatā. Smalka anekdote!»

Sirsnīgi atvadījās Rutkis no sava pulciņa un nofotografējās ar to kopā. Rokā tam bija tā pati resnā vasaras
nūja, bet padusē nošu paka.
Tagad es tekulis un bēgulis virs zemes. Un katrs,
kas mani sastop, var mani nokaut. Bet es viņu lūgšu, lai
drusku uzgaida. Pa to laiku viņam uzdziedāšu. Var būt,
ka tas viņa sirdi mīkstinās, kā citkārt mūsu «Pērkona koris» mūsu tautiešu akmeņainās sirdis par mīkstu vasku
pārvērta. Kā Orfejam akmeņi kustējās, zvēri psalmoja,
arī dažas zeltenes sirds lūza ...

un

Sie

traģiskie notikumi bija nospieduši rosības garu arī
«Pērkonijā» un viņas korī. Dziesmas apklusa. Žurnāls «Uz
Priekšu» apstājās. Grāmatas bibliotēkā pie Upenieka vairs
tātad nelasīja
nemainīja
Kas tas bija? Kas par reakciju?
...

Vai

baidījās no priekšniecības?
Turpretī režīms bursā gluži nemanot bija
daudz mīkstāks, maigāks.
Nē.

kļuvis

Katrā ziņā dēļ Viskrievijas

studentu nemieriem,
pāršalca pāri visām augstskolām. Tur studenti sev
prasīja «autonomiju»
Jauns, drošs vārds!

kuri

...

Lai

tas

dēmijas
170

neiespaidotu daudzos krievu seminārus
viņām palaida grožus brīvākus.

un

aka-

Nebija vairs tā noslēgtā klostera dzīve. Bursaks varēja
brīvo laiku izlietot pēc patikas un tā rast ārpus internāta citas intereses un novērojumus tiešā dzīvē. Arī viņa
savu

kaut kā pasīvs loceklis.

piedalīties
Un

tapec

nacionala lieta vairs

zemgrīdē. Viņa bij legalizēta.
Mazākais, laikrakstus varēja
meklēt

teātrus,

koncertus.

Pats

nebija slēpjama, darama
lasīt

brīvi,

bursas

drīkstēja apreizi
gadā

koris

grandiozu koncertu balli kaut kādam labmērķim. Tad koncertā mēdza ierasties arī rektors, ir cita garīdzniecība, pat bīskaps.
Tātad nemanot pats sevi bija izdzīvojis tas konservatīvi melnais spēks, kas kā lietuvēns bija smagi iegūlies
deva

atklātu,

darīgam

un bieži bija uzskatāms kā «Casus belli»
starp patstāvību mīļojošo bursaku un viņa žņaudzēju
priekšniecību.
Tagad, ja lasīja vakara stundās silti rekomendētos folijus no «to svēto dzīves g aitām», tad lasīja tos

bursas koridoros

kā

kuriozumu,

visai klasei

homēriski zviedzot:

par to,

viņos laikos kāds varens bīskaps sācis bārdu un matus
skūt kādas ugunīgas, karstas, bet svētas metreses dēļ. Un
tā šis amizantais gadījums vēlāk no kāda baznīcas konciļa ticis iesvētīts par likumu. Tāpat izcēlies rietumu baznīcā arī celibāts. Vai tādus burvīgi aizgrābjošus brīnukā kāds svētais moceklis pēc tam, kad viņam
mus
nocirsta galva, pats savām rokām to pacēlis un noskūpstījis... Arī šādi nevainīgi jautrības momenti liecināja par
modušos pašapziņu un veco vērtību galīgu bankrotu.
kad tik bursā
Inspekcijas bažas tagad bija vienīgās
neiekļūst «sarkanā» sērga, jo tā, kā bija jūtams, plosījās
visapkārt. Universitātes ar to bija aplaistas visas.

kā

Te

jau nu ar gan «nacionālo lietu» viegli varēja sajaukt
politiku. «Pelēkā» saskatīt «sarkanā» ilūziju.
To izbaudīja arī bursaki. Rasa ļoti mīļoja pelēku tērpu.
Un tādu patlaban nēsāja, kas tam bija pagatavots no paša

ar

māmiņas austās vadmalas.
Un te kādu dienu sauc viņu pats rektors.
Sakiet jus, Rasa,
kāpēc jus staigājat pelēkā apģērbā?
Tāpēc, ka viņš no mana tēva aitām, silts un dārgs,
un man mīļš.
Varbūt

jūs tāpēc staigājat viņā, ka jūs esat latvietis?
tāpēc. Mūsu zemnieki visi pelēki. Un man
viņiem ko kaunēties.

Jā,
nav

no

arī
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Ne

par

to

iet

runa.

Mēs

ieskatām

šādā

tērpā

de-

monstrāciju!
Kādu demonstrāciju, rektora tēvs?
Neizliecieties tik naivs! Mēs zinām, ka visa jūsu peinteliģence savās domās un sirdīs ir sarkana un grib
dibināt pelēko latviešu republiku.
Tā man, rektora tēvs, pirmā dzirdēšana.
Kaut tā būtu! Se jums mana svētība, un es gribētu
ticēt, ka jūs manus aizrādījumus ievērosiet...
Rasa jutās kā no mākoņiem izkritis.
Kas tad tas? Vai tā bija muļķība, provokācija vai panika augšējos, valdošos slāņos?
Kad Rasa to pastāstīja Šiliņam, pēdējais nosmīnēja, aplūkoja savu apbružāto, pelēko lauku uzvalku un teica:
«Tad jau mani arī Tītars drīz sauks priekšā.»
Un tā arī bija. Un ne tikai Šiliņu, bet visus latviešus
nozvērināja, ka tie atteiksies no savām pelēkajām ādām.
Par to «Pērkonijā» bija liela apspriede, kurā nolēma šādai absurdai prasībai nepadoties
kaut tīri no praktiskās puses. Bet, tā kā te nebija vienprātības un Andersons
aiznesa savas pelēkās drēbes pārkrāsot, tad obar Cinīti
strukciju vienotā frontē nevarēja izvest.
Un Rasa, vai raudādams no dusmām, iekāra savu glīto,
pelēko tērpu pagrabā, savā garderobes skapītī, lai kodes
to ēd. Un atkal apvilkās melnā, kroņa dotā mančestera
lēkā

uzvalkā kā arestanta maisā.
Tādu varmācību

pie brīva režīmal
Vai tad tu neredzi,
piebilda Šiliņš.
kā šis «brīvais režīms» sabojā bursakus? Viņi vairs neinteresējas ne par ko nopietnu, tikai skraida pa pilsētu apIzvirtība!

kārt. Dvēseles vietā ir nākuši svārki. Tiem

vajag aizpildīt
prasības un viņa tukšumu.
Mieriņš, kas atkal nejauši uzradās, sirsnīgi smēja par
šo dekorāciju maiņu.
Tas ir labs simptoms. Tas nozīmē, ka mūsu spēki un
iespaids ir pieauguši. Nu jau mūsu idejas tiek ievilktas
režīma

cīņas
posmā. Kad jau dumpīgo nacionālismu saskata
svārkos, tad drīz ir paredzama atklāta cīņa un, tā teikt,

gala sākums.
Mēs jau nu varējām pret tādu absurdu rektora rīkojumu cīnīties, bet...
Un labi, ka to nedarījāt. Vai tad nu idejiskas cīņas
izcīna modes dēļ? Arī nebrīnieties, ka «Pērkonija» pagurusi, ka neiznāk jums vairs žurnāls, ka
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koris klusē.

Viss

tas

savu

dienas

laiku

kārtības

un

ir

vajadzību ir pārdzīvojis,
tas

lielais,

varenais,

tagad uz
neizbēgami

un

kam

jānāk...
Kam tad?
Revolūcijai!

neticēja savām ausīm, ka to varēja
mierīgi.

Bursaki

apgalvot

tik decenti, tik

Kam viņa vajadzīga?
Lai

gāztu patvaldību

ar

caru

un

viņa troni

un

tanī

vietā liktu tautvaldību pie republikāniskas valsts iekārtas.
Un kas tur mums, latviešiem, bus par labumu?

Šādu vai tādu patstāvību vai tā
mēs

Bet
tad

saucamo

autonomiju

gūsim.
kādiem līdzekļiem tad mēs to panāksim? Kur
ieroči, kur dzīvais spēks? Ko darīs caram uz-

ar

mums

ticīgā armija?
Armijā ir tas pats mūsu zemnieks un strādnieks, kas
kritiskā momentā jāsaņem savās rokās. Apvērsumu izdarīs
Sociāldemokrātiskā strādnieku partija,
pie kuras man ir tas gods piederēt. To jums beidzot atklāju, lai jūs reiz zinātu, kāds mans ceļš un kurp es eju
Aicinu arī jūs tieši vai netieši uzņemties šo ceļu!
Bursaki smagi nopūtās
To viņi nebija sagaidījuši, ka tā lieta jau tik tālu. Un
apbrīnoja Mieriņu par viņa drosmi uzņemties šādu riskantu soli, kur uz katra soļa draudēja cietums vai Sibīrija.
Nevarēja domāt, ka Mieriņš viņus tikai muļķoja. Priekš
tam viņš bija par godīgu un nopietnu. Tātad tā bija kaila
patiesība!
Viņi pirmo reizi savā mūžā dzirdēja cilvēku runājam
tik vienkārši un pārliecinoši par tik neticamām briesmu
...

...

lietām.

>

Revolūcija
republika!
Nē, Mieriņš bija jau tālu viņiem aizgājis priekšā. Viņš
pirmais viņu starpā skaidri, noteikti formulēja to, par ko
viņiem bija tik miglaina nojauta, kurp neapjausti tiecās
visu viņu ilgas. Uz brīvību, uz atsvabināšanos no tirānijas. Protams, arī baznīca tad reiz tiks atvieglota no gad...

simtu važām

...

Eh, ko tik tur nevarēja iedomāties!
Bet kas ies pa šo ērkšķu ceļu? Līdzi Mieriņam
šim
pašdarinatam Robespjēram, tā, kā tas bija Lielā franču revolūcijā?
Te dūšīgie bursaki klusēja
Jā, kas ies?
...
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Mieriņš atkal atstāja dažas brošūras un teicās pēc laiciņa apjautāties, ko «Pērkonijas» pulciņš domā par uzstādīto jautājumu. Pats klusiņām nozuda, kā jau konspiratīvs darbinieks.

«Pērkonija» to pašu vakaru sarīkoja slepenu sapulci pie
Upenieka.
Sprieda ilgi un dedzīgi.
Pirmie no turienes aizgāja Andersons ar Cinīti, viens
ka tā bīsteikdams, ka tā esot bērnišķīga utopija, otrs
tama avantūra un vispār, krieviski sakot: «Henyxa!»
Mieriņš tik esot savā ideālismā aizrāvies, ko varbūt vēlāk nožēlošot. Viņi tik riskanti un neapsvērti nevarot rīkoties. Esot daudz kas jānogaida. Laiks rādīs, ko darīt.
Tā arī vispār nosprieda. Upenieks pa daļai visu to dzirdēja un smīnēja. Viņš jau arī piederēja pie partijas. Tikai
bursaki nezināja. Protams, ka tas nāca zināms Mieriņam.
Un viņš tikai nopūtās: «Sak, to jau es domāju! Bursaki ir
romantiķi. Tā ir pareizticības bohēma ...»
Uzpeldēja atkal Rutkis.
Atnācis bursa, stāstīja, kā viņam sviedies.
Kā šķīros no jums, tā bēgu uz savu šūpļa vietu. Un
atradu tur brēcošu tukšumu. Proti, kad

no stacijas iečāpoju
pagalmā, bija jau nakts. Un manas bikses palikās
veselas tikai tāpēc, ka vecais Kāravs mani pazina un no
prieka vai degungalu man nošņāpa. Jāpiezīmē, ka nav
pasaulē nekā uzticamāka par suņa mīlestību. Tā nerūs.

savā

Pakāru
«corpus

pie durvīm uz naglas savu mēteli un cepuri kā
jeb lietišķos pierādījumus, bet pats iera-

delicti»

kos salmu kaudzē.

Brītiņu klausījos, kā Kāravs kauca pie mana mēteļa,
domādams, ka es pakāries. Es iesmējos un aizmigu kā nosists.
No agra rīta cēlos, jo
trīcēšanu kā sekas no

jutu savu žokļu drebēšanu un zobu
nelabvēlīgiem atmosfēriskiem ap-

stākļiem.
Tad pat jutu, ka, līdzīgi ķerubam, es tieku pacelts
spārbet, nevarēdams pārvarēt
zemeslodes gravitācijas
nos,
likumus, atkal tiku pienaglots pie šīs bēdulejas virsnes,
jo manas kājas velk lejup spēcīgas rokas.
Galīgi atmostos vaimanu un asaru straumes, kas mani
spirdzināja, un dzirdu:
«Mēs

tevi

ar

iztrūcināšanos

meklējuši pa aku, dīķi, kūts
tevi bojā gājušu.»
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un

un

zūdīšanos vistiņ

esam

klēts augšām, domādami

«Bet

es jau te esmu!»
«Nu, paldies Dievam, ka vēl dzīvs!»

bija tās glorijas. Tēvs kategoriski atteicās man
ejot studēt par dakteri vai apikātu. «Lai ejot
pie arkla, ja gribot te palikt.»
Pirms apgānīt svēto arkla balstu ar savu netīro un grēcīgo roku, es piesaucu visus svētos un dzirdēju balsi no
Tik arī

līdzēt, ja

es

debesīm:

«Pēter,

quo vadis?!»

bija mājiens no augšienes. Un es gāju, pat pīšļus
no
saviem
caurajiem zābakiem nenokratījis. Gāju no
uz
kroga
krogu; jo vai ir iespējams verstu stabā mājvietas
Un nu, kā redzat, esmu atkal šinī svētā izejas
sev ņemt?
Tas

vietā kā

zem

Rāmavas ozola.

Brālīši, dodiet

man

Kādu vietu? Ko

vietu!
mes

tev

varam

dot?

Nu, vietu guļamistabā! Ja jau vagonā tādu var dane kambarī, kas nekustas?
Viens no teologiem tūdaļ ierakstījās slimnīcā, atbrīvo-

būt, kāpēc tad

dams savu gultu un pusdienu Rutkam. Applīsušo Rutku
remontēja un ietērpa tanīs pelēkās nacionālās garderobēs,
kas tagad stāvēja dīkā. Un viņš, noglāstījis savu labdzimto
bārdiņu, kas līdzinājās krietnai Havanas tabakai, devās

meklēt

sev

Neba

vietu.

vieta ir tā paceļama kā zvirbulim grauds
smējās Rutkis pēc veltīgas staigāšanas.
Konsistorijā psalmotāja vietu nedod, jo es esot «iezīmēts kā palša kārts». Bīskapa korī saka, ka katedrāle nenu

ielas,

uz

esot

tik

stipri būvēta, lai izturētu manu balsi. Mana žīSoņa, gan atzīdamās, ka vēdergraizes tai jau pārgājušas, liek, lai es pieņemot žīdu ticību un apgraizīšanu,
diete

tad tatke

tas jau vēl nekas, jo vepalīdzēšot... Ticība
spļauj virsū kā žīdiem, tā kristītiem; bet apgraizīšana! Sakiet, brālīši,
ja mani kastrēs, ko tad jūs paši

cais

par mani
ram!
Un

teiksiet? Jūs

uzspļausiet

man

virsū kā

vancka-

Rutkis kļuva par ostas strādnieku. Pateicoties Upe-

kurš strādāja muitā.
Apģērba veco
stājās fiziska darba cīņā. Citas izejas nebija.

niekam,

Tagad Rutkis, nokvēpis

un

uzvalku

nosmulējies, dienām muti

un

un

rokas

nemazgājis, vakaros pārkāpis pār sētu, klusiņām
iezagās bursā un tur ņēma naktsguļu nevis gultā, bet zem
Rasas vai
segu.

Šiliņa

gultas, kur tam pasvieda spilvenu
arī to noģida, tad aiz

Guļistabas apkalpotājs, ja

un
ve-
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cas

cienības

kontrabandu

pret Rutku un aiz bailēm no teologiem šādu
riskēja un vēl pats uzmanīja, lai tas nenāktu

inspektora palīga acīs.
No gultas Rutkis kategoriski atteicās. Pirmkārt, neesot
vairs «aksios» (cienīgs), un, otrkārt, proletārietim citādi

principi nekā bursakam. Viņam jādara tas, ko citi negrib darīt, un arī jāguļ tur, kur citi neguļ. Vakaros, pacienājis visus ar kokosa riekstu garšīgajām drumstalām,
kuras tas veselām partijām vāca no savu ķepaino svārku
aizoderes, viņš stāstīja nedzirdētas, interesantas lietas no
tvaikoņu lādētāju dzīves.

Ūn visi viņi,

šie

ekspluatētie proletariji,

kapitala

ir

«sarkani» kā novārīti vēži.
Un tu?
Es tam

jau pāri. Es esmu anarķists!
paršalca par guļamtelpam.
Nav ko smiet. Tas gluži nopietni. Es jau
nozvērējies, ka uzsperšu gaisā vispirms šo pašu
Gardi smiekli

alma

mater

varbūt

buršu

kā

resnu

Un

cienmāti.

pie valsts bankas. Pa ceļam

var

arī

sen

esmu

mūsu visu

tad ķeršos
gubernatoru

nokniebt.

Rutkis ir piedzēries! Skaidra lieta.
Ja kas

ir skaidrs, tad tas

nevar

būt dzēris. Es

savus

grūti nopelnītos grašus tagad krāju savu nodomu realizēšanai. Esmu jau izpētījis, kā to darīt. Vienu bumbu likšu
beķerejā, pagrabā, taisni apakš paša Tītara kabineta, otru
un tie
zem baznīcas, trešo varbūt pie inspektora durvīm
uzies gaisā kā luftbaloni.
Drausmi kļuva bursakiem. Kas to lai zina? Varbūt Rutkis nejokoja.
Ko?

Vai

mani vārdi vēl

nobijāties?

Tagad,

brālīši,

ir tikai bērna valoda

tādi

laiki,

ka

kaķa ņaudēšana.
Vai tad jūs nemanāt, ka mums re v o 1 ū c i ja nāk virsū?
Un jūs no franču vēstures taču zināt, ka tā nav spička.
Tātad tas pats, ko no citas puses bija sludinājis Mieriņš, lai gan ne tik drausmīgā veidā.
Par revolūciju jau esam dzirdējuši. Un tā mūs vairs
un

nebaida. Būs

labi. Patīrīs gaisu. Bet tās bumbas nu gan
atstāj turpat Daugavmalā vai pabāz zem gubernatora
pils! Saudzi mūsu buršu, jo mēs vēl gribam to beigt.
Rezonēja Bergs.
To taisno pērkondēlu deļ es to darīšu un saudzēšu šo
svētuļu perēkli, lai viņā paliek ēzelis uz ēzeļa.
tu

Klausieties!
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Jūs

ar

savām teroristiskam sarunam

lai-

kam

pēkšņi histēriski
ārprātīgu padarīt!
kļuva neomulīgi.
savukārt apsauca Šiliņu

gribat mani

iekliedzās Šiliņš, tā ka visiem
Ko tu kliedz, pacifisti

un revolūciju, tad nebūs kam paveltīgs tavs darbs. Un, ja tu esi parfilozofējies, tad nekrīt’ tūlīt histērijā kā vecmeita! Lai to

Bergs.

Ja nebūs karu

cifismu sludināt,

un

dara kāda cita tavā vietā!
Visi saka smiet.
Ak
mīlestību

tad
ar

jūs gribat neģēlīgi izsmiet manu nelaimīgo
igauņu vecmeitu, kuras dēļ man jau ta

to

jācieš? Nu, vai ziniet,

es

celšos

un

visu te

sadauzīšu

lu-

patās!
Un tiešām, Šiliņš, kas bija stiprs kā atlēts, cēlās, vispirms izrāva aiz kājām Rutku no gultas apakšas un iedauzīja tam pakausi. Tad sāka gāzt apkārt gultas ar visiem
gulētājiem vienā čupā, kā viesulis sagriež vienā stabā
putekļus un koku lapas ...
iekliedzās Cinīts un, sega saRevolūcija iet vaļa!
tinies, muka laukā koridorā saukt palīgā apkalpotāju.
Šiliņš jau nu bija pēdējā laikā no lielas filozofēšanas
eksaltēts, uztraukts, gandrīz nenormāls, bet tik akūtā stadijā viņš vēl nekad nebija novērots.
Ar mokām izdevās viņu satvert, nogāzt uz kādas gultas

saturēt, kamēr nomierinājās. Galīgi viņu savaldīja viņa
«mīļākā», skaists bursaks, Rapinas tirgotāja dēls, Koja Rižovs, kuram uz Šiliņu bija maģisks iespaids. Lieta tā, ka
pēc nelaimīgā mīlas fiasko ar igaunieti Šiliņš bija iemīlējies zēravam līdzīgā Kojā un katru vakaru līda pie tā gultiņā sūdzēt savas sirdssāpes, sapņot tam savus sapņus
par augstskolu un filozofiskām sistēmām.
Koļam bija ne tikai daiļš vaidziņš, bet arī laba sirsniņa,
un
viņš žēloja nabaga Šiliņu, kuram sirds bija lauzta.
Ļāva sevi glāstīt un skūpstīt...
Un tas gāja tik tālu, ka drīz Šiliņam pie grūtsirdības
pievienojās vēl arī greizsirdība un viņa psihe sāka svārstīties. Rižovs viņu atturēja no ekscesiem, pierādīja, ka neviena sāncenša viņam nav, ka viņš Šiliņu mīl ar īstu platoun

nisku

mīlu,
līdzsvarā.
Tas šoreiz

un,

tā

nomierināts,

Šiliņš kaut

cik

turējās

bija lūzis.

Rutkis šoreiz muka

no varbūtējām trača sekām. Nokļudārziņā, tomēr nenoturējās. Piezagās
pie rektora dzīvokļa logiem un, redzēdams, ka viens no
tiem vēl gaišs, uzrāpās pa lietus trubu augšā, pa zimzi

vis

semināra

ēkas
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nokjuva līdz logam un ieskatījās iekšā. Ko viņš tur redzēja, nav zināms, tikai viņš iesaucās: «Va-velns!» Un
tūlīt nolēca zemē. Tai pašā mirklī izdzisa arī logā uguns.
Un viņš, paķēris akmeni, kādu sagrābāja, drāza ar to logā
iekšā, tā ka stikli vien nožjakstēja. No iekšas bija dzirdami sievietes

un

vīrieša

baiļu kliedzieni...

Rutkis vienā mirklī bija pāri sētai kanāla malā

un, uz-

kāpis vecajā valnī Daugavas pusē, gaidīja, kas būs. Drīz
bursas sētu sāka skraidīt uguntiņas, bija dzirdamas
pa
uztrauktas balsis un svilpieni.
Rutkis nosmīnēja: «Vai rē, kā lapseņu pūzni satracināju!» Un gāja prom nakts vientulībā, pakausi glāstīdams. Tur sūrstēja puns, ko viņš nupat bija labieguvis par
piemiņu no pērkondēliem.
Kad inspektors ar palīgu ļoti uztraukti, nakts lukturīšiem

aptekāja bursaku guļistabas, tur jau visi dumiegā.
Pie vecākiem teologiem inspektors izdvesa: «Guļ kā du-

sēja

rokās

nāves

bīnas,

neviens nezin, kas noticis!...»
izsaucās ka pa miegam Rasa.

un

Kas, kas?

Kāpēc

tāda trauksme?

Kas to butu iedomājies! Pret rektora tēvu nupat

no-

ticis atentāts!
A-a!

Un

vairākas

galvas pacēlas

no

plānajiem

spilveniem.
Vai

pēkšņi dibena vispārējā klunaivā, jautājošā balss.
Visi sadrebejas. Tavu muļķību tik kritiskā momentā!
Nāciet šurp, Kiril Cinīt!
uzsauca
stingri inspek-

sumā

bumba

mesta?

noskanēja Kirila

Cinīša

tors.
Cinīts

piegāja klāt, segā ietinies, acis blisinādams.
ka jus zināt, ka kaut kas ir mests?

Sakiet

Mests?! Hm

hm... Nu, tad tas būs no jauna sapņa,
L
nupat redzēju. Redzēju, ka man dzinās sekus kāds
anarķists ar bumbu rokā
Ko tad jūs muldat? Ejiet gulēt! Te nav dumji sapņi,
bet rūgta patiesība.
Un inspektors aizgāja.
ko

es

...

Malacis Cinīts!

atviegloti

nopūtās visa

guļistaba.

Tomēr

neiegāza!
Vai jus beigsiet reiz vārīties,
jūs skābās latviešu
dusmās iesaucās igauņu batja
putras?
Vasjka.
Ciešiet
salas
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roņi!

paši klusu un pazūdiet
atcirta pretī Bergs.

zem

ūdens, jus Moon-

lestājās klusums, kaislības norima.
...Otrā rītā stundu laikā mājas baznīcā bija svinīgs
«moļebens» par godu Tītara tēva brīnišķīgai izpestīšanai
nezināma
no
ļaundara rokas. Vecākie teologi tikai smībaznīcā
un
nēja,
pēdējās rindās pie sienas no rokas rokā
gāja ekstra telegramma par notikumiem Tālos Austrumos,
liktenīgajā krievu-japāņu karā.
Šiliņu drīz
mīluli

savu

no

klases

izolēja. Bija kādu rītu sācis žņaugt
visai atzinīgi izteicies
ne

Rižovu, kad tas bija

japāņiem.

par

Bet

Šiliņš

no

konfuciānisma

gaidīja pestīšanu visai cilpār kuru
dievišķīgā Lao-Tse pravieša balss... «Ex

vēcei. No tālās rīsu,
reiz

skanējusi

orienti

lotosu

un

krizantēmu zemes,

lux!»

konsiliums konstatēja, ka
nabaga
pagalam satriekti un vismaz tagad par
bursas beigšanu viņam nav ko domāt. leteica pilsētu atstāt
Saaicinātais

Šiliņa
un

nervi

uzmeklēt

ārstu

ir

sev

kādu klusāku dzīvesvietu

varbūt kādā

sanatorijā.
Šiliņš par šo «sanatoriju» kā par kādu joviālu sofismu
smēja vai līdz asarām. Kas viņam šādu sanatoriju varēja
izmaksāt? Varbūt viņa liktenīgā līgava Igaunijā? Viņš
tad arī aizrakstīja viņai, laikam beidzamo vēstuli, un pieprasīja, lai nu maksā par sanatoriju, kad par universitāti
maksāt būtu iznācis daudz lētāk. Bet pats līdz ar to lūdza
konsistoriju novietot viņu par pasniedzēju kādā klusā
skolā.
Par laimi, tāda vieta gadījās tepat Rīgas tuvumā
Ķemeru miestā, kas jau arī cits nekas nebija kā sanatorija.
Tur viņš pa vasaru varēja labi atpūsties. Šiliņš tad arī līdz
ar pirmajām pavasara dienām devās turpu, pat ne no viena
neatvadījies. Un rakstīja no turienes, ka viņš ar savu skolas vientulību pagaidām esot pilnīgi
apmierināts. Lūdza
piedošanu no Kojas, veltīdams tam brāļa skūpstu, jo visus
vajagot mīlēt kā brāļus, kā augstāku ideju līgavaiņus
Tā atkal
...

soni

«Pērkonijas» pulciņš par vienu nelaimīgu
bij kļuvis nabagāks.

Teologi drudžaini
šī

gatavojās galaeksāmcniem. Un
gurdinošā procedūra norisinājās gludi un laimīgi,

kādiem

incidentiem

cen-

visa
bez

uztraukumiem, izņemot to dīvaino
divi igauņi taisni pirms beidzamiem eksāmeun

apstākli, ka
bija dabūjuši vēdera tīfu. Un kur? Mācīdamies koku

niem
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paēnā

uz

leduspagraba, taisni pretī

nesen

izsistam rektora

logam.

Rūgtu sirdi viņiem bija jāliekas slimnīcā, un savas priestiesības viņi varēja iegūt labi tikai ja ru-

tera kandidāta
denī.
Tas

ir acīm redzams Dieva

sods!

piezīmēja rek-

igauņiem inspektoram, un tas, acis uz
debesīm cēlis, bijīgi piebalsoja: «Tas ir visu noslēpumu zi-

tora tēvs par abiem

nātāja taisnīgais

bargais pirksts!»

un

beidzamā eksāmenā

noskanēja pēdējais pateilūgšanas akords un eksaminācijas komisija atstāja
auditoriju, visi beigušie sēdēja labu laiciņu kā mēmi, kā
sasaluši, pārskatīdami vienā mirklī pagājušos desmit burTikko kā

cības

gadus.
Kas bija iegūts no tiem četrudesmit mācības priekšmetiem, ko zelēja un zubrīja visus tos desmit gadus? Tiesas

šām nebija aptverams, ka normāla cilvēka smadzeņu kārbiņa varēja saņemt sevī un paturēt to bezgalīgo un neizmērojamo galvas mācību virkni, kas par šiem gadiem bija
sablīvēta smadzenēs. Sākot no bulgāru un grieķu vecajo
baznīcas meldiņu locīšanām, beidzot ar Virgīlija latīņu
pantiem un Ezopa grieķu fabulām, un grieķu baznīcas
dziesmām. Sākot ar krievu senliteratūras paraugiem un
beidzot ar koklenieka Dāvida psalmiem. Sākot ar matemātikas
dēm

un

fizikas formulām, beidzot

ar

Bībeles tekstu miriā-

bezgala daudz baznīcas lūgšanām, ektenijām, kanoniem, tropariem un antifoniem. Kam tas viss bija jāzin
no
galvas, kad ir grāmatas? Kam tas viss derēja?
un

Pašai dzīvei

nulle!

Cik

no

bija palicis

tiem četrdesmit

un pieciem spirgtiem
gadus atpakaļ ar lielām cerībām
iestājās garīgās skolas pirmā klasē? Tikai šie piecpadsmit
izvārgušie, drūmie un klusie jaunekļi, kas tagad te sēdēja
dziļā un sāpīgā rezignācijā
Tā bij vētīts, tīrīts, sijāts, šķirots, skaldīts, tēsts, kratīts,
spiests, malts, sukāts, vērpts, tīts, vilkts, grūsts, cirpts,
raudzēts, skābēts, atšķaidīts un koncentrēts, ka bursa tiešām bij cienīga sava specifiskā vārda «p ur gator iums».
Un viņas produkts: nievātais pops*...
Uz reizi visi, kā kādas strāvas traukti, devās pie saviem
klases soliem un likvidēja nevajadzīgos rakstus un
tagad
nekam vairs nederīgās grāmatas. Nesa
klēpjiem lejā un iz-

lauku zēniem, kas desmit

...

*
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No

latīņu:

popa

upurētājs.

bursas sētā, kur uz akmeņiem krāva no tiem prāvu
uguns sārtu. Pielaiduši uguni, tad paši ar gandarījumu

meta

un

bojā

šo svinīgo «autodafē», kur
uz
sāpēm krampjos raustīdamās, gāja

prieku raudzījās

svētu

neizsakāmās mokās,
nesveramas

no

gara

mantas

vērtības, kurām

un

tas

vārds: vanitas!
Ar

vienaldzību

buršu

noklausījās, kad

pirmā kategorijā

grādu

tātad

un

otrā...

un

var

saņemtā

jāatkalpo

alma

savai

doties

var

iet

uz

uz

visiem

stipendija.

mater, neviena

paziņoja, kas

«semināra

ar

beidzis

studenta»
beidzis

akadēmiju. Kas

vējiem, ja tik nav
Neviena pateicības vārda

četriem

atzinības

teiciena

audzinātā-

jiem!
Bursaki

paši bija sevi audzinājuši, paši sev radījuši likupēc iespējas tos pildījuši.
bazSvētīju jūs uz tālākiem sasniegumiem dzīvē
nobeidza reknīcai, cara kronim un tēvijai par godu!
mus

un

tors.

Un, kad bursaki bija jau projām, tad piezīmēja inspek«Jāsaka, ka nemierīgs un revolucionārs bija šis

toram:

kurss.»
Jā gan
tie par

vājš birums!
piekrita inspektors.
priesteru kandidātiem? Sēnalas!

Bursaki, tikuši aiz vārtiem,

tījās vēlreiz atpakaļ

uz

savu

Kas

nu tikai
atģidās un atskadārgo, mīļo, neaizmirstamo

buršu...

IX

PĀR SLIEKSNI
Protams, ka pie Cera bija visu bursas absolventu atvadīšanās.
Vēlreiz

sirsnīgi pakavējās pagājušo gadu atmiņās kopā
igauņiem, kuri aizgāja uz ziemeļiem gaismot un, kā
smējās, «pārkrievot» savu tautu.
Savstarpīgi brīnījās, ka tik maz ir bijis īsta brālīga
kontakta starp divu dažādu tautu dēliem, lai gan nosēdēts
ar

un
nogulēts ir kopā jau desmit gadu, gatavojoties vienam
mērķim, vienam uzdevumam. Te jau pa šo garo laika
sprīdi varēja igaunis pilnīgi iepazīties ar latvju valodu

un

dzīvi

praktiski

un
un

arī otrādi.

Kas katra ziņā kā vieniem, tā otriem
idejiski noderētu kaut kā kaimiņtautu tuvoša-

nās faktors. Bet kas to deva? Šī

iespējamība bij nogulēta.
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ja zināja «terre, terre, kurrat» un «ana mute leiba».
Vienīgais latvietis Jansons tā iepazinās ar igauņu valodu,
ka tūlīt dabūja sev vietu kaut kur pie Svētā ezera, igauņu
daļā, un solījās tūdaļ tulkot latviski «Kalevipoegu». Nu
tikai jāpabrīnās. Arī bija jākonstatē, ka
par to visu bija
katrā izveidotā tautā viņas specifiski tautiskais ir šausmīgi konservatīvs objekts, kas gluži egoistiski nevēlas
padoties citas, kaut arī kaimiņu tautas iespaidiem. Sī instinktīvā izolācija, no otras puses, bija nepieciešams priekšnoteikums kā igauņu, tā latvju nacionālās patstāvības aizLabi,

pret krievu tautas iebrukumu Baltijā. Tātad nalikās kā šķēps, kas asināts no abiem galiem, ko
agresīvais «Rižskij vestņiks» savā laikā bija nokristījis
sardzībai

cionālisms

par

šovinismu.

definējumiem absolbija skaidrs, ka viabsorbēs
vai
vai
nu
igauņu,
latvju
daļa, raugoties no
ņus
tā, kādā daļā viņi atkarībā no valodas prašanas darbosies. Sapņot par kaut kādiem panākumiem šo divu mazo
tautību pārkrievošanā
nebija vairs nekādu izredžu, neNo

šīm

objektīvām

sarunām

un

krievu tautības mazākumam

ventu

kādu cerību.
gan programmatīvas, bet veselīgas bija šīs šķiršapārrunas. Te atspoguļojās bursas audzināšanas politikas sabrukums un tie pretējie rezultāti, kādus tā bija sasniegusi: nacionālās apziņas nostiprināšanos.
Bet galvenais prieks bija par to, ka katra varoņa individuālās attīstības process jau bija noapaļojies un katrs
varēja apzinīgi pasacīt, kurp viņš ies, ko viņš darīs.
Tad te nu pie dzīves sliekšņa tika nomeijotstas ceļš, kurš
likās vēl tik nesen aizputeņots un vienās kupenās. Viņš
ies taisni, ceļa biedros kaut ar pašu revolūciju!
Nožēloju savus pēdējos divus velti patērētos gaPatlaban Varšavas unidus,
sūrojās Antons Bergs.
versitātē uzņem bursakus pat no vecākās filozofu klases.
Nekā nevajag nožēlot!
ieteicās mierīgi Rasa.
Kas
reiz ir roku uzlicis uz arkla balsta, tas nevar vairs skatīties atpakaļ. Es, piemēram, neiestāšos nekur!
Lai

nās

—

Kā tā? Visi
šākus

mazākspējīgiem,

taču

aiziet kaut

Bet

Rasa

kuriem

nav

apvāršņus.

kur

paliek ar
kurp iet?

vērt
tiem

sev

vēl

diviem

platrim

Neliekuļoti brīnījās visa kompānijā.
Es
Te

gribu uzupurēties!...
durvis, un viņas parādījās Rut-

sparu tika atsistas
kis zilu aktu mapi padusē.
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ar

bursaciņi, pērkondēliņi! Tātad dzerat cejaĻaujiet man ar! Es jūs ar sāpēm un zūdīšanos

Sveiki,

kājiņu?
esmu

meklējis.

sveiks, anarķist! Bet kas ta par mapi tev
padusē? Tu jau tagad izskaties pēc notāra._
Sveiks,
Notārs

ne

bankas ierēdnis

vāravs

notārs,

esmu

gan,

ne

drīz

un

man

vāravs, bet valsts
būs arī

savs

port-

felis.
Bet tu taču

solījies valsts banku uzspert gaisā!
ar
bumbu piegāju klāt, tad
man
viņas palikās žēl. Un viņa, redzēdama manu labo
sirdi, teica: «Nāc pie manas sirds, viņā ir zelts un tinte!»
Abas labas lietas. Un es gāju.
Un nu tagad, paskat, īsts činavnieks! Ticis pat mums
Pareizi, brālīši! Bet, kad

jau priekšā.

jau zināt, ka nekur astē nemēdzu iet. Bet
priekšā, tā teikt, pie karoga. Un nu, brālīši, man
jūsu naudas noslēpumi zināmi. Cik uz grāmatiņas
Jā, jūs

vairāk
visi

Andersonam, cik Bergam

...

Cik tad šiem ir?
izdvesa lepni Rutkis,
Tas ir dienesta noslēpums,
svinīgi pacēlis pāri visai kompānijai.
Andersons atviegloti nopūtās.

roku

Jā, kad
nauda
nav

das

nāk

tāda

es

tagad tā katru dienu noraugos, kā bankā
iet,

un

tad

man

manta, kuru kodes

un

sāk

likties, ka

rūsa ēd.

tā

nemaz

Es neviena

nau-

redzējis, kas būtu aprūsējis vai
caurs kā siets. Skaidri var redzēt, ka Bībeles autors bankā
nav dienējis.
Tas laiks jau
Pilnīgi pareizi!
piekrita Rasa.
sen pagājis, kur bursakam nekā nevajadzēja. Jo arī mūki
savu grasīti pieņem un savu glāzīti svētī.
gabala

Tam
bursas

vēl

arī

lai

neesmu

uzdzeram!

mujķības līdz

ar

Un

lai

aizmirstam

visas vecās

viņu augstāko iemiesojumu, pašu

bursas rektoru Tītara tēvu!
Sauca līksmi

Bcrgs. Un viņi dzēra.
mirklī, kur mēs taisāmies kāpt pār jaunības ideālu slieksni, mūsu dzīvē iestājas praktisks laikteica Rasa.
mets,
Tāpēc uzklausiet manu praktisko
priekšlikumu: ekseģētikas profesors mācītājs, kas šovasar
kalpos Ķcmeru kūrorta baznīcā, uzdeva man sastādīt kvarTātad

tetu

šinī

dziedāšanai šinīs

dievkalpojumos,

lai

tā

mēs

varētu

nopelnīt sev ceļa naudu. Dzīvošana par brīvu kūrorta administrācijas namā. Vai lai es šo priekšlikumu pieņemu?
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Katrā ziņā!
Kas tad būs kvarteta dalībnieki?
Nu, protams, kas tad cits, ka bijušie «Pērkona kora»

Zaķīts, debesdzidrais tenors, kas jau tagad sāk
ņemt dziedāšanas stundas pie Jurjānu Pāvila, tad Andersolisti:

Rasa

sons,

un

kā bass

...

kas tad gan cits kā Rutkis! Pats

viņu šodien atvedis šurp.

liktenis
Es

uzņemšos šo lielo godu un solos būt akurats
Ķemeru vilcienu!
nobasēja Rutkis.

un

nekad nenokavēt

kopīgiem spēkiem Ķemeru kapela bija sastādīta.
bija priecīgi, ka tūdaļ nav jānogrimst lauku dzīvienmuļībā.

Un

tā

Un visi
ves

Rasam tā skumji kļuva. Viņš nebija mājās bijis
gadu. Zināja, ka brālis Juris kā savvaļnieks aizbraucis uz Tāliem Austrumiem, lai tiktu pie sava lolotā
uzdienēt par virsnieku. Ko darīja bez viņa Made?
mērķa
Tikai

veselu

Bet

gan

jau!

...

viesodamies pie Anderjūsmoja Cinīts,
jūras skatus no dabas. Cik tas būs
lieliski! Līdz šim gleznošanas klasē mēs jūru gleznojām
Bet es,

uzmetīšu

sona,

tikai

no

mums

ir

paraugiem un šabloniem
Draugi, vai kāds no
redzējis jūru, mūsu pašu balto Baltijas jūru?
...

Neviens nekā
Cik
viens

dažus

tas

arī

nevarēja atbildēt. Klusums!
nebija

neticami

un

paradoksāli,

bet

ne-

viņiem nebija jūru redzējis.
gandrīz pie pašas jūras desmit gadus un to
neredzēt, pat ne reizes nepainteresēties par to! Kur bursaki savā dabā bija pats nemiers, kā allaž bangojoša
no

Nodzīvot

jūra

...

Jā, jaatzīstas, ka visādus zvērus un cirkus esam redzējuši, bet šo lielo zvēru, ko sauc par «Leviatānu»,
mēs neesam ievērojuši. Gods un slava mums
par to! —nobasēja Rutkis.
Un viņi atvadīdamies dzēra uz pašas visuvarenās un
neredzētās jūras veselībām. Jo, kā vēl piezīmēja Rutkis»
par viņas esamību jeb eksistēšanu taču neesot ko šaubīties
Eo ipso, sveiks, Cera pap, uz paaudžu paaudzēm,,
kuras būs kā smiltis jūrmalā!
Kvartets savu renomē turēja mākslinieciskos
augstumos. Bija liela sezona. Te veseļojās galvaspilsētas
buržuāzija un birokrātija, kā arī daudz virsnieku, kas japāņu karā nulc kā bija cietuši no šimozu kontūzijām. Bija
daudz svinīgu aizlūgumu par karā kritušiem, kur kvarte...
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bija jākoncertē. Un šī kūrortu publika, kā zināms,
ārējā dievbijībā ir augstākā mērā liekulīga, mīl pompozus rituālus un labi par to samaksā. Kvarteta apstākļi
tam

savā

bija spīdoši. Un nabaga bursaki nekad tik daudz naudas
nebija redzējuši. To ar stundām nevarēja nopelnīt par
veselu gadu, ko te divos trīs mēnešos uz slimo un mirušo
rēķina.
Kvartets dziedāja ne tikai baznīcā, bet arī dažādos labdarīgos izrīkojumos, kā arī savu viesu pulciņā. Tā ka ne
reizi vien klusos, jaukos vakaros krievu kursanti tika pārsteigti no mākslinieciski izpildītām latvju dziesmām. Un
brīnījās par to. Vai tad latviešiem, šiem mužikiem, esot
arī sava, tik daiļa mūzika?
Kvartets Ķemeros kļuva jau populārs. Un tā šinī darun bezbēdībā
aizgāja diena pēc dienas, vakars pēc

bībā

vakara. Gluži aizmirsts bija Jēkabs Šiliņš, kas tepat vientuļoja savā skolā, kaut kur kūrorta nomalē pie meža.

Kirils

Cinīts,

mežu

apstaigādams

krāsu kasti

parku
pie skolas.
leraudzīja dārziņā pie pliederu cera saules vannā gluži
kailu izdēdējušu figūru. Vai tas bija Šiliņš?
un

dabas etīdu

ar

savu

meklēšanā, nokļuva

arī

Gaja iekša. Tiešam tas bija viņš. Bet kā sakritis! Pārvērties dzeltenā skeletā.

Sveiks, Šiliņ! Ko tad tu te dari?
—Kā redzi,

ieelpoju universuma dvašu ... Pag, esmu
sauc. Ak, jā! Tu esi Bergs
ar to čūskas

aizmirsis, kā tevi
mēli!

Kā

tad

etīdu kaste

tu

nu

nepazīsti Cinīti?

Redz,

te

arī

mana

...

Nu labi.

Pieņemsim, ka tu esi Cinīts. Bet ko tad tu
Ķemeros? Vai arī ārstējies? Es esmu jau izārstējies
un
miesu pārvarējis.
Paliek
tikai gars. Uzglezno man
viņu! Bet tā, ka miesas neredz. Miesa nav vajadzīga.
Viņa man jau astrāla
te dari

...

Cinīts

tūlīt

sēdās

pie darba un uzmeta Šiliņu. Bet tas
jau aizmidzis krāca. Cinīts izmantoja šo mirkli, lai aizietu
Tad tik tālu jau bija Šiliņš savā apskaidrono maniaka.
jumā!
Smagu iespaidu uz kolēģiem atstāja Cinīša atstāstījums,
un
viņi apņēmās pie pirmās izdevības Šiliņu apmeklēt.
Kvartets ar grašiem neskopojās, un viņa apartamentos
kroņa namā bez Cinīša bieži viesojās arī citi dažādi gadījuma draugi, studenti un bursaki. leradās te arī tikko kā
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beigušais Liepu Justs, kas nule kā bija
apmeklējis simfoniskos koncertus Dubultos un Edinburgā
Vitebskas semināru

un

gribēja tos paklausīties

arī te.

Ķemeru Kūrhauzī spēlēja labs orķestris Marijas operas
diriģenta Rūmlinga vadībā, kurš bija ne tikai labs kapelmeistars, bet arī pazīstams ar to, ka bija apprecējis atraitni
slavenā nelaiķa krievu dzejnieka Ņekrasova māsu.
Liepu Justs bija visu mākslu cienītājs, pielūdzējs un arī
aktīvs līdzkarotājs. Viņa vārds jau bija spilgti ieskanējies
mūsu jaunākā stāstu literatūrā kā krievu karojošās dekadences skaļa atbalss. Un pret jauno rakstnieku «Pērkonikā pret intejas» bursaki juta pilnīgi saprotamu cienību
lektuālu autoritāti. Viņš runāja, lai gan ļoti puķaini un
miglaini, bet ar sirsnīgu pārliecību, kas imponēja. Un sevišķi tas, ka viņš bija grāmatnieks, kas daudz lasīja, staigājoša enciklopēdija. Tagad, piemēram, viņš iedziļinājās
simfonijā, jo tur tikai esot izjūtama mūžības elpa. Apolloniskā un dionisiskā pamatsākumi. Nostādot tam pretī sātanisko, sākās kolīzija, kurā jāpārdeg un jāpārogļojas, lai
rakstnieks kā fenikss paceltos no pelniem jaunā mākslinieciskā atziņā. Šinī pašsadegšanas un atjaunošanās procesā
viņam bija viss kas atļauts. Estētiskais ar ētisko sintezējās. Kas tik bija skaisti, tas arī morāliski un labi. Ja revolūcija bija diža un spīva, visu spārnos paceļoša, visu
pārogļojoša, tad lai viņa nāk! Tad ejiet un metiet bumbas
paši savām vājām, nepieradušām rokām! Lai top nāves
deja! Lai džinkst asinis dzīslās: brutru rurumsl Ja pēc
tam būs anarhija
lai top! Tur būs neizteicamas pašiznīcināšanas mistcriozais skaistums, kas pats sev ir mērķis. Eo ipso: visa māksla ir arī sev pašmērķis. Māksla dēļ
mākslas. Revolucionāri

Reiba bursaku

un

skaisti.

galviņas, to dzirdot. Tikai Pēterpils gari*
students
Brencis Bumbiers, kas arī te bija
akadēmijas
gās
ieradies ciemā pie Andersona, kaut ko nobasēja, laikam
parasto: qenyxa vai vanitas. Un Liepu Justs bija apbēdināts, jo viņš bija skaitījis Brenci par apgarotu un misteriozu. Bet Bumbiers ir tagad lieka vārda netērēja. Viņš to
glabāja uz priekšdienām, kur tas gatavojās lielām lietām
un augstai karjerai. Liepājā,
būdams īsu brīdi par psalmotāju un sanācis strīdū ar baznīcas stārastu un savu prāvestu Udaļcevu, viņš bija tiem, ar smago zābaku uz baznīcas klona sperdams, uzkliedzis: «Jūs man esat tikai baznīcas žurkas! Ardievu! Kad es nākšu atpakaļ, tad
jūs abi
rokas skūpstīsiet, jo es esmu Dieva kalps ar pašu
man
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apustuļu zīmogu!» Licis noplukušo bursaka cepuri galva
un
tūdaļ aizbraucis uz akadēmiju.
Arī tagad viņš klabēja visur savos smagos garstulpjos
un
bija smags kā vārdā, tā dabā, no kura bursakiem bija
mazliet drausmi. Viņš patlaban apmācīja Andersonu visās
tanīs gudrībās, kas bija nepieciešamas, lai akadēmijā pie
iestāju pārbaudījuma tiktu cauri Scillai un Haribdai, un
tāpēc viņu tagad nevarēja interesēt ne dekadence, ne
simfonijas.

Splīnīgu, rezignētu un pikantu dāmu un jaunavu no dažāšķirām un tautībām te bija vai cik. Bet bursakiem ar viņām nekādi nevedās un neveicās gluži vai
iedzimtās neveiklības un stūrainības dēļ. Tas pats Zaķīšu
Pāvils, iemiesots ar savu debešķīgo tenoru kādā daudzmaz veiklākā siržu grauzējā, būtu te izdarījis briesmu darbus, bet, izņemot dažus neveiklus skatus un naivas nosarkšanas, arī viņam nekādi romāni, ne siržu režģījumi
dām sociālām

neveicās.

Rutkis, kas sevi uzskatīja par neatvairāmu donžuānu,
bija cietis tikai fiasko un, domīgi galvu kratīdams, runāja: «Te ir dilemma! Vai nu apkārtējā sabiedrība neprot
pieslieties mums, vai arī mēs vēl neesam sagatavojuši sevī
viņai vajadzīgo platformu.»
Un

platformas nebija. Un kāds tad

nu

prieks bija bursa-

kiem, kad Rasa paziņoja, ka viņu garīgā kolonija
nāsies

divām

ar

Atbrauca
tīsa

tēvs

uz

reimatisma

Ozols

papildi-

ļoti daiļām «jeparhialkām»!
kopā

ar

kursu
savām

no

lauku

abām

draudzes Ma-

meitām

Tanu

un

Oļu...
Uzņemšana bija karaliska jau stacijā. Pirmie Matīsa
vardi bija: «Nu, tad sveiki, mani kumeļi!» Un viss karnevāls gāja cauri miestam kā kādās kāzās vai godībās. Tāds
liels bija tas atkalredzēšanās prieks.
Kā toreiz ap Martu Upeniek, tā tagad ap Taņu un Oļu
vijās viss bursaku bars. Nebija viņiem cita sirds saistekļa.
lieta bija apskatīt jūru, kuru vēl tik daudzi neredzējuši. To starpā
arī, kauns
atzīties, sirmais

Pirmā

bija
Ozols

Matīsa tēvs.
Es

un

kontinenta

cilvēks,

ļaužu tuksnešiem vien

esmu

nīdams.
Izklaidēšanās

pierod pie

dēļ paņēma līdz

cilvēku

viņš smēja,
pa dzīves
maldījies, savas avis gaarī

Šiliņu. Lai taču atkal

sabiedrības!
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Līdz jūrai bija tikpat tālu kā no Rasas mājām līdz
Krievu kalnam. Savas četras piecas verstis. Gāja visi kā-

jām kā kādā svētceļojumā uz svētām zemēm. Cauri nolaistajam parkam birstalājā, krūmājā, purvājā un smilšājā
iekšā. Pa grambainu meža ceļu.

Atpūtās pa ceļam pie Mirušo ezera. Labi, ja te viņā
dzīvoja veļi. Citas dzīvības viņā neredzēja. Ne vardītes,
ne
gliemezīša, ne dēles, ne mailītes. Nekas viņā neietecēja,
nekas arī no viņa neiztecēja. Viņš bija kā izvemts no bezdibeņa avotiem. Bezgala dziļš, dūņots un drausmīgi melns.
Nekādas vilnīšu trīsas pār viņu negāja. Viņš bija bezjūtīgs un mēms. Un nezin kādus upurus kāroja viņa noslēpumainā negausība? Bet izsalcis viņš bija, jo visapkārt viņu
slēdza trīcošs un ļengājošs torfāja cinājs, skaudras ciesas
aizaudzis, kas varēja viegli vilt un pazudināt. Putniņi kokos viņa tuvumā nečirkstēja un nesvilpoja. Vārna
pār
viņu nelaidās. Un no viņa kā no pekles katla sēra dvaša
augšup garoja. Te bija sēravotu bezdibenis.
Luk, kur ieeja zemzemes hadesa jeb ellē! Ta gan,
mani kumeļi!
noteica Matīsa tēvs.
Te ir logaritmu katedris,
smējās Rutkis,
jo lai
izkalkulē kaut matemātiķis Bergs, cik mucu alus viņā saietu, ko ...
Un

observatorija. Jo, kad tur ielēks, tad droši zemei
uz kādas zvaigznes,
smējās Bergs.
Vienkārši tur ir ārprāta seminārs un pašos dziļumos
Nirvānas akadēmija,
sāpīgi teica Šiliņš, savu rievoto
pieri nervozi berzēdams.
Visi cēlās un gaja, nepatīkamo sajutu no sevis tālinādami un gaisinādami.

cauri nokritīs

Tas

ir dzīves simbols...

uztraukti

Taņa čukstēja

Rasam.
Tikai

ne

it kā

Un,

un tavas, jo mēs neesam akmeņi...
domas uzminējis, Šiliņš pēkšņi paķēra
akmeni un metās atpakaļ cinājā pie ezera.
manas

viņa

prāvu lauku
Rutkis dzinās viņam

Noskanēja plīstoša
tora

loga.

Un

jās
Šiliņš iznāca

sckus, lai aizkavētu, ja...

stikla

likās, ka

šļākotnes kā tajā naktī pie rekvirsma no sāpēm iestenē-

ezera

...

ceļa līksms.
iedauzīju. Nu jodi nāks laukā
Bēdziet, glābieties!
uz

Es šos elles vārtus
sekos

mums.

Un pats sāka
Lai
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skrej!

skriet

uz

jūras pusi.

Nekur neaizskries! Jūra

ir

priekšā!

un

Sakiet
Vai

nu

kas

to

ar

zelli?

viņš pārfilozofējies,

viņš taču vairs

nav

no

šīs

pasaules

Viņa sintezējies ir viens
teica Bergs.
laimīgs,
Būtu

vairāk

dzēris,

vai

ne

ņam būtu vēl tagad kā tiem
dus meklēja noklunkurot...

ar

tik

prasīja Matīsa tēvs.
nedafilozofējies, bet

...

otru. Un
daudz

Betlēmes

viņš jutās svēt-

prātojis, nervi vizīdaiņiem, ko Ero-

Un, raugi, jau baltoja sudrabotās kāpas! Aiz tām gulēja
noslēpumainā, neredzētā. Jau dzirdēja viņas viļņu dejas
elsas un juta plašā, sāļā ūdens parketa aromas.
Svētceļnieki nenocietās un devas skriešus. Tikai Matīss
ar Rutku palikās iesekus.
Pirmā ka kaija uzlidoja augsta kāpā Taņa, aiz viņas
Oļa, Cinīts, Rasa, Zaķīts
Kāds plašums un kaijas!
sauca Taņa.
Raug, baltas buras tālumā!
jūsmoja Oļa.
Cik muzikālā viļņu čala!
līksmoja Zaķīts.
Cik dzidra aqua-marina krasa!
Činīts.
Te ir tā Alfa un Omega!
Liepu Justs.
Lūk, kur īsts dzīves simbols: cīņa un daiļums!
tā
Rasa Taņai. Un pēdējā: «Tiešām, kāds kontrasts Mirušo
ezeram!» Kā Repina gleznā: mēs abi viļņos.
Pelēki zils lakats ar zaļām bārkstīm!
Bergs.
Te Dieva visuspecība un varenība!
Andersons.
Mūžam mūžīga! Āmen.
Bumbiers, kas jau Liepāja
jūru bija skatījis.
Mare! Ftalassa! Un Dieva gars lidinājās ūdeņiem
Matīsa tēvs.
pāri!
Ju-u-ra!
pērkona balsī iesaucās Rutkis. Un ar to
viss bija teikts.
...

Svēta klusuma

brīdī, kas pēc tam iestājās, Taņa savos
toņos deklamēja Baļmonta «Kaiju». Un Rasa
atcerējās, kā tas bija toreiz Matīsa tēva istabā, pie klavierēm. Tur izšķīrās viņu abu likteņi.
Tu atceries, Taņa?
sidrabainos

Ja!

Un

šoreiz

ne

mazāk

jauki.

Raugi, kaija

mūs

sveic!

Liepu Justs bija aizkustināts un vai dievināja šīs divas
kaijiņas, šī divas jeparhialkas, kurās bija tik daudz misterioza daiļuma.
īstas latvietes

nav tik smalkjūtīgas.
Nu, vai zini, Upenieku Marta ir abu viņu vērts,
protestēja Bergs.
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Kas ta tāda?
Mušu bursaku

simpātija. Studē Šveicē.
jums ir!...
«Pērkona» kvartets jau uzsāka putojošo: «Jūra krāca,
jūra šņāca!» Un tad dejojošo: «Jūriņ prasa smalku
Tad tik vien

tīklu!...»

Kad pēkšņi paradījas atkal Šiliņš.
Viņš nometās uz smilts viļņu priekšā ceļos un, rokas
celdams gaisā un tad zemu klanīdamies,
sāka
pielūgt
jūru, kā krievi lielā gavēnī dauza pieres pret grīdu savu
grēku dēļ.
Rutkis steidzās viņu no šīs elku dievināšanas atturēt.
Bet Šiliņš izrāvās, tāpat apģērbies brida tik jūrā iekšā.
Krita ūdenī ceļos un atkal klanījās.
Rutkis ātri izmetās veļā un sekoja tam. Panāca pie otrā
viļņu sēkļa, ņēma to pār saviem stiprajiem pleciem un
stiepa malā.
Šiliņš vairs nepretojas un samircis, drebēdams soļoja
visu astē, kad ekskursanti atgriezās mājup.
teica Šiliņš.
Es gribu izĻaujiet man prātot,
dibināt, kas ir jūra, tāpat kā Sv. Augustīns.
Meitenes bija pārliecinātas, ka nemierīgais bursaks to
visu dara aiz sajūsmas, jo bursaks no savas dabas ir oriģināls, ekstravagants. Tādam viņam jābūt. Citādi viņš nav
bursaks.

Liepu Justs bija sajūsma: «Sito mistēriju!»
Simfoniju koncertā, starpbrīdī pēc sestās Čaikovska simfonijas, Liepu Justs ar Bergu sacentās savā starpā ap Oļu.
Rasa ar Taņu aizgāja parka klusībā pa aizzāļojošiem
celiņiem.
Tu gribi kalpot mākslai? Nu labi, Taņa! Bet kā tu
to darīsi?

Nu, ta ka visi dara
Taisni to

negaidīju

es

no

tevis

«tā kā

visi». Tā ir

amatniecība.
Tu

pārspīlē.

Nemaz

nodoties pilnīgi ir gandrīz nepainteresējies par Jauno teātri, par
«Māmuļas» teātri, par dziedāšanas skolotājiem, par mūzikas skolām. Visur tur diletantisms. Tad jāiet dziļāk un

iespējami.

Es

nē.

Mākslai

esmu

tālāk...

Nu, kaut arī!
Ta ir cita lieta. Tātad tu mani atstāsi vienu?
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Nē, mīļais, to

vairs

es

nespēju!

Nu, bet kā tad?

grūts jautājums!

Es nezinu. Tiešām
Bet

gākā
Tā

un

es

zinu. Tu taču

arī man

tici, ka

mākslā

ir

dār-

augstāka par reliģiju. Piemēram, sestā simfonija.

taču

ir

svētāka,

lielāka,

cēlāka

tuvāka

un

Dievam

liturģiju. Tātad es tev gribu ko teikt kā pārpar
liecināts mākslas pielūdzējs.
katru

Nu, ko tad?

Taņa,
un

darīsim

dzīvi

skaistu!

Tā

bus

augsta

svēta māksla, tā būs mūsu

liturģija!
Es varbūt nojaušu, bet skaidri neaptveru.
Kad to darīsim, tad tu sapratīsi.

Labi!

Es ticu tev, Viktor!

Es

jau biju pārliecināts, ka tā būs. Paraugies sev
tas
nekur nerod
sev
apkārt! Ģeniālais Liepu Justs
miera. Viņš vēl tagad nezin, vai viņš aizies studēt uz Penzas mākslas skolu vai iestāsies Tērbatā filoloģijā, vai badosies kā dzejnieks un rakstnieks. Jo mākslinieks mūsu
šauros sadzīves apstākļos nevar no tīras mākslas eksistēt»
viņam jātop par amatnieku. Un par tādu

es

negribu tevi

redzēt.

Paldies, mīļais!
mani, balsti mani!

Ar

šo

dienu

es

tev

atdodos!

Vadi

Tu, tu! Tu pati esi vēl nedzirdēta simfonija. Tu
redzēji, ka jūra nav skaista tikai vienā savā daļā vai elementā, ja viņa ir daiļa, tad visa. Tāpat arī mākslā. Viņai
jātop par mūsu dzīvi! Dzīvot ir augstākā māksla.
Un

mēs

dzīvosim!

Nepaspēja Viktors noslēgt
viņi izdzirda aiz

šo

derību

ar

skūpstu, kad

muguras:

Taņa, Taņa!

tur

skrēja Oļa.

Nu, kas ir?

Oļa gražodamās metās Taņai ap kaklu.
Ak, šis Zaķīšu Pāvils! Es viņu tā mīlu, tā mīlu!
Bet viņš nepievērš man nekādu vērību. Un pat nepienāk
parunāties. Un Bergs ar Liepu to izmanto tā, ka man no
viņiem vai jabeg.
cits

Apmierinies, muļķīte! Var but, ka Zaķīšam kas gluži
padomā. Ka tu vari par sevi tik daudz iedomāties?
Bet kad sirds runa!

Kad sirds runā, tad bursaks bieži ir mēms,
jās Rasa.
Pienaca arī

nosmē-

Oļas vajātāji.
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Kas tad nu? Vai mēs Oļas jaunkundzei ko ļauna

no-

darījuši?
Viņai sirds vīveles,

tā smēja Rasa.
Ak, kaut visas daiļavas saslimušas ar šo kaiti!
Tad es nestudētu par advokātu, bet gan par esku-

nobeidza Bergs.
viņi visi atgriezās koncertā. Zaķīts pastāstīja viņiem
negaidītu, pārsteidzošu vēsti.

lapu,

Un

Kapelmeistars Rūmlings viņam teicis, ka viņš, pateicosaviem sakariem ar galma kapelu, varot viņam
Zaķīšam garantēt vietu Romas sūtniecības baznīcas kapelā,
kur otrā tenora vieta esot vakanta, ja tik viņš esot ar
mieru tūdaļ turpu braukt.
ties

pašā mirklī devu piekrišanu, izteiklūgdams par to telegrafēt. Un tas jau
ir izdarīts
Nolemts un parakstīts!
Vai tas ir iespējams? Tik negaidot, un tāda milzu
Protams,

dams

es

pateicību

tanī

un

...

laime!
Uz Romu?
Pašā
Uz

Itālijā?
pašu Romu, par kuru mēs varējām tikai sapņot?

Tad tiešām

uz Romu? Uz
šo pasaules svētnīcu?
Nu, tu taču dzirdi, ka uz Romu, bet ne uz Romas paJāatzīstas, ka arī
grabu pretī operai,
smējās Rutkis.

šis

pagrabiņš,

velns

parautu,

nav

nemaz

tik

sasnie-

dzams
...

Un es,
no kāda
turpat piemetināja arī Cinīts,
profesora, kas te ārstējas, izdabūju rekomendāciju uz
Mākslas akadēmiju pēc tam, kad viņš bija manus darbus

aplūkojis.
Un es šodien jūrmalā un tagad koncertā zem sestās
ko
simfonijas iespaida izšķīru mani mocošo problēmu
•

darīt!

Un

nolēmu

braukt

uz

Tērbatu

un

studēt tur kla-

sisko

filoloģiju, ko šovakar te koncertā apsolīju
teica Liepu Justs.
Lautenbaham-Jūsmiņam

pašam

...

Nu, klausieties, šo pērkonspērienu šovakar pietiks!
Lūk, tuvojas nakts negaiss! Lai atliek arī tam ko pastrādāt!

Aizrādīja omulīgi Rutkis
Tiešām, negaiss tuvojās

un

steidzās

uz

staciju.

...

Pērkons pie dieviņa ir iestājies
par smago
pašlaik ar šķiltavu uztaisa savu pīpi. Kad tik
viņam nesaslapina tabaku!...

Vecais

ormani
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un

Kā krējums nolija gar acīm visiem bēdzējiem
jējiem balts zibeņa metiens.

un

skrē-

Un izšķīra Taņas un Viktora skupstu, kurš citādi būtu
bezgalīgs.
Taņa iebēga savā vasarnīciņā. Matīsa tēvs pamodās no
pirmā pērkona grāviena ar «Dienas Lapu» rokās, pārmeta
krustu

un

teica:

Varavus

un

viņa jātnieki! Tur jau ka putra sak vārī-

ties.
atrada Oļu viņas gultiņā. Neizģērbusies, sakargalviņu paslēpusi spilvenos, viņa čukstēja: «Viņš aizbrauc, viņš aizbrauc!»
Negaisa arā viņa nedzirdēja, jo viņas pašas sirdī plosījās pirmais mīlas un vilšanās negaiss ...

Taņa

sušo

Kādā jaukā rītā Oļa
viena. Tēvs

promenādi

sēdēja savas vasarnīciņas balkonā
jau bija aizstaigājis uz vannām, bet Taņa uz

ar

Viktoru.

apskaužami un laimīgi,» viņa domaja ... «Un
kas tad manai sirdij? Nekā. Tukšums!»
Te viņa izdzirda uz laipu trotuārā ļoti klabošus soļus.
Pie vārtiņiem apstājās Brencis Bumbiers un sveicināja
Oļu.
Vai varu jūs traucēt?
«Tie

divi

Lūdzu!

Nu, kādas jums jaunas ziņas?
Ar

japāņiem laikam tiks miers noslēgts.
es jau esmu
dzirdējusi, Bumbiera kungs. Bet, kā
nomanu, jums ir kaut kas cits uz sirds. Sakiet vien drošil
Vai ar nabaga Šiliņu kas noticis?
Nē! Ne tas! Redziet, es nemēdzu daudz runāt, sevišķi,
To

kad

lieta

grozās

ap

intīmām

lietām,

tāpēc teikšu

īsi

un

skaidri.

Lūdzu, nekautrējieties!
Es jūs esmu novērojis jau agrāk, piemēram, reiz Gaiziņkalnā. Tagad te šovasar... Un atrodu, ka nav cēlākas
jaunavas par jums, kas jums varētu līdzināties...
Ko nu jūs glaimojat?
Es to nedaru nekad.

Pieņemsim, ka tā. Un tālāk?
Tālāk man jaatzistas, ka es jūs esmu sācis cienīt...
Un cienīšana ir pati no sevis gluži nemanot pārgājusi vēl
augstāku simpātiju stadijā, ko sauc par, nu, par...
Par mīlu? Vai ne?
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Jā,

es

atzīšos. Par mīlestību!

Nu, ko tad

mēs

darīsim?

Nevis mēs; bet ko
Tas tik negaidīti

jūs teiksiet?
tik neliekuļoti no jums, ka man
būtu
ļoti sāpīgi
jūs apbēdināt...
Es jau to paredzēju. Un tāpēc jums atklāšu vēl kādu
noslēpumu. No jūsu atbildes atkarājas visas manas tālākāsdzīves virziens un mērķis. Jūs redzat šo apustuļu zīmogu?
Un viņš noņēma sev no kakla zelta ķēdītē skaistu kakla
un

krustiņu.
Šo svētību man deva apustuļu vietnieks arķibīskaps
Arsēnijs, noņēmis to pats no savas krūts. Tas bija mājiens
no
augšienes, ka man jāiet viņa ceļi, un tad, kad es vēl
biju mazs zeņķis garīgā skolā. Un es šos ceļus gāju līdz
šai dienai. Šodien gribēju šo ceļu pārbaudīt. Vai es esmu
Dieva
izredzēts vai ne?
Nu ir tas moments pienācis!
Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs! Ja jūs, Oļas jaunkundze, šo zīmogu no manis pieņemsiet kā patiesas mīlas ķīlu,
iešu vienu ceļu, kas būs arī jūsu ceļš
Ja nē... tad
es
citu ceļu, kuru jūs nevarat iet. Teiciet savu spriedumu! Es
gaidu!
Ak, cik grūti!
Vai jā
vai nē?
Oļa satvēra savu galvu rokās un, brīdi domājusi, teica:
Es arī gribu būt tikpat godīga kā jūs. Es saku
nē!
...

Bumbiers nobāla.
tiek tavs

Pārmeta krustu

Cēlās, sniedza Oļai
dievu! Nekad

Un,

un

izdvesa:

«Lai

no-

prāts!»

stingri

drebošu, vēsu roku

un

teica:

«Ar-

nepazemošos sievietes priekšā!»
saslējies, rokas uz krūtīm sakrustojis, at-

es

vairs

lepno, lielo pieri kā kaudzi atpakaļ, akadēmijas
gāja smagiem, klabošiem soļiem.
Itin kā viņam būtu pasaule jāiekaro. Vai pati elle jāuz-

gāza

savu

students

var

...

Bet

Oļas

lūpiņas

čukstēja:

«Atkal

nekā,

atkal

viss

velti!...»
atvadīšanās

Cinīts aizgāja pie Šiliņa uzlūgt to uz
vakaru, ko bursaki sarīkoja dažas dienas vē-

lāk. Un atkal te

ieraudzīja pārsteidzošu ainu.
pie ceriņa krūma bedri, Šiliņš viņā apglabāja
visas savas grāmatas un manuskriptus, priecīgi smiedaIzracis

mies

un

teikdams:

Vieglu dusu jums, filozofi, vēsturnieki, klasiķi un modernie rakstnieki un dzejnieki! Jūsu grāmatas, kurās
jūs.
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gudrības, bija manai mutei saldas
vēderam rūgtas kā vērmeles. Jā_,
viņas tādas bija, kad es viņas noriju, kā tas pavēlēts tanī
Sv. Jāņa parādīšanās grāmatā. Un, tā kā šīs grāmatas
viltīgi paslēpāt

kā

medus, bet

savas

manam

ne
aukstas,
spļāvu viņas laukā

nebija

Šiliņš

ne

nu

es

iz-

saldi!

lāpstu bēra smiltis virsu

ar

svētiem dod dusu!

tad

karstas, bet remdenas,
Dusiet

...

un

dziedāja: «Ar tiem

...»

Kamēr nepacēlās kapa kopiņa.
Cinīts dziedāja

līdz.

ceremonijas Šiliņš deva līdzi Cinītim paša rakstītu manifestu. Lai to izplatot starp bursakierm Gubernatoram un bīskapam, arī ķeizaram jau esot nosūtīts. Visai
zemei tas esot jāzin, ja viņa gribot pastāvēt īstā brālīgā
Pēc šīs

mīlestībā

...

gaja noskumis.
Bēdīgi, galvas kratīdami,

Cinīts

bursaki

manifestu.

izlasīja

Tur stāvēja teikts:
«Es, Jēkabs tas

pirmais, Latvijas karalis, Zemgales firsts un Kuršu zemes hercogs, pavēlu visiem saviem pavalstniekiem un man uzticīgiem tautas brāļiem pieņemt lielos vīrus: Konfūciju, Nīči, Tagori un Tolstoju, kas
visi
ir īsti bursaki, jo viņos nav viltus. Viņi dos jums
īstu mīlestību, kā
straumes

to reiz

ir devis Kristus, bet to Jordānas

ir

ieskalojušas Nāves jūrā, kuru nekāds mests
akmens nespēj vairs uzmodināt. Tanī vietā no cilvēkiem
Un Jūdasi Iskarioti
nu taisa asins desas ar putraimiem
ar
tām tirgojas katrā
Ķemeru žīdu miesta bodītē...
...

Insania!»

Acīmredzot Šiliņš nebija vairs normāls. Viņa psihē bija
notikusi katastrofa.

Ziņoja
lim

par to kūrorta ārstam,
saimniekam uz laukiem.

telegrafēja

Šiliņa

brā-

un ārsts nonāca
pie Šiliņa dzīvokļa durvīm,
bija noslēgtas no iekšpuses, bet neviens tās neatvēra.
Durvis bija jāuzlauž. Viss tas modināja smagu priekšsajūtu. Un tā arī bija.

Kad Rasa

tās

Visa palīdzība te bija lieka.
Šiliņš bija pakāries!...
Nolicis sev priekšā uz galda svētbildi un
naglas sienā pakāries. Pats piespraudis vēl
tīm zīmīti,
«Tas

sv.

glabājiet

uz

svētbildes

sev

pie krū-

kuras drebošu roku bij rakstīts:
moceklis Jēkabs pirmais, Latvijas karalis.

uz

mani

Ap-

Gaiziņkalnā ...»
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So pēdējo vēlēšanos nevarēja izpildīt. Apglabāšanu tepat uzņēmās uz sevis Ķemeru administrācija. Labi, ka nebija aizbraucis vēl Matīsa tēvs. Tas uzņēmās pavadīšanu,
kur parasti mazturīgos pašnāvniekus garīdzniecība nekad
neapstāvēja, teikdama: «Suņam
suņa bēres!»
Jauki un sirsnīgi dziedāja «Pērkona» kvartets, un Taņa
ar Oļu vainadziņiem rokās slaucīja savas jaunavīgās asaras. Kā
pēdējais pie aizbērta kapa kopas runāja Mieriņš,
kas te bija Ķemeros aiz gadījuma
partijas uzdevumā.
Mieriņš apzīmēja aizgājēju par nicināmā un satrunējušā
politiski sabiedriskā režīma upuri un mocekli. Un uzaicināja visus pie šī kapa apņemties karot par jaunu, labāku
un
brīvāku dzīvi, kur katrs tiešām varēs «apzinīgi celt
likumus un tos pildīt»,
kāda bija nelaiķa devīze.
sev
Ja to nevarēja izpildīt burtiski, tad simboliski apbedīsim
agri aizgājušo, apdāvināto bursaku, savu svētāko atmiņu
Gaiziņkalnā!...
Salasījušies pēc tam kroņa mājā, bursaki pieminēja
mazā un klusā triznā ad patres aizceļojušo filozofu, kas
savu
cīņu sezonu bija izbeidzis reizē ar kūrorta sezonu.
Līdz ar to arī visi mūsu ideāli
nobeidza
caput!
Rutkis.
Aizkustināti

no
bēdīgā notikuma, pirms šķiršanās burnozvērējās, ka noteikti liktenīgā dienā pēc divdesmit
gadiem viņi visi satiksies Viktora Rasas
lauku mājās, lai kur katrs tanī laikā atrastos. Un tas būs

saki

arī

neaizmirstamam karalim

Jēkabam

I

tas

monuments

visaugstākā Latvijas vietā
Gaiziņkalnā, par ko tik aizkustinoši runāja revolucionārais Mieriņš.
Rasa apmeklēja Rīgā Upenieku un pārliecinājās, ka Marta tiešām aizbraukusi uz Sveici un šobrīd

ir

Lozannā, kur studē ekonomiski sabiedriskās zināt-

nes.

Patlaban

nāk virsū tādi laiki, ka te no studēšanas
Tāpēc jau aizlaidu turpu. Un jūs, Rasa?
jautāja Upenieks.
Es spriežu tāpat kā jūs un pagaidām no visa kā at-

nav

ko

domāt.

turos.

Pareizi! Bet par popu

nu gan neejiet!
Tagadējos laisevišķi jums tā būtu kauna lieta.
Kāpēc tā? Es domāju gluži otrādi, jo tā taču ir
aksioma, ka neviens amats netop lamāts.
Gribētos jums ticēt. Laimīgu ceļu!
Tātad pat ne labas dienas Marta
viņam nav atstājusi...

kos

196

un

Lai tad notiek!

Rasa izbrauca kopā ar Matīsa tēvu un
viņa meitām. Pa ceļam aizmirsuši sēras, omulīgi pakavējās īsās, bet kodolīgās sezonas atcerēs un jokoja par jūsmīgo dekadentu Justu, kura dzejā var atrast velna asti un
krustu; par Andersonu, kas visu vasaru rāvās jau ap akadēmijas pirmā kursa lekcijām un krāja naudu; par Cinīti,
kas gāza lielu vezumu gleznu un aizveda sev līdz uz Pēterpili vai visu Ķemeru parku; par Bumbiera amuletu un
klaudzošiem zābakiem; beidzot, par Zaķīša Paula braukšanu, tā teikt, ar tramvaja biļeti līdz pat Romai... Tavu
aklu laimi!

Oļa mazliet nosarka un novērsās, raudzīdamās pa logu
nosarkušos, sulotos ābolos, kas rudeņoja dārzos. Arī bursaki

bija ienākušies kā āboli. Aiz brieduma pat krita nost
trīs jau pārsprāga pušu. Bet pārējie aizripoja katrs uz savu sadzīves pusi. Dažādās profesijās un
mākslās, dažādos dzīves aicinājumos. Bagātīga talantu
buķete!
no

zariem. Divi

Bet ko uzsāks Viktors Rasa?
Kas to lai zina? Viņš vēl stingri

turējās pie sava zara.
Matīsam pārtrūka
sadostacija!
mātā sprediķa pavediens.
Bija jaizkapj un jaatstaj viesmīlīgas «maza banīša» salonvagona bufetes telpas.
Mēs jus gaidīsim!
Es vienmēr ar jums un pie jums!
Rasu gaidīja appušķoti rati. Kam tas bija vajadzīgs?
Kad tuvojās tēva mājām, Rasam kļuva
savadi. Itin kā viņš atgrieztos atkal reiz mājās pēc ilgiem
gadiem un gara, grūta ceļojuma. Pa ceļam daudz kas izlikās tik svešs. Tikai apgāztais, piesērējušais kuģis aiz mājām gulēja turpat, kur arvien, un likās bija kuplāks kļuvis.
Jau pie tiltiņa viņu sastapa Krancis un, draudzīgi riedams, pavadīja līdz pat mājām. Bet tur pie mājām bija
redzami no meijām savīti goda vārti, un pie vārtiem
bija
Jaunkalsnavas

—

tāda kā

deputācija.

Kam tad viss tas?
Vai tad tiešām viņam? Jaunajam mācītājā kandidātam?
Tās

jau atkal bija tēva kā baznīcas stārasta ceremoniā-

lās izdomas.
Vai viņš šo godu
Tas viss bija lieks.
Kad

viņš izkapa

no

bija

pelnījis vai

ratiem, tēvs

un

gaidījis? Taču
māte

nē.

viņu noskūp197

stīja. Un tēvs tūdaļ uzsāka apsveikšanas runu, kurā viņš
priecājās sevišķi par to, ka dēls nav sev izvēlējies pasaulīga amata un goda, bet, kā dzirdams, palikšot tepat savas tautas vidū, tā teikt, pie sava šūpuļa, jo Viktors tagad
viņam gandrīz, kā sacīt, vienīgais
Un sirmais stārasts apraudājās.
Vai tad
Viktors viņu mierināja.
Neraudi, tēt!
nu
uz manām bērēm esat sanākuši? Man šķiet, ka tas būs
...

mazliet

pāragri.

Bet, ja runājam par otro, par Juri,
bērēm. Tā gan, dēls!
Nav no tava brāļa vairs nekādu

uz

ziņu,

tad

tikpat kā

ieraudājās

māte, ieraudājās Made.
Kad es to būtu zinājis? Man jau viņš nerakstīja. Do-

māju, ka mājiniekiem totiesu raksta.
Jūs jau abi nesatikāt. Tad jau arī nerakstīja. Bet
mēs, nu jau būs vairāk kā pusgads, neesam no viņa saņēmuši ne raksta galiņa.
Un daiļā Made ieraudājās vēl skaļāk, neapturamāk.
Made, beidzi taču! Vai tad kara apstākļi nav zināmi?
gūstā vai smagi slims. Klusēšana vēl nenozīmē
mieribojā iešanu. Gadās, kad ir pēc gadiem pārnāk,
nāja Viktors.
Mūsu paredzēšana ir ļaunāka,
atkal ierunājās
Jo arī vairākkārtīgi ļaunus
māte, asaras slaucīdama.
sapņus esam noredzējuši.
Ģenerālštābam arī pieprasījām, redzēs, kāda būs atVarbūt ir

bilde

...

Nu, tad jau ir vēl agri apraudāt. Redziet, kā tad.es
neraudu nemaz!
Tu

jau viņu mazāk mīlēji.

Mīlēt,
mīlestības

māt,

var

visādi!

ir tās labākās.

Te

Un

ne

katru

reizi

jums reize paļauties

karstās
arī

uz

Dievu!

jām.

Pareizi, pareizi!
piebilda delegāti no kaimiņu māAtbraucis ir jaunais cienīgtēvs. Un nu visi kā bē-

rēs. Tā

jau nevar!
jau nu, saņemdami visas cerības kopā, paļausimies uz to labāko, un nu lūdzu visus sēsties istabā pie
Tad

maltītes!

uzaicināja vecais Rasa.
bija mielasts par godu Viktora pirmajam solim, kas
tika sperts no skolas sola pāri slieksnim, lai stātos dzīvē.
Un tāpēc viņa nozīmi nevarēja noliegt. Pateicies
par šādu
godināšanu, Viktors teica galda svētīšanas vārdus, kas
Tas
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viņam iznāca tik cēli un daiļi, ka visi bija atkal apmierinājušies, un lietus vietā atspīdēja saulīte.
Viktors dalījās atmiņās par skolā pavadītiem gadiem
gan ar mājiniekiem, gan ar viesiem. Bija pret visiem vienlīdzīgi laipns, tā ka šinī mājīgā noskaņā mielasts norisinājās ļoti tīkami.
Un kaimiņi par Viktoru Rasu aiznesa sev līdz vislabākos
iespaidus, kas tūlīt tika pārnesti tālāk uz citām mājām,
un tā pa visu pagastu un draudzi.
Un ko tad tu darīsi
tēvs!

tagad?

un
gan jau tad redzēs, ko
Pieņemšu skolotāja vai psalmotāja
vietu varbūt tepat, ja gadīsies.
Būtu jau vislabāk tepat, mūsu draudzē. Lai tu būtu
mūsu tuvumā, mazākais, kamēr noskaidrojas tā lieta ar
Juri. Tātad paliec pie mums un ierīko savu laiku un darbu,
kā tev patīkas!
Vajadzēja izrunāties arī ar Madi, bet viņa tā kā kautrējās.
Nu, kas ir, Made? Vai mani ar kādreiz atcerējies?

Nekā,

darīt.

tik

To rādīs

Atpūtīšos,

laiks.

Kā nu ne! Vienmēr. Un Juris jau arī uz jums nemaz
ļauns nebija. Tik no sākuma izlikās manis dēļ.
Vai tu viņu mīlēji?
Kā nu nē! Bet jūs gan pašā pirmā sākumā tā kā

vairāk.

Tiešām, mīļā Made? Tas jau
aizmirsts. Lai
par Viktoru

Kā

kungu?

un

nu

nu

paliek! Tikai tu mani
«tu»!

uz

es

tagad ir pagājis un
tāpat kā agrāk,

sauc,

tā saukt augsti mācītu un gudru
jums esmu? Vienkārša lauku meita.

varu

Kas tad

es

Tu esi augsti tikumīga un daiļa, un tāpēc mēs esam
līdzīgi. Un kā līdzīgi arī izturēsimies citu priekšā! Mums
nav

ko kaunēties.
Man

nu
gan ir kauns. Jūsu tēvs jau pa reizei ir uz
tāpēc ļoti dusmīgs. Kāpēc tā vajadzējis? Vai nevarējuši gaidīt līdz kāzām? Tas esot grēks un netikumība.
Un tāpēc man te rūgti un grūti.
Kas tad? Es sāku nojaust, bet...

mani

Vai tad tu neredzi?
Un

Made naivi

dzīja viņas pilnīgo
Jau
manā

noraisīja priekšautu. Un Viktors ieraubriedumu

spārdās ar!

sirdī

ar

rūgtumu

Un
un

un

saprata visu.

katrs viņa klaudziens atsaucas
bailēm. Tā ir nelaime

man.
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Kāda nelaime? Taisni otrādi, ta ir liela laime! Bērns
no

ir

mīļota cilvēka
Bet

ko

tad

visdārgākā manta. Nēsā viņu saudzīgi!
darīšu, kad viņš atnāksies un visi

es

pirkstiem rādīs uz mani?
Paļaujies, Made, uz mani! Es par tevi rūpēšos un
gādāšu, ja tev nebūs cita. Tas mans pienākums. Jo, ja tas
tev nebūtu noticis ar Juri, tad varēja tāpat notikt arī ar
mani. Vai ne?

Taisnība, Viktor! Es tevi ļoti mīlēju. Nu es atzīšos
priekšā, jo tik taisnīgi kā tu vēl neviens ar mani nav
runājis. Neviens tā nav mani sapratis. Paldies tev par to!
Un Made metās pie Viktora rokas
Made!
Kā nu tā var? Tas jau kauns kā tev, tā
tavā

...

Tad jau tu varēji man dāvāt kādu no tiem māsas
skūpstiem, kurus tu man paliki parādā vēl no tiem laiman.

kiem.

Še,

Viktor!

atdodos. Dari
Tavu
man

Un
tā

no

ar

skūpstu

tevis nekā

nedomā, ka
sev

Ņem desmitus

un

simtus!

Es tev

es

es
ņemšu kā pelnītu. Bet vairāk arī
nevajag, Made! Tu dzirdi un saproti?
izmantošu tavu grūto stāvokli, lai no

izsistu seklas baudas. Tev

Es

jau to zināju. Arī to

tēva, mātes vietā, kuru
bet kā brālis!

pilnīgi

mani, ko gribi!

Es

man

es

jāzin, ka arī es mīlu
panesīšu. Un tu man būsi

nav.

...

Tu būsi

man

vīra

vietā,

Paldies tev, Viktor!

saprotu.
Un viņa karsti skūpstīja Viktora pieri, matus, acis. Viktors kautri atbildēja. Viņam bija bailes no šī dabas brīnuma, kas Madē bija atraisījies retā skaistumā. Nu viņu
starpā bija skaidras un tīras attiecības.
Un Viktors sajuta, ka viņš sev vairs nemeloja kā tad,
bursaka trakulībā.

Viņam bija jau stabila, izkopta ētika, kura bija spējīga
uzņemties kaut kuru cīņu ar egoistiskām kaislībām un
iegribām.
Viktors klaiņoja
šauteni plecos pa rudenīgām noar
rām un
dzeltējošām birzēm ne ar nolūku laupīt trauslo
dzīvībiņu zaķim vai putnam, bet lai izklaidētos un vērptu
spilgti savu domu pavedienu līdzīgi tiem spīdošiem, rasas
sudrabotiem tīkliņiem, kuri spodrajos rudeņa rītos bija
mesti no krūma uz krūmu, no noziedējušās puķītes uz puķīti, no cinīša uz zāļu pudurīti.
Tā viņš pa ganībām un birzēm taisnā ceļā pa reizei nonāca arī līdz Krievu kalnam, kur viņu ar nepacietību gaidīja viņa mīļā Taņa. Nepacietīgi viņa gandrīz katru reizi
200

uzstādīja jautājumu: «Kad tad?» Uz ko Viktors tikpat lakoatbildēja: «Gan jau!» Iztriecies ar abām māsām, izstrīdējies ar Matīsa tēvu par pareizticības reformas vajadzību, saņēmis veselu klēpi laikrakstu, viņš atkal atgrie-

niski

pajumtē, lai tur koncentrētos savos nodomos.
patlaban strādāja pie uzmetuma kādam lielākam
darbam: «Kā reformēt pareizticību Baltijas nomaļā».
Par to jau viņš bija simtkārt pārliecinājies, ka tādā
formā, kādā līdz šim šī konfesija bija uzspiesta latvjiem
un
igauņiem, viņa nevarēja te ne iesakņoties, ne nest svē-

zās

tēva

Viņš

tīgus augļus, ne arī turpmāk pastāvēt. Sajūtami nāca virsū
virmojoši notikumi, kuriem vajadzēja pārgrozīt sabiedrisko

un

līdzi tai arī baznīcas iekārtu

un

dzīvi.

Mākonis

jau karājās apvāršņa malā un kāpa augšup.
No lekškrievijas laikraksti ziņoja, ka tur sākušies jau
zemnieku nemieri, tur laupot un dedzinot muižnieku īpašumus.
Tās bija nelaimīgā japāņu kara sekas. Vispārīgs
nemiers visā tautā, visā zemē.

Citreizējie Mieriņu Jūlija vārdi sāka attaisnoties.
Latvijā tas iesākās sārtā rudenī uz vienu reizi. Nebija
sniega, bet, paraugoties no rīta, izrādījās, ka tas jau uzsnidzis un viss ir balts. Un otrādi: paraugoties no rīta,
izrādījās, ka tas jau nokusis un ārā ir silts, sārts, kā jau
lapkritī...
Šinī uztraucošā mirklī kā liegu vēsmu no dienvidiem
Viktors saņēma pirmo Martas sveicienu. Kāds tur bija
kontrastāls miers un dabas svētība! Tur visas
cīņas bija
jau izcīnītas. Tur varēja gars brīvi lidot.
Sēžu Lozannā trešā stāva istabiņā pie
atklāta loga. Visapkārt kalnu gaiss, dzidrs kā kristāls. No
loga skats uz zaļo Genfes ezeru un uz kalniem viņpus tā.
Aiz zili pelēkām kalnu grēdām pamirdz mūžīgo sniegoņu
augstās galotnes, un viņu vidū kā karalis, kā varens cars
mirdzošais, ledainais Monblāns!... Viņš liesmo vakariem
sārtās ugunīs, bet rītiem sarkanvīnā. Tik reibinošs šis
skaistums!

Tik aizraujošs! Šinī brīnišķā daiļumā tad arī
gluži cita enerģija strādāt nekā tur pie jums. Te studēt ir

bauda
«Labi

viņai rakstīt par sarkanvīnu, kad te sāk līt sarProtams, ka tur drošībā, varenās dabas
klēpī, var runāt pat par baudu cara Monblāna paspārnē...
Bet te cars jādabū nost no troņa!»
Un Viktors neapmierināts nometa Martas vēstuli. Bet
mākons debesmalā kāpa augstāk un
augstāk.
kanas

asinis!...
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Un tad uzreiz sākās! Negaiss sāka plosīties.
Uz pagasta namu izsauca visus saimniekus. Vecais Rasa
atgriezās no turienes gluži satriekts, likās gultā, saslima
un tikai to atkārtoja: «Es tā nevaru, es tā nevaru!»
Viktors

pazina

tēva

sava

tus, tāpēc nebija ko prasīt
kas

nevarēja samierināt

ar

konservatīvo

un

dabu

un

ieska-

strīdēties. Tēvu tā kā tā

ne-

notiekošo.

Pie

viņiem mājās ieradās izpildu komitejas vīrs ar kādu
bija šurpu sūtīts no centra vadīt sacelšaAr viņiem Viktoram bija stingra saruna, kurā Viknos.
tors uzstādīja tādas tēzes: «Revolūcija nepieciešama. Cars
no
troņa jāgāž. Šinī aktā arī Latvija var mantot šādas
svešinieku, kas

vai tādas suverēnas
līdz

ar

to būs brīva

vai

autonomas tiesības.

Arī baznīca

politiskiem žņaugiem.

no

Ja

viņam pavēlēs iet un ņemt tiešu dalību atbrīvošanās
procesā, tad viņš ies, bet visur uzstāsies pret revolucionārām patvarībām, varas darbiem, pret mantu un ēku izlaupīšanu un iznīcināšanu. Ar pretiniekiem nav jāizrēķinājās,
bet tie jāatbruņo un jāizolē. Ja viņu izbīdīs kādā amatā,
tad viņš to uzņemsies, neatrunājoties ne ar to, ka viņam
šādā aktīvā darbā nav nekādu piedzīvojumu, ne arī ar to,
ka viņš nemaz nav šī pagasta loceklis, bet atrodas vēl garīgā semināra un konsistorijas rīcībā.»
Kad vēl izrādījās, ka Jūlijs Mieriņš centrā ir viņu kopīgs pazīstams, tad nācēji bija pilnīgi apmierināti un pa-

stāstīja, ka nupat Mieriņš zem revolucionārā vārda «Pops»
kļuvis slavens kā drošsirdīgais politisko atsvabinātājs no
Centrālcietuma. Kā pats pirmais ticis cietuma mūrī augšā!
Viņi paņēma Rasas bisi savam ieroču krājumam un piebilda, ka baznīcas stārasta amatā viņi veco Rasu neatstās. To Viktors no sirds atbalstīja, lai jele vecajam reiz
būtu miers. Ar to Rasas mājās revolucionārā intervencija
izbeidzās. Un māte ar Madi uzelpoja atviegloti.
Nu, vai jums bija bailes
Mēs

jau

ar

Madi

revolūcijas?
gribējām vai kartupeļu
no

pagrabiņā

paslēpties.
Vai tad jūs tur neuzietu? No revolūcijas nav ko
baidīties, jo to izved mūsu pašu ļaudis.
Ar Viktoru man nav nekur bailes. Viņš tiks galā ar
visām revolūcijām,
piezīmēja Made.
Vai tad mums jātiek galā ar viņu? Viņa pati zin
savu mēru un laiku. Ja nevari vai nespēji viņu sekmēt, tad,

mazākais, netraucē
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ar

raudām

un

bailēm!

Ak, kā Viktoram gribējās nokļūt Krievu kalnā, painteresēties, kā tur iet! Bet zirgi ar puisi bija aizsaukti šķūtīs.

Un

Krievu
žas

ceļiem

uz

kordoni.

Tikko
kalna

kā

ap muižu un Krievu kalnu
bija dzirdami šāvieni no

virzienā

bija miliču
tās

atkāpās dragūnu pulciņš

puses.
mui-

no

...

Kaimiņi stāstīja, ka patlaban postot un dedzinot muižu.
Savējo esot maz. Vairāk sabraukuši sveši...
Uztraukuma pagaja vel paris dienas.
Te kada rīta no Krievu kalna ierādās
Taņa! Viena
pati, kājām, nobridusies, nogurusi, uztraukta.
Ta tu interesejies par mums!
viņa parmeta.
Taņa! Mes arī te parlaižam uztraukuma brīžus, bez
tam tēvs ir slims. Un ceļi ir aizņemti.
Vai tad tev ir jabaidas? Redzi, es atnacu taisni,
cauri ganībām un purviem.
Es jau to zinu. Tik negribēju ta paslepšus. Man nekas nav jāslēpj.
kas tā par vēstuli?
Martas? Viktor?!

Bet
tes

Arī te
no

man

Parakstīta

no

kadas

sievie-

ko slēpt. Tā mana agrākā draudzene
viņa tagad Šveicē.

nav

bursas laikiem,

Arī revolucionāre?
mācās. Bet kāpēc tu tā taujā?
pārliecinātos, ka es te esmu lieka. Es eju!
Taņa, nepārsteidzies! Vai es esmu rakņājies tavās
vēstulēs? Tagad nav laiks nodoties tādiem niekiem un aiz-

Nē, tāpat

Lai

domām.
Tur

tev varbūt

mani, tad tu nāksi

taisnība.

tūliņ

man

Ja

tu tiešām

mīli

līdz. Un sataisies

un
uz

cieni

ilgāku

laiku!
Bet mūsu

mājas, kur visi dzīvo vienās bailēs?

Viktor, tev acumirklī jāizšķiras starp šīm mājām

un

mani!
Labi.

Es iešu!

Parunājis ar māti un arī ar tēvu, jo tam bija jau labāki, un nosolījies drīz būt atkal mājās, Viktors kopā ar
Taņu pārkāpa pāri apgāztam, aizsērējušam kuģim, it kā
viņi ietu no šejienes uz mūžu.
Tā nodomāja Made, ilgi raudzīdamās no pagalma viņiem sekus
Ak, kad tad beigsies visa šī komēdija!
Kāda komēdija?
Nu, šī pašmāju «revolūcija».
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Es

nedomāju, ka tu skaties tik vieglprātīgi
traģēdiju.

uz

šo,

es

varētu teikt, vēsturisko

Kā?! Viktor! Vai tad tu arī?
Jā, Taņa,

es

...

arī!

Tad jau tu velti nāc man līdz. Tad jau tu arī to
pārgalvnieku pusē, kuri apsmēja manu tēvu, apgrieza tam
matus un bārdu, aizliedza viņam kalpot un nu baznīcu ir
nodevuši nezin kādas tur jaunas komitejas vai draudzes
padomes rokās
Ja, to es nezināju. Bet tas jau nav vēl nemaz tik
briesmīgi. No revolūcijas var ciest daudz sāpīgāki.
Vai tad vērts mums šo ceļu kopā turpināt, ja tev
vienaldzīgs mūsu liktenis, ja tev tas nesāp
Kāpēc ne? Taisni es gribu visu to redzēt un ari līdzi
ciest, ja būs vajadzīgs.
Pēdējie vārdi mani nomierina. Lai gan es tevi nesaprotu. Mani mīlot, tu vari tik mierīgi runāt par tādām
nepielaižamām lietām un vēl viņiem līdzi just.
Ak, kā es vēlētos, lai tu to tiešām saprastu! Un to es
gribu aiz patiesas mīlas pret tevi. Vai tu spēji man ticēt,
lai gan es esmu ar viņiem?
Viktor, un tu vel prasi? Es tevi mīlu, un kaut tu arī
būtu viņu pulkā! Un ar to viss ir pateikts.
Tad steigsimies! Mīlas un revolūcijas vārdā.
Pie Krievu kalna baznīcas patlaban atradās pulks revolucionāru, sieviešu un vīriešu. Bija tā kā
mītiņš, kā draudzes padomes apspriede, kuru skaļā, uztrauktā balsī vadīja jaunais priekšsēdētājs un baznīcas
stārasts Kļaviņš.
Luk, tur ir tie baznīcas pretinieki un draudzes jau_—
cēji!
rādīja Viktoram Taņa.
Ej maja un pacietīgi gaidi mani! Es došos pie viteica Viktors.
ņiem,
Ļaužu pulks, ieraudzījis Rasu, apklusa, sakustējās. Rasam pretī nāca Kļaviņš un, sniedzot roku, prasīja:
Naidnieks vai draugs?
...

...

Ne

viens,

ne

otrs.

Vienkārši

jūsu grūto

likteņu

biedrs.

Viktora vārdi draudzei ļoti imponēja. Atskanēja: «Mūsēīsas pārrunas, kad Rasa bija in-

jais, mūsējais!» Un pēc
par lietas
brīdī Taņa

formējies
Tajā

stāvokli, viņam deva vārdu

Oļa, aizslēpušās aiz loga aizkariem, drebēdamas raudzījās ārā, vēroja sapulces gaitu un
un

minēja tās iznākumu.
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Viņu māmiņā,

metusies

čukstiem lūdza visus

Pēkšņi

Taņa

ceļos pie svētbildēs, asarotiem
palīdzēt šinī grūtā brīdī.
«Viņš uzvarēja, viņš uzvarēja!

svētos

iesaucas:

Raugi, sapulce izklīst! Viktors nāk šurp.»

Priecājieties! Mani
iecēla

Krievu

par

ar

kalna

pagasta izpildu komitejas zjņu
baznīcas pārlūku
un

komisāru

jeb galveno zvaniķi.
Tu, labais! Un viņš vēl joko!
Pagaja drausma nakts un gurda diena
no
Slepus vakarā pārbrauca Matīsa tēvs no Rīgas
bīskapa, kur bijis sūdzēties par viņam nodarītām pārestībām un prasīt padoma, ko darīt, kad revolucionāri nelaiž
baznīcā noturēt dievkalpojumus. Matīsa tēvs likās sarūgtināts un apbēdināts, jo bīskaps viņu dēļ matu un bārdas
...

zaudēšanas esot

izzobojis, teikdams:

Vai tu nezini, ko svētais ķēniņš un pravietis Dāvids
teica saviem kalpiem, kuriem arī bija bārdas no ienaidniekiem

nogrieztas? Viņš sacīja: «Ejiet, ataudzējiet tās un
Bez tam apgrieztos, garos māpie manis!»

tad nāciet

cītāja svārkus lai salāpot cienīgmāte, un būšot labu labie.
Un, kas zīmējoties uz baznīcu, tad Dievam nu gan laikam
neesot nekādas darīšanas gar revolūcijām, un ar tām tikšot galā katrs pats, ja būšot viltīgs kā čūska un nevainīgs
kā balodis

Ej

...

nu

sazini, ka to

tā skaidrības te
Man
un

mušu

apstākļos lai saprot! Tā ka

nav.

liekas, ka

tas taisni ir tas

ar

to

ir

labākais,

dota

pilnīga rīcības brīvība,

izteica

savas

domas Vik-

tors.

Bet kas tad uzņemsies atbildību? Un vispār
ko tagad lai iesāk?
Vispirms uzticiet man baznīcas atslēgasl Draudzes
komiteja bija ļoti nemierā, ka jūs, Matīsa tēvs, bijāt aizbraukuši ar visām atslēgām, un ieskatīja to vai par bēgšanu. Es, protams, šīs domas izgaisināju, un viņi man
pagaidām uzspieda Krievu kalna pārrauga jeb komisāra
pienākumus.
Ak tu, āžu bars tāds! Man, ganam, jābēg no sava
bizojošā ganāmpulka! Lai viņi skrej dēļ dunduriem vai
mežā! Man viņiem vienmēr būs lokana vica. Bet, ka jums
pagaidām dots tāds goda amats, tas mūsu lietai var nākt
tikai par labu. Tur ir redzama Dieva gādība, un tāpēc nododu jums to debess valstības vārtu atslēgas. Turiet viņas savās tīrās rokas! Jus esat viņu mantinieks.
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Rasa bija aizkustināts. Un smagās atslēgas

Viktors

sa-

bijāšanu, ir ar tādu kā savādu paredzēšanu
Bet tas jau nav viss. Te jums vel viens liels pārstei-

ņēma ir

ar

gums kā

...

deus

ex

machina.

viņš pasniedza Viktoram augstās konsistorijas rakstu, ar kuru tas tika iecelts pie Matīsa tēva Krievu kalnā
par psalmotāju.
Taņa ar Oļu saka vai gavilēt...
Pag, pag, Matīsa tev! Bet ka tad ta? Uz kādiem paUn

matiem?
Uz

tāja

tādiem, ka

vairs

nav.

man

psalmotāja un draudzes skolovajadzīgs.

Un tāds taču ir

Bet

jums taču ir Maršans.
tad viņš ir, ka viņa vairs nav? Viņš skolu un
baznīcu ir atstājis kā no vasaras un staigā tikai pa mītiņiem un sapulcēm. Viņam tā svētā Trīsvienība ir pārvērtusies vienā elku dievā
politikā, tanī Bābeles meitā,
kura mums dzemdēja to revolūciju. Bez tam, kā man tagad tas skaidri zināms, viņš ir ņēmis to galveno dalību
tanī nešpetnā manu svārku apgraizīšanas un matu frizēšanas atentātā. Friziers man nav vajadzīgs. Es par to ziņoju, un viņu no vietas atstādināja. Protams, ka jūs pēc
viņa bijāt dabīgākais kandidāts, jo pats man arī par to
šovasar minējāt. Un konsistorija bez vārda runas iecēla
jūs. Varu tikai gratulēt.
Matīsa tēv! Es jums no sirds pateicos par jūsu tēvišķīgo gādību. Un citos apstākļos es jums par to būtu roku
noskūpstījis. Bet šoreiz vēl pāragri ir gratulēt.
Kur

Kā tā?
Nu tā, ka es esmu iecelts «dzīvā vietā». Pašam Marvēl dzīvam esot un skaitot vietu par savu. Viss

šanam

tas, ko viņš ir darījis

un dara, ir lielā mērā attaisnojams
ārkārtējiem apstākļiem. Un es nevaru to
atzīt, kas izdarīts bez viņa ziņas un iespējas attaisnoties.
Bet mums taču jācīnās pret šādām anormālām parāar

tagadējiem

dībām mūsu baznīcas dzīvē! Nevar taču baznīcas
las

un

sko-

jaukt politikā iekšā un viņas dēļ to aizmirst!
Man bieži uz skolu bija jāsūta kaut Miķelītis, lai savalda
bērnus, jo skolotājs veselām dienām nozuda. Apdomāšis vanckaris
jiet
Miķelītis par profesoru! Psalmotāja vietu viņš man izpildīja. Jo nebija cita. Es klusēju,
klusēju, bet tad vairs neizturēju. Reiz jāgrābj bija tā viņa
skaistā Dulcineja jeb politika aiz bizes.
Es nu, Matīsa tēv, skatos, ka arī baznīca dzen savu
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darbu

politiku, ziedotu «caram, tronim un tēvijai», un patlaban
viņa sanākusi konfliktā jeb, kā saka, matos ar pretejo politiku, ko dzen
dzīvību

revolucionāri,

mūsu

nāvi. Var

un

būt

visādas

un

ir sākusies cīņa

uz

cīņas metodes, bet šo-

izrēķināšanos ar Maršanu es nevaru atzīt un
spiests atdot jums konsistorijas «ukazu» atpakaļ

reiz

esmu

lū-

ar

gumu labāk to nevienam nerādīt.

Kā?! Jūs, Rasa, esat, vēl seminārā būdams, iesvētīts
baznīcas

un
nu
tātad garīdznieku kārtas
konsistorijas un bīskapa rīkojumus? Tā
ir jaunības pārgalvība un vieglprātība! No pašiem apustuļiem es esmu nolikts pie sv. baznīcas sarga vietā, un es to
sargāšu līdz pēdējam elpas vilcienam! Velti mūsu vīlisteri domā, ka es, līdzīgi veco laiku Simsonam, līdz ar matiem esmu zaudējis arī savu spēku!

Un

esat

tērpā,

neatzīstat

savas

Matīsa

tēvs

saslejas stalts ka

ozols

pirms vētras

brāziena.
So

konsistorijas rīkojumu es nedrīkstu neizpildīt vai
jūs gribat vai uzdrošinājāties, bet es

noklusēt. Dariet, kā
Maršanu vairs
Un

ne

skolā,

ne

baznīcā nelaidīšu!

viņa vietu nepieņemšu! Mana sirdsapziņa

es

un

pārliecība to neatļauj.
kas?!

Kā

viņiem

ar

Pārliecība?

Tad

tu, kumeļ,

arī

esi

ar

revolucionāriem?

Jā!...
Aha! To

es

...

nebiju

Matīsa tēva uztrauktos
sabruka

Oļa

uz

mati

ar

traukts

un

nervus

ķēra

asa

lēkme,

un

viņš

dīvāna.
steidzās

viņu atžilbināt,

bet

Viktors,

uz-

uzbudināts, cēlās, lai ietu.

Priekšiņā viņu panāca Taņa.
Ak

tu, pārsteidzīgais! Kāpēc tev vajadzēja tēvam to

teikt?

un

es

Kāpēc
eju.

man

Nekur tu

iesi, tad es
sabruksim.

arī

tas

bija jāslēpj? Tagad tas jau ir izbeigts,

neiesi!

Taisni

iešu tev līdz,

tagad tev jāpaliek te! Ja tu
jo bez tevis mēs te tā kā tā

Viktors

paklausīja un ievilkās zvaniķa mazajā mājiņā,
dzīvoja Miķelītis. Viņš, nobijies no komitejas draudiem, kad tā meklēja baznīcas atslēgas, bija no Krievu
kalna nozudis un līdz šim vēl nebija
atgriezies. Nezin kur
klejoja.
kur
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Taņa, apmetusies uz cietās gultiņas malas, glāstīja Vikgalvu un skūpstīja tā acis, drūmi raudzīdamās nā-

tora

«Kas ar mums būs? Kas notiks, kas nāks?»
Tas, kam neizbēgami janak.

kotnē:

Vēlu naktī
nobridies

Miķelītis.

istabiņā iegāzās galīgi noguris un
tūlīt pamodās, aizdedzināja

Viktors

sveci.

Ko tu te? Un kur tu biji?
Nupat kā nāku no Odzienas, kur šodien izlaupīja un
nodedzināja barona pili. Es arī kaut ko ieguvu.
Un Mišeņka izvilka no iekšējās mēteļa kabatas zeltaini
mirdzošu

krucifiksu

ar

mākslinieciski

veidotu

Kris-

tus tēlu.
Kur tu to
Kad

ņēmi?
pili aizdedzināja,

es

ieskrēju vēl iekšā

un

vienā

istabā noņēmu no sienas.
Kam tas tev bija vajadzīgs?
Ne
Tas

man.

Es ņēmu

mūsu baznīcai.

ņēmi, bet gan nolaupīji vai nozagi. Apdomā! Tu nozagi barona pilī pašu Kristu, lai ar šo zagto
dārgumu izgreznotu mūsu baznīcu!
Bet es taču nezagu!
0, sancta simplicitas! Sis tēls bija barona īpašums.
Viņš tev to nedāvināja, nepārdeva. Tu pats to piesavināvai mūsu baznīca ir
jies. Vai tā nav zagšana? Un tad
zagtu mantu krātuve? Un vēl: vai Kristus, kas te tēlots
krustā, atļāva zagt un pie tam sevi pašu?
Kristum te pie mums būs labāki nekā tur.
Vai viņš to tev teica?
ir,

ne

Nē!

Kā tad tu to vari zināt? Varbūt barona sirdī viņam
bija iemīļota vieta. Un nu tu gribi laupīt savam tuvākam
šo dveseles dārgumu? Vai tu savu krustiņu, ko nēsā uz
krūts, atdotu kādam citam? Vai tu ļoti nenožēlotu, ja kāds
to būtu tev nozadzis?

Mišeņka sāka rūgti raudāt.
Neraudi! Un tagad liecies gulēt! Bet rīt no paša rīta
aiznes to tēlu atpakaļ un noliec viņu taisni tajā
pašā vietā,
no
kuras tu viņu esi ņēmis! Apsoli man, ka tu to darīsi!
Es apsolu!
Nu, tad labi. l Tavs grēks ar to ir izpirkts. Labu
nakti!
Otrā rītā, kad Viktors

Viņš bija aizgājis
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ar

pamodās, Miķelīša vairs nebija.

visu krucifiksu.

Apjautājies

par Ma-

tīša tēva veselību, Viktors devās

uz

savam

majam aprau-

dzīt, kā tur klājas.
Kad pēc pāris dienām Rasa kāpa atkal Krievu kalnā, aiz

mācītāja mājas bija dzirdams troksnis. Patlaban bija uzsnidzis balts, tīrs, vatei līdzīgs sniedziņš.
Lejā devās ragavas, pilnas braucēju, Viktoram taisni
pretī. Viņš pagrieza ceļu, bet ragavas apturēja, un no
tām izkāpa Kļaviņš. Ragavās palika sēdot citi braucēji un
starp tiem arī psalmotājs Maršans.
teica Kļaviņš..
Sveicinām mūsu jauno mācītāju!
Vecajam jau sen bija laiks atpūsties. Tad arī neizturēja
nabags, tikko kā likām priekšā tās Maršanajietas dēļ atlūgties no amata. Saturiet nu jūs visu kārtībā, tik nelieciet

zvanīt, lai nesaceltu draudzē lieku uztraukumu!
Viktors no pārsteiguma nepaguva nekā atbildēt,

Kļaviņš atsveicinājies bija
ņoja no kalna lejā.

atkal

ragavās

un

tās

kad.

nokūle-

Skriešus Viktors devas uz mācītājā māju. Pirmā viņu
sastapa Taņa, dreboša kā apses lapa, bāla kā līķa svece.
Un viņa apTu, Viktor, nāc par vēlu! Paraugies!
stājās pie durvīm pusvirā, aiz kurām bij dzirdamas apTas viņu darbs! Matīsa tēvu ķēra
spiestas raudas.
trieka. Te ārsti vairs
Un

nav vajadzīgi.
viņa, kā aizsardzības meklēdama, pieglaudās Vikto-

ram.

Viktors

pēc brītiņa atsvabinājās no Taņas drebošām rokām,
zvaniķa mājā, atmodināja nogurušo, cieti
gulošo Miķelīti, spieda tam rokās baznīcas atslēgu un
iesteidzās

teica:
Zvani
visi

zin,

ka

lielajā zvanā sēru vēsti visai draudzei! Lai
revolūcijas negaisā ir kritis sirmais, cēlais

ozols!

X

DZĪVĒ UN DARBĀ

gads, kā pēc vecas parašas vajadzēja. Tikai
nepieciešamās četrdesmit dienas pēc Matīsa tēva svinīgas
apbedīšanas. Tās četrdesmit dienas, ko Kristus gavējis
tuksnesī, lai sagatavotos savai misijai.
Pēc
tā
saucamiem «Apustuļu
likumiem» pareizticīgo
priesterim pirms svētītā amata pieņemšanas obligatoriski
bija jāprecas. Un tā bieži pirmā laulību «medus nedēļa»
Nepagāja
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tā Sv. Gara novadīšanu caur bīskapa roku uz
galvu, kura vēl bija karsta no kāzu priekiem.
To nu nevarēja sacīt par Viktoru Rasu un Taņu. Pretēji
visām tradīcijām viņiem nekādu kāzu nebija. Pie klusinklusās laulību ceremonijas klāt bija tikai Valsts bankas
grāmatvedis Rutkis un vecu vecais bursaku mecenāts
Upenieks. Protams, arī Oļa ar mamā.
Pie
gari stieptā ceremoniāla koris nedziedāja. Vilka,
gauda un smeldza viens pats psalmotājs ar popu, un Viktoram sirds tā drebēja, kā kad jākratās uz šosejas kokasu
ratos. Vai tad viņš arī kādreiz tik neestētiski kalpos?
Kad psalmotājs «apustuļa» lasīšanā sakāpa tādos augstumos, ka elpa aizrāvās, un, neizturējis pie tādiem vārdiem: «Un sieva lai bīstas sava vīra!»
pārlauza balsi
pušu un krita zemē kā aizšauts šnepis, tad Taņa iekoda sev
lūpiņās, lai skaļi neiesmietos. Bet Rutkis šņūca degunu
mutautiņā ar tādu dārdoņu, ka tā noskanēja tukšajā baznīcā kā varens
akompanements plīsušai psalmotāja stīgai...
Kad priesteris, beidzis ceremoniālu, šabloniski sveicisakrita

ar

priestera

nāja jauno pāri, Rasa viņam mierīgi teica: «Pateicos, kolēģa, par kalpošanu, kura varēja būt cēlāka. Ceru, ka jūs
par šo «trebu» haltūru no manis neprasīsiet?»
Kā veļaties!
sausi atteica priesteris.
Bet no psalmotāja dzēlīgā skata varēja manīt, ka viņi
apbrīno šādu vulgāru un skopu pāri vai pirmo reizi. Jo
līgava nebija pat līgavas tērpā, bet tāpat ceļa drēbēs un
mētelītī. Un tiem nebija pat ko samaksāt «trebu»!
Rutkis teica: «Nu, brālīt, mēs jūs abus reiz sabalansējām ta kā bankas debetu ar kredītu. Lai nu no tā iznāk
labs saldo!»

Upenieks svecinādams piemetināja: «Arī
*
jums sveiciens.»
Taņa sadrebējās. Atkal šī Marta!

no

manas

Mar-

tas

Laikam

so|odams

ar

nu

mēs esam vīrs un sieva?

Taņu

uz

smējās Rasa,
vienkāršu viesnīcu, kur viņi bija ap-

metušies.

Ja, sapnis ir piepildījies,
Nu

sakas dzīve

īstenības

un

nu

spēle,

tas vairs

nav

sapnis.

teica Taņa.

Vai ta bus drāma, traģēdija vai komēdija?

Tas atkarajas ir no mums
diviem galveniem aktieriem, bet arī no režisora, tas ir, no apstākļiem.
Bet dramai jābut skaistai, kā tu toreiz teici
Ķemeru
parkā. Vai atceries?
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To es nekad neesmu

aizmirsis.

piemēroja viesnīcas numurā no drēbnieka
atnestos garos mācītāja svārkus, un Taņa atrada, ka viņa
figūra ļoti piemērota šim svinīgajam zīda tērpam.
Bet vai tērps piemērots man?
Uz to neviens viBet
ņam neatbildēja. Rīt viņš tanī sevi apbedīs. Kā kapā.
Viktors Rasa

uz

augšāmcelšanos!
Nometies Viktors

mes

aukstasinīgi studēja jaunos Valsts doķīseļa saldā Ka-De partijas iz-

vēlēšanu noteikumus

devumā.
Pie durvīm klauvēja Oļa: «Vai drīkstu traucēt jauno
pāri viņu intīmā ligzdiņā?»
Ak tu, šķelmei
Kā pa miglu pagāja Rasam svinīgais iesvētīšanas ceremoniāls pie liturģijas katedrālē. Savas apostoliskas rokas viņam uz galvas uzlika ne tas vecais, ņiprais
un
flegmatisks, vienalzobgalīgais Arsēnijs, bet cits
dzīgs bīskaps, kas uz viņu lāgā pat nepaskatījās: «Ķyrie,
eleison!»
«Visusvētais

iepriecinājums

no

augšienes!...»

augstā,

sievišķīgā tenorā un caur degunu lasīja iesvētīšanas lūgšanu pontifex magnus. Tad pēkšņi izsauciens: «Aksios!»
Uz ko koris ļoti steigdams augstā fortissimo akordā nokapāja vairākkārtīgi: «Aksios, aksios, aksios!» Tā ka visa
katedrāle nozvīļoja. Tur dārdēja jauno bursaku basi.
Tā tika skaļi un atklāti svešu dievlūdzēju pulkam apliecināts, ka latvju saimniekdēls un bursaks Viktors Rasa
ir aksios
jeb cienīgs viņam piešķirtā augstā priestera
amata.
«Amata

rubļu algas gadā pie brīva dzīvokļa ar
apgaismošanu, un klātesošo dārzu, kā arī
stūrīti zemes, kas baznīcai piegriezts no kroņa muižas...
Vai tā nav pārdošanās un savas tautiskās lietas nodo1300

un

apsildīšanu

un

šana krieviem
Tā

par

lēcu virumu?»

pārmeta ne Viktors, bet jau «tēvs»
Viktors,
lasīdams pirmo, tā saucamo aizamvona lūgšanu ziņkārīgai, kaklus staipošai un acis uz viņu bološai krievu pubsev

likai.

Nē,

nē

un

tors, kāpdams

simtreiz nē!

atpakaļ

uz katra soļa sev teica Vikaltarī, kur viņu apsveica jaunā

amatā ir

bīskaps, ir mācītāju klirs līdz ar viņu.
Tev vajadzēja drošāki lasīt!
pārmeta viņam vēlāk viesnīcā vecais Rasa, kas arī bija iebraucis uz iesvētīšanu. Jo vai tad varēja bez viņa?
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smejas Viktors.
pulks svētības,
spēj uzņemt sevī ka cienīgi sagatavotā Sv. Gara traukā,
rezonēja vecais Rasa.
Mani nomāca

Ja,

dažādas

Paveicis

nedēļas

nas

tas

katrs to

ne

svarīgas tekošas darīšanas pēc viekalpošanas pie katedrāles, Viktors

parauga

nokļuva savā Krievu kalnā, no kura viņam
skats pāri mežiem, birzēm un purviem. Kā
atklājās
viņš šo jauko perspektīvi līdz šim nebija ievērojis un apRasa beidzot

brīvs

brīnojis?
Par ko

tu domā, raudzīdamies

pavasara dūmaka?

Par saviem tālākiem uzdevumiem,
Vai tur

man

Vispirms

es

Taņa!

arī paredzama kada loma?
tevi iecelšu par savu sekretāru

un

biblio-

tekāru.

Kur spalva, tinte
Tā!

Tad

nu

papīrs?

un

raksti,

lai nākamo svētdien sanāk drau-

komiteja jeb padome! Tad ziņo Kļaviņām personīgi,
viņš atgādā pie manis psalmotāju Maršanu, kurš tagad
klīst līdzi mežabrāļiem. Man ar viņu nopietni jāpārrunā!
dzes
lai

Vai tu

ar

to neriske?

ir jārestituē viņa skolotāja tiesībās.
Viņš ir vērtīgs cilvēks. Vēstules lai aiznes Miķelītis!
Nē.

Maršans

Labi!

sagatavo šos lūgumrakstus nosūtīšanai ģenerālgubernatoram un norakstus bīskapa sekretāram ar manām garantijām
par visiem tiem, kas jāatsvabina no soda
ekspedīciju nagiem. Te lūdzēju saraksts, adreses un viņu
Tad

dokumenti.
Vai

zīmogmarku nevajadzēs?

Nē, par pārraidīšanu no krievu monarhijas viņpasaules absolūtismā zīmognodoklis nav paredzēts. Tur pietiek
ar

melnu

krustiņu,

ko

piesprauž sarakstā pie katra

no-

lemtā vārda.

Bija jāpārkārto arī nelaiķa Matīsa tēva atstātais mantojums. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un papīru čupas. Velti
te bija meklēt kaut ko garu spirdzinošu un pacilājošu. Kaut
vienu krietnu latvju izdevumu...
Velti! Viss bija tikai
vecu grabažu muzejs. Tas bija viens javums jeb, kā krievi
saka, vinegrets no latviskā un galvenā kārtā krieviskā,
kur garīgais ar laicīgo, populārais un pat banālais
gulēja
juku jukām ar vēsturisko un zinātnisko, sprediķu grāmatas ar «Strekozu», vecās «Latviešu Avīzes» ar «Ņivu» un
baznīcas nošu grāmatas un Bībelstāsti ar
«Gubernskije
vedomosti»
plauktos un kaktos, gadu, mēnešu un dienu
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jukumā. Kaktā aiz krāsns, kur sildījās «Rižskij
vestņiks» un «Baznīcas Vēstnesis», bija sev omulīgu ligzdu ierīkojušas mājīgās peles. Pastarpām vāļājās tukšas
tabakas un čaulīšu kastītes, pīpju kolekcija, zāļu un dzē-

haotiskā

pudeles, receptes, dzimtsarakstu un laika novērojumu uzmetumi, pie sienas šņorē slavenais «Krusta kalendārs» un sienas vidū rāmī stipri nodzeltējusi bīskapa
«gramota» jeb patente uz priestera amatu. Tad vēl kaktā
tā evaņģēlista Matīsa svētbilde ar eļļas lampiņu, kurā
bija balzamējušies dažādi kukaiņu aeronauti. Viss tas
pats, ko Viktors bija jau senāk novērojis tepat pie agrākā

rienu

mācītāja. Viņi visi bija vienādi, pēc viena šablona cirsti.
Viņi turējās pretī katrai svaigākai laika pūsmai, aizbarikādējušies ar šiem vecu gružu vezumiem un birkaviem. Jo
katrs aizgājējs mācītājam mājas kabinetā atstāja arvien
savam
pēctecim visu kulturālo materiālu kā dārgu mantojumu, pārklātu desmit gadu putekļiem. Un šie draudzes
gani savā pārveidotā dabā, ne īsti krievi, ne arī latvieši,
pat ne sapnī nebija iedomājušies, ka var citādāki dzīvot,
just, domāt, strādāt. Viņu kabinetos laika ritums bija apstājies. Brīnums, ka vēl pulkstenis pie sienas tikšķēja un
gāja. Kā stundas un dienas turpināja savu laika valsi?
Tādas domas vīteroja Viktora apziņā, radīdamas rūgtu
smīnu
par visu to, ko viņš agrāk nebija ievērojis un kas
tagad arī Taņai bija kā pārsteigums, kas ārdīja agrākās
ilūzijas par mierīgo, apskaužamo dzīvi miegaini svētās
mācītāju mājās. Pati vecā cienīgā ne visai piekrītoši raudzījās uz šo Augija staļļu tīrīšanu, bet arī juta, ka gribot
negribot būs jāpadodas jaunu laiku autoritātei. Oļa svilpoja un dziedāja kā strazds pavasara gaidās, sapņoja par
savu neaizsniedzamo Zaķīšu Pauli Romā,
gaidīja no viņa
izsmeļošu izskaidrošanos sirdslietās un nevarēja sagaidīt.
Un tāpēc sāka gatavoties skolotājas amatam, apgalvodama, ka viņa nekad, nekad vairs nemīlēs neviena un nekad neprecēsies.
Bija arī savā ziņā greizsirdībiņa, skaudībiņa
Vai tad Oļai kaslību nebija? Vai tā netika tagad kai...

rināta

ik dienas, kad

viņa redzēja Taņu

un

Viktoru vienu

otram tik tuvus?
ne reizi vien slepus klausījās pie viņu
durvīm, kas
viņām notiek. Zagās naktī laukā no savas un mamkopējās guļamistabas un aizturētu elpu klausījās uz

Viņa
tur aiz
mas

mīlas

pāra

čukstiem

guļtelpām.

un

Un

skūpstiem, kas atbalsojās no jaunā
tur viņi mēdza uzkavēties rītiem jo
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vēlu...

Un tad

pēc vēlās rīta kafijas Oļa mēdza taujāt
gulējusi. Bet pati pētīja, vai apmierinātā
kaisle ir Taņas daiļajā sejā kādas redzamas pēdas vai
ēnas atstājusi.
Viņa pētīja Viktora balsi. Vai tā nav kļuvusi zvēriskāka,,
vai maigs un mīļš,,
rupjāka? Kāds viņš tanī mirklī ir
vai turpretī rupjš kā krievu mužiks, kurš aiz mīlas savu
sievu sit?
Un pēdējai tas kaisli,
svelmaini tīk... Ak„
kā

tā

tas

par

Taņai,

kaisle!
Kas

dedzinošu

vārdu, kurš

prasa

atbildes

un

nekavējošas pildīšanās!
Kā viņa pati būtu atdevusies Zaķīšu Pāvilam, kaut viņš,
bijis te! Kā viņa, par spīti Taņai, būtu pavedusi Viktoru,,
ja ne ieaudzinātā atturība un labdzimtā kautrība... Kā
viņa bija nobriedusi kaislei! Tāpat kā Taņa.
Ak, visu radoša kaisle!
Vai tu neesi svētās Māras kulta

pamats? Vai tevis dēļ
tapušas augstākās no mākslām? Vai tevis dēļ nav atlidojuši Leonardo, Andželo, Rafaels un Muriljo uz ģēniju spārniem?
Vai kaislam katoļu mūkam un pāteram ir jāprecas, kad
viņš, Māras kultā un kaislē iededzies, tā kvēlo, tā deg un
Neizteicamā
liesmo, ka viņa
pati izkāpj no glezsava
nas, no rāmjiem un krīt
pielūdzēja kaislos apkampienos, un savienojas ar to ne šīs zemes, bet paradīziskā
nav

dzimušas

un

svētlaimes baudā!
Sis kaislais

Māras kults rada mīlas

Poruku, kuru ģeniālai, apskaidrojošai

dzeju, Petrarku
lirikas svelmei

un
nav

laiku

un telpas mērogu.
Sī mīlas kaisle ir visu reformējoša, rosinoša. Viņa nostāda nevainojamai Mārai turpat blakus vainojamo Madaļu
...

Bet kas

uz

viņu pirmais metīs akmeni?

Vai atradīsies tāds?
Nē!
No

Māras

tīras

kaisles

ir

dzimis

vispasaules Mīlas

simbols.
No Madaļas
grēcīgās, graujošās kaisles
pasaules greizsirdības simbols.
Vai bez

šiem diviem

veidoliem mīla

ir

dzimis vis-

ir domājama?

Nē!
Tad tik viņa ir pilnīga, izsmeļoša pati sevī, līdz vairs
neslāpst. Līdz viss samierināts, piepildīts, gatavs jaunas

dzīvības ražai.
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izmantoja visas Erosa sniegtās balvas, pielūgdams Taņas neizteicamo Madonnas daiļumu un svēto
kailumu. Stundām kavēdamies viņas kā svētbildes priekšā
un šinīs kaislās lūgšanās smeldamies sev speķus nākošām
dzīves cīņām, kurām vajadzēja būt apgaroti daiļam...
Un Viktors

Un

Taņa jutās šinīs kaisles

kā atdzimusi jaunai dzīvei

un

mesas,

šinīs upuru

stundās

dailei.

Viņa jutās kā karaliene, kura var, drīkst un spēj vienīgā dot augstāko balvu un mantu savam izredzētam karalim. Tā bija baudas, līksmas un mūžīgas dailes visuvarenā
izjūta, kura spētu simboliski atbalsoties tikai varenu ērģeļu vai daudzbalsainu koru skaņās ...
tā bija miesas krustā sišana, kaisles cauri urbšana asām
izjūtu naglām, lai pestīts tiktu modrais cilvēka gars, kam
arvienu jāpaceļas pāri arī pie krusta sabrukušai kaislei...
Viktors bija laimīgs ar savu Taņu. Saldā, joņojoša jaunības, spēka un dailes kaislē!
Viktors Rasa, nokārtojis savu darba istabu un visas garīgā muzeja mantas novācis īpašā kambarī pie altāra baznīcā, uzsāka savas sen jau nodomātās vizītes pie draudzes apkārtnes inteliģences, lai to iedrošinātu sabiedriskam darbam, kas, reakcijai iestājoties un uznākot soda
ekspedīcijām, bija galīgi apsīcis. Bet visur viņš sastapa
baiļošanos un arī izjuta neuzticību pret sevi. Jo kur tas
bija dzirdēts, ka krievu mācītājs balstīs latviešu lietu? Lai
gan par Rasu bija zināms, ka viņš pārstāvējis daudzus no
ekspedīciju vajātiem upuriem, tomēr vēl nebija skaidrības,
vai te visur neslēpjas vēl kāda krievu viltība un varbūt pat
provokācija.
Kad Rasa ieradās pie luteru mācītāja viņa muižā, tad
tā jau bija vesela sensācija. Nekad vēl te nebija savu
kāju spēris krievu mācītājs, pat ne nelaiķa Matīsa tēvs,
lai gan bija lielījies, ka šis to spētu izdarīt.
Luteru mācītājs Deubners bija pat literāriskās
Latvju
draugu biedrības viceprezidents, un tāpēc Rasa domāja te
sastapt zināmu toleranci un, protams, koleģiālu pretimnākšanu.
Bet tā

jau nebija. Mācītājs, barona rīcības vīrs un dziļi
pārdzīvoja savas eksistences
krīzi, jo draudze viņu vēlējās izkūpināt no muižas un aicināt viņa vietā īstu latvieti. Runāja pat
par slaveno sprediķotāju un stingro zemniecības kā absolūtisma pārstāvi, un
tikko
literārisko
komētu
uzmirdzējušo
Andrievu
dzimts

dižvacietis, patlaban

Niedru ...
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radīja mācītāja muižā saspīlētu atmosfēru. Un,
Rasa klaudzināja pie parādes durvīm, viņu
nelaida iekšā. Bija jāiet caur ķēķi. Sevi pieteicis, Viktors
Viss tas

kad

Viktors

dzirdēja Deubnera pikto jautājumu:
Mas wunscht er?

Kad mācītājs iznaca ķēķī un itin ka grasījās tepat pietad Rasa teica:
ņemt šo vizīti
Es

Godājamais kolēģi!

kājas

noslaucīju, kāpdams

ienaidnieks vai varipār
zejs, bet drīzāk kā Nikodēms, kuru smagas šaubas māca.
Bez

slieksni.

Nu labbi,

tam

nenāku kā

es

labbi! Ludzu!

Apraudzījis mācītājā kabinetu, Viktors pie sevis nodomāja: «Gluži cita, lai arī mums sveša kultūra.»
Ko jus teiksit?
Es

nācu

pārrunāt

par

varbūtēju kopdarbību

vietēja

sabiedriskā dzīvē.
Tas irr, ka

jus to domājāt?
ārpus baznīcas arī kaut kas jādara!
Un ja nu mēs mēģinātu ar šādiem vai tādiem kopīgiem
kulturāliem pasākumiem izlīdzināt to plaisu, kas no seniem laikiem guļ starp luterāņiem un pareizticīgiem? Man
šķiet, mēs darītu svētīgu darbu.
Nu,

mums

taču

Ka to bus darrīt?
Par to
postea loci. Es vispirms gribētu dzirdēt
jūsu domas šinī lietā, tā teikt, no principiālās puses.
Man, jaunais priester, ir viens princips: mana ticcība!
Tā nav jūsu ticcība. Un mani ļaudis nav jūsu ļaudis.

Kā tā?
Justament, tā! Man ir tikai pulciņš izredzētu kā tam
soģim Gedeonam. Tā tauta, kas vajāja, šaute un nokāve
savus

praviešus,

biedrība arī
Velti
Vai

jūs tādā gadījumā muižas

un

sava

Cik tad

ka

man

mūsu

barona rokas

un

ir

pašam

galu galā to Dievu

Es redzdzu, ka
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ļaudis,

jo

sava

ticība,

puisavs

muiža.

laiks nebūtu arī tās muižas reiz

kas

tauta. Latvju draugu
palīdzīgu roku.

mana

savu

jūs tā skatāties uz tautu.
jums ir tauta? Jums ir tikai kroņa

sis vai vagars.
Jūs aizmirstat,
Dievs

vairs

činavnieks!

jūs pats
Un

nav

ir atrāvusi tai

zemmi

tā

peste

ir sittusi,

un

nav

un

cik

to

kungu,

un

vai

saskaitīt?
desmitā
secen

Ēģiptes mocība,,

gājusi arrig jums.

bet

jūs

savu

No

apcietinājuši. Un tas īstais
jums, bet gan revolūcijas gars,

sirdi esat tomēr

Dieva gars vairs nedus
kas ir no ļauna.

uz

ļauna!? Tas nav ne no ļauna,
nepieciešamība.

ne

no

laba, bet tā

ir vēsturiska
Nulle
Bez

piepaldies Dievam, neesmu slims.
Es ir nedomāju pie jums uzstaties ārsta loma, jo šī
Tā

tiek

viņas rezultāti!

nulles nebūtu desmitu, simtu un tūkstošu.
ir jūsu augstākā matemātika? Ar to man

es,

palīdzība nāktu tā kā tā

Viņi šķīrās ja

ne

par

vēlu

...

naidnieki, tad kā

svešinieki,

un

laiku pa ceļam sev jautāja, kāpēc tas tā.
der Prophet gilt nichts in seinera Vaterlande?
tors visu

Krievu kalna viņu jau vai
un

ne

mazumu

no

Vik-

Kāpēc

paša rīta gaidīja Maršans

uztraucās.

Es nesaprotu! Izsauc un pats aizbrauc. Tas galu galā
tā beidzot Maršans pārmeta Taņai.
paliek aizdomīgi,
Bet ko viņa varēja teikt apmierinošu šim sarūgtinātam,
vajātam vīram, kurš izskatījās pēc mežoņa savā novalkātā
apģērbā, nekoptu galvu, netīrām rokām un drudžainu
mežabrāļa skatu, no kura kļuva bail... Un tā cilvēks
varēja pārvērsties pāris mēnešos!
Jau Maršans kļuva gluži
nepacietīgs un taisījās iet atpakaļ uz mežu, kurš tepat sākās aiz tiltiņa, kad pie durvīm iegrabējās rati.
Viktors bija pārbraucis īstā laikā.
Sveiks, Maršan! Neņemiet ļaunā, jo labs nāk ar gaidīšanu! Lūdzu kabinetā!

Redzu, jau redzu, ka

te

ir

stipri

pa kaktiem to idolu jeb elka
lenta ar «Bože, carja hraņi» un

nav

bīskaps?

patīrīts. Mazākais,

dievu.

Bet kam

tur tā

lejāk ķeizaru pāris

un

...

arī

bīskaps Agafangels! Vai nav jauks
pie šī vārda no torņa visiem zvaniem
zvana.
Bet jokus pie malas! Katrai lietai savs laiks un
sava vieta. Vai zināt, kāpēc es jūs Šurp aicināju?
Varu jau iedomāties. Lai nolasītu man sprediķi, kuru
es jau iepriekš no galvas zinu.
Neuzminējāt! Es tikpat labi zinu, ka jums nekāds
sprediķis nav vajadzīgs. Mežabrāļiem ir cits kas vajadzīgs. Viņiem, kā mūsu spēcīgākam un progresīvākam elementam, jāatgriežas atkal no sava svētceļojuma dzīvē.
Jā,

vārds?

pats

Liekas, ka

Kā tas būtu iespējams?
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Ļoti vienkārši! Es līdz šim esmu gādājis, lai jūsu
psalmotāja un draudzes skolotāja vieta te pie mums
Krievu kalnā paliktu brīva, un, kā redzat, tas man ir izdevies.
Un kas tad

man

proskripcijas listē

tur, kad mani meklē ekspedīcija, jo

pirmais?
Tagad ir tikai viens jautājums,
kuru jums man jādod atbilde tūlīt un pēc jūsu skaidras
tīras sirdsapziņas.
Tas

uz

un

es

esmu

neko nenozīmē!

Un tas butu?

jūs būtu ar mieru
pašā mirklī neizteiktā frāze aprāvās. Jo aiz
logiem pavasara liegajā elpā iedunējās kaut kas negaiVai

Bet

...

te šinī

dīts, draudošs.

Dragūni!...
Nevar būt!

Kur tad, kā tad?!

Aiz

loga jau tipu tapu cilājās un grima mirdzoši zilās
dragūnu cepures dzelteniem lokiem
Tu esi
iekliedzās Maršans.
Nožēlojamais pop!
mani ievīlis lamatās! Tu neģēli, tu nodevējs!
Un viņš
ķērās pie ieroča, kas viņam bija paslēpts aiz noplīsušā
...

mētelīša oderes.
Viktoram

nenācās
nemaz
grūti uztraukto, novārgušo
atbruņot vienā mirklī, pirms viņš paguva izšaut.
Un, tikko smagais nagans noklaudzēja viņa rakstāmgalda
atvilktnē, kad jau pāri slieksnim noskanēja melodiskie pieši
un durvīs parādījās rotmistrs ar diviem dragūniem...
Rokas augšā!
Rotmistra kungs! Mums ieroču nav.

Maršanu

Lūdzu bez
Ludzu

bez

piezīmēm! Klusēt!
rupjībām! Te ir priestera

maja,

nevis

iebraucamā vieta! Lūdzu jūsu orderi!
Un rotmistrs draudēdams
Luk, kur mans orderis!

pacēla

savu

revolveri.

Viktors

paķēra no galda un pacēla pretī sudrabā mirdzošo mācītāja krustu. «Te mans ierocis! Ko jūs gribat?»
Te vajag būt mežabrālim Maršanam, kuru mēs sen
jau meklējam.
Ludzu, viņš te ir! Ko jus

no viņa gribat?
viņu arestēju! Tu esi Maršans?
Maršans klusēja.
Atbildi, jeb es tevi iemācīšu runāt!
Nav vajadzīgs! Arī bez runašanas viss saprotams.
_—
Jūs viņu arestēsiet un

Aha! Es

...
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Un

talak ir

mušu

darīšana!

Dragūni,

uz

priekšu!

Ņemiet viņu vidū!
Laukā! Arī bez jums iztiksim!
Dragūni atkāpās.
Kā?! Jūs nepaklausīsiet?
Jūsu gaišība! Pret batjušku mēs

nevaram

iet...

Labi. Ejiet ārā, jūs lopiņi!
Es
Dragūni izgāja.
jums, mācītāja tēvs, neieteiktu šādus paņēmienus! Kādas
jums tiesības?
Gluži dabīgas. Es atbildu par savu skolotāju. Un te
būs

vajadzīgie dokumenti.
Ludzu!

Rotmistrs

paņēma Viktora
pēkšņi kļuva gluži cits.

sniegtos

dokumentus

un

ģenerālgubernatora un štāba priekšnieka palieta. Kāpēc jūs, batjuška, tūlīt neteicāt?
atliekas tikai dziļi atvainoties

Aha,
raksti!
Nu

Tā ir cita

man

...

Ne manā, bet Maršana kunga un mūsu dāmu
kuras, saprotams, ir ļoti uztrauktas.

priekšā,

Un sevišķi cienmātes priekšā.
Un
Taņa. Bāla un daiļa. Kņazs rotmistrs krita
viņai pie rociņas.
Atvainojiet par traucējumu!

Katrā

tiešām

laikā!

nāca

Lūdzu! Bet

kāpēc arestēts Miķelīts?
Miķelīts? Mūsu zvaniķis? Jūsu gaišība, tā
ir patvarība! Lieciet, lai viņu laiž vaļā! Jo kas tad mums
lielo patvāri uzstādīs, kad nebūs Miķelīša?
Kā,

arī

Svarīgs arguments! Un laba glāzīte tējas tagad ļoti
pasaukt vahmistru!

noderētu. Hē,

Pēdējais bija vienā mirklī klāt.
Nu, kas ir?

Ziņoju jūsu gaišībai, ka zvaniķis ir arestēts, bet viņš
tikai smej.
Ka tā

smej?
Nu, smej, jūsu gaišība, ka tas Kristus bijis

no koka,
galvā bijis ieliets svins. Un nemaz nebijis
zelta un nemaz neizskatījies pēc pareizticīga, bet pēc
no
falša luteru Kristus, un tāpēc viņš to iemetis Odzienas
pils ugunī atpakaļ.
Un pilnīgi pareizi! Visus tos luteru Dievus un Kristus vajadzēja sadedzināt. Jo liels ir tikai krievu Dievs!
Laid vajā, un lai uzstāda mums patvāri!
Klausos, jusu gaišība!

tikai vēderā

un
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Un Viktors

atcerējās to nakti, kad Miķelīts pārnāca ar
krikumi tikai nebija zināmi soda eks-

krucifiksu... Kādi

pedīcijām!
Aizsūtījis
dīja atbildi

ļaudis atpakaļ uz muižu, kņazs te gaitelefonogrammu lauku štābam. Katika sarīkota grandioza groka dzeršana.
mēr to atveda,
Kņazs dziedāja Kaukāza meldijas, vareni sizdams klavieres.
Viņam atbildēja Taņa ar Oļu. Un tā kara laiki bija
savus
uz

savu

aizmirsti.

Pārgāja kabinetā uz kāršu partiju. Sākās arī atklātas
politiskas sarunas.
Viktors nemaz neslēpa savas simpātijas notikušai, lai
gan paspēlētai agrārai revolūcijai.
Bet Kaukāza kņazs gāja daudz tālāk. Ja būšot kādreiz
jāatsvabinās Kaukāzam, tad viņš tur būšot pirmais. Un„
protams, ka viņi tad neiešot kailām rokām kā te, lai apkauj kā cāļus. Bez tam Baltija kā lēzena zeme esot pagalam neizdevīga zeme priekš aizstāvēšanās. Cita lieta
svētajā Gruzijā, kur katra klints ir kā cietoksnis. Un katru
tavu soli vada pati sv. Ņina, visu īstenticīgo gruziešu care
un pārstāve.
Arī nodevēju te jums ir par daudz, kuriem visiem
vajadzēja kaklus apgriezt kā tītariem. Pie mums Gruzijā
tādus

neciestu,

šašlikā

...

bet

O,

viens,

smaga
ir stulbs kā

ir

divi, trīs

cara

služba

tādus
un

pārvērstu
sevišķi vēl, kad

mana vahmistra zābaku stulps!
kņazs. Jo vahmistrs jau bija klāt ar tclefonogrammas atbildi, kura sankcionēja rotmistra rīkojumus. Un
pēdējais, sabučojies pat ar Maršanu, galanti noskūpstījis visām dāmām rociņas, ar pūlēm uzrausās kumeļā un bija kā vētra prom sava uzticamā vahmistra
apsardzībā. Ārā bija jau nakts.
Ta tad numurs!
brīnījās par visu notikušo Marcars

pats

Tā nobeidza

šans.

Tas bija kā

sapnis!

Īstenības sapnis. Un, liekas, mēs šinī sapnī sapratāmies?
Jā!

Pilnīgi un uz visiem laikiem!
finītai So kārtīs iespēlēto kroņa naudu aiznesiet rīt mežabrāļiem, sveiciniet no manis un atvadieties!
Un tūdaļ stājieties skolā pie darba! Kauns teikt, visu laiku
jūsu vietu tur izpildīja dullais Miķelīts. Bet kāds viņš
pedagogs? Tagad atpūšaties no pārdzīvotā tepat kabinetā
Tātad

dīvāna! Ar labu nakti!

uz

Maršans iekrita

220

dziļa miega ka notrūcis spainis akā. Otrā

rītā, agri pamodies, viņš nekad vēl nebija smējis tik saldi
un gardi kā
šoreiz. Kabineta pretējā sienā viņš ieraudzīja

vakarējās gleznas... Bet tur
rējie: cars, cariene, bīskaps.

uz

viņām vairs nebija vaka-

Bija noticis brīnums. Kā gaišas trīs saulītes tur viņam
pretī smaidīja: Rainis, Aspazija un vidū, zem tiem, Kronvaldu Atis. Vaiņagoja to augšā sārta lente baltiem, mirdzošiem burtiem: «Dievs, svētī Latviju!»

eksekūcijas darbībai izbeidzoties, dragūni atstāja
uz
staciju sastapa vedēju karavānu, kas
vairākos ratos veda itin kā kādas savādas, neizprotamas
mašīnas daļas un piederumus.
Ko jūs tur vedat?
prasīja vahmistrs.
Ērģeles Krievu kalna baznīcai.
Kad to ziņoja rotmistram, viņš neticīgi kratīja galvu.
Nevar būt! Tur jau liekas tā kā paslēptas mitraijēzes.
Lika pārmeklēt karavānu, un tiešām izrādījās ērģeļu daļas. Arī meistara palīgs brauca līdz, kas sniedza vajadzīgos paskaidrojumus.
Vai tad tas jaunais pops tur Krievu kalnā traks
kļuvis? No kura laika tad krievu baznīcās sākuši ir ērģeles spēlēt? Varbūt tajā Valsts domē tāds dulls likums
pieņemts?
Vēl jau nevar zināt, kur tās ērģeles uzstādīs
vai
skolā vai pat mācītāja mājā? Nav vēl galīgi noteikts, ka
baznīcā,
paskaidroja montieris.
Kas tad? Lai liek vai baznīcā! Dīks kā bites stropā
tā platu muti runāja kāds balaun konkurēs ar luturu,
mute no vedējiem.
Rotmistrs, dzirdējis dažus saprotamus vārdus, uzklieKad,

muižu, viņi ceļā

dza:

Krievu Dievs ir stiprāks par visiem! Viņam nevajag
nekādas konkurēšanas. Un es varētu likt šo mašīnu visu

sagāzt grāvī. Tikai to Krievu kalna apburošo dāmu dēļ to
Bet nu, vahmistr, uzsper tām ērģeļu stabulēm
mūsu piemiņas zīmi, un tad lai vedēji brauc vai ratā!
Vahmistrs paķēra no kobura naganu un trīs reizes iz-

nedarīšu.

šāva

uz

lielāko vezumu, kurā kā

sudrabainas līdakas

gu-
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lēja lielās stabules... Tad dragūnu koris uzsāka jautru
jātnieku dziesmu un eskadrons aizlīgoja projām.

lzvezdams

pareizticības atjaunošanu

savā drau-

dzē, Viktors vispirms piegrieza vērību visusteidzamākam
un

nepieciešamākam baznīcas

un

draudzes

dzīvē

baz-

nīcas kalpošanai jeb kultam.

Jau no bursas laikiem viņam bija apriebies viss tas pareizticīgo baznīcas grāmatu senais mantojums, kas nāca
nezin no kādiem gadusimteņiem, nezin no kādiem askētu
skitiem un klosteriem, bija darināts savam nekulturālam
laikmetam un saturēja sevī māņus un gara tumsību. Mala
tos pašus leģendāros Vecās derības motīvus un ar varu
vilka iekšā sirmajā jūdaismā, no kura paši jūdi bēga kā
no
anahronisma. Bēga no sava Mozus ar rabbi Jegudas
«Mišnu» un vēlāk
Talmuda pasaulīgām 1500 mācīto
vīru gudrībām. Vārdu sakot, piemērojās laiku laikiem. Pareizticīgie turpretī gadusimteņiem mīņājās uz vietas un
gravitēja atpakaļ. Krievu baznīca bija to akli pieņēmusi
akli turējās pie baznīcas grāmatu burta kā pie dogun
māta. Ja neattīstītie krievi tā varēja, tad modrais latvis tā
nevarēja. Jau luterānisms bija šos senatnes murgus klīdinājis. Tad tomēr tur vēl dziedāja par Vārava jātniekiem
un
Bābeles jaunekļiem ceplī. Varēja un vajadzēja iet vēl
tālāk! Jo kas tā bija par šaušalīgu, idiotisku pretrunu: pašiem dēvēties par kristīgiem, bet kristīgās baznīcas kalpošanā lietot pagānu lūgšanas un dziesmas! Nav šaubu, ka
Jehova, kuram kalasinskārīgais un netaisnais tirāns
poja ir Mozus, ir Dāvids, ir Makabeji, bija elks. Pagānisks elks, no kura kulturālo pasaules daļu atsvabināja
Kristus ēra. Ir tad tikai dogmatiski. Jo baznīcas kulti ar
vienu kāju bija vecā ērā. Laiks bija pārkāpt jaunā ērā ar
abām kājām un nostāties tur kā skaidram «jaunderībniekam». Radošam baznīcas kultā jaunas formas, kuras atbildētu moderna cilvēka prāta un sirds prasībām pēc visa
patiesa, laba un daiļa. So baznīcas kulta izkopšanu Viktors Rasa skaitīja tikai par pirmo pakāpi vispārīgā baznīcas reformā. Par praktisko mēģinājumu tam lielajam
idejiski teorētiskam darbam, ko viņš bija sācis uzmest zem
nelaiķa filozofa Šiliņa lozunga: «Cel apzinīgi sev likumus
un pildi tos!»
Liela, dziļa, silta interese pacēlās Krievu kalnā pret atvestām jaunām ērģelēm. Tās, protams, uzstādīja baznīcā.
Ne tā, kā līdz šim parasts luterāņu dievnamos. Nē!
Pareizticīgās baznīcas altāri likvidēja. Tanī vietā uz
paaugstinājuma jeb amvona nostādīja dievišķīgo instrumentu, kas bija spējīgs uz klausītāju sirdīm runāt gan
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cilvēcīgās, gan, kā mēdza teikt, eņģeļu balsīs, gan tādas
izvilināt no jūsmīgi pacilātas sirds katram līdzdziedātājam.
Kur agrāk uz klirosa pa abām pusēm amvonam nelabā
rīkles balsī, neskaidrā valodā čupā grūda, stiepa, locīja,
smeldza, stenēja, vaidēja, kauca, pūta un gārdza, īda un
žāvājās, vilka un steidza nabaga psalmotājs, tur tagad
vieta

bija korim.
ir pareizticīgo dievkalpošana bez mūzikas un bez
kora? Tā ir estētisko sajūtu apvainošana un svētsvinīgo
noskaņojumu demolējoša divu personu
popa un psalmotāja
kakofonija.
Jaunajām ērģelēm bija speciāls jaunatrasts papildinājums: skaņu rores, kas pa baznīcas bēniņiem tika pa abām
baznīcas pusēm izvestas uz baznīcas pagalmu. Un tur tad,
atverot īpašas lūkas, skanēja tāpat kā baznīcā. Skanēja
tālu līdz ceļam, pat mežam un kaimiņmājām. Tāda brīievainotās trīs basu
numa nebija nekur. Un otrs brīnums:
stabules pēc izlabošanas bija ieguvušas tik brīnumaini
īpatnēju tembru, ka dēj šo balsu sirsnīgās noskaņas pašas
ērģeles nosauca par vaidu ērģelēm, bet vienu no basiem
Jo kas

par nel. Matīsa tēva stabuli.
Galvenais meistars uz ērģelēm

bija
Taņa. Te viņa
mierinājumu savām mākslinieciskām tieksmēm. Otrais skolotājs, kas bija nācis nesen kā no skolotāju semināra, lieliski spēlēja vijoli. Oļa studēja solo
dziesmas, bet Maršans īsā laikā dibināja jaunu, spēcīgu
jauktu kori. Pats Maršans izrādījās ne tikai labs diriģents, bet arī komponists. Un kā tādam viņam bija darba
par daudz: bija jārada no jauna visa liturģija, kurai visu
tekstuālo saturu dziļā pārliecībā un aizrautībā radīja un
izstrādāja Viktors Rasa. Kā kādā ekstāzē, naktis negulēdams un steigdams, traukdams, kā ugunīs degdams.
Te nu ir tas sākums tai daiļai dzīvei, par kādu mēs
abi reiz sapņojām un kādu viens otram solījām,
teica
Viktors, silti apkampdams un kaisli skūpstīdams Taņu pie
ērģelēm pēc noklausītās varenās Baha fūgas.
atzinās Taņa, viņam
Jā, te ir viņa
īstā, daiļā!
bija

atradusi

piekļaudamās.
mana «svētā Cecīlija»! Tā es tevi tagad saukšu.
Sauc, kā gribi! Tikai tici man un mīli mani! Un es
būšu laimīga.
Viņi bija laimīgi kā bērni, kuri atmostas svētku rītā
pie negaidītām dāvanām, brīnumainām mantiņām.

Tu,
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Miķelīts baznīcas pagrabā pūlējās atrisināt jautājumu,
lielo ērģeļu plēšas mehāniskā ceļā
Bet uz lielceļa braucēji, apturējuši zirgus,
drebošām
■sirdīm klausījās tālu nesošās ērģeļu vaimanās, šalkās un

kā dzīt

...

gavilēs, sirsnīgajos Matīsa tēva bazūnes toņos un brīnījās:
Ir gan tam krievam plaušas! Mušu Deubnerīts pret
šo dampi spēlē kā skroders uz šujmašīnas.
Uz sviesta

nedēļas bliņām bija ieradies Rutkis
lielījās par saviem panākumiem
valsts bankā un sabiedriskā darbā. Kur tik viņš nebija, un
ko tik viņš nedarīja!
no

Rīgas.

Stāstīja

un

atklāšanu pēc kareivju aizbija iestājies šī teātra aktieros un bija
arī direkcijas loceklis. Vadīja
pa reizei jauno un nekad
neiznīkstošo «Pērkona kori». Pats pie teātra organizēja
kori. Izglītoja savu vareno balsi solo dziedāšanai. Raklaikrakstos
stīja
recenzijas par muzikālo dzīvi. Bija
iespiedis dažus stāstiņus un nu taisījās rakstīt brīvā pantā
lielu poēmu
Jo taču arī Liepu Justs esot ķerts no ģeniālas daudzpusības, un viņa literāriskā zvaigzne līdz ar
«Pazudušo dēlu», kurā esot aptēlots pats Rutkis, tad ar
«Pelēko baronu» un «Poruku»
esot jāskaita jau spožuma ziņā līdzīga Betlēmes zvaigznei, jo zem tās dzimis
«dekadanss». Tagad modē
jauns draiskulīts literatūrā
tikai dekadenti. No tiem Edžus Vulfs viņam personīgs
Rutdraugs. Tāpat mūziķis Em. Dārziņš. Un viņš pats
arī esot dekadents. Tas esot pilnīgi dabīgs evolūcikis
jas produkts no nihilisma resp. anarhisma, ar kuru viņš
Kā ar influenci!
slimojis nelaiķa bursā

Rūpējās

iešanas

no

par

Jaunā teātra

tā. Pats

...

...

bija ka spārnos. Pēkšņi viņa bagatās radošas
spējas bija izplaukušas. Viņš bija atdzimis.
Rutkis

Noklausījies pilnā draudzes padomes sapulcē, kura vienbalsīgi pieņēma Viktora Rasas priekšā celto baznīcas
dzīves pārkārtošanas projektu, Rutkis bija sajūsmināts.
Sito vienkāršo
visus sakarus

tā

ideju! Saraut

ar

vienu

spēcīgu žestu

Veco derību, uzstādīt kā

prinizejas punktu filozofiski dogmatisko un mūžīgo
veidolu:
garā un
«Kalpot «Vienīgajam»
patiesībā...» Tas ir visu gudrību centrs. Tā ir uzvara pār
maldiem, tā ir atdzimšana uz jaunu atziņu pasauli. Tas ir
Tas stāv pāri
ģeniāli! Tas atgādina Savonarolu, Husu
tolstoismam. Te ir filozofijas un mākslas, dzīves un dai-

cipu

ar

saucamo

un

...
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les, reliģijas

dzejas brīnišķīga sintēze

un

Taņa

Oļa aplaudēja Rutka gleznainam summējuopozīcijā kā bija, ta palikas veca cienmate un,

un

bet

mam,

harmonija!

un

Jaunā derība!

tiešām jauna ēra

Te ir

arī vecais

protams,

Rasa.

atļauja no konsistorijas ir lietot ērģeles, pārnest altārus un grozīt dievvārdus, arī pašam staigāt priVai tev

vātā?

jautāja Rasa.
Nav

jau,

nav.

Un

Tātad

man

sim

arī

atzīt

un

viņas

no

pievienosies

arī

bez

nav

citas

Mums ir 17. aprīļa
konsistorija to pildīs?

nekad nebūs!

ticības brīvības likums; bet vai tad
ko

gaidīt. Ja

draudzes, tad

konsistorijas.

Un

paraugam
reformu izvedī-

manam

mēs

bīskapam atliks

tik

viņu

svētīt.

Bet

iznākt

var

ari

citādi.

Un

proti, ka tu šinī spele

zaudē.
Vai

tad

vispār spēlē bez riska? Un taisnības
mans prieks.
Žēl, ka izput velti tie naudas līdzekļi, kas tur ielikti.
tā vecā
Tā jau taisni ir tā daļa, kas nācās Taņai pūrā,
vārdā riskēt

kāds

un

ciest ir

cienmāte.
Kam žēl, kam ne! Vai mums,

Ne, mamiņ,
Matīsa tēva

mes

Taņa, žēl?

visu ziedosim!

Tada ir

paša nelaiķa

griba.

To, ko Matīsa tēvs uzdrošinājās iedomāties tikai
teorētiski, to mēs tagad izvedam praktiski, un gluži da-

bīgi, ja tur iziet viņa no baznīcas druskām krātie līdzekļi.
ka
Sevišķi imponējoši ir tas,
turpināja Rutkis,
pats liturģijas rituāls līdz ar Dieva galdu ir pārnests baznīcas vidū. Kur agrāk priestera vairīšanās aiz altāra sienām un priekškara bija Dieva atklātības un visuresamības
necienīga, tur tagad viss būs kā uz delnas un, tā teikt,
Dieva vaiga priekšā.
Draudzei no mutes
mutē, no
sirds
sirdī, no auss
ausī, no acs
acī, no laicības uz
mūžību!
Mes pa
dabā.
esmu

vasaru visu rituālu
pārnesīsim brīvā Dieva
Vispirms apakš ozola baznīcas laukumā, kuru jau
sācis tam mērķim iekārtot. Tad arī citās dabas vel-

tītās, romantiskās vietās, kā

varenos

upes

un

ezera

līčos,

augstos kalnājos, bagātīgu druvu vidū.
Ak, cik tas bus jauki!
Baznīca iesim viesos

iesaucās Taņa.

pie

tajos brīžos, kad daba skumst
gos

sava
un

Tēva

asaro

pērkonos. Visādus sakramentus

un.

tikai ziemā

vai arī runā

un

bar-

noslēpumus, kas
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dibināti

ļaužu

senās

uz

iebaidīšanas,

atmetīsim

mēs

un

visus

garīgos aktus, kā grēku sūdzēšanas, dievgaldus,
laulības, kristības un bēres, padarīsim par gaišu, skaistu,
visai tautai pieņemamu parašu. Kam aptumšot mūsu tīro
valodas garu

ar tādiem vaimanājošiem saucieniem «Kungs,
kad klaušu kungu vairs nav? Ir tikai Tēvs
apžēlojies!»
un
viņa mīļie bērni. Vai sen apnikušie žīdu «aleluja» un
«āmen», kad tur mēs varam likt savu dainu vārdus, jo
mums
jau patlaban ir iznācis to trešais krājums.
Tad jau tautas dziesmas arī var dziedāt tāpat zaļumsvētkos un tāpat baznīcā?
Kāpēc ne? Tas pats cilvēks tur un te, tikai divās izjūtās un divos savas gribas aktos.
Tas uzvedina uz domām pārvērst dažus vecās dieviesaucās
kalpošanas aktus par misteriozām izrādēm!

Rutkis.
Par

to

padomājuši,
mierīgi turpināja
pašu Lieldienu rituālu es gribu pārvērst par mistērijas ainām, kurām pamatā būs Kristus ciešanu akts un finālā dabas augšāmcelšanās jeb
pajau

esam

Viktors Rasa,

vasara

šo

atmodas aina agrā Lieldienu rītā

Tad baznīcu tu
cās

saules lēktā.
iesau-

gribi pārvērst par tejāteri?!

izbrīnā vecais Rasa.
Jā, tāpat kā tas

sen
jau parasts un pēc zināma
sprīža tiek atkārtots Bavārijas Oberammergauas sādžā, kur uz šīm mistērijām sabrauc dievbijīgi skatītāji un
klausītāji vai no visas pasaules

laika

...

To

savā

es

nu

nopietnība

nevaru

saprast. Ta tad

laiki, ta tad ļaudis! Ta tad nešpetnība!
mūsu

Dievam,
to mēs

nesam

Tur

visādi,

ir

tev, Viktor, sniedzu roku

es

var

Tēvam, katrs upuris

ir

mīļš, kad tik

īstas bērna sirds.

personīgi

stiprā ticībā
baznīcu

no

uz

savām

šo

drošo

atmodināt

no

un

vājām rokām,
revolucionāro

simtu

solos tevi balstīt
ir

morāliski savā

soli,

kas

mūsu

gadu miega.

pašā dienā Viktors Rasa nokristīja Mades jaunpuisīti pēc jaunā rituāla savā darba istabā pie
Kronvalda, Ausekļa, Raiņa un Aspazijas portrejām.
Tanī

dzimto

Uzlicis
esi
Šinī

roku

uz

ņiprā bērna

galviņas, viņš teica:

piedzimis miesā, kas divās trešdaļās sastāv

no

«Tu

ūdens.

svētā mirklī piedzimsti tu arī no
gara! Audzi un
stiprinājies garā, lai tu reizi kļūtu cienīgs dēls savai tautai kā tie gara varoņi, kas uz tevi šobrīd noskatās! Tevi
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dzīvē sauks par Jumi, kas senlatviešu mute nozīme sēkliStaigā nu vesels!»

nieku.
Un

notikās

brīnums:
tā

pieķērās pie
iet, priecīgi un

Mades

margām

Jumis,

nolikts

tiešām

un

sāka

uz

dīvāna,

pirmo reizi

kājiņas cilādams...
Rasas liturģija īsā laikā
kļuva slavena, un par to valodas izgāja plašā apkaimē.
Krievu kalna baznīca vairs nespēja ietilpt tos tuvos un
tālos braucējus un nācējus, kas steidza viesos pie sava
Tēva. Jo te tika sludināta tā īstā pareizticība, kura nebija
vairs ne vācu, ne krievu, kurai vairs nebija konfesijas
mazās

apzinīgi

Jaunā Viktora

kas te bija krievinieks, kas luterānis, kas
bija viena sirds un viena dvēsele, viena tauta,
kas nāca šurp baudīt satricinošus svēta Gara un Mākslas
momentus, lai no tā gūtu sev nesatricināmu mieru sirdīs

rakstura, jo
katolis? Te

un

smagu dzīves likstu nomāktos
draudzes

Te,

nervos.

roku

vidū,
sasniedzams, uz nepašas
paaugstinājuma pie Dieva viesību galda, stāvēja jaunais krīvs Viktors Rasa, vaigā tāds pats kā visi mirstīgie,
bez nazoreju garās bārdas un matiem, bez spožas un raibas zeltītas parčas un brokāta- maisa, vienkāršā, zilā taar

liela

lārā, bez kāda krusta

šī ciešanu, zaimu

un

nievāšanas

simbola.
Ar cēlu rokas mājienu viņš lika runāt varenajām vaidu
ērģelēm, solistiem, skolotāja Vītola jūsmīgai vijolei, Maršana vadītam, spēcīgam korim un, beidzot, simtbalsainai
draudzei, kuras gavilēm pievienojās Miķelīša vajā palaistie kapara zvani. Tā bija simfonija! Te Viktora skats
dzirkstīja kā dārgakmens, laistīdamies gaišās, pasaulīgās
ugunis un tumšās, ne no šīs zemes, skatāmās mūžības
dzelmēs.

Un, kad viņš cēls

un mierīgs nosēdās,
pārlaida kā saimpāri savu silto, laipno skatu un aicinoši teica: «Parunāsimies, dārgie viesi!»
tad sirdis atvērās un izplauka kā Ēdenē.

nieks

visai

druvai

Varēja arī viņam jautāt. Varēja viņu kārdināt, aizskart,
prasīt par mūžīgiem jautājumiem, uz visu viņam bij cēla
atbilde. Tika jautāts:
Vai

mēs

Ne! Pēc

pcc

nāves

nāves

iznīkst, gars saplūst

dzīvojam? Kur debess, kur elle?

nekas vairs
ar

Lielo

personībā nedzīvo. Miesa

universālo Garu, bet debesu

valstība, tatad
dēls

arī
elle, ir jūsos pašos. Tā arī cilvēku
Kristus mācīja. Viņš nebija Dieva dēls, bet mir-
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stīgs, tapat kā mēs,

un

zāk senais aramietis

no

āriešu rāsas,

bet

ne

žīds.

Drī-

celma.

grieķu
aprobežotai dzīvei?
ir pašmērķis un vienīgā alga, ko mēs saņe-

Kāds tad mērķis
Dzīve

ari

mušu

pēkšņi uzrazdamies, ir mūsu kailā dzīvība! Miesa
viņā ietilpto garu ir tā forma, kurā Lielais univerun, tā teikt, piepilda un attaisno.
sums Gars sevi apjauž
Tad nu kopiet un attīstiet sevi dēļ tās lielās kustības, kura
dzen visu mūžam riņķojošo pasaulē uz pašpiepildīšanos.
Vai tā ir puķīte vai akmens. Vai šis galds vai laiva. Vai
kurmis alā vai ērglis gaisos. Vai mirdzoša sniega pārsliņa
vai zvaigzne debesīs, vai jūra, vai šalcošais mežs. Vai
vētra vai maigs klusums, vai prāta nemiers, vai sirds
mam,
ar

lēnība.

Kopiet un attīstiet sevi lielajam mērķim dzīvei un
nāvei! Lai jūs būtu pilnīgi.
viņas piepildījumam
Zodziet, laupiet, dedziniet, slepkavojiet, pārkāpiet laulību! Melojiet un lādiet visu, kas ir svēts! Padariet savas
sirdis par laidariem, līdziniet sevi cūkām! Dzeriet, spēlējiet kārtis, dejojiet, līksmojiet, visu mūžu slinkojiet, nemācieties ne rakstīt, ne lasīt! Nenāciet viesos pie sava Tēva!
Sitiet krustā katru dienu to Melkuli, kas bija iedomājies
visus pasaules grēkus uz sevis ņemt! Apguļaties kā zirnekļi savos tīklos un gaidiet uz laupījumu! Jūsu likums
esiet jūs paši sev! Un bez sevis un sava labuma vairāk
nekā neatzīstiet visā pasaulē! Ne vadības, ne tiesas, ne ģimenes, ne pagasta, ne draudzes. Nekādu važu, nekādu robežu! Neariet, nesējiet, nepļaujiet! Lai viss pārvēršas atmatā un purvos! Esiet visi kā lielkungi un svētījiet mūžīgas svētdienas! Tas lai ir katra atsevišķa indivīda ideāls
un cēlais mērķis, kurš jāpilda kā bauslība!...
Tad nu sakiet
vai jus to spējat godam pildīt? Vai
esat jau to panākuši? Vai esat centušies?
Ak jūs klusējat? Jums nav ko atbildēt? Jūs mazie,
nevainīgie lielā, labā Tēva bērni! Tad nu nāciet pie labā
Tēva viesu galda! Jūs esat to pelnījuši, jo jūs esat izsalkuši. Te
no šī
galda plūst tas mūžīgās atzīšanas vīna
avots, te tie mūžīgās patiesības maizes apcirkņi, no kuriem
jums neslāps un nealks it nekad. Tas tiesa!
Un, ja kāds savu grēku pret to dzīves likumu, ko jums
uzstādīju, ir jau atzinis, tad viņš līdz ar to ir no grēka
atraisīts.
ram

vām
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Ne manā varā stāv kādu taisnu cļarīt. Tas katpaša rokās. Kā kad Jūdasam bija izšķirties starp dilietām: trīsdesmit sudraba grašiem un
striķi; un

viņš izvēlējās pēdējo. Tāpat jūs esat brīvi katrs savā laimē
un liktenī. Ne Dievam jūs grēkojat, bet paši sev. Ne Kristum jūsu grēku nastas. Tās jūs paši sev uzkraujat un nomāsai...
brālim, māsa
ņemat viens otram, brālis
Pie dievgalda gāja katrs, kas vēlējās. Un pats uz baltā,
puķotā galda savu maizīti lauza un baudīja savu malciņu
vīna, pieminēdams, ka viņš ar to apliecina savu dalību pie
Jaunās derības draudzes.
Un tad
lēm dižu

dziedāja vienā pulka tautas meldijā, vaidu ērģeskaņu viļņus veļot:
Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam lielie tīrumiņi?
Dieva kalni,

Dieva lejas,
zaļie ozoliņi!
Ļaudis nāca, ļaudis gāja,
Ļaudis viesos mielojās.
Dievs aiz durvīm klausījās,
Vai kāds viņu pieminēs.
Kur, Dieviņi, tu paliksi,

Dieva

Kad

mēs visi nomirsim?

Kas ēdīs tavu maizi,
Kas jel tevi pieminēs,
Kas darbiņu padarīs?

...

(L. D.)
Draudzes skola Viktoram Rasam bija kā kāda
pasaku grāmata, kuru viņš šķirstīja kopā ar skolniekiem
un meklēja tanī daiļas glezniņas un atjautīgas ilustrācijas.
Tā viņš piegāja pie saviem Bībelstāstiem un katķisma,
šiem tik nīstiem, neieredzētiem priekšmetiem. Viņa Bībele
bija visa pasaule, kas tika atvērta izbrīnītām skolnieku
tie noslēpumi un sakramenti, kas
acīm, un katķisms
bija saistīti ar tādiem brīnumiem kā elektriskā lampiņa,
kas tikko kā iegailējās elektrības gadsimteņa sākumā, un
radiostari, kas pārspēja laiku un telpu kā gaišs Dieva brīnums. Izslāpušai bērna un jaunekļa ziņkārei pietika vienreiz to dzirdēt. Tas iespaidojās un iedarbojās pats
bez
kādas

mācīšanās un bez grāmatas. No pēdējās Viktors
lobīja laukā ne rindas, bet viņas dzīvo garu. Ar zināšanām bija nevis
jānomāc, bet jāatdzīvina gars. Un šinī
virzienā strādāja arī abi skolotāji Maršans un Vītols, paši
priecādamies, ka sauso skolas darbu var padarīt par interesantu, tīkamu un daiļu mākslu. Kad skolotāja priekšā
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katrs bērns ir īpatnēji veidojams skulptūras tēls. Skola
bija pārvērtusies par mākslas ateljē, kas pauda to brīvību
metodēs, ko mēs kā pa miglu dzirdam no klasisko grieķu
senatnes. Tagad tas atdzima jaunā saturā, jauniem mērķiem, jaunam laikmetam.
Viktors Rasa drošu roku
cita

sniedzās sabiedriskā dzīvē. Ja

strādāja pie stūres un virzīja. Tā no
Maršana dibinātā kora izauga Dziedāšanas un mūzikas
nebija,

pats

biedrība.

padome pārvērtās par Garīgās kultūras biedbija Krievu kalnā. Pagasta namā
šo pavasari dibinājās Lauksaimniecības biedrība un
ar
Lauksaimnieku un laukstrādnieku krājaizdevu kase. Viss
tas uz Viktora Rasas mudinājumu. Jo zemes kultūras ziņā
viss novads vēl bija senatnes autos. Vēl ara ar koka spaili,
vētīja caur apaļo sietu, vēju svilpieniem pieaicinādami,
un
linus rokām mīstīja un kulstīja. Retam bija smagais
zviedru arkls un rokām griežama vētekle ar sietiem, bet
par piena centrifūgām tad vēl tikai zobojās Alunāna kalendārā. Uz šīm četrām biedrībām kā uz četriem ēkas pakšķiem bija celt jauno pagasta un draudzes kultūras pili,
kurā bija jāapvienojas racionālai zemturībai ar intensīvu
prāta un sirdsturību.
Baznīcas

rību. So biedrību sēdeklis

Un

taisni

apkārtējā
nām

šinī

dzīve

saņēma

nāves

un

pa

kad

momentā,
verda

zem

Viktora

rokas visa

kūsoja, viņš īsi pirms Lieldiepastu dīvainu ziņojumu. Tā bija kā kāda
un

bēru vēsts melnā

sēru

ielokā, adresēta šurp

no

Pēterpils.
Kuvērā

bija glīta kartiņa melnām malām, tāda satura:
Brencis

(Boriss) Bumbiers
pasaulīgi miris!

Augšāmcēlies
mūku kārtā

apskaidrots
nabaga brālis

un

kā

Benjamiņš
Pēterpils Garīgā
gavēnī,

19

.. gadā

Jēzus Kristus
Ja!
tautas

no

mūsu

dzimšanas.

lielā

Kunga
Āmen.

Tas

bija ļoti zīmīgi. Divi šausmīgi kontrasti šinī
augšāmcelšanās laikmetā. Viens
dzīva, radoša

darba ekstāze
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akadēmijā

metās

pašā dzīves virpulī. Otrs

augstas

garīgas karjeras reibonī aiziet

no

dzīvās dzīves

un

iezār-

iebalzamējas kā mūmija, kuru kādreiz atradīs

kojas,

un

faraona tronī cels.

Kad atbrauca sērst

uz svētkiem Rutkis, viņš arī parādīja
pašu kartīti, ko viņš saņēmis, un piebilda:
Tā iet, kad pasaulē neesi ne auksts, ne verdošs. Viņa
tevi izspļauj ārā!
Oļa to redzēja, dzirdēja, saprata, un viņas atceres pārvērtās karstos pārmetumos.
Tādu negaidītu soli! Ja es tur kaut drusciņ vainīga,
tad man arī jāiet klosterī!
Tikai
Protams, protams!
mierināja to Rutkis.
ar
to noteikumu, ka es tur būšu par klostera priekšnieku.

tādu

Tad
inscenē

Rutkis nodevās drudžainam darbam. Bija taču jāpēc visiem teātra likumiem «Kristus ciešanu un

augšāmcelšanās ainas» pēc evaņģēlistu leģendām par
Nazareja dzīvi. Šinīs «Pasiju spēlēs» ņēma dalību viss Krievu kalns ar kori. Rutkis bija režisors, un
viņa vērtīgākais palīgs bija nesamaksājamais rekvizitors
un
butaforiju pārzinis Miķelītis. Gurdinoši mēģinājumi
vilkās visu ciešanu nedēļu. Un lielās sestdienas rītā viss
bija nobeigts, taisni, kā par laimi, iestājoties siltam un
Ješua tā

tīkamam pavasara laikam.
Uz «Pasijām» jau no sestdienas vakara sabrauca mil-

Zirgi tika atstāti lejā pie baznīcas kroga.
nepārskaitāmā draudze apmetās ap baznīcu,
ieņemdama norādītās vietas ap baznīcas laukumu un pašā
zums

ļaužu.

Pati tuvi tālā,
baznīcā.

Laukuma vidū

starp baznīcu un mācītāja māju bija ierī«pieres vieta». Te augstā katedrī ieņēma vietu Rutkis, kas savā pērkona balsī lasīja visu notikumu tekstu,
ļaudams citām darbības personām citēt tikai vajadzīgās
kota

izcilus vietas.
Viss tas
mam,

kurā

nieki, kā

bija labi redzams
solos

un

zemē

dzirdams visapkārt laukuun
bija apmetušies svētku dalīb-

arī tālu aiz tā.

Aizkustinoša bija pirmā aina, kad Viktors Rasa paša
Kristus lomā, apjozis dvieli, mazgāja kājas saviem mācek-

ļiem un apustulis Pēters, vietējais skrodermeistars, turējās tam pretī.
Satricinošs bija Sv. vakarēdiena moments, kad baznīcas
padomes priekšsēdētājs Kļaviņš Jūdasa lomā skūpstīja
Viktoru un, saņēmis sālī mērcētu
kumosu, nozuda mācītājmājā, lai nodotu Rabbi. Un kad piecēlās Viktors ar Rasu
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mājās ceptu baltu, smaršojošu kviešu plāceni rokās, pārlauza to un teica: «Dariet to, manis pieminēdami!» Un pie
vīna kausa, ko baznīcas krodzinieks bija pildījis ar dārgu
ārzemju

vīnu:

«Dzeriet visi

no

tā!

Tas ir Jaunās derības

dzēriens! ...»
Tad
tad svētsvinīgi visi simti līdzdalībnieku
pārlauza katrs savu līdzpaņemto svētku karašiņu un baudīja kā no tās, tā no līdzpaņemtā vīna kausa, krūzītes vai
pudeles. Un tā simboliskais Sv. vakarēdiena mielasts kļuva
par brālīgu, sadraudzīgu kopvakariņu, kas sirdis saistīja
simtiem asins pavedieniem ar baznīcu un tās atjaunotājiem.
Pa visu to laiku pa skaņu lūkām no baznīcas plūda tādi
Ave
aizkustinoši ērģeļu, vijoles un solistu koncerti kā:
Marta
Hendeļa, Crucifix
Baha, Largo
Fora, Intermecco
Maskanji un piemērotas daļas no Hendeļa orat.

«Mesija» un Baha «Pasionsmūzikas». No mācītāja mājas puses bija dzirdams koris. Un cauri tam audās Rutka
drebinošais un uztraucošais «Pasiju» skandējums.
Nāca Jūdass

ar

kori

un

satvēra Kristu.

Uz baznīcas

trepēm viņu tiesāja.
Pie ugunskura pagalmā no Viktojra Rasas atteicās skrodcrmeistars, un tanī pašā mirklī nakts klusumā pie draudzes skolas iedziedājās gailis... Viss kā evaņģēlijā!
Tad, Rutkam pērkonīgi vadot, visi Krievu kalnā kliedza:
«Sit to krustā, sit to krustā!» Un parādījās krusta gājiens.
Krusta nesēja Kirinejas Sīmaņa lomu pec ilgām lūgšanām bija uzņēmies vecais Rasa pats. Un aizgrābjoši nesa
dēla smago nāves krustu. Tad
nāca
sava
briesmīgais
krustā sišanas akts. Un uz «pieres vietas» zvaigžņotas
Lieldienas nakts tumsā parādījās trīs balti krusti ar pie
viņiem saistītiem: Viktoru Rasu kā

Kristu

un

abiem drau-

skolotājiem kā razbainiekiem. Pie krustiem stāvēja
Taņa kā virgo Marija, bet Oļa kā Marija Madaļa.
dzes

Miķclītis bija pārspējis pats sevi. No zvaniķa mājiņas
atskanēja pērkona troksnis, un no tās jumta ar prožektora palīdzību pār krustiem laistījās zibeņi. Līdz spilgts
gaismas stars apstājās uz Viktora Rasas cietēja sojas,
kura reljefi izcēlās nakts tumsā, un uz tās bija drausmi
redzamas asins švītras no galvā liktā ērkšķu kroņa
Tam sekoja noņemšana no krusta un Kristus aprakšana,
ko izpildīja baznīckrodzinieks bagātā Arimatejas Jāzepa
lomā, centīgi piepalīdzot skrodermeistaram, svētajām mirresnesējām sievām un Rasas tēvam.

...
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Kapenes bija ierīkotas tepat ābeļdārza pagrabā. Un pie
aizzīmogotām durvīm stāvēja spīdoši romiešu sargi ugunsdzēsēju mundieros.

«Pasiju» dalībnieki atpūtās no redzētā klusās pārrunās,
gaidīdami rīta ausmas. Pa šo drūmo starplaiku sēri un
retināti dunēja lielais zvans.
Tad pēkšņi, izšaujoties no austrumiem pirmiem gaismas
stariem, parādījās balti eņģeļi un atvēra pagraba durvis.
Sargi krita uz savām sejām ...
Kristus baltā apģērbā, visiem zvaniem skanot, raķetēm
gaisā sprāgstot, ērģelēm pērkonīgi dunot, jau no trepēm
pasludināja, ka «pavasaris ir atmodies un Kristus ir augšāmcēlies». «Pieres vietā» koris skandināja līksmu koncertu.
Tad

gāja baznīcā. Tur sludināja to pašu prieka vēsti.
turienes liesmojošu sveci, un no tās tālu visapkārt baznīcai iedegās simtiem Lieldienas rīta zvaigznīšu,
kuras ar ērģelēm, kori un kapara zvaniem pauda himnu:
«Pavasaris ir atmodies! Mīla cilvēku sirdīs ir atgriezusies! Kristus ir augšāmcēlies!»
Sajūsmā draudzes locekļi skūpstījās savā starpā kā
brāļi un māsas. Itin kā tie tiešām būtu atdzimuši. Un to
tikai tagad pirmo reizi bija sajutuši.
Iznesa

no

No baznīcas

galdus. Pie tiem ap «pieres
nabadzīgākie draudzes locekļi, kurus
pie galdiem pieveda Rasa un skolotāji. Turpat ar savām gaviļu dziesmām piedalījās visi
«Pasiju spēļu» dalībnieki un koris. Ap ugunskuriem vēl ilgi kavējās, stiprinādamies ceļā tālāko gaitu braucēji, un priecājās par redzēto un dzirdēto, lai šīs nekad nepiedzīvotās svētku līksmas
izpaustu pa visu Malienu
Intīmākā svētku maltītē mācītājmājā, kurā piedalījās arī
kaimiņdraudžu pārstāvji, apriņķa priekšnieka palīgs sveicināja ar svētkiem un piebilda: «Man uzdots no apriņķa
un guberņas centra izpētīt, kas te īsti notiekas
jūsu Krievu

vietu»

sēdās

iznesa

klātus

mieloties

...

kalnā.»

Nu, jus jau bijāt paši tam aculiecinieks!
Jāatzīstas, esmu īsts krievs un cienu baznīcu. Lai
gan jūs nerīkojaties te pēc vecā likuma, bet paši uz savu
roku, tad tomēr viss tas, ko te piedzīvoju
«Pasiju spēlēs»,
ir kaut kas daiļš, kas paliks uz mūžu
atmiņā. Arī ērģeles
un

veicina

svētsvinību.

arī

Tādā

garā tad

es

arī

ziņojiet! Un katra ziņa
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skan jauki

ziņošu!
Lūdzu, pristava kungs, tā

sīki, lai neiedomājas, ka te notiekas kaut kas nelojāls,
piezīmēja Viktors.
Nu, es teiktu, ka te daudz kas pārāk «nacionāls»
Bet tā jau konsistorijas, bet
Nacionālais ir katras

ne

...

mūsu darīšana.

konfesijas pamatos. Jums, krie-

viem, tas jau ir. Mums tas vēl jārada.
Piekrītu un jūs ļoti labi saprotu. Tikai esiet uzmaUn pristavs gāja. Devās
nīgi, ka neciešat nevainīgi!
ceļā arī kaimiņu draudžu priekšstāvji, solīdamies cilāt arī

pie sevis baznīcas reformu.
Šodien mīla visiem ir
sirdī?

uz

lūpam; bet kam viņa

ir arī

uzdrošinājās prasīt Rutkis.

atbildēja viņam Oļa, naivi silti

Man!

acīs

skatī-

damās.
šī rīta skūpsts nebija tikai skaisto
dēļ? Vai tiešām?!

Tad
laika

acu

un

labā

Es nekad neizliekos. Kas ir, tas ir!
Es vienu
iesaucās Rutkis.
Kungi, radiņi mīļie!
jaunu klosteri savā sirdī esmu dibinājis, un tur par mūķeni ir iestājusies Olga Matvejevna.
Kas tas par klosteri, kur tikai viena mūķene?

jau tas būs mīlas klosteris.
Uzminējāt. Varat gratulēt!
Tiešām? Tik pēkšņi! Tas ir jauki!
Pēter Rutki! Ja tas nopietni, tad var arī tūlīt salaulāt. Saki, ko tur gaidīt, ja tu esi pārliecināts, ka jūsu
prāti un jūtas ir sadziedājušies! Vēl tik jāprasa vecai
Tad

Pareizi!

cienmātei.

Ko tad

teica viņa.
Ar Oļu par to jau
es tur?
pārrunājušas. Bet vai tas nav tā banāli? Pirmā
svētku dienā tepat pie galda, bez kādas sagatavošanās,
bez svinīguma un ārpus baznīcas?!
Nekas nevar būt pārāks par šādas dienas svinīgumu
mūsu sirdis. Un
vienkāršība mūsu dabā. Tāpēc, Viktor
Rasa, laulā bez šaubīšanās! Gribu pusstundā kļūt par vīru!
esam

Par

spīti visiem aizspriedumiem!
Un tu,
Ne. Es

nav nekas pretī?
jau mīlu Peteri.
Un es tevi, Oļa! Se skūpsts!
Liekas, ka dokumentālu pierādījumu pietiks. Stājaties te! Un liecinieki te! Un uzklausiet ceremoniju!
Tapat bez laulības gredzeniem?
Vai gredzeni saistīs, ja nebūs mīlas? Gredzeni Dievam nav vajadzīgi. Viņš esot laulību iestādījis. Tātad viņa
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Oļa? Tev
sen

savienoju jūs abus, Pēteri un Olgu. Un nu jus
mirkļa esat vīrs un sieva. Ar ko arī jūs sveicinu un novēlu jums ideālus pēcnācējus! Patiesi tā!
Paldies, Viktor! Ja jau bus, tad bus tenors.
Bet es domāju, ka mecosoprāns!
smējās sveicinādama Taņa un, kā jau sekretārs, uzaicināja lieciniekus
parakstīties baznīcas grāmatā, kur jaunais pāris jau bija

vārdā
no

šī

es

svētā

reģistrēts.
Un
zvani

varam

nu

mums

sesties

pie kazu galda, lai Lieldienu

skan!

Miķelītis vai pusstundu trokšņoja ar zvaniem nejaugadījumam par gloriju.
Un mācītājmājā pavasara augšāmcelšanās svētkiem pievienojās jaunā pāra siržu svētki, kuri ilga visu dienu. Vakarā jaunais pārītis jau devās uz pilsētu, lai tur vēl izmanUn

šam kāzu

totu svētku laiku.
Tas ir mūsu bursaka liktenis.
kā
vas

no

ložmetēja

rokās...

savādi...

un

Jo rīt

atmostas, bieži

Viņš tiek izšauts dzīvē
pats nezin, kādas sie-

viņam jātop iesvētītam! Arī
neiesvētīs par popu?

Vai mani arī rīt

man

tā

jokoja

vadīdamies Rutkis.

Tevi, brālīt, iesvētīs par tupeļu varoni, un tu staigāsi
halātā kā viņos laikos Andrejs Ivanovičs. Tas pats jau nu
ir, kas pops. Tad nu par daudz nenododies savai draudzei, bet atceries arī mūs!
smējās Viktors.
Tā mūsu paliek mazāk un mazāk!
piezīmēja viņš
skumji Taņai, kad tie bija prom. Taņa paslēptu prieku
čukstēja Viktoram: «Drīz būs vietnieks, būs vietnieks! Vai
dzirdi, vai saproti? Varbūt mazs Lāčplēsītis!»
Viktors neizsakāmā priekā apkampa savu Oļas atstāto
Taņu, kuras sirdī savā laikā arī viņš tika iešauts kā no
ložmetēja.
Krievu kalnā pie Viktora Rasas bija kā kāda
iebraucama vieta
visiem
garām ceļojošiem, klīstošiem,
maldošamies nemiera
gariem, filozofiem un māksliniekiem. Kas tik te neatrada uz laiciņu patvērumu un atpūtu! Māksliniecisku bohēmu un idejiskus disputus. Pie
galda arvien bija vairāki viesi, un Viktors dažus no tiem
pat nepazina. Un tie arī neuzbāzās Viktoram, zinādami, ka
tas |oti aizņemts savā sabiedriskā darbā un, galvenais,
grāmatu un nošu kārtošanā reformētam baznīcas kultam.
Svešākos viņš arvienu nodeva savas Taņas rokās, un
tā savā maigā daudzpusībā un nemākslotā līdzjūtībā prata
visus valdzināt, visiem no sirds iepatikt.
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«Burvīga sieviete!» par viņu atsaucās. Pats Viktors mīļoja redzēt pie sevis Liepu Justu, kurš pa reizei iebrauca
Tērbatas. Ar to kopā varēja tiešām dziļi smelties mākno
slās un reliģijas izjūtā un izpratnē. Liepu Justs bija tadas
literāriskas bagāžas pilns, ka izlikās pēc staigājošas enciklopēdijas, un tur bija nojaušams jau profesors in spe.
Pie tam jau skaļš vārds mūsu modernā literatūra! Ta bija
autoritāte, pie kuras varēja gūt sev morālisku atbalstu
smagā līdumā, kuru Viktors bija uzsācis līst savai jaunai baznīcas druvai. Dažubrīd te šaubās varēja arī pagurt. Kam viss tas?
Liepu Justs bija tas, kas Viktora centienus izprata dziļi
un
stādīja ļoti augstu. Un dažā labā sastrēguma brīdī uzrādīja veselīgu un konsekventu sarežģījuma atrisinājumu.
Kad viņam bija tāds intelektuāls draugs kā Liepa un tāds
tad viņš varēja spītēt
sirdsdraugs kā viņa dārgā Taņa
pat liktenim kā Ibsena Brands.
Apkārtējā bohēma, kas tā bija iemīļojusi Krievu kalnu,
protams, visvairāk pateicoties Rutka bezgalīgajām protekcijām,
bija tik interesants fons tai idejiskai cīņai,
kāda te norisinājās kā kādā Olimpā starp vecajiem un
visai dzīvei

un

jaunajiem dieviem.

Kirils Cīnīts, kas nu reiz bija atsvešinājies no sausā
akadēmiķa Andersona un drūmā askēta un karjerista mūka
Benjamiņa iespaidiem, paklausīja Viktora aicinājumam un
līdz ar brīvdienu sākumu no mākslas akadēmijas ieradās
Krievu kalnā.

Viņam bija tīkams uzdevums. Baznīca bija jāatbrīvo un
jāiztīra no veciem elkiem un jādekorē pēc Viktora plāna,
proti:
visa labā siena zem kupola bija jāpilda ar milzu fresku:
«P

dī

ar a

Pirmā

z e».

visi

Kreisā siena

ar

fresku: «E 11

ievērojamie agrīnie

e».

latvju gara censoņi
ecējot, sējot, pļaujot,
vārdu sakot, brīvas

pie dažādiem lauku darbiem: arot,
kuļot, vētījot, govis, zirgus ganot
Tur Stenders, Mcrķels,
un
svētīgas darbības simbolā.
Vatsons, Kr. Valdemārs, Dinsberģis, Cimze, Kr. Barons,
Kronvalds, Auseklis, Alunāns, Māters, Kaudzīši, Pumpurs,
Baumans utt.
Otrā

pagalms ar pilsterasi un baronu
hercogs Joh. Bīrons, kā viesi luteru
mācītāji, krievu virsnieki, muižas kungi, vagari un piķieri
ar suņiem. Gar terasi dzen važās kaltus latvju zemniekus.
dzimtu

Per
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uz

baronmuižas
tās. Centrā

rīkstēm

un

liek

uz

moku

rata.

Dzen,

arklā

jūgtus.

Moka klaušu

rijas dūmos

un

liesmās.

Padevīgie četrrāpus

lied pa terases trepēm pie baroniem un mācītājiem, un to
gaspažām, lai tiem rokas un drēbju stērbeles skūpstītu...

tam, sākot no ieejas, abas sienas bija jādekorē ar
pasaules reliģiju un kultūras vēstures izcilus personām, kā Laotse, Konfūciju, Krišnu, Mozu, Jāni, Jēzu
Kristu, Muhamedu, Sokrātu, Platonu, Aristoteli, Homēru,
Savonarolu, Mārt, Luteru, Husu, Kalvinu, gr. Tolstoju,
Bez

visas

gr. Cincendorfu, Rabindranatu Tagore, Nīči
Un kupolā plafonu: Lāčplēša cīņu ar lāci.
So

J. Raini...

un

ar prieku un, balstīts no Miķepalīga un tehniķa, ķērās rosīgi
pie darba. Visi svētbilžu galdiņi ar nomelnējušiem svēto
tēliem tika noēvelēti tīri un pārklāti ar jaunu pamatkrāsu,
tāpat seno Suzdaļas «bogomazu» audekli, lai uz tiem izburtu citus prospektā uzņemtos tēlus.

līša

ideju Cinīts uzņēma

kā

sava

uzticamākā

patriarhs Nikons,
piezīmēja Cinīts,
reformu pie krieviem divi simti
piecdesmit gadus atpakaļ. Ko tad viņi darīja? Noziegumu?
Nē, viņi tikai atkārtoja vēsturi.
Tāpat darīja

kad

izveda

baznīcas

gleznieciskie darbi vasarā jau bija krietni pavirzīti
priekšu, Viktors mēdza tos ar lepnumu rādīt saviem
viesiem
māksliniekiem, lai tie dotu savas atsauksmes,
kuras labprāt uzklausīja arī Cinīts. Patlaban pārrunāja
Lāčplēša motīvu. Te notikās kas savāds
Kad

uz

...

Pavēras baznīcas
bet...

durvis,

un

viņas parādījās

ne

cilvēks,

lācis!

Sarunas

redzēja, ka
lāča galvu!

pārtrūka. Sī parādība bija tik negaidīta. Visi
zvērs palikās pie durvīm, pacēla galvu
īstu
Paostīja gaisu. Un taisījās tā kā nākt tu...

vāk
...

Visi

neviļus atkāpās pie

siena.s. Kāds aiz

uztraukuma

rāpās stalažās.
Bet tad

lācis kaut

ko

noņurdēja

un

lēnām

izčāpoja at-

kal pa durvīm laukā
No kurienes tas te?
...

Kā tas varēja gadīties? Izbēdzis?
No

ce|ojoša tirgus balagāna?

Eh, kungi! Nebaidieties!
Es uziesmējās Cinīts.
devu Miķelītim sameklēt lāča ādu kā modeli Lāčplēša motīvam.

Viņš to būs kaut kur sadabūjis. Un tagad dzen joviņš ir meistars!
Nevar būt! Tas taču bija īsts! Es tā nobijos.

kus. Uz tādām lietām
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Apmierinieties, kungi! Kur tad te
dīties? Mūsu mežos lāču
vis!

Nesakiet
mežos

no

varēja ga-

retam

eksemplāram ir

vēl

lielos

tad viņam varēja būt motīvs dienas laikā
meža laukā un nākt tieši uz Krievu kalnu? Bišu
kāds

dravas arī te
ir

Tas
vai

īstais

sastopami.

Bet

kāpt

Pa

nu

nav.

nav.

Miķelīša joks! Par

līdz asarām Cinīts.

to

es

Lūk, tā tik

galvoju!
ir māksla

koratīviem līdzekļiem radīt tādu realitātes

smējās
ar

de-

ilūziju!

Bet labs šis joks nav,
kāds piezīmēja. Un Viktopēkšņi uzliesmoja zemapziņā kāda nepatīkama noDullais Miķelīts taču varēja nodarīt
Kad tik!
jauta

.

ram

...

...

kaut ko tādu

...

cik vien spēdams steidzās no baznīcas laukā.
neizprazdami, kas par iemeslu, zināmā atturībā viņam
sekoja. Un pabrīnījās, kad no trepēm redzēja, ka
Rasa skriešus dodas uz mācītāja māju.
Viktors

Citi,

Kad viesi bija

laukuma vidu,

Viktors Rasa, bet izbiedēts,

no
majas atkal paradijas
pārvērstu seju.

Acumirklī ārstu! Vai

starp jums nav kāds,
nelaimīgā Taņa!... Ai, ai! Kāds
muļķīgs nelaimes gadījums dēļ tā idiota Miķelīša lāča...
Palīgā!

kas studē medicīnu? Mana

Visi acumirklī

saprata notikuma situāciju.

Miķelītis bija nezin kur nozudis. Velti bija tagad viņu
vāļājās viņa mājelē.

meklēt. Tikai lāčāda
Par

laimi,

mirkli

Krievu kalnā gadījās velosipēds. Uz

Cinīts

pats aizjoņoja

uz

muižu

pēc

ārsta

tā

acu-

vai

vec-

mātes.

pes

un

sabruka

balkona trepēm un, satvēris
uz
apspieda sevī un saturēja tās sādusmas, kas lauzās pāri viņa disciplinētai, spēcīgai

Rasa

Viktors

galvu rokās,

ar

mokām

gribai...
Tikai viens īss brītiņš neapķērības, moments vienaldzības, un sekas varēja izvērsties tādā katastrofāl
Saņēmis visu savu gribasspēku, Viktors atkal nozuda
dzīvoklī, jo no turienes cauri mājas sienām skanēja Taņas

bažīgā balss.
bija tik neveikli, kā viņiem nekad visā mūžā
Vai sēdēt te vai bēgt, vai palīdzēt?
nebija bijis
Ka palīdzēt? Ko palīdzēt?
Viņi bija bezspēcīgi.
vaidi

un

uztrauktās vecās cienmātes

Viesiem

...

Par
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labāko

viņi

atrada

no

jauna

uzmeklēt

baznīcas

glezno vientulību

un

tur

gaidīt likteņa spēles izšķiršanos.

Ak, kādā nolādētā situācijā viņi atradās!
Pagāja stunda, otra... Jādomā, ka ne ārsts,
māte

nav

tikuši

atrasti

mājās...

Cik

tas

ne

mocoši!

vec-

Viņi

dzirdēja, kā uz balkona Viktors kaut ko kliedza, sauca...
skolotāju... Un viņiem bija neveikli rādīties Vik-

Laikam
toram.

Viņi varēja to tikai vēl sarūgtināt.
Viņi saka atcerēties dažādus drausmīgus notikumus un
stāstīja tos pēc kārtas, lai īsinātu un nokautu laiku.
Jau tā ap launagu bija dzirdamas baznīcas laukumā
svešas balsis. Laikam bija piebraucis ārsts.
Līdz nāvei noguris ierādās Cinīts, bāls, sviedros un
putekļos.
Par vēlu!
Aiziet no mums šī deviņš izdvesa.
bešķīgā sieviete
Nu, ziniet! Banāls sākums un traģiskas
beigas! Pēkšņas izbailes no tā paša liktenīgā, butaforiskā
lāča
Dzemdības priekšlaikā bez kādas palīdzības. Nedzīvs bērniņš, tad komplikācijas ar iekšējo asins izplūdumu, agonija bez vecmātes, bez ārsta
Kamēr to sadabūju, jau, izrādās, par vēlu,.. Finis! Caput! Eh, kas gan
bursakam nav jāpiedzīvo!
Bursā studētā «medicīna» te
izrādījās nevērtīga
Pavēras baznīcas durvis. Visi sakustējās
bāls, kā krustā sists.
Viņas parādījās Viktors
Norietēja mana saulītei Es sevī uzņēmu viņas pēdējo
elpu. Ak, Taņa, Taņa, kāpēc tu paņēmi manu sirdi? ...
Viņu mierināja. Daudz nerunāja.
Kāds no māksliniekiem, drūms kā rudeņa nakts, cirtās
vaidu ērģeļu taustiņos. Tie bij miroņa kauliņi. Viņš tos
skaitīja. Baznīcas velvēs, sētā, visā bezelpas klusā vakarā
kā jūras viļņi plūda neatsaucamie, neatgriežamie Sopēna
...

...

...

...

...

...

sēru

marša

satricinošie

akordi.

Un

tad

vel

drausmāki

pašu: «Ar tiem svētiem dod dusu ...»
Cinīts kāpa tornī, lai aizzvanītu vēju valstī nelaikā izpūsto cēlo, daiļo dzīvības liesmiņu
...

Viktors Rasa stiga rezignējošā vientulībā.

cienmāte, apkopusi faņas un Matīsa tēva kopējo
nolādējusi sava nelaiķa vīra bandu bērnu, noziedzīgo palaidni Miķelīti, uz visiem laikiem atstāja Krievu
Veca

kapu,
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kalnu, lai aizietu pie

savas

Oļas. Ta viņai tagad bija vie-

nīgā.
Miķelīts bija atkal atradies
nožēlojams, noplucis, kļuvis mēms kā zivs. Viktors pārveda to no Taņas kapa, pie
kura tas bija gulējis kā sunītis, kas apgaudo savas kundzes nāvi.
Viktors neviena viesa vairs

nepieņēma.
patlaban beidza savus dekoratīvos darbus
baznīcā, lai tos draudzei atklātu Pļaujas svētkos.
Savā vientulībā Viktors atcerējās Upenieku Martu. AizTikai Cinīts

rakstīja viņai

uz

«zudušo laimīti»
arī tur maldās

Ak, kā

Lozannu
...

Lika

sirsnīgu atziņu vēstuli par savu
Jūliju Mierinu, ja tas

sveicināt

emigrācijā.
vajadzēja tagad mierinājuma,

viņam

glāstošas

rokas!

Kur to bija ņemt?
Un
Madi

viņš atveda
ar

mazo

pie

sevis

no

tēva

skumstošo

majam

Jumīti.

Ta bija pareizi!
Viņi bija tagad izlīdzinājušies. Viņa bez

vīra.

Viņš bez

sievas...
Un
pareizticīgo priesteris nedrīkstēja otrreiz
precēties. Viņam bija jādzīvo kā atraitnim vai jāpieņem mūku kārta. Tas bij nežēlīgs drakona likums! Un te
izeja no tā ... Par spīti!
Ūn jau no pirmā soļa janosprauž pret Madi noteiktas
attiecības!

uz

Ak, ka Made viņu mīlēja! Pat dievināja.
katra soļa.
Viņa bija

dzama.

tik

Un te

devums

nu

viņš sajuta

kairinoša, tik viegli sasniebija jāuzstāda atbildīgais, mocošais uz-

tuva, salda,

izdziedināt viņu

pašam izaudzēt
dzību līdz pilnībai.
zijām

To

un

uz

savu

visiem laikiem

gribasspēku

no

un

šīm

ilū-

pašaizlie-

Ak, kas tas bija par svēta Antonija kārdināšanas atdarinājumu!
Ak, kas tā bija par cīņu ar pamodinātām kaislībām, kur
Mades veselīgais, daiļais, nobriedušais tēls pats bez kāda
aicinājuma slīga viņa rokās, viņa apkampienos...
Ēs, nākdama šurp, domāju, ka es ar tevi kopā nokļūšu pie debesu vārtiem. Bet redzu, ka te ir elle. Ko tu
mani moki?
Tu
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pati sevi moki,

lai

gūtu to «mūžības kroni»

...

prātīga! Nevaram taču mēs dēļ pārejošas kaislīsev ceļu uz nākotni.
Pats tu esi neprātīgs! Katrs prātīgs vīrietis domā
vispirms par tagadni un tad tikai par nākotni. Es bez tevis
Viktor, ņem mani, mīli mani! Es tev pienevaru dzīvot!
Esi

taču

bas aizkrustot

deru

jau

sen

ar

miesu

un

dvēseli.

jau tevi esmu paņēmis un sevī ieslēdzis. Nav man
tur vairs ko ņemt. Tu man tuvāka nekā sieva. Tava tīrā
sirds man tik salda un svēta, ka tavi skūpsti man būtu
rūgti un apkampieni sāpīgi.
Tā var fantazēt tikai apburts, apstāts cilvēks. Tevi
saista viņas
aizgājējas tēls. Tev no viņas bailes. Cik
tu mazdūšīgs!
Es

Nekas

mani

nesaista.

Un

tavi

kaisles

un

mīlas

saistekļi mani ar katru mirkli vairāk un vairāk atraisa
dara brīvāku, cēlāku. Un tu arī topi tāda pati līdz

un
ar

mani.
Es

nevaru saprast šos murgus. Mana sirds un daba
jā vai nē! Ja tu mani tālāk mocīsi, tad es atdošos
pirmam, kas mani iekāros. Skolotājs Maršans met uz mani
tādus mīļus skatus, ka man neveikli gar viņa logiem stai-

prasa:

gāt

korī līdzi dziedāt.

un

Mīļā, ja tev tas liekas pareizi, tad atdodies kaut
ņam! Varbūt viņš tev sniegs to laimi, kuras tu alksti
kuru

vairs neskaitu par laimi...
To
jau es paredzēju... Jūsu

viun

es

Viņa mani ir salauzusi,
bēju, arī mani atmet...

un

tu,

uz

ģimene ir nolādēta!
es cerēju kā
glā-

kuru

Made, Madei Es tevi mīlu jau sen. Bet ar to mīlu,
neatmet. Ja tu man atdosies, tad gan es drīz

kura nekad

tevi atmetīšu

Ak, kā
tava
par

...

es

Vai saproti?

vēlētos tevi

būt visa, visa!
mums

saprast un iegūt, un savukārt
... Bet te jau laikam liktenis smejas

abiem.

Mēs

nu

paši esam sava likteņa bērni
smejamies paši par sevi.

un

kungi,

un

mēs

Te tiešām nekas vairs neatliek ka tikai nosmieties...
Un

Made

spītīgi

aizcirta Viktora

darba

istabas durvis.

Kam te bija taisnība?
Nāca

padomes priekšsēdētājs Kļaviņš.
izrādījās, ka baznīcas padomei cerēto
līdzekļu nav, ar ko izdot sagatavotās jaunās baznīcas kalpojumu un garīgo aktu grāmatas. Un tās katrā ziņā tūdaļ
vajadzēja laist tautā. Jo citas draudzes arī slāpa kulta
Pēc

uzaicinātais

īsas

sarunas
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arī te draudze vairs nevarēja ilgi turēties
improvizācijām. Tā varēja apsīkt. Un draudzei
arvienu vajadzēja kaut kā taustāma un konkrēta rokās un
galvās, kā te viesojoties pie tā Tēva baznīcā, tā sērstot
mājās...

reformas. Un
tikai

uz

Es saku

nav

naudas!

palikusi? Es taču neesmu ņēmis ne
graša, jo ar Svēto Garu netirgojos. Visa saimnieciskā rīcība ir nodota jums līdz ar nodevām un ziedojumiem.
Viss arī ir izgājis gan par šo, gan par to.
Bet līdz šim taču es gandrīz visu sedzu no saviem
personīgiem līdzekļiem.
Tad tas jums bus jadara arī uz priekšu! Draudze
Kur

tad

viņa

baidās, ka neiekrīt.

grāmatas paliek neizdotas, lai visa reviss mans darbs aiziet vējā?
Nu, ko tad tur, priestera tēvs? Ja jau Dievs negribēs,
tad ne matiņš nenokritīs. Bet vienu gan draudze, kā dzirUn tātad lai

formas lieta sabrūk? Lai

dams, lūdz...
Ko tad?
Lai jūs atdodot viņai atpakaļ to debesu valstību. Jūs
pie kapa nenovēlējuši pat savai nelaiķa laulātai draudzenei. Vai zināt, tā labi padomājot, tā Tēva valstība iznāk tāda paknapa, ja nav otrās dzīvošanas. Kā visa draunevar
dze saka
taču šī no Sv. Gara gruntētā baznīca
līdz ar laicīgo nāvi galīgi izputēt. Tur augšā viņai jātop
tā Kunga priekšā
kā uz mūžu pievestai tīrā zīdā ģērbtai
brūtei, visuskaistākām formām izgreznotai, kā jau tas visās lietās un vietās labi ieriktētai debesu Ķēniņa valstij
pieklājas
Vai zināt, jūs runājat no brāļu Bušu kaitīgās sēnalu
grāmatas «Nākamo laiku noslēpumi». Kur tad tā jums ir

to

...

cēlusies?
Es nu gan šoreiz runāju no sirds
Un tad vēl jūsu
pašu labā gribu likt jums pie sirds, ka nav labi paņemt
sava
brāļa sievu un tad dzīvot ar to, visai draudzei’ par
kaunu, kā to darīja tas bezdievīgais ķēniņš
Erodus...
Tas Viktoram bija trieciens pār pašiem jūtīgākiem sirds
un atziņu nerviem.
Tātad draudze grib iejaukties manā privātā dzīvē?
Ko tad tur nu iejaukties? Viņa prasa tikai to, lai jūs
vedot skaidru atraitņa dzīvi, kā tas iznākot
pēc tiem apustuļu iestādījumiem. Tad nu atliek tik to Madi laist tautās
pie cita vīra, vairāk nekā. Un viss būs labi.
...
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Saprotu! Uz to es jums, Kļaviņ, prasīšu: vai jūs tobijāt apzinīgs revolucionārs?

reiz

Vai tad ne?

Kā tad jus tagad ta varat runāt pretēji

savam

par-

liecībām?

Tagad jau

arī

es

runāju aiz pārliecības. Jo kas tad

būtu par priekšsēdētāju, ja runātu visai draudzei pretī?
tā arī es!
Kā tauta
0, sancta simplicitas! Sveiki, mīļais Kļaviņ! Mums
es

vairs

nav

ko runāt. Viss ir izrunāts. Mana draudze

uzticīga,

un

kaut

paliks

viņā atrastos viens pats!
Bet ko tad teiks augstā konsistorija un bīskapa lielskungs? Arī luteru Deubners esot jūs jau iesūdzējis pie
valdības, ka jūs ar savu sektu atviļot viņam draudzes locekļus un maldinot tos uz pazudināšanu
Ja jūs ar Deubnera tēvu vienis prātis, tad pārejiet
visi viņa draudzē un meklējiet tur pestīšanu! Mana draudze pulcēsies tepat Krievu kalnā.
man

es

...

Ja

tik

nenāks

izmeklēšana

un

uz

baznīcas

durvīm

neuzliks

pečaptes. Tā es esmu dzirdējis. Nu, tad ardievu!
Uz redzēšanos Pļaujas svētkos!
To visu Viktors jau bija dzirdējis. Gan no Miķelīša,
gan no Maršana un Vītola. Un rakstāmgaldā blakus mežabrāļu revolverim gulēja konsistorijas bargais raksts, kas
prasīja kategorisku un izsmeļošu paskaidrojumu par dažādām sūdzībām, kas bija bagātīgi ienākušas konsistorijā
drīzi pēc apriņķa priekšnieka saudzīgā ziņojuma par «Pasiju spēlēm» Krievu kalnā.
Viktors ir nedomāja atbildēt uz ģeķīgiem konsistorijas
jautājumiem. Viņš taču šos jezuītus no Dieva žēlastības
tik labi pazina! Viņš bija ķeceris viņu acīs. Un ne tā-

dam varēja kaitēt sofismi,
varēja attaisnoties.

ne

arī

sholastu

priekšā viņš

Un likums par «ticības brīvību»!!

Ak, visupareizākais bija nelaiķa Šiliņa universālais bursaku likums: «Cel

pats sev likumus un pildi tos!»
viņš drudžaini pagatavoja mājas kārtībā cirkaimiņdraudzēm par
jaunā konfesionālā kulta

Tanī vietā
kulārus

ievadīšanu

pareizticīgās draudzēs un uzaicināja visus,
uz
rūp atziņas skaidrība un sirdsapziņas brīvība,
konfcnrenci šinī jautājumā nākamos pirmos Ziemas svētkam

kos

...

ģēnijs līdz ar Taņu no Krievu kalna bija aizlidojis. Līdz šim bija thezis —nu sākās antithezis.. Līdz
Labais

.
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šim tika

kalti

ieroči... Kur

būs

kas

karaspēks,

šos

iero-

cīņā? Taisnā Dieva cīņā! Kur palikās uzticīgais
bruņu kalps, kas gāja Viktoram pa priekšu, aizsegdams
to ar savu bērna ticību un skaidro dvēseli? Kur ir Induļa

čus lietos

Uģīts ar liesmojošo sirsniņu?
bija paņēmusi sev līdz viņa
Viktoram auksto, rēno prātu

mazais

Taņa

sirdi

un

atstājusi

...

dotēs naturae, kad
viņam nav
jūtu varavīksnes viņpus prāta prizmai.
Vai bija vērts cīņu turpināt? Liepu Justs, kā jau fantasts un dekadansa jūsmotājs, deva viņam padomu nekādā ziņā nezemoties, neliekties, noraidīt visus kompromiiet līdz galam. Kā īstam
bursakam!
un
sus
ir

Kas

sirds?

māksliniekam

Kad

Bet

nav

vai tad

spītīgais bursaks nebija jau pārvērtēts

un

dzīvē izdzīvots?
Vai viņš dabīgā konsekvencē nebija tas, kas tagad apgaroja dedzīgo mūku un askētu Benjamiņu?
Mazākais, Mades prasība bija ļoti reāla, kaila un lo-

ģiska: «Jā vai nē?»
Tu

mani

esi

neesmu

Dari

nu

mani

priekšā

baltu!

pazemojis, ap-

Pierādi

nu,

ka

es

...

bija kaila

Ta

draudzes

visas

tagad
tava mīļākā

kaunojis.

dzīves

loģika.

Kas

varēja viņas

priekša

pastāvēt?
Viktoram

Vai

gribasspēku

savu

visu

acu

priekšā?

bija
un

tiesības,

eksperimentējot

tālāk

ar

pārliecību, šo kailo patiesību izvarot

...

Ak, cik tie bija smagi jautājumi! Tajā smagā, negaisa
priekšsajūtu pārsātinātā atmosfērā, kas krājās pār viņa

galvu. Te bija jāizšķiras: jā vai nē!
Pienāca

liktenīgie Pļaujas svētki. Skaidra, silta
Ļaudis, nesdami sevī to zemes mieru, kas
nolaižas uz katru auglīgu māti, kad tā jau dzemdējusi,
straumēm plūda uz Krievu kalnu.

rudens

diena.

Koša kā vēlīns rožu dārzs bija atjaunotā baznīca. Katra
skāra brīnots sauciens «Ah!», un acīs iemirdzējās

dvašu

varavīksnes lampioni, tikko skats sāka glāstīt Botičelli
maigi sudrabotos un smaragda toņos veidoto labo baznīAcis iegailējās, skatot kreiso sānu, no kura
sānu.
cas
pilēja Holbeina paletras drūmā terra di sienna un elles
vērsmes purpurs. Kakli mežģījās un krakšķēja, kā rudzu
maisus vai zāļu nastas stiepjot, kad galvas atgāzās un
drudžainās acis urbās augstajā velvē un kupolā, kur Lāč244

plēsis izrāva bišu
plēstā žokļa

kārnu

nikna,

no

briesmīga

lāča

pār-

...

sienām kā

Gar abām

patiesības sargi rindoja

mūžīgas

domu, cēlu jūtu paudēji, kas, līdzīgi praviešiem, tika šausti, vajāti un dedzināti uz cilvēces kristīdrošu

un

brīvu

gās kultūras sārtiem. Daudzas māmiņas un pusaudži raudzījās viņos brīnuma alkstošām acīm un steidzīgus krustus meta

kā jau svētīto priekšā.
Un tad

Rasa savā

nāca no

zilā talārā

un

vaidošo

ieņēma

ērģeļu puses Viktors
vietu viļņojošas jū-

savu

Izstiepa pār to savas rokas, un tā norima.
erģelem, kuras nu klausīja skolas kungam.
Par visiem mūža miera aizgājušiem, jo ta ir mušu Tēva
lielās dzīves druvas pļauja.
Pļaujas svētki
veļiem, nebūtībai.
Brīnumaini skanēja Em. Dārziņa skumjais veļu valsis...
Un Viktors iedomājās savu Taņu ka plīvojošu kaiju
virs Lētas ūdeņiem.
Tad viņš saka ka toreiz
nebēdnis bursaks kapu svētkos: «Ne sev mēs dzīvojam, ne sev nomirstam...»
Viņš bija atnacis tiesa pats ar sevi.
Viņš visu priekša tiesaja sevi.
Viņš tagad pļava to, ko viņš gadu atpakaļ bija sējis.
Pļāva un savāca. Jo šodien bija Pļaujas svētki...

ras

vidū.

Lika

vaidēt

Labak mani kara kava,
Ne celiņa maliņā!

Nebija to grēku un noziegumu jūgu, kurus viņš sev neNebija to vezumu, to vagonu, to automobiļu,

uzkrautu.

kas tos varētu aizvest
Jo

Cilvēka

zobenu

un

dēls

un

nav

uguni mest

novietot spīķeros.

nācis

zemes

mieru

virsū

atnest,

bet

nemieru,

...

Izbridis cauri ellei, paradīzei un Lāčplēša cīņām ar lāci
dēļ saldā patiesības medus, Rasa, smaidīdams neizsakāmi
saldos uzvaras priekos, saņēma savu pelnīto sodu.
Ka viņas laikos noziedzīgais Prometejs ...
Viņš visu priekšā novilka savu debeszilo amata talāru,
nolika to uz Dieva galda un teica:
Neesmu cienīgs sava augstā amata un tāpēc to nolieku. Esiet tam liecinieki, jo:
Liels

ar

‘Ciets

ar

mazu

nesatika,

mīkstu

nesalipa!
ienīdēja,
Ciets mīksto
nogalēja!

Liels

mazo
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pret visiem pazemīgi galvu liecis, viņš gāja
no labā Tēva klētiņas.
Vaidu ērģeles vaidēja un gavilēja, visi zvani izzvanīja
tālu apkārtnē notikušo un neatgriežamo, neatvairāmo, neatsaucamo. Jo viss izlīdzināts, saprasts, ziedots!
Kas bija runājis pret to Cilvēka dēlu, tam tas tapa piedots. Viktors Rasa bija savu upuri nesis. Nekad netiktu
piedots, ja viņš būtu runājis pret Sv. Garu, netiktu pieno
noziedzīgā brāļa
ņemts tāpat kā kādreiz tā
To teicis

no

un

viesu vidus,

Kaina

...

Tad

Miķelīts ar Viktora Rasas
padusē, ar smaidošo Mades
uz
no
Jumīti
brīvās rokas aizgāja
Krievu kalna jau
iepriekš, ceļu ņemdams uz Rasas mājām.
Kad Viktors bija sameklējis un apvilcis savus vecos
ūdenszābakus, kuros viņš nemieru rudenī bija atnācis
kopā ar Taņu uz Krievu kalnu, novietojis Taņas ģīmetni
Bībelē un paņēmis to rokā, tad pienāca Made.
rakstu

un

Tu

viņa upuris

dokumentu sainīti

jau iesi?

Jā!
Vai

es

drīkstu tev sekot?

Ja tu vari...
Made mirkli
kona.

Kā

Lata

padomāja
sieva,

un

kas

palikās uz mācītājmājas balbija atskatījusies uz kūpošo

Sodomu.
Uz

ceļa Viktoru jau gaidīja smaidošais Cinīts ar krāsu
un solīdais
Rutkis lepnā rudens mētelī.

kastīti rokās

Brītiņu viņi gaja klusēdami. Pie tik pazīstamā līka vītoliņa, uz liktenīgā tiltiņa, kur toreiz Taņa ... viņi apstājās.
Ar troksni, grodiem cilājoties kā ērģeļu taustiņiem, pāri
tiltam pārdrāza smagi pasta rati, kuros sēdēja sveši, lepni
pilsētas kungi, un uzauļoja Krievu kalnā. Tur vēl dūca
ērģeles ...
Balta ķeve kalniņā, vardes kurca vēderā,
zobojas
pie sevis Rutkis.
Atskatījies atpakaļ uz kapsētas pusi, Viktors ar pavadoņiem soļoja pāri tiltiņam.
Rubikons ir pārkāpts,
svinīgi teica Rutkis un
silti spieda drauga Viktora roku.
Pie
baznīcas kroga
kāda
vedināja
grupa amatnieku
viens otru uz Krievu kalnu, jo tur esot atbraukuši krievu
svētās sinodes vīri, kas likšot baznīcu pārkristīt un
pārsvētīt atpakaļ kā arī no jauna izvitēt, un tātad tur esot
paredzams meistardarbs uz laba akorda
...
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Vai

iekāpām vācu
neiegriezīsimies
vienu īsu un sirsnīgu ceļakāju?
teica mierīgi un gaiši Viktors Rasa, stāvēViktor, kā

atceries,

galā tīri tā kā šodien
arī

šoreiz

uz

Nē!

ar

mēs

te

reiz

visu Bībeli? Vai

dams

pašās krustcelēs.
Viņi sniedza viens otram rokas un šķīrās, lai ietu katrs
savu ceļu.
uz Gaiziņkalna novadu.
Cinits
Rutkis
Rasa
coša

meža

uz

staciju.

mājām pie apgazta, aizsērējuša, šalpārklāta, veclaiku vikingu kuģa
uz

tēva

...

XI

PĒC DIVDESMIT GADIEM

(Epilogs)
«Un

vēl

ķīgas lietas

daudz

brīniš-

parādīšanās
ir notikušas, un, ja visas
un

tās

pēc kārtas

tad

šķiet, ka

saule
matas

tās

uzrakstītu,

arī

visa

sarakstītās

nevarētu

spēt

pa-

grāuz-

ņemt. Tiešām!»
Latvijas suverenā brīvvalsts!... Zem trim zvaigznēm.
lielajiem notikumiem, kad neticamais bija piepildījies, metropolē bija uzkrājušies savs simts un vairāk bursaku. Pēc Latvijas atbrīvošanas gan kā šīs atbrīvošanas
Pēc

dalībnieki, gan kā liecinieki, gan kā tautisku siltumu mek-

lējoši pastarīši viņi atkal reiz bija kopā. Jo tad jau līda
laukā tautas un valsts labvēļi no visām šķirbām. Pat tie,
kas senāk skaitīja par lielu negodu, kaunu un katrā ziņā
pazemojumu būt kaut kādās radniecīgās vai tuvniecīgās
attiecības

ar

zem

vācu

un

krievu aizbildniecības

smokošo

latvju «bauru» tautu un pastalniekiem.
Viss tas tā aiz godīguma, dižprātības, labskanības un
karjeras, vārdu sakot, dēļ vēdera reliģijas vēl bija.
Un nu uz viena rāviena viņi visi bija īsti un lieli latvieši.
Tautas cienītāji, mīļotāji, aizstāvji, karotāji, dzimuši un
uzauguši par tādiem un piederīgi katrā ziņā pie jaunās
latvju demokrātiskās baznīcas. Vai tu re!
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Nu lai jau tā labā, sirsnīgā latvju baltā Tētiņa rociņā,
sirsniņā un azotī, kurš nu bija sācis valdīt par latviešu
republiku krievu un vācu rupjā, untumainā Dieva vietā!
Pērkondēli
bursaki zem šī Tētiņa visvarenās rokas
sāka ķepuroties dažādos valsts amatos un pienākumos ar

jau jaunizcepti demokrāti, kudažam labam bija kā karsti
kartupeļi vai klimpa mutē. Lai nebūtu tāda šķobīšanās un
viens aiz otra varētu arī jaunā valsts dzīvē turēties un
godam sacensties ar visādiem pretspēkiem, bursaki dibināja savu korporatīvu vienību, ko nosauca par «Pērkona
klubu». Pie tā pieslējās arī «Pērkona koris», kas nu atkal
goda prātu

riem

šis

un

apziņu, kā

demokrātisms

vēl

sāka ducināt.
«Pērkona

kluba»

sastāvs

bija raibs.

Jo

tur

vecās-

bija

formācijas bursaki, kuriem nekas nevarēja izdzēst no viņu
aizspriedīgām dabām konservatīvos absolūtisma principus,,
jaunāku mārku un noskaņu «demokrāti» ...
kopā nevarēja turēties un pie pirmā
spilgtākā principu konflikta bija nolemts izjukšanai vai
arī godīgam miegam
uz neatmošanos.
bija

arī dažādu

Tātad mudžeklis, kurš

Šinī kluba
Tas

pats

lika

sevi ierakstīt

Brencis

garīgā karjerā

tik

Bumbiers
tālu

bija

arhibīskaps Benjamiņš.

ari

Malienas, kas

no

atbridis.

nu

Pateicoties

raksturam, stiprai rokai un gudrai pierei.
krustiņam, kas viņam karājās kaklā.

Kā

arī

savā

krama
talis-

mana

Atnākt

ģiem

un

klubā

un

te

patriekties

biedriem, tukšot

kam

turēja zem sava
pasaulīgā klubā sēdēt
saku? Vai arī nevīžība

ar

veciem

bursas kolē-

viņš kautrējās, laigoda. Kā mūks un arhibīskaps var
ar

uz
un

tiem kausu

vienkārša sola

ar

vienkāršu bur-

kūtrums.

Likās, ka šis Brencis Bumbiers, pilns arhaisko akadēgudrību, nebija no vēstures un dzīves neko mācījies. Notikusī revolūcija, cara troņa sabrukums, absolūtisma un līdz ar to viņa balstītāja
patriarhāta morāliska nāve
viss tas Bumbieram bija tukšs fantastu
sapnis. Viņa spītīgajā bursaka dabā kā lācis migā gulēja
pārliecībā, ka viss tas tikai pagaidām. Eirāzieži vai komunisti Krievijā tikai pagaidām. Un viņu režīms izkūpēs!
misko

Nāks atkal cars un prasīs: «Kur ir tie man
uzticīgie pareizticīgie? ...» Cars, it kā mūs pārbaudīdams, uz laiciņu
ir
aizgājis, bet viņa godība palikusi, un viņš daļa no tās,
ko viņš glabās un sargās. Protams,
vispirms sev pašam
par labu. Viņam domubiedru starp krieviem un pat latvjiem
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netrūka. Uz tiem tad

ari

Benjamiņš visa klusībā balstījās.

viņu naivitātes.
Vai viņš nāca atklāti, kā pareizticīgo latvju virsgans,
deklarējot savu stāvokli pret republiku un atklāti uzstādot

Uz

prasības?

savas

savā melnā obskurā mūka

Viņš

Nē.

Mefisto

valsts

un

sabiedriskās

tērpā slēpās kā kāds
aizkulisēs.

dzīves

It

kā

slēpa, kaut ko nogaidīja, kaut ko kombinēja.

kaut ko

Zaudēja tā savu atklātībā augsti cienījamo pozīciju, zaudēja arī dažu labu materiālo balstu savas lielās draudzes
un

ganāmpulka pārstāvēšanā.

Kad kroņa bīskapnamu pārņēma katoļi

kā

lielākā kon-

fesija, Benjamiņš noslēpās krievu katedrāles pagrabā, tā
sevi tīšām pazemodams un nostādīdams cietēja un mocekļa
lomā. Par to visi īstie demokrāti brīnījās: «Mūkam neesot
ērti dzīvot pasaulīgā mājā, pat katedrālei piederošā Mērķēja ielas namā, bet gan katedrāles pie zvaniķa
patur viņam neesot kompromitējoši uzturēties...»
turpat augšā katedrālē viņš atkal lika sevi dievināt
kā īsts cara laiku un troņa balstītājs
bīskaps. Ornēt

grabā
Bet

sevi, slavināt un visu konfesionālo rituālu ieturēt kā stingrā klostera režīmā, nenolaižot neviena burta un tos acīm
redzamos absurdus, par kādiem pats ne reizi vien bija
dusmojies, vēl bursā būdams. Par krieviem gan interesējās. Likās, ka viņš visu latvisko vai nu ignorē, vai nievā
...

«Pērkona

Ja

klubā»

uzstādītu

Bumbiers, ko viņš
tad neviens
patapinātā godā un amatā,»
atsevišķi, ne kolektīvi nevarētu atbildēt. «Ēģiptes

viņu kolēģis
cara
uz

jautājumu: «Kas bija
gribēja panākt savā no

laikiem

to

ne

piramīda
Bez

šī

un

sfinksa!»

aizvēsturiskā

vienu interesantu aktu,

ūnikuma

klubs

demonstrēja

vēl

gluži vēsturisku.

«Pērkona

kora» viesošanās pie saviem ticības brāļiem,
bijušiem biedriem bursakiem, Rēvelē jeb tagad Igauņu Republikas galvaspilsētā Tallinā ...
Tas

bija pirmais brīvo latvju

kora

koncerts

ārzemēs.

Uzņemšana Rēvelē sarīkota lieliska! Varens un svinīgs
koncerts milzīgajā «Estonijas» koncertu zālē, kas
igauņu
bursaku un viņu aprindu pārpildīta.
Programmas ziņā iespaidīgs latvju dziesmas uzvaras
sauciens! Tāda kora acumirklī igauņu bursakiem ko demonstrēt
nav... Viņi slavē un apskauž. Arī Zaķīšu
Paulu

izcilus

solistu, kuram

aiz

muguras Romas

sla-
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tagad ap galvu Latvju Nacionālas operas
oreols un profesora gods Latvju konservatorijā.
Vardu sakot, latvju viesiem ir savs ciema kukulis, ar ko
laiki

vas

tie

var

un

lepoties.

brālīgā banketā apvienojas divu kaimiņtautu burilgas pēc tik daudz ciešanu un cīņu gadiem teikt
savu
izsmeļošo sirdsdraudzības un cienības vārdu.
kā toreiz no
Un tie tad arī plūst tīri, skaidri, silti
ideālistu
bursaku
pagrabiņā
jauneklīgām
lūpām
pie Cera,
atplaukstot tautiskai sajūsmai un cerībām uz miglainu
Vēlāk

saku

piepildīšanos.
Tā

nu

panākta un abos bursas etnoloģiskos pamatos,
tā gadu desmitus balstījusies. Kā uz divām

kuriem

uz

valzivīm!
Par šo patstāvības ideālu piepildīšanos jūsmo milzīgais
garīdznieku bankets, kurā gandrīz neredz arhaisko popu
tērpu. Visi kā parasti pilsoņi, sākot no galvaspilsētas gal-

Uesona, kas ir viens

vas

no

vecās bursas

celmiem,

un

bei-

viņu bīskapu Aleksandru, kas tepat sēž viņu vidū,
tukšo ar saviem cīņu biedriem un aizsirmojušiem bursakiem savu kausiņu un uzdzied savu veco, kopīgo un sladziesmu. Nu, kaut to pašu: «Padziedāsim
veno bursaku
nu, bāliņi» vai «Cienīgam bij reizi sunis».
Agronoms Viktors Rasa, kas arī ir atbraucis kopā ar
kori pasērst pie igauņu bursakiem, redz, ka pēdējie ir
daudz apzinīgāki par latvju bursakiem, daudz demokrātiskāki, uzticamāki savai republikai un tās tikko veidojamai
iekārtai, sākot pat ar to pašu nelaimīgo baznīcu. Viņu bīskaps ir demokrātijas sargs, nevis karjerists.
Un, kad viņš prasīja, kāpēc nav atbraucis kopā ar pērkoniešiem arī arhibīskaps Benjamiņš, Rasam bija kaunīgi
jānosarkst, jo viņam nebija ko atbildēt... Bīskaps Aleksandrs nosmīnēja, sak, mēs jau viņu pazīstam.
Parunājies ar dažiem igauņu parlamentāriešiem no bursaku vidus, apmeklējis kopā ar tiem Riigikooga plašās,
baltās Karēlijas bērza, zelta un gaismas piesātinātās telpas, Rasa ienīda no sirds, no visas savas pārliecības to
tumšo, draudošo, ķēmīgo, no cara laikiem pār bursakiein
klīstošo mākoni, kas bija ieviesies bursaku aprindās un
«Pērkonijas klubā» līdz ar nenoteikto, miglaino bīskapa
Benjamiņa aizkulišu politiku un pagrabiņa dzīvi.
dzot

ar

Savā runā
un

mūsu

banketā tad arī Rasa netaupīja šos sadzīves
baznīcas aizkulišu rudimentus un paliekas. Aici-

nāja visus
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no

tumšiem

pagrabiem iziet

uz

skaidra atklā-

un demokrātijas ceļa, kādu tagad jau iet Estijas aizliedzīgie darbinieki no jau mirušās bursas ar savu demokrātisko bīskapu priekšgalā. Varbūt lai atdzīvinātu jaunu
buršu jaunā formācijā. Vecā bursa līdz ar veco režīmu
ir mirusi: «Lai dzīvo tāpēc nelaiķa bursaks, kurš būs mūžīgs, ja būs uzticīgs tām idejām, kas dzīvi virza!»

tības

Sķiršanās no igauņiem vilkās vai visu dienu, un vilno
stacijas nevarēja vien laikā atiet, līdz bursakus

ciens

neierāva kupejās ar varu.

Par

savu

mantoja

drošo,

dažus

atklato

runu

nelabvēļus, bet viņa

Reveles
runas

banketā
tēzes

bija

Rasa
nesa-

graujamas.

luterāņu zemē
adminisgados
iestādīja pagājušā gadsimta
tratīvā kārtā un ar solījumiem, ka pareizticīgiem dos kroņa
zemi, tagad jau sevi ir pārdzīvojusi. Cara laiku viņai
uzspiestais pienākums būt par cara un viņa troņa atbalstu
ir
cittautībnieku nomalē, kā arī šo nomali pārkrievot
atkritis. Uzdevuma viņai vairs nav. Tātad pareizticība
Latvijā patlaban ir jau pa daļai anahronisms. Viņa ir jāreformē! Ja viņa dilst un nīkst, tad tā ir parādība, par
kuru nav ko skumt kā par zināmas tautas daļas atbrīvošanos no uzspiesta ceļa un viņas atgriešanos pie sava
dabīgā konfesionālā pirmavota... Liekas, tā bija daudzmaz
pareiza vēsturiska diagnoze šinī lietā.
Rīgas labākie pareizticīgie latvji zināja, ka Bumbiera
gaitas, pēc tagadējiem demokrātiskiem jēdzieniem, nav visai spodras, bet, tā kā cita latvju kandidāta nebija, tad
tomēr viņu no Taganrogas vikāra bīskapa posteņa ataicināja šurpu. Viņš vispirms apliecināja savu padevību Viskrievijas patriarham, kā pienākas pēc kanoniem, un tad
sāka ganīt savu suverēno latvju tautu jau kā arhibīskaps.
Bet ganīja un gana šo tautu taisnī ar to pašu rīksti, kāda
tika lietota cara laikos. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš netic suverēnai Latvijai!
Sis latvju gans arī nekad nav redzams nevienā atklātā
visas mūsu tautas vai tās daļas izvestā kulturālā, nacionālā vai valstiskā aktā. Viņa avīm jābūt no visa tā izolē«Pareizticība,

kuru

māksloti

pie

mums

četrdesmitos

tām.

Kas tas ir? Naivitāte vai apzinīga izvairīšanās? Uz kādiem

ceļiem var vest šāds gans savu ganāmo pulku? Uz
priekšu, tas ir, uz mūsu suverēnās latvju valsts visādu
izkopšanu un nostiprināšanu, vai turpretī atpakaļ, uz šīs
valstiskās idejas drupināšanu?
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igauņu vīrus, kas
prominenti valsts
Zālīšu Jānis
un kultūras darbinieki. To
nelaiķis
starpā
mūsu pirmais aizsardzības ministrs un tie daudzie, kas jau
ieņēmuši un ieņem atbildīgus posteņus mūsu patstāvīgās
bursaki: Arājs, Bite, Aronievalsts uzbūvē, kā ministri
Tāpēc

var

augsti cienīt tos latvju

no

vecās krievu

tis.

Tāpat

arī

Konstantins
moku,
siskā

ir

un

iznākuši kā

Estijas Republikas prezidents Rīgas bursaks
Pjats. Līdz ar katru apzinīgu latvi no sirds

jāpriecājas, ka
un

bursas

virs obskurās veco

Eskulapa

un

laiku bursas, kauna un
pacēlies kla-

krusta vietā ir

verdzības zīmes
slavenā

Paracelsa visvarenās zinātnes

atzīšanas kauss,

apvilkts no viltīgās un visgudrās čūskas. Viņas galva, kas bija reiz samīta, nu ir
pacēlusies pāri krustam. Tā ir jauno laiku uzvara!
simbols:

Modernais
klinšu

cilvēks

ir

spraugu briesmoni

pārspējis
cara

aizvēsturisko

alu

un

laiku bursaku.»

Šādu pārdomu pildīts, agronoms un Latvijas Universiprivātdocents Viktors Rasa atgriezās no koncertce-

tātes

ļojuma dzimtenē.
Nu

beidzot

arī

reiz savās mājās! Un īstā laikā.
ilgāku laiku. Varēšu reiz nopietni nodoties saviem iemīļotiem literāriem,
saimnieciskiem darbiem un pētījumiem.
Tā tev aiziet dzīve, dēliņ, citiem vien strādājot. Tam
tu cīnījies un studēji? Reiz jau vajag pastrādāt arī sev.

Ceru, ka

tu

uz

Ko tur ecēties par tām baznīcas lietām,
sen jau atteicies!

kad tu

no

Krievu

kalna

Mēs
uzbruki

jau te pa radio dzirdējām, ka
bīskapam. Kam tas vajadzīgs?

tu,

dēls,

atkal

Nezināju, ka tas arī ir bijis pieslēgts radio līnijai.
pareizticīgiem tas bija vajadzīgs. Ne man personīgi. Es tam stāvu sen jau pāri. Bet taisnības sajūta manī
kliedz, kad redzu mazajiem brāļiem pāri darām. Jūs taču
zināt no tiem rakstiem, ka Benjamiņš ir plēsīgs vilks, kas
savu
upuri ēd rītā un vakarā to izdala. Tā teikts Bībelē,
pie tam ļoti mīklaini.
Tomēr

Kas tad tev tur? Lai bīskaps plēš savu darbu rītā vai
vakarā, dari tu atkal savu! Vietas taču jums abiem ir vēl
gana.

tu, māmiņ, lāpi savas zeķes, tad tu dari savu
Bet, tiklīdz tu ieej laidarā kaut padzirdīt gotiņas,
tad tas jau ir sabiedrisks darbs, un tur vietas var aptrūkt.
Vai mūsu laidars drīz jau nebūs par šauru?
Kad

darbu.
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dēliņ, ka drīz būs par šauru! Lopiņi vaibūsim
no kara likstām atkopušies.
jau
rojas.
Un, lai pilnīgi atkoptos un tiktu uz zaļa zara, tad
še tev, dēls, šodien no manis šis mantojums! Saņem nu to
Taisnība,
Drīz

agronoms un zini, ko
drīz būs skaitītas,

kā

gaitas

to

ar

to

dari!

Manas

Klēts,

jūtu...

svešniecības

lūk, pārceļot

nesabruka! Bet

pagrabiņš var sabrukt.
sirsnīgi nodeva dēlam savu dzimtsmāju
kuru bija licis pārrakstīt kā
dāvinājumu uz

Un vecais Rasa

kontraktu,

Viktora vārda.

Paldies, mīļais
Nu, dēliņ, pūrs

tēvs, par tavu sirsnību un uzticību!
rokā; bet kur tad līgava?

ir

laikam dzeguze to ir aizkūkojusi!
kāpēc tad viss tas šodien tā kā svinīgi? Vai
tad šodien kāda īpaša diena?

Eh, māmiņ mī|ā,

Bet sakiet

Kā!? Un tu

to neatceries?

Vai tad tu, Viktor, to esi aizmirsis?
Šodien taču pagājuši tie «divdesmit
Ak

Divdesmit

Jau

gadi»

divdesmit

jā!
gadi!!
gadi no tā
mirkļa, kad, uz dzīves sliekšņa stāvēdami, solījāmies sanākt reiz kopā, lai kur katrs atrastos
Un kā es to biju
piemirsis! Kā tad jūs to zinājāt?
Es, dēliņ, atradu Bībelē tādu zīmīti...
Parādi šurp!
T0... Taņa rakstījusi. Nu, kā tad! Cik viņa ir bijusi
uzmanīga, ievērīga un smalkjūtīga
Brīnišķīga sieviete!
Zēl, ak, cik žēl, ka nav viņas!
...

...

Man

arī viņas žel... Tas bija skaidrs cilvēks.
jau astoņpadsmit gadus vientulis... Eh, ko
tur! Nu, interesanti redzēt, vai kāds no maniem vecajiem
bursakiem šodien savu solījumu atcerēsies. Mazas cerības!
Tā mūs saēd dzīve. Tā viņa mūs aprok. Tā aiziet jaunība
ar
Bet
viņas skaļajiem un bieži tik tukšiem solījumiem
nu iesim, tēvs! Un tu kārtīgi nodod man savu saimniecību
pēc pilnīga inventāra saraksta. Lai es te varu ievest īstu,
dubultu grāmatvedību
Un viņi smiedami abi aizgāja pa pagalmu.

Un

jau

es

...

...

Māte

kuģa

nejauši paraudzījās

virsotnē,

meža

uz

spraugā,

kalnu.

Tur

mirdzēja

pašā apgāztā
apstājies

kāds

auto...

lai

Aha! Viesi nak klusu, kā
zaglīši, kā blēdīši! Laikam
pārsteigtu Viktoru

Pirmām auto

...

piebiedrojās

otrs.
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Vecais Rasa ar dēlu aizgāja uz otru pusi, tur aiz
jām un labības šķūņiem, apraudzīt, vai kārtībā tiltiņš
tā ceļa, kas veda gar mācītāja muižu uz staciju.
No vecā Deubnera tur aiz meža vairs

nav

riuz

atmiņu,

ne

atcerējās vecais Rasa
tāpat no Brūmmeru lielkungiem,
šo ceļu, pa kuru viņš tik daudz gadu bija nesis renti uz
muižu un braucis ar malumu ... «Vēsturisks ceļš»!
Arī no mūsu Andrieva Niedras tur mācītājmuižā
vairs nav ne vēsts,
piebilda Viktors. <rStc transit gloria
mundi! Arī vēsturiska
lapas puse. Tik tagad aizšķīrusies.»

Pēkšņi aiz kokiem viņš ieraudzīja pie tiltiņa kūņojamies
braucējus un steidzās turp.
Tas bija iestidzis auto. Palīdzēja to izcelt uz ceļa.
Vai jūs kādi tūristi? Vai neesat apmaldījušies?
Te taču Rasu mājas? Mums vajag turp!
Jā gan
Bet ar ko mums tas gods?
Ar amerikāņiem! Es un
mana pavadone.
Amerikāņiem?!
Yes! Braukājam, pētīdami jūsu nabaga Latviju ar tik
šausmīgiem ceļiem, ka to bojātājus visus vajadzētu uz-

divus

...

kārt

...

Tas

nu par stingru!
right! Bet toties ceļi
tās mājas?
Lūk, tepat jau ir!

Ali

butu

kartībā.

Kur

tad te

Nu, vai vecais Rasa vēl dzīvs? Un dēls Viktors?
Kā tad jūs
? Manu dieniņ! Tas taču Juris!
Brālis Juris! Vai tu traks! Ne pazīt vairs! Sveiks, brālīt!
Tiešām dēls
Cik

svešāds!

Nu,

Juris! Kas tad tevi

labdien,

nu

vairs

pazudušais dēls!

gaidīja!
viņi

Un

saskūpstījās.
Es gan

cerēju

un

ticēju, ka Juris atbrauks,

apgal-

voja Viktors.
Kas tad tur ko neticēt, kpd divdesmit gadu atpakaļ
bija norunāts, ka šodien te jāierodas! Man jau savā laikā
Made ziņoja par visu ko. Kur tagad viņa?
Sen jau skolotāja Maršana kundze!
Tā!? Un tu pats, Viktor?
Labāk

neprasi... Bet vai tu pazīsti to jauno kadetu,

kas uniformā stāv pašā pagalma vidū?

Viktor, vai tas nav?

...

Nu

ja, Juri! Tas tavs dēls Jumis!
Juris skriešus devās uz priekšu. Un, lēnām braucot
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ar

pagalmā vienā čupā sakrita

auto, viņi bija liecinieki, kā
Juris, Jumis un māte
...

pavadone, kas arī izrādījās latviete, pa īso brītiņu
mājām paguva izstāstīt, ka viņi tiešām no Čikāgas.
Tagad atbraukuši apmesties te brīvā Latvijā un iegūt sev
Jura

līdz

kādu solīdu īpašumu.
Dolāru karaļi! Un priekša

jau uzaudzis brašs dēls. Gluži
jāapskauž! Kā pasakā
Pagalmā Viktoru Rasu sastapa ar negaidītu koncertu,
ko izpildīja senējais «Pērkona kora» kvartets... Pēc divdesmit gadiem un vai tanī pašā sastāvā kā toreiz Ķemeru
jūrmalā!
Konservatorijas profesors Pauls Zaķīts un tam blakus
viņa mūžīgā un ideālā pielūdzēja Oļa Rutkis; Mākslas
akadēmijas profesors Kirils Cinīts, Augstskolas docents
vai

...

rakstnieks Liepu Justs un bankas direktors Rutku Pēun
ters, mākslas un citu dzīves daiļumu mecenāts un nepārspējams bass, kurš arī te dominēja, atskanot senējai bursaku

kaujas dziesmai, kuras tekstu bija darinājis neziņā
aizgājušais bursaks dzejnieks Sīlīšu Jānis:
«Šurp, Latvijas dēli, zeltenes! Šurp, Latvijas dziedoņu
bars, ar bungām, ģīģēm un koklēm! Lai brīvību slavējam
mēs!»

Ak

bursaciņi! Ak jūs, mīļie cilvēciņi,
jaunības atcerēs līksmoja Viktors, skūpstīdams savus citreizējos likteņa bied-

kas

šo

jūs,

mani

dienu

vecie

neesat

aizmirsuši!

rus.

Bursaks ir tas, kas neaizmirst!

nobasēja Rutkis.
argumenti: telegramma no mūsu sūtņa Bābelē
Antona Berga, tāda pati
depeša no Maskavas Kremļa, kur patlaban savu telti ir
apmetis Jūlijs Mieriņš. Un te arī sava papīra strēmelīte
no mūsu kluba un tad no akadēmiķa un jaunās bursas rektora virspriestera Andreja Andersona
Arī šis mazumiņš
nav
smādējams. Lai dibina atkal buršu! Bursa varbūt izUn

tam

ir

acīm

un

ausīm

taustāmi

...

nāks.
Arī

Bet

bursaki vairs nebūs tie

«Pērkona

koris»

vairs

nekad

...

Vai

nebūs

ne,

kamradiņi?

tas...

Vai

ne,

kamradiņi? Un vai zini, ko Brencis Bumbiers?
Nu, ko tad viņš?
Arī šodien personīgi ieradīsies te
itin kā reabilitēties

un

izskaidroties

ar

veciem kolēģiem.

Arī tas ir

gandarījums.
Citādi jau nevarēja... Bet vai tas jau viss? Liekas,
ka vēl ne ... Eh, manu Miķelīt, manu šoferīt,
piebraukt!
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Klausos!

Miķelīts, tagad jau sirms šoferis, celi
pagalmā gluži jaunu fiatu
ne
No ta izkapa sapnis
sapnis, bet pati īstenība ...
Un kādreiz kalna

iebrauca

...

Upenieku Marta!
Kā balstu meklējot, Viktors Rasa aptvēra drebošām roto meža sermūkslīti, ko viņš te bija stādījis, uz gaskolu
posdamies. No tā jau bija izaudzis prāvs koks.
rīgo
kām

saprata, ka dzīve bija briedusi un
gandrīz jau aizgājusi viņam garām.
Vai te bija vairs kas atgriežams?
Marta pienāca Viktoram klāt. Tas satvēra viņas nerun
vozo, stingro roku, raudzījās viņā kā kādā brīnumā,
lielas asaru pērles ritēja no viņa sāpju avotiem pa sērmūkslīti lejup
Tik maz dzīvots un jau tik daudz pārvērtēts un pārŠinī mirklī Viktors asi

...

dzīvots! Un

nu

tu nāc,

mana

zudusē laimīte!

Skūpsti mani, vecais bursak! Ko tu raudi? Vel dzīve
pieder mums!
Protams, ka mums! Atceries, Marta, reiz tu

man

pra-

vietoji, ka varbūt es kaut kad tevi meklēšot, bet tad būšot jau par vēlu ...
Jā, tā laikam bija. Un nu es pati nāku pie tevis! Vai
nav jauki, ka pravietojums nepiepildās? Tāpēc smaidi,
jo
mums

visiem

šodien

Dranga» dienām,

un

it kā

atsvēte

mēs te kā

no

mūsu

«Sturma

un

pēc kuģa bojāejas jūtamies

izmesti.
teica smaidīdams Viktors,
Jā, tagad es tev ticu,
viņi abi vienojās draudzīgā skūpstā.
Šādai siržu romantikai un uzticīgas mīlas idillei nevar
sauca
neaplaudēt!
sajūsmā Rutkis, un jaunajam
pārim visi aplaudēja, saukdami: «Rūgts, rūgts!» Un viņiem bija visu priekšā vēlreiz jāskūpstās, tā ka Martai vai
neveikli kļuva.
Vēl lielāka sensācija nekā Martas pēkšņā parādīšanās
bija arhibīskapa Benjamiņa pēkšņā parādīšanās un pie
tam per pedes apostolorum, kopā ar pavadoni Krievu kalna
tagadējo priesteri, pie kura viņš bija atbraucis draudzes
un
baznīcas vizitācijā.
Abi viņi soļoja šurp kā divi svētie, kas izkāpuši no svētbildes rāmjiem, kā
divinoputējuši piligrimi ceļā uz svēto
zemi
pāri Rasas māju aizsērējušam, veclaiku apgāztam kuģim, kurš tādu svētumu nekad vēl uz savas muguun

ras
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nebija

nesis...

Sastājušies

pagalmā,

ziņkārīgi

un

klusu

uz
nācējiem raudzījās visi viesi, lai gan Rutkis vedināja sastapt viņus ar pērkonīgu «nu mēs, bāliņi, sasatikušies ...». Lai tad birst vai šindeļi no jumta!
Benjamiņš nāca smaidīdams, rokas augsti pacēlis, visus
jau pa gabalu svētīdams un tad teikdams:
Miers ar jums visiem! Nenāku es šurp kā vilks avju
vidū un ne kā Jūdass starp jauno laiku apustuļiem vai uz

Kanosu zemoties

...

Nāku kā

īsts

bursaks, turēdams

savu

solījumu, ko devis toreiz pēc filozofa Šiliņa nāves kā akadēmijas students, lai atkal reiz mīļi tiktos ar jums kā
līdzīgs ar līdzīgiem. Kur jau tik daudz ūdens aiztecējis un
pēc pagājušiem divdesmit gadiem arī visu nesaprašanos
mūsu starpā būs aizskalojis
Sī sirsnība, vienkāršība un atklātība visus Benjamiņa
opozicionārus uzveica un atbruņoja, un tie visi, neizslēdzot
uztraukto un nosarkušo Rutka Oļu un nesamierināmo Viktoru Rasu, devās pie arhibīskapa saņemt viņa svētību.
Kaut gan es kādreiz nosolījos nekad vairs nezemoties sievietes priekšā, es tava daiļuma un krāšņuma priekšā
teica viņš Olai, to svētīdams un skūpjūtos pazemots,
stīdams uz pieres, no kam Rutkis turpat blakus palēcās
uz
augšu un izbasēja šādu sentenci:
Arī bīskapus un svētos tēvus, kuri nēsā
garus svārkus, sieviete ir allaž augšup cēlusi tāpat kā savus lindrakus laidara, vai pa zemes dubļiem brizdama
Taisnība, mans draugs!
teica arhibīskaps vēl zemākā basa.
Tāpēc arī tu veltīgi bursā nobijies no ga...

...

rajiem priestera svārkiem! ...

Rutkis
rāt

uz

izdvesa

naglas

tikai:

Hm, hm

...

tas ir

trāpīts aku-

...

Bet Viktoram

Rasam

Benjamiņš draudzīgi spieda roku
dažu tavu rūgto vārdu, tie bija
man
grāmata, par kuru ir runa Bībelē
un kuru nav bijis viegli apēst...
Savs saldums vienmēr ir arī rūgtajam ābolam, jo
citādi tārps viņa nebūtu urbies iekšā,
atbildēja Viktors, kā jau agronoms.
To, kas nav ne rūgts, ne salds, Svētie raksti pavēl
un

Paldies par
—•_
saldi ka ta pravieša

teica:

izspļaut laukā.

Un

ar

to lai mūsu naids ir beidzies!

Benjamiņš.
—Es arī to pašu gribēju teikt...

no-

beidza

atklātības, teica Viktors.
Un tad nāca vecais, sirmais Rasa

tēja

arhibīskapam

savu

un

apsveikšanas

uzvarēts

no

viņa

aizgrābti ekspromrunu
tāpat kā
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daudz

gadus atpakaļ Krievu kalnā krievu bīskapam, kad
izšķīrās viņa dēla Viktora likteņi... Un novēlēja jaunai
paaudzei tikpat draudzīgi kā šodien vēlreiz pēc nākamiem
divdesmit gadiem kaut kur nozīmīgi satikties, lai atskatītos uz svētīgo pagātni un pieminētu savus kaut arī maldīgos jaunības ceļus
Šim sirsnīgam, kaut arī naivam priekšlikumam izskanēja kā atbilde dziļa, vienprātīga visu bursaku nopūta
Pateikdamies par šo uzrunu, Benjamiņš piemetināja:
...

...

Kaut
mater,

bet

gan bursa mums vienmēr likās nevis kā alma
gan kā ļauna, raganīga pamāte, tomēr viņa

izskolojusi, izaudzinājusi, kaut pērdama un zākādaudziem devusi negaidītu un nepelnītu svētību
līdzi dzīves ceļā. Un tāpēc, mēs, bijušie pelnu rušķi un
cūku gani, lai pieminam šo nikno pamāti, šo mūsu liktenīgo bursas Mūzu, ar godbijību un pateicību! Ko nevarēja
iztaisnot un izdaiļot bursa, to izlīdzināja un noapaļoja
dzīve un katram viņa talants, lai arī dažādos aicinājumos
un
novirzienos. Lai svēta ir bursakam šīs viņa pamātes piemiņa!
Jo arī viņa ir no dzīves šķīrusies, nododama savas tiesības jauno laiku mantiniekiem.
mūs

ir

dama,

un

...

Šo
mūžā

beigu akordu bursaki sumināja ar pirmo reizi viņu
patiesi un izjusti dziedātu «Mūžīgu piemiņu!...».

atklājās draudzības vakars Rasas mājas turīgā
sirsnīgā pajumtē. Un te Benjamiņš bija tas pats tautietis un omulīgs galda biedrs, kādi toreiz bija igauņu
garīdznieki bursaku koncerta ceļojumā.
Pēc tam

un

Tatad visam

sava

vieta

un

savs

laiks!

Te arhibīskaps, tā teikt, «ezotēriski» iepazīstināja savus
bijušos bursas kolēģus ar dažādām vēl nedzirdētām aizkulišu parādībām mūsu politiskā, nacionālā un baznīcas
dzīvē un neskopodamies gluži atklāti uzstādīja arī mūsu
tautas un valsts nākotnes izredzes ar asu un providentisku, un pie tam nesaudzīgi skeptisku skatu, kuru nekad
vairs bursaki nespēja aizmirst.
Vēl pēc divdesmit gadiem mēs vairs nespēsim salasīties
tā viņš skumji pareģoja.
...

nebija nekāda runa par kaut kādām simpātijām aizgājušiem krievu cara laikiem un godībai. Te draudēja nākotnes rēgi. Nākotne pēc kādiem divdesmit gadiem tēlojās vēl drausmīgāka nekā mūsu neapskaužamā situācija
pirms jau pārdzīvotiem divdesmit gadiem, uz kuriem nu
varēja atskatīties un kuri vēl visiem bija dzīvā piemiņā. Te
Te
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varēja tikai brīnīties, plecus raustīt
Kas

mums

īsti

un

ka tad ta?

jautat

draudēt?

var

tāpat kā Viktoram Rasam divos gados neizdevās
daļēji reformēt novecojušos pareizticību, jo labai
labi iestrādāta un
ražai arī te vajadzīga labi mēslota,
nīčeāniskā pārcilvēka augsti attīstīta intelekta masas
bet tādas te nebija. Trūka, tā teikt, nodrošinātas aizLūk,

te kaut

mugures.

Eiropas vecās, spožās kultūras un
Eirāzija
pārcilvēka augsti attīstīta intelekta krustošana
un
sakausēšana ar aziātisko austrumu primitīvo aizkulnav
tūru un tās mazvērtīgo cilvēku kā pūļa produktu
Tāpat

nīčeāniskā

domājama citādi
nents

kā

īsāka

vai

garāka

laikmeta

perma-

malds
...

Te

arī

vēsturisks paraugs, kā

neattīstītas cilvēces mil-

jonu apakšslānis var pieņemt pirmsoli un eksperimentu
par negrozāmu un paliekošu sociālās dzīves pamata formu.
Tā neizaug, neieaug cilvēcē pati par sevi, kā laba sēkla
labā zemē, bet tiek diktatūras ceļā nežēlīgi, ar varu un teuzspiesta.
Starp citu, arī dīvains piemērs, kā kāds gruziets un pareizticīgs Tiflisas semināra bursaks, fanātiski ticēdams
savam
aicinājumam, pie slīpēta rakstura un rūdītas, diaboliskas gribas ir paspējis iekustināt, saviļņot, iejūsmot un
piespiest uz sociālisma un tā dēvētā komunisma priekšlaicīgo Golgatas ceļu visu bijušo krievu impēriju jeb veselu
sesto zemeslodes daļu ...
Ja, bursaks var iespet daudz, ļoti daudz, ja tikai viņš
reiz sāk sev ticēt. Un, ja rodās konjunktūra ...
Ka viņi spēj arī savos vidējos mūža gados vēl daudz
jo daudz, bija dzirdams visu nakti no kvarteta bezgala un

roru

bezmēra

dziesmu

kurai diapazons
«do» limitam

izmēģināja

programmas, arī no balsu sacensības,
basa oktāvas līdz augstajam tenoram

no

un

kuru

viens

pēc

ar

Benjamiņa svētību

otra

kopas. Protams, tika solīdi
pusam,
nākt.

bet

Samierināti
rēno,

Morfejs...
ar

pravietisko

un

un

līdzdalību

neapklusināmās

pieklājīgi ziedots arī Trimnevēlējās nemaz viesos

šoreiz

arhibīskapa
un

bursaku

no

solidāro

Benjamiņa cēlo, skaidro,
stāju, bursaki šķīrās tikai

otrā dienā.

Rutkis paspēja vēl tikai tik

bīskapu pašu

noturēt

īsu

daudz, ka

Viktora

niek saderināšanās ceremoniālu,

Rasas

piespieda arhi-

Martas Upejo laulāšanas sakramentu
un
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mūku kārtas
tora

dzīves

bīskapi nemēdz izpildīt. Un
loks

un

liktenis tad

arī

ar

to Rasas Vik-

noslēdzās.

Lai

dzīve

pieder tagad viņiem abiem
jaunajam atjaunotas mīlas
pārim, par ko sevišķi iepriecināta bija Viktora vismīļā
māmiņa.
Noslēdzās

arī

veco

bursaku

rināšanās akts tādi, ka Rutkis

atkalsatikšanās

kopā

ar

un

samie-

Viktoru savā auto-

aizvizināja atpakaļ uz Krievu kalnu abus nogupiligrimus un novēlēja tiem ilgus mūža gadus
dziesmā, kura pārvēlās Krievu kalnam kā vēlīns vasaras
pērkons. Tad viņi pieturēja lejā pie kapiem. Viktors pabija svētbrīdī pie savas neaizmirstamās Taņas kapa, it kā
no
tā atvadīdamies. Arī Rutkis pārmeta krustu...
Grieza tad neizsakāmi pacilāts savu auto atpakaļ ar
jautājumu:
«Visur un nekur?» Atbildēja Viktors Rasa, smaidīdams,
sava vecā bursaka skeptisko, neuzminamo smaidu
mašīnā

rušos

...

POST

SCRIPTUM

Tempora mutantur...
Notikumi

auga,

blīvējās

un

krājās,

un

kā

pazemes ka-

katastrofās bīdīja vienu zemes slāni pāri otram. Kā tādos agrīnos pavasara palos grūda vienu ledus
gabala kolosu virsū otram, lai tas uz laiku pagrimtu un

taklizmās

un

dotu

ceļu nākošam, kuru tad aizrāva nežēlīgā laiku un
pārmaiņu strāva.
Tas norisinājās tādā steigā un ritmā,
it kā cilvēcei
būtu uznākušas paniskas bailes nokavēt savu liktenīgo
pagrimšanu, savu ētisko norietu un reģistrēšanos eshatoloģiskās annālēs
Nāca gan eirazeiskas, gan gotiskas agresijas un aneksijas
tāpat kā Alariha vai Tamerlana laikmetos ar tūkkā
stošgadu atstarpi. Tagad tikai ar dažu gadu pauzi
...

drausmas teātra drāmas antraktos.

Benjamiņa toreizējie miglainie pravietojumi sāka attaisNepagāja vairs ne divdesmit gadu, kad no eiraziešu
uzmācības mēs pazaudējām patstāvību, un arī pareizticība
bija spiesta nodoties Bizahces kanoniskai aizsardzībai. Bet
Maskava, to neatzīdama, latvju pareizticību aiz matiem
vilka pie sevis atpakaļ... Dantes «Dievišķās komēdijas»
stila cienīga spēkošanās!
Pirms šī sociāli politiskā puča un pareizticības morā-

noties.

liskās
savu

izvarošanas

pārliecību

kā

īsts

bursaks

no

uzturēja kristālskaidru,

Dieva
to

ar

žēlastības
savu

mo-

cekļa nāvi apzīmogodams, pats latvju pareizticīgo arhibīskaps Benjamiņš
Šis upuris bija un palika necerētu notikumu gaitās līdz
...

šim ka neatminama mīkla.
Tur

arī

simboliska

viela

tēlotājam, vēsturniekam

mūsu

tautas

burtniekam

...

Golgatas ceļu

JAUNĀ STRĀVĀ

ROMĀNS

Romāna

Rīgā,
diski

darbība

Liepājā,
arī

norisinās

jūrmalā,

ārzemēs

Kaukāzā

Volgas,

un
un

uz

Latvijas metropolē
laukiem

Krievijas
Krimā.

un

epizo-

dienvidos,

Līdzdarbībā

uz

un

stāstījumā te iesaistīts tuvu pie divi simti personu

ciskās
1912.

no

mūsu

bohēmas

gadam

dekadences
vides

sākuma

apmēram

no

mākslinie1902.

līdz

DILETANTI

Jābrīdina kā burtu rijēji un acu deldētāji, tā arī reta
grāmatu kode, ka te, tāpat kā «Bursakos», tiks aplūkoti ir
pagātnes, ir šo laiku, ir nākotnes cilvēki uz seno ideālu
klona. Sie platoniskie ideāli, kas klonā iestampāti, būtu:
labais, daiļais un patiesais. Ko gan vēl vēlēties?
Nebūs iegansta ne veļiem, ne rēgiem, ne dzīvajiem vai
viņu mantiniekiem gausties par iedragātu godu vai par to
sūdzēties laicīgā tiesā.

un

«Diletanti», patlaban diletanti mākslā, kas tie tādi bija
ir? Es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi?
Nu, vai zināt!?
...

Tas taču ir par daudz
Pat jāatvainojas.

...

teikts! Jā, ir

jau gan! Jāatzīstas!

Ķīvīšu Pāvuls, daudz nedomādams, šo spārnoto vārdu
iztulkoja tā: «tantiņu kompānija pie skābētu gurķu tovera vai vārītu vēžu katla, kur smaržo dilles»
tas tā feļetoniski. Bet filoloģiski: dis
grieķu
Dantes aizmirstības straume un tantus
izšķirība, leta
«tāda aizmirsušos izšķirlatīņu tāds tadisms eo ipso
teņu strāva». Tātad mīklains vārdu saliktenis.
«diletantismus»

Jā, diletantu

straume mākslā

bija mīklaina atteorijas dogmā,
harmonējoša mākslas taktiskā perifē-

šķirteņu strāva. Disharmonējoša
bet brīnum aktīva

un

tiešām

mākslas

rija mākslas ikdienas dzīvē.
Kur tikai divdesmitā gadusimta sākotnē mākslas dzīvē
nebija pašu mūsmāju diletantu? Visās mākslās! Māksla dusēja kā neattīta mūmija, izstiepusies uz diviem stabiem: uz diletantiem izpildītājiem un diletantiem baudītājiem, kas to uztvēra, saprata, izjuta un absorbēja. Kas
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būtu vieni bez otriem? Neiznāktu divu rindu

propilejas pat
pie ieejas domātā impozantā kultūras templī, kura vidū
mirdzēja spodrais Apollona tēls.
I

Kauperu Viktors, kas pēc pareizticīgo garīgā semināra vēl
ilgi studēja klasiķus Tērbatā, izteicās noteikti: «Diletantisms jebšu mākslas
amatieru un mīļotāju
ekspansija
mākslā ir kaitīga un nevēlama!»
autoritāte! Kā
Un viņš taču bija šinīs jautājumos
viņš teica,tā citi domāja un sprieda,kaut gan plecus raustīja. Sak, diletantisms redzams viscauri, bet viņš esot kaitīgs. Kas tad nu paliek no mūsu mākslas?
Šinī neizpratnē nervozi savus vieglos plecus raustīja arī
Ķīvīšu Pāvuls. Ar šo ekspansīvo personu jāiepazīstas, jo
viņš arī bija diletants, pie tam ar pretenzijām.
Ķīvīšu Pāvuls izskatās pēc Gogoļa, bet tenors viņam
tāds pats kā sinagogas kora korifejam Fogelsteinam,
par viņu izteicās vecā «Māmuļas» teātra aktrise Otīlija
Muceņiece, viņam pašam dzirdot, kad viņa Ķīvīti pirmo
reizi ieraudzīja teātra korī.
Mērci!
Par to tenoru varu
atbildēja Ķīvītis.
Bet
nekā tas bija
man
nu
deguns
latviskāks,
piekrist.
gan
Jo Ķīvītis nupat kā bija
krievu rakstniekam Gogoļam.
pametis krievu pareizticīgo garīgo semināru Rīgā, lai
sāktu kalpot pašu mākslai. Un te viņš sekmīgi sacentās ar
žīdu sinagogas solistu, kas arī pa reizai tika angažēts
teātra kora vajadzībām. Abi viņi bija svaigi, spodri liriskie
tenori.
Mati

Ķīvītim bija melnkupli, pats bāls, bet acis modri
un tumši iegailēties. Bet lūpiņas
un plānas, tikpat kustīgas un
sprakstošas virs mazā

dzīvas, kas mēdza viegli
mazas

žodiņa kā

deklamatorei Birutai Skujeniecei. Augumā un
viņš piederēja pie Napoleona tipa figūriņām, kādām lielo skatuvi gan nāktos grūtāki iekarot nekā Bonapartam Eiropu.
Saticis Kauperu
Viktoru, viņš godbijīgi tam prasīja:
Klau, kolēģa, ja jau diletanti mākslai kaitīgi, tad laikam arī es esmu uzsācis nepareizu ceļu
Kas tad tādā
gadījumā ir cienīgs pakalpot daiļajām mūzām?
veiklumā

...

Studētie,
vai Blaumani.

izņēmums.
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kas

pazīst klasiķus tāpat kā mēs Puškinu
uz tevi, tad ar tevi var notikt

Kas attiecas

Kaut gan ne krievu
piekrita Ķīvītis.
latvju Blaumanis speciāli mākslu nav studējuši, bet gan ko citu. Un bez tam pie mums visas mākslas
pažobeles ir pilnas to, kas pat vidējo skolas kursu nav
Labi!

Puškins,

ne

absolvējuši.
Un Ķīvītis dzīvos piemēros aprādīja zemo un skopo izglītības līmeni, kāds bija tolaiku mūsu mākslas gaitniekiem, arī to, ka tas vēl ilgi būs tā, un mākslas gaitās un
sasniegumos galveno lomu spēlēs indivīda tieksmes, izjūtas kuplums un entuziasms, arī tā saucamais talants, ko
gan laikam Viktors būšot piemirsis
redzēsim!
Hm... hm
bija autoritātes atbilde.
Vispār Ķīvītis bija opozicionāras dabas un patstāvīgas
domāšanas aizstāvis un tāpēc mēdza allažiņ ķīvēties
ne
jau nu ļauni, bet lai sev noskaidrotu pats uz savu roku
visādas
pretrunas, kādu bija kolosāli daudz ceļā uz
...

...

mākslu.
Tas
sevi

tā iedzimts,
pats viņš mēdza par
Tāpēc jau nesu vārdu «Ķīvītis». Tomēr

jau

man

ironizēt.

mana

Un

iecietība

un

labdomība varbūt

šo trūkumu uzveiks.

Ķīvīša oportūnismu, daudz
piedodošo koleģialitāti, dažādi diletantiski mākslas gaitu cīnītāji un entuziasti sāka uzskatīt
viņu par savu likteņa biedru un sāka grupēties ap viņu ar
zināmu un pilnīgi pelnītu uzticību. Aizmirsa saukt viņu
par Ķīvīti, bet vienkārši iesauca viņu par Pāvulu. Un tā
šis vārds viņam arī palikās uz laiku laikiem
kā izdevīgi pašūts un viņam labi pieguļošs apģērbs. Un Ķīvītis
par to nopriecājās, jo vairāk tāpēc, ka vārds «Paulus» latīniski nozīmēja
niecīgs, mazs
Nu, lūk, tāds tad galvenos vilcienos bija Ķīvīšu Pāvuls
Pāvuls, kurš jau nu viens pats baļķi nejeb vienkārši
varēja celt ragavās, kā to darīja Ķenča pušelnieks Pāvuls
tā

saprotošo

arī

un

Redzēdami

bija.

daudz ko

...

«Mērnieku laikos».

II

Pāvulam kā diletantam bija dažas pretenzijas. Un, proti,
sevi par daudzpusīgu mākslinieku.
no tām: attīstīt
Kaut kur Aspazijas aizrautīgā dzejā viņš bija izlasījis

viena

dzīves

«Izkop visas

spējas!» Tas Pāvtilu
viņš kļuva par mākslas entuziastu.
Otrā pretenzija: «Netirgojies ar Svēto Garu!» Sis pēdējais
bija augsts simbols mākslai.
lozungu:

aizrāva, iedvesmoja,

savas

un
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Nepērc savas mākslas vērtības par zeltu un nepārdod
tās citiem par kapara grasi... Tātad nopelni sev dienišķo
maizi citur, bet neuzdrošinies eksistēt no svētās mākslas
to

savtīgi ekspluatēt.
pretenzija bija tā traģiskākā. Patiesi un negrozāmi
mīlēt varēja tikai Mākslu. Bet sievieti? Kā un par cik lai
mīlē to? So dzīvās dzīves Mūzu un visa daiļa ierosmes
un

Mīlas

avotu?

Tā

Petrarka

Lauru,

arī

ne

Dante

tā kā

savu

Bokačio

Beatriči
savu

vai

Fiametu

Dulcineju. Bet varbūt tā kā lielais Leo-

vai Don-Kihots
nardo da Vinči

kā

nevarēja

arī

savu

Monu Lizu —Džiokondu, Filemons

Pulheriju Ivanovnu, Romeo savu
tiklo Lienu,
Asju, Kaspars
čigānisko Matildi vai Edgars
kristālspodro
Krustiņš
Kristīni? Uz kādu pusi tad nu svērties? Varbūt uz Donžuāna vai Fausta un Grietiņas pusi mesties? Grietiņa taču
beigu beigās Faustu augšup izcēla! Nē, nē! Vislabāk būtu
mīlēt vienkārši, gluži cilvēcīgi, pa draugam, galu galā
bohēmiski skaidri un maigi, un heroiski. Tikai ne tik puķaini un misteriozi, un «liktenīgi», kā to darīja ar mīlu
mūsmāju 1000 un 1 liriskais siržu dzejnieks, bez kādas
Baucīdu, Afanasijs
cēlo

Jūliju,

saudzības

savu

Laimonis

banalizēdami,

mocīdami

un

visādi

locīdami

svēto mīlas vārdu. Bet gan bez greizsirdības, objektīvi un
klasiski, ārpus katras medaini un sīrupaini sentimentālas

romantikas. Piemēram, tā, kā varētu mīlēt,

nu, kaut

Tāra-

Anniņu. Tā bija labi, kaut arī diletantiski un naivi.
Totiesu tas būtu sapņaini, nebeidzami, neizteicami. Bohēmiski... Kas attiecās uz pretenzijām uzskatu un principu plāksnē, tad tās bija gluži diletantiski vienkāršas:
vas

Spītē dzīvei drosmes pilns,
Ne

sev

mantu, nedz

ar

ar

seju klaju,

slavu, godu meklē,

Velti nestrīdies nekad
Patiesu

un

ar
stulbu laju,
daiļu gūsti kaut vai peklē!

III

Tanī pašā laikā kā drakona zobu vīri izdzima no zemes
jauni mākslas līdumnieki un diletantiski karotāji, kas iesiroja Rīgā, lai atklātu daudzās dailēs jaunus apvāršņus
un apmainītu daiļām mūzām viņu vecos, ielāpainos
priekšautus pret jauniem linu baltiem, un basās kājiņas tām
ietērptu jaunās, dzeltenās pastaliņās.
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Bez Kauperu Viktora, kuram bija gudra,, apgarota seja
vai
pensnejas paēnā, var minēt arī daudzus citus mazak
konkistadorus
mākslas
jeb jaunu
nestudētus
panemaz
kaut viņu ārējā izskata labad. Piemēsauļu iekarotājus
ram, Jānis Akuraters, kā jau tautskolotājs, kā jau Dignājas mežsargdēls, bija tiešām ļoti akurāts kā tērpa, tā
ticībā sev, pasāktai dzejai un revolucionāram aicinājutautas mutē mesto
mam. Jau Rīgā dziedāja viņa sadzejoto,
nemiera himnu: «Kas paši staigā driskās ...»
Kārlis Jēkabsons, brangais saimniekdēls no

komercstudents,

ķiem,

savā

jaunlirikā

bija

par velti

Ogres Skupats piķis,
par Skargu.

dēvējās arī
izskatā bija kā
elēģists,
Kārlis Krūza,
Zēravs vai Kērubs un lasīja trīs grāmatas vienā laikā uz
reizi. Kamēr viena lasījās, divas atpūtās un gaidījās.
un

uguns

zēvele

un

ne

un

mazs

bāls

paša BlauPiebalgas Ineša
viņa vaigā, kurš

Smaidošais, visupiedodošais Kārlis Skalbe,
maņa apglāstītais un paijātais, nāca
krasta kalves, un tās ēzes mirdzums bija
no

velti

mēģināja baidīt

ar

savu

revolucionāro niknumu.

briļļainais
Austriņš arī bija garās Piebalgas jūdzes gājējs, tautskolotājs un Jērikas mūru gāzējs, kad mēdza dziedāt pulciņā un palaida savu bazūni.
Rakstīja dzejā un prozā. Vēlāk staigāja ar lodi kājā.
Garais

Antons

un

No tiem pašiem vējiem nāca tikpat slaikais un labsmīnīgais Arturs, gaišs kā bērzs, savus platos smieklu zarus
ne sarkanu.
plandīdams kā kardināla mantiju, zaļu
Vēl

viens

piebaldzēns,

diži

staltais,

dzēra, klavieres vaļā vēra,
turēdams to miega vakti vai nu
vīnu

kādā

omuļā kneipē.

Eduards

blondais

Emīlis,

komponēja cauru nakti,
pie mājas penātiem, vai

Cālītis, kaut

arī

laucinieks,

arvien

vēja
roja.

garos, melnos it kā pērmindera svārkos gāja, stāun
sēdēja, un allaž par savu dziļdomīgo prozu gudBet

Kārlis Strāls no Bebrulejas Daugaviešiem, arī
Blaumaņa apmīļots, peldēja jau sen pa literāriem
ūdeņiem un sapņoja par mākslas atvariem un dzelmēm
kopā ar brāli Sašu, kas taisījās «smukas bildes pervēt».
Tāpat Valdis Zeltiņš, no Pēterpils Stiglica atlidojis kā
mazs putniņš, gatavojās krāsās jaunu pavasari nest. Ar to
gribēja konkurēt neretietis Jānis Jaunsudrabiņš, zeltainu
bārdu ataudzējis, un, kā klasiskais Jānus vienu aci šķielēdams uz Blūma mākslas skolu, otru bija uzmetis kā cilpu
kaklā nebēdnim, skaļam aktierim Vijumam Vēveram, kas
solījās izrādīt viņa tikko sarakstīto lugu «Traģēdija». Un
labā
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Vēvers

priekā lēkāja uz vienas kājas un par tādu autora
dudināja lugas motīvu, kas bija Emīļa kompo-

duālismu
nēts:

Nav

jūra bez dibena, nac, ak, nāc!
lilijas, nāc, ak, nāc!

Rozes vai
Tad

vēl

varētu

īpaši minēt stāmerienieti Grencionu,
jauna liriķe Zemgaliešu Biruta visus
sevī iemīlināja. Tad katrā ziņā smiltenieti,
daiļrunātāju, traģiski mirušā dzejnieka Vensku Eduarda meičiņu,
sārtvaidzi un spulgaci, Birutu Skujenieci. Nekādi neaizmirstot pēterburdzieti, aristokrātisko un artistisko talantu
Martu Ozoliņu, kuru dievināja zemgalietis un cēsinieks,
Pāvula draugs, mūžīgais students, Edžus Vulfs. Tas gandrīz nekad nekā nerunāja, tikai izteiksmīgi klusēja
un
blenza aizdomīgi uz Kauperu Viktoru, kas kā autoritāte
slaidu skaistuli, kas kā

bija
tākā

par Martu izteicies, ka
un
gudrākā skaistule

tā esot
un

interesantākā, pikan-

talantīgākā

aktrise

visā

Latvijā. Edžum te nekas neatlikās vairāk ko piebilst. Viņš
tikai smaidīja savu kluso smaidu.
Bukstiņa valkā tērpies, laucinieciskais daiļu mākslu cienītājs un diletants dabā Baltpurviņš mazu zoda bārdiņu,
bet dziļi sāpīgu sirdi noslēdza šo bohēmiešu parādi, kurā,
kā redzams, diletantisma vidē mirdzēja arī jau dažs labs
slīpēts dimants un dabīgs talants, kas gāza apkārt Kauperu Viktora uzstādīto paradoksu.
IV

Kas zin, vai faktiski tā ir, bet, liekas, tā varētu būt. Kad
smagā, blāvā dzīvsudraba nejauši nomet uz klona,

lāsi
tad

tas

momentāli

izšķīst uz visām pusēm un, putekļos
par nesaskaitāmām, apaļām, dzīvām metāla lodītēm, kas metas bēgt un ripuļot uz visām pusēm
kā pelītes, pamanījušas kaķi, vai kā spainis lietūdens, izliets cauri miltu sijājamam sietam. Tad nu vajag lielu
pūļu un pacietības, lai šīs sīkās, izklīdušās, dzīvsudrabainās pilītes un zirnīšus uzmeklētu un atkal savāktu vienkopus un saliedētu kompakti. Tur būtu vajadzīga tāda kā
burvju viciņa vai spieķītis ar magnētisku galu, kas atkal
šķidrā metāla daļiņas savilktu kopā, sapulcinātu un apapviļājies, top

vienotu.

GJuži tapat

šāds

magnets bija nepieciešams te minēto
pulcināšanai un apvie-

dažādo mākslu entuziastu izklaida
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kopējā vadošā, svaigā strāvā. Kam tad te bija
magnētisko lomu? Mūzikai, teātrim, tēlojošai
spēlēt
glezniecībai vai plastikai? Literatūrai? Jeb visām, «les
beauxarts» in corpore? Dzīvais vārds jau bija visapņemošākais, un no tā tad arī bija jāsāk, kaut principā. Bija
jādibina literāras sanāksmes jeb salidojumi, bija jāatklaj
nošanai

to

mākslinieku pulciņš, kopa vai
improvizēts diletantu
Ja bija kāršu spēlmaņu klubiņi, spiritisma kambari
un
kokaīnistu vai Venus kulta grupas, kāpēc nevarēja
eksistēt estētiski un ētiski nevainojama literātu saiema?
Un, pie pudeles alus par to parunājuši, īsi un ātri abi
Strāli, Zeltiņš un Pāvuls nolēma tādu saiemu dibināt, pieaicinot izkliedētos jaunos diletantus, topošos mākslas talantus un ģēnijus. Sākumam uzaicināja aktiera Vijuma

klubs.

Vēvera

draugu un simpātiju nezināmas mākslas un kulta
priesteri Arno Depši pastāstīt kaut ko par tālās Indijas
brīnumiem, no kuras viņš bija nesen atgriezies. Depše
bija blonds, glīts, lēns un kluss jauneklis, noslēpumā tīts,
dīvaina smaida rotāts, un viņam lūpas bija kā Monai Līzai
Džiokondai, gluži sievišķīgas. Zilās acis dziļas, mēļu nokrāsu, nepielūdzama suģestijas spēka pilnas
Kad Depše
noņēmās kādu sievišķi fiksēt tanī punktā starp abām uzacīm, kas esot visievainojamākais, tad posts bija tai daiļavai. Tad viņai drīz savādas šalkas gāja cauri dzīslām
un pāri mugurai un viņai likās, ka viņu
izģērbj kailu vēsā
istabā. Un viņa izbailēs drīz vien bija spiesta kaut kā tikt
vaļā no šī indīgā skatiena. Tāpat kā čūska no čūsku dīdītāja dzeļoša acurauga. Bet arī tas dažai nācās grūti, un
Mans Dievs! Ko šis
viņa spēja tikai bailēs čukstēt:
šausmīgais faķīrs no manis grib? Kaut es tikusi no viņa
vaļā! Nekad vairs nelaistu viņu sev tuvumā!
Labi, ja tad Depše par nabadzīti apžēlojās un, smaidīdams savu plāno, dīvaino smīnu, to palaida.
Ilgi tad vēl
šī dāma drebēdama varēja atminēties, kādos neticamos
tīklos un burvībā viņa kādreiz tikusi iepīta. Drīz vien
viņas
viena no otras šo Depšes neizdibinājamo spēku
izzināja,
un, kaut no tā sargājās, tad tomēr viena otra pēc kāda
laiciņa atkal kāroja šo drebinošo transu vēlreiz pārdzīvot.
...

Nu,
to nevarot

vairak

kā

izturēt,

trīs

un

reizes

tad tai

gandrīz neviena
jākrīt ģībonī...

sieviete

sprieda

daži.

TaArno Depše jau bija pierādījis, ka viņš kaut ko teozofijā vai antropozofija bija uzkrājis, guvis un arī kaut ko
mācījies tieši no Indijas jogiem vai guru vīriem. Bet lē271

itin

kaisles apspieduDepše šos eksotiskos
guvumus gandrīz nekad savtīgi, piemēram, mīlā, neizlietoja. Mazākais, tas nebija dzirdēts.
Depšes Indijas referāta ieinteresēti, bija sanākuši diezgan prāvā pulciņā ir dāmas, ir kungi. Neērtās Strālu telpās Avotu ielā, kur tie mita kā īrnieki pie galdniekmeisvēlākās koncertdziedātājas
tara un mecenāta Vīksnes

nais,

nosvērtais,

kā

visas

savas

students

šais, mūžīgais politehnikas

Gabrielas tēva.

Depši sasveicinājās un sapazinās, arī maziņais, pinkainais, sīkas, melnas bārdiņas rotāts zemgalietis
dzīvu seju un tumšām actiņām, kas tikko bija Rīgas boTe

visi

ar

hēmā uzradies.

viņš it kā

Mani

demonstratīvi

sauc
un

Eduards Lieknis

Virza,

mazliet izaicinoši rekomendē-

Depšem. Pēdējais smīnēdams, ļoti
galanti teica:
Priecājos iepazīties, Virzas kungs! Par jums man jau ir
informācija, ka jums izcilus dāvanas dzejā. Starp citu, jūs
visu Puškinu zinot no galvas. Tā ir atzīmējama parādība.
Ne tikai Puškinu zinu, bet arī visu Ļermontovu, sevišķi viņa Dēmonu,
glaimots atteica Virza, mazliet dižojās

damies.
Tas jau vēl kolosālāki,
turpināja Depše, un pēkBet mīļais
šņi, ieskatījies Virzas sejā, viņš iesaucās:
cilvēks! Kas tad tas, un kā tad tā? Kad jūs esat bijuši
Benaresā?
Nekad
Bet

Indijā
taču

neesmu

tur

bijis!

smejas Virza.
astrālām

acīm redzēju
pats
jūs Purim svētkos svētās Gangas upes krastā, eiropeisko
svētceļnieku grupā. Kā tagad es jūs tur redzu
es

savām

...

Depšes kungs, maldīšanās! Varbūt jūs
tur gluži nejauši dāvinājāt vērību kādam manam līdziniekam. Tas jau var gadīties.
Maldīšanās,

Bet
kā

jūsu nelielā figūrā

ir tik daudz

savāda, tā teikt, nelatviska

neievērot, piemirst vai samainīt
Par

to eksotiku

un
ar

īpatnības un kaut
eksotiska, ka to nevar

ko citu.

šo to jau dzirdējis arī no ciun skaidrāki, tad
saprotamāki
jums
reiz atklāšu lietas faktisko pusi. Tiešām, es neesmu tirs
latvietis. Augumus trīs atpakaļ, ķeizarienes Katrīnes Otrās
laikos, mūsu senči, semītiskie karaīmi no Krimas pussalas
novadiem, prāvā skaitā ir pārraidīti šurpu uz mūsu un lietuviešu robežas apgabaliem. Un es esmu pārliecināts, ka
esmu šo emigrantu pēcnācējs, spriežot pēc dažām rakstura
tiem. Un,
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lai

esmu

tas būtu

un

temperamenta pazīmēm. Bet

nas.

man

jau par to

kad

tādu

jakau-

nav

Varbūt tas ir taisni labi.

labumu,

Kas tur nu par
iemaisām latviešos?
kabsonu Kārlis.

žīdisku

pasugu

pēkšņi kā trumete krita starpā Jē-

Piemēram,

es

arī esmu atvase

no

daudz

kulturālākiem vestfāliešiem, bet man tur ne ko plātīties, ne
labāk to nevienam
ko lielīties, kā to uztver Virza. Es
nebūtu teicis, lai par mani runā, ko

čigānu,

sen

Ar to

jau

esmu

grib, lai
pārkrustījies latvietī...
tīrību

sauc

vai par

latviešos

neuzlabosim, tādēļ
objektīvi piezīmēja
Depše, un incidents ar Jēkabsonu Kārli bija izsmelts, bet
Nevajag
viņš sev Virzas personā draugu neiemantoja.
atstāsim

šo

mēs rases

jautājumu neskartu,

ar!
Tā padomājis, Depše paziņoja, ka referāta vietā
viņš pulciņam noturēs spiritisku seansu, kādi toreiz bija
modē, un tas visus ieinteresēja un iepriecināja.
Sasēdināja raibo rindu ap neapklāto apaļo galdu, liekot
plaukstas galdā un satuvinot un saslēdzot nepārtrauktu

lielo un mazo pirkstiņu ķēdi, kuru vienā galā noslēdza
pats Depše, otrā galā viņa mediums, mesmēriskais Valdis
Zeltiņš, kuram, starp citu, bija auksta, sievišķīgu toņu
šļupstoša valoda, un viņš mīļoja parunāt un padebatēt.
Tad Depše, indiešu viesa āriju no Rimska-Korsakova
operas «Sadko» dudinādams, iztina no zaļa zīda lakatiņa
īstu Benaresas spiritu planšeti, darinātu no dzīvības koka
baltā finiera, uz trim smailām kājiņām. Pie trešās bija
piestiprināts noasināts zīmulis. Visi pie tam ievēroja, kādas smalkas bija Arno Depšem rokas slaidiem virtuoza
pirkstiem, kuriem paklausīga bija kāda ļoti veca, nezināma
meistara darināta vijole. Tad galdu klāja balta papīra
loksne. Uz tās izlaida planšeti, pie kuras pieslēdzās dzīvās
ķēdes gali, Depše no vienas, Zeltiņš no otras puses. Un
nu
planšete varēja pastaigāties, pārvietoties uz papīra
loksnes, cilājoties un šo to pierakstot, virzienā, uz kuru to
vadīja pirkstu ķēdei cauri strāvojošais un plūstošais magnētiskais spēks. Katram ķēdes dalībniekam bija jākoncentrē doma par filozofa Nīčes gara izsaukšanu, bez apstājas sevī atkārtojot domu: «Tā runāja Zaratustra ...» Šaubīties, kritizēt, izsmiet, nopelt šo misteriozo mirkli un izdarību absolūti nedrīkstēja. Ja kāds to neuzņēmās stundas divas paciest, bija no rindas jāizstājas un telpas jāatstāj. Tā izsprāga no ķēdes un, nervozi smiedamies, aizgāja bezbailīgais Jēkabsons. Bija jau drausmi tā sēdēt
mēmā

klusumā, dzirdot

savu

un

citu tuvāko

pulsus, kā cir273

cenīšus

un

it kā

solūtā izdzēstas
stundas

pirkstu

raugoties ablogu tumsā. Pēc pus-

sienāzīšu sirsināšanu ausīs,
uguns un aizsegtu
nagi visiem kļuva

saredzami,

fosforiski

lejpus skausta parādījās plīvojošas, it kā ar fosfora zīmuli vilktas, plēnējošas
šņīpas un vēlāk tādas pašas uz pirkstu kauliņiem, sevišķi
Depšem. Tam arī acu dzīles likās fosforiscējam. Zeltiņam
uz muguras no jostas līdz skaustam pret mugurkaulu plēnēja plata, caurspīdīga fosforlenta. Bija jābrīnās, cik aktīva kļuva nervu ķēdes radītā magnētiskā spēkstrāva, izaicinādama savādu tirpoņu locekļos un šermulīšus mugurā.
Varbūt dažam likās, ka mati uz galvas saceļas stāvu. Dažam nāca žāvas un miegs. Tā kā ķēdes sēdēja saspiesti,
tad blakus sēdētāja ķermeņa trīcēšana un nervu uztraukums bija labi izjūtami un suģestēja savstarpēji visus.
Radās kā baiļu trīsas, kā stingrā aukstumā bija mērktas
visas seksapīla un kaisles instinkta iespējamās izpausmes, kaut arī vīrietis būtu cieši piekļāvies drebošām sievietes gūžām vai bangojošam krūšu žogam. Tad tā kā aizsienā likās nodunam tālš lauskas
spēriens, un tad planšete galdā sāka kustēt un klabēt. Viņa staigāja! Depšem
un
Zeltiņam bija pūles to noturēt, lai tā nenolec no galda
un
taču kaut ko pieraksta. Planšete cilājās un atkal pieplaka galdam. Ne redzēt, bet dzirdēt un sajust to varēja.
Bija iestājies parādību centrālais moments. Jūtami darbojās te visapkārt kaut kas pārdabīgs. Tā likās vai līdz halucinācijai. Un, ja arī ne veļu parādība, tad tomēr kaut kas
dīvaini mocošs, ireāli
reāls. So mocību ilgāki nevarēja
izturēt, tā vien bija sagaidāms, ka notiksies kaut kas ārkārtējs, negaidīts. Un, kad šis nervu un gaidu sasprindzinājums bija sasniedzis savu galējo robežu, tad kāda siebāli; dažam

uz

pieres vai

uz

kakla

viete histēriski iesaucās:

«Es vairāk nevaru!»
un sāka
sāka pamazām atmosties kā no transa, kā
ka no kādas apmātības. Fosfora
spīdums pirkstu

raudāt... Visi
no

miega,

nagos saka izdzist
das, bet Depše vēl

Pagājušas laikam bija jau pāris stunnedeva zīmes ķēdi saraut. Sievietes
raudas bija apklusušas. To vietā pēkšņi
atskanēja brīnummaigas Depšes vijoles skaņas, kas sēri glāstīja un nomierināja saspīlētos nervus. Vai šī vijole spēlēja pati no
sevis? Nē, Depše, it kā sakusis ar vijoli, stāvēja
jau pie
loga.. Un lociņš locījās ap stīgām kā zalktis ap cini. Bet
slaidie pirksti lēkāja pa stīgām kā vāvere zaros...
Bija jau atkal gaišs. Planšete stāvēja kā sasalusi galda
vidu. Papīrā bija dažādi
zīmuļa kreceļi. Depše nobālis
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Šūmaņa «Sapņojumu». Uz pieres viņam lāsoja
ķēdes dalībnieki staipīja un bērzēja rokas kā
pēc padarīta gurdinoša darba. Kad Depše bija beidzis,
atskanēja jūsmīgi aplausi, un viņš, nolicis savu brīnumvijoli, sastādīja trīsvīru kompāniju, kas atšifrēja seansā
gūtos planšetes hieroglifus. Valdis Zeltiņš uztraukti smēķēja papirosu, bet Virza mierināja Grencioni, kas seansā
tā bija uztraukusies, ka vēl tagad vajadzēja susināt vispēlēja

sviedri. Visi

maziņais Virza heroiski veica, izskatīdapēc sakumpuša paeglīša blakus slaidai papelei. Planšete bija devusi tādu mīklainu tekstu veļu diplomātijas
valodā:
Non, non... la mort, sed bizarre le printeps
l’exercise literaire...
Vai to tiešām bija diktējis slimais
Nīčes velis? Katrā ziņā! apgalvoja Depše. Un Kārlis Strāls
piebilda, ka tas ir tiešs mājiens dibināt jauno topošo literātu akadēmiju jeb iknedēļas saiemu, bet Pāvuls piemetināja, ka viņa plašā sētas dzīvokļa otrā stāva mansardā ir
brīnumpiemērotas telpas šādai saiemai, kurā varētu sabāzt
visas mākslas. Un viņš šo templi nodod reizi nedēļā šai
bohēmiskai vajadzībai. Un tā spiritiskā seansa vakars, visiem aplaudējot, izvērtās par literāra kooperatīva dibināšanas vakaru. Magnētiskais burvju spieķītis bija atradies.
ņas

asaras,

ko

mies

V

Pāvuls bija sevi iedziedājis dzīvē. Pateicoties savām
diletanta spējām, bija izkūlies patdabīgām dziedoņa
stāvīgā dzīvē un pakāpeniskā darba rosmē jau izmantoja
pieaugošos un progresējošos panākumus. Šīs tapšanas
kāpnes nepieciešami apgaismot, jo arī dziedāšanas mākslā
izkarot sev stāvokli toreiz izdevība bija reta.
Sākās no Garīgās skolas, kopā ar Paulu Sakšu, kad abi
bija četrus gadus solisti Rīgas pareizticīgo katedrāles slavenajā bīskapa korī. Tad balss maiņa. Ne tad baritons kā
Jānim Zālītim,

tram,
kona

ne

tad

kora»

vēlākam mūsu tautas
bass

kā

solistam

aizsardzības minis-

garīgo semināristu slavenā «PērĢermānim Jurisonam, kuru mēdza

angažēt Eremita solo partijai «Burvju strēlniekā» «Māmuļas» teātrī. Šo partiju Jurisons rēca tikai pēc pusstopa
šņabja un trim pudelēm alus, kad divi mūku brāļi, zem
padusēm vezdami, to bija nostādījuši skatuves vidū un
viņu turēja, jo viņa balsij bija uzdevums
tricināt teātra pamatus. Ne jau nu tāds iznāca Pāvulam
visu laiku tā arī
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viegli sniedzās augstajā C, bet,
augsto D, tad tas ņēma un atkāpās no sākuma uz H kā sinagogas korifejam Fogelsteinam
un beidzot
tāpat kā draugam Pauapstājās pie B
lam Saksam, kuram īsti daiļā un samtainā tembrā skanēja
tenors, kas

kad to

no

sākuma

gribēja sadzīt

uz

JurA. Tad nu viņi abi devās pie trešā Pāvula
jāna, brīvmākslinieka un maestro, kas bija nesen nācis no
Pēterpils konservatorijas ar slaveno itāļu balss nostādīšanas meistara Katoni metodi. Un, raugi, drīz vien te jau
zanēja, skanēja un dimdēja «pirmais latvju dziedoņu»
mākslas kvartets: P. Sakss, P. Ķīvītis, J. Kornets un bass
P. Jurjāns ar obligāto klavieru un ērģeļu pavadoni stalto
komponistu Emīli Dārziņu, kas tad jau bija sācis dziļi un
tikai

dvēselīgi komponēt. Kvartets
kos vakaros

un

uzstājās tikai izcilus smal-

koncertos, kur ieejas maksa nebija zemāka

par 3 rubļiem. Tad arī pirmā vācu gramofonu sabiedrība
Berlīnes iebrauca Rīgā un Belvijas viesnīcā uzņēma
no

prominentā kvarteta divdesmit latvju labākās dziestā ieceļoja Eiropā, un paši dziedoņi kļuva ar
rāvienu populāri. Un tā viņi dziedāja tautai gadus trīs,
un
pēc viņiem tautā palikās mazās gramofona platītes bliņas lielumā. Sakss, kas kādu laiku arī dzīvoja pie Ķīvīša,
aizgāja studēt politehnikā agronomiju un beidzot nokļuva
ārzemēs, pašā Romā. Bet Ķīvītis, vēl pamācījies mūzikas
teoriju, arī diriģēšanu pie «Māmuļas» kapelmeistara Nikolaja jeb Koļas Alunāna un papildus balss nostādīšanu pie
dāņu maestro Pierre Langes, jau skaitīja sevi ceļa jutīs
uz -Pēterpils
konservatoriju. Bet te nu nāca likteņa spē-

no

šī

mas, kuras

rieni

tā kā no išaka niķīgām pakaļkājām. Paula Ķīvīša
tētiņš, visādi lāga cilvēks, arī mākslas cienītājs un turīgs
lauksaimnieks, aizrādīdams uz otro un trešo brāli, iespītējās un nedeva savam pirmdzimtam Pāvulam ne ceļa, ne
skolas naudas. Nebija jau tur ko ķīvēties, un Pāvulam bija
jāuzsāk viss uz savu roku. Te nāca palīgā no «Māmuļas»
teātra pati Dace Akmentiņa un Brigaderes Maija, atcerēdamās

Pāvulu

teātra kora
Un igauņu «Imantas»
parkā sarīkotais izpalīdzības vakars ar
paša Pāvula un abu izcilo viešņu uzstāšanos bija gandarījums, jo deva vajadzīgo ceļa naudu. Bet atkal likteņa
trieciens: Pāvula vadītā Pārdaugavas krievu Sv. Trijādības baznīcas korī, kura diletantiski
mākslinieciskos
no

...

biedrībā Vērmanes

koncertos brauca klausīties «visa pareizticīgā Rīga», bija
kāda izcilus daiļava, latviete, baznīcas psalmotāja un sko-

lotāja meita
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blondā Nataša, kurai

bija brīnummuzikāls

savdabīgs alts. Tā teikt, kora pamats... Ar slēptam
ilgām viņā bija raudzījušies arī Pāvula bijušie kolēģi
ir daiļais tenors Pāvils Sakss, ir basso profundo Jurisons,
kas te palaikam debitēja koncertu vajadzībām
Un, protams, paša diriģenta Ķīvīšu Pāvula sirds jau arī nebija
tuvredzīga vai pakurla, un Nataša viņam bija pasolījusies
tā pa draugam arī braukt kaut reizē ar viņu uz Pēterpils
un

...

konservatoriju
Nu

ko

tad

...

gan

vel

vairak?

Lieta

bija skaidra, pārak

skaidra!

pēkšņi, pēc kāda jubilejas vakara vietējā Valsts
kurpu izpalīdzēt saviem bijušiem paziņām
un
biedriem
bursakiem, tagad bankas ierēdņiem, koncerta daļā bija uzaicināts arī Ķīvīšu Pāvuls, iznāca kaut
Bet te

bankas kantorī,

kas neticams.

Trešā dienā

Pāvuls

saņēma

no

bankas

di-

piedāvājumu, ja būtu
tāda tendence un vēlēšanās,
ieņemt diezgan solīdu vakantu ierēdņa vietu bankā, iesniedzot par to attiecīgo lūTas nu gan bija pasakaini. Sava neatkarīga,
gumu
mākslai nepakalpīga dienišķa maizīte pie sešu stundu solīda bankas darba, kur ikdienas mākslai un miegam atliek
vēl astoņpadsmit stundas; pie algas, par kuru nevarēja ne
sapņot neviens jauns skolotājs vai mākslinieks iesācējs...
nolens. Pāvuls šaubās paisīja savus
Vilinoši! Volens
kuplos matus, itin kā no tiem varētu izšķetināt atbildi uz
radušos dilemmu. Krustcelēs bija grūti izšķirties, kuru
rektora

pateicības rakstu

līdz

ar

...

ceļu iet tālāk.

Vissimpātiskākā starp tuvāk pazīstamām diletantēm vibija deklamatore un nākamā aktrise Biruta Skujeniece, arī garā un patiesībā daudzmaz radniecīga. Pāvuls
ļoti vēlējās ar to pārrunāt radušos stāvokli. Bet viņas māņam

asās vācu teātru kritiķes Luizes (Kojas Alunāna
miņas
māsas) pieņemšana bija tāda kā nelaipna un pašas Birutas izturēšanās divdomīga. Tur priekšā sēdēja jau indietis
Depše ar savu plaušu draugu aktieri Vēveri, un viņi patlaban debatēja par Berlīnes Reihera dramatisko augstskolu, uz kuru braukt un studēt it kā fantazēja ir Vēvers,
ir Biruta. Pie tam pēdējo neatlaidīgi
fiksēja ar savu suģestīvo skatu Depše... Pat burvju vijoli bija paņēmis
līdzi. Pāvulam viss tas bija pilnīgs fiasko, un
viņš bēga
pie Natašas.
Tā pasmīnēja un teica:
Tu, Pāvul, esi laimes bērns!
Es te ne mirkli neprātotu.

Ko tad tu darītu?
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Tomēr to

es

neuzdrošinos pasacīt,

beidzot

godīgi

atzinās Nataša.
Pāvuls
Natašas

nu
gan instinktīvi sajuta, kādas bija simpātiskās
cerības... Bet konservatorija? Abiem
viņiem!

atpalikt?
jau nebija viss. Vel viens likteņa trieciens vai
ēzeļa spēriens, un pats galvenais, ķēra Pāvulu.
Kā jauna atvase latvju kalsnējā, bet zarainā mākslas
ozolā turpat blakus Latviešu vecās biedrības vai «Māmuļas» teātrim pāris gados pēkšņi bija izplaucis latvju saBūt vai nebūt? Vai tiešām
Bet

tas

biedrības Jaunais teātris Romānova ielā, Amatnieku kases
mākslinieceltā namā. Tur nu pulcējās visa diletantiski
ciskā

paaudze

ciālistiskiem
žurnāla

no

kreisā sadzīves spārna, no jaunajiem
avīzes «Dienas Lapas»
un

strāvniekiem

soun

«Mēnešraksta»

aprindām. Tur atrada patvērumu
tie, kurus nebija atzinuši «māmuļnieki». Un Pāvuls arī kā
pareizticīgais, mazticīgais un ķīvīgas dabas opozicionārs
taisni te varēja iederēties, kas arī piepildījās. To izveda
teatrālais kolektīvs: Gusts Zemgals un Bisenieks, un Jurjānu Andrejs (ne mūziķis un komponists) ar saviem draugiem Koļu Alunānu, kas kā kapelmeistars pārnāca šurpu
no «Māmuļas», un jaunuzaicināto direktoru Teodoru Podnieku-Perlofu, līdz tam vācu Lippe Detmoldas kņazistes
solistu
galma operas baritonu
premjeru.
Un tenors Pāvuls Ķīvītis Jaunā teātra atklāšanas izrādē
(9. XI 1902.) kopā ar soprānisti Vilmu Egliņ-Nāru un baritonu Perlofu-Podnieku Kreicera operā «Nakts mājas Granādā» dziedāja un tēloja galveno partiju kapelmeistara
Nikolaja Alunāna vadībā. Korī bija ir Vēvers, ir Rūdis
Bunduls, ir Linde, ir abas Brehmanes, ir viena otra vēlākā
skatuves slavenība.
Pāvula nākamība
1O00

un karjera jau bija izlemta. Rītos no
elegantajā Valsts bankas darbā. Pēc četriem pa

ceļam kā krievu valodas korespondents Roberta Zemgaļa
(Joh. Blumentāla) pirmās ģildes firmā, tad turpat Tērbatas ielā
teātrī un tad vēl varbūt «Pērkona kora» mēģinājumā, vēl varbūt «Dienas Lapas» redakcijā un, beidzot,
Sabiedrības lepnajā restorānā, teātra apakštclpās, prominento darbinieku vai studentu

kompānijā līdz diviem naktī,
pēc kam vēl tiku tikām atlika izgulēties. Tikai no Kalsnavas
iebraukušais tēvs brīnījās, kā tā varot iztikt gandrīz
pa pusei bez miega un tā dien’ no dienas. Tāpat bija sarūgtināts, ka Pāvula gandrīz nevarēja atrast mājās un ar
kaut pēc teātra izrāviņu kaut reizi godam izrunāties
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des. Bet arī tas reti kad izdevās,

un

tēvs

Juris brauca

Pļaviņām, bubinādams, ka
apmierināts
mākslas dzīve esot nolādama un labi nebeigšoties.
atpakaļ

uz

ne-

šāda

bija vienkārša. Kad viņas vecāki cēla
bildinājumam, viņš, pārkāpis
izar draugiem pāri Natašas Pārdaugavas dzīvokļa sētai,
zaga Natašu no dzīvokļa un «Pērkonkora» kvarteta pavadībā aizveda to uz Lielvārdi, kur bija nodomātas improviAr Natašu tā lieta

nezin kādas

zētas kāzas

ierunas Pāvula

ar

kvarteta koncertu.

Bijušā semināra kolēģa Federa mācītājmājā Lielvārdē,
piedaloties skolotājiem un stacijas žandarmam kā goda
viesiem, notika tikai saderināšanās, jo vajadzīgie laulību
dokumenti bija aizmirsušies Rīgā un Feders pāri nelaulāja, kaut pats žandarmu feldfēbelis spieda Federu to darīt. Pabrīnījušies par šādu birokrātismu un nodzēruši, un
nodziedājuši savu simtu rubļu, dalībnieki vai bez elpas un
jēgas atgriezās Rīgā pie mākslas avotiem, bet Nataša pie
vecākiem. Pēc pāris mēnešiem viņus jau godam laulāja
Pārdaugavas baznīcā, lepnam korim dziedot. Un vakarā
«Uļeja» zālē Pāvulam un Natašai bija no kora atvadu
koncerts kā solistiem, viņam arī kā diriģentam, un šis vakars bija arī viņu kāzu vakars, kur gandrīz vai visa konzāle jūsmīgi viņus sveica par šādu nevienam negaidītu iespraudumu koncerta programmā, kas iznāca dabīgi
vienkārši. Otrā dienā ap pulksten
un
12 pusdienā, labi
izgulējies pēc savām kāzām, Pāvuls jau bija bankā, bet

certa

Nataša savā

darbā Vitļina grāmatu un nošu veikalā, kur
sieviņa pārzināja muzikāliju nodaļu. Tā, lūk, ar
dziedāšanas palīdzību Pāvuls Ķīvītis bija ticis dzīvē un te
šo to iekarojis saskaņā ar visām savām pretenzijām: attiecībā uz daudzpusīgo sevis attīstību mākslā, uz dienišķo
maizīti, netirgošanos ar Svētā Gara mantām, arī attiecībā
uz simpātisko sieviņu un otrā stāva mansardiņu, un saimniecībiņu sētas mājas dzīvoklī.

jaunā

VI
Pavula
dienās

sētas

naca

dzīvokļa mansardā tad trešdienās, tad sestno jaunās strāvas ļaudīm, kas vēlējās

daudzi

mākslas sfērās šo to jaunu dzirdēt.

Beigas, redzēdams, ka arī nestudētie diletanti organizējas un spēj kaut ko minimālu veikt, ieradās te arī pats
Kauperu Viktors jeb tagad jau Jukums. Tas bija pirmais
viņa pseidonīms, ar kuru viņš jau mirdzēja «Austrumā»
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«Mājas Viesa Mēnešrakstā» gan dzejā, gan prozā, arī
esejā
plaši un autoritatīvi, kā jau pašpārliecināts, drošs
un īpats autors, no jaunas eiropeiskās strāvas «vētrām un
un

dzinām» impulsēts

virzīts.

un

revolūciju laikmets.
interesēja politiskā
cīņu puse: carisma gāšana, patstāvības vai autonomijas
iegūšana, visādu brīvību iekarošana, baronu kundzības un
privilēģiju atcelšana. Jo viss tas jau bija skaidrs pats par
sevi: par to rūpējās jaunā latvju sociāldemokrātija, kopība ar žīdu Bundu un dedzīgā sociālrevolucionāru «Savienība» blakus krievu narodovoļciem, kuru programmā
bija baronu muižu likvidēšana, zemes dalīšana un sociālās
1904. g. karš, stureformas. Nelaimīgais krievu-japāņu
strādnieku
streiku vilnis,
dentu nemieri,
pilsētu
plašs
krievu sādžu sacelšanās, muižnieku padzīšana, žīdu grautiņi pilsētās, disciplīnas sabrukums armijā, plašie masu
mītiņi ar revolucionāriem lozungiem un konstitucionālām
prasībām, beidzot, pašas valdības 17. oktobra 1905. g. maBija

taču

sācies

Diletantu draudzīti

visādu

un

nifests par valsts Domes
Viss

tas

cīņu

un

saiemu mazāk

liecināja par

sasaukšanu.

gala sakumu

un

vecās

cariskas

sākušos sabrukumu.

impērijas
Tāds pats sabrukums bija paredzams arī nosirmojušā
mākslas dzīvē, sevišķi tās idejiski literārā novadā, kur
bija, kā mēdza teikt, jāpārvērtē visas vērtības, sijājot līdzšinējos to radītājus un izkurtējušos un izčākstējušos astigaļus un atšķirot pelavas un spaļus no jauniem graudiem, kuri bija sējami jau no laika uzartā līdumā. Jaunās
strāvas vēji te pūta spēcīgi. Tie taisījās aizpūst pāri piedarba slieksnim arī Latvju biedrības jeb «Vecās Māmuļas»
visus zinātniskos, derīgu grāmatu, teātru, mūzikas un et-

nogrāfiskos institūtus,

kas

savā

laikā

mūsu

gara kultūrā

bija tautai sagādājuši
un
uzkrājuši lielas bagātības. Tagad bez žēlastības tam
bija vai nu jāpārveidojas, vai jāiznīkst, lai jaunā dileun

mākslās bija pirmie pionieri

tantu, entuziastu audze stātos

un

aizgājēju vietā un darbā.
sekojoša tukšuma draudi pulcēja
diletantu draudzīti pašu ap sevi,
audzināja, briedināja
jaunos, topošos māksliniekus. Jātop bija pašiem, jo mākrakstnieka
slinieka, sevišķi dzejnieka
filozofa diplomu un tiesības nekāds institūts, ne kompetenta kolēģija
izsniegt nevarēja.
Tātad Pavula mansarda saiema bija brīva pašattīstibasakadēmija, apmēram kā tas bija Aristoteļa
(384/322)
Lūk, šīs katastrofas
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un

protams, vienam bija javai ar Horācija (65/8)
«De arte poetica» recepti, franču teorētiķa Bualo (Boleau,
1636/1711) atgremotu, varēja stāties šo varenību pēdās
kā vadošā autoritāte. Dabīgi, ka tāds varēja kļūt un būt
Atēnu

peripatētiskā

nāk, kas

ar

licejā. Un,

tā «Poētiku»

Sarkaņu Kauperu
saks, dzejnieks

un

kabatā

saimniekdēls,

Vitebskas

studēts rakstnieks

garīgais bur-

Jukums alias Vik-

Eglītis. Un jo vairāk tāpēc, ka viņš mums tik tuvo
nepieciešamo krievu mākslu un rakstnieku aprindas un
virzienus pazina kā savus piecus pirkstus. lebildumu nebija, un viņš tapa mansardas saiemu idejiskais un autoritārais šefs. Un tas viņam pašam imponēja, un skaudības
un konkurences arī
nebija.
Viņš sāka ar savu eseju, 40 l.p. biezo kritiku par dzejnieku Portiku Jāni. To viņš vaiņagoja par jaunās strāvas ausekli, pirmā lieluma zvaigzni pie mūsu mākslas debesīm. Un nebija saiemas starpā tāda astrologa, kas to
apšaubītu. Un ne tik daudz Porukam kā pašam Jukumam
uzgavilēja par šādu atklāsmi. Jo Poruks tiešām, politiskām
krīzēm sākoties, bija tā kā piemirsts. Un piemirstās vērtības taču tagad bija vispirms jāceļ gaismā no pūra apakšas vai jāatbrīvo no mucas, atvelkot vaļā spundi. Tad vēlāk nāca Haralda Eldgasta
(Miķelsona) kārta ar viņa
«Zvaigžņotām naktīm», kurās atklājās neredzēti un nedzirdēti mirdzumi. Un visu pārspēja Konrāda Bullāna
Fallija milzu loma un kolosālā nozīme topošā jaunā literārā strāvā. Kaut sākot ar viņa ģeniālo
poēmu «Ziedoņa
sapnis» «Mājas Viesa Mēnešrakstā». Tur viņš grāva un
sagrāva visu mūsu mazās literatūras patristisko un tautas
atmodas pionieru romantiku, Latvju draugu biedrības luteru mācītāju aizbildnieciskās raizes un graizes un visus
mūsu reālistus no Jura Alunāna,
Neikena, Mātera, Apsīšu
Jēkaba līdz pat Sudrabu Edžus «Dullam Daukam»
un
Kaudzīšu «Mērniekiem»... Sadeva arī jaunākiem gadusimta pasācējiem: Veidenbaumam, Upītim un
Deglavam,
Purapuķem un pat «Rekviēma» un «Atraitnes dēla» autoram Plūdonim par viņa putnu
poēmu «Uz saulaino tāli»,
netaupīja ne Lautenbaha Jūsmiņa, ne paša Jukuma. Izkomentejis šo grandiozo, titānisko megalomāniju un to vēl
padziļinājis, Viktors Eglītis atrada, ka Fallijam te profētiska paredze un visam tam tiešām
jāsagrūst, kur virs bezdibeņa noturēsies tikai Rūdolfs Blaumanis ar savām meistors
un

tariskam
gām, ka

novelēm un pāris veikli kombinētām tautas lu«Ļaunais gars», «Pazudušais dēls», un katrā ziņā
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nenobeigto dramatisko poēmu
uz
eksistenci varētu piešķirt mitoloģiskos bezdibeņus uzvandošam Tērbatas universitātes lektoram Lautenbaham Jūsmiņam ar viņa mūža
darbiem: «Zalkša līgavu», «Niedrīšu Vidvudu» un «Dievu
«Potivara

ar

namu»

«Genoveva». Bez

un

vēl

un

tā vēl

tiesības

Velnu».

Te
cis

Jēkabsonu Kārlis nevarēja vairs izturēt

nu

un

uztraukts

iesaucās:

Ne mazāku

un

sasar-

velēnu

dzejas
Roberts Skarga ar

ir uzvandījis, kā
man liekas,
«Sniegbaltīti», ar «Ave Marija», ar sonetiem, tāpat
Kārlis Krūza, Kārlis Strāls ar sonetu paraugiem, Skalbe ar
savu «Ziemeļmeitu» un arī pats Jukums ar «Grūto nakti»,
tēvs Pāvuls
mūsu mājas
ar
«Pazudušo dēlu», un arī
Jauna gada vakaru teātrī, ar «Miglu» un «Stepju dēlu»

līdumā

savu

«Dienas

Lapā»
izpūst kā spičku

...

Kā tad

nu

to visu

var

tā vienā rāvienā

pēkšņā tukšumā un tumsā sataustīt
vairs tikai vienu pašu Falliju! Pats viņa pseidonīms pie
tam nav nemaz no labskanīgiem. No tā var izcelties pat
un

neveikla divdomība

...

Par to visi

smēja, sevišķi par šādu opozīciju bija gandarīts jaunais viesis, garais Arturs, kas te bija ieradies ar
tikpat garo piebaldzēnu Antonu Austriņu, un arī sāka
iemaisīties debatēs, kā,

piemēram:

skaidrībā par sevi pašu, vai viņš
Fallijs pats
apollonisks vai dionisisks. Kad viņš to uzminēs, tad
varēsim ar viņu runāt. Pagaidām viņa uzskati ir haotiski.
vēl

nav

ir

Pilnīgi pareizi!
piekrita arī dziedonis Rūdis Bunduls, kas te kā neitrālais literatūrā nāca kopā ar artisti
Martu Ozoliņu.
Nekad es dionisisko Falliju neskaitīšu
nobeidza viņš.
vērtīgāku par apollonisko Plūdoni,
Tam acīmredzot

pievienojās arī pats Viktors Eglītis, jo
piekrītot Fallija talantam, tad nu gan drīzāk
Poruka sirdsskaidrībai un panteistiskai mistikai, kas esot
tiešs ievads Fr. Nīčes Zaratustras pārcilvēkam. Un viņam
viņš

ne

visur

ka viņš atrodoties permanentā,
idejiskā cīņā ar Falliju, kurš gribot
mesties par jaunās strāvas iezvanītāju.
esot

tīkami

atzīties,

slēptā literārā

un

apuz-

Mēs paši to iezvanīsim!
pērkona balsī iesaucās
Austriņš, kam visi piebalsoja.
Lai apjēgtu jauno strāvu, Viktors pārgāja uz paraugiem
no

citām mākslām

otra

un

citām

literatūrām. Un te

parādēja gan angļu Vailds ar
portreju», gan Bostonas Edgars Po
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savu
ar

viens pēc

«Doriāna

savu

Greja

šausmu «Mal-

stremu», gan flāmu Moriss Meterlinks ar «Māsu Beatriči»
ar «Bridges klusiem ūdeun «Zilo putnu», gan Rodenbahs
ņiem», ir franču Bodlērs un Malarmē, ir norvēģu Knuts
Hamsuns
manis

ar

ar

«Panu»

«Hanneli»
Heinriks

norvēģu

un
un

«Badu»,

ir vācu Gerhardts

«Nogrimušo

Ibsens

ar

savu

zvanu»

«Pēru

un,

Hauptbeidzot,

Gintu»

un

«Brandu».
Tā bija pietiekoša prominento eiropiešu rakstnieku sērija, lai rastos jel daudzmaz jēgas par jaunās strāvas simboliku. Šo sēriju noslēdza daudzmaz mums tuvākā slāvu
māksla, no tiem kā galvenais pārstāvis poļu rakstnieks
Jaunās Polijas līderis
un redaktors Krakovā, tā saucamās
Staņislavs Pšibiševskis, kas pēkšņi izcēlās visā literārā
pasaulē ar kategoriskas brīvības prasību dzejai un literatūrai, uzstādīdams kā vadošo ideju visai mākslai Malarmē
mākslai.» Radošā māksla
oriģināllozungu: «Māksla
arī literatūrā ir pati sev
pašmērķis. Kaut kāda cita tendence absolūti neiespējama. Tēlot var tikai kailu dvēseli,
pie tam tēlojošam māksliniekam savā radīšanas procesā
pašam sadegot. Un kā Feniksam mūžam atjaunojoties iz
pelnu birgas.
Pšibiševska darbi jau bija pa daļai Artura Bērziņa tulkoti, kā «Homo sapiens», «Zemes bērni», drāmas «Laime»
un
«Sniegs», un mūsu literārā jaunatnē ļoti iecienīti. Nu
nāca laiks tur izpaustās idejas realizēt arī mūsu literatūrā. Mūsu tuvējos krievu kaimiņos, sevišķi Pēterpilī, kā
to attēloja Viktors Eglītis, tas viss jau bija pilnās burās
panākts. Un jaunās vēsmas un strāvas pietātē pret saviem
klasiķiem Puškinu, Ļermontovu, Gogoļu, Turgeņevu, Gribojcdovu un Dostojevski jau bija izvirzījušas ievērojamus
literārus jaunvārdus: Baļmontu, Brjusovu, Bloku, Vjačeslavu īvanovu, Remizovu, Merežkovski, Gipiusu, Majakovski, Leonīdu Andrejevu, Kuprinu un Maksimu Gorkiju, un
daudzus citus arī citās mākslas nozarēs, kas grupējās ap
mākslas
žurnālu
«Mip ncKyccTßa»
(Mākslas Pasaule,
1899—1905), Scrg. Djagiļeva un Filosova izdevniecībā un
kas propagandēja augstākos un varenākos sasniegumus
visā krievu modernā mākslā; demonstrēja to kulturālai
līdzi tam nostabilizēja jaunās strāvas eksisiespēju attīstīties neitrālā «māksla dēļ mākslas»
(l’art pour les arts) virzienā.
Daudziem jauniem, apdāvinātiem, radošiem literāriem
spēkiem te piebiedrojās tādi prominenti talanti citās māk-

Eiropai
tenci

un

un

slas sfērās kā
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mūzikā:

Prokofjevs, Stravinskis, vēlāk Skrjabins, bet
Saļapins;
glezniecībā: Baksts, Benuā, Rērihs, Vasņecovs un Ņeste-

operā
rovs;

baletā: Karsavina, Fokins,

Ņižinskis, Spesivceva;

Staņislavskis ar savu Maskavas Dailes teātri...
Viss tas atšķīrās no līdz jaunā gadusimta sākumam
dominējošā vecā, akadēmiski reālā virziena tik radikāli un
tik dziļi, ka jaunā, ne no kādām tendencēm neatkarīgā virziena māksla būtiski bija savā ziņā revolucionārs lūzums,
atšķelšanās no agrākā, līdzšinējā virziena, tātad dekadence...
(Decadere
atkrist.) Ne pagrimšanas noteātrī:

bet

zīmē,

padziļināšanas

virzienā

uz

intelektuālo

sim-

boliku.
Tā diletantisms kopā ar paralēli sociālām pārvērtībām
un
tā bija tā
bija izveidojies par dekadentismu
jaunā strāva.
Neierobežota

individuāla brīvība

un

patstāvīgi brīvs ceļš

mākslas

radošā

pro-

jeb diletanta uz
mākslinieku individuālistu
bija dekadences mistērija,
jaunās mākslas kults, kas tā sevi norobežoja no reālistiskās kritikas, pseidonacionālistiem un neattīstītā pūļa plebejiskām prasībām.
Tādā veidā un jēgā pirmo reizi jaunstrāvnieku pulciņā
dekadents.
atskanēja vēsturiski liktenīgais vārds
Tā arī Viktors Eglītis, ne par zemu novērtējis jaunstrāvnieku mākslas dziņas un entuziasmu, bija atkāpies no savas
līdzšinējās pozīcijas, ka tikai studētais var tapt par
mākslinieku... Jo mākslai vajadzēja tapt brīvai un radošam garam
brīvai, izkoptai individualitātei.
To, protams, pieņēma jeb, kā mēdza teikt, akceptēja visi.
Teorētiski jaunais virziens bija daudzmaz nosprausts, un
nu
vajadzēja rasties darbiem, kas jauno virzienu apliecinātu. Tā domāja ir demokrātiskais «Fausta» dziedonis no
cesā

no

amatiera

Jaunā teātra

un
zvanu
Indriķa
lējēja lomas radītājs
Bunduls, kuram bija tik daudz zaļoksnības sulas
organismā, ka viņš dziedot vai deklamējot visus savus
tuvākos partnerus uz skatuves vārda naturālā nozīmē apspļaudīja no galvas līdz kājām un varēja restorānā noēst
lielus kvantumus. Tam instinktīvi piekrita arī
un nodzert
aristokrātiskā koķete Jaunā teātra aktrise Marta Ozoliņa,

Rūdis

kuras labvēlību centās

jot

ar

kliedzēju

un

iegūt klusais Edžus Vulfs, konkurē-

tribūnu Bunduļu

un

izsmalcināto estētu

Viktoru Eglīti. Pats pie tam būdams pilnasiņots dekadents.
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Tāpat ekspansīvais Zībeļa partijas dziedonis, Eizenšteina
partijas veicējs «Sikspārnī», cionista Nahmaņa eksaltētais
Pāvuls ar savu Natašu, kutēlotājs Cirikova «Žīdos»
muzikalitātei ļoti simpatizēja garais, ļoti īsredzīgais
ras
komponists Emīlis Dārziņš, kas te bieži nāca. Arī Depše ar
planšeti un burvju vijoli, ar savu plaušu draugu, notāra
Brekekeksa
lielisko
tēlotāju
«Sikspārnī» un
radītāju
«Zvanā» gaišmati Vijumu Vēveri, kuram nekādi nevēlējās
augt ne ūsas, ne bārda, kā jau iedzimtam aktierim, bet
mati bija kupli, un viņš apzinājās sevi par anarho-individuālistu mākslā. Tāpat viņu abu apmātā draudzene, ārzemju studijām izplaukušā grand deklamatore Biruta Skujeniece, siržu individuāliste, kura nēsāja jostā paslēptu
miniatūra kalibra brīnum daiļi slīpētu, pielādētu brauniņu.
Arī Edžus Virza ar savu simpātiju, slaido Zemgaliešu Birutu, un nopietni bālo, viņas labvēlības cienīgo Kārli
Strālu, kuri vienprātīgi atzina, ka šī jaunā strāva ir franču
gaumē, kā to bija raksturīgi viņiem notēlojusi Biruta Grencione, kas pa lāgam bija dzīvojusi Parīzē un tikai nesen
bija no turienes atgriezusies. Arī Skalbe un Krūza, kuri
priecājās, ka nu izeja no burvju riņķa ir atrasta un arī
Akuraters būs priecīgs, kurš gan šurpu vai nemaz nenāca
aiz greizsirdības uz Jukumu
Eglīti. Arī Marija Leiko ar
samtaino balsi un savu pielūdzēju pastrupo Jāni
Gūteri,
kuriem bija tāļi nākotnes nodomi, kas arī sniedzās pāri
robežai

uz

ārzemēm.

Vissajūsminātākie bija Saša Strāls, Jaunsudrabiņš un
Zeltiņš, kuri lāstoja akadēmisko Blūma skolu un nevarēja
vien apturēt Zeltiņa priekus par atraisītām rokām un nākamo impresijas ēru, kas dos gluži jaunu krāsu ziedu, pie
tam ar paškombinētām un pagatavotām krāsām,
gleznojot peizāžus kaut uz ielu asfalta. Tad mēs būsim īsti dekadentiski meistari, kas

pašai Atēnai Pallādai pārmālēs

un

pārsmiņķēs no jauna viņas glezniecisko, bet nobružāto
seju! Bet Jaunsudrabiņam margoja apziņā viņa pirmo
«Vēja ziedu» drosme, «Traģēdijas» paradoksālisms un tālā
perspektīvā šķirstošās un čabošās «Baltās grāmatas» lapas
Emīlis
...

Dārziņš spēlēja uz klavierēm Loengrīna «Kāzu
godu dekadences atklāsmei, tad fragmentu no
«Traģēdijai» iecerētās mūzikas. Pavadīja Bunduļa vareno
dziedājumu par «Vēl mums ir ziedošais jaunības laiks»,
tad Natašas
sirsnīgi izpildīto paša Dārziņa «Teici to
stundu, to brīdi». Tad Biruta deklamēja kaut ko jaunu,
maršu» par
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gluži jaunu un kaistošu no Aspazijas «Sarkanām puķēm»
pašu kodolu
Raiņa «Tālām noskaņām zilā vakarā»
smeldza:
kur
tad tagad
un
visiem
«Kalnā kāpēju»...
jā,
Aspazija ar Raini? Jā, viņi savā paredzējumā laikam nebija kļūdījušies, pārvērzdamies uz daudz gadiem gājēju
putnos un aizlidodami uz brīvāko un siltāko Itāliju.
Un Jaunā teātrī patlaban virmoja un šalca, skaļi dimdēdama, revolucionāro nemieru priekšvakara klusumā
sidrabainā, tad sārtā šķidrautā tērptā Aspazijas «Guna»
It kā pārceļojusi šurp no Grilparcera argonautiskiem dzīves
sapņiem.
Ek, kaut kas liktenīgs brieda un gatavojas! Jaunās strāun

...

vās!

Depše tvēra savu burvju vijoli, un atkal valšķīgi
tāmēļi atskanēja burvīgais Sūmaņa «Sapņojums»
pat bez pavadījuma, jo Indijas virtuozs, Dārziņam brīnoties, tāda neatzina. Viņa vijolei bija pašai sava «mūzikas
dvēselīte». Tā viņš mēdza teikt.
Bet tad cēlās Arturs Bērziņš un teica:
Draugi, diezgan teoretizēts un sapņots, arī muzicēts, tagad pie lietas!
Mans priekšlikums būtu
apvienoties visiem jaunstrāvniekiem kaut kādā taustāmā un redzamā dekadentu apvienībā. Lūgsim, lai Viktors Eglītis dodas uz Pēterpili pie
viņam zināmā dekadentu centra, nones tam mūsu pulciņa
dekadentisko jaunstrāvnieku sveicienu un dabū no viņiem
attiecīgus statūtus un direktīvas tāda paša pulciņa vai
draudzītes dibināšanai latviskajā Rīgā
Sis priekšlikums nāca īstā momentā, visi sajūsmināti
tam piekrita, un Viktors Eglītis izteica pilnīgu un sirsnīgu
gatavību uzupurēties šādam cēlam nodomam un darīt visu
iespējamo, lai šī vakara dekadentisma kristības neizvērstos
tikai cēlos nodomos, bet aktivizētos un realizētos mērķveidīgā rīcībā, uz kuru drīz vien aizturētu elpu noraudzīsies
Arno

un

...

visa kulturālā

Latvija
Vienīgi neapmierināts likās Jēkabsonu Kārlis alias Roberts Skarga. Ek, kā viņš tā bija ļāvis te laurus plūkt
Viktoram Eglītim! Viņš taču pats to bija tikpat labi sen
jau noskārtis un zinājis. Un nu goda pilnā komandējumā
uz
Kārlis Jēkabsons, bet tas
Pēterpili dosies ne viņš
rūdītais balamutis Eglītis, kas nemaz nevar vēl kā dzejnieks mēroties ar viņa muzikālo pantu, kuru komponisti
jau liek mūzikā. Un ar sonetu meistarību jau nemaz ne.
Tikai ar savu prozu viņš var kaut cik spekulēt...
Liecies nu mierā!
apsauca viņu Pāvuls un Arturs,
...
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Neievies mūsu vidū jau
Kārļa sašutumu.
paša sākuma šķelšanos! Labāk nokristīsim šo jaunās
Un Pāvuls lika jūsmotāstrāvas pirmdzimto, kā nākas!
jiem galdā gan vīnu, gan alu. Un sākās!
iesaucās
Lūk, tas ir pareizi!
garais Austriņš.
lesildīsim rīkles, un tad arī es varēšu tā no sirds padziedāties īstā piebaldzēnu folklorā pēc tā eiropeiskā mūzikas deserta, ko mēs nupat dzirdējām un bez elpas baumierinādami
no

dījām

...

Austriņš jau grieza polkā ir saiemas dāmas, ir kautro
Krūžu un Vulfu, Dārziņam improvizējot tautas dejas.
iesaucās Arturs Bērziņš.
Tā, lūk, man patikās!
Tas jau tikpat kā Eleuzijas dārzu mistērijās!
Un
arī
viņš savām elefanta smagām kājām konkurēja ar
smagā svara Bunduļu, kas bija veikls dejotājs, un puķu
neapgāza, bet Arturs sašķaidīja vienu mirti un prāvu ģerāniju, Natašai nenosargājot tās uz lielā loga, palodzes.
Un tad, Emīlim pielāgojoties uz klavierēm, palaida savu
bazūni garais Antons. Tur bija ko dzirdēt un arī ko baiļoties, lai nesaplīst lampa vai neizsprāgst kaplodziņš. Varoņtenors Bunduls ir nemēģināja ar Antonu spēkoties vai
mēroties, jo tā dabīgā, nenostādītā komēta a pistona, arī
trombona balss nebija ne nokausējama, ne apturama.
Šinī jūklī Viktors, smalki izdejojis valsi ar Martu Ozoliņu, kavējās tās tīkami intīmā un valdzinošā sabiedrībā,
Vulfam pasīvi asistējot, jo viņš nedejoja un Marta tikai
grasījās viņu mācīt, tāpat kā Grencione to darīja ar nedejotāju Virzu, kas gan kūļājās ap graciozo papeli kā spole
ap vērpējas ratiņa asi, un tas izskatījās ļoti amizanti.
Vajadzēja, vajadzēja arī dekadentiem gūt sabiedriskas
manieres, kuru tiem stipri trūka. Biruta Skujeniece gribēja izkustināt arī Skargu no viņa pasīvās bezdarbības,
bet viņai neizdevās atdalīt viņa biezo muguru no sienas,
pie kuras spiedies un krēslā atzvēlies viņš kaut ko pie sevis deklamēja
laikam no sava sonetu cikla. «Kārlis ir
iereibis,» viņa nodomāja un pārgāja pie Depšes un Vēvera,
kuri saķērušies laida vaļā matrožu deju. Ar pūlēm tos izšķīrusi, viņa ar Depši demonstrēja ļoti slaidu, priekšUn

zīmīgu valsi, kurā ar skaudību noraudzījās Pāvuls.
Bet tad viņu iztraucēja Arturs, vezdams to pie Jēkabsona, kurš kā acīm redzams Eglīša opozicionārs varot palaist kaut ko netaktisku.
To

viņš nedarīs,
galvoja Pāvuls.
zināt,» domāja Arturs. Viņi piegāja pie Skargas.

«Nevar
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tūdaļ uzbruka Pāvulam ar pārmetumiem,
Pāvul, esi ļoti naivs, balstīdams to Vikkā vienu otru, tikai mēģinās gremkurš
tāpat
toru,
tevi,
Kā tad!

Tas

teikdams:

Tu,

dēt, ka tas bija redzams no viņa «Pazudušā dēla», kurā
viņš tevi tavā īstā vārdā kā Ķīvīšu Pāvulu ir izcūkojis
visas pasaules priekšā. Un tagad visi kalsnavieši, vietalvieši un ļaudonieši, to lasīdami, tik vien zin kā mēļot par
tevi kā par pazudušu dzērāju un plenderi... Kā tu viņam
to vari piedot vispār un vēl te mūsu pulkā balsot viņam
par labu?

...

tā ir
atbildēja Pāvuls smiedamies,
mēs esam bez tam draugi. Gan es
izdevīga brīža atdarīšu un vēl ar uzviju
ironijā un tonī, gan jau kādreiz būs gadī-

Nekas, Kārli,

privātā
to viņam pie
gluži smalkā
jums, tikai ne
mūsu

Taisni

lieta,

un

šodien

...

klājis vaļā, lai mazinātu
Pēterpils uzdevumu, kas
viņam nu uzticēts. Es, piemēram, to arī būtu izdarījis
un varbūt vēl
godīgāki un labāki.
viņa

šodien

iedomību

un

es

būtu

šanses

to

to

uz

Nu, Kārli, nevajag lielīties jau iepriekš,
piemetiLabāk iesim pie viņa un tu sadzer ar viņu
«tu» brālības, un tas nāks lietai tikai par labu.
Te pie-

nāja Arturs.
nāca

klāt

Nataša.

Nekad!

Es neiešu nekad zemoties
Tā
un

nav

ierēcās

nekāda zemošanās, tā ir tikai

attiecību labošana,

pēkšņi

Skarga.

viņa priekšā!
draugu būšana

teica Pāvuls.

lemaisījās strīdu arī Nataša, gribēdama apmierināt
Skargu.
Šoreiz, Natašas kundze, bez miera eņģeļa starpniecības! Es brīnos par Pāvula gļēvulību, kurš sūta mani pie
tās staigājošās enciklopēdijas... Es, protams, neiešu, bet
jums par miera eņģeļa lomu pienākas, lūk, kas... to gan
jūs esat pelnījusi.
Un, pirms kāds varēja aizkavēt, Skarga bija aptvēris
Natašu, piespieda to pie sevis un noskūpstīja uz pašām
lupām, pirms tā paspēja viņu atgrūst krēslā atpakaļ un
pirms Pavuls vai Arturs to spēja aizkavēt. Tad Pāvuls
pēkšņi salecas ka dzelts, pa daļai gan teatrāli, bet, gan
likās, tomēr aizskarts, un uzkliedza:
Kārli Jakobson! Par šādu

mana
drauga, manis paša
apvainošanu tu esi pelnījis, lai tevi tepat
uz vietas parmāca!
Un, atkāpies pāris soļus, Pāvuls pēkšņi izrāva no kabatas revolveri... Un, pirms kāds to
spēja aizkavēt, Pāvula
un
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manas

sievas

roka

revolveri

ar

krūtīm

un

pret Jekabsonu Karļa

izstiepās taisni

atskanēja šāviens!...

Visi apjuka un noklusa. Jēkabsons sagrīļojās krēslā, nāvīgi nobāla, nenoģība un nepiecēlās kājās, bet kļuva kā

stulbs, nekustošs

un

mēms

...

drausmi noteica Paķēra taisni sirdī...
mierīgi iebāza revolveri kabatā

Laikam
vuls

un

...

Ūdeni, ūdeni! Steidzami ārstu!

Policiju! Kāds negaidīts skandāls!

murmināja

viens pēc otra pieskrējušie līksmotāji.
Bet Skarga ari tagad vel nebija atžirdzis. Tikai

un

sauca

muti

un

bolīja acis

Nevajadzēs laikam
zēja Pāvuls.

platīja

...

ne

ūdens,

ne

ārsta

ironi-

...

viņam kausu alus vai glāzi
groka, un Emīlis tomēr lai spēlē «Marche funēbre»! Revolvera lode acīmredzot ir nekaitīgi izgājusi cauri krūtīm
un iestrēgusi sienā
Pasniedziet

...

Un Jēkabsons tiešam

apgriežas krēsla

sardas sienā saskatīt lodes

un

meģinaja

man-

caurumu.

Daži, sapratuši situāciju, jau saka smīnēt un pat smieBeidzot, uzdzerdams alu, Jēkabsons izdvesa:

ties.

Pavul, to
trisks

šaut

gan negaidīju,
tāda tuvuma!

nu

no

ka tu

būsi tik

ekscen-

Teātra

inspicients revolveri ir lietpratīgi pielādējis,
izrādē es to varēšu lietot pilnīgi nekaitīgi...
Un nekā ekscentriska tur nav, vienkārša butaforija
rīt «Zīdu»

un

...

Tomēr

dekadences kristības bija mazliet iebojātas. Un
vairums viesu taisījās mājās. Arī Kārlis Jēkabsons alias
Roberts Skarga stīvi

gāja, pat neatvadījies un rokas ne
Bet daži palika,
Pāvulam, ne Natašai nesniedzis...
un
aizgājēji jau aiz vārtiem vēl dzirdēja Austriņa bazūni,
kas skaudri vilka:

Apsegloju melnu kuili, melnu kuili
Un

uz krodziņu, ai-ja,
uz krodziņu!
viņam akomponēja
Daži kūmas vel turpināja svētīt jaunstrāvnieku dekaden-

aizjaju

Un Emīlis

ces

kristības līdz rīta

...

ausmai.

Kādu dienu vēlāk, kad paša Pāvula nebija mājās, Jēkabsonu Kārlis tomēr ieradies vizītē pie Natašas un, atvaino-

joties par aizvakarējo incidentu, lūdzis atļauju vēlreiz apskatīt mansardas sienu pret to vietu, kur
viņš sēdējis, vai
tur tomēr neesot cauruma no revolvera lodes.
Un

brīnījies, ka ta nevarējuši sameklēt.
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—Hm

...

hm!

arvienu, līdzīgi
svaru

—tā norūcis

rezignēti aizgājis. Kā
kordebaleta, visu savu
zābaku purnu pašiem pirkstu ga-

ārštata baletēzei

gravitēdams

uz

un

no

liem.

DEKADENTI
VII

Sākās visāda kustība

un pārvietošanās.
trokšņainās dekadentu saiemas turpinājās. Vienu vakaru no kaimiņu vis a vis telpām pienāca
deputācija, lūdzot saiemas dinamiku sašaurināt mīļā mājas miera dēļ.
Tie izrādījās socdemu konferenču locekļi brāļu Asaru
Jāņa un Hermaņa
idejiskā aizbildā, kur arvienu valdīja
noslēpumains pagrīdes klusums. Jo bez brāļiem te nāca arī
ievērojamā Jaunā teātra aktrise Tija Banga ar savu balstītāju, stingro teātra kritiķi, zobārstniecības maģistru,,
literāri pazīstamu «Dienas Lapā» ar pseidonīmu Zoilos
jeb Coilos. Tur valdīja konspiratīvs klusums.

Pāvula mansardā

Tikai reizi tika

padzirdēts,

ka Hermanis

ar

Zoilosu nikni

strīdējās vai līdz pat zvaigznēm par to, kas pareizāki ir
rakstāms: alkoloīds vai alkaloīds? Citādi jau nu tur visā
klusumā tika apstrādāti augstās politikas jautājumi, kas
bija pārvēršami aktuālos lozungos un rezolūcijās. Tāpat
kā Pāvula mansardā, tikai citiem principiem un citām vajadzībām un mērķiem, kas nemaz nesaderējās ar jaunās
strāvas mākslas dekadenci, un to socdemi varēja uzlūkot
tikai

naidā

zibošām

acīm.

Arī nozākāt visādām aizdomu

pilnām baumām par it kā tur notiekošu bohēmisku izdzīvi
un pat orģijām
To nojauzdams un zinādams, Pāvuls deputātus mīļi informēja, ka dekadentu saiemas dinamikā vai skaļumā nav
garantējams nekāds atslābums, bet gan drīzāk pieaugošs
...

crescendo...

Deputāciju jau nu tas nepārsteidza, bet rezultāts bija
ka gluži negaidot socdemu mansardas stūrītis pārkravājās uz citurieni un viņu atstāto telpu noīrēja savām
un
saiemas vajadzībām Pāvuls, tā iekarodams visu jumta
tas,

stāvu.

tūdaļ šurpu pārnāca uz dzīvi Edžus Vulfs un visādi
personīgi un sabiedriski. lerīkoja, starp
kļuva ērtāki
citu, reprezentācijas vai pieņemšanas telpas, kuras izgreznoja saviem darbiem Saša Strāls un Voldemārs Zeltiņš.
Un
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Viņi te izstādīja: Strāls savu prāvo gleznu «Dionisa mīlas
skavās», kur apolloniski daiļš jauneklis tiek septiņu nāves
grēku žņaugts kā Laokoons Vatikāna klasiskā čūsku
Zeltiņš uz milzīgas maisa drēbes trieptu
grupā. Bet
ainavu: «Paradīze zemes virsū», kur rudenīgu koku paēnā
mirdzēja baltu kapu špaleras. Virs šīm gleznām bija novietots dīvainiem hieroglifiem izrakstīts plakāts, kur varēja saburtot lozungu:
«Akadēmisko sukcesiju vajag veikt ar ekspresionistisko
secesiju, bet nevainīgo un sirdsšķīsto impresiju ar dekadentisko vivisekciju!»

Starp citu, viņi te arī bija ierīkojuši savu pagaidu ateljē,
solīja pagatavot naturālistiski misteriozas portrejasno
natūras. Te nu varēja omulīgi aprunāties dekadentu topošo
izdevumu redaktoru kolēģija
Ed. Vulfs, Kārlis Strāls
un Arturs Bērziņš, arī K. Krūza un Ed. Virza par projek-

kur

tētiem:

dienas

avīzi

kuros

«Rīta

Blāzma»

un

mākslas

žurnālu

apsolīja visa jaunā
strāva ar Akurateru priekšgalā, bet tam bija maz laika.
Tas bija ļoti aizņemts soc. revol. «Savienības» politiskā
bišu spietā, kurš aplidoja visus lauku novadus.
«Dzelme»,

savu

līdzdarbību

Vienīgi žurnālists Žanis Gruzevskis reiz iegriezās te pie
un
sekreti apjautājās, vai «Savienība» nevarētu
Valsts bankas kantorī taisīt kādu «šībungu» savas revolucionārās kases līdzekļu pastiprināšanai,
jo krieviem tas
jau bija izdevies Viborgas bankas kases ekspropriācijā.
Pāvuls paraustīja plecus par šādu jautājumu no pazīstama
žurnālista, kurš gan Rīgā bija «Savienības» sekretārs, un
atbildēja:
Pāvula

Es tev ieteiktu labāk iestāties darbā mūsu
ses

jaunā pre-

orgāna redakcijā, metot pašnāvības domas pie malas

ka

priekšlaicīgas. Jo tikai tā varētu beigties uzbrukums
man varbūt vēlreiz būtu jāaptraipa savi pirksti
cilvēka asinīs, pārbaudot jums atņemto naudu, kā tas bija
ar dzelzceja arte|nieka asinīs samērcēto kroņa naudu, kad
tam bija uzbrukuši bundisti
pie pašas bankas. Bez tam
esmu dekadents, un ar to viss ir teikts!
Un Žanis gāja.
bankai. Un

Vai re, kādas lietas mums nāk priekšā,
ticēja šo konfidenci Natašai, kad abi gāja
tagad volontierēs bija arī Nataša.
Dots

darītu, ja

pret dotu,
es

smejas viņa.

arī tev uzticētu kādu savu

Pāvuls
uz

uz-

teātri, kur

Piemēram, ko tu
noslēpumu?

Nu, nu! Kādu tad?
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Kāds tev pazīstams mīlas revolucionārs taisās slepeni ekspropriēt ne bankas naudu, bet manu sirdi... Un,
ja tas notiks, ko tad?
Nu, tad es bušu beidzot glābts.
No ka?
No tevis.
Birutas?

Un

ekspropriēšu savukārt citu sirdi.

...

Varbūt.
Bet kur

paliks tavs konkurents Depše ar savu planburvju vijoli?
Ko darīs Depše? Atgriezīsies reiz savās Ļaudonas
lauku mājās, lai lāpītu un dziedētu savu uz mūžu ievainoto sirdi; un taps par kārtīgu lauksaimnieku. Un, lauku
meitās iedams, drebinās savas vijoles burvīgo mūzikas dvēselīti. Un tā, nabadzīte, gan vaidēs, gan līgos.
nobeidza Nataša.
Neapskaužama idille,
Jā, iluzoriska mīlas idille!
papildināja Pāvuls.
Nebija vaļas daudz par tādu romantiku domāt.
Ja lielās publikas masai vai ikvakarus revolucionārās
gribas iestiprināšanai Jaunā teātrī deva dimdošo «Gunu»,
tad putojošam «Savienības» devītajam vilnim arī vajadzēja pakulainas, viegli svilstošas degvielas. '
Jaunā teātrī notikās Rīgas politehnikas studentu vakars
sociālrevolucionāru «Savienībai» par godu un par labu.
Internacionāla rakstura vakars ar jauktu programmu un
nacionālām dejām, bet latviskā fonā, jo «Savienība» bija
būtībā revolucionāri tautiska organizācija. Studentu vienību mistrs šinī vakarā bija ārkārtīgs, jo te bija reprezentēts vai viss cara Krievijas tautību «lupatdeķis» no Kaukāza līdz Somijai un no Polijas līdz Aizurālu Sibīrijai.
Bābeles tornis un Sodoma ar Palestīnas «Nāves jūru» jeb
«mertveckuju» aizkulisēs, kur notikās trakās runas un kā
pērkoni dimdēja mītiņu lozungi. Arī garšļaukus te varēja
atdusēties kādu brīdi līdz atžirgšanai tie, kuri bija zaudējuši gravitācijas līdzsvaru. Tur dzīvība un rosība sākās jau
agra pēcpusdienā, visu sagādājot, dekorējot un greznojot.
Un tad pievakarē ārkārtīgi pārpildītā zālē sākās lielais
festivāls. Savstarpēja apsveikšanās un nacionāli kostimēto
šeti

un

grupu himnas un folklora.
No teātra
puses latvju grupā

piedalījās

Pāvula

teātra

vajadzībām organizētais kostimētais dziedoņu ansamblis,
kura bija arī «Pērkonkora» dižu balsu vīri, arī Jurisons
savu
lauvas rīkli un dziedoņi no bijušā
baznīcas kora ar Natašu priekšgalā.
ar
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Pārdaugavas

speciāli uzaicinātai mūsu
populārai
paudējai Malvīnei Vīgnerei-Grīnberģei dižajā publikā nebija gandrīz nekādu parasto māksliniecisko panākumu. Noskanēja pat dažs rets nekulturāls
un demonstratīvs svilpiens, un viņa izbiedēta, nervozi satraukta aiz kulisēm pat apraudājās un bija Pāvulam jāmierina. Bet kora ansamblis ar savu lokano to pašu tautas
dziesmu izpildījumu guva studentos vētrainu piekrišanu.
Un notikās kaut kas dīvains:
tautas dziesmu

Un Malvīne to vien histēriski atkārtoja:
Kā nu es tā
varēju izgāzties?! Nesaprotami, nepiedodami! Un tādā vakarā! Kā

tas varēja notikt? Kāds iemesls? ...

pieder pie momenta ačgārnībām, pie politiskās
paskaidroja Pāvuls,
gan citu
kaprīzes untumiem,
Bet viņa, nepelnīti aizvaireizi gūsiet gandarījumu.
nota, pat atteicās no tālākās uzstāšanās. Un to pārņēma
Tas

koris.
Un tad norisa vēl kaut kas

neparedzēts. Pāvula ansampiedevām izpildīja gluži vienkāršu, tulkotu sibīriešu
repertuāra dziesmu «Katordznieku maršu», kurā ar klavieru pavadījumu, korim vedot brumbalsu piedziedājumu,
Natašai dziedot melodiju un Pāvulam uz'ķemmes to duetā
pavadot, vīriešiem žvadzinot katordznieku ķēdes smagu
katorgas soļu tempā, savādai, dīvainai melodijai uztraucot dzirdi un klausītāju sirdis, visa koncerta zāle saplaka,
kā kāda smaguma spiesta, kā kādas aukas gaidās un nojautās... Un tad pēkšņi sākās negaiss: piekrišanas vētra
nebija apklusināma, kliedza, dauzīja krēsliem grīdu, studenti kāpa uz skatuves personīgi pateikties nelielā, tik aizVēl trīs reizes bija jāatraujošā ansambļa dziedoņiem
kārto šis katorgas «kandalu» jeb ķēžu maršs, un sabangota zāle prasīja un kliedza, lai atkārtojot to vēl un vēl...
Beidzot bija jāiejaucas vakara rīkotājiem, mierinot klausītājus. Un, kad šo maršu beidzamo reizi dziļi apakš skatuves tālā tālumā, pie tur novietotām ērģelītēm, tiešām mākslinieciski, kā pēc pārciestas aukas, atkārtoja, tad ilgi bija
nāves klusums zālē. Visi izjuta tiešām līdz pamatiem
smago
Sibīrijas katordznieku, Dostojevska «Miroņu namā» attēloto apvainoto un pazemoto likteni.
Tas arī revolūcijā bija svēts moments, un to nevarēja
aizmirst nekad, nekad. To varēja tikai reizi mūžā
pieblis

...

dzīvot.

ledegas atkal smaidošās ugunis, un sākās viesīgā sakā dzirnakmeņu klabieni atkal vaļā palaistās dzir-

dzīve

navas.
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Nataša un Pāvuls itin dabīgi nokļuva šī vakara apmeklētāju un darinātāju uzmanības centrā. Nataša dejoja otrā
polonēzes pārī ar skaisto armēņu studentu
dzejnieku
un
mākslinieku Arbeliani, bet Pāvuls, nosmīnējis par šo
studentu aprindās pazīstamo sieviešu siržu ekspropriatoru,
nogrima un tika absorbēts «mertveckajā» jeb nirvānā.

dabūja dzirdēt runās,
kādas nevarēja
mūsmāju dekadenti ne iedomāties, un te mati uz galvas
vai stāvus cēlās, bet acis visiem spulgoja politiskās kaislībās. Tāpat fosforiski, kā tas bija Depšem spiritiskā vakarā,
bet te tas vēl bija pastiprināts ar «spiritus viņi», un daudzi pa kaktiem jau bija blāvā nemaņas transā. Rīt bija
svētdiena, tātad laika diezgan. Un arī Pāvuls, pārliecinājies, ka Natašas bruņinieks kņazs Arbeliani ir centīgs un
neatlaidīgs siržu pētnieks un aprūpētājs, atkal nogrima
nirvānā, lai kaut reizi svētlaimīgi un no sirds aizmirstos.
Sadzēris ar daudziem sirsnīgas «tu» brālības un dažādās kompānijās tiku tikām izdziedājies vai līdz aizsmakumam, viņš ir neatģida vairs, kā viņš bija nokļuvis jau rīta
gaismā kopā ar Natašu savā mansardā
Tik tā vēl ņirbēja mazliet kā ziemeļkāvu gaismā, ka līdzi
viņiem bija atkūlies arī Arbeliani un ilgi mocīja kaktā
klavieres, dižodamies ar bezgalīgām fantāzijas rulādēm
uz
Kaukāza motīviem, bet Edžus Vulfs kaisli ar viņu nezin
par ko debatēja, un Nataša pastarpām dziedāja čigānu romances kņaza klavieru pavadībā. Kņazs arī kaut
ko melodeklamēja
Labi, ka te bija Edžus, kas varēja
aplaudēt.
Pēc pamatīgi nosvētītām paģirām konsekventi nāca neun vēl kāda!
izbēgamā reakcija
Pirmdienas rītā, tikko Pāvuls bija sakopies doties bankas darbā, gluži negaidot atskanēja draudīgs durvju zvans
un
mansardā ielauzās policijas iecirkņa uzraugs Ozoliņš,
kurš uztraukti un it kā nobijies izdvesa:
Tur

nu

dziesmās

gan
un

studentu šaurā lokā

debatēs

nedzirdētas

lietas,

...

...

Pie vārtiem

pili pie

stāv važonis...

Brauksim

acumirklī

uz

pie
Uz pili? Ko tad tur?
Pie, pie paša
gubernatora!
...

...

Gubernatora?!
Pavēlēts pa telefonu. Nevarēja nekādi apslāpēt. Ir
jau kāds pastarājies un sapūtis pašam ausīs... Nu, par
aizvakarējo studentu vakaru un to slaveno «Katordznieku
maršu» ... Jābrauc izskaidroties!
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attapās Pāvuls.

Ahā!

Ta lieta ir skaidra,

un

te

komentāri ir lieki. Brauksim!
Vulfs jau bija aizgājis uz redakciju. Uz Natašas jautājumu, kas tur ir, Pāvuls caur durvīm mierinoši teica:
Nekas! Kurjers no bankas. Steidzami jābūt darba...
Un pēc mirkļa viņš ar Ozoliņu važonī jau trieca uz pili.
Pa ceļam iegriezās Neldnera muzikāliju veikalā, paķēra
tur kādu nošu eksemplāru un lika to apzīmogot. Drīz viņi

apturēja pie pils.
Pie vicegubernatora!
Tur jau viņu gaidīja.
viņiem
Va
velns!_
pavēlēja. Ahā! Pie niknā Bogajevska
Ozoliņš palika ārpuse, bet Pavulu ielaida kabineta un
...

aizcirta durvis.
Pāvuls teica žirgti
jūsu ekselence!
piesoļoja milzīgajam rakstāmgaldam, aiz kura,
kā pāvis izlaidies, tupēja vicmundierī bargais Bogajevskis,
smēķēja cigāru un tīrīja nagus. Uzmetis asu skatu Pāvulam, viņš, neatņēmis sveicienu, uzsāka robusti:
Tad jūs esat tas, kas aizvakar tajā revolucionāru
peklē, Romānova ielā 25, uzdrošinājāties studentu vakara
programmā izpildīt to skandālo «kandalu maršu»?
es
ar
savu
Tieši tā, jūsu ekselence,
Pārdaugavas
Pāvuls.
baznīcas kori!
bezbailīgi
atbildēja
Esiet sveicināti,

un

droši

Jūs

ar

baznīcas kori? Hm... kā tad tā?

Pazīstami

studenti

uzlūdza

padziedāt

labdarīgam

mērķim.
Jā, jā! Ir gan labdarīgs mērķis tādam aizliegtam beziesaua?
gabalam! Un jūs tik pūšat vaļā. Ko

cenzūras
cās

draudoši

Bogajevskis.

Nekādi ne!
«kandalu maršs»

Atļaujos paskaidrot jūsu

ekselencei:

šis

ir

pilnīgi atļauts, Sibīrijā Pēterburgas
konservatorijas profesora Gartevelda uzrakstīts tautas motīvs, ko viņš vēl nesen te, cauri braukdams, ar savu ansambli izpildīja Rīgā dotā koncertā. Un notis ar dabūjaUn Pāmas pie
Neldnera, laipni lūdzu pārliecināties.
vuls nolika viņam priekšā svaigu nošu lapu ar Neldnera
magazīnas zīmogu.
a?
Ko
brīnījās Bogajevskis.

Tad paķēra nošu
lapu, ieskatījās tanī un, teicis
«drājaņ čepuhā!», piezvanīja. leskrēja kā no pistoles izšauts dežurants. Pasviedis tam nošu lapu, viņš uzsauca:
Nekavējoši izņemt, konfiscēt un noliegt! Ko tāds profesors jēdz no politikas?! Un jūs, jaunais cilvēks, ar savu
baznīcas kori varat arī turpmāk slavēt Dievu, caru, troni
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un

tēvzemi, bet ieteicu stingri

atturēties

no

šādiem stu-

dentu

rīkojumiem labdarīgam mērķim
jo vairāk tāpēc,
ka jūs esot vēl arī Valsts bankas ierēdnis. Tas jums jāiegaumē, es jūs brīdinu! Dežurants jums aizrādīs, kas darāms tālāk. Varat iet!

izdvesa Pāvuls, atklanīPateicos, jūsu ekselence!
jās un gāja, kā no elles sprukām vaļā ticis. Pēc brītiņa
viņš jau bija pilsētas pirmā policijas iecirknī, kur pristavs
ieprotokolēja visu to pašu, ko viņš bija paskaidrojis vicegubernatoram. Un tādi negaidītais piedzīvojums beidzās.
ledams uz darbu bankā garām Neldneram, viņš pārliecinājās, ka policija izstiepa no magazīnas laukā biezu nošu
paku. Tur aizsoļoja žvadzēdams «Katordznieku maršs».

VIII
No

Pēterpils bija atgriezies Viktors Eglītis. leradies depie Pāvula, veselu vakaru stāstīja sanākušiem par saviem piedzīvojumiem metropoles mākslas
bohēmā. Nodeva no tās sirsnīgus sveicienus un novēlējumus, arī norādījumu organizēties idejiskā kopībā vai biedrībā, kāda viņiem ir un saucas «Ziloņa snuķis»
kadentu mansardā

...

Lietas būtība nav
piebilda viņš.
nosaukumā, tas tikai simbols, jo zilonis ir gudrākais dzīvnieks un viņa snuķis ir varens ierocis. ledeva man arī statūtus un instrukcijas, var būt, ka tos varam pielietot arī

Nesmejieties!

mēs. Lai
gan mūsu
dibinātu biedrību

dekadentu

ir

par

maz,

lai

no

tiem

...

Un nosauktu to par
arī te

jās Jēkabsons, kas

iesmē«Suņa» vai «Kaķa asti»,
bija opozīcijā Eglītim, teikdams,

ka

viņa Pēterburgas guvumi ir maznozīmīgi.

es

no

par nožēlošanu, gudrības
turienes atvest nevarēju. Bet

Jā,
ka

diplomu Jēkabsonam
vienīgi konstatējumu,

«māksla
mūsu idejiskā platforma
mākslai» ir tā
pati, kas viņiem. Tikai ar mazu nokavējumu. Tur jau dekadencē radušies ir apakšnovirzieni. Tā Bloks, Ivanovs,
Berdjajevs ir ceļā uz neoklasicismu; Baļmonts, Brjusovs
Remizovs
un
uz neoromantiku;
Gorkijs krasi novirzās
socdemu tendenci; tikai Andrejevs,
uz neonaturālismu
ar
Merežkovskis, Gipiusa un grupa futūristu stāv nesatricināmi zem dekadentisma simbolikas karoga. So
beidzamo
kā sintētisko kopvirzienu viņi ieteic arī mums.
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Jo

atgriešanās pie klasicisma vai romantikas ir rep-

tīlisms, tāpēc nost
Un, eo ipso,

ar

iesaucās Jēkabsons.

to!

mēs
pārsauca to Arturs Bērziņš,
stāvam un paliekam pie simbolikas, simbolikas un vēlreiz
lai dzīvo Andrejevs, Merežkovskis un
pie simbolikas,
Gipiusa, un vēl Pšibiševskis un Meterlinks!
Es vairak piekristu futūrismam, kad jau, tad jau!

tiepās Jēkabsons.

ķerts,
piezīmēja Eglītis.
Visupirms
jātop akmeistiem, tas ir, nobriedušiem, kā tas ir
Pēterpilī, lai uzdrošinātos runāt par futūrismu, citādi var
iznākt tikai mūsu šauro spēku skaldīšana un sadrumstalošana. Lūk, arī Ainas Rasmeres literārā salonā, kur idejiski
valda Fallijs, nākotne ir mākslas žurnālam «Zalktis», kuTas par tālu

mums

būs skaidri

ram

nomanāma

neoklasicisma tendence.

Tāpēc jau Fallijs arī šurpu nerāda ne acu, kaut gan
no
Ķēniņu ģimnāzijas līdz šejienei tikai daži desmiti
soļu,
piezīmēja Bērziņš.
Pēc «Nellijas», krājuma «Krēslā» un esejas «Daile,
spēks un milzums», arī pēc «Selgas» un «Dzeltenā vanaga» viņam te nekā līdzīga akmeisma briedumā nav. Ko
tad viņš te darītu?
rezonēja Eglītis.
Mēs

ar

savu

«Dzelmi»

pielikumu cirtīsim pāri
meres

«Zalkti»

ar

viņas

un

«Rīta Blāzmas» literārisko

pušu

un

ir

Falliju,

neoklasisko

ir Ainas Ras-

salonu,

iesaucās

Jēkabsons.
Es to

ja tikai
Eglītis.

jums

mums

un

mums,

mums

nepietrūktu

Nāciet tikai visi

talkā

visiem, sirsnīgi novēlētu,

pacietības
un

un

gribas!

tā

ticiet mūsu virzienam, gan

tad arī mūsu

mājas dekadenti izturēs,
mierīgi piezīmēja
Kārlis Strāls, patlaban iznākošās «Dzelmes» redaktors.
Tiešām tas ir galvenais,
nobeidza Eglītis.
Man
jābrīdina, ka pēterpiliešos ir jūtama nervozitāte un zināms
apjukums, jo visapkārt ir izmanāma bestialas carisma
reakcijas tuvošanās. Un sekas tam var būt nepārredzamas,
pat bēdīgi traģiskas, tāpēc no visiem «ismiem» arī mums
būtu ieteicamākie:
spītisms, pacietisms un iztur ī b i

s m s.

So «ismu», kā likās, dekadentu kopai netrūka. Aizrautīgi
visi cīnījās ap jaunās dienas avīzes «Rīta Blāzmas» tapšanu, tās satura kuplināšanu un augsta līmeņa uzturēšanu
Tur

enerģiskā un spējīgā redaktora Ed. Cālīša vadībā.
cīnījās arī Ed. Vulfs, daudzgadīgs krievu avīžu līdz297

tāpēc iesaukts par «sotrudņiku», K- Strāls,
Bērziņš un Baltpurviņš, netaupīdami ne pū|u, ne
laika pat caurām naktīm, par materiālo atlīdzību nerūpēdamies. Un laikraksts parādījās neparasti lielā formātā,
lieliskā ārzemnieciskā izkārtojumā, bagāts informācijā. Likās, ka nieks būs izturēt konkurenci ar tādiem novecojušamies vrakiem kā vecās «Lavīzes» vai «Baltijas Vēstnesis». Arī ar «Jauno Dienas Lapu», kas tai bija labvēlīga.
strādnieks

un

Krūza,

Varēja cerēt uz panākumiem un piecu sešu tūkstošu tirāžu,
eksistence būtu nodrošināta. Tikai bija jābaidās

kad viņas

kaitniekiem
nodevējiem un reakcionāriem
grūtāki bija «Dzelmei» konkurēt ar «Mājas Viesa
Mēnešrakstu». Bet
bagātīgais jauno stāstnieku noveļu
klāsts un brīvais stils kā valodā, tā tematikā varēja garantēt jaunajam mēnešrakstam pieaugošas lasītāju simpātijas.
no

...

Daudz

K. Strāla nosvērtā, solīdā vadībā te darbojās: Skalbe,
Akuraters, Jēkabsons, Jaunsudrabiņš, Krūza, Virza, EglīPāvuls un, beidzot, kā
jauna rakstniece
Zemgaliešu Biruta ar saviem svaigiem, psiholoģiski aizraujošiem mīlas tēlojumiem, kuras parādīšanos literatūras aprindās plaši apsveica. Kā
ilustratori piedalījās Vold. Zeltiņš, Saša Strāls, J. Jaunsudrabiņš. Pret

tis,

Vulfs,

arī

Grencione

žurnālu sacēlās liela kņada kā vecos laikrakstos, tā vācu
mācītāju «Latvju draugu» biedrībā, no kurienes cēlās visas
vēlākās denunciācijas par žurnāla nosodāmo «brīvdomību».
Tātad likās, ka šiem jauniem izdevumiem nākotne nodrošināta, kaut arī atvērtos reakcijas dzelme, jo nu dekadentiem bija savi rakstu orgāni, kur izteikties un aizstāvēties.

IX
Un tad likās Viktora Eglīša brīdinājums un pravietojums
piepildāmies. To varēja gaidīt!
Cariska reakcija bija dzimusi.
Pretēji visiem cara tētiņa solījumiem par pilsoniskām
tiesībām

un

brīvībām

1905.

g.

17. oktobra manifestā.

Tas

pilnums attiecas arī uz latvju kultūru, mākslu un to iestādījumiem, un jaunās strāvas centieniem.
Pirmais spēriens jau bija decembra vidū, kad ģenerālgubernators apturēja uz visiem laikiem «Dienas Lapu» un
tās vietā bailīgi sāka šķielēt pa labi un pa kreisi kā nelaikā dzimuši E. Pīpiņa-Vizuļa dvīnīši «Mūsu Laiki» un
«Mūsu Dzīve».
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Jauno teātri ejošie
uz
Varēja no garderobes paJo ka no Terbatas,
ņemt tikai savus spoguļus un šmiņķus.
tā no Suvorova ielas puses pret teātri bija uzstādīti lielto starpā kazaku eskadrons, kas bija naigs
un
gabali
ielas gājēju pēršanā un piekaušanā ar savām nagaikam.
Jaunais teātris acīmredzot bija varonīgās cara armijas
iekarots un nelaimīgā, tik trokšņainā un bezbēdīgā Aspasaņemta
zijas audžumeita «Guna» sarkanā šķidrautā
Tad kādā

aukstā decembra dienā

aktieri vairs netika tur ielaisti.

gūstā

uz

skatuves

un

nezin kur

aizvesta.

Galvas nodūruši, noskumuši, aktieri ar pauniņām padusē
izklīda. Daļa uz slaveno atturības biedun bezcerību sirdī
«Auseklis» nelielo teātrīti Pēterburgas šosejā pie
gaisa tilta. Lielākā daļa uz Sindlera alus brūža kabaretisko vasaras teātri «Apollo» Grīziņkalnā. Un tā nu, no
metropoles centra padzīti, pēkšņi bija radušies divi jaunstrāvnieku
dekadentu teātri pilsētas
perifērijā, tuvāki

rības

tūdaļ uzsāka darbību.
Ausekļa teātri pārņēma dekadentiskais režisors un varoņu mīļotāju tēlotājs, arī teātra rakstnieks Roberts Tautmīlis-Bērziņš, kurš nozvērējās te dot tikai tādu lugu izrādes, kādu nekur un nekad nav bijis.
Bērziņa virziens bija īpatni individuāls, tāpat kā viņa
mīlas
simpātijas. Viņa varoņa mīlētāja partneros dzīvē
nekad nebija figurējusi sieviete, neviena pat daiļākā un
pikantākā artiste. Bet gan kas cits. Tas bija dīvaini. Arī
viņa literārā gaume bija gluži īpatni simbolistiska.
Te pie viņa sāka izplaukt nākamie teātru premjeri brāļi
Teodors un Alfrēds Amtmaņi. Te, nolicis uz brītiņu savu
mūrnieka puliera ķelli, pirmo reizi plašākā atklātībā parādījās arī nākamais teātru lielpremjers Ādolfs Kaktiņš, kas
reflektēja uz varoņu lauku veču raksturlomām. Te pieklīda arī Pāvuls ar Natašu. Šurpu pārnāca arī dziedoņu
ansamblītis no Jaunā teātra kora, tā ka spēku raibajā sastāvā netrūka, bija daudzpusība un darba iespējas. Arī
Kaktiņš te sāka izmēģināt savas varenās dabas balss
lietderību, bet viņam pilnīgi vēl nebija attīstīta muzikālā
dzirde, un to viņš panāca vēlāk. Kā premjeru sagatavoja
arhaisko, nekur neizrādīto Stepermaņu —Krustiņa leģendu
«Ūdens meita», kur galveno lomu atzīstami tēloja Nataša un tīkami dziedāja Pāvula vadītais kora ansamblis.
Nākamās premjeras bija nesen Pāvula sarakstītā un Bērziņa izdotā žurnālā «Skatuve» ievietotā simboliskā aina
«Jauna gada vakarā», kā arī Artura Bērziņa tulkotā Stadarba tautai. Tie
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no
ņislava Pšibiševska modernā mīlas drāma «Sniegs»
tā paša žurnāla. Teātrī bija sācies jaunās strāvas teatrālisms novecojušā naturālisma vietā, un apmeklētājos bija

teātri modusies interese.

uz

Pāvuls te sāka

pavisam jaunu, nekad latvju teātros nemelodeklamācijas. Izpalīdzoties ar tulkokrievu
jumiem: «Cik krāšņas un svaigas bija rozes»
rakstnieka Turgeņeva, kur izrādē piedalījās bez mūzikas

redzētu žanru

un

rozēm

arī

dzīvs suns,

un

tas, par

brīnumu, mūzikai

Cehova

negaudoja.
«lerēdņa nāve» un Gogoļa
«Ārprātīgā cilvēka dienasgrāmata». Bet visu saviem panākumiem sedzoša bija kombinētā melodeklamācijas aina no
dekadenta Baļmonta simboliskas poēmas «Kaija» sekojošā
aranžējumā: gleznotājs savā darbnīcā glezno. Molbertā
nezināma glezna. Pie tās strādādams, gleznotājs deklamē
«Kaiju». Aiz kulisēm tālumā dzirdama «Ūdens meitas»
kora
dziesma,
Straumes
Gleznotāja
Jāņa komponēta.
draugs, mūzikas mākslinieks, darbnīcā improvizē šīs dziesmas variācijas uz klavierēm:
līdzi

Tad

No kurienes,

kaija, tu lido šurp cēli,
skrej, vaidot tik žēli?
Vai pameti krastus, kas tev bij tik dārgi,
Vai meklē tu citus, kaut aukas draud bārgi?
Uz kurieni vētrā

Un, kad glezna nobeigta,

deklamācija un mūzika apklugleznā redzams zilās jūras vilnis ar sudrabspārnaino kaiju virs tā.
So «Kaiju» Pāvula izpildījumā klausītāji iemīļoja tā, ka
viņa bija daudz reizes deklamāciju vakaros jāatkārto un
radās vairāki pircēji, kas gleznu pret samaksu vēlējās
iegūt, kaut gleznai pašai par sevi bija tikai gluži dekoratīva vērtība, un bez tam Pāvuls jau ar Sv. Gara mantām netirgojās...
Teātrī nodibinājās ļoti mīļa dekadentiska bohēma; te reizēm ieradās arī Vēvers, kas
sapņoja par improvizāciju teātra dibināšanu taisni te. Sīs idejas atbalsts bija lieliskā
deklamatore Biruta Skujcniece, arī viņu pavadonis Depše,
un,
pārrunājot šī teātra ideju ar Tautmīli-Bērziņu, pretēji visiem atturības likumiem te tika ziedots arī Bahusam.
Un, kad pietiekami bija iesilis revolucionārais gars, visi
gāja pašaudīt no revolveriem mērķī pagrabā zem skatuves.
Reakcijas perspektīvā tā bija, kā paši smējās, gatavošanās
uz cīņu pret melno sotņu.
susi, pret skatītājiem pagrieztā
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Kas tā bija par melno sotņu, no kurienes viņa nāks mūs
tā bija mīklaina leģenda te vēl no Grīziņkalna
postīt
grandiozo politisko 1905. g. rudens mītiņu laikiem. Un šo
melno sotņu neviens nevarēja ne atšifrēt, ne izskaidrot,
arī ne skaitlis 100, kas bija ietriepts mērķa dēlī un visvairāk Birutas mazā brauniņa sašaudīts.
Bet drīz liktenīgā melnā sotņa parādīja savu melno
roku. Pēc Jaunā gada «Auseklī» bija sarīkots liels toreiz
ļoti iemīļoto deklamācijas vakars ar Birutas Skujenieces
un
populārā aktiera Reinholda Veica piedalīšanos. Pēdējais bija ieradies pat baltā vestē un cilindrā, jo viņš mēdza būt arī ārišķīgi ļoti impozants.
Pašā vakara vidū, kā vēlāk novērotāji liecināja, piedzērušu kazaku patruļa bija iejājusi sāņu ieliņā un bez kāda
redzama

iemesla sākuši

šaut

uz

teātra koka ēku

no

kara-

pilnā zālē izcēlās neattēlojama panika.
Kazaki un policija nelaida publiku laukā, jo būšot kratīšana. Rezultātā zāles vidū no publikas atrada trīs vietēar cauri šautām galjos fabrikas strādniekus pagalam
drausmi sēdēja savā
vām. Viens no viņiem vēl rēgaini
krēslā ar nokārtu galvu, bet no deniņiem viņam karājās
smadzeņu lāstekas un plūda asinis... Izmisušie skatītāji
bīnēm...

Publikas

tūdaļ ar visiem vakara viesiem
bija neaizmirstama šausmu aina.
Nezināmi melnās sotņas subjekti teātri nodedzināja naktī
sesto janvāri, un vēl dienā izdegušās sienas un skauz
tuve kūpēja, kad caram par godu pie pils salutēja no lielgabaliem, pie Jordāna ūdens svētīšanas uz Daugavas. Izbiedētās kaijas lidoja pāri ūdeņiem, itin kā apraudādasavu
mas
māsu, kuras mākslinieciskais veidojums gleznā
«Kaija» bija aizgājis bojā uz Ausekļa teātra skatuves melnās sotņas
uguns liesmās
Ausekļa teātra personāls pārcēlās uz Apollo teātri Grīziņkalnā. Te nu aukstās, milzīgās teātra telpās, uz šķūnim
līdzīgās skatuves, sanāca jaunstrāvnieku teātra zieds
vai viss Jaunais teātris un daudzi citi jauni entuziasti, un
teātra dzīve kūsāja tālāk. Repertuārā bija kiš-miša, grand—cahe, vermišeļa un vinegreta mistrs un javums, jo izrādīja
visu, kas pagadījās, bez kāda virziena un plāna. Galvenā
kārtā gan tulkotas krievu autoru lugas. Gan «Mūsu senčus», Paļēviča «Purvu», kā ārkārtēju un miglainu novitāti
Fallija ieslavēto «Selgu», Blaumaņa «Silmačus», Tautmīļa
«Bez ceļa», Brīvnieka tulkoto «Carļa krustmāti», tad «VecHeidelbergu», Halbes «Straumi», Heiermansa «Visu dvē-

kliedza,

ka

laikam teātri

aizdedzināšot.

Tā

...
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«Meistaru», Hauptmaņa «Nogrimušo
«Laupītājus», Cirikova «Zīdus» un «Sētas
mājas dzīvokli», Cehova «Tēvoci Vaņu», Gorkija «Dibenā»
lielais dekadentu simboar zirgu uz skatuves, un tad nāca
lists Andrejevs ar «Anatēmu», «Cilvēka dzīvi» un «Mūsu
mūža dienām», beidzot, Pšibiševska «Sniegs»... Galvenie
vadītāji bija optimistiskais Rūdis Bunduls, kas arī tēloja

sēļu

dienu»,

zvanu»,

Bāra

Sillera

galvenās lomas, un bonvivāns Gūteru Jānis, kas teātrim
pieveda jaunas, talantīgas iesācējas: Smitheni un Mariju
Leiko; bet vecās premjeras Otīlija Muceniece un Tija
Banga un jaunās sāņcenses uz primadonnām Marta Ozoliņa un Biruta Skujeniece bija teātra luksuss un lepnums,
kāda arī «Māmuļas» teātrī nebija. Bez tam izmēģināja
roku talantīgi režisori un raksturnieki Zibalts no Liepājas
teātra, Teodors Podnieks no Jaunā, tāpat Teodors Amtmanis no «Ausekļa» un pastarpām arī Pāvuls.
Bohēmas dzīve un gluži vai karātavu prieki ar mākslas
skumjām, pasaules sāpēm un artistu slavas slāpēm, un nemaksātu honorāru badu, arī biedrisku padotību liktenim
sita te augstu savu spītēs vilni. Un tā teātris veģetēja lielās mākslas miglainā aizēnā un tomēr eksistēja.
Izmēģināja savus jaunos talantus kādas četras Rūtiņas
«Nogrimušā zvanā», arī kādi trīs Nikelmaņi turpat. Starp
citu, arī Viļums Vēvers, kurš izrādījās kā apbrīnojams
ūdensgara simbols. Bet kā Rautendeleine vislabākā bija
iesācēja Marija Leiko, kur Ozoliņa un Biruta tikai spēkojās savās spējās, sakurinādamas savstarpējas naida ugunis. Leiko bija taisni tā, kuru vēlāk iemiesoja savā ievērojamā gleznā «Princese ar mērkaķi» mūsu klasiskais gleznotājs Jānis Rozentāls. Gleznai bija tā simboliskā nozīme,
ka mākslai kā princesei jākalpina un jāpakļauj sev mākslinieks līdzīgi paklausīgam un visu atdarošam mērkaķītim, bet lai tas neiedomājas otrādi, cerēdams sev pakļaut
princesi un to dancināt, kaut arī pērļu un zelta pavadā.
Taisni šī līdzība bija itin kā
liktenīga nesalīdzināmam
komiķim Eduardam Liepiņām, kāda talanta latvju skatuvei
līdz tam nebija bijis. Atrasties nāves priekšvakarā un tad
«Mūža rentē» spēlēt izsalkušu, izbadējušos grāmatvedi,
katru minūti atkārtojot: «Ak, kā man gribas ēst! ...» To
spēja šis talants, publikai par neizsakāmu brīnumu. Viņš
spēja to vakaru arī pārnākt mājās un kā ātrā diloņa upuris to pašu nakti arī nomirt...
Teātris negribēja tam ne ticēt, ka vakar tik lieliskā loma
Liepiņām bijusi mūža atvadīšanās izrāde, bet viņa sajūs302

vakarējie Liepiņa spēles skatītāji to nedabūja ir ne
zināt. Viens otrs no tiem kā mērkaķītis vēl ilgi atkārtoja
mājās, smieklos tīksminādamies: «Ak, kā man gribas ēst!»
Bet Liepiņš jau bija apēsts pats. Māksla ir tik uzurpatoriska, ka tā paņem mākslinieku visu kā kaprīzā princese.
Un nekāda mērkaķība te nevar glābt.
Tamdēļ arī Marija Leiko, šaubīdamās par savu gatavību
un
spējām, ne vienu vien reizi pirms iziešanas uz skatuBunduves patiesi no sirds raudāja. Un bija Gūteram vai
lam jāiztriec uz skatuves ar varu, par ko vienam otram arī
iesāpējās sirds. Un, piemēram, Pāvuls ne reizi vien Māri
mierināja un noslaucīja tai šīs šaubu asaras. Tas jau nu
varbūt bija traģikomiski. Bet tā bija
Kā pretēju parādību varētu minēt pamācošu gadījumu
ka
ar drosmīgo dzejnieku Jēkabsonu Kārli. Viņš, noskaities,
aktieri nespēlējot, kā nāktos, pieprasīja, lai teātra vadība
tik atļaujot, tad šis parādīšot, kā vajag tēlot īsti mākslinieciski. Tad redzēšot, kas ir māksla, un vēl šo lūgšot būt
te par māksliniecisko vadītāju. Jēkabsona prasību pieņēma
zināmu prieku, un Pāvuls iedalīja viņam komisku viar
dusskolas direktora pedanta lomu «Ivanā Mironičā» jeb,
kā smējās, «Miroņ-dēlā»
Jēkabsons, negribēdams atzīt nekādu teātra rutīnu, mēģināja visu darīt «dabīgi», ko režisors Pāvuls izlikās ļoti
atbalstām. Un nu pārējam personālam bija līksmas dienas, redzot, cik priekšzīmīgi spēlē neapzinīgs iesācējs. Par
personāla priekiem vai līdz asarām Jēkabsons bija iedomājies, ka tas viņa nejēdzību kustībās un tekstā vērtē kā
liela komiska talanta panākumu, un savu ķēmošanos sasprindzināja līdz tiec plus ultra. Izrādē pie frāzes: «Namuļķojiet meni, māness jou nov no čuigjuna, bat drīzāk
mīņātie

...

...

gon

no

māla,»

aiz

kulisēm

klausošies

aktieri

vārda

punktuālā nozīmē no smiekliem krita gar zemi. Un arī publikā pēkšņi uzliesmoja ir svilpšana, ir aplausi... Jēkabsons pārsteigts nezināja, ko darīt, bet tad,
laimīgi smaidīdams, saka gaužām muļķīgi publikai klanīties, kas viņa
līdzspēlētājos uz skatuves arī izviļināja zobojošus aplausus. Priekškars bija
priekšlaicīgi jānolaiž, bet šī trača vaininieks līdz izrādes beigām palika pārliecībā, ka viņš ar
savu

talantu ir visus

uzvarējis. Par šo jauno aktieri diez-

gan prāvā lomā publika raustīja plecus. Bet Arturs Bērziņš
otrā rītā «Mūsu Dzīvē» bija ierakstījis savā kritikā, ka

nelaiķa komiķis Liepiņš nu gan šo pateicīgo lomu būtu
laikam traktējis un izvedis citā stilā, bet bijis amizanti
303

spēkojies mūsu dzejnieks Kārlis
ar
vēja sudmalām. Un guvis negaidītus, lai gan pretrunīgus panākumus. Tas nevarot atbaidīt svaigo spēku ar akrobātisku izturību censties dēļ

redzēt,

kā

ar

šo

lomu

Jēkabsons kā Don-Kihots

jauniem vēl kuplākiem

lauriem.

Saskatījis te kaut ko mazliet nievājošu, Jēkabsonu Kārlis nodievojās izaicināt Arturu Bērziņu uz dueli. Bet no
Pāvula pieprasīja par savu uzstāšanos un panākumiem paaugstinātu honorāru. Pāvuls izvilka no savas vestes kabatas trīs rubļi un sniedza Jēkabsonam.
Tas no mušu direkcijas izņēmuma veidā, jo debitantiem iesācējiem vispār principā netiek maksāts.
Es nu gan būšu pelnījis vismaz desmit rubļus,
Bet, kad nu jūs esat tādi nabagi
protestēja Jēkabsons.
un tik neatzinīgi, tad pieņemu arī šo troiku, bet tos septiņus
rubļus ziedoju teātrim, ko lūdzu iegrāmatot.
Paldies!
Mes pieņemam šo
atbildēja Pavuls.
ziedojumu ar atzinību un citu reizi maksāsim vairāk.
Pasaki direkcijai, ka bez piecpadsmit no reizes es ir
nedomāju pie jums uzstāties.
Un ta viņi šķīrās. Bet tas vel nav viss. Talaka notikumu
norise tomēr ir raksturīga toreizējai dekadentu bohēmai.
Jēkabsons tūdaļ devās uz jūrmalas staciju, lai nobrauktu
uz Majoriem un tur apmeklētu kādu savu simpātiju, un pie
šalcošiem jūras viļņiem šausminātos un suģestētos sonetu
radīšanas priekiem, un tā atjaunotu savu dzejas ģēniju. Pie
biļešu kases viņš nostājās garajā braucēju rindā aiz kādas
korpulentas dāmas. Kad tā nonāca pie kasiera lodziņa,
viņa pēkšņi sāka meklēties, čamdīties un zūdīties, pilnā
balsī iekliegdamās, ka viņai tikko nozudis trīs rubļu gabals

un

nu

neesot vairāk naudas,

ar

ko maksāt par dzelz-

ceļa biļeti.
Ja, ja, bijis un nozudis kā pats nelabais. Vai nu izkritis uz grīdas, vai nozagts.
Un te nu, paraudzījusies atpakaļ uz Jēkabsonu, kura
ārējais izskats nebija diezin cik džentlmenisks, viņa izstiepa pret to savu gredzenoto, liktenīgo pirkstu un, durdama viņam vai
acīs, apvainojoši vaimanāja:
Ļautiņi mīļie! Šis pats zellis jau būs tas pats trīs
rubļu ģēģers. Viņš visu laiku tā vien man spiedās virsū.
Mīlīši, Dieva dēļ, izkratiet viņu, pārmeklējiet tam kabatas,
citādi mans trijnieks ir pagalam kā žīds pa Miķeļiem!
Bezgala apvainots, sarkdams un bālēdams Jēkabsons
protestēja šādai nejēdzībai un kliedza:
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Ko gan tā tirgus bāba iedomājusies? Mani, latvju
dzejnieku un mākslinieku, apvainot zādzībā! Man, paldies
Dievam, viņas grēku graši nav vajadzīgi...
Dzirdiet, dzirdiet, mīļie ļautiņi! Viņš pats atzīstas, ka
viņš ir kabatu mākslinieks! Un tad viņš vēl mani, vienu
anštendīgu dāmu, izšimpēs par tirdznieci un vai par ielu,
meitu! Nudien, te tokš jātaisa protokols!
Visi ņirgājās pilnā kaklā, un atsauktais kārtībnieks ķē-

pie Jēkabsona ar visu stingrību. Un tiešām
viņa
mēteļa kabatā atradās kļūmīgais, zaļais trijenieks, bet citas naudas viņam klāt nebija. Bija kauna pilna staigāšana uz policijas iecirkni un protokola sastādīšana. Un
tikai Apollo teātra direkcijas telefoniskais liecinājums par
Jēkabsona trijnieka izcelšanos paglāba mākslinieku no kļūmīgās situācijas. Viņu palaida, bet trijnieku līdz dietas
noskaidrošanai paturēja pie protokola.
Tā Jēkabsonam izjuka todien ceļošanas prieki, un viņš
palikās bez pusdienām. To dabūjis dzirdēt, Rūdolfs Blaumanis savas avīzes feļetona pielikumā palaida spārnos vēlāk visai populāro satīru:
rās

Nu, saki tokš, mīļais Kārli Jekabson,
Vai tev

jel

maz

vairs

Vēlāk dabūja dzirdēt, ka
nopelnījis taisni trīs rubļi

dzejot lon?

arī

Un t. t.

Blaumanis par šo feļetonu
honorāra. Tāpēc arī

literārā

Blaumani

sakaitinātais Jēkabsons zvērējās izaicināt uz
viņa asinīm nomazgāt aptraipīto dzejnieka godu.
Bet nabaga Blaumanis jau tobrīd staigāja diloņa drau-

dueli

un

dos kā

nāves ēnā, un nezin vai viņam vairs bija dzīslās
spainis asiņu, kāds šim mērķim būtu bijis vajadzīgs.
Tātad Jēkabsonam perspektīvā bija jau veseli divi dueļi,
un viņš ne pa jokam sevi salīdzināja vai nu ar Don-Zuānu,
vai ar Ļermontova Pečorinu. Lai sevi sajūsmotu un šausminātu šiem gaidāmiem lieliem notikumiem, viņš pēkšņi
uz kādu laika sprīdi pazuda.
Kā miglaini dzirdēja, viņš esot no policijas atpakaļ saņemtos trīs rubļus izpircis dzelzceļa biļetē uz Pēterpili,

kaut

pie kam atkal ne bez incidenta. Biļešu kasieris mēģinājis
apšaubīt Jēkabsona iesniegtā trijnieka īstenību un sācis
dzejnieku apvainot viltotas naudas pagatavošanā vai izplatīšanā. Bet šī provokācija viņam neizdevusies, jo Jēkabsons iegrūdis tam degunā policijas iecirkņa pavēsti, ar
kuru viņš uzaicināts saņemt tur atpakaļ savu’trijnieku. Un
uz pavēstes,
par laimi, bijis atzīmēts nolādētās naudas zī305

Varēja jau gan būt, ka Jēkabsons ir devies
sotņas metropoli, meklēdams deviņdesmit pieci
grādi stiprus pārdzīvojumus. Lai gan nevarēja vairs sū-

mes

numurs.

melnās

uz

dzēties

par

to stiprumu arī te.

sotņa jau bija atvēlusies līdz Rīgas pievārtei un
Mīlgrāvī sagrāva un nodedzināja «Ziemeļblāzmas» stalto
biedrības namu, pie kam turpat gandrīz pielika pie apkvēpušās sienas un nošāva «Ziemeļblāzmas» cēlāju, visu
mākslu mecenātu un vijoļu būvētāju tautieti Augusta DomMelnā

kokrūpnieku un labdari. Un tikai Sarkandaugavas pareizticīgās draudzes priesteris Makedonskis, aizsegdams to savām krusta bruņotām krūtīm, paglābis notiesāto. Bijis arī jāmetas sotņas komandiera ķeizarienes
Aleksandras mīļākā ģenerāļa Orlova priekšā ceļos un tā
jāpazemojas tā krustā sistā vārdā.
Toreizējā vācu pilsētas valde tomēr Orlova briesmas
bija atvairījusi, jo baltiešu vācu draugs galma ministrs
Frederikss bija kaut ko pačukstējis ķeizarienei un tā bija
savam
mīļākam pavēlējusi pagaidām likt Rīgu mierā un
meklēt sārtās ganības vairāk lauku ārēs. Šīs ganības tad
nu izpletās apriņķos
1905. g. nemiernieku ķerstīšanai, pēršanai, slepkavošanai, nodošanai kara tiesai un lauku māju
dedzināšanai. Tas pats bija apriņķu pilsētās attiecībā uz
pilsētu iedzīvotājiem. Tikai tur bija vieglāki aizbēgt. Atbrovska tēvu,

Baltijas rajonu un kaut kur uz laiku nozust, kamēr
reakcijas sotņa nobarojās šinīs ganībās. Sodāmo sarakstu sastādītāji, uzmanītāji un ar pirkstu uzrādītāji vai
apmelotāji savervējās pakalpīgās grupās un individuālos
Jūdasos. Starp tiem bez riebējiem vāciešiem bija arī Rīgā
labs procents mūsu pašu mīļo, dārgo un pat dižo tautiešu.
brīva un neatkarīga?
Kāda tad nu te varēja zelt māksla
Tikai
šim
melnās
spītējot
sotņas sarīkotajam raganu
ķēķim!
Arī nabaga apolitiskais individuālās mākslas cīnītājs
žurnāls «Dzelme», tāpat «Rīta Blāzma» bija jau vairākstāt

melnā

kārt

denuncēts.

tiesu

palātas

Un drīz K. Strāls saņēma Pēterburgas
Rīgu izbraukušās sesijas pavēsti atbildēt
tiesā par «Dzelmē» ievietoto Pāvula nemorālo tēlojumu
«F». Tur bija aptēlots kāda vietējā barona psihopāta seksapīls uz sava zirgu staļļa skaistuli ķēvi... Glāba šo
prāvu jaunstrāvnieku advokāts Gusts Zemgals, atspēkodams apvainojumu, no kura būtu jācieš vai nu Strālam,
vai Pāvulam, ja Strāls kā redaktors autoru izdotu. Žurnāls
vēl noturējās, bet priekšzīmīgais dienas laikraksts «Rīta
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uz

Blāzma» kā

politiski kaitīgs tika noliegts
ka

dekadenti-

te

un

«aizklapēts».

par karstu.
paliek
sajuta,
J. Akuraters taisījās emigrēt uz Zviedriju, K. Skalbe izmēģināja savu pirmo emigrāciju uz Sveici, Biruta Skujeniece
iestājās Maskavas filharmonijā. No jaunajiem Jūl. Vecozols, ne lāgā te neapdzīvojies, aizlaidās uz Parīzi, Viktors Eglītis, izbraukājis Penzas Seliverstova gleznošanas
skolu un tur sacēlis dumpi, taisījās atjaunot .savas klasiskās studijas Tērbatas universitātē. Pāvulu paglāba viņa
dienesta vieta Valsts banka, nokomandēdama viņu speciālā bankas darbā tepat uz Liepāju. Totiesu Depše un
Vēvers, Emīlis, Bērziņš mī Gūters nolēma turēties te līdz
beidzamam. Tāpat abi Strāli un Zeltiņš.
Tātad dekadentu saiema un draudzīte, lai gan taisījās
pajukt, tomēr krīzi izturēja, jo par mansardas atslēgu glabātāju Pāvula vietā Rīgā palikās Edžus Vulfs.
Nu

mazliet

X

Un cik tas dīvains

likteņa smējiens, pat rēciens: no melsotņas mukdams, Ķīvīšu Pāvuls bija iekritis šīs sotTaisni pašās mikli rēpainās ķetnās!
ņas glumajās rokās.
Proti, no kļūmīgā Japānas kara Cusimas un citām jūras
kaujām laimīgi izsprukušie kara kuģi, starp tiem arī baisnās

mīgais četru trubu kreiseris «Gromobois»
kainā Āzijas

sprīdi

un

citi, pēc dē-

Eiropas apkārtbrauciena jau labu laika
un
atdusējās Liepājas iekšreidā un kara

un

atpūtās

ostā. Un,

kad nu tie tā, dīkā gulēdami, sāka apsūnot un
gliema tos draudēja novilkt dibenā, tad beidzot Pēterburgā
tos bija atcerējušies un nolēmuši remontēt vai likvidēt.
Pirms tam savedot kārtībā visas saimnieciskās lēses, kroņa
naudas lādes un flotes krājpases. Uz šo finansiāli sarežģīto operāciju tad nu talkā bija komandēts arī Pāvuls kopā
ar
pusduci citu kolēģu no tuvākām Valsts bankas nodaļām. Tikmēr atkal daļa matrožu no kuģiem tika palaista
zaļās lauku ganībās kā soda ekspedīciju sirotāji.
Tāda nu bija Ķīvīšu Pāvula situācija, kad vajadzēja ar
melno sotņu kopā gavilēt: «Bože, carja hraņī!» Kas nu
viņš vairs bija par saimniekdēlu no Kalsnavas slavenajiem Ķīvīšiem, kad tēva māju vairs nebija! Kā tā
nebija? Neticami, bet tiešām nebija.
Nupat kā Pāvuls izlasīja avīzēs oficiālu brīdinājumu,
ka kalsnaviešos soda ekspedīcijās nodedzināti arī Ķīvīši
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par dezertiera
nākais
brālis

slēpšanu.
Maksis

To

ir

jau viņš bija nojautis, jo jauvairījās no dienesta, ir bija

iejaukts kādā revolucionārā nedarbā,
laikam Pleskavas virzienā

ir nozuda

kaut

kur,

...

Nabaga tēvs! Kas viņam bija jāizcieš! Un nezin kur
pats viņš patvēries? Tā sākās vērmeļotā Pāvula Anzurga
pagaidu dzīve Liepājā. Viņš jau vairs nebija Ķīvītis, bet
Tas ir, laikam iztaisīts, izķēvienkārši Anzurga Pāvils.
bezbēdis. Kāds riebīgs
mots no vācu vārda Ohnesorg
uzvārds! Netopi tik nu riebīgs pats sev! Bezbēdis tu vari
būt. Un tādam tagad atlikās būt. Pēc visa tā, kas noticis
kas vēl varbūt nāks. Un nāca

un

ar.

Liepājā saņēma telegrammu no Možeiķiem. Naaicināja viņu nekavējot ierasties turpu, jo viņa tur
sēžot tupikā, t.i., bezizejas stāvoklī un strupceļā.
Pāvuls

taša

Natašai, braucot uz Liepāju, ceļā gadījies kaut
nopietns šķērslis. Pāvuls devās turpu un tiešām atrada Natašu Možeiķu stacijā
apzagtu, bez naudas, bez
biļetes un dokumentiem. Viņa, ne visai pukodamās un sūrodamās, drīzāk ironizēdama pati par sevi, atzinās:
Gribēju aizbraukt uz ārzemēm, mazliet paraudzīties,
Tātad

kāds

kā

izskatās tur aiz robežas

slavētā Eiropā. Brauca ārstudentu,
starp tiem arī tev pazīstazemju vagonā grupa
mais revolucionārs Arbeliani, un ļoti kārdināja un pierunāja mani braukt tālāk viņiem līdzi līdz pat Šveicei...
Un visu to bez tavas ziņas!
Ta,

dzejnieks

ta
un

saprotu! Arī tas neatvairāmais armēņu
kņazs, vārdu sakot, tava simpātija.

būtu kaut tā, bet, tev par laimi, varbūt arī man
par glābiņu, kad man te Možeiķos vajadzēja izšķirbraukt turpu vai uz Liepāju pie tevis, izrādījās, ka

Lai

pašai
ties
esmu

smalki

apzagta,

un

mani

no

vilciena

izsēdināja.

Kam te laime, kam nelaime, to velti pareģot, bet likneiekārot to, kas nav sasnieteņa mājiens tas ir bijis

dzams, kā to sen jau teicis krievu gudrais dzejnieks un
noteica Pāvuls, un viņi abi
publicists Kuzma Prutkovs,
smiedami iekāpa Liepājas vilcienā. Tātad bija pagalam ir
tēva mājas, par ko Nataša apraudājās, ir no Jaunā teātra
uzkrājusies Pāvula alga līdz teātra slēgšanai, jo visu algu
iekasēja un paglabāja Nataša, ir viņai pašai aizrobežas
sapņi.
Nu,

nekas,

beidzot

starpgadījumiem dzīvīte būtu
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viņa

samierinājās.

garlaicīga

un

Bez

nenozīmīga.

Liepājas dzīve tāda neizrādījās. Taisni otrādi.
dzīve nesnauda un nebija nemaz melnās
sotņas depresijā. Intensīvi darbojās latviešu teātris JaunLiepājā, Suvorova ielā, ceļā uz kara ostu, dzīvā rajonā.
Te Pāvuls ar Natašu tika uzņemti un apsveikti kā mīļi
Pareizi!

Arī te

mākslas

Un tūlīt te sākās viņu viesuizrādes kā tekošā, tā
speciālā repertuārā, kur atdzemdināja atkal dziesmu lugu.
Un sevišķi te abiem Jaunā teātra viesiem bija kupli mākslinieciski panākumi. Arī dziesmu un melodeklamāciju vakaros, kur Pāvuls atkal atkārtoja to pašu sadegušo Baļmonta «Kaiju» vai «Cik krāšņas bija rozes!». Tas Liepājai
bija gluži jauns stils.
Bija interesanti te iepazīties ar tādiem nesastaptiem
teātra rūpētājiem un entuziastiem kā pats teātra direktors
Dr. E. Ekšteins, tad administrators Šlanks, režisors Kaupiņš un dramaturgs Fricis Strazdiņš. Ekšteins ik dienas
bija teātrī, tāpat kā savu pacientu pieņemšanā, un viņa
pārliecība bija, ka ar labu teātri var ļaudis ārstēt tāpat
kā ar medicīnu, un tamdēļ teātrim viņš ziedojās bez kāda
pārpalikuma. Slanks savukārt nekad nedabūja izgulēties,
jo viņam bija arī daudz darba kā notāra palīgam, bet bez
teātra viņš dzīvot nevarēja kā bez vienīgi mīlamās līgavas; izgulēties viņš solījās, kad būs absolūti aizmidzis,
tas ir, pēc nāves. Režisors Kaupiņš kādā «Hamleta» izrādē artistiskā aizrautībā zobenu cīņā bija zaudējis kreiso
aci, bet par to neskuma, jo dakteris Ekšteins bija viņam
apgādājis vēl labāku kristāla aci. Kad viņam nācās kompānijā krietni iedzert, tad viņš, pārsējis vaigu, mēdza kristāla aci paslēpt vestes kabatā, lai tā labāk neredzot, kā
viņš grēkojot. Dramaturgs tanī laikā bija ne tikai lugu
tulkotājs vai autors, bet arī lomu pārrakstītājs. Pa naktīm īgni pārrakstīdams lomas, viņš tur bieži vien mēdza
piepīt klāt savas asprātības un jokus, par lielu prieku aktieriem. Un tie ne reizi vien izrādēs lietoja
viņa tekstu
labāk nekā oriģinālu. Strazdiņš nekad neļāva sev nekā
izmaksāt, neatzina arī dzeršanu uz parāda un tāpēc bieži
sēdēja nedzēris, bet bija kompānijā vienmēr visjautrākais un žirgtākais. Vēlāk viņš kļuva par ievērojamu spēku
avīžu intervijā un reportāžā, neļaudams nevienam vārdam
un faktam noslīkt alū vai šņabī. Tāda bija žurnālista cienība pret savu mākslu!
Liepāja jau nu_ aktieriem vienmēr bija priekšskola uz
Rīgas teātriem, kā Zībaltu Gustam, Vernerei, Klintei un
velak rindai dziedoņu. Tagadējās viesizrādes
noderēja arī
viesi.
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Pāvulam un Natašai kā rutīnas, tā arī vārda ziņā. Melnā
sotņa par Pāvula darbību latvju kultūras laukā neinteresējās un nevarēja ne sapnī iedomāties, ka te bankā un
kara flotes palīga dienestā var atrasties varbūt reakcijai,
odioza persona. Uz darba beigām ar džentlmeniskiem flotes virsniekiem Pēterburgas viesnīcā vairāk reizes tika
sadzerts pat šahipanietis, jo
te gāja kā kādās nebeidzamās kāzās. Sievieši, mūzika, austeres un šampanietis reakcijas mērcē
tas bija ir bēdīgi, ir pikanti! Te bija
bagāts materiāls novērojumiem. Diemžēl, kad Vulfs rakstīja no Rīgas, ka tur kratīšanas rāvušās, bija laiks atgriezties mājās, savā mansardā. Un Pāvuls kopā ar savu
sirsnīgo darba kolēģi Dordmani atvadījās no bankas.
Liepājnieku sirsnīga pateicība abiem viesiem par izrādēm bija viņu honorārs, jo no naudas atlīdzības viņi atteicās, par ko taupīgais Dr. Ekšteins solīja tiem atriebt nākamo reizi.

Labi, ka
sirds būtu
izbaudītas
teātra

es

arī te

pagalam,
visucēlākās

publiku,

ir

ar

netiku apzagta, jo tad gan laikam
piezīmēja Nataša, jo tiešām te bija
un

kulturālākās

attiecības

ir

ar

aktieru bohēmu.
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Rīgā bija atnākuši uz staciju viņus sagaidīt Vulfs un
Ozoliņa. Varēja secināt, ka Edžus galīgi iemīlējies
Martā. Par to Pāvulam bija mazliet brīnums, jo Edžus
piederēja pie taisnu, patiesīgu cilvēku sugas, bet Marta
pretēji
pie melīgām dabām. Tas ir, pareizāki
viņai
bija dažā ziņā pašai par sevi neierobežoti brīva un bagāta fantāzija un izdoma, kurai viņa fanātiski ticēja. Un,,
kad viņai likās, ka ticēja arī citi, tad tas
viņai darīja lielu
prieku. Pat acīs skatīdamās, viņa tad varēja melot.
Man patīk sievietes ar
mēdza tad Edžus
fantāziju,
pasmiet savu reto, sirsnīgo smieklu. Nataša arī par to
tīksminājās, pieminēdama savu lomu Gorkija «Dibenā»,
kur viņai kā Nastjai jāstāsta par sevi pašu
jūsmīgi, bet
salti meli. Un izrādījās, ka Marta ir dzīva
paralēle Gorkija Nastjai.
Esmu dzimusi Pēterpilī,
Marta stāstīja par sevi,
ka ārlaulības meita kņaza N. ģimenē.
Augusi no bērnības bagātā ģimenē. Audzināta Smoļnijā, bet tad
no šīs
ģimenes aizbēgusi, jo jaunais kņazs, viņas brālēns, sācis
izjust pret viņu kaisli dēmonisku mīlu, bet pareizticīgo.
Martā
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māseni nedrīkst

savstarpēji himeneja
japatveras viņas tagadēja
Ozoliņu ģimenē, ar kuru viņa attalos rados... Viņa jau
sen
varējusi iziet pie kāda bagāta latvju tirgotāja, kurš
viņas dēļ miris vai nost. Bijuši arī citi dievinātāji un pieģimenes brālēni
saitēm

saistīties.

un

Tāpēc

bijis

lūdzēji, skaitā gabali divpadsmit, vesels ducis, gan vecu,
nekādi iemīlēties.
gan jaunu, bet nevarējusi
Kāds vecs krievu admirālis savā jahtā gribējis viņu no
Kronštates aizvest sev līdzi ārzemju jūras ceļojumā, bet
viņa pie Baltišportas naktī nobēgusi no jahtas, metusies
jūrā, gandrīz vai noslīkusi, bet laimīgi izglābta un laimīgi
nokļuvusi atpakaļ Ozoliņu audžu ģimenē.
mācīties baletu

pie pašas
ķeizara Nikolaja II mīļākās. Pēdējo arī tur
vairāk reizes nejauši sastapusi, un tas viņu amizanti sveicinājis, tā ka dīva Karsavina kļuvusi greizsirdīga. Bez
tam šī
primadonna apskaudusi Martas daudzsološo talantu, vispār viņā ieskatījusi ļoti bīstamu konkurenti. Un
tāpēc bijis prātīgi no Karsavinas savruppils nozust un
pāriet dramatiskos kursos pie ķeizariskiem artistiem, onkuļa Varlamova un Dalmatova, kur savu laiciņu studējis
arī mūsu talantīgais režisors garais Kristaps Linde.
No Aleksandrīnas teātra angažementa viņa atteikusies
vēlāk slavenai un ģeniālai Verai Komisarževskai, nākamai
Nikolaja II mīļākai, par labu. Tā atspītēdama tai raganai
līkkājainai grezelei Karsavinai. Bet pati piestājusi Pēterpils Latviešu biedrības teātrim, kur plaši pazīstamā režisora Kristapa
Lindes un eksaltētā Kandāta vadībā plūkusi svaigus, gluži zaļus, smaržojošus mākslas laurus, kāpēc arī tikusi aicināta šurp uz Rīgas Jauno teātri...
Visa šī burvestīgā fantāzija būtu bijusi arī iespējama,
ja nezinātu, ka faktiski viņa ir bārdainā manufaktūras
fabrikas montiera Ozoliņa un viņa iecietīgās kundzes dabīga meita un dzīvo Pārdaugavā, sētas namiņā, kurp bieži
mēdza nostaigāt Rūdis Bunduls, pasniedzot Martai modernās, no Dubura tapinātās deklamācijas stundas. Un, kad
aiz noslēgtām dibenistabiņas durvīm norisinājās šī mūzu
svētstunda, Martas māmiņa aizvien mēdza pa atslēgas
šo mirstīgiem nepiecaurumu noskatīties un noklausīties
ejamo skandēšanas jeb skandalēšanas un patētiskas stenēšanas mākslu un tās pasniegšanu, kur, par brīnumiem,
Martai aizvien bija jāsēž Bundulam klēpī. Laikam citādi
nevarēja, lai gan no šīs sirsnības varēja atrisināties un
iznākt vēlāk nepārredzamas prozaiskas lietas
Tad

viņai

uznākusi

kaislība

Karsavinas

...

311

Tāda efemerīga.bija šī aizraujoši kustīga un solī cēla,,
pikantā, Viktora Eglīša tā saslavētā eksbalerīna Marta..
Un, kad tā nefantazēja, tad viņa bija tiešām sirsnīgs,,

gudrs

lāga meitēns.

un

Tāpēc Vulfam varēja visu to desmitreiz stāstīt, viņš jau
visu to bija dzirdējis un zināja. Bet galvenais
viņš bija
pārliecināts, ka arī Marta viņu patiesi mīl... Un velti
tur bija Edžu atrunāt, lai nepārsteidzas.
Viņa mani ka «puliera padēlu» iejūsmināja feļetonu
liriskai dzejai,
atzinās viņš Pāvulam.
arī

rakstīšanai,

Nu, ko tad tu vairs, tad jau tā ir tava Mūza,

smīnēja Pāvuls.
temperamentu!
Yes!
Mansardā

Un

pie tam

ar

modernu

seksapīlu

no-

un?

apstiprināja Vulfs.

nebija mainījies. Tāpat pa reizai noalus vakari. Tāpat, te ieradušies, periodiski savā atelejā pagleznoja Saša un Zeltiņš, un viņu
vasarā
gleznotās peizāžu etīdes klāja visas mansardas-

tikušas

nekas

saiemas

un

sienas.

Vieglu roku
skiču

etīdu

un

aiznesa uz Valsts banku čupu šo
naudu izlozēja tās starp
pieklājīgu
par

Pāvuls
un

saviem darba biedriem. Un tā abiem māksliniekiem ienāca
savs

naudas

snesī

manna

grasītis, kurš viņiem nobira kā Sināja tukdebesīm. Uzgleznoja viņi arī dažas portrejas uz pasūtījumu, kas iznāca eleganti, kā, piemēram,.
Arno Depšem un Zemgaliešu Birutai.
no

bija īstu izpratēju, kas spēja aptvert un singleznotāju ekspresīvo virzienu, kas pāri apnikušai, pasīvai impresijai sniedzas drošu, plašu otas vilcienu un triepienu tehnikā līdz pat primitīvismam. Krāsu
ziedā meklējot toņus, kādu nav pat saules spektrā. Pie
kam paši mala, jauca un kombinēja krāsas, pastelim izmantojot pat dabīgo mālu un debeszilo glīzdu, kvēpus un
bronzu. Pie tam abi bija krietni zīmētāji, kontūristi un
grafiķi. Dīvaina tematika, dīvaina apdare, dīvaini dabas
koriģējumi, kuros atklājās līdz šim nesaskatīti dabas motīva untumi un pat psiholoģiskas nianses, piem., «domājošais vītols», «jautrais dīķis», «pedantiskie celmi», «jukušie mākoņi», «rejošas siļķes» un «šķaudošās galošas».
Pat izglītotiem vērotājiem, bet lajiem glezniecībā, kā, piemēram, bankā, te bija lieli brīnumi un ne jau estētiskā, bet
gluži sensācijas plāksnē, jo šādi ļaudis kaut cik spēja
Tikai

maz

tezēt abu

orientēties tikai akadēmismā.
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XII

Tad sabruka mansardā

teātrāļi. Vēvers un Arturs Bēratklāt
projektēja
tūdaļ
improvizāciju teātri. Tas ir,
niņš
sniegt izrādes bez iepriekšējas skatuviskās sagatavošanās
un bez kāda autora teksta, sacerot to spēlē turpat uz skatuves uz pirms izrādes aktieriem pasludināta temata vai
sižeta pamata. Tā senāk Itālijā uzdrošinājās spēlēt De
l’Arte teātris. Un ar lieliem panākumiem. Kāpēc to nevaram arī mēs? Atkarājas no aktieru improvizācijas spējām.
Bet tur
tikko

vajag jau ļoti augstu
laukā

attīstītu artistu.

Mēs

diletantisma. Tādu

izaugam
radītāju improvizētāju artistu mums vēl maz. Tur vajag lielas drostā mēģināja iebilst Vulfs un par to izpelnījās no
mes,
Martas Ozoliņas nicinošu grimasi, jo viņa taču varētu
improvizēt tiku tikām. Lai tik dod vielu. Bet, kad iedziļinājās šinī jautājumā, tad tiešām izrādījās, ka šādām improvizācijām trūkst dinamiski spraigu sižetu un nevienš no
rakstniekiem nejutās pietiekami disponēts tūdaļ uz vietas
no

kaut vienu tādu uzstādīt.
Un tā šis jautājums norija pats sevi kā priekšlaicīgs.
Nebija te arī patlaban Skujenieku Birutas, un tad vienojās
atsvaigoti un absolūti priekšzīmīgi sagatavot St. Pšibiševska psiholoģisko drāmu «Laime» Bērziņa tulkojumā un
Jaunsudrabiņa jauno oriģināldrāmu «Traģēdija» no gleznotāju dzīves, par ko autors jutās glaimots un iepriecināts. Vēvers uzņēmās režiju, lai šīs lugas sniegtu savās
atvadizrādēs pirms došanās uz Reihera dramatiskās augstskolas studiju Berlīnē.

Depše bija ļoti satricināts un morāliski sagrauts par nuledopat te nodemonstrēto dekadentisko mazdūšību.
mājieties! Viņi baidās improvizēt! Jaunu laiku saucēji un
jaunu strāvu bridēji! Bet tādi diletantiski stoiķi un ciniķi
kā basais glezniķītis Voldemārs Irbe, Ķērubu ragā pūtējs
Rinkusu Andrejs, simfoniju triloģijas meistars Sproģu Jūlijs un apokrifu preses spiedējs Diženo Bernhards brīvi
improvizē, cik viņiem tikās, un tauta viņiem tikai uzgavilē. Viens uz ielas, otrs
māsiņu namos un klosteros, trešais mītiņos, ceturtais
krogos, vārdu sakot, īsts Krilova
kvartets.
Tā jau nu bija drastiska patiesība. Bet ko lai dara, ka
nebija vēl izdzīvots diletantisms, arī dekadence un šis
kvartets, kaut slāptin alka jauno strāvu un vēsmu, formāli
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bija pieskaitāms atpalikušiem? Kā aklās
griežos tiks izoperēta.
Viņi tomēr ir talanti, kaut latenti un ruinēti, kā, piemēram, Diženais, kurš nevar vien pa krogiem, klasiķus citēdams, sakolektēt sev ceļa naudu līdz Cēsīm, lai tur
iespiestu savu Korāna tulkojumu no franču valodas, kuru
tad nu viņš tašiņā plecos pakārtu vienumēr nēsā sev
vēl kā rudiments
zarnas

kaite, kura laika

aizstāvēja Diženo Vulfs.

līdz,

iebilda Anzurgs.
Savā
revolūcijai par godu izpildīju viņa pirmo gaudeno kompozīciju Akuratera tekstā:
Tas

laikā

es

pats

ar

ar

savu

Sproģu Jūliju,

kora ansambli

Pagraba dzīvoklī drūma
Dienas

mums

aiziet

un

nāk

...

viņš uzreizi kļuva populārs. Kāpēc lai viņš neiesapņo
pirmo simfoniju, ja tādas mums vēl nav, un Emīlis
kavējas? Jūlijs taču grib būvēt jaunas trīs manuāļu klavieres un simfoniju uzvest ar gaismas efektu, krāsu un
pat smaržu, un vīraka palīdzību, baznīcu zvaniem skanot
un mitraijezām sprāgstot,
kā krievu Skrjabins savu «Prometeju». Un kas viņam var liegt mācīties spēlēt solo tiz
kontrabasa, kad to Amerikā krievu Kalašņikovs un igauņu
Juhts jau dara.
Bet jaunais baskājis Voldemārs Irbe varbūt ar laiku
iesaucās Voldemārs
staigās lakkurpēs, cilindrā un frakā,
Zeltiņš,
jo tik liels ir viņam talants, un muzeji un
gleznu galerijas sacentīsies savā starpā, lai iegūtu viņa
gleznas...
Un

mūsu

Nu

nezin,

vai

tas

izdosies,

iebilda

Jaunsudra-

jo viņš nezin, kas ir perspektīva
Un tāpat Jūlijs Sproģis vēl nav iemācījies klavieres
spēlēt un grib jau ražot simfonijas. Apšaubu!
atskanēja
Emīļa balss no klavieru kakta
Pareizi!
Bet kas nu vēl aizpiezīmēja Depše.
stāvēs Rinkusu Andreju? Vai to darīt man kā diletantam
vijolniekam? Kaut arī es nestaigāju mūžam galošās kā
viņš un man no spēlēšanas nepampst pirksti kā viņam lūbiņš,

...

...

pas

no

viņa valdhorna.
aizstāvu Rinkusu, šo

Es

mūsu Sv. Antoniju un Zēne
ieteicās Strāls,
pūtēju,
dēļ viņa
elēģiskā mežraga, bet brošūras dēļ, kuru viņš nupat par
savu naudu
izdevis un kurā viņš kā neviens nolād mūsu
turīgo pilsonību par viņas nekulturālību un mākslas neatzīšanu un neizpratni. Tā neviens nav vēl nekur un nekad

rava
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stabules

lamājies kā viņš. Varbūt
kārklu
likšot

vāciešus. Un

izpirkt

un

savā

par to

laikā

tad

nu

Ruģēns tā ir svētījis
pilsonība šo brošūru

sadedzināt, bet autoru iedabūšot Sarkan-

pensijā. Tātad līdzcietību pret viņu! Un pieskaitīt viņu par minēto improvizāciju pie dekadentu aktīvistiem kā jaunās strāvas cīnītāju!
.
tā Depše.
Un uzcelt viņam kaučuka pieminekli!
kalna mūža

Pēkšņi

no

durvju puses atskanēja sveša, lēna

un

melo-

diska balss:

Paldies, godājamie mākslas draugi! Man nevajaga ne
līdzcietības, ne diploma, ne pieminekļa! Ceru, ka Anzurgu
Pāvuls mani atvainos... Durvis bija vaļā, un es ienācu
pie viņa vienkārši izlūgties kaut glāzi tējas un maizes
gabaliņu. Šodien neesmu vēl ne drusciņas ēdis
lestājās klusums. Visi pagriezās un ziņkārīgi uzlūkoja
ienācēju. Tas tiešām bija pats Rinkusu Andrejs garos matos līdz pleciem, tiešām dziļās galošās, valdhornu padusē
un galīgi nonēsātu platmali rokā... Visiem bija neveikli.
Piesteidzās Nataša un kopā ar Pāvulu tūdaļ aizvadīja
Rinkusu uz virtuvi, lai viņš tur spēcinātos.
Sarunas, protams, atkal atjaunojās, un Rinkuss atkopies,
kuplās ūsas braucīdams, iznāca pie kompānijas un teica:
Tagad spēcinājies, izlūgšos pacietību noklausīties
kādu mazu muzicējumu uz Zērava stabules par godu un
pateicību šai mājai un mājas mātei... Bet komponista
kungs varbūt būs tik laipns un improvizēs te klāt kādus
...

klavieru akordus

...

Labprāt, virtuoza kungs!
atbildēja Emīlis Dārziņš.
Atļaujiet iepazīties!
Neesmu cienīgs!
turējās pretī Rinkuss, bet Dārziņš saņēma viņu aiz drebošās rokas un pieveda klavierēm. Pats piesēdās pie instrumenta, un sākās improvizēts
koncerts. Rinkuss spēlēja ļoti cēli kādu vienkāršu paša
kompozīciju, Dārziņš pielāgojās, valdhorns maigi un tiešām elēģiski skanēja, un iznāca dīvains gadījuma koncerts, kas visus aizgrāba
Kas to būtu domājis...
es uz
brīnījās Depše,
savas vijoles to nedabūtu gatavu.
Te tev nu bija Sarkankalna maršs!
sajūsmā iesaucās Strāls.
Tā jau paradīzes himna!
Un, kad visi iesāka aplaudēt koncertantam, pēkšņi durJēkabsonu Kārlis. Viņš
vīs parādījās
bija atbraucis.
Domādams, ka aplausi domāti viņam, piesarcis viņš
visiem klanījās un saldi teica:
...
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Paldies no sirds, kolēgas! Nebiju jau nu tādu sagaidīšanu pelnījis. Tomēr lielākais gandarījums man tas,
ka
ka
jūs tomēr vēl protat cienīt pravieti viņa tēvijā.
Un viņš
pateicībā un sajūsma noskūpstīja Rinkusu
Andreju uz viņa bālajiem vaigiem.
...

...

XIII

Un tad tikai visi ievēroja, ka Jēkabsons bija grezni tērpies: ķeizara mantelī, cilindrā, saburzītā frakā un dzeltecimdos. Lai dekoratīvi notušētu baltojošo strīpu starp
nos
biksēm un fraku, vidukļa apaļumiņš bija slēpts baltā, apbružātā piķinvestē ar tauku plankumiem. Zem tās saņurcīta, kādreiz balta, tagad jau galīgi apnēsāta, dzeltenraiba, liela krūteža un virs tās uz garas, aprūsējušas bleķa
podziņas nostiprināta pilnīgi saļekusi un nomelnējusi krādziņa ar cauri izsviedrētu, šķībi sagriezušos, baltu kravatīti kā kapelmeistaram
Koļam Alunānam otrā rītā pēc
kuplas orķestra benefices. Augšā tvīka sārtvaiga galva kā
ķirbisis, un viss šis tornis balstījās uz vecu, sašķiebtu laķeņu purngaliem. Kārlis, kā zināms, mēdza maigi čāpot
tiem kā baletēze, un par to galīgi apdeldētie un apuz
skrambātie purngaliņi mazliet smaidīja, kā sīkus zobiņus
purniņu ieplaisās atklājot cauru, novazātu zeķu kontūras

...

Tatad visi
darīts.

apbrīnoja viņa svinīgo ieterpu. Viņš bija ganViņš smaidīja savu plato, naivo smaidu.

Pēkšņi

Emīlis

it

viņam

melodiskā brāzmā:

ka

uzprasīja klavieru skaņu
nu biji, āzīti manu?

Kur tad tu

Izgāzis apvazāto krūtežu, Kārlis, itin kā teikdams: «Satūdaļ sāka savu referātu,
protu, jau saprotu, mīlīši!»
pat ne ēst, ne dzert neprasījis. Tāda viņā bija kvēle!
Nu

protams,

krievu dekadentiem

Eglītis

un

ka

arī

un

vēl

nāku taisni

no

es
biju Pēterburgā viesos pie
pamatīgāki nekā viņreiz Viktors

vilciena.

Necilvēcīgais brīnums ir tas, ka viņi tur jau bija paredzējuši manu ierašanos un man neizdevās viņus pārsteigt.
Uz

iepazīšanās ceremoniālu viņi bija sanākuši visi m corun likās bezgala priecīgi
un
laimīgi. Daži kungi un
arī
dāmas, skaistas dāmas turēja labi manu Lāčplēša
ķetnu savās rociņās. Un viena pelēka dāma, laikam tā bija
Gipiusa vai Ahmatova. mani pat noskūpstīja tā kā uz Lielpore
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«Hristos voskrēs!»
nobučoju
auskars savu tūkstoš
briljantu
viņai ausi,
karājās
rubļu vērtībā. Un kāda tai bija matu smarža, kāds ambre!
Apsveikšanas maršu man spēlēja balalaiku orķestris, kurā
bija arī dekadentu instrumenti, kas izskatījās līdzīgi pannām un kastroļiem. Burvīga mūzika, kā no vētījamas madienām.

Un es, teikdams:
kurā

šīnas!
sēdāmies pie samovara, no kura tecēja īsts krievu
skābētus gurķus un kāpostus, un krievu
piekozdami
kvass,
vodkā mērcētas baravikas, jo viņiem ir tagad gavēnis.
lesilis no kvasa un baravikām, es teicu pirmo uzrunu, paskaidrodams, ka no etnogrāfiskā viedokļa pie mums sēnes,
mērcē etiķī, kas mūs nebūt nevar atsvešināt, bet tuvināt,
jo etiķis arī galu galā ir Bahusa jeb Dionīsa blakusproTad

dukts

...

Viņi bija sajūsmināti, aplaudēja man neganti, orķestrisspēlēja tušu, un daudzi, uz mani zīmēdamies, sauca: «Pāa
umņica!» Es pateireņ ņe durāk, ņe durāk, ņe tolpāk,
mūsu dekaun
ar
no
nodevu
sveicienus
cos
jūsu atļauju
dentu saimes un brālīgās kopas, par ko viņi ļoti priecājās
un
manis pasniegtos tautiskos cimdus un trijdeksni tūdaļ
nodeva
orķestrim, un kūlaiņus apvilka pats diriģents.
zeltītā sējumā, kā arī «Rīta
Pirmo «Dzelmes» numuru
Blāzmu» zeltītos burtos viņi apbrīnoja ilgi, ilgi, solījās tos
nodot publiskā bibliotēkā vai Ermitāžā, bez tam visi nozvērējās mācīties mūsu latvisko daiļvalodu, jo tā ļoti atgādinot slāvu kirilicu.
Ar to mans pienākums vienās ovācijās bija pildīts, un
reize izvilkt no viņiem, kas man bija vajanu bija mana
Un
tad
sākās Eleuzisko noslēpumu un svētdarīnu
dzīgs.
jumu sērija
Pirmais bija katarsis: smagais, grūtais šķīstīšanās jeb
...

miesīgas

un

garīgas tīrīšanas akts. Katarsis! Kāds

varens

šis vairāk kā divi tūkstoši

gadu vecais Aristoteļa klasiskais
vārds! Es apolloniski to izturēju trīs diennaktīs! Visi to
nespējot. Vājākiem tipiem sabrūkot nervi kā krambambuļi,
un tie topot jau traki otrā tūrē. Visupapriekšu kvēpu melnā
kā raganu
tumsā mani mērcēja šausmīgi karstā vannā
katlā, kur smirdēja sērs. Tad pustumsā grūda mani tādā
remdenā sīvā un kalmu javuma lopu
pamazām atdzisa vai līdz ledus plēnei, un
beidzot pie trīs Jupiteru žilbas lampu gaismas bāza mani
platā vīna pusmucā, kas bija pildīta šampanieša un kapātu ledus gabaliņu. Pa virsu peldēja no Ādama gūžas
kā

mūsu

dzirā,

laidaru

kura
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drāzta pavārnīca ar fallusa inkrustācijām un dzintarspalvainu medus saldo aprikožu gjomenes, kā no šukumspeltes izkniebtas vai izlobtas. Vārdu sakot, krjušons,
vari
siders, sēkts vai bole, kurā tu pats peldies un pie tam
arī tā paša pastrēbties un padesertēt, cik tik tīkas vederam
un
sirdij, vai līdz pat atraugām un kautiem āžiem. Ēs to
izturēju pa godam un jutos gaužām spirdzināts, katarsets
un
kā atdzimis pēc ceļa grūtībām un putekļiem. Mani gra-

kaula

ļoti!

tulēja

grandfestivāls pēc lielās ložas rituāla noslēpumu plīvurī. Mana iesvētīšana dekadences bakalaura pakāpē! Maģistrands ne agrāk kā par gadu. Es strikti pabakalaurs es jau esmu
ģērēju tieši maģistru, jo žurka
pēc vestfāliskā dzimuma, tā teikt, no mātes miesiņām.
Tad viņi paurķējās, pašķendējās, pačortojās, mēģināja atrunāt. Es nē! Nu labi, beidzot viņi piekrita, lai iet! Un
Tad nāca

tikai

pārbaudi. Varbūt izturēs.

ar

ne
lāgā atcerēt, un stāstīt arī visu nepekles deviņapļu mokas un Sv. Antonija kārdinājumus es tur jūsu dēļ izcietu! Mūsu Lāčplēša
rēgi, gaismas pili no dzelmes izceļot, iepretim tam ir sīkums. Dzina mani cauri nātrām un ērkšķiem gan pliku...

Ak! Nevaru vairs

var, kādas

Ha,

ha,

maģistra

Dantes

ha!

Jā,

mētelī

gan kailu,
gan bakalaura sutanā, gan
cauri mūka cellei, sultāna sērajam un

anatomikuma

līķu kambarim. Drebēdams redzēju, kā ar
un
drausmīgu nāves galvu rēkdams
dejoja riebīgs, bet dzīvs, tikko no spirta izvilkts homunsākumā liegu menuetu, tad spriegu mazurku un,
kuls
ar
manu līdzdalību joviālu kazačoku
beidzot,
Tad zvaigžņu teltī sekoja pati mana iesvētīšana, kuras
laikā Mefisto zemā basa balsī citēja Sv. Upanašidas, bet
pats Fausts lauza virs manas noliektās galvas Damokla
zobenu, kas, dzirksteles sprēgādams, skrakšķēja kā lopkautuvē nupat laužams stilba kauls... Tad man deva
dzert no Parsifāla galvaskausa darināta biķera asins sarkanu aizmirstības sulu, kas garšoja pēc tikko kauta vērša
asinīm, no saplākšņu fabrikas ar konj-aka un bcncīna,
resp., benedektīncra piejavu. Un tad mūza, daiļa kā Helēna
un
Dulcineja kopā, izņēma man no krūtīm sirdi, parādīja
šo vanckari man un iestūma tai vietā man krūtīs skorpionu
ar pērļu
acīm, teikdama: «Ņem jaunu sirdi un jaunu garu!»
Ūn man jauna sirds neganti sāpīgi iedzela tā, ka es
paģību...
fosforescētu skeletu

...

Kad
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pamodos

no

Mefisto

basa

ka

no

Zērava

bazūnes,

visi ložas brāļi sāka saukt: «Āksios, āksios, āksios!»
t.i.,
viņš cienīgs, viņš cienīgs! Cienīgs! Un tā es biju iesvētīts.
Pie goda mielasta, ko deva man kādā lielkņaza pilī, kā
klusais viesis

no

carienes

galma piedalījās

arī

pats

sv.

tēvs

«Ti molodčāga,
per distance uzsauca man:
miloi sukin sin, maķ tvojū tak!» Un es, visnotaļ aizgrābts,
savā akadēmiskā maģistra runā varēju konstatēt tikai se-

Rasputins, kurš

tik dziļi
līdzīgi Ķencim, vairs nespēju nekā pateikt. Varu tikai mazliet lūpām
čāpstināt...»
Par ko man ļoti spēcīgi un ilgi aplaudēja, skaņas pastiprināšanai palaižot līdzi arī kādu lielu pils ventilatoru
vēlāk arī aizsnaudušā Rasputina bazūnīgo krākšanu.
un
Un, tā kā es jau savlaicīgi biju atteicies no labprātīgas
kastrēšanas kastrācijas dēļ, tad man atvadu nakts bija
jāguļ starp divām vienlīdzīgi seksapīlām un daiļām dāmām, kādas tantala mokas es godam izturēju, nezemojis
«No

kojošo:

šausmināts

sava

visa

te

pārdzīvotā

jūsu vidē

satricināts, pat

un

esmu

aizsmacis, ka,

renomē.

Manu atvadu

plaukstu

savā rokā

turēdams, pats Vjačes-

lavs Ivanovs visas dekadentu ložas

man

nodeva

savu

stāju!

šādu
Jūs

tā esat

cijas

putjovku

un

svinīgā klusumā
lozungu: «Manifestējiet

deklarāciju orbi et urbi jau
nosebojuši!» Ko noslēdza pērkonīgas atvadu ovāsavu

dekadentisko

...

Scilla

Kārlis

un

Haribda!

Jēkabsons

alias

gandrīz piesmacis vēl iesaucās
Vai
Skarga.
dzirdē-

Roberts

jāt?
Viņš bija beidzis.
Vai tikai tevi, brāl, tur nemuļķoja
nu, kaut Remizovs? Tas uz tādiem niķiem esot meistars,
iebilda Emīlis kā piedzīvojušākais pēterburdzietis.
Būtu kāds to iedrošinājies, es tādam sprandu apgrieztu,
varonīgi šādas aizdomas atspēkoja Kārlis,
luk, man pat Eleuzijas sekreto ložas zīmogu uzspieda.
Un viņš, izvilcis vienīgo, palikušo, ieplēsto manšeti, atrotīja frakas un netīra krekla piedurkni un parādīja uz
rokas stilba tetovējumu, kas varēja būt iededzināts ne ar
ko

citu kā ar veco Ekaterinas I-ās kapara petaku
Par
to, protams, daudzi pasmaidīja, bet Kārļa ciešanu martiroloģijai visi juta līdz. Taču viņš bija atvedis lozungu!
...

Uzupurējies.

Manifesta, dekadentu manifesta

mums va-

jag! Lūk, tas ir galvenais!
atgādināja Jēkabsons.
tūdaļ uz pēdām to vajag sastādīt un laist tautā!

Un
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Tūlīt sastādīsim
ierunājās Bērziņš.
Katrā ziņā!
manifestu, nonomāsim jājamzirgu, sēdināsim tajā Rinkusu

Andreju

ar

tauri. Lai

taurēdams kā
Met

herolds

nost

tad viņš to manifestu jādams un
pasludina visai tautai urbi et orbi!
aizvainots

āzēšanos!

iesaucās

Kārlis.

jau priekšā.
Meklē sev labāk sekundantus! Es drīzi tev piesūtīšu savus.
Man tādi jau ir. Lūk, Vēvers un Depše! Un es pats
esmu tavā rīcībā kaut kurā mirklī. Bet tas jau neattiecas
uz manifestu,
parierēja Arturs.
Dieva dēļ, neiepiniet arī mani kādā duelī,
žēlojās
es jau nemaz
Rinkusu Andrejs,
neprotu ne jāt, ne šaut.
Tu

zini, ka

tev viens

duelis

ar

mani

ir

Pareizi! Atliksim to

divkaujas lietu uz vēlāku laiku,
lai Jēkabsonam pienāk
Anzurgs,
klāt vēl kāds duelis un
lai veltīgi nenobiedējam mūsu
jauno draugu Rinkusu Andreju.
proponēja mājas

—

tēvs

Tāpēc es lieku priekšā atklāt tūdaļ alus vakaru,
iemaisījās Depše,
pirmkārt, lai rastos fantāzija, sacerot manifestu, un dotu kādu slapjdraņķi un atpūtu Jēkabsona izkaltušai rīklei, otrkārt, lai samierinātu
īstā brīdī

Arturu

un

Kārli.

Pēdējam motīvam nepiekrītu!
tiepās Jēkabsons.
Es arī ne!
Bez tam es
iespītējās arī Bērziņš.
savam sekundantam Depšem nemaz tādu direktīvu neesmu
devis. Bet alus vakars lai iet!
Lai iet!

Nataša tūdaļ stājās saimpiepalīdzot, pusstundā alus
galds bija uzstādīts, un omulība ar mājas koncerta turpinājumu gāja vaļā kā palaistas slūžas.
nieces

lomā.

iesaucās visi,

Citām

Protams, kad gaiss

jautrība

arī manifesta

šis vēsturiskais

un

dāmām

galvas bija iesilušas, sākās lielā
sastādīšanā, ko darīja kolektīvi, un

un

laika dokuments sākās

apmēram tā:

«Mēs, apakšā parakstījušies, ne mazāk kā 9 Latvijas dekadentu pilnvarotie pasaules labotāji, mākslas lāpītāji un

plānā maizes rieciena grauzēji, tautas galvaspilsētā Rīgā
tanī augusta mēnesī
1906. gadā pēc Dieva dēla Kristus
dzimšanas sapulcējušies, kā citkārt apskaidrošanas svētkos tie priecas mācības sludinātāji, apustuļi un
pravieši
darām zināmu visiem mūsu uzticamiem mākslas valsts
pavalstniekiem, ka, sākot ar tuvo rudens cēlienu un ne vēlāk kā uz Miķeļiem, grozām savus padotības, uzticības un
mīlas

principus

eventuāli
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iepretim visām 9 daiļajām mūzām un
proklamējam un manifestējam šādu reglamentu

urbi et orbi
tāju

un

visnotaļai mākslās cienītāju

kopēju atzīšanai

1) māksla tiek radīta
mākslas

un
un

un

draugu,

cīnī-

izpildīšanai:
darināta absolūti tikai

pašas

dēļ;

2) mākslas pašmērķis ir dievlūgšana un mistērija;
3) radošais mākslinieks ir no visām sociālām važām un
individuāvisiem
sabiedriskiem
pienākumiem atraisīts
lists

...»

Sveiki,
atskanēja maiga, draudzīga balss:
brāļi, individuālisti!
Un tanī pašā mirklī visi aplaudēja negaidīti no Šveices
atgriezušamies dzejniekam smaidošam Skalbes Kārlim.
Viņš bija ieradies kā aicināts īstā laikā un nu varēs piedalīties svarīgā manifesta tapšanas un publicēšanas darbā.
Jautājumam, kā gājis Šveicē, kādas tur izredzes un kā
vispār paticis, Skalbe atbildēja smaidīdams:
..'. Te durvīs

brīvie

Šveicē kalni augsti, bet cilvēki auksti;
Šveicē labs siers, bet Latvijā slikts miers;
Šveicē krāšņa daba, bet māksla ne tik laba;
Atbraucu vēlreiz

mājās, lai tik pēkšņi neceltos

kājās.
XIV

nebija viegli uzrakstīt. Cik lietpratēju,
un
izteicienu, kurus bija grūti saskaņot. Ne par velti manifests pats sludināja individuālismu. Piemēram, Akuraters bija lepns un augstprātīgs
savā garā un stājā. Grūti bija viņam piekļūt un tuvoties.
Tepat nesen par veselu kuplu vakaru, ko Anzurgs ar
solistiem un kori sarīkoja revolucionāru «Savienībai» par
labu, zem Akuratera markas un ar viņa atjauju, izlietojot
Manifestu tomēr

tik

individuālu

domu

visam vakaram tikai esošos Akuratera tekstus,
pats autors neskaitīja par vajadzīgu vai pieklājīgu pateikt rīko-

tājiem un programmas izpildītājiem kaut paldies. Tātad
viņš nebija juties pagodināts, bet bijis itin kā pats nokalpināts. Lai gan te varbūt ienāca viņam vajadzīgā ceļa
nauda, jo viņš kā savienībnieku aktīvists bija ceļa jutīs.
Šī sevis pašizcelšana
kā maz motivēta
bija zīmīga.
Dabūjis projektēta manifesta tekstu, viņš to galīgi izkritizēja un sagāza. Tā kā Skalbēm un it īpaši Jēkabsonam te
ar Akurateru iznaca lielas
domstarpības, tad, tikai pieaicinot palīga vēl Strālu, ar lielām mokām izdevās izstrādāt
un
pieņemt galīgu tekstu. To nepieņēma kopsapulcē mansardas saiemā, bet Strāls

ar

to

apstaigāja individuāli visus
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dekadentus, vācot manifestam parakstus no daudzmaz
prominentām personībām. Bet nepanāca te vienprātības, jo,
pateicoties Akuratera iespītam un neizdibināmai savdabai
vai untumam, manifests bija iznācis pārlieku vienpusīgs
un
traktēja gandrīz tikai vien literatūras gaitas un likteņus, kur taču jaunie mākslas principi bija ne mazāk svarīgi
arī mūzikas, glezniecības un teātra mākslas novados.
Eglīt is, Vulfs, Virza, Bērziņš atteicas to parakstīt, tapec
ka netikuši aicināti pie teksta redakcijas. Emīlis, J. Sproģis, Vēvers, Depše minētās vienpusības dēļ, tāpat Zeltiņš
Aleksandrs Strāls. Bet Anzurgs paskaidroja, ka viņš
un
šinīs branžās grib palikt par brīvu amatieri, kā bijis, noraidot katru rīcības ierobežojumu. Tā arī izjuka projekts
par

īpatas apvienotas

dekadentu mākslinieku

savienības

dibināšanu, kur kardinālais moments ietilptu kopīgā
došā

va-

principā:

«Bnvradošs mākslinieks

individuālists mākslā

deļ māk-

slās.»
Manifestu ievietoja žurnāla «Dzelme»
1906. gada augusta mēneša 9-tā numurā līdz ar tā parakstītāju dekadentu rakstnieku foto grupu.
Tur bija redzami gan sēdus, gan stāvus, diezgan neveiklās pozās, kaut gan bez bravūras, tādi jaunās literārās
Jānodibinātāji skaitā deviņi kā: pats pirmais
Skalbe, Kārlis Jēkabsons, Kārlis
Strāls, Kārlis Krūza, Jānis Jaunsudrabiņš, Eduards Cālītis, Augusts Baltpurviņš un Zemgaliešu Biruta.
Kaut vienpusīgs, šis notikums bija vēsturiski svarīgs.
Te apzīmējās tikai literārā jaunās strāvas grupa. Bet
tā norādīja, ka organizējusies, kaut tikai idejiski, visa
jaunā strāva un, norobežojoties no vēsturiskās pagātnes,
uzsākusi mākslā jaunu laikmetu.
Sī deklarācija visā mūsu tolaiku presē, žurnālos un kultūriestādēs, arī plašā sabiedrībā sacēla lielu ievērību un
zināmu uztraukumu, sevišķi vecās, konservatīvo aprindu
mākslas darbinieku aprindās.
No dekadentiem brīdināja. Tos pēla, par tiem ironizēja.
Ap dekadentisko rakstnieku deklarāciju sacēlās strīdi, pārpratumi, dažādi faktu sagrozījumi, pārspīlējumi, nedibinātas sūdzības un denuncējumi ne tikai no konservatīvo
puses, t.i., no Latvju biedrības «Vecās Māmuļas» instancēm
un aprindām, bet arī
no kreisās organizētās strādniecības
un
socdemu puses un vispār revolucionāro situāciju neizprotošas pilsonības.
strāvas

nis Akuraters, tad Kārlis
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Un visa šī
par kuru
diem:

opozīcija jāuzskata par kolosālu pārpratumu,
bija izteicies tādiem mīklainiem vār-

Auseklis

gari uz putekļiem cerē,
putekļi garus grib slēpt:
Kas rādījās mūžīgi miris,
Tas tautībā pacelties sāk!
Vēl
Vēl

Nacionālā dekadence,

gāja

savu

mākslas

uzsākto,

ne

veciem

no

rozēm,

putekļiem atkratīdamās,
ērkšķiem klāto jauno

bet

ceļu gavilēdama.
MĀKSLINIEKI
XV

Dabīgi, ka drīzi vien Anzurga mansardā atkal sanāca
dzelmisti, lai aprunātos par radušos situāciju
pēc manifesta publicēšanas. Akuraters pēkšņi bija izbraucis uz Zviedriju. Jēkabsons jutās kā uz pirts lāvas, jo
skaitīja sevi pašu arī par visu notikumu sakurinātāju un
pasācēju, un tamdēļ bija gauži lepns.
Gluži negaidīts ieradās te arī rakstnieks Rūdolfs Blaumanis, kuram visi uzgavilēja, jo zināja, ka viņš simpatizē dzelminiekiem. Tikai Jēkabsonam tas neimponēja, un
viņš manāmi rezervējās. Kad bija apsildījies, Blaumanis
tūdaļ izteica savas domas par māksliniecisko jaunradīšanu, par ceļiem, kādi ejami pēc dekadentu deklarācijas,
izteicās par to ļoti atzinīgi, sevišķi priecādamies par
un
saviem
literāriem
«audžudēliem»
un
mīluļiem Skalbi,
Strālu un nākamo «puliera padēlu» Ed. Vulfu.
Palielīja
māksliniecisko daudzpusību, kas jaušama dekadentos, piemēram, Eglītī, kurš vienā rāvienā ir dzejnieks, stāstnieks
un var būt arī gleznotājs, bet Jaunsudrabiņš jau
par tādu
taisas un top. Anzurgs bez rakstniecības var skaitīties arī
dziedonis un aktieris, bet talantīgais Emīlis katrā laikā
varētu kļūt arī rakstnieks, ko jauš no viņa kritikām un
mūzikas esejām, simpātiskā Zemgaliešu Biruta
par
dzejnieci prozā, bet Jēkabsonu Kārlis
par dramaturgu
un pat teātra direktoru
dekadenti

...

Tas

nākt,

nu

gan
par
iebilda Viktors

svētību

Eglītis,

radošam
bet par

garam nevar
izklaidus sa-

drumstalošanās iemeslu.
Totiesu

tas

dod

daudzpusību estētiska

virziena

un
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Es pats labprāt stāapgalvoja Rūdolfs.
ja jūs būtu dibinājuši plašu jaunstrāvas savienību, bet neaprobežojušies tikai ar vienpusīgu
jauno principu deklarāciju savā slavenā manifestā. Starp

plašu žestu,

tos dekadentu rindās,

citu, tā autors ir laikam aizbraukušais Akuraters, bet

var-

būt arī kāds cits?
esmu, jo atvedu tā ideju no Pēterburgas,
Un, ja arī jūs
piesarcis iesaucās Jēkabsons.
stātos dekadentos, tad, par nožēlošanu, man būtu no to
rindām jāizstājas.
Mums būtu
Kāpēc tad tā?
brīnījās Bērziņš.
taisni gods, ja arī Blaumanis kā autoritāte atrastos mūsu
pulkā.
Mēs nekad nesaprastos! Pat tagad vēl viņš mani aplinkus apvaino, teikdams, ka man esot teatrālas karjeras
tendences, kad es esmu neapšaubāms liriķis, tīrs kā kristāls. Un kad mums ir vēl nenolīdzināti goda rēķini pagātnē un pavisam vēl nesenā, kuru jau nu gan aizmirst
vēl nevarēja arī pats Blaumaņa kungs.
Ahā! Sākas vecā dziesmiņa par Apollo teātra trīs
rubļu honorāru Kārlim un par tā tālāko likteni,
dzeļoši
nu
un
iesmējās Depše,
pjenākusi reize, kur Vestfāles
barons grib izrēķināties ar Ērgļu barona mantinieku. Te

Es tas

pēkšņi

tev

nu

ir īstā dekadence! Jauki!

Depše acīmredzot bija jau iereibis un teikto vairs nevarēja izlabot. Sākās nejaušs skandāls.
Draugi, es nesaprotu, kāds mērķis šādiem provokatoriskiem izteicieniem,
brīnījās Blaumanis.
Tāds mērķiš,
pēkšņi sadusmots iesaucās Jēkabka nu ir pienākusi man gandarījuma reize un es
sons,
jūs izaicinu uz divkauju par mana goda laupīšanu ar to
jūsu trīs rubļu feļetonu atklātā presē un visā sabiedrībā!
lestājās klusums.
Blaumanis pasmīnēja un mierīgi teica:
Godājamais
Kārli Jēkabson! Es savu feļetonu neatsaucu, bet jūsu izaicinājumu noraidu un nepieņemu, jo es nepiederu pie tā
saucamiem slakteriem.
Atkal

jāt?

nu

jauns apvainojums! Vai jūs, kolēģi, dzirdējau kliedza Jēkabsons un taisījās pirkstu galos

tuvoties Blaumanim.
nu
Tad
Skalbe, Strāls un sevišķi no laukiem tikko
iebraukušais garais Austriņš acumirklī sakampa Jēkab-

sonu,
sauca:
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aizspieda tam muti,

un

Austriņš

savā

bazūnē

uz-

Kārli, tu metīsi muļķības pie malas

priekšā!
spurojās Jekabsons.

sies Blaumaņa
Nekad!

gaida

un

Lai

tūlīt atvaino-

viņš sagai-

sekundantus!

ma-anus

negaidot iejaucās
Tos sekundantus tu piesūti man,
Es uzņemos kauties ar tevi arī BlauArturs Bērziņš.
maņu Rūdolfa vietā. Man ar tevi nolikts duelis jau ir
personīgā lietā. Pie tās pašas reizes es ar tevi šaulietā. Es ceru, ka Blaumaņu Rūdolfam tur nekas nebūs pretī.
Es pilnīgi tam piekrītu! Paldies, Artur Bērziņ, ka
smiedamies no sirds, teica
izpalīdzēji man grūtā brīdī,
manā

šos vai duršos arī šinī

Blaumanis.
Es tam nepiekrītu! Bruņnieciskas goda jūtas to nevar
mēģināja protestēt
pielaist, ja tādas viņam vēl ir...
Jēkabsons, bet Austriņš atkal aizspieda tam muti un piedraudēja:
Ja tu vēl te ķepurosies pretī, tad tev būs darīšanas
arī ar mani. Tu zini, ka es staigāju ar melnās sotņas lodi
gūžā. To pašu tad es palaidīšu no savas gūžas tavās ribās!
Tu zini, ka piebaldzēni tādās reizēs nejoko.
Nu
Es

labi!

Viena

piesūtīšu

beidzot

alga!

piekrita Jekabsons.
Bērziņam.

sekundantus tam

savus

Un tad Jekabsons, no uztraukuma un no mazumiņa
dzertā alus paguris, ļāvās noraidīties mājās kopā ar bēdubrāli Depšu.

Blaumanis vēl ilgi uzkavējās jautrā dekadentu pulciņā,

klausīdamies
un

Pāvula

lieliskā

Emīļa

dziesmās

deklamācijā,

kā

arī

klavieru

Viktora

koncertā,

Eglīša

Natašas

paša dzejoļu
Zemgaliešu Birutas dzejas prozas imun

savu

provizācijā.
Tika
duelis

galīgi nolikts

uz

tuvāko

svētdienas

rītu

Bērziņa

Jēkabsonu Biķernieku mežā.

ar

Un Blaumanis, ļoti pacilātā noskaņojumā šķirdamies no
viesmīlīgās Anzurga mansardas, smējās:
Sirsnīgi tencinu par piedzīvoto skandālu! Jūs sapratīsiet, ka tur tokš

bija sižets

manam

nākošam jaunākam feļetonam.

XVI

Duelantu
mierināt

un

piedošanu
vārda

sekundanti
incidentu
abiem

velti

izmēģinājās naidniekus

izbeigt, izspiežot

vaininiekiem.

Kaut

no

Jēkabsonu

kristīgās

sa-

Kārļa

morāles

...
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nebūšu tāds trusītis, ka

piekāpšos! Turpretī,
nāvīgi apvainots, tad es pieprasu
Bet Bērziņam atstāju tikai vienu,
sev divus šāvienus
noteikti un strikti Jēkabsons formulēja savus noteikuUn no tā es neatkāpšos!
mus.
Ko nu lai dara? Kā
nu lai liek priekšā pretējai pusei šādu drakonisku ultimātu?
Bet Jēkabsons pašapmierināti smaidīja:
sak, es tam
Arturiņam mazliet gan ieskrambāšu viņa patmīlīgo piebaldzēna ādu! Lai tad.kopjas un piemin manu stingro roku
un lepno vestfāliešu un
latvju bajāru krustojuma raksturu!
Es jau nu tad būšu vairāk kā divkārt garantēts: pirmkārt, man lode iet viegli cauri, kā tas izrādījās, kad soļa
attālumā uz manām biezajām krūtīm dullumā izšāva Anzurgs, otrkārt, man ir divas šanses, bet pretiniekam tikai
Nekad

tā

kā

es

es

esmu

divkārt
...

viena.
Bet kad nu tas piebaldzēns nepiekrīt, jo viņš taču arī
pārstāv divus vainīgos? Ko tad? Eh! Ko tur! Viņš jau
nebūs tik gudrs, jo viņš jau nav studējis komercskolā kā es.
Bet kadas gaviles parņema sekundantu sirdis, kad pavisam necerot Arturs Bērziņš lepni deklarēja:
Paziņojiet tam Skargam, ka es, pamatīgi apsvēris šo

nopietno lietu, dodu šim negausim viņa kārotos divus šāvienus, pats paturot tikai vienu krietnu šņaucienu, jo viņš
vairāk

kā

viena

nav

vērts. Bet

tad tas

ar

gan

būs viens

īsts

piebaldzēna spēriens, to lai viņš ņem vērā un lai neaizmirst pie laika
iztaisīt savu testamentu! Varat piebilst, ka viņš, ja grib, var ņemt sev vai trīs šāvienus, jo
viņš nestāv taisni, bet šūpojas pirkstgalos, un man viņa
žēl...
Nu lieliski,

lieliski!

priecājās sekundanti. Bet kur

lai ņem krietnus, labi lādētus ieročus?
Augstsirdīgi paturu sev tikai divus šāvienus, —teica
bet totiesu es gribētu gāzt viņam virsū
viņiem Skarga,
no

divstobrenes.

Tas

ir

drošāki.

Viņam,

protams, drīkst

būt tikai vienstobrene.
Manu
kur

žēlīgo dieniņu!

tad tādu

retu

mantu

iesaucās sekundanti.

tagad lai ņem? Visi

melnās
var

sotņas konfiscēti,
nākt zem kara tiesas
no

Bet
no

par tādiem instrumentiem
Varbūt var pamēģināt uz ra-

un

...

pieriem? Dabūsim

ieroči

studentiem.

Nē! Nekādi! Es prasu pulveri! Man vajag atriebējas
uguns un pērkona un pulvera dūmu! Tad tik šausminošais
mirklis kļūs par Nemezīdas mistēriju.
Pēc
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veltīgām meklēšanām

un

taujāšanām ieroču grūtībās

izpalīdzēja Apollo teātra rekvizitors Klusiņš,
galvojumu no rekvizītēm patapinādams divus
vecus naganus, smagus kā pagānus, kopā ar dažām patronām. Tie pēc saraksta teātrī glabājās Cirikova lugas «Zīdi»
duelantiem
uz

Pāvuia

izrādēm, kurā notiek daudz šaušanās. Un Pāvulam šīs lugas Nahmaņa lomā bija paredzēta viesošanās provincē...
Aizdomas te nekādas nevarēja celties, un dueļa noslē-

nevarēja atklāties. Tātad pēdējā sekundantu apspriedē
bija pārbaudīti un pieņemti.
Ārsta lomu uzņēmās Depše pēc Indijas slepenām metodēm, ko viņš arī turpat nodemonstrēja: izdūra cauri savam vaigam korķu viļķi, ar ko nupat bija atkorķējis pudeli
dabru»
alus, nomurmināja kādu nesaprotamu «abraka
aizvēra acis. Uz vaiga neparādījās ne pilītes asins,
un
spļāvienā arī tādu nebija... Pēc brītiņa vaigā bija redzams tikai niecīgs dūriena punktiņš. Šis pašsuģestijas
spēks bija pārliecinošs. Arī grūti izskaidrojams. ledzēruši
uz to glāzi alus, sekundanti vienojās visos dueļa noteikumos. Nolēma pielaist
dueļa vietas tuvumā iecienīto teātru
Skariņu
varbūtējam
filmējumam un abus draufotogrāfu
gus, mansardas gleznotājus Zeltiņu un Strālu. Viņiem
bija vietējās studentu korporācijas «Arktikas» pasūtījums
uzgleznot korporācijas telpām sienas gleznu «Puškina
un
Dantesa divkauja 1837. gadā». Tātad viņi varēja varbūt kaut ko noderīgu šim tematam dueļa apstākļos uzskicēt. Galvenais noteikums bija, ka duelantiem jāapmainās
šāvieniem šādā kārtībā:
pēc dotās komandas pirmais šauj
Jēkabsons, tanī pašā momentā šauj arī Bērziņš, un tikai
pums te

ieroči

pēc šī šāviena drīkst dot

savu

otro šāvienu Jēkabsons. Tas

bija stingri jāiekaļ abiem pretiniekiem, lai šaušanās neiznāktu slepkavošanai līdzīga, t.i., taisnīga un daudzmaz
vienlīdzīga. Un nekādā ziņā ne tāda, kādā izvērtās vēsturiskā 1841. g. divkauja starp tik slaveno krievu dzejnieku
Miķeli Ļermontovu un poručiku Martinovu.
un
Tātad vieta, laiks un noteikumi bija izlemti
notikumu gaita varēja risināties tālāk.
Arturs Bērziņš, atlaidis savus sekundantus, vēl omulīgi
aizstaigāja līdz pirtij Marijas ielā; pārnācis mājā, palasījās laikrakstos, krietni uzkoda un uzdzēra virsū karstu
groku. Sapnī redzēja savā Piebalgā kādu zaļumballi un
krietni izdancojās ar svešām jaunkundzēm, un patlaban
gribēja vienai no tām atklāt savas jūtas, kad viņu jau
modināja viņa sekundanti
Depše un Vēvers. Tie, pagani, bija gandrīz cauru nakti dzēruši un spēlējuši kārtis
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Anzurga mansardā pie Vulfa, Natašas un Martas Ozoliņas kompānijā, un minējuši, kas duelī kritīšot, un strīdējušies un nekā neuzminējuši. Lai liktenis nu lemjot. Depše
gan pravietojis, ka kritīšot viens «B», bet ne Bērziņš, un
pie tam kritīšot vēlāk... Un tas nebijis pārliecinoši. Tā
smiedami un jokodami, «Kur tu teci» svilpodami, viņi visi
trīs devās kājām pāri pontonu tiltam uz Āgenskalna priedēm, kur bija nolikta divkaujas vieta.
Kārlis Jēkabsons bija ļoti satraukts. Atlaidis savus sekundantus, viņš ilgi pirkstu galos staigāja pa savu istabiņu,
izdzēra tikai pāris glāzes aukstas, rūgtas tējas, nekā neēda, bet izsmēķēja krietnu Havannas cigāru, kaut gan
kā lielākā daļa dekadentu, skaiviņš smēķētājs nebija
tīdams to par banālu blēņošanos.
Tad piesēda savam apskrub.ušam rakstāmgaldiņam un
ilgi kaut ko rakstīja, pastaigājās pa istabiņu un atkal rakstīja. Beidzot, piepildījis kādas trīs aploksnes ar saviem
rakstiem

tās aizdarījis un noadresējis, un atstājis uz
un
«Atdagaldiņa, starp tām vienu pat ar speciāluzrakstu
rīt pēc manas nāves», viņš mēģināja atgulties, bet miegs
nenāca. Tad viņš piecēlās, piegāja
pie loga un raudzījās
mākoņos. Bija jau gaišs. Drīz vajadzēja sākties rīta blāzmai. Solījās būt jauka, saulaina rudens diena. Bet tad
un viņa lūpas savilkās sāpīgā smīnā, un
viņš sarāvās
no
nočukstēja
viņš
«Jevgeņija Oņegina» Ļenska atvadu
āriju:
«Sto djeņ graduštšij mņe gotovit, jevo moi vzor naprasno lovit v glubokoi tme taitsja on ...»
Nezinātājs varēja domāt, ka viņš skaita rīta lūgšanu.
Bet tad jau koridorā nočīkstēja sveši, apvaldīti soļi, nošķindēja zvaniņš, un Jēkabsons ielaida savus sekundantus, arī divus Kārļus
Krūžu un Strālu. Tie bezbēdīgi
smaidīja.
Kāpēc jus tā smaidat?
Lai arī tu būtu dzīvespriecīgs un jautrs, citādi
jau
tavi vaibsti izliekas pēc novalkātas zābaku binzoles,
pārmeta tam Krūza.
Atzīšos. Neesmu
Velti ta

nemaz

gulējis.

darīji. Vajadzēja spēkus uzkrāt,

pārmeta

tam Strāls.

Speķu nu man vēl gana un ne tādiem vien starpgadījumiem,— bravurēja Jēkabsons.
Tad vēlējās vēlreiz redzēt abus
dueļa revolverus. Tos izņēma
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no

portfeļa,

un

Jēkabsona rokas manāmi drebēja,

kad
acīs

viņš cilāja tad vienu, tad otru. Tad viņam iezagās
miklums, viņš apkampa abus Kārļus un lūdzoši jau-

tāja:
es

kā jūs jūtat, vai
Sakiet, draudziņi, sakiet, mīlīši,
palikšu dzīvs? Dieva dē], to man teiciet!
Visas šanses tavā pusē, lai tu paliktu dzīvs!
iegal-

voja viņam Strāls.

vieglu ievainojumu. Es
pasjansā,
viņu mierināja Krūza.
Paldies, draugi, no visas sirds! Esmu gatavs. lesim!
Ardievu, mana skumjā istabiņa un mans galdiņ, un manas grāmatiņas!
Un viņi gāja. Bija vēl agrs, kluss svētdienas rīts. Ļaužu
maz. Važonis rets.
Sadabūja tomēr kādu. Un, kad Jēkabsons
gribēja no tā izlēkt, protestēdams, ka viņi nebrauc
uz
Biķerniekiem, kā bija agrāk runāts, tad Strāls stingri
Un tikai varbūt varētu ciest

savukārt

tev tā izliku

noteica:
No šī

brīža tu atrodies mūsu rīcībā! Pēc dueļu kodivkauja faktiski nekad nenotiek tur, kur agrāk runāts. To vietu zinām tikai mēs. Tā ir Āgenskalna priedēs.
Šausminoši! Āgenskalna priedēs!? Būtu labāk jūs tos
nāves rīkus aizmirsuši tur pie manis augšā!
viņš piebilda, uzlūkodams Strāla biezo portfeli.
Par to vajadzēja agrāk padomāt,
teica Krūza.
Nē, nē, nē, nē!
bubināja Jēkabsons. Un viņi brauca
deksa

klusēdami.

Pārējais

un

pats galvenais norisinājās kinolentas veik-

lumā.
Pretinieki jau stāvēja vietās. Vēsi par gabalu sasveicinājās. Rokas vieni otriem nesniedza.
Skariņš, Zeltiņš, Saša, paslēpušies krūmos, visu novēroja un fiksēja.
K. Strāls izlozēja ieročus. Jēkabsons bija dabūjis neparocīgu. Viņam atjāva to apmainīt.
Lai ņem, kādu grib, tā kā tā būs beigts!
rūgti piezīmēja Bērziņš.
Izmērīja distanci. Uzaicināti samierināties, abi strikti
Nē!
To priedītes
un gandrīz reizē pateica:

atšalca skaidri.

Nostādīja vietas. Atkāpās. Depše izvilka sarkanu nēzdoto pacelt.
Jekabsons pēkšņi iešņācās:
Nevaru ciest sarkanu!
Vevers pasniedza Depšem baltu, kadas aktrises dāvinātu un kruzuļotu.

dziņu, gribēja
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nēzdodziņš pacēlās, pretinieku bruņotās rokas izstiepās. Jēkabsonam roka drebēja kā übagam pie
baznīcas durvīm, turot cepuri.
Viens, divi, trīs!
Noskanēja Depšes striktais sauciens:
Smaržotais

Dalīti!

Kruzuļoti baltais nēzdodziņš tikai taisījās virpuļot lejup,
jau norībēja un nokūpēja abi Jēkabsona šāvieni reizē.
Viņš bija aizmirsis, ko viņš dara
un
Arturs Bērziņš asi iekliedzās: «Ah!»
sabruka ar
kā sastinrokā
neizšāvis...
Jēkabsons
pat
stāvēja
naganu
kad

...

dzis.

Traģiski atskanēja Vevera spēcīga balss:
Kārli Jekabson! Tu esi slepkava!

un

Depšes

konstatējums:
Reglaments pārkāpts! Bērziņš nedabūja izšaut Jekabsona pārsteidzības dēļ!
-Strāls ar Kruzu piesteidzās Jekabsonam, kurš patlaban
taisījās paģībt un laikā dabūja atbalstīties uz to pleciem.
aizsmaEs, slepkava, gribu turp. Vediet pie viņa!
cis čukstēja Jēkabsons.
Ap Bērziņa līķi saskrēja visi. Bērziņa līķis gulēja uz
mutes, ar galvu uz kreisās rokas. Labajā vēl turējās revolveris. Kaļķa
bālais, drebošais Jēkabsons sabruka ceļos
pie līķa, glāstīja tā galvu trīsošām rokām, un zilās lūpas
čukstēja izsamisumā un žēlā:
Dargais Artur, piedod! Es jau tā negribēju ...
Tagad par veļu nožēlot,
mierināja to kapa balsī
Strāls.
Celies, padomāsim, ko darīt!
Var

būt, ka

vēl

ierunājās Depše,
par vēlu,
es vēl varu līdzēt.
Aptaus-

nav

asiņu jau neredz. Varbūt
tīja līķim pulsu.
Brīnumcilvēks!

Līdzi,

līdzi!

Jekabsons

izstiepa savas drebošās rokas uz Depši.
Atejiet nost no līķa!
pavēlēja Dcpše.
dos kāds putniņš un iedziedāsies pie līķa, tad
vai te ir kas glābjams.
Visi atkāpas.
Un

tiešam,

drīzi

čiepstēt līķa tuvumā

vien

ir

atnesis

zvirbulens

Kad atlies

saka

redzēšu,

lekat

un

...

Dzirdiet, redzietl
Nirvānas

kāds

lūgdams

teica

žēlastības

Tas

Depše.
dzīvību

un

pelēcis

no

atdod to miru-

šam. Nu tikai to

vajag līķī ierunāt atpakaļ.
atkal
kādu nesaprotamu
Depše piegāja līķim un pacēla to sēdus.
Un,

330

teikdams

abrakadabru,

Līķis saka smaidīt... Zvirbulēns pazuda.
Jēkabsonu Kārlis iekliegdamies sabruka
samaņā

no

bailēm

ne-

...
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jauna sensācijā bija Viktora Eglīša kazas.
daļa dekadentu runāja, ka viņš no Martas Ozoliņas, neraugoties uz Vulfa iebildumiem, neatlaidīšoties,
un tas Martai imponēja, -de facto viss iznāca citādi.
Daiļā, muzikālā un gudrā, arī blondā, Draudziņas ģimnāzijas iecienītā latvju valodas skolotāja, tātad arī literatūras mūza, Marija Stalbova bija jāglābj no Jēkabsonu
Kārļa uzmācībām.
Viktors tanī pašā skolā mācīja krievu valodu un ar
Mariju pazinās kā kolēģis, un tā viņi bija mācījušies ne
tikai viens otru pazīt un cienīt, bet paspējuši arī prātīgi
viens otrā iemīlēties un pat sākuši tāpat bez ārējām oficiālām važām mīļu, tuvu kopdzīvi. Te nu, literārās lietās
viņus apmeklēdams, redzēdams Marijas izcilus simpātisko
personību, Jēkabsons bija pēkšņi iededzies uz viņu liesmainā mīlā, zvērēdamies Mafiju Viktoram atņemt.
Un tad te nu sākās viņa uzmācība, visādas insinuācijas
kuri nonāca līdz ģimnāzijas vadībai, un
un draudīgi meli,
tā' pieprasīja pārītim, lai tas legalizējas. Tā Jēkabsons ar
savām intrigām bija viņiem tikai pakalpojis. Tie likās baznīcā uzsaukties. Redzēdams savus mērķus sabrūkam, Jēkabsons īsi pirms viņu kāzām bija izspēlējis beidzamo
trumpi.
Eksaltēts, ieradies pie Marijas, meties tās priekšā ceļos
Nāvi vai mīlestību!
un patētiski izsaucies:
Kad ticis
noraidīts, solījies tepat viņas priekšā noindēties vai līdz
Tuvākā
Lai

gan

ritam uzkārties, nodurties, noslīcināties vai nošauties. Līdz
tam viņš vēl pagaidīšot galīgu atbildi.
Pēc tās arī
arī

viņš

tur

nāves

un tad Eglīšam kopā ar Emīli, kas
grūtībām nācies viņu dabūt laukā, jo

atnācis,

dzīvoja,

ar

nebīstoties, esot vairāk reizes

un

vēl

nesen

skatījies.
Ātrumā sadabūjis vajadzīgos laulību lieciniekus,
likās nekavējoši ar Mariju salaulāties pareizticīgo
braukšanas baznīcā. Lieciniekos jeb šāferos bija arī
Anzurgs un turēja uz jaunā pāra cēlajām galvām

tai

acīs

Viktors
DebesPāvuls
laulību

kroņus.
Nekādu kāzu dzīru

nebija. Uz Pāvula aicinājumu iegriez331

un atzīmēt kompānijā šo dzīvē reto nokategoriski atteicās. Un tas patiesībā pēc būtības arī bija ļoti dekadentiski, īpatni, ne tā, kā mietpilsoniski parasts. Jaunsalaulātie laimīgi devās mājās, klusībā
uzsāka nest kopējo dzīves jūgu bez kādām liekām, bieži
nejēdzīgām ceremonijām.
Jēkabsons likās ārkārtīgi sarūgtināts un pat izsamisis,
jo šis ārējais teatrālisms un izlikšanās bija viņa savtīgā,
naivā aprēķinātāja dabā un viltība bija tā, ka arī, zinādams un saprazdams, ka viņu dažu labu reizi muļķo, viņš
tīšām spēlēja nesapratēja lomu. Lai savukārt muļķotu un
apvestu ap stūri savus muļķotājus. Tā teikt, pēc savādas un
dīvainas homeopātu metodes un receptes. Tas viņam bieži
padevās, un no šīs negatīvās īpatības viņu nekādi nevarēja izdziedināt. Un visus anekdotus un incidentus, kas
vijās ap viņa vārdu, viņš uzskatīja kā personiskās reklāmas
balstītājus un popularitātes vairotājus. Un tās viņš

ties kādā restorānā
tikumu viņi

alka.

Kad Kārlis Strāls apnicis atteicās
tad

no

žurnāla «Dzelmes»

par redaktoru aicināja populāri
tapušo Kārli Jēkabsonu. Un tā viņš mazliet jutās kompensēts par pēdējā laika neizdevībām un kļūmēm. Aiz redak-

vadības,

dekadenti

cijas rūpēm viņš drīzi
daiļavu Mariju Stalbovu
tisko

arī
Kraukļu pagasta
viņas dzimtmājām, poēviņas jauno, diženo, litera-

aizmirsa
ar

dabu, klaviermūziku

visām
un

jau populāro vīru.
Nekas!
Ja
viņš augstprātīgi atmeta ar roku.
tik gribēšu, iemīlināšu sevī vai duci jauno dzejnieču. Kas
vainas, piemēram, mūsu pašu jaukajai Zemgaliešu Birutai? Es viņas tuvumā aizvien izjūtu tādu kā uz mani
izplūstošu simpātiju emanāciju. Un mani te nebaida ne
Strāla, ne Virzas konkurence, un viņas mīlamo franču valodu un literatūru es arī zinu. Tāpēc te man ir gluži dabīTā pie sevis un arī vienam otram no regas šanses.
dakcijas kolēģiem bija izlielījies Jēkabsons.
Kāds tad nu bija viņam negaidīts likteņa spēriens, pat
šāviens, kad kādu rītu gluži bāls un zaļš no satraukuma
pie viņa aizelsies ieskrēja Kārlis Strāls un pat neapsveicinājies drūmi izdvesa:
Ir notikusi liela nelaime: aizgājusi mūžībā ir mūsu
Zemgaliešu Biruta!
Kā?! Mirusi?
neticīgā balsī iestenējās Jēkabsons.
Tas nevar būt!
Un tā ir apsēdās, nespēdams ne
tūrā arī

varda vairak teikt.
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zaimojoši raudzījās Strālā kā kādā spokā, vēl arvien domādams, ka tas ir tīšām palaists joks viņa iebiedēTikai

šanai

un

šausmināšanai.

mansardu pie Pavula aprunāties par
uz
nobeidza kapa balsī Strāls.
viņas apglabāšanu,
Tatad jātie bija, ka pats liktenis te ar viņu ārdījās.
Bez tam nāves noslēpumam mazu plīvuru pacēla vēl
jauns atklājums, ka viņa noindējusies... Gribējuši glābt,
bet neizdevies, un viņa tagad guļot stingusi pilsētas slimnīcas kapličā. Kāpēc, kā tas noticis? Nebija laika domāt.
Parādījās Akuratera īss nekrologs kādā laikrakstā un
Anzurga tēlojums. Virza bija ļoti sāpīgi ievainots pašā
sirdī, jo bija šo izcilus sievieti tiešām iemīļojis, bet Strāls
Aiziesim

bija sagrauzts, kā

jau zaudējis labu sirdsdraugu. Un

ne-

atsaucami!
dekadentu mākslas pasaule un milzīgs ļaužu plūpavadīja nelaiķi. Lielo atvadu vaiņagu nesa Strāls,
Virza un Pāvuls. Rudens novakarē viņu guldīja Matīsa
kapos. Pie kapa raudāja, un īsas, satrauktas bija kolēģu
atvadu
runas
pie augstās rudens puķu kāpas dzīves
jūrmalā.
Vēlāk klīda par aizgājēju visuvisādas pretrunīgas un
nesakarīgas baumas. Par viņas nāves sakaru ar politiski
revolucionāriem notikumiem un melnās atriebējas sotņas
nāves dvašu. Arī par kādu nelaiķes vajātāju kopš viņas
Parīzes dzīves, kas viņu tiranizējis un spiedis spert šo
liktenīgo soli.
Un ta ari neviens patiesību neizzināja, jo ta tika aprakta ar viņu pašu. Un kam gan to vairs vajadzēja zināt?
Fakts bija tas, ka dekadentu manifesta saistītie topošie
mākslinieki kļuva nabagāki par vienu neizplaukušu, neizveidojušos talantu.
Visa

dums

Sākās

atkal

un

turpinājās,

it

kā

nekas

noticis, parastā mākslas dzīves kņada

un

sevišķs nebūtu
pelēki rudeņainā

darba diena.
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Biruta

Tur,

Skujeniece bija atgriezusies

apmeklēdama

filharmonijas

no

Maskavas.

teātra

nodaļu, bija
jaunu dzirdējusi un redzējusi, daudz ko noderīgu
teātra mākslā mācījusies. Piemēram,
priekšzīmīgā deklamācijā, jo krievu aktieri uz skatuves arvienu ir bijuši labi
runātāji. Un skatuves valoda arvienu ir bijusi likumdevēja
daudz ko
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bijusi arī Maskavas
krītošo priekškaru.
nevis
vaļā,
atšķiramo
Un tās divas kaijas priekškarā, kas tad aizlido viena no
otras bezgalībā, tad satuvojas un atkal it kā apkampjas,
spārnus līksmi mākslas viļņos plivinādamas. A, šīs kaijas
vien jau varēja provinces diletanti sajūsmināt!
pareizā,

Dailes

estētiskā

teātrī

valoda.

Protams,

ar

priekšrevolūcijas mirušā Antona Cehova
intīmās
drāmas: «Kaija»,
«Tēvocis
dārzs»!
Tad
Dailes
teātra
«Trīs
«Ķiršu
paša
māsas»,
Vaņa»,
vadītāja un dvēseles Staņislavska, Kačalova, Cehova sienesalīdzināmie tēlojumi un skatuvisvas Olgas Kniperes
kie pārdzīvojumi! Tas žilbināja, vēra jaunus apvāršņus,
kur kaijām brīvi un līksmi lidot. Tur Birutai bija stundām
ko stāstīt, stāstīt un jūsmot. Tātad arī mansardā pie Pāvula pagāja pirmie jūsmīgie vakari atcerēs un pārdzīvojumu iztirzājumos, esot klāt ir Natašai, ir Martai, Vēvearī Arturam Bērziņam.
ram un Vulfam,
Aristokrātiskā greizsirdība uz Dailes teātri Marta Ozoliņa gan iebilda:
Es nestādu nemaz zemāk Pēterpils drāmas teātrus,
piemēram, Aleksandrīnas,
jo tur vairāk ir solīdas klasiKur tad

nu

aizgrābjošās,

kas

nekā

vēl

sirds

Maskavas Dailītes naivā

un

sentimentālā natu-

rālismā.
vēsi oficiālajam
nepārliecināja. Klasicismam
sen
svinīgajam
jau bija opozīcijā visi noskaņu un
dziļi cilvēcīgu izjūtu meklētāji, paguruši no revolucionārā
ārējā skaļuma un kliedzoša tukšuma, kur cilvēka jūtu dziļumi un kulturālās nianses ar dvēseles saldajām kokļu
trīsām tika ignorētas. Un to pagaidām sniedza tikai DaiBet tas

un

les teātris.

Tāpēc dabīgi radās momentāls projekts nekavējoši iestuun
parādīt teātra plāksnē kaut ko nebijušu. To tūlīt
realizēja. Pšibiševska psiholoģisko mīlas drāmu no mākslinieku dzīves «Laime» uzņēmās vadīt Vijums Vēvers un
izrādīt savos atvadu rīkojumos pirms aizbraukšanas uz
Berlīni pie Reihcra.
dēt

Četras lomas, slāviskas bohēmas tipus, sadalīja savā
starpā Vēvers, Biruta, Pāvuls un Nataša. Žēlsirdīgo māsu
beigu skata iedeva Juļčikam
Tijas Bangas māsai. Vulfs
vēl šiem trim celieniem pierakstīja klāt
neatkarīgu kādas
dziedātājas likteņa viencēlienu «Tea Morēni», kur tēlotāji
bija Biruta un populārais Reinholds Veics, un tā jauna
stila meklējumos tika sperts pirmais solis un ievadīts
pirmais demonstrējums.
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Ozoliņa aiz vienīgi sievietes untumam saprotaspītības atteicās no visiem lomu piedāvājumiem un
palikās ārpusē arī ludziņā «Tea Morēni», kuru Vulfs bija
un
gan domājis tieši viņai. Par to viņš paraustīja plecus
hm, komiski skrullēdams ūsas, kuru nebija,
noņurdēja
jo viņš tās rūpīgi skuva kā katrs aktieris. Un visus pārņēma tāds līksms, gražīgs gara uzplūds, kad gribas izvest
Marta

mas

kādu nebēdīgu niķi vai draiskulību.

vaļsirdīgi pastāstīja, ka viņa Maskavā
savu Jānīti starp simpātiskiem Maskavas studentiem juristiem, nu bija ko gratulēt un jokot.
Bet lai nu viņš pacietīgi manis vēl pagaida! Braukšu
arī es līdz ar Vēveru uz Berlīni pie Reihera apskatīties un
paklausīties, kā tur spēlē un deklamē. Bet tagad te vēl gribētos patrakot,
tā vedināja Biruta.
Kad

nu

vēl

Biruta

reiz atradusi

sev

viņi visi gāja pa liepu aleju čalodami un smiedami,
sastapa no bankas nākošo Pāvulu. Un niķīgi ienāca
kādam prātā:
Draugi, iesim ciemā pie Līgotņu Jēkaba,
sadosim viņam!
Un

līdz

turpat uz stūra pretī krievu katedrālei vienā
bija «Baltijas Vēstneša» redakcijā iekšā.
Vēvers tik paguva iesaukties:
Aktieri, rādiet nu savu
Un

tūlīt

acumirklī

visi

improvizācijas mākslu!
Līgotnis, par laimi, bija redakcijā aiz savas pultes, bet
nebija. leraudzījis šādu kompāniju, manāmi uztraucies, nokāpis no augstā pultes ķebļa, parādījis savas
strīpainās, pārāk īsās biksas, Līgotnis alias Jēkabs Roze
ļoti galanti jautāja:
Ar ko cien. dāmām un kungiem varu būt pakalpīgs?
kāds atbildēja.
Pagaidām ne ar ko!
Bikses viņam varēja but garakas, bet mākslinieciskā

redaktora

kāds piebilda.

šlipse īsāka,
Arī tinti

varēja gan no pirkstiem un nagiem notīrīt
vēl piebilda kāda dāma. Par ko, protams,
un
noberzt,
viens otrs iesmējās. Līgotnis noskaitās.
Ko

tad

jus gribat?

G-gri-b-bam

iesaucas

jau asaki Līgotnis.

j-jums ie-pa-pa-zīties,
stoterēja Vēes-sam
mā-mākslinieki; ma-mans
v-vārds Vi-viļums Vē-e-ē-vers, ak-ak-aktieris; ne-ne-va-vavers,

rējām

m-mēs

pai-ie-t

ar

a-arī

jūs ne-ne-neg-gratulē-lējuši!
apsveicēju devās ar Līgotni iepazīties.
Tad kā mazāk pazīstamais Pāvuls turēja viņam šādu īsu
apsveikumu:
ga-ga-garām

Un tā visa rinda
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Mēs novēlam
redaktora

kungs,

arī

turpmāk jums, god. dzejnieka
krokodiļa apetīti...

un

labu, īsti tautisko

Kādu apetīti?!
Dekadentu

un

viņu «Dzelmes» graušana

un

rīšana!

Jā, kaut jūsu tonis izaicinošs, tomēr atzīšos, ka nedekadentus ciest un mūsu redakcija zina, ko viņa

varu

dara,

un

Un

tāpēc
ta-a-pec me-me-mēs iz-izai-ci-cinam redak-daktora
...

vie-ie-tā jūs
Ak

u-uz

dueli!

jus gribiet

man

tā Vēvers.
draudēt?!

Tur

jums rokas par

īsām!
Un

partrauca Pavuls.
jusu kajam biksas par īsam!
mū-mūsu so-so-sooda tā-āpēc ne-nekur neizno
nobeidza patētiski, un pat palēkdaneiz-iz-izbēgsiet!!
mies uz augšu, Vēvers un nosvieda Līgotnim priekšā uz
Un

pultes
Un

vecu,

visi

salāpītu cimdu kā izaicinājumu.

demonstratīvi

smiedami devās prom. Līgotnis
nezināja, ko tālāk iesākt, tā viņš bija sakaitināts par šo
acīmredzamo viņa muļķošanu.
«Baltijas Vēstnesī» tomēr šo incidentu atturējās atzīmēt,
un vispār no šīs reizes laikraksts kļuva rāmāks savos uzbrukumos jaunai strāvai un dekadentiem. Par to drīzi vien
«Mūsu Dzīvē» parādījās šāds prāvs sludinājums: «No visirds pateicos cien. rakstniekam Jēkabam
sas mākslinieka
Līgotņa kungam, ka viņš pašaizliedzīgi manus vecos cimdus, kas man bija piemirsušies «Baltijas Vēstneša» redakcijā, laipni ir nodevis Apollo teātrī pie kases. Visā augstcienībā aktieris dekadents Vijums Vēvers.»
Ar to starpgadījums tad arī bija izbeigts.
Draiskais bohemistu

pulciņš no redakcijas devās uz Latkurp viņus aicināja Vulfs.
bija labdarīgs dzejnieka Poruka vakars. Dzejnieks bija pēkšņi saslimis, atradās neapskaužamos
apstākļos; un labsirdīgais Rūdolfs Blaumanis izpalīdzīgi ar visu krūti metās palīgā, sarīkodams dzejniekam
viešu biedrības namu,
Šinī pēcpusdienā te

par labu vokāli deklamatorisku vakaru, sastādītu no slimā
dzejnieka darbiem. Tautas pārpildītais vakars mākslinieciski

izdevās lieliski.

Uzstājās arī pats Blaumanis, jo viņš,
veicīgs aktieris un izcilus deklamators.
Bija vakarā arī Līgotnis, kurš, protams, draisko dekadentu grupu ignorēja un izlikās, ka neviena no tiem neredz. Dekadenti par šo vakaru bija vairāk kā priecīgi.
Bet tad beigas notikās kaut kas savads un dīvains. Nevienam nezinot, sarīkojumā nezin kā bija slepeni ieradies
kā
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zināms,

bija

Pirms
pats slimais dzejnieks un paslēpies aiz kulisēm.
žvadzot
spēcīgiem
aplausiem,
pēkšņi
priekškara krišanas,
Viss
pie Blaumaņa uz skatuves parādījās pats Poruks.
un
to
apklusa. Viņš krita Blaumanim ap kaklu, skūpstīja
Tad,
dvesa:
Paldies par visu, mans mīļais Baldur!
izvilcis no vestes kabatas kādu naudas gabaliņu, turpiSe, mīļais, tev kaut šis cvancigers kā pateicības
nāja:
arī

simbolis

...

Vairāk

Blaumanis

man

nav.

gabaliņu, pacēla to gaisā,
paņēma
aptvēra Poruku, lai vestu to projām, un...
šo naudas

tad nolaida roku,

apraudājās. Priekškars krita. īss klusuma mirklis. Un tad
jonī atkal iekaucās aplausi. Neapturami. Vai tas bija pareizi, vai tā vajadzēja?
Dekadentu bohēmas pulciņš klusēdams, kā izpērts devās prom uz savu saiemas mansardu. Nerunāja arī pa ceļam. Viņiem visiem likās, ka šodien nav viņi neviena izsmējuši un izmuļķojuši, bet viņi paši ir sāpīgi skarti un
trakas aplausu brāzmas aizvainoti. Ilgi tie vēl derdzīgi
džinkstēja

ausīs

...

XIX
«Laimes» izrāde

bija augstaka

mēra

gandarījums deka-

dentu aktieriem.

bija tas, ka pirmo reizi latvju teātra vēsturē
spēlēts absolūti bez sufliera palīdzības. Pat sufliera
būdas nebija uz skatuves. Un šī neatkarība no teksta bija
augsts baudījums pašiem tēlotājiem, jo nu reizi varēja
brīvi justies un vārda pilnā nozīmē dzīvot uz skatuves.
Jauns te

tika

Kā dzīvot?
Ne

pēc Vēvera sapņotās «improvizācijas» vai Comedia

de

l’Arte metodes, bet pēc Maskavas Dailes teātra principiem, pilnīgi iemiesojoties, atdzimstot tēlojumā, kur tīri

apzinīgi tiek sasniegts tā saucamais stilizējums ar zināmu
emocionālu piedevu. Visu to rada un regulē, ne savā aizrautībā neapzinīgās izjūtas un intuīcijas, bet mērķtiecīgi
apzinātas, aukstas loģikas process. Tas izmaksāja centīgajam «Laimes» izrādes ansamblim zināmas pūles un uzupurēšanos jeb, vienkāršāki sakot, 56 mēģinājumus jau
pēc teksta piesavināšanās. Tātad mūsu teātra vēsturē tā
arī bija sagatavotākā, ritmiskākā izrāde, kādas nekad nebija bijis. Un tad arī saprotams, ka šī izrāde atstāja teātra
cienītājos nebijušu iespaidu. Droši var teikt, ka reta luga
ir tikusi uzņemta ar tādu interesi un uzmanību kā «Laime»
un

Vulfa skice «Tea Morēni».
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māsa paziņo, ka
nelaimīgas mīlas
upuri, bojā gājušas mākslinieces līķi, un Vēvers, iestājies
nav
nelaidīšu!
aprakdurvīs, izmisumā iekliedzas
stāms sākumā šausmu klusuma moments un sekojošās
ovācijas, kādas tad iestājās, priekškaram krītot.
Par šo demonstratīvo pirmizrādi vecās Latviešu biedrības «Māmuļas» teātrī 1. oktobrī 1906. gadā teātra autoritāte un kritiķis Jēkabs Ariņš-Duburs rakstīja
izsmeļošu
recenziju veselos trīs «Baltijas Vēstneša» numuros, kur
šo izcilus notikumu gan pēla, gan slavēja. Viņš tur bija
atradis pat tādu kuriozmu, ka dekadentu jaunie aktieri uz
skatuves esot tēlojuši tikai abstrahētus simbolus jeb alegorijas; bet pati reālā mīlas drāma esot jāiedomājas citā
ireālā psiholoģiskā plāksnē. Patiesībā tika sniegta pati
dzīves īstenība, tikai spēcīgi, dvēseliski skaidri un nesaudzīgi aukstasinīgi tverta. Otra teātra autoritāte E. Zeltmatis-Kārkliņš rakstīja laikrakstā «Balss», ka no šādas
pārreālas izrādes varot saslimt ar «malāriju», kas arī vivecās izjūtu rutīnas pielūdzējam tika no
sirds
ņam kā

«Laimes»

beigu skatā, kad žēlsirdīgā

mākslinieku mansardā

nesīs

tūlīt

iekšā

novēlēta.

«Māmuļas» teātra aktieriem gribot negribot bija jāatzīst
jauno dekadentu spējas un jāpadomā par jauniem
teātra mākslas principiem, kuri no Alunāna un RodesEbelinga laikiem itin oportūnistiski nebija tikuši nopietni
koriģēti. Visplašāko aprindu atzinība un piekrišana vienreizīgam Viļuma Vēvera teātra ansamblim bija vispārīga.
Bet tēlotāji izjuta to pacilāto, rosināto un cēlo jaunradīšanas līksmu, kādu varbūt izjūt teologs savā pirmā teiktā
sprediķī vai jurists savā pirmā aizstāvja runā.
Vēvers
nevarēja nemaz tūdaļ doties uz Berlīni. Jo
«Laime» bija jāatkārto Apollo teātrī un jāizrāda provincē,
Jelgavā un Liepājā, un mazākos centros, kā Ventspilī, Tukumā un Zaļeniekos, kur no
izrādēm tehnisku apstākļu
dēļ bija pat jāatsakās.
Starp citu, Reinholdam Veicam, kas bija saistījies ar
«Māmuļas» teātri, noliedza turpmāk piedalīties Vulfa ski«Tea Morēni» izrādēs, kuru arvienu izrādīja papildus
ces
pie «Laimes».
arī

Vēvers

tomēr aizbrauca

uz Berlīni
un
iekļuva Reihera
augstskolā vēlā rudenī. Un, tikai nākamā pavasarī atbraucis,
novadīja tādu pašu izcilus Jāņa Jaunsudrabiņa «Traģēdijas» pirmizrādi Rīgā «Uļeja» zālē. Te
bez paša Vēvera starp dekadentiem tika
pie vārda un atzī-

dramatiskā
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šanas

talantīgais

gleznotājs

un

rakstnieks

Jānis

Jaun-

sudrabiņš.

Viņš šinī drāmā kaut naivi, bet aizgrābjoši bija attēlojis
jauna gleznotāja cīņas un mokas karā ar aizspriedumu
rēgiem un šķēršļiem, kādi tolaiku tika mesti ceļā katram,
kas iedomājās dzīvē un darbā ziedoties ne praktiskiem,
bet gluži neatkarīgiem brīvās mākslas mērķiem un uzdevumiem.
Te uzmirdzēja arī jaunā, intīmā mūzikas talanta Emīļa
Dārziņa vārds, kas bija devis Jaunsudrabiņa drāmai muzikālo ilustrāciju sapņainos, cēlos dziesmu teksta iepinumos. Kļuva
populāra un iecienīta kā tēlotāja Biruta, un
uzsāka sava lielā slavas ceļa pirmos soļus vēlākais mūsu
teātru premjers un dziedonis Ādolfs Kaktiņš. lespaids no
šīs premjeras nebija tik dižs kā no «Laimes» un «Tea Morēni», bet, izvests tajos pašos principos, arī šis demonstrējums atstāja paliekamu un ilgi pārrunājamu iespaidu. To
protokolēja pati sabangotā dzīve kā «Vētras un dziņu»
laikmeta pirmos pasākumus vispār visā latviešu mākslā.

Bez

tam

vēl

zināmas

ievērības

Viļumam Vēveram sarīkotie
kari kā atvadīšanās akti

cienīgi

bija

intīmie vokāli

viņam

un

Birutai,

dekadentu

muzikālie
uz

kuriem

va-

par

klausītāji. Tie meklēja mākslā ne skaļuma,
bet izjūtas dziļuma, mākslinieciskās vienkāršības un dailes apdarojuma, ko vēlāk Kārlis Skalbe sniedza savās
trauslās klusuma dzejas melodijās. Blaumanis arī tādu atvadu vakaru sarīkoja Latviešu biedrībā draugam Skalbēm.
varītēm lauzās

Tad arī laiciņu pagaisa šie dekadentu jaunās mākslas
eksperimenti, atstājuši aiz sevis pro un contra slēdzienus
un spriedumus. Jo Vēvers un pēc viņa arī Biruta, asistējot
Arno Depšem ar viņa burvja vijoli, nozuda no Pāvula
mansardas kā gājputni. Lai ieelpotu jaunās mākslas vēsun
mas
atgrieztos no ārzemēm šurpu ar iekarotāju vairokās vai
rogu
paši uz vairoga kā traģiski mākslas
veļi.
upuru

XX

Kad plēnējošām, izdegušām oglēm ēzītē uzpūš elpu, viņas atkal

palaikam iegailējas. Tā bija ar žurnālu «Dzelme»
Kārļa
redakcijā. Viņš pūta, pūta, un ogles te
pa
laiciņam atkal liesmoja. Arī Jēkabsona elpā bija karstuma diezgan. Bet, kad nav sausas malkas šķilu, ogļu
Jēkabsona
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plēnis pamazam izčakst. Un tad arī labi sakrauts ceplis
pamazām izdziest.

maz

parakstītais solījums ziedoties jaunai, laikmetīgai mākslai individuālismā un gara brīvībā bija un
palika «Dzelmē» kā neapšaubāms brīvas gribas akts un
dokuments, un tas tad arī gluži morāliski un idejiski saturēja visu dekadentu draudzīti kopā, lai tā neizputētu.
Lai kur katrs, viņi tomēr jutās vienoti. Kaut ne ārišķīgi,
Dekadentu

teiksim, savienībā, klubā,
aiz

bezrūpības,

rības

aiz

literārā biedrībā, kas neizdevās
individuālisma un neatka-

iedzimtām

tieksmēm, kādas

tautas rasiskā tipā ir spēcīliecināja kaut Dr. philosoph.
monogrāfijā par mūsu tautas

mūsu

gas un dominējošas, kā to
Pēteris Zālītis savā vēlākā
raksturu.
Tad arī katrs dekadents

skaitīja par iespējamu attīstīties
patstāvīgi kā pašvērtīgs dimants, kad tik
ir īsta dimanta, ne slīpēta stikla mirdzums. Un tā dekadentus nevaldzināja ne E. Amadeusa Hofmaņa «Serapiona
brāļu» paraugs, ne krievu akmeisti, ne franču parnasisti,
ne
flāmu, ne vācu brālības ar masonisma pieskaņām un
ēzeļa astes, baloža vai odzes emblēmām. Ne atteikšanās
pilni, jezuītismam tuvi, ordeņsvētīti un bizari mākslas eremītisma piemēri.
Arī politisku apstākļu izkaisīti un savu mērķu dzīti, viņi
visi idejiski tepat vien bija savā tēvu sētiņā. Nekādi tāli
kaiju lidojumi nebija viņus pāri okeāniem aiznesuši. Kaut
gan manifestā viņi bija solījušies sniegt diezin kādas tāles.
Vai tad Jānis Akuraters, būdams Norvēģijā, nebija tepat mūsu dignājiešos ar savu «Kalpa zēna vasaru», Rīgā
ar savu
«Cilvēku», Latvijā ar savām «Zvaigžņu naktīm»?
Vai Kārlis
būdams Šveicē pa otram lāgam un
braukdams caur Norvēģiju «Ziemeļmeitas lūkoties», emigrantu dziesmu dziedādams, nebija tepat mūsu «Zemes
dūmos»? īpaši, kad viņš no visas savas sirds Saulei saka:
un

apslīpēties

Es
Lai

labprāt
dzīve

ēnā

sēdu,

garām iet.

Man cita saule smaida,

Kas mūžam nenoriet!

Tepat vien viņš bija mūsu «Miera un pieticības zemē».
Kārlis Strāls savu dienišķo maizi sāka pelnīt pa laikrakstu un žurnālu redakcijām un, mētādamies
pa šīs raibās sadzīves «Zirnekļu tīklu», neaizmirsa pīt tālāk savu
«Sonetu vaiņagu». Lai Dieviņa ļaudis priecājas!
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Jaunsudrabiņš, izsmēlis visas Blūma zīmēšanas
gleznošanas skolas gudrības te Rīgā, apskatījies arī
gleznā krāsu varavīksnā Vācijā, palaidis savus pirmos
«Vēja ziedus» literatūras druvā pretim iecerētai «Aijai»,
spoži pierādīja, ka viņš nav velti cīnījies, savā «Traģēdijā»
traukdams pakaļ neparastiem mērķiem un ideāliem.
Eduards Cālītis, kaut brāzmainu ideju cilāts, arvienu
bija mūsu sadzīves degpunktā laikraksta redakcijā vai
žurnālā kā pārliecināts nacionāls cīnītājs par mūsu tautas
Dzīvību, lai arī darba skurbā būtu zaudēti divi un palikuši vēl labā rokā kaut «Trīs pirksti»; kad tik veselā miesā
Jānis

un

vesels gars!
Un

dzejiskā temperamenta aijātais, eksotiskais Eduards

Virza, sapņodams par tālās Francijas slavas un verdošas
dzejas kaisles laikiem, gatavojās lielajai batālijai savā

dzejas laukā kā citkārt vēsturiskais mazais korsikānietis.
Augstu viņš cēla savu mīlas «Biķeri», ticēdams, ka veļu
valstī viņam ir savs sirdsdraugs, viņa nelaikā vītušais
ģēnijs, sfēru mūza Biruta, kura zemes dzīvē līdzīgi mīlē'
jusi ir Zaļo Zemgali, ir pelēkos Aderkašus, ir pasakaino
Parīzi.

Ko

darīja ideālists Kārlis Krūza, ja

grimdams
jaunaudzē klasiskā daiļuma gudrības bultas, apvītas paša pītiem liegiem sonetiem un «Ceļmalas ziediem»
Ja arī Baltpurviņš reāli nebija saskatāms, tad, bez šaubām, viņa kreisā kabatā virs pašas sirds vienumēr glabājās gatavs stāsts vai novele par mūsu tautas sadzīvi un
likteņiem, tik vajadzēja zināt, uz kuras redakcijas durvīm
stiepjas iemītais celiņš caur viņa literāro, balti sapņaino
cināju, kurā kūko dzeguze un zilgmē cīruļi dzied.
Edžum Vulfam arvienu dunēja ausīs Ruda Bunduļa varonīgi un suloti dziedātā vācu sentimentālā jaunatnes rodienas». Ar Martas Ozoliņas līdzdalību
mance «Rožainas
un
piepalīdzību, izbaudījis rožu un ērkšķu tuvuma sekas,
viņš, it kā kaut ko liktenīgu paredzēdams, steigā rakstīja
mūsu jaunatnes traģēdiju pantos: «Mums vēl ir ziedošais
jaunības laiks» jeb «Rožu dienas», kuru nekavējoši un
steidzami, bona fide talantīgi komponēja Emīlis Dārziņš.
gan

zilos Eilādes krastu

sapņos,

no

ne,

skolas katedra meta

...

Jēkabsonu Kārlis mīļoja lidot
nu kā
mākoņos, toviņa lieliskās, muzikālās, liriskās un sonetu’dzejas
tepat vien plūda «Uz mūsu zemes», jo viņa «Gaitniecības
ceļš» ar «Sniegbaltīti» pie rokas vilkās pie «Kalpa sievas
Lai

mēr

Ilzes»,

kas mēdza

sēdēt

«Uz

aizlauzta

zara»

«Pie mežu
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Un šīs

«Vīzijas» pamatojās likteņa drāmās «Burt«Līga», kas visam ražojumu klāstam piedeva
mistisku nokrāsu. Tagad, kur «Dzelmes» kvēle sāka apdzist un «Dzelmes» dziļumi sāka izsīkt un aizsērēt, un
literārie ūdeņi sāka meklēt jaunas attekas gan «Staru»
ezera».

nieks»

un

mirgā, gan «Kāvu» nakts ausmā, «Pretī saulei» vizēdami,
Kārlim radās grandiozs plāns sagrābt savās rokās visas
latvju daiļliteratūras apgādu.
Anzurga Pāvuls, kā likts, nekustināms no rītiem sēdēja
Valsts bankā un reiba naudas mūzikā un ciparu krusā,
lai pēcpusdienā atžilbtu svētīgā mākslas elpā pie laba
konjaka ar smaržotu kafeju vai pie alus glāzes un aromātiska cigāra mākslas draugu pulciņā, gan tīksminādamies ap «Svētlaimīgo salu», gan vērpdams fantāzijā savu
«Bursaku»

epopejas pavedienu.
Viktors Eglītis, pats
dekadences autoritārais
pamatu licējs, bija loģiski nevainojami konsekvents savā
taktikā. Kā jau bija reiz teicis, ka tikai «studēts» cilvēks
var kļūt
īsts mākslinieks, tā arī rīkojās. Pēc zināmas atpūtas un apprecēšanās atkal uzsāka turpināt studijas Tērbatas Universitātes Klasiskās filoloģijas fakultātē. Ar savu
uzticamo «Ceļa biedri»
klasicismu viņš te jutās kā
«Galmā», jo tā zīmīgi saucās divas nupat viņa sarakstītās
drāmas. Arī savā «Elēģiju» krājumā un stāstu kopojumā
«Zilā cietumā», pievienojot tam jau agrāk zili romantisko
eseju par J. Poruku, varēja ar viņa īsti dekadentisko virzienu lepoties. Viņš bija
jau pārkāpis pāri Kauperu ganu
ceļa olnīcas sētiņai, lai turpu vairs neatgrieztos, jo viņš
bya sev atklājis tālākas un plašākas gaitas. Sevišķi, kad
vēlāk ar rakstu krājumu «Vērtības pārvērtējot» viņš lepni
izgāja uz «jaunklasicisma» plašā lielceļa, kas bija plašu
nodomu, varbūt pat profesūras ūn slavas apmirdzēts.
Katrā ziņā šinī laikmetā viņš bija ārpus konkurences kā
savā oriģinālā, izkoptā valodas stilā, tā sižetu svaiguma,
plašuma un vienreizības ziņā.
Blaumaņa zemnieciskais literārais laikmets tuvojās savam dabīgam noslēgumam.
Beidzot

XXI
Jau

bija

pagājuši gandrīz apaļi

Jaunais teātris
valdības

bija
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un

viss

nams

divi

Romānova

gadi, kad Rīgas
ielā

25

no

cara

bija pārvērsts krievu zaldātu kazarmā un telpas
diezgan apvazātas un netīras, pat bojātas. Mājas

īpašniece Latviešu amatnieku biedrība, saņēmusi to beidzot atpakaj, nezināja, ko ar to iesākt, jo pdsēta uz sava
rēķina atteicās to labot un valdība negribēja par to ne
dzirdēt.
Tad
ar

namu

Rudi

teātra

izrādēm pārņēma Apollo teātra trupa
Gustu Zibaltu priekšun

Jāni Gūteri

Bunduļu,

galā, jo kā nekā Šindlera brūža telpa bija apnikusies. Akremontmeistari no teātra
nāca talkā izpalīdzīgi
aprindām, un vārda pilnā nozīmē no sienām un grīdām
divas nedējas telpu tīrītājām bija jāatkasa un jāatmazgā
melnās sotņas slāviskie melnumi, traipi un netīrumi. Arī
jāatsvaigo gaiss. Kad daudzmaz telpas bija savestas kārtībā, nodibinājās krietna teātra trupa, kas tūlīt ķērās pie
iestudējumiem Voldemāra Zeltiņa un Strāla pagatavotās
tieriem

lieliskās

dekorācijās.

slepeni nāk zināms, ka kara tiesa
iespundēt abus teātra direktorus Bunduļu
Gūteri un tiem tikko izdodas izbēgt un caur Gangi
un
Somijā aizmukt uz ārzemēm. Kuģis jau bijis atstājis
krastu, kad ostā ieradušies vajātāji, kuriem kapteinis aresTe

atkal katastrofa:

likusi arestēt

un

tējamos pasažierus vairs nav izdevis, un ķērāji palikušies
gariem deguniem krastā. Viss tas kā rezultāts no 1905. g.
notikumu atskaņām. Ar šo notikumu visa teātra dibināšalieta bija kompromitēta un noliegta, un bija jāatvelkas
nas
atpakaj uz Apollo teātri.
Tas ārkārtīgi sarūgtināja Martu Ozoliņu, jo viņa šinī
Jaunā teātra pasākumā bija Bunduļa noangažēta kā primadonna. Tur smaidīja spodra nākotne. Pie tam ārpus
konkurences, jo Biruta bija Berlīnē. Un nu viss tas pagalam! Apollo teātrī viņai derdzās. Ar Edžu Vulfu arī
viņai sirds lietas bija sašķobījušās. Tāpēc kādu dienu
viņa palūdza Zeltiņu:
Esi tik labs, darini tā ekspresīvi manu
portreju!
Gribu to uzdāvināt par piemiņu «puliera padēlam» kā savam
draugam. Viņš taču man dāvināja savu «Tea Morēni». Kurā gan dažādu iemeslu dēj nedabūju uzstāties.
La-ebi!
Bet vai man
piekrita Voldemārs.
par
to viena buča būs?

Divas,

bral

Voldemār!

Nu tad tā lieta

var

iet!

apsolīja Zeltiņam Marta.
Un sāksim tūlīt!

Un

Zeltiņš pie portrejas ķērās ne pa jokam. Martu bija
gleznot. Viņa jau pati bija glezna, kuru nenonicinātu
pat slavenā Elīse Lebrun. Tad nu Zeltiņš portreju ņēma
visā augumā, lai būtu krāsu un platības prieks, kur eks-

vērts
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presīvai mākslinieka otai brīvi pastaigāties. Molbertu Zeltiņš nostādīja mansardā pie Pāvula, kur arvienu vēl piemita Zeltiņa ceļojošais ateljē, un te Marta nāca pozēt,
kad Vulfs bija aizgājis redakcijas darbā, bet Pāvuls bija
bankā. īstenībā viņi jau arī nemaz nebija painteresējušies
un
ievērojuši, ko Zeltiņš tur dara.
Kad Pāvuls kādu rītu nejauši ieraudzīja nepilnīgi aizsegto molbertu, viņš to atsedza un ieraudzīja uz bieza
vatmaņa kartona oglē uzmestas Martas Ozoliņas pikantās
kontūras puspagriezienā no muguras puses, ar koķeti atpakaļ atmestu galvu un divām kuplām matu pīnēm pār mubet
guru, un pētošu skatu pusprofilā. Nebija šabloniski,
un
kādā
tehnikā
izteiksmīgi
spēcīgi. Nebija skaidrs,
gleznotājs portreju izvedīs... Laikam pasteļkrītos. To jau te
bija vesela kaste! Un galvenais
pašu mākslinieku Sašas un Voldemāra pagatavotu, pie tam ļoti interesantās
krāsuzieda kombinācijās, kur dominēja tā saucamie pusBija zināma viņu abu krāsu teorija: dabā absolūti
dabā citas krāun baltas krāsas nav. Viņi redzēja
daudz bagātākos notonējumos, nekā tas bija parasts
sas
un
pieņemts. Pāvuls bija tā šinī slepenā pētījumā aizrāvies, ka gandrīz vai nokavēja savu dienesta stundu bankā
un turpu bija jādodas važonī.
Pie vārtiem viņš sastapa šurpu nākošo Martu.
Pavizināsimies kopa, ja tev pusstunda ir brīva!
uzaicināja Pāvuls. Marta piekrita.
toņi.

melnas

Važonī

Pāvuls

iesāka

bez

kādiem

liekiem

ievadiem:

Redzēju portrejas abrisu. Portreju laikam dāvāsi Vulfam, jo paH laikam gribi no viņa aiziet. Vēroju, ka jūsu
starpā ir kāda neizprotama plaisa, kura nesašaurinājās,
bet ir ar tendenci paplašināties. Tai plaisā jau es nekāpšu
to pētīt vai aizlīdzināt. Atzīsties
vai tā nav?
Tu esi gandrīz uzminējis. Man vairs nav uz kā balstīties. Pirmā nopietnā simpātija man bija Viktors Eglītis.
Bet nobankrotēju kā pārāk naiva un viņa mazcienīga.
Tad tam pretstats: negausīgais arī mīlā,
spēcīgais Rūdis
Bunduls. Bet tas nobankrotēja pats ar visu savu teātri,
atstādams visas manas mākslas cerības uz sēkla... Visu
laiku mēģināju turēties zelta viduklī kā
upe starp ezeru
Bet jūtu, ka arī tā sāk aizsērēt, tāpat kā mūsu
un jūru.
žurnāls «Dzelme».
Edžiņš izrādījās, salīdzinot ar manu
temperamentu, pārlieku flegmatisks, pat noziedzīgi vienEs tā ilgi nevarēšu! Vai lai karos kaklā Jēkabaldzīgs
...

sonam,
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kurš mani

savam

kārām, salkušām aligatora

acīm

pavada ik uz soļa? Vai lai loku zem savas kurpītes cēlo,
kautrīgo Emīli, šo milzi, kuram, kā liekas, kādu laiciņu
patiktu parotaļāties ar ņipru lellīti, un viņam tādas māja
nav.
Tur ir stingra, lepna Beatriče, kuru viņš pat ļoti
respektē. Nē, nē! Šī lellīte, kas klausa vārdā Marta, arī
nav

priekš tam.

pētīja Pavuls.
Nu, ko tad lai mes iesākām?
jau nu neko, vai ne? Tev maja Nataša, kas la-

Mes
bāka

par

mani. Bet

Nevaru taču

man

es

nav

tevi

nekā!

pievest Virzām vai Kruzam, abi

dzejnieki, goda dvēselītes.
Tad jau es labak skumstu aka pie Nikelmaņa «Nogrimušā zvana». Vai eju putru vārīt Rinkusu Andrejam...
Ja, Marta, tavas pretenzijas nav mazas!
Kā smejies, visu vai neko! Lieta ir ļoti vienkārša: es
vēl nogaidīšu. Ja ar teātri man te krietns neiznāks, tad
es
no šejienes aizceļošu uz citu vietu. Pasaule jau vēl nav
ieķīlāta lombardā.
Man butu tevis žel! Un taisni par tavu nežēlīgo atgan

klātību. Par to

var

tevi taisni mīlēt!

Ko tad tu gaidi?
Gaidu, kamēr tu iekodīsies manī!
Tas, Pavul, vairs nenotiks! Vairs neprotu
Žēl, vēlreiz žēl!

un

nespeju.

Zeļoši, kad bus ko žēlot. Vel jau nav!
Dīvaini tu runā.

Ja, tada es esmu! Visa mana dzīve ir dīvaina.
Arī fantastiska mazliet. Neņem ļaunā, bet tu bieži

pati

sev

melo!

Meloju

ja!

Un,

kad tu zinātu, cik tas ir

iedomājies, pati
jauki! Brīnišķīgi!

tam

ticu!

Un,

Bet acumirklī? Arī melo?
Par nožēlošanu, visu laiku runāju patiesību. Un tāpēc, kā jūti, ir jau kļuvis garlaicīgi. Bet, paldies Dievam,
esam
jau klāt! Tu nozudīsi bankā, bet es kā pazaudēts
santīms mētāšos tālāk pa pasauli apkārt. Ardievu!
Un viņa,
jautri smiedama, lika pagriezt zirgu, lai
brauktu atpakaļ. Tad koķeti atskatījās. Kā tad! Pāvuls
vēl stāvēja bankas durvīs un noraudzījās viņai sekus. Viņa
jau bija paredzējusi, viņa zināja, ka viņš tā stāvēs un
skatīsies, kā kad nupat būtu spoku redzējis
Pēcpusdienā, kad Pāvuls bija pārnācis no bankas, vi...

ņam uzbruka Nataša:
Šorīt, kad te atnāca

Marta

pozēt

savai

portrejai,
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man
pastāstīja par tevi brīnumlietas. Tu, braukdamsbanku, esot viņu sastapis ceļā, pavizinājis sev līdzi un

viņa
uz

braukt pa kādu klusāku ielu gar Ķeizardārzu,
pēkšņi turpat važonī nometies ceļos, apkampis vikājas un, kurpītes skūpstīdams, atzinies viņai kaislā
licis

tīšām

tad

un

ņas

mīlestībā. Vai tā bija?
atzinās Pāvuls, ļoti pārsteigts par šādu intīmu
Jā,
tik daudz patiesības tur ir, ka es
noslēpumu atklāšanu,
viņu pavizināju gan līdz bankai un pa ceļam runājām par
šādām tādām viņas «nelaimīgās» mīlas lietām, bet, ka es
personīgi būtu bijis tik donžuānisks, tā nu gan ir Martasfantāzija, pie tam diezgan spilgta.
Manis žēlodama, viņa esot tevi atstūmusi un ar pūlaukā. lebēgusi Ķeizardārza krūmos
no važoņa

lēm tikusi

pie gulbju dīķa. Un tu pa sāņu ielu vēl braukšus dzinies
Protams, viņa to tev piedodot, šo aizrauviņai sekus
tību, tikai lai es tev atgādinot tavus uzticīga vīra pienā...

kumus. Un tad kam
tu

jo

jau

nu

nu

lai

droši teiksi, ka

Gluži tā

jau

nu

es

vairāk ticu? Tev vai Martai,

tā

nebija!

nebija?
no

sirds vai

līdz

asarām

Jo tie krūmi un tas gulbju dīķis bija
smējās Pāvuls.
turpat pie bankas durvīm, kur no rītiem staigā tik daudz
klientu. Un ticēt tu vari vairāk viņai nekā man, bet es,
ha-ha-ha-hā, svinīgi apsolos tev uz priekšu laboties, ha-ha!
Es tev zvēru to pie Martas bizītēm un caurajām kurpītēm!
Nudien, jūs abi divi laikam esat ķerti! Viena stāsta
tādas nedzirdētas lietas, otrs tikai smej! Ej nu sazini!
nopietni nobeidza Nataša, un tādi šis incidents bija
izbeigts.
Pāvuls piegāja pie molberta, atsedza to, raudzījās Martas kontūrās, kuras jau bija kļuvušas mazliet reālākas, un
vēlreiz saldi iesmējās. Nataša uztraucās.
Nesaprotu, ko tu, pats vainīgs būdams, tur vēl vari
smiet! Man nabaga Martas ir žēl!
zīmīgi un nopietni
teica Nataša, posdamās savā saimniecības solī.
Varēji
jau nu gan būt kautrīgāks!
Man jau arī viņas tiešām žēl!
nobeidza Pāvuls.
Tāpēc cauri asarām es par viņu smēju šo Gogoļa
smieklu.
To dienu

uz garšīgo Natašas pagatavoto frikadcļu
zupu
siļķi krējumā neieradās ne Valdis Zeltiņš, ne Strāls,
kā bija solījušies, bet tikko kā bija izceļojuši gluži pēkšņi
uz Ērgļiem ar turpinājumu Ļaudonā, steigdami pagatavot
saviesīgo biedrību teātriem dekorācijas.
un
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pasūtījumi viņiem bija svaeksistences gadījums. Un
rīgs
tam viņi bija katru stundu gatavi. Tad Zeltiņš un Strāls
tikai glāstīja savas mazās faunu bārdiņas un berzēja rokas, priecādamies, ka nu atkal varēs brīvi «pamālēt prišā
lauku luptē»
viens impresionistiski, otrs ekspresionis«uzceikināt» un pārvest Rīgā sev vienu
arī
tiski
un
nejauši uzdevumi

Šādi

darba

un

otru skici vai

un

mākslinieciskās

dabas

etīdi

no

lauku blaumaniskiem

land-

šaftiem.
mansardas durvīs
Bet totiesu
arī pilnīgi negaidīti
pavīdēja druknā konservatorista Eliasa Tursa figūra no
Ļaudonas. Viņš vispirms bija atvedis Pāvulam sveicienus
no
viņa tēva Jura, kas pēc Ķīvīšu nodedzināšanas bija
pārvilcies uz Ļaudonas Liogrādi un apmeties galīgi tur.
Otrkārt, Pāvuls tika uzaicināts piedalīties kā solists Tursa
rīkotā garīgā koncertā Ļaudonas baznīcā.

XXII
Eliass bija sadomājis turpināt studijas Pēterpils konservatorijā. Vajadzēja ceļa un lekciju naudas, un tur nu
padziedāt nevarēja atteikties. Pieminot, ka Pāvulam tāpat
reiz izpalīdzēja pati Dace ar Brigaderi igauņu biedrībā
«Imantā». Tur gan Pāvuls bija kļuvis neuzticīgs saviem
Pēterpils mērķiem un sapņiem, bet sev gūto ceļanaudu
toreiz bija sadalījis starp diviem agrākiem garīgā semināra kolēģiem Vili Skubinu un igauni Sašu Luksepu viņu
lekciju naudas samaksai Rīgas politehnikā. Bez tam vajadzēja apmeklēt arī ilgi neredzēto tēvu ar tuviniekiem. Koncerta svēdiena tika norunāta, Turss jutās spārnots, un Pāvuls pāris nedēļas gatavojās koncerta izbraukumam.
Brauca, protams, viņi abi ar Natašu, lai koncerta programmā iespraustu kādu piedevu numuru duetā no pareizticīgo bagātās baznīcas mūzikas.
Mārcienas

stacijā viņi solītos zirgus nesastapa. Bija
līdzīgs kungu vedējiem, bet vedējs no muižas
skaidri pateikt, kas viņam jāved. Tas nu bija

tur kaut kas

nevarēja
komiski!

Nosmējušies Pāvuls ar Natašu un nošu portfeli padusē
kājām savā pāris stundu gājienā uz Ļaudonu.
Bija saulaina, brīnumjauka, klusa pēcpusdiena. Krusta
līksmi devās

kalnā

kāpjot,

dabas

klātu

mežu

varēja atskatīties uz Gaiziņa kalnu kā uz
launaggaldu. Uz dienvidiem pāri Ļaudonas
galotnēm dūmakā pacēlās Kalsnavas zilie sili kā
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jau mežu rozas tukkarājās izkūpējušo Ķīvīšu pasaku šūpulis, tagad
likteņu mātes un liego lauku vēju aijāts. Ak, varēja apraudāties, turpu miglaino skatu bultas raidot! Atmiņām
zilās mežu tāles glāstot, kur smailie tālo mežu puduri cēlās kā nezināmu katedrāļu torņi, no kuriem sanēja saldās, mīļās pagātnes atmiņas kā tāli zvani...
Nosēdušies augsta gravja cekulā, viņi klusēdami aizbērnības

sapņu

svētnīca, jo turpat

šumā

sapņojās tālu, tālu.
Te viņus jau pusceļā sasniedza anonīmais vedējs un,
apkaisījis lielceļa putekļiem, pieturēja un no bukas augstumiem paziņoja, ka varot aizvest līdz muižai, ja vēloties.
Cik tas arī nebūtu nepieklājīgi, bet visas apkārtējās
svētsvinības traucējums bija tik nelaikā un nevietā, ka abi
ceļotāji nespēja un nevarēja laipnai uzrunai atbildēt ne
vārda un tā ir nekustoši un mēmi palikās sēžot grāvmalā.
tad atskanēja tada ka ar kaut ko
Nu, ka veļaties,
neapmierināta balss un tukšais divjūgs kustējās tālāk.
Kad aiz staltā meža un zilo ezeriņu iežogotā augstā
Krusta kalna ceļa atklājās Aiviekstes pļavu zaļie klāni un
ceļa galā kā svece iezīmējās baltais baznīcas tornis, jau
saulīte ripoja pa zilām debesu trepēm lejup un tornī sāka
iezvanīt svētvakaru. Bija jānoņem cepure un drīzi arī jāpārmet sirsnīgs krusts, jo no baznīcas atdunēja svinīgas
korāļa skaņas, kuras plūda pāri plašajiem ūdeņiem uz
mēmo, uzmanībā sastingušo mežu saules rieta zelta mirgā.
valgām acīm Pāvuls teica NataNu, vai zini ko?
šai.
Varu derēt nezin uz ko, ka krievu Gogojs vai vācu
Ģēte neizbaudīja lieliskāku un cēlāku mirkli nekā mēs tagad, kad viņiem izraisījās neaizmirstamās poēmas: «Cudjen Dņepr pri tjihoi pogodje» vai Ģētern viņa «Minjonas
dziesma»

...

Nataša to

Nokratījuši

Āmen!
apstiprināja, klusu teikdama:
no savām kurpēm
ceļa putekļus, abi ceļotāji

devās baznīcā, kur ērģeles ducināja pats Turss un bija
mēģinājumam salasījies draudzes koris. Ļoti iepriecināts
par solistu ierašanos, Turss tūlīt izrīkoja ģenerālmēģinā-

jumu, un
gatavs.

pāris vakara stundās svētdienas koncerts bija

Vakars tika pakavēts draudzes skolā ļoti tīkamā lauku
inteliģences sabiedrībā un vēl tīkamākās sadzīves un mākslas dzīves notikumu pārrunās. Jauka atausa koncertdiena.
baznīca no tuviem un tāliem viesiem un atbraucē-

Pilnā

jiem kalsnaviešiem, mārceniešiem
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un

ļaudoniešiem, odzie-

sanēja kā klusināts bišu strops. Tur vidējos solos
bija arī Pāvula sirmot sākušie vecāki Juris un Made, abi
jau pāri piecdesmitiem, māsa Alīna un jaunākais brālītis
Jurītis pirmskolas gados. Bet vidējie brāļi: Saška jau bija
skolotājs Bolderājā un nebija atbraucis, bet Maksis iesauPleskavu, lai izsargācamos gados kaut kur veģetēja ap
tos no iesaistīšanās cara dienestā, kas šinīs laikos bija tik
odiozs un nevēlams. Tur viņi, mīļie, sēdēja, ar kuriem Pāvuls un Nataša no rīta paspēja tikko apsveicināties. Visi
jau nu labu laiciņu neredzēti
sevišķi kopš laukmāju
niešiem

Ķīvīšu nopostīšanas.
Bet tad šīs atmodinātās

ģimenes jūtas pārlauza kora un
iegavilētais senais un varonīgais korālis «Dievs
Kungs ir mūsu stiprā pils». Tas visiem lika aizmirst viņu
bēdas un rūgtos pārdzīvojumus un dvesa jaunus spēkus,
ticību un cerību turpmākā dzīves ceļā. Savas ārijas no
«Paulusa» un «Pasaules radīšanas» un pārējās garīgās
kantātes Pāvuls
dziedāja ar tādu sparu, aizrautību un
dziļu sirsnību, kā nekad to nebija varējis un spējis darīt.
Kupli izskanēja arī abu dziedātā pareizticīgo «Ave, Maria». Un koncerts, dziļā jūsmā korim to noslēdzot, bija
ērģeļu

beidzies.
Daudzi baznīcēni nāca

personīgi Rīgas dziedoņiem roku
pateikties. Arī dažs labs jūsmīgs skolas biedris
no
kalsnaviešu draudzes skolā kādreiz kopā pavadītiem
pirmskolas gadiem. Arī jūsmojošais ļaudonietis, jauneklīgais un muzikāliskā aicinājuma apdvestais Teodors Reiters, vēlākais ievērojamais latvju diriģents, kas arī jau
sapņoja par konservatoriju. Eliass Turss bija ļoti gandarīts, sevišķi, kad solisti nekādas citas atlīdzības nevēlējās
saņemt kā tikai ceļa izdevumus. Jo Pāvulam tiešām labi
izdevies koncerts.un gūtais tīri estētiskais prieks bija augstākais atalgojums. Par lielu prieku sev, viņš kā beidzamos ārā
pie baznīcas aiz savas ģimenes piederīgiem ieraudzīja arī abus glezniķus
Zeltiņu un Strālu! Viņi jau
bija te un «mālēja» Sadraudzīgā biedrībā teātra dekorācijas. Tavu sagadīšanos! Strāls tūlīt iesaucās:
Pavul, tu šodien labi ziņģēji! Tad nu atnac pie mums
uz
Sadraudzīgo un paraugies, ko mēs tur labu kleķerējam!
Varbūt reizē varēsim braukt mājās,
piebilda Zeltiņš.
spiest

un

Protams, tas tika apsolīts. Bet nu bija jāapmeklē vecāki
Liogrāde aiz Aiviekstes, kur dzīvoja arī slavenais «mākslinieks» Lapsingeru Juris.
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Vietējais krievu mācītājs aiz simpātijas pret tēvu bija
ierīkojis pagaidām par kroņa tējnīcas pārzini, kādas
bija dibinājusi Viskrievijas atturības kuratorija daudzās
vietās, turpat blakus kroņa «vodkas» monopola bodēm.
Tēvam un sevišķi maigajai, jūtīgai mātei tas bijis grūts
mirklis, kad, pateicoties skauģiem un riebējiem, bija jāpamet nodedzinātie kalsnaviešu Ķīvīšu Misēni, pārdodot tos
to

par dažiem nieka tūkstošiem kādam manīgam veikalniekam. Labi, ka izdevās te paglābties, jo dēli bija kļuvuši

neuzticīgi tēva mājām un aizbēguši intelektuālās druvas
arājos. Un nedomāja vairs par Ķīvīšu vaidiem.
Nu jau tēvs Juris bija sācis ar to samierināties, redzēdams, ka varbūt dēli pratīs art tur, savā jaunā druvā, kā
to jau dzirdēja arī koncertā. Tā bija tēva un dēlu plaisas
un rūpju epopeja. Tā teikt, dzīvs piemērs, kā vienam otram
pat no ārienes, kā liktos, bezbēdīgam, bezrūpīgam un līksmam
mākslas vaidelaitim aiz dzīves oderes bija ievākusies sava rūpju uts, kā to vēlāk asprātīgi bija formulējis
dzejnieks Skalbe. Un tā nāca līdzi sirsnīgiem vecāku vēlējumiem, kad Pāvulam, savu pienākumu aicinātam, atkal
bija jāatgriežas pilsētas dzīves burzmā.
Līdzīgi šim insektam, Liogrādes mākslas galdnieks Lapsingeru Juris, kas bija studējis Berlīnes galdnieku meistaru akadēmijā un dēvējās arī pār vietējo vijolnieku virtuozu, komponistu kupletistu un filozofu, bija ieradies pie
Anzurgu Pāvula

savā

vizītē. Garos, melnos svārkos,

laķe-

nēs, baltā vestē, ar galdnieku korporācijas vācisko divkrāsaino lenti pār krūtīm un cilindru galvā. Viņš tā mēdza

tērpties tikai sevišķi svinīgos gadījumos. So jaukto Švauksta un Petaku Krustiņa tipu, kas teicās reprezentējam vietējo mākslas inteliģenci, Pāvuls bija spiests uzklausīt ar
zināmu interesi.
Mēs revolucionāro

jaunās strāvas virzienu vispusīgi
personificējam te lauku centros,
viņš apzinīgi
deklarēja,
piemēram, Valmierā līdzīgos apstākļos tagad
jau izvirzās tipogrāfu meistars un burtnieks, «Sanistu»
virsaitis godājamais kolēģis Miķelis Amālijas dēls Vanags.
Mans mazumiņš atkal reprezentējas te Liogrādē. Tad nu
neņemiet ļaunā, ka mēs savus vājos spēkus pievienojam
vispārīgam mākslas progresa virzienam un aktīvi akceptējam jūsu «Dzelmes» manifestu! Jo viss vecais ir tiešām
aiztrunējis un jāsāk ir pūst svaigām mākslas vēsmām.
mākslā

Nododiet
draudzei
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mūsu

kopā

ar

sirsnīgākos

sveicienus

mūsu morālisko

jūsu

atbalstu!

dekadentu

Tur atlikās tikai

banāli

un

naivi,

pateikties par sveicienu. Jo, cik tas bija
tikpat tas bija nopietni un neviltoti

domāts.
Pēc tam Lapsingeru Juris, kas teicās izdomājis starptautisko, universālo cilvēces valodu un par esperanto un ido

gandrīz nekā nezināja vai izlikās, ka nezin, uzmetās rīdzipavadoni un tiem paskaidroja visas vēsturiski
atzīmējamās Liogrādes un Ļaudonas vietas līdz ar spožās
nākotnes upi Aivieksti, kuru, kā viņš dzirdējis, taisoties
apdzejot tagad Šveices trimdā mītošais rakstnieks Jūlijs
niekiem par

Vecozols.
Sis

Lapsingera pakalpojums bija jāpieņem, arī jāatzīst
difirambi pirmām latvju īstam pelēkam baun
mežu ideālam saudzētājam Ļaudonas muižas
ronam
īpašniekam Rušmaņu Indriķim.
viņa

sacerētie

Arī

Saviesīgo biedrību viņš aizvadīja rīdziniekus. Un
izrādījās, ka, par nožēlošanu, ar Zeltiņu un Strālu
nebūs iespējams reizē braukt mājās, jo taisni vakar bija
norisinājies viņu darbā uztraucošs incidents. Bez citām
dekorācijām viņi bija skatuvei pagatavojuši jaunu, elekoši za|u, sulotu, saules apmirdzētu
gantu priekškaru
un
tur centrā upes
upes, varbūt pat Aiviekstes krastu
malā uzbūruši četras dionisiskā priekā un līksmā dejojošas nāras, ļoti elegantas un daiļas, bet... kailas!
te

uz

nu

Priekškara

pieņemšanas komisija, kurā starp biedrības
Rušmaņa tēvs, ilgi grozījusi galvas pie
šīm neapšaubāmi augstas mākslas radītām, gandrīz dievišķīgam būtnēm, tikai nezinājuši, ko darīt ar to nāru
kailumu. Rušmanis pirmais ieteicies:
vīriem

bijis

Eh,

arī

būtu

jel kaut mazliet

krūmiem! Mežu taču

mums

dīt viņas visai
nevarēs!

Tas

publikai
jau būtu

biedrības vīrus sāktu
Citi
dzes

un

ir

ir
arī

aizseguši viņas, kaut
diezgan. Šitā tīri plikas
vēl

skolas bērniem nudien

nemorāliski,

ir bezkaunīgi. Un
šimpet par dekadentiem.

tam, protams, vienbalsīgi piekrituši kopā

mācītāju

ar

rā-

ar

drau-

tad

pārrunājuši par to ar loti sapiktotiem māksliniekiem, kuri no sākuma pretojušies kaut kurai
tīras mākslas profanācijai, un beidzot
piespieduši tos tomēr ietērpt kļūmīgās nimfas peldkrekliņos, kaut arī caurspīdīgos, ne īsākos ka no nabiņas līdz pēdas kauliņam.
Arī glezniecisko honorāru krietni uzskrūvējuši,
pretējā gadījumā draudot mākslas darbu izbrāķēt un nemaz nepieun

ņemt.
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Un tā Zeltiņš ar Strālu, dusmās zilu baltu spļaudami,
aizturējās te ar nāru krekliņu pašūšanu. Lapsingeru Juris
bija ļoti sarūgtināts un sašutis par tādu, kā viņš teica,
mūsu klasiskās mākslas provokāciju un solīja to simtkārt
atriebt.

jau drīzi vien izdarīja slavenais literārais «puRūdolfs Blaumanis, satīriskā feļetonā koši apdziedādams šo kailo Ļaudonas nāru balli, par gandarīBet to

liers»

jumu abiem gleznotājiem.
Tāpat kā savā laikā Liepājas brauciens, arī šis Ļaudokoncerta ceļojums Pāvulu un Natašu morāliski bija
nas
ļoti atsvaidzinājis nākošām mākslas cīņām, un viņš to
gleznaini attēloja sanākušiem viesiem savā mansardā, turpat blakus Martas portrejai, kas pagaidām bija pamesta
un
skuma sava molberta aizsegas puskrēslā. Ļaudonas
ceļojuma epopeju nobeidzis ar šādu Mārcienas stacijā
novērotu epizodi no melnās sotņas gaitām.
lereibis lauku papus, pātadziņu vicinādams, dzenā pa
Lasies prom, maita, ko tu te vaceļu krievu virsnieku:
Tas vairās un aizsargādamies grasās šaut.
zājies!
Ak tu vēl šausi, mazūrik? Tad še tev, še tev!

mēģina sadot tam
Papus iesaucies:
Ķit

papus

pa

Un

kājām. Virsnieks izšauj gaisā.

vai

micīt!

Brūk

vēl

niknāki

virsniekam virsū. Tas dusmās

izšauj gaisā jau otro brīdinājuma šāvienu... Bet tad piesteidzas pāris zaldātu, sa‘ķer papu, nogāž zemē un per to, kamēr pātadziņa pārvēršas drazās.
to:

ar

tās! Kā

Papus piecēlies izrauj savu garo pīpi un draud
pielādēta, es jūs, sumpurņus, sašautu lupalai es tagad mājās braucu bez pātadziņas?

Būtu
nu

VĒTRAS

UN

DZIŅAS
XXIII

Cariskās reakcijas puskrēslā norisinājās tālāk apslēpta
cīņa starp konservatīvo pilsonību un progresīvo demokrātiju kā piektā gada revolucionārais eho. Šīm sociāli politiskām cīņām

ar

sākto

jauno gadusimtu, pēc Marksa dok-

trīnas, bija paredzama permanenta bezgalība. Tā bija politiskā

jaunā strāva.

Šīs cīņas vairīdamās, individuāli brīvā dekadence
ka mākslas cīņas ies savus īpatus, visu samierinošus
Un
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mākslinieciskā

ticēja,

ceļus.
jaunā strāva pēc zināma «Sturma un

Dranga» laikmeta

ievadīs to klaīpaši daiļliteratūrā
kā
tas
mierīgos ūdeņos,
bija savā laikā
Vācijā, kur pēc neilgā un nedziļā «Vētru un dziņu» perioda iznira nacionālā klasicisma
Ģētes un Šillera ziedu
siskās

renesanses

laikmets.
Tam

pašam bija jānoris teātra un citu tēlojošo mākslu
Šinī ziņā tad arī lidojošam «Vētru un dziņu»
lozungam bija sava nozīme. Un šis mākslotais, aizgūtais
un
pārspīlētais termiņš arī mūsmāju dekadences ikdienā
nebija bez savas konkrētas nozīmes. Tāpēc arī par šādu
periodu relatīvi te var runāt. Pēc «Dienas Lapas» noliegšanas, pēc Plātesa firmas «Mājas Viesa» aizmigšanas,
pēc «Mājas Viesa Mēnešraksta» nobeigta uzvaras gājiena,
pēc «Dzelmes» jaukā sapņojuma, pēc Jaunā teātra iespējamās restaurācijas likās kaut kas gaisos sakustoties, samezglojoties, it kā kaut kam vajadzētu notikt. Kas izturēs,
tas paliks. Kas nē, tas kritīs
un tā vairs nebūs ...
nozarēs.

Dilemmas

un

alternatīvas!

jūnijā, kroņa ierēdņu algas dienā, 1908. gadā nodega līdz pamatiem Rīgas Latviešu biedrības diženais
nams Mērķēja ielā, iepretim Vērmanes parkam. Ugunsnelaime bija
sākusies pievakarē augšā, pajumtē, tieši no
nama stingrā intendanta Pūpola rezidences. Ugunsdzēsēji
drīz bija klāt, bet namu nespēja glābt, tas dega visu nakti,
apblāzmodams tālu apkārtni. Vaimanādams aizgāja bojā
vecais «Māmuļas» teātris ar visu bagātīgo teātra inventāru, garderobi un dekorācijām. Tāpat viss biedrības dažādu iestāžu, Derīgo
grāmatu nodaļas un Etnogrāfiskā
vēsturiskā muzeja īpašums. Paspēja
un
glābt tikai niecīgu daļu. Par ko tad vēl ilgi presē rakstīja un dažādi
sprieda.
Rīga to nakti negulēja.
20.

Pāvuls

savā

mansardā nelaimes blāzmu

pamanīja tūlīt,
dabūja zināt, kas deg. Bet viņš, par
nožēlošanu, nevarēja iziet uz ielas. Jo viņa omulīgajā
mansardā šinīs pašās stundās arī kaut kas
dega: Nataša
arī

tūdaļ

no

sētas

pirmo radību ugunīs
cilvēciņu pieņēma jauna, solīda radību
speciāliste, un Pāvulam ar lampu rokās bija jārāda gaisma
pie šī svarīgā akta izvadīšanas, jo citu apkalpotāju nebija.
Tā Pāvuls bija nejaušs, tiešs liecinieks
lielajam dabas
noslēpumam: cilvēka dzimšanai.
Kāds varens, neaprakstāms moments! Kādas mokas mīļajai, visu upurēt gatavai Natašai! Jā, upurēt
kaut vai

svila

...

Jaunrodošos
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pašas dzīvību! Šis dīvainais skats, šī vaidu gamma, šī
gan bezcerīgu, gan pilnu cerības, asaru un smaidu, un
sviedru straumju kinolenta nekad nevar izdzist atmiņā.
Beidzot ap pusnakti brašā medička ieliek Pāvula rokās
siltu, dzīvu meičiņas kukulīti, un viņš smaidīdams spiež
roku Natašai, un tā piesmakušā balsī saka:
Pēc lielā
krusta kalendāra šodien ir Sv. Ņinas diena
Mazā radībiņa pirmo reizi palaiž savu sīko balstiņu!
Tātad sauksim mēs mūsu pirmdzimto par Ņinu!
nobeidz Pāvuls, skūpsta sausās Natašas lūpas un noliek
jaundzimušo tai blaku. Tad steidz pildīt šampanieša glā...

zes

ar

tēvu

sektu,

savu

turpat pie radību gultas medička dzer

un

glāzi

savā

un

ar

Natašas vietā.

Tās ir bohēmiskās kristības.
A, mazā

Ņinočka! Kas gan tevi dzīvē gaida?

Pēc brīža

ierodas Vulfs tieši no uguns nelaimes. Par to
Natašai netiek teikts, lai viņu neuztrauktu.
Ticis brīvā, Pāvuls ar Vulfu kā savu tuvāko kaimiņu
dzer

jaunajai dzīvībiņai tālākas veselības,

un

Vulfs pra-

vieto:
Tas

astroloģiski ir zīmīgi

dzimt šādā dīvaina

no-

tikuma momentā.
atbild Pāvuls,
Ņina būs tik gudra, ka
izsargāsies no teātra karjeras, lai neapdedzinātos.
Ne, draugs! Es domāju taisni otrādi!
Es jau saprotu, tu doma ka īsts dekadents.
Un viņi dzer sektu talak. Ugunsgrēks vel blāzmo.
Tad Edžus uz pāris dienām ir nozudis. Mājās nenāk.
Marta atnāk, aprauga slimnieci, kuru kopj māsa no diakonāta, pasēž un aiziet. Beidzot ierodas Vulfs un ir atne-

Varbūt,

dzīvē

sis

sev

līdz smagas

paģiras.

tad tu bēguļo?
prasa pa jokam Pavuls.
_— Ko
ka tu baidītos, ka es tevi uzaicināšu par krusttēvu.

Nu, kad tikai
izvelk

pudeli

es

neuzaicinu tevi,
pie kura būšot

draud Vulfs

konjaka,

Itin

un

vieglāk runāt.
Lieta ir tā, ka es noteikti un neatsaucami šķiros no
savas Martas, jā, no viņas! Jo viņas kurpe man
par stipru
spiež un man sirdī sāk rasties varžacis. Un pieskaroties
tas sūrst. Tās ir jāizoperē laukā!

Saprotu
Tad

nu

piekrītu šai operācijai.

un

esi

turpmāk

Ka ta? Vai tad?
Ne,

ne, es

domāju

Teātri?
...
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tu

To ir

To varbūt

viņai

par krusttēvu!

grūti solīt.
teātrī.

var.

ledomājies! Nav vēl «Vecās Māmuļas» līķis atdzisis,
jau vaļā dalīšanās. Partija aktieru aiziet uz bijušo
cirku aiz krievu teātra, ko nokristījuši par «Interimu»,
partija šurpu uz Jauno teātri, un tam, paņemot visus
«Apollo» spēkus, drīz jāiet vaļā. Tad tur nu būtu vieta
arī Martai
ja nu ne gluži kā primadonnai, tad

kad

iet

...

Ko tā teiks?

Bet

Biruta?

Lai

viņas savā starpā plēšas! Gan jau viena

...

no

vi-

ņām uzvarēs! Tur jau būs vēl arī cita konkurence, piemēram, visa Benjamiņu
famīlija ar draugiem un draudze-

Jelgavas dziesmu
luga tika godalgota,
lai gan laikam nav vēl izrādīta. Tā taču reiz jāizrāda!
Tāpēc, apbedījis savu «Mājas Viesi», viņš pēc «Vecās Māmuļas» nāves taisās Jaunā teātra iegātņos.
Paldies! Par šo iegātni gan nebiju padomājis.
Nu ir jāpadomā! Eh! Es jau arī esmu Jaunam teātrim šo to iecerējis, tīkodams kļūt iegātņos repertuāra komisijai.
Tāpat kā es. Tad jau mēs laimīgi konkurēsim. Uz to
nēm.

Neaizmirsti, ka

svētkiem

var

ir

vecais

Antons

sarakstījis «Miglu»

uz

un

iedzert!

zāļu vakarā, mūsu polijaunās strāvas grupa dzers
bēres Latviešu biedrības «Vecajai Māmuļai», kad satumsīs, uz pašām drupām, ja tik viņus pielaidīs. Mūsu dekaLai iet!

tehnikas

denti

un

Bet vai zini ko? Rīt,

studentu

«vilderu»

aktieri arī ir uzaicināti.

Es šādai

demonstrācijai ne visai piekrītu. Pirmkārt,
«vecmāmuļa» ir tikai 39 gadus veca un, apvilkusi jaunus lindrakus, dzīvos spirgta, tā ka nekādas bēres te nav
vajadzīgas un ir pāragras, otrkārt, tur var iznākt tikai
izkaušanās, jo skaidrā jau tas nenotiks. Treškārt, jālīgo
man tagad ir mājās.
Tev jau taisnība. Dari, kā redzi! Salasīšanās būs,
protams, «Stūrītī». Es rīt izbraucu Jāņus svētīt uz sava

tā

tēva Ķikaukām Platonē. Tēvs taču arī Jancis!

Laimīgu ceļu

un

jautrus Jāņus!

dzerot

ceļakāju,

Pāvuls novēlēja Edžum.
Kad Pāvuls zāļu vakarā

nāca no nakts dežūraptiekas
Jāņu, bet medicīnas zālēm mājup
gar «Stūrīti» un tad vēl gar nodegušo biedrību, viņš nekādās «Māmuļas» bēres nevarēja saskatīt, ne saklausīt.
Bija viss klusu. Zāļu vakara līgo trokšņi atskanēja tikai
no Daugavas
puses, no stacijas un no Esplanādes ... Viņš
jau gribēja doties cauri parkam, kad tomēr kaut ko saar

arsta

23*

parakstītām,

ne
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dzirdēja arī biedrības drupās, kuras neviens neapsargaja.
Pakāpies galvenā ieejā, viņš gaišās nakts puskrēslā aiz
nokāpušas biezās ārsienas ieraudzīja nelielu sēdošu ļaužu
grupiņu, no kuras atskanēja klusināta, bet gaužām cēla
tikai pašus pēdēun muzikāla deklamācija. Viņš dzirdēja
jos pantiņus:
Un, vecām drupām krītot,
Kā jauna Ēdene

Starp gavilēm

un

lāstiem

Nāk lielā nākotne ...

Aspazijas teksts! Bet deklametaja?

...

Tētiņ žēlīgais! Ta taču Birutas balss! Ka tas iespējams?
Pāvuls droši devās drupās pie sēdošiem. Nu kā tad!
Viņa bija te, viņa bija tikai šorīt iebraukusi un te ar dažiem Apollo teātra un «Māmuļas» teātra kolēģiem atnākusi drupās pasērot pašā zāļu vakarā
...

necerētos apstākļos.
bija jauka
neraugoties uz vēlo vakara stundu, Biruta
nāca tūdaļ Pāvulam līdzi apsveikt Natašu un viņas tikko
trauslo atvasīti
uzdīgušo jāņuzālīti
Ņinočku.
Tā

atkalredzēšanās reti

Protams, ka,

XXIV

Nevarēja nekādi saprast, kā vecais Benjamiņu Antons,
Bencis, bijis laukskolotājs, tad pat tirgotājs,
vēlāk korespondents un, beidzot, pēdējais slavenā, vairāk
kā 50 gadus vecā, tikko kā izčākstējušā «Mājas Viesa»
šefredaktors, bija varējis pēkšņi iedzīvoties kvalificēta
teatrāļa autoritātē. Kāpēc šinī postenī netika izvirzīts, nu,
kaut
Jēkabsonu
Kārlis, kurš taču pats personīgi reiz
Apollo teātrī bija teātri spēlējis un patlaban rakstīja jaunu
traģēdiju?
saukts īsāki

Tas bija kaut kas ārkārtīgs! Tā bija īsti dekadentiska
parādība un vīzija, kā to bija spiests atzīt pat gudrais
piebaldzēns Arturs Bērziņš. Pie tam nākdams vēsturiskās
aizdomās: vai tik augsti kvalificētais Antons pats arī nav
cēlies no slavenās piebaldzēnu ratiņdreimaņu un meistaru
cilts? Viss ap viņu tik apbrīnojami veikli griezās un spolējās! Un bez kādiem kodīgiem spaļiem kodēja pēc kodeļas. Daudzu liberālu un progresīvu «kreiso» biedrību konference, kura bloķējusies savienībā, uzņēmās restaurēt
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prezidēja Antons Benjamiņš; sastādāmo stakomisiju vadīja Benjamiņš, par teātra un repertuāra
komisijas idejisko virzītāju, eo ipso, teātra dvēseli, iecerēja «Miglas» autoru Benjamiņu. Teātra direktoru, pašu
nepiekāpīgāko un lepno Jēkabu Ariņu-Duburu, patlaban
«Baltijas Vēstneša» ģenerālkritiķi, veikli noangažēja Antons Benjamiņš. Ir «Vecās Māmuļas» bij. aktieru grupu,
ir visu «Apollo» trupu in corpore pieklājīgās algās teātrim piesaistīja Benjamiņš. Ir, beidzot, savas ģintas piederīgos: Emīliju, Tusneldu un Anniju, arī pats sevi iekļāva
šinī mākslas templī. Sevi gan tikai galvenās padomes
priekšnieka jeb ģenerāldirektora bezalgas amatā ar brīvu
sēdkrēslu pirmā parketa rindā. Viss iznāca spīdoši! Atjaunotam teātrim bija saukties: Rīgas Latviešu Sabiedrības
Jaunais Teātris, kā jau parasts
dižciltās ģimenēs kristībās dot uz reizi piecus vārdus. Praksē jau nu palika tas
pats vecais, parastais Jaunais teātris, un tā lieta varēja
iet. Visi bija apmierināti. Sevišķi Anzurgu Pāvuls, kad
viņš, palikdams Valsts bankas dienestā, varēja būt arī te
pilntiesīgs artists un dziedonis, arī kora ansambļa vadītājs, vienas vai divu lugu režisors sezonā un pie tam, kas
ir galvenais, kļuva direkcijas loceklis, visa personāla deleģēts un ievēlēts, kā viņu priekšstāvis direkcijas kolektīvā.
Pāvulam aiz iepūtības un lepnuma tagad sāka likties,
Jauno Teātri,

tūtu

ka, saskaitot visus uzdevumus

un

amatus, viņš

vairs nav

vienpersonīgs, bet ir divu trīs personu šarlatānisks konglomerāts jeb kopblīvējums un, kas visu galvenais viņa
lepnums, viņam ir aizmirsuši noteikt algu, un viņš rīkosies
un strādās bez tās, kā jau paradis tas tips, kas ar Sv. Gara
mantām

un

Protams,

dāvanām principā nemēdz
ka

pie

tirgoties.

šādas

situācijas viņam viegli nācās
teātrī novietot par konkurējošām primadonnām ir mīļo
Birutu, ir niķīgo Martu, tā gluži nejauši kļūstot pēdējai
par «krusttēvu».
Arī Arturam

Bērziņam te bija izredzes kā literāram
dramaturgam, un tas pats pie labprātīgas izvēles
smaidīja Zeltiņam ar Strālu kā māksliniekiem dekorāciju
akorda

meistariem.
Tā

dekadences

dibināja «Sturma un Dranga»
nepārredzama uzvaras pilna
nākotne. Un teātris bija gatavs uzsākt savu ofensīvu, tiklīdz to tehniski izlāpīs un saposīs. Bet līdz tam vēl dažas
atvadu izrādes bija jādod Sindlera alus brūža šķūnim
«Apollo», šim grūto laiku ziemcietim Grīziņkalnā.
mākslas iestādi,

epohā

kurai blenza
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spodrināta ir Maskavā,
daiļrunas jeb deklamācijas mirdzumu. Tas tā tehniski. Bez tam apžilbināt
arī ar cēlumu un emocionālo dziļumu, pateicoties individuāli apzinātai, intelektuāli izkoptai personībai.
Tā bija jāpamato toreiz tik iecienīts dzejas priekšneBiruta

ir

bija diezgan slīpēta

Berlīnē, lai varētu rādīt jau

un

savas

deklamācija, klasiskās senatnes iesvērosinošs paraugs tagad te
pie_ mums
bija Jaunā teātra direktors Jēkabs Ariņš-Duburs kā vienīgais. Vijums Vēvers, piemēram, šinī ziņā bija gan gatavs
ārēji tehniski, bet nebija vēl izveidojies un nostabilizējies
sumu

veids

resp.

tīta, kuras dzīvs

un

jo bija brāzmains un mainīgs.
Skujeniece turpretim bija sasniegusi jau iepriecinošo pubertāti pirmā brieduma svaigumā. To pilnumis
apliecināja viņas sarīkotais daiļrunas vakars Mazās Jāņa
ģildes zālē kā pirmā tāda parādība mūsu mākslas dzīvē.
Pārpildītai, lielai jauktu tautību auditorijai viņa cēla
priekšā veselas 27 dzeju deklamācijas improvizētā drosmē,
pilnīgi no galvas, latviešu, vācu un krievu valodā: Aspaziju un Raini, Ģēti, Silleru un Volfu, Puškinu, Ļermontovu
emocionāli,
Biruta

Baļmontu!
tas klausītājus
nenogurdināja, bet rosinoši satrauca
gudri un daiļi kāpinātā ekspresijā kristālskaidrā
dikcijā, samtaini vilinošos muzikālos toņos, aizraujošā izjūtā, saturā izsmeļoši, pārliecinoši, bez lieka patosa. Publikas interese izvērtās spilgtās ovācijās. Biruta bija uzvarējusi! Nostiprinājusi savu stāvokli pie latvju teātra un
likusi pamatus savai nākotnes studijai un vēlākam Intīteātrim. Kritika jūsmīgi atsaucās visā trejvalodu
mam
un

Viss

presē. Birutai vienā vakarā bija radies spožs vārds un
pelnīta popularitāte. Mūsu skatuves māksla bija it kā izaugusi, paplašinājusies un kaut par vienu faktoru kļuvusi
bagātāka.
Valgu, mīļu skatu un siltu skūpstu Birutai sniedza nopietnākā un vērtīgākā no mūsu nākamām daiļrunātājām,
topošais talants Marija Leiko. Birutai sevišķi imponēja
tas, ka Leiko apsolīja drīzumā par šo vakaru pastāstīt un
Birutas sveicienus nodot personīgi lielajiem trimdiniekiem
Kastanjolā, kuru darbi šovakar bija visas programmas
serdē: Aspazijas ugunīgā dzeja no «Sarkanām puķēm» un
«Dvēseles krēslas» un Raiņa granītā kaltās, laikmetīgās
vārsmas no «Tālām noskaņām zilā vakarā» un «Vētras
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sejas»

ģeniālo

ar

«Kalna

kāpēju»

un

baismo

«Pastar-

dienu».
Nu tikai reiz presē atklājās kā kāds noslēpums vai brīka patlaban visa latvju progresīvā jaunatne kā

nums,

jauna dzīves strāva apaugļojas no Aspazijas un seko tās
dzejai un idejām, un to pielūdz, bet no pravietiskā Raiņa
visi baidās kā no nīčeāniska pārcilvēka un uzskata viņu
godbijības trīsās. Pats vārds «Rainis» senlatviešu sanskritā nozīmējot
tīģeris! Latvju bagātās, daudzsološās
literatūras «Vētru un dziņu» laikmets abos šinīs lielos
talantos pārdzīvojot savu kulmināciju, tāpat kā tas bijis
ar

Ģēti

kinu

un

un

likuši

Silleru «Sturma

Ļermontovu

pamatus

savam

Dranga» epohā vai ar Pušij natjiska» periodā, kad tie
jaunklasicismam jeb nacionālai reun

«Būri

nesansei.
Vārdu sakot, nedzirdēti un augstu vērtējami secinājumi
bija šim nozīmīgajam Birutas literārajam vakaram. Un
viņš tā bija vērts. Arī liels gandarījums visai dekadentu
jaunai strāvai.
Drīz pēc Birutas triumfa

Bunduļa un Gūtera emigrācijā pienāca vajadzīgās ziņas, un arī Marijai Leiko bija
jādodas pāri robežai svešniecības gaitās. Viņa atvadījās
no
Latvijas un dekadentu sirsnīgās vides Apollo teātra
beidzamā
Cirikova «Zīdu» izrādē savā cietējas mīlētājas Lijas lomā. Tanī viņa bija lieliski saspēlējusies ar
kvēlo cionistu Nahmani, kuru izcilus tēloja Pāvuls. Šinī
lomā taču viņu pirmo reizi drebošu un raudošu izsvieda
uz skatuves joviāiais Gūters. Naivo meitenīti, bailīgo iesācēju Mariju, priekšpilsētas šuvējiņu, kura bija iedrošinājusies sniegties pēc mākslas, un tad viņa bija šīs mākslas
dēļ izraudājusies pie Pāvula līdzjūtīgās sirds.
no

Tagad viņa bija jau gluži cita: ne drebēja, ne raudāja,
viņas pašapziņa un talants auga, bet nu bija jāšķiras,
tapat kā Nahmanis lugas gaitā ar sāpēm un asarām šķīrās

no

viņas.

Tad

nu šinī
atvadu skūpstā mīļā Lija šoreiz ielika visu,,
visu, visu! Ir žēlas, ir kaislību, ir nepiepildītas ilgas! Un
Nahmanis Lijai atbildēja ne mazāk kvēli. Skūpsts pat ne-

dabīgi ieilga

un

atkārtojās vēl

bija maigi jāatraisās
šām rokām,
Totiesu

no

un

vēl

reizi...

Pāvulam

Marijas mākslas ekstāzē drebo-

s

šis

skūpsts bija

vienreizīgais visa

viņu

abu

mūžā.
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Nekad sieviete vēl
Pāvuls

nekad

nebija Pāvulam tādu dāvājusi, un arī
dzīvē neupurēja tādu citai sie-

vairs savā

vietei.
Tā

bija tiešām divu siržu harmoniska, abpusēja sakļauno kuras varēja dzimt tikai neizteicama svētlaimība.

šanās,

Dzimšanas
Visu mužu

un

nāves brīnuma

neaizmirstams

sintēze!

svētas mākslās mīlas

dedzi-

nošais zīmogs kā kvēloša
Un tad Marija Leiko,

ogle sirdī!
sasniegdama mākslas spožāko
zenītu, nozuda vairāk kā uz divdesmit gadiem, kā dīvaina

komēta.

jaunā vadībā uzar
kļūmēm un
zvanā»
Rūtiintrigām. Drīz vien Hauptmaņa «Nogrimušā
ņas lomas dēļ radās ass konflikts primadonnu Martas un
Birutas starpā, kur priekšroka nu gan bija Birutai, bet
tad Marta draudēja aiziet. Tas nebija vēlams, jo trešā un
vērtīgākā konkurente Marija Leiko bija aizbraukusi. Tad
Benjamiņš kā gudrais Zālamans lika viņām abām Rūtiņas
izcilus lomu pārmaiņus dublēt. Tas jau nu konfliktu neizbeidza, bet, kā liekas, vēl tikai padziļināja. Un diezin kā
Jaunais teātris

sāka

savu

atjaunotā sastāvā

darbību.

Sākās

teātra

un

ikdiena

tas varēja beigties, jo arī Duburs te noteiktu stāvokli vilcinājās ieņemt.
Nenogaidot šīs sadursmes iznākumu, Pāvuls aizbrauca
Pērnavu bankas uzdevumā pārbaudīt lielās Valdhofa
uz
celulozes fabrikas kases un rēķinvedības stāvokli, jo fabrika bija Valsts bankas parādniece. Laipnība bija fabrikas
birojā, kura vadītājs igaunis arī bija literatūras pazinējs.
Bet vēl mājīgāki Pāvuls jutās tur komponista Alfrēda Kalniņa ģimenē. Kalniņš bija tobrīd vācu draudzes organists
Pērnavas skolu mūzikas skolotājs. Pie viņa tad tika
un
pavadīti jauki vakari, atgādinot omulīgos dekadentu vakarus Rīgas mansardā. Tika minēti
mākslas notikumi
dzimtenē, tika dziedātas Kalniņa jaunās dziesmas, tika
arī bija koncertdzielaikam
dātāja soprāniste, Pāvuls skandināja vienu otru
Mendelsona duetu, pašam maestro pavadot uz klavierēm.
Mazais Janka, vēlākais komponists un kapelmeistars, kā
spolīte brāzās cauri istabām, visādi niķodamies, gan pie-

deklamēts, debatēts. Ar kundzi, kura

klavierkauliņus un tad ķerdams kā zaķi otrā
aizlidojušās skaņas, gan māmai notis paslēpdams,
lai dziedot tāpat, jo ar grāmatu esot jāiet dziedāt uz baznīcu. Gāja arī baznīcā, kur bija tīkami paklausīties Kalniņa ērģeļu meistarspēlē, sevišķi prelūdēs, kurās viņš arsizdams basu
istabā
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iepīt latviešu tautas dziesmu motīvus. Tad
pagriezusi galvas uz ērģelēm, blenzdama
un
ausījās
minēja, no kurienes šādas daiļas melodijas
kā dzirdētas, kā nedzirdētas? Interesentiem tad viņš paskaidroja pie vajadzības, ka šīs ir tā Kristus apustuļa un
Sv. evaņģēlista Lūkasa senās melodijas, kas uzglabājušās ortodoksālās Pēterpils Ķeizariskās konservatorijas muzejā. Jo, kā zināms no vēstures, Lūkass bijis arī mākslinieks, uzgleznojis Kristus galvu, un kā komponists sacerējis uz kokles Kristum par godu arī dažas melodijas un
himnas. Un šim paskaidrojumam nešaubīgi ticēja, apbrīvienu
vācu

mēdza

draudze,

nodami

«Ej, saulīte, drīz pie Dieva» un «Maza biju, neredzēju» eņģelisko maigumu un «Kas tie tādi, kas dziedāja»

misticiozos dārdus.
Pēc pāris nedēļām Pāvulam ar nožēlu bija jāšķiras no
viesmīlīgās, klusās, omulīgās Pērnavas un no Valdhofas
mežainā jūras līča. leradies atkal Rīgā, savā mansardā,
kur ārēji likās viss kārtībā, Pāvuls tomēr gluži intuitīvi
nojauta kaut ko dīvainu: Vulfs bija ieslēdzies savā galā
un
nerādījās, vai nu bija paģirās un gulēja, vai kaut ko
nopietnu rakstīja. Molberts ar porteju bija piesliets sienai,
un
Nataša neko negribēja runāt. Vai slima? Pēkšņi viņa
gultā pagriezās, piecēlās pussēdus un itin kā nievājoši,
nosodoši teica tādus negaidītus vārdus:
Nu, ko tad? Martu nobendējāt gan?

Ko?!
Pāvuls

apsēdās uz vietas un baigā nojautā, kā mēms
ieplestiem, vaicājošiem skatiem raudzījās Natašā.
Ej aiznes viņai no manis puķes N. klīnikas kapličā,
Ģertrūdes ielā, viņa iezārkota guļot jau no vakardienas.
Marta Ozoliņa?!
Un Nataša noslaucīja asaJā, Marta! Nabadzīte.
Mazā blakus gultai šūpulītī ieraudājās.
Šorīt te
ras.
jau bija viens otrs, arī Biruta. Man bija smagi ar viņu
runāt. Viņa drīz aizgāja.
Pāvuls, pārlaidis pirmos aukstos šermuļus, noslaucījis
izbaiļu un pārsteiguma sviedrus, murmināja sausu muti:
Kā tā mēs... viņu, Martu, nobendējuši? Ko tu runā?
Es jau nesaku, ka personīgi tu vai Vulfs, vai Biruta,
padomā tikai labi pats
Te

...

Vulfs, atslēdzis durvis,
kliegt:
Pavul,
kā

nac

mārki, citādi

no

sava

gala sāka visā balsī

šurpu tūlīt! Dzersim! Piedzersimies pilni
es
palikšu traks! Nāc, kad es tev saku!
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dzirdi?

Vai

Un

nerunājiet par Martu! Nerunā nekā, vai

dzirdi!

kopēja māsa mierināt slimnieci un mazo.
pie Vulfa. Tas krita viņam ap kaklu
kā bērns. Viņi ieslēdzās. Omulība Pērnavā un
un raudāja
nāve Rīgā. Kādi dīvaini kontrasti! Kas par liktenīgu kaprīzi kaijas Martas nebēdīgā lidojumā!
Piesteidzās

Pāvuls

aizsteidzās

Jā, viņa, Marta, jau tur gulēja izstiepusies zārkā taisna
un

balta

kā

svece,

svinīgām

svece

un

smaidoša.

laulībām

ar

It

mūžību.

kā

izgreznota kāzu
Nabaga tēvs bija

laikrakstu redakcijas un arī Vulfu kā avīžu korespondentu, lai nerakstot neko par kļūmīgo nelaimes gadījumu ar nelaiķa Martu: viņa aiz pārskatīšanās esot mājās stiprinošo veselības zāļu vietā izdzērusi indi, kuru
daudzsološo
māte glabājusi žurkām. Un par talantīgo,
lūdzis

Jaunā teātra aktrisi tad arī nekas netika rakstīts

pļāpīgajā

presē. Mazs, sīks pavadītāju pulciņš, kura vidū nebija
Vulfa, ne Birutas, tikai reti dekadentu priekšstāvji

ne

no

teātra

aprindām, pavadīja Martu aiz vienā zirgā jūgtā,
nabadzīgā katafalka ar Haronu uz bukas līdz Matīsa kapiem, pa ne tik senajām nelaiķes Zemgaliešu Birutas itin
kā svaigajām pēdām.
Pāvuls

uzlika

kapiņam teātra direkcijas vaiņagu, pienelaiķes gara lepnumu, fantāzijas bagātību un
tēlošanas daudzveidību, un cēlo spilgtumu, un nožēlu par
zaudējumu, kas skāris attēles mākslas apcirkņus. Tie bija
glīti vārdi ne bez jūtām. Bet tad no kāda plata krusta

minēdams

aizmugures negaidīts iznira no ārzemēm tikko iebraukuEglītis, lai uzliktu Martas kapiņam savu nātru
vaiņagu. Drebošā prokurora balsī viņš vairāk nekā neteica
šais Viktors
kā

sekošo:
De mortuis nihil, aut bene! Mēs visi

esam

nelaiķes artistes Martas Ozoliņas nāvē! Lai
nam

netrūktu

drosmes atzīties

šinī

kļūmīgā

līdzvainīgi

mums
un

nevie-

liktenīgā

noziegumā!
Mazais, vienā čupiņā
saspiestais pavadītāju pulciņš
smagi nopūtās. No viņa skaļi izlauzās nelaiķes mātes vaids.
Tad vainīgais pulciņš sašķēlās un grupiņās sāka izklīst.
Nebija mācītāja kā Dieva advokāta, kas aizbildinātu tikko
kolektīvā noziegumā apvainotos un izlīdzinātu tos ar mūžībā aizgājušo.
Pavuls
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sagaidīja Viktoru Eglīti.
gāja mājup.

Un

viņi abi klusēdami
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pagājusi bez miera,,
gozēšanās jūrmalas
krastos. Arī Majoru koncertsezona Šnēfogta vadībā bija
nonākusi pie savas atvadu jeb gulbja dziesmas. Te kādā
maigā, rudenīgi siltā svētdienas pēcpusdienas koncertā pie
pilna koncertdārza, kritiķu un klausītāju ļoti labvēlīgi uzņemta, parādījās programmā arī latviska kompozīcija.
Jaunā komponista
Emīļa
Dārziņa tēlojums «Vientuļā
Vasaras

atpūtas

un

trauksmainā

sezona

bija

saulainās zvilnēšanas

un

priede».
cits, tad no skumji ritmiskās priedes skuju žužēvientuļās kāpās klausītāju ausīs bija neatvairāmi
uzglabājies spilgts, gleznaini savāds tirkšķis. It kā vēju
atplēstās priedes mizas strēmeles sāpīga sišanās pie priedes stumbra, kā kad tur spārnus sistu cilpā kritusi kaija,
kas velti nopūlas vēl lidot... Tā bija bizara muzikāla tēlojuma nianse. Jau tāpēc vien šo nelielo, bet tik spilgto
muzikālo momentu nekādi nevarēja aizmirst vai ignorēt
un
atzinībā neminēt jauno komponistu.
Mazākais, Viktors un Pāvuls, kas arī noklausījās koncertā, par Dārziņa šedevru abi bija sajūsmināti. Un viņiem
uzbruka neatvairāma griba parunāties par mūsu dekadenJa

ne

šanas

tisko status quo.

Eglītis nāca patlaban no Berlīnes, kur bija ieelpojis
svaigu mākslas gaisu, apmeklēdams dažu labu pinakotēku,
arī pabijis atpakaļceļā
vasaras koncertu un teātra izrādi,
Sopotas jaunajā brīvdabas operā, kas bija savā ziņā dekadentiski mākslinieciska sensācija. Lai gan arī igauņi
laikā komponistes Minnas Hermanes antreprīzē to
savā
bija demonstrējuši pie Rēve4es, laikam Brigitas klostera
lieliskā priežu vērī, jūras viļņiem akompanējot.
Runājot par to, viņi šinī dzestri rēnā vakarā, viļņu čalas
suģestēti, Majoru jūras paviljonā zem kuplas Šūberta liepas apmetušies, karstvīnu dzerdami, pieminēja arī nelaiķi
Martu Ozoliņu. Un Viktors savus toreizējos kapa vārdus
izskaidroja tā:
Ārkārtīgi satriekts par viņas negaidīto nāvi, tad pētīdams tās iemeslus, vainoju vispirms sevi, jo biju pārāk
viņu salielījis, varbūt pat maldinājis, piesavinādams viņai
spējas, kuru tai nebija. Un viņai bija jāaiziet pārliecīgās
iedomības dēļ. Līdzi tai aiz skaudības. Jo skaudības inde
ir mūsu tautu inficējusi visu in corpore. Šīs indes pamatvielas
patmīlība un egocentriska slavas un goda kāre.
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Piemēram,

mani

naidnieki

šķauda citiem, citi

kadencei,

un

šķauda

mūsu

ir tikai

mani skauģi. Nelaiķe
viņai. Tāpat kā skauž mūsu de-

dekadence

skauž

citiem.

Bet

sev

aiz-

grūž priekšā nīčeānisma vairogu vai aizsedzas ar Malarmē
plīvuru. Un tāpēc arī dekadencei drīz būs jānoiet no skatuves, tāpat kā tas bija jādara nelaiķei Martai. Tā tas būs
vienam otram

mums, varbūt

no

arī šīvakara

mūzikas ga-

viļniekam Emīlim. Lūk, tāpēc šinīs katastrofās mēs visi
esam līdzvainīgi!
Nesaprotu un nepieņemu šos pravietojumus!
Gan sapratīsi! Tāpat kā to, kāpēc mēs šovakar dzekarstvīnu, tas ir, kaut ko labāku
banālo, parasto mietpilsoņu nektāru

ram

un

kulturālāku nekā
Strička

alu,

kas

cilvēku tik

neģēlīgi uzpūš kā cūkas pūsli.
Bohēmiskā dekadence jau var
pāriet arī uz vīna
diētu, ja tā būtu tikai korporatīva modes lieta, bet tur
taču pamatos ir kaut kas dziļāks, būtiskāks, jo tu jau pats
dekadenci te mūsu vidē modināji vai, tā teikt, radīji...
Pieņemsim, ka biju līdzvainīgs aiz skaudības pret
mākslā jau kaut ko sasniegušiem. Mēs ielauzāmies mūsu
jau pastāvošā mākslā neaicināti. Vajadzēja dot kaut ko
savu. Mēs devām dekadenci. Bet
par vēlu, nokavēti, salīdzinot ar frančiem un krieviem. Tagad tas jau garām. Kā
tas pareizi bija norādīts mūsu presē pēc Birutas izcilā vakara. Patlaban mēs pārdzīvojam «Vētru un dziņu» degmomentu Raiņa un Aspazijas simbolu un personību vilktā
jaunā strāvā, kas mākslai ver jaunus ce|us, kur aiz viņiem ies ir jau pastāvošā, ir dekadentu, ir nākotnes mākslas audze...
Uz kurieni?

Kā dekadence toreiz bija nokavēta, tā
tagad viņa jau banalizēta, jo lajos un naivos diletantos
jau uzradušies mūsmāju pašaudzināti dekadenti, kā DiTo redzēsim.

Sanas virsaiši

ženo Bernhardi,

Lapsingeru Juri. Ja deizglītībai un studijām, cauri mākslas šaurajiem vārtiem jātop, jānāk arī te
mākslas renesansei ar jaunklasicisma metodes palīdzību,
jānorisinās helēniskam tīrīšanas, katarsisa un atjaunošakadence

nas

nevēlas

procesam.
Tātad tu

mākslas
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tad

un

cauri

jau noliegt dekadentiski individuālās
metodes, kā tas bija uzsvērts zināmā

jau no tā nost?
parakstījis. Kā bijis, tā tagad esmu
paša īpata ceļa. Tur trīs krustus pavilka tie, kam
un

tu atkraties

To nekad
sava

sāc

radīšanas

manifestā,
uz

ruinēties,

neesmu

bija nepieciešams, lai iegūtu vārdu, un to viņi ir
sasnieguši. Tātad dekadence savu egocentrisko misiju ir
izpildījusi, un nu viņai nepieciešami pašai pārveidoties un

tas toreiz

pārkārtoties.
Jā,

Sak, moris

jā!

iet. Es

viņš
cipiem, kaut to
var

mēto

mākslu

darbu

ir

padarījis,

un

nu

palieku pie dekadences manifesta prin-

parakstījis, jo cienu tur proklatā neatkāpties,
un
ceru
no
paliktos vai vienīgais un pēdīgais no tiem.

es

arī

neesmu

Tu esi viltnieks
slas vien

savu

rīcības brīvību

un

gara

kaut arī

nu

nevar

atstāj

un

gudrinieks. Zinādams, ka no mākno plaukta cel citur, bet

eksistēt, tu maizīti

sev

desertam.

skan, bet maize te vienai, deserts otrai
jādzīvo paralēli divas dzīves. Cik es te
skaldīts, tik arī patstāvīgs un laimīgs. Turpretī tu mūžam
būsi atkarīgs no sevis paša un tevi apdraudošās univerBanāli

dzīvei,

jo

tas

man

sālās skaudības.
Mani skaudība

nespēj skart, jo

mans

princips ir Puš-

kina:
Un ilgu piemiņu es sevim pateicīga tauta jaužu,
Tāpēc ka labas jūtas viņai vienmēr savā lirā paužu!
Bet

mans

dekadentiskais princips, ekspromtā teikts,

varbūt skanētu tā:
Es dziedu

pats

Ne citiem,

ne

Nav

sev,

tev:

pērkams audums

Šāds dailes paudums!
Tātad

kopējs mērķis attaisno dažādus līdzekļus.

Gluži otrādi: dažadas metodes grib

attaisnot vienu

mērķi.
Un, kad tos saliek kopā, tad ir pati
vai ne?
Zaratustra,
nāja
Ne Zaratustra, bet to teica

nizēja kā

beidzamais Pāvuls,

dams. Tur

viņi palika katrs pie

Dekadence

Kuzma

pilnība! Tā

Prutkovs!

principiālo

sarunu

ru-

iro-

nobeig-

s a v a.

stabila

un
patlaban bija
spēcīga, kā pirmās
izgulējusi jauneklība. Dekadence šinī nedaudz
gadu īsā laika sprīdī vispār bija ieviesusies gluži nemanot un nostiprinājusies visos mākslas novados kā jauna

masalas

strāva
cionārā

pavisam dabīgā elementārā, kaut faktiski revoluce|ā. Tāpēc visi šie Viktora pravietojumi un diag365

nespēja ne uztraukt, ne sarūgtināt, turpretim tikai
vairoja oportūnismu un cēla omulību. Viņš pats ar savu
«īpato ceļu» un nacionālo patosu bija un palikās cauri un
cauri dekadents, tikai pseidoklasiskās metodes un stila apliterārais
māts, kā jau dziļi studējis aleksandrinietis
viszinis un gardēdis
sinkrētisma filozofs. Tāpēc viņā
bija tīkami klausīties kā mistiskā orākulā.
nozes

Viņš tad piedevām vēl pastāstīja, ka viņš Berlīnē apmeklējis triumvirāta koloniju: Vēveru, Depši un drēbniecības meistarmācekli

teātra mākslas entuziastu

Kār-

kliņu. Viņam bija laimējies Berlīnes centrā, Brandenburgas vārtu rajonā, atrast kolonijai piemērotu dzīvoklīti, un
nu
viņi bija bagāti un lepni. Tur laiciņu bija uzturējusies
arī Biruta, bet tad aizmukusi kolonijas pārmērīgi bohēmiskās dzīves dēļ. Vēvers nopietni studēja pie Reihera un tur
bija savā kursā premjers. Depše pa reizei apmeklēja kādu
orientālu konservatoriju un bija kolonijas pavārs un ekonoms. Kārkliņš vakaros mācījās pie Vēvera un arī Depšes
vijoļspēli un bija izsūtāmais un mājas kalps, kā jau lokans, mākslas apmāts jauneklis.
Dekadentiskos

trikus

izdomāja kopīgi.

Un

vienu

tādu

nevarēja neatstāstīt.
Proti, kāds Vēvera kolēģis

un draugs bijis iesaukts milidienējis garnizona sardzes bataljonā,
iestāžu un pieminekļu apsardzē. Viņam Lieldienās vajadzējis katrā ziņā izbraukt uz dzimteni, bet atvaļinājums nav
dots. Tad draugs apmainījies drēbēm ar Vēveru un, novietojis pēdējo savā vietā kazarmā, un uz pāris dienām aizbraucis. Vēvers dabūjis aizbraukušā vietā stāvēt pie Frīdriha pieminekļa godasardzē taisni pirmās Lieldienās.

tārā

dienestā

un

Kā par spīti, gadījies iet tur garām pastaigā pašam
kroņprincim Vilhelmam, jun. Tas ievērojis, ka sardzes kareivim nav īstās disciplinētās stājas un arī goda nodošanā kāds trūkums. Piegājis un kaut ko kareivim jautā-

jis. Vēvers saviebis tik idiotisku seju un raustījis tā valodu, ka kroņprincis no smiekliem vai apvēlies. Vēvera
vārdus, ka viņš

Rīgas un saucas Vēvers, viņš sapratis,
plānprātiņu salas Rīgenas, vārdā Fcfers.
Bijusi visā garnizonā liela meklēšana, bet, par brīnumu,
tāda kretīna nevarējuši atrast.
ka šis idiots ir

Pa to laiku
dioza

no

no

atgriezies Vēvera draugs,

un

tad

bijusi

gran-

iedzeršana kroņprinča izmuļķošanai par godu, bet
bataljona komandieris ticis pārcelts dienestā uz Rīgenas
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tāpēc, ka svētkos pielaidis godasardzē idiotu no tuekspansīvi izpalīdzīgs izrādījies Vēvers!

salu

rienes. Tāds

Izbeiguši savas tīkamās zemliepas pārrunas, draugi cēlās, lai ietu. Un te Pāvuls aiz brīvas fantāzijas, gluži sponpirmo reizi apkalpotāju «ķelnera» vai «obera» vietā
par «viesmīli». Sulainis bija ļoti iepriecināts

tāni

nosauca

par šo

jauno vārdu

Tas tik

teica:

un

piemērots vārds! Līdz šim
vai par «ei
tu!»,
Saukāja
nezināja,
vai par «cilvēku», par «tipu», it kā saucēji paši nebūtu ne
cilvēki, ne tipi.
kā

ir labs

un

mūs īsteni

mums

saukt.

Nu, ja tas labs vārds, tad lai viņš no šī vakara tāds
kļūst uz visiem laikiem par jūsu amata vārdu «obera»
vai «ķelnera» vietā!
teica Pāvuls.
arī

jau jus nokristīt arī par
studējuši klasisko mitoloģiju,

Varētu

jūs

būtu
Nē!

protestēja

Tikai
abi

Tas

jau izklausās

labāks par «sulaini», kādi kalbaroniem. Vislabāki skan «viesmīlis», un tā lai paliek!

pēc «ganumeitas»

poja

apkalpotājs.

«Hanimediem», ja
piebilda Viktors.

ne

nav

un

«viesmanis»!

iedzela vel

Viktors,

un

tad

draugi gāja, viesmīlim priecīgi smejot.

Un tā sadzīvē

literatūrā pamazām ieviesās un paliun
jauns vārds «viesmīlis», Anzurgu Pāvula pirmo reizi
teikts. Dekadenti bija mūsu literatūru padarījuši bagātāku

kās

par vienu vārdu.

XXVII
Atklāts

pasaules krogs ir viena lieta, bet gluži cita pubklubiņš, kāda dekadentiem līdz šim
nebija. Cik viens var apnikties, kā, piemēram, «Stūra
krogs» pretim Vērmanes parka vārtiem Suvorova ielā, tikpat var iepatikties un kļūt nepieciešams tāds kluss un
omulīgs pagrabiņš, kurš pieietams tikai noteiktām, piemēram, mākslinieciskām aprindām. Jo ar mājas dzīvi vien
vai ar kaut kādu privātu mansardu vien jau nepietiek un
gribas pa reizei atveldzēties tā intīmi ārpus mājas pelēcīliska iestāde ir intīms

bas arī citā dzīvā
Tāds

un

tad

rosinošā sabiedrībā.

uzradās. Centra bulvāra pagraklubiņš
biņā, starp pilsētas operas namu un pastu, oficiāli saukts
«Jenovka Kazarova Kahetijas dabīgo vīnu
pagrabs». Tur,
masīva sešstāvu nama pakājē, bija sausi, silti,
glīti un
arī
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omulīgi. Neuzkrītoša ieeja pazemē tieši no bulvāra. Rinda
glīti uzkoptu separātu kabinetiņu jeb cellīšu mazākām
kompānijām, bet tālu dziļumā lielāka telpa plašākām sanāksmēm. Un viscauri spodrums un paklāju bagātība. Tālāk šašliku ceptuve un virtuve kā mašīnu māja, bet aiz
platajām noliktavas durvīm kā vagonu parkā
gan prāvu,
gan mazāku vīna muciņu un mucu rindas un pat vīna
burdjuku grēdas. Gaiss piesātināts smaržīgā, aromātiskā,
dabiskā vīna gara, no kura jau nu nereibst, bet rodas slāpes. Snauduļiem sienas pulkstenis melodiski ziņo laiku.
Bet

sienām

griestos mākslinieciskas freskas no
pieklājīgi solīdas, ar uzrakstu pašā
centrā no pareizticīgo baznīcas tā saucamās ķerubu dzieslatviski un slāviski: «Lai tagad visas laicīgas zūdīmas
šanās noliekam!»
«Niņe vsjākoje žitjēiskoje otložīm popečēņije!...» Mistiski un suģestējoši, tāpat kā Dantes poēmas
«Dievišķās komēdijas» elles ieejas «otnnia spēra»
uzraksta saturā un nozīmē. Viss ir impozanti ierīkots, un
labākas telpas grūti iedomāties mūsu metropoles apstākļos.
uz

Dionisa

un

valstības,

Kazarovs ir no Aizkaukāza Erivaņas, kur viņa brālis ir
armēņu pareizticīgā klostera arhimandrīts jeb priors. Pats
Kazarovs arī beidzis garīgo skolu un, kārtojot savas naudas

darīšanas Valsts bankā

pie Pāvula, dabīgi kļūst vibijušam bursakam sirsnīgs draugs. Pāvuls savukārt īsā laikā sagādā un savervē viņam plašu klientūru:
ierēdniecību un galvenā kārtā mākslinieciskās aprindas
sevišķi no teātriem un, protams, dekadentiskās inteliģences, un brīvām profesijām, jo ideālāka klubiņa nevar ne
kā

ņam

iedomāties. Te brīvi
niecēm

un

var

ierasties arī kaut kura

no

māksli-

sabiedriskām dāmām.

Un tā drīzā laikā viesmīlīgā armēņa Kazarova pagrabs
kļūst par mākslinieku klubu, kur visi ar lielu prieku ir
apmainījuši banālo šņabi un alu pret garšīgo, dabīgo,
pikanti un intriģējoši reibinošo saldo un skābo, balto un

sārto,
mucās

kādi

veco

vai

jauno īsto kahetieti vai taškentieti, kuru
vīna dārziem,
no Kaukāza Kahetijas

tieši

importē
pieder arī Kazarovam.

Bez

viņa te ierodas vēl Zandarjanca un Arbeliani firmas.
pirmais ir avansējis, par ko viņš bezgala
lepns. Tā Rīgā sākās vīnu sezonas bohēma, kas vilkās līdz
pat pasaules karam.
Bet Kazarovs kā

Un dekadenti Kazarova kluba drīz
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jutās kā savās mājās.

XXVIII

pie Kazarova tad nu arvienu pēcpusdienās varēja sapie vīna glāzes vienu otru no dekadentiskās bohēmas, sēžot savā iemīļotā nišā, sapņojot vai arī debatējot
kādu partneri, spēlējot šahu vai lasot laikrakstus un
ar
bezbēdīgi laižot smēķa dūmus zemajās griestu velvēs.
Te

stapt

Allaž te

varēja

vienu otru

sastapt Pāvulu,
teātra

ziņu,
provinces iebraukušu

vai

arī

laikraksta

literātu.

Arī

Emīli, Vulfu,

parnasistu

mazais,

kvēlais

Bēr-

un

no

dzej-

kājiņas virs raibā
atgāzies un traktēdams par augstām matērijām, kas Vulfam deva ieganstu
izsaukties kādā madrigālā:

nieks Virza te pa reizei omulīgi kuļāja
kaukāziešu tepiķa, augstā krēslā dziļi

Ak, Eduard, tu sēdi Mūzas zalonā
Kā zelta ķīsīts stikla balonā!

kājas gaisu kuļ,
piere dižas domas maļ,
Un sirds kā vesers dzejas pantus kaļ!
Cik tavas īsās
Tik staltā

Godināja arī te nelaiķes Martas četrdesmito nāves piemiņas dienu. Bija atnākuši nedaudzie bijušie paziņas
Vulfs, Nataša, Biruta, Zeltiņš un Pāvuls. Pie vīna Kazarovs cēla
galdā savas Kaukāza specijas, kā lavašu, vatei
līdzīgo aromātisko baltmaizi, un brīnišķīgi pagatavojamo,
īpati garšīgo pienā dzirdīta jēra gaļas cepeti šašliku iesmā
Kārsās sīpoliem, tomātiem un pākšveidīgiem «bičoar
kiem» kā

garnitūru. Pie piecgadējā saldā Taškentas vīna
trīsgadēja skābā kahetieša pasniedza brinzu, tieši no
katliņa celtu, smaržīgu aitas sieru, ja dzēra vēso, skābi
sauso, vai
turpretī atvēsināto, ja dzēra saldo karstvīnu.
Virsū tam uzdeva īstu Erivaņas «pilavu», tas ir, meža
putnu sautējumu ar rīsu mērci un žāvētām plūmēm. «Pivai

īsti literāriska deva,
lavs»
jo šo viru, kā zināms, prot
pagatavot Anna Māra Hauptmaņa drāmā «Vientuļie ļaudis», kādu lomu savā laikā tika tēlojusi Jaunā teātrī nelaiķe Marta Ozoliņa. Tas deva ieganstu gluži mākslinieciskām reminescencēm kā īsts bohēmas deserts.

Dabīgais, garšīgais, izturētais,

kristāltīrais

dzintarkrā-

kaukāzietis reibināja

ļoti saudzīgi un pikanti. Ne ar
joni, bet itin kā jau iepriekš brīdinādams: nesteidzies, nepardzeries! Laika diezgan. Un tas atpakaļ nenāks. Carpe
sas

diem!
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Efekts nāks pamazām, bet decenti, loģiski un tīkami. Arī
lejas kamerās jutīsi sildošu kņudi, un elpa augšup viegli
raisīsies. Atbrīvosies mēles pasaknis no sastingušām auk-

slējām,
un

balss

vičerot

ar

atbrīvosies,

silta, smaršota
dzina

asinis,

un

baudu. Par cik

varēsi

runāt,

dziedāt, čalot

smadzeņu centri būs pārņemti

gara, kurš ir silda, ir filtrē, ir atsvaitik sāks liegi zanēt haotiski trīsošas

vīna

par

un
viņas kā Loengrīna priekšspēlē
harmonijās, arī it kā cēlas koncertarfas līksmos akordos pat no vēsmaina pirksta pieskāriena. Pat ne fiziski, bet gluži abstrahēti un suģestīvi tikai
ka
no domu un emociju vai afektu iekšējā
procesa. Liekas,
visas pasaules konsonanse dim ausīs, kaut kas drosminošs
un
spēcinošs plūst pa ķermeni no acu dzīlēm līdz kāju
mazo pirkstiņu
galiņiem un tie ņirb un vibrē. Un ķermeņa
vidusdaļa ar visu sulu un barības laboratoriju kļūst itin kā
imponderabla, pār muguru iet liegas šalkas, un visu būtni
pārņem svētlaimība
Un tad nāk jauna fāze.
Sevišķi pēc viena otra aromātiska papirosa dūma. Tas
dezinficē, kairina un mierinoši glāsta visus tuneļus, kas
nāk uz perifēriju saskarē starp mikrokosmu un ārējo makrokosmu, ar starpplanētu un Piena Ceļa zvaigznāju sfērām un noslēpumaino dzīles staru dzēlieniem.
Tad var sākties sapņošana vaļējām acīm.
Un tad šinī transā, šinī nezemes pacilātībā vīna gara
pārņemto indivīdu nevajaga traucēt viņa dionisiskā rituālā.
Tas ir dievišķīgās kontemplācijas mirklis!
Visas šīs ambrozijas un nektārus, pildītus mucās, buku
kārbās un krūkās, pateiun aunu ādas burdjukos, kastēs,
coties vēsam rudens laikam, varēja izrakstīt un ar liela
ātruma «frakti» saņemt tieši no Kaukāza. Un, tā kā vīns
Kaukāzā bija lēts, tad viņa nogaršošana Kazarova pagrabiņā arī iznāca lēta un nekādā ziņā ne smagāka kabatai
kā parastās šņabja un alus aršīnas un partijas krogos. Bet
toties veselīgākas un estētiskākas gan bija šīs dekadentu
bohēmas kvernēšanas pie kristālskanošām vīna glāzēm kā
jauniem dieviem Parnasā. Kaut arī parnasiskie mākoņi nekūpēja sniegotā Grīziņkalnā pie Sindlera «Apollo» svētnīcas, bet operas bulvāra pazemes hadesā, te tomēr bija arī
savs Hanimcds, kas viesiem pasniedza visu baudāmo, saukts
ne
«viesmīlis», bet vienkārši «gubernators». Kā tā? Kazarovs bija paņēmis sev līdzi no Kaukāza kā kalpotāju savu
rada gabalu, kas līdz tam bijis Erivaņas gubernatora
pa-

nervu

sāks

citras

stīgas,

dunēt aizmūžu

...
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izpalīgos. Tā viņu tad arī iesauca par gubernatoru,
jo viņa gastronomiskais kukņas talants, sevišķi ideāla šašlika cepšanā, nebija zemāk stādāms par vietējā gubernatora Zveginceva administratīvo talantu, sevišķi, kad tam
«politiskie» bija durami uz iesma. Vēl viena gluži neticama īpatība bija
pagrabiņa gubernatoram: viņš absolūti
neatzina un nekādā veidā nepieņēma dzeramnaudas vai
pateicības par pakalpojumu. Te Zvegincevs varēja daudz
vāra

ko

no viņa mācīties
Kad gubernators bija atnesis svaigu
...

ņas

par Martas teatrālo

vīna kārtu un atmi-

pagātni likās izsmeltas, iesilušais

Zeltiņš ieprasījās:
Ko tad
man

lai

nu

es

gleznoju Martas vietā, kura palikās

vatmaņa tikko kā

uz

dāmām?

iesākta? Vai

nevēlas

kāda

no

Triepšu to pasāktai Martai tieši virsū. Tas taču

interesanti!
tā būtu tāda kā necienīatbildēja Nataša,
pretī nelaiķes piemiņai. Biruta jau arī nepieņems šo piedāvājumu. Mēs patlaban ar Birutu izlīgām
un
sapratāmies nelaiķes fantastikas lietās, un nav vaja-

Nē,

bas

izrādīšana

dzības tās cilāt vai modināt.
Es nevēlos, lai mani
Pareizi!
piekrita Biruta.
glezno. Bet redzēsiet, ka fantastika paliksies. Tā atmiņai par viņu nāks līdz. To zina Vulfs.
Uz šo provocējumu Vulfs neatbildēja neko
tikai dzēra

tur

vīnu klusēdams.

Eh, ko jūs tur sākāt nodarboties ar Depšes fascinācijām! Tur uz nelaiķes portrejas vajag gleznot virsū kādu
gluži pretēja rakstura vīrieti. Es lieku priekšā Pāvulu!
iejaucās Bērziņš.
Pareizi! Ka es to nebiju iedomājies pats?
iesaucās
nu

Zeltiņš. Tam
Ar izcilus

jās Pāvuls,

arī citi

piebalsoja.

smēprieku šo likteņa loteriju pieņemu,
jo viņas fantastika man imponēja. Tas bija

teātris dzīvē.
Pareizi vēlreiz!

teātris,
esam

un

man

vienis

prātis,

Nataša, neliegsi
Tev

Nu

un

man

es

viņu

par to
mīlēt?

Pāvulu

atļauju visu ko. Es tev ticu!

taša vienkārši
nisku

Tas bija mīlas
piekrita Biruta.
dzīvē patīk. Te mēs ar Pāvulu

arī šis žanrs

un

mīlu.

Tu

apliecināja

taču,
Na-

sirsnīgi.

tad es avansam paņemšu
skupstu.
tā pavēlēja Nataša.
Ņem!

no

viņa vienu plato-
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pienāca, brītiņu skatījās Pāvulam acīs. Tad aizzilās acu dzīles,
apkampa nebēdņa Pāvula
Beidzot reiz,
skūpstīja ilgi
galvu un, klusu teikdama:
un
spēcīgi viņa lūpas. Tas bija viņu pirmais skūpsts...
Kārotais! Tagad veikli sasniegtais. Visi sirsnīgi aplaudēja un smēja, iekšēji šim aktam it kā pilnīgi piekrizdami.
Bet Pāvulam, pusneitrāli saņemot kaislo, bet atbildot ar
pieklājības skūpstu, sirdī dzēla nekad neizdzēšamais MariBiruta

vēra

savas

jas Leiko skūpsts.
Un

man

nu

iet

bojā veseli divi skūpsti, kurus

man

žēlojās VoldeMarta, kad uzsāku portreju,
solīja
mārs Zeltiņš. Un uzdzēra virsū divas glāzes vīna.
toreiz

Meklē tos citur!

ieteica Vulfs, kas visu laiku

sēdējis kluss un drūms, kamēr runāja par Martu.
redzi, man jau arī viņas skūpsti pagalam zaudēti,

bija
Tu

un

es

nesūdzos, bet ciešu.

Tāpēc jau tu sēdi kā Emīļa «Vientuļā priede» kāpās
proti labus padomus dot,
parierēja Zeltiņš.
Emīlim ir jacieš tagad rūgtāki par visiem, un nevar
saprast, kāpēc,
turpināja Vulfs.
Jā, tiešām, pret šo skandālu mums ir jāieņem stāvokkarsti piekrita arī Bērziņš.
lis,
Ko tad sazvērestība
pret Emīli «Vientuļās priedes» lietā galu galā ir panākusi?
To, ka Emīlis skaita savu komponista vārdu vai par
iznīcinātu un ir tuvu izmisumam. Un skauģu kliķīte, kas
uzsāka savu ofensīvu pret Dārziņu, apvainodama viņu plaģiātā, kā likās, bez kāda pamata, tagad jau sāk smiet sātana smiekliņu
sak, iekšā viņš ir!
Profesori Vītols un Ļjadovs Pēterpilī kā eksperti izteikušies mazliet miglaini, tomēr saudzoši pret Emīli...
Viņš, komponēdams «Vientuļo priedi», varējis arī nezināt,
ka eksistē tāds somu Sibēliusa «Tuonelas gulbis», no kura
varētu kaut ko tapināt savas priedes skumjajai mūzikai.
Bet totiesu pats Sibēliuss Helsinkos bravūri un
rupji,
laikam pat neiedziļinājies opusa tēmā un faktūrā, nepārdomāti, tūlīt oficiāli, platu muti publicējis, ka Dārziņa darbs
ir neapšaubāms plaģitāts
no
viņa muzikālā tēlojuma
«Tuonelas gulbis» Kalevalas teksta
fragmentam. Un to
izpaudis, acīmredzot dibinoties tikai uz dažu faktu ārējās,
gluži gadījuma rakstura līdzības ar viņa opusu. Pie tam
un

skaidri zināms, ka

Dārziņš pirms savas «Priedes» komposavās rokās turējis Sibēliusa
«Gulbja»
partitūru. Sīs ziņas ir tagad jau sensācija visām mūsu
redakcijām. Un, kaut priede acīmredzot nav gulbis un to

nēšanas nekad
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nav

ko te lai dara

saprot katrs vesels prāts, tad tomēr

pats

Dārziņš?
Ar šādu
savu

jautājumu skumji

un

līdzjūtīgi nobeidza Vulfs

referēiumu.

Visi klusēja, jo visus nospieda šis nesaudzīgais, gluži
svaigais Vulfa vēstījums. Visi saprata te Dārziņa gluži vai
pedantisku taisnības meklēšanu šinī incidentā, viņa godīgumu un smalkjūtību ... Arī nepamatota apvainojuma dzi-

ļumu

sāpes. Kā līdzēt? Nekādi!

un

tik profētisks ir izrādījies Viktora Eglīša
un
pareģojums mūsu sarunā koncerta dienā jūrmalā, kad mēs
bijām nopriecājušies par dzirdēto «Vientuļo priedi», un te
nu
piepildījums un tik absurds,
atcerējās vēl Pāvuls.
Te atvērās durvis, un ienaca pats Emīlis Dārziņš ar
nošu portfeli padusē.
It kā steigā apsveicinājās un, atteicis pievienoties kompānijai, nosēdās savrup. lestājās pagaidu klusums, kādu
acīmredzot Dārziņš nevarēja ilgi paciest. Teicis, ka viņš
jūtas ļoti izsalcis, viņš ar visu portfeli aizsoļoja ātri uz
virtuvi pie gubernatora, kā likās, izmeklēties un pasūtināt
tur sev kaut ko speciālu uzkodām, un sabija tur labi ilgi.
Kad atgriezās, viņam sekoja
gubernators ar vīnu un
krietnu porciju kūpoša, smaržīga un brūni sacepta šašlika.
Labu apetīti!
uzsauca
viņam dāmas no kompānijās.
Mērci!
viņš atbildēja smiedamies, bet piebilda traUn tagad pamielosimies
ģiskā patosā dīvainus vārdus:
pie paša miesas un asins kā Prometejs, kas bija piekalts
Dīvains

Kaukāza klintij!
Ātri
un

paēdis

nekādi

kums

...

...

un

uzdzēris kahetieti Nr. 2,

viņš aizsteidzās,
viņu aizturēt, jo viņu gaidot pienā-

neizdevās

stundas

un

vēl šis tas.

Kompānija turpināja

runāt par Emīli un pārsprieda nupat novēroto tik manāmo viņa nervozo satraukumu.
Te pagrabiņā aizelsies vai velšus ievēlās blondais sārtvaidzis, dzīvespriecīgais kapelmeistars Bobkovics, un uzsauca:

Vai

Dārziņš te bija? Es viņu meklēju!
kā bija, uzkoda un aizsteidzās,

Tikko

viņu

ne

nepaguvām

aizturēt.

Vai

portfelis

arī

viņam bija līdzi?

Laikam taču notis bija klātu
Bija, bija! Vēl ķēķī ar nošu portfeli
...

Luk, tās

es

mekleju! Viņš tas

man

iegāja.
izkrapa!
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Iz-krapa?!

Ko tas nozīmē?

visi

brīnījās...

To redzēsim!
Un

ieskrēja virtuvē pie gubernatora. Citi
bija liecinieki tam, ko paskaidroja gubernators: lai ātrāk varētu izcept šašliku, Emīls vilcis no
portfeļa vecas nošu lapas un sakurinājis ar tām lielu
uguni. Kaut tas nemaz nebijis vajadzīgs. Un tiešām, uz
pavarda un pa daļai arī uz klona vēl pārsloja pilnīgi sadegušas orķestra partitūras nožēlojamās atliekas...
Visi nesaprašanā bija pārsteigti, gubernators bāls un nobijies, bet Bobkovics vai izmisumā, blondo galvu rokās
ietvēris, žēli vaidēja:
Ārprātīgais Herostrāts! Nabaga Emīlis! Lai kā es
nopūlējos to novērst, viņš tomēr savas «Vientuļās priedes» partitūru te ir sadedzinājis.
arī

Bobkovics

devās līdzi. Un

XXIX

Nevarēja jau dekadentiskā, visādu cerību apgarotā jauno perifērijas
izspurdza pirmos revolūcijas joņos pašā centrā, ilgi turēties gājputnu spārnos. Bija taču
jānolaižas uz reālās zemes un kaut kur tās pašas vecās,
pat odiozās pilsonības biezputrā jānostabilizējas kādā vietā
vai darbā, vai brīvā profesijā.
Bija jāieplūst šinī pilsonībā, jāiegūst tuvākā apkārtnē
vārds un stāvoklis ar izredzēm uz nākotni, ar perspektīvēm uz ģimenes dzīvi un savas jaunradītās ģints turpinājumu bezgalībā. Vārdu sakot, jāpievienojas buržuāzijas inteliģences bada slānim. Nesapņojot jau tūlīt par turību
vai bagātību, kas
dekadentam arvienu ir bijusi blakuslieta, nekad mērķis.
Izkust kā sāls vai cukura graudiņam šinī varenā zaņķi
nozīmēja draudu pazaudēt savu individualitāti, varbūt
savu
talantu, un tāpēc pilsoniskā asimilēšanās tai pašā
laikā bija traģiska cīņa saglabāt savu «es» kā koraļļu rifam savu lepno degungalu, izceltu pāri balti putojošām
selgas bangām un šļakatām lielās sadzīves jūras bēgumā
un paisumā.
Tapec tad arī Emīlis Dārziņš, tā sāpīgi vīpsnādams, par
natne, kas

šo «dzīvīti»
mūsu

mēdza izteikties

buržujiem

Laikam

ne

tā:

ziniet,

es

jau

ar

tiem

visai!

viņš gribēja teikt: «Ne visai

varu

saprasties

un

sadzīvot.»

Un, kad
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nu

mēģināja

un

uzdrošinājās sevi demonstrēt

«vientuļu priedi» vētrainās kāpās, tad arī to neļāva
darīt, bet kaijas brīvajam lidojumam aizcirta spārnus, un
tie ļirināja kā ieplēstas mizas tāsītes pie kalstošas priedes sāna
Tāda baltsniegota Monsalvata ar Grāla klosteri un biķeri galotnē, kur saglabāt savu gara bruņniecību,
līdz šim vēl nebija bijis. Gaiziņkalns bija par zemu kā pie-

kā

...

ticības

miera zemes simbols, un viņa virsotnē nevarēja
pat tās «birzis», kuras viņam bija piedzejojis
Jēkabsons, jūsmodams: «Birzēm rotāts Gaiziņ-

un

sameklēt

Kārlis
kalns

...»

galos saslējies, acis aizvēris kā rubinātājs

Pirkstu

te-

teris, viņš poētiskā ekstāzē mēdza šos savus daiļos pantus dziesmoti rečitēt Kazarova pagrabiņā, un, kad viņam
Vai tu pats Gaiziņkalnā esi bijis jeb to redzēprasīja:
jis?
viņš atbildēja gaiši un skaidri: nē! Tad kā atmodies vēl mēdza piebilst:
Kad būšu bagāti apprecējies,
tad kāzu ceļojumā iesim to pauguru aplūkot.
Te tev nu bija individuālā gara bruņniecība un tīrās,
skaidrās mākslas principu manifests! Kā redzams, to visu
varēja dekadencē realizēt savdabīgi ad libitum.
Bija jau dekadenti sakāpuši redakcijās, kroņa un privātos skolmeistaros, dažādos ierēdņos, privātos uzņēmējos,
brīvos profesionāļos vai atplūduši atpakaļ lauku dzīvē, vai
saplūduši kopā ar vecās formācijas matadoriem teātros un
citās mākslas iestādēs un, jaunās laika strāvas nesti, mierīgi un praktiski tirgojās ar savu talantu Sv. Gara produktiem. Daži no tiem vēl nīkuļoja un veģetēja, daži patlaban
vēl tikai beidza šos produktus pētīt un studēt augstākās
mākslas

laboratorijās.

iekšā kā

trani siltās,

klātu tā

saucamos

Vai arī savos privātnolūkos spiedās
mierīgās pilsoņu ģimenēs, lai tur at-

dzīves laimes Eldorado.

bija ka raiba ilustrācija dzīvam un kustīgam
«Vētru un dziņu» laikmetam. Palaikam arī kā karikatūra.
Te nu bija pienācis moments atcerēties savdabīgo Monsalvatu miniatūrā un netiešā nozīmē: tā bija Augusta Dombrovska tēva Burtnieku pils Mīlgrāvī pie «Ziemeļblāzmas»
staltā, baltā nama, augstās kāpās viņš jūras.
Tiešām te kā Fēnikss no pelniem tikko bija atkal pacēlies vēl lepnāks atturības biedrības «Ziemeļblāzmas» nams
nekā tas, kuru 1906. gadā nodedzināja ģen. Orlova soda
ekspedīcijas melnā sotņa. Un turpat blakus, netālu no
teātra nama, bija pieaudzis klāt blīvais divstāvu Burtniekpils korpuss. Te jaukā dabā un smilšainā parkā, absolūti
veselīgā jūras gaisā, pie gaišiem uz jūru un sauli blenzoViss tas
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šiem

logiem varēja

pavadīt

savu

radošo

eksistenci

gan

aktīvie, gan jau pasīvie zinātnes un mākslas gara bruņinieki, kuriem slāpa miera, klusuma, vientulības un svētās
kontemplācijas.

Tepat lejā pie Baltās baznīcas viņi varēja izvēlēties sev
mūžīgās atdusas vietu baltkāpu un vientuļu priežu panteonā. Jūras šalkās!
Un

viss tas

brovska mūža

niecībai,

bija
darba

tautas labdara Augusta Dompūliņu rezultāts un upuris strādzāģētavas īpašuma piederums, kurā

sirmā
un

viņa plašā
ietilpa bez teātra un tautas nama vēl skola un slimnīca
ar
pārējām labierīcībām, apkārtējai strādniecībai par svētību.

viņš bija diletants mūzikas mākslas cienītājs un
stīgu instrumentu būvē, mēģinot tuvoties šinī
mākslā vecitāļu klasisko meistaru instrumentu labun
daiļskanības noslēpumam. Spēka gados savām rokām viņš
bija uzbūvējis apmēram 60 vijoles, 15 bračas, 12 čello un
9 kontrabasus. Gandrīz simts opusu! Savam dēlam, pazīstamam vijoļu virtuozam, viņš deva iespēju izstudēt par
mūzikas direktoru. Bet tikai ar vienu noteikumu: viņam
bija jāspēlē tikai uz tēva darinātiem instrumentiem. Tas
arī apzīmēja zināmu dekadenci.
Tad nu uz šo «Burtnieku Monsalvatu» meta savus ilgu
skatus viens otris no intelektuāliem darbiniekiem. Starp
citu, kā viens no pirmiem te savu laiku nodzīvoja arī latvju
daiņu sakopotājs un redaktors Krišjānis Barona tēvs.
Dekadences bohēmā ideja pārcelties uz Burtnieku pili
pamazām kļuva populāra un spārnota. To daži arī izmantoja. Neapšaubāmi, vispirms Jēkabsonu Kārlis. Likvidējis
pilsētā visas savas saistības un pasākumus, viņš visā klusībā noslēpās šinī Burtnieku klosterī, lai te netraucēti dziļā
mierā, bez liekas šausmināšanās sarakstītu kaudzi dzeju,
poēmu, sevišķi sonetu, stāstu, romānu un drāmu, īpaši komēdiju, uz kurām viņam īpati dotumi, un piedevām pāris
traģēdijas klasiskā stilā. Lai tad ar šo bagātību pārsteigtu
un
apžilbinātu literāro pasauli un tad sagrābtu savās rokās lielisku gandrīz vai monopolapgādu un izdevniecību
arī žurnālistikā un presē. Tas varēja kļūt
par viņa mūža
Pats

meistars

darbu.
Bet cilvēka likteņi mēdz spītēt viņam ar savu nepakļāvību, nenovīdību un gluži vai aklu postīšanas kāri. Gluži
bez kadas pamatotas, veselas loģikas un jēgas.

Kad Jēkabsonu Kārlis
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ar

sacerēto

sonetu

paku padusē

pirmo lielā plāna pasākumu kāpa Mīlgrāvja tvaikonītī,
brauktu uz pilsētu, notika katastrofa: viņam paslīdēja
kāja, sonetu paka izslīdēja no paduses, ievēlās Daugavā
un tūdaļ pagāja zem ledus. Veltīga bija kliegšana, meklēšana, badīšana un zvejošana ar airiem, bagariem un ķekšiem. Skumji nokāris galvu un vai raudādams, viņš lēni,
ar
parasto akcentu pirkstu galos devās atpakaļ uz BurtPirmos kucēnus slīniekpili, savā bārdiņā čukstēdams:
cina, pirmos kucēnus mēdz slīcināt, pirmie kucēni jāslīkā

lai

cina!
Otrā dienā avīzēs bija lasāms, ka šinī nožēlojamā un
kļūmīgā katastrofā dzejniekam gājušas bojā šādas literāras vērtības: 5 elēģijas, 3 poēmas, 39 soneti un nezināms
skaits noveļu, vispār apmēram 50 daiļdarbu, kas uz autoru
atstājis graujošu iespaidu. Tomēr viņa spilgtais talants
viegli tikšot galā arī ar šādām dzejas kristībām un pirmo
kucēnu slīcināšanu. Domājams, ka viņam taču no visiem
opusiem būšot uzglabājušies kaut kādi uzmetumi vai
bruljoni.
Kārli no melanholijas paglāba Voldemāra Zeltiņa ierašanās. Kad viņš bija izteicis Kārlim savu līdzjūtību par
katastrofālo sonetu zaudēšanu un paskaidrojis, ka arī viņš
pārnāk šurp uz dzīvi un darbu, Kārlis atplauka.
Zeltiņa draugs Strāls bija pametis Rīgu un pārvilcies
atpakaļ uz Pļaviņu Bebru leju.
Izredzes tikt pie radoša, patstāvīga dekoratīva darba
Jaunā teātrī līdz ar jaunā talanta Jāņa Kugas ierašanos
un
konkurenci bija sašķobījušās. Darbs Zeltiņam bija gadījies tikai ārpus Rīgas, kādā poļu žīda un bagātnieka
jaunceltā savrupnama izgreznošanā Sauļos. Tāpēc, uzsācis Pāvula portreju nelaiķes Martas portrejas vietā un
plāksnē, viņš pēkšņi sadomājis pārnākt uz dzīvi šurpu.
Te viņš būšot neatkarīgāks un
Labi dapatstāvīgāks.
rīts!

līksmi

iesaucās Kārlis.

Tikai žēl, ka

tas viss ir

darīts bez kādas reklāmas.

Kadas tadas reklāmās?
Nu, redzi,

to

brīnījās Zeltiņš.

draugam varu atklāt, tik
jau nekādu kucēnu slīcināšanas, nav nekādu bruljonu vajadzīgs. Pie kuģīša nogāja dibenā vecu avīžu paka, bet par mani tagad runā un
ilgi vēl runās visa Rīga. Tu pārnāc šurpu bez reklāmas,
tu nevienam

un

es

tev kā

nestāsti tālāk!

tā tevi drīz

Zeltiņš, muti
runa

jau

var

Nav

aizmirst. Un tas

nav

praktiski.

brīnījās. Vai Kārlis
nopietni vai tikai šausmināšanās dēļ muļķojas?
atpletis, klausījās

un
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Nu, nekas!

draugam

pa

un

vēl

Dzīvosim tik te
piebilda Kārlis.
un precēsimies!

strādāsim,

Precēsimies?!

Nu, ko tad! Ņemsim katrs pa turīgai zvejniekmeitai

jauna reklāmu un tad uz reizi abiem diEs ar albumu rīmēm.
ar portrejām.
Nē, vai zini, šī ideja nav slikta!
padomājis teica
priecīgi Zeltiņš.
Bet Kārlis, pacēlies pirkstu galos, jau saldi dziedošā
balstiņā rečitēja:
Birzīm rotāts
Gaiziņš, latvju milzis, laistās spožā
un

iztaisīsim

no

viem! Tu vari sākt

saules sidrabā.

XXX
Voldemārs

Zeltiņš pa reizei iegriezās mansardā pie Pāķērās pie darba un stājās pie molberta.
Paķēris savu paletru, kasīja ar špahteli nost uzkaltušās
krāsas un uzpildīja un maisīja jaunas. Tad Pāvulam bija
jāpozē. Tā portreja bija stipri pavirzījusies uz priekšu.
Pie pianīno stāvēja Pāvuls un taisījās dziedāt. Uz pianīno
stāvēja mēļo ceriņu buķete, bet sienu fonā sedza
krustota ornamenta dzeltens gobelēns. Zils uzvalks, melni,,
kupli mati, bāla seja, mirdzošas acis, sakniebtas lūpiņas,
īsta Pēterburgas dekadenta rakstmaza, tumša bārdiņa
nieka Andrejeva sejas kopija!
Interesanta, intīma vēsu
krāsu un vijīgu līniju kombinācija, no kuras dvesa savāds iekšējs siltums un sirsnība. Plašos vieglos triepienos
gan ar otu, špahteli vai pirkstu gan eļļā, gan pastelī, piemēram, seja, gan temperā, piemēram, gobelēns. Savāda
glezna, it kā tā būtu domāta muzejam.
Pāvuls bija vairāk kā iepriecināts. Laimīgi bija veicies,
talantīgi! Martas kontūra tur apakšā nevarēja ir iedomāties, kāda liega glezna klājās tai pāri un iznīcināja atmiņu par tās artistisko pikantēriju un ārišķīgo diženumu.
Te bija primitīvisms un pati vienkāršība. Mākslas princips!
Arī Nataša to atzina, piekrizdama, ka viss banālais ir
segts un Martas piemiņa konservēta.
Tikai Vulfs sēroja:
Kāpēc tāda glezna izplaukusi uz
neizturīga, vienkārša vatmaņa kartona, kad tur vajadzēja
vai pakulu audekla maisa!
Es jau paredzēju, ka Martai nebūs ilga dzīvošana,
taisnojās Zeltiņš.
vula.
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Tad

tūlīt

prasīja Pavuls.

Bet man?
tur

Ko
tā

jāmirst

izvairījās Zeltiņš.

zīlēt?

nākošam. Šodien

es, rītu

Vienam ta ka

tu, parīt varbūt viņš.

Mus varbūt pārdzīvos
piekrita Pavuls.
vatmaņa kartons, ir molberts, ir paletra.
Ar to minējumi bija izsmelti, otas iemērktas un molberts pagriezts pie sienas. Nu varēja gandrīz nobeigtai
gleznai arī uzdzert. Sastādīja kompāniju.
lesilis Zeltiņš bija ārkārtīgi laimīgs par dabūto šņabi
un
vieglo duzeli, jo bija ilgi gavējis. Te nu viņš atzinās,
cik viņam un Jēkabsonam grūti sadzīvot ar absolūto atturībnieku Dombrovska tēvu viņa Burtniekpilī. Kazarmas
režīms. Smēķēt drīkst tikai dzīvoklī, citur nekur. Biedrības
teritorijā nedrīkst ienest alkoholu. Ja pieķer slepenu piegādi vai lietošanu, seko brīdinājums, ka atkārtošanās gadījumā Burtniekpils jāatstāj. Pedantiska sekošana un
špionāža. Ja atnāk sveša sieviete viesos, tai, vēlākais, astoņos vakarā jāatstāj Burtniekpils. Katrs solis tiek uzrauPareizi!

ir šis

dzīts

un

un, kā

kontrolēts,

par

brīnumu, Dombrovska tēvs

pats nāk nolasīt pamācību, kā te jāuzvedas.
Lai šo dzīvīti padarītu daudzmaz iespējamu, viņi ar Jēkabsonu esot nolēmuši precēties. Ņemšot kaut kuru zvejniekmeitu. Dombrovskis arī tam piekrītot un piesoloties pat
lai gan pats atraitnis... un kluss dāmu
par krusttēvu,
draugs.
Par visu to bija sirsnīgi ko smieties. Tad pēkšņi Edžus
Vulfs atklāja savu noslēpumu:
Mīļie draugi, es arī precos un visa drīzuma!
Tad jau tu varēji, Martu glābdams, sen to izdarīt,
netaktiski iebilda Zeltiņš,
es tam tagad vairs neticu!
Aiz vecās greizsirdības?
Varbūt ar. Nevarēja jau liegt arī man
viņā ieskatīties. Viņa tak manā priekšā stāvēja kā fatamorgāna.
Es gan Edžum
ticu!
Kāiejaucas Pavuls.
visu

zina

un

pēc ne?
Es nē!

Lai

tad

iet vai rata

tas

nelaiķes

man

solītas

divas bučas!

Saderam, ka
Lai

iet!

Kaut

es

atrak apprecēšos nekā tu!

uz

ta Vulfs.

pusstopu! Pāvuls ka liecinieks pie-

stiķēs klāt otru pusstopu!
Lieliski!
Bet nu butu jaiet
gavilēja Zeltiņš.
apskatīties, kā iet pie Kazarova.
Un viņi gāja. Todienu Zeltiņš nenokļuva Mīlgravī, bet
nakšņoja mansardā pie Pāvula. Un nebija nekādi nolie379

kams

gulēt. Vienumēr gāja raudzīt mazo Ņinu, bez gala
viņam arī vajagot tādu pašu mantinieci
un
viņam tāda būšot. Tikai nevarot jau iepriekš noteikt,
vai mati tai labāk izskatītos zelta kadmija vai terra de
atkārtodams, ka

siennas

brūnā tonī.

Nu, lai

ir tādi

paši kupli

un

tumši, kā bija Martai,

—

Nataša iekarsušo fantastu.

mierināja
Labi!

piekrita Zeltiņš

dzes krāsu kolorētā

un

iegrima septiņu

darde-

miegā.
XXXI

Eduards

Vulfs

apbužīts Skultes
ģimenē Majoros.
Savāda ģimene, neikdienišķa. Pats paglītots, inteliģents
uzņēmējs dažādos arodos, vairāk būvtehniķis, sen jau apdzīvojies te jūrmalā. īpašumā divas vasarnīcas, vecā un
jaunā. Kāpā siltā peldu iestāde, un no tās kā divi kaijas
spārni jūrā iepletušies divi peldu steķi. Peldu sezonas
veikali. Bez tam praktiska uzņēmība šur un tur, par ko
ģimenē neinteresējās un nemēdza runāt. Tikai vispār zināja, ka Skulte ir arvien labā formā. Un kas gan bez viņa
paša par to interesētos? Sievas viņam gandrīz nekad nebija. Patlaban viņš projektēja iedoties laulībā jau ceturto
reizi." Pirmās trīs bija no viņa labprātīgi šķīrušās, atstādamas viņam
katra pa meitai. Vasarnīcas tika apdzīvotas
cauru
gadu. Meitas dzīvoja gan te, gan citur atkarībā no
nodarbības. Pats viņš dzīvoja vecajā mājā, jaunatne
bija

labi

ieredzēts

un

modernā ziemas villā.
Tad

te

viesmīlība

arī
un

bija izjūtama

Skultes

ģimenes neierobežota
mīlēja tur visu, kas
oriģināls. Tāpēc te sevišķi

dzīvesprieks. Cienīja

un

bija gara kultūrā neparasts un
labi
bija ieredzēti dekadentiskie mākslinieki, ar kuriem
meitas ērti mēdza iepazīties vasaras simfonijkoncertos. Tā
arī te iekļuva viegli Edžus, Bērziņš, arī
Emīlis kā avīžnieki un kritiķi. Un aiz viņiem citi. Te parasti svētdienās
redzēja Krūžu un Virzu, pa reizei Strālu, Zeltiņu, paretam
Jēkabsonu un Eglīti, kad tas mēdza iebraukt no Tērbatas.
Arī dažu labu aktrisi

un

studentu.

Uzņemšana te bija laipna, interesantas
bates par aktualitātēm kultūrā

Dziesmas,

deklamācijas,

krietna viesu pacienāšana

sarunas

un

de-

mākslā, tekošā sadzīvē.

asprātības, anekdotes, humors,
un omulīgas pavadības līdz pat

stacijai, aizbraucējiem izklīstot.
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un

Trīs
viešu

māsas

un

augstāko

zinātnei

solvente,
teātrim;

un

viesu mūzas

bija: vecākā, Pēterpils sie-

Bestuževa kursu studente, saukta Alfa,

filozofijai; vidējā, Draudziņas ģimnāzijas abmākslai un literatūrai, dzejai,
Beta,

saukta

jaunākā, Ķēniņu

dzēkne, saukta Gamma,

ģimnāzijas pēdējās klases aumūzikai, dziesmai un jautrībai.

skaistules, katra īpata daiļuma, gudras, estētiski ceļas, interesantas, dekadentiski patstāvīgas un ziedošas ka

Ne

siltumnīcas

puķes.

pats kā Zevs reti kad pie viņām nolaidās. Viņas
kā mūzas dzīvoja brīvi, pašas sevi audzināja un disciplinēja dzīvei un nākotnei, savstarpēji slīpēdamās kā adatas,
Skulte

kuras

līdz

mirdzumam

valsta

dzīves

valčos,

saistītas

gluma preparāta, piemēram, ziepju parfīma vielas pildītās
ādas somās.
Te nu Edžus Vulfs, ilggadējais politehnikas students,
dzejnieks, literāts, avīžnieks un Zemgales bajāra dēls, naturāli bija pievērsies Betai. Tā, dabīgi, bija viņa partija.
Viņi bija brīnumātri sapratušies. Uzskatu un interešu kopības labad: duetā pakalpot dailei. Ne mīlas šablona dēļ.
Raksturu harmonijas dēļ! Lūk, vajadzēja prast dzīvot ne
mīlas, bet mācēt mīlēt dzīves dēļ.
Gluži dekadentiska formula!

no sirds priecājās Pāviņam atklāja savus sirds noslēpumus un
nodomus, ievērojot vēl arī sacensību un derības ar Volde-

vuls, kad Vulfs
māru

Zeltiņu.

Voldis

ieradās no Šauļiem un Vitebskas. Šauļos bija izdarījis brīnumus ebreja nama freskās uz Mozus grāmatu
bauslības tematiem. Dabūjis pat zīmēt «tumim» un
un
Jehovas piemiegto aci griestu spraugas mākoņos. Priekštelpu gaitenī triepis uz sienas gojiem «kukišu», bet ģintas
namamātes portreju kā Bābeles torni uz sienas viņas buduārā. Par to nopelnījis krietnu kušu honorāra, kura pietiktu vai vesela pusgada eksistencei, ja daļu no tā nenotriektu kārtīs Vitebskā, kad aizbraucis turp ciemā pie
drauga arhitekta Freiberga.
Totiesu viņš no turienes bija atvedis Vitebskas katedrāļu etīdes, kuras saviem baltajiem zvanu torņiem bija izdevušās ļoti ekspresīvi un, protams, bija jānopērk. Tāpat
balto kapa krustu juceklis augstā Daugavas krastā kā
aizmirstas kapenes Levitāna gaumē un stilā. šis motīvs
bija tieši satriecošs. Šo drūmo etīdi Voldis uzdāvāja piemiņai un piedevām. Pāvula portreju solījās galīgi no381

beigt drīzumā, tikai ar noteikumu, ka tai arī kā pilnīgi
svaigam darbam jābūt jau viņu rīkotas izstādes vernisāžā
uz

barkas.

brīnījās Pāvuls.
Mēs,
paskaidroja Zeltiņš.

Uz barkas?! Kadas barkas?

Nu,

liellaivas,

uz

sarīkojam rudens izstādi uz Dombrovska
Viņš dod arī šleperīti, kas mūs vizinās. Un
viss tas gratis uz viņa rēķina.
Lieliski!
Jaunie spēki jau sen
piekrita Pāvuls.
kā pirmā izstātagad nav izstādījušies. Bija tikai reiz
dījās drošā latvju gleznotāja amatiere Emīlija Gruzīte īsi
burtniekpilieši,

tēva liellaivas.

pirms revolūcijas, tad Kalve, Jaunsudrabiņš, un vairāk denav bijis. Laiks sevi parādīt. Kaut braukājot barkā
augšup pa Daugavu.

kadentu

Mums būs bez manis

rabiņa varbūt

un

Strāla, Kalves

un

Jaunsud-

Freibergs. Bet viena nelaime:
Jēkabsons prasa, lai tur pievieno arī dekadentisko izdevumu, grāmatu, žurnālu un preses, varbūt arī portreju un
rokrakstu stendu. Un pats Dombrovska tēvs stingri pieprasa trešdaļu no barkas pretalkoholiskai literatūrai un
plakātiem, bez tam viņa būvētiem stīgu mūzikas instrumentu paraugiem.
Ja, ta nu gan ir nelaime!
piekrita Pāvuls.
arī

Kuģa

Kada nelaime?

bija izdzirdis

un

noprasīja pēkšņi ienācis Vulfs, kas

sarunu.

Kad viņam visu to pastāstīja, bija ko smiet.
Un tad

nu

nāca norunātais laulību konkurss.

Ludzu!

Zeltiņš

laulību karti

pasniedza

greznu,

zīmētu

paša

ielūgumu.

ar

Nāks rudens, ņemšu sievu... Gratulēju un kondolīksmi iesaucās Pāvuls.
Neviens no jums šinī
lēju!
divkaujā nav uzvarējis! Laulības jums abiem ir viena
dienā!
Vai tiešām?
Nevar

but!

brīnījās Vulfs.

Kā tad tā?

Tad jau pats Jods tas bus

nobūris.

Ūsiņš tās ir iebūris pašos pļaujas svētkos. Lai tas
jums pašiem būtu gaišāki redzams, nepieciešami uzspodrināt šo likteņspēli ar krietnu konjaciņu. Nataša! Gratulē
arī

tu!

Un

saki

uz

kurām

kāzām

tad

lai

mēs

ejam?

Protams, uz abām! Sveicinu un dodu padomu abas
_—
kāzas sarīkot kopīgi
kaut pie Kazarova. Būs lēti, praktiski un galvenokārt bohēmiski un omulīgi.
Sak,
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abi

labi,

baz

tik

maisa!

ironizēja

Pavuls,

galdā konjaciņu un citas mantas, kamēr Nataša
palīdzēja post galdu.
sprieda ZelApvienot kāzas jau nu neizdosies,
kur
tās
noturēt.
varēs
Es
līdz
šim
vēl
nezinu,
tiņš.
pat
Burtniekpilī nevar, jo tad jāiztiek absolūti bez stiprā. Līgavas vecāki uz pilsētu nevēlas, bet viņu būdā pārlieku
šauri. Pavisam tukšā nav ar mieru mana līgava. Vārdu
kraudams

sakot, nezinu, ko darīt.
Nedari

nekā,

lai rīko

deva

sievastēvs,

padomu

Vulfs.

padomu nerīkot nekā,

Es dodu

Vai tad tai tavai Norai Skābenītei

teiksim, kāzu dienā
Par

ar

tevi kaut kur aizmukt?

jau nedrīkst runāt.
zvejniekmeitiņa.
Kam tad tu viņu ņēmi?
Lai

to

es

ieminējās Nataša.
pietrūks dūšas, nu,

nebūtu viens.

Viņa

Man vienam

vienkārša,

naiva

grūti. Sevišķi ta-

gad.
Nevajaga

padoties rezignacijam jau iepriekš!
jānāk! Gan jau tad būs treniņš!

Tas

viss vēl nāks, tam

Tāpēc jūsu abpusējā saskaņa te ir vienīgais atbalsts,
jūs abi ar savu Noru Skābenīti varētu spītēt dzīves
grūtībām,
rezonēja Nataša.
lai

Pareizi!

Lūk, tā kā

mēs

ar

vuls, konjaku glāzēs pildīdams,
savu

smīnēja Pā-

Natašu,
un

kā to darīs Edžus

ar

Betu.
Tikai ta!
Lai

top!
viņi visi dzēra nākotnes laimei.
To piektdienu priekš pļaujas svētkiem
Un

no

paša rīta pie

Pāvula. mansardā ieradās kāda nepazīstama dāma
Nataša viņu ielaida
Mans

Voldiņ,

un

mans

sērās.

nobijās. Pasauca Pavulu.
brālīt!

Viņa raudāja.

Sākumā

nevarēja nekā saprast. Tad noskaidrojās kā
kādā sarežģītā likteņa tiesas spriedumā: šī bēdu sagrauztā
sieviete ir gleznotāja Voldemāra Zeltiņa māsa; bet viņš
pats?

Nupat trešdien Jēkabsons atveda Voldi no Mīlgrāvja
bez elpas pilsētas slimnīcā. No nepatikšanām vairīdamies, bija ieņēmis pārlieku daudz broma un
kliedza, lai viņu glābjot. Bet slimnīcā vairs nekā nevarēja darīt, un vakarvakarā viņš mira. Arī es jau atnācu
par vēlu. Jau gulēja līķu kambarī gluži zils, palaga pārun

nodeva vai
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Nu ir jāapstāstīja māsa raudādama...
Ķuze jau nu darīs visu, kas vajadzīgs;
nācu arī jūs un citus nelaiķa draugus aicināt palīgā, uz
klusu pavadīšanu varbūt jau rīt pievakarē
Par to sazināsimies. Raksim Lielos kapos pie kapličas. Tur guļ jau
mūsu vecāki un radi... Tādi šoreiz tie pļaujas svētki.
Bet kur tad tā Nora Skābenīte, viņa līgava?
iepraPat kāzās bijām lūgti.
sījās uztraukti Nataša.
atteica māsa,
Nezinu,
dzirdēju gan, ka svētdien vajadzējis būt jau kāzām, bet viņas dēļ tad arī cēlušās tās nepatikšanas. Kādas īsti, arī nezinu.
leradās Kārlis Jēkabsons, arī Arturs Bērziņš skumjā
pašizjūtā un miklām acīm. Ķuzes kundze atvadījās un
gāja kā kādā ļaunā sapnī, brizdama cauri akačiem. Atnāca
arī Biruta, un viņas abas ar Natašu sāka minēt Burtniekpils un Noras Skābenītes mīklu.
Es no pils tūdaļ pārnāku atpakaļ uz pilsētu,
piezīmēja Jēkabsons,
nespēju vairs bezbēdīgi dzīvot tādā
bohēmiskā peklē, kur kāzas draud arī man varbūt pārvērklāts!

tā

rok... Mans vīrs

...

sties bērēs!
Tas tiešām ir hamletiskas dabas rēbuss,

rieksts, kura

Bērziņš,

es

nespēju pārkost. Tas

piezīmēja
nav

ma-

zāk, kā būt vai nebūt.
Edžus

jau Majoros, kur gatavojās
untumiem. Parīt jau bija
likteņa
pār
viņa kāzas, kuras nu tomēr mazliet bija iedragātas.
Kā Gorkija «Dibenā» izrādes finālā, kad bosiku kopīgās
dziesmas laikā čāpu barons ieskrējis nevietā ieķērcās:
«Tur viens ir pakāries!» Bet otrs bosiks pārmet: «Duraks
tāds! Tu tak izjauci mums dziesmu!»
Zeltiņu Voldemāra bēres iznāca tikai svētdienas pēcpusdienā paralēli Vulfa jautrajām kāzām Majoros. Starp citu,
Betas kāzās bija sabraukušas visas trīs Skultes bijušās
sieviņas un daudz kāzu viesu, arī mākslinieku.
Zeltiņu izvadīja bez tuviniekiem arī trīs dekadentu mansardas priekšstāvji: Jēkabsons, Bērziņš un Pāvuls ar savu
vaiņagu un poētisku kapa runu.
Bet Kazarova pagrabiņā uz piemiņas vakarēšanu salasījās brangs pulciņš bohēmiešu, kur svēra un vērtēja Voldemāra Zeltiņa darbus un nedarbus un nolēma drīzumā
sarīkot nelaiķa piemiņas izstādi.
Un galvenā sensācija bija tā, ka, aizmucis līgavaiņa
frakā no savām kāzām, pievakarē te ieradās arī Edžus
Vulfs kopā ar Natašu, lai apvienotu divus kontrapunktus
svinēt
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Vulfs,

savu

zināms, bija

uzvaru

kazas
ņam

un bēres un tad nakts
vilciena brauktu atpakaļ. Viuzgavilēja. Viņš kāzu konkursā bija uzvarējis.

Jekabsons

Un

sauca:

Nu

mums

reklāmās ir

jau par

daudz!
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miear kādu varēja saprasties, tā sakot, līdz
pilnīgi. Tā tas bija «Vecā Māmuļas» teātrī, tā
tas turpinājās arī Teātra biedrības Jaunā teātrī. «Vecā Māmuļā» viņš vairākkārt ar Latviešu biedrības runas vīriem
dažādām
un
sevišķi teātra komisijām sanīdās, gāja,
aizgāja un atkal samierinājies atgriezās. Jaunā teātrī, kur
nu
viņš ar Benjamiņa starpniecību bija sev izkaulējis relatīvu patstāvību mākslinieciskā vadībā, tomēr bez konfliktiem vai sadursmēm, piemēram, ar plaši organizēto Teātra
komisiju nekādi nevarēja iztikt. Tur taču bija dažādu biedrību un organizāciju pārstāvji, kuri sevi teātra lietās nekādi neskaitīja par lajiem, bet taisni meklēja gadījumu
paspīdēt Dubura priekšā ar savu kompetenci un lietderīgiem spriedumiem.

Duburs reti

lēm. Tas ir,

Duburs te palika Duburs, individuāli konservatīvs, kā
jau teātra autoritāte, pretinieki atkal nemitīgi sauca pēc
«progresa». Un konkrēti definēt un realizēt šo vēlamo teātra evolūcijas «progresu» tad nu bija gandrīz neiespējami, abām pusēm par sarūgtinājumu. Piemēram, jautā-

jumā:

vaī

izrādīt vai

vēsturisko komēdiju

neizrādīt

Raiņa

(J.

Pliekšāna) nelikās, ka tā

«Pusideālists»? Duburam

būtu mūsu tautisko centienu

zaimošana. Biedrību komisi-

jām turpretī, ka tā būtu dezinficējoša un sanatoriska akcija iepretim visiem vēl atlikušiem Petaku Krustiņu tipiem.
Vai arī: ko labāk ņemt
Benjamiņa «Miglu» vai Heiermansa «Visu dvēseļu dienu»? Patiesībā
ne
viena, ne otra
nenāca teātrim par svētību, bet Duburs vai ar putām uz
lūpām aizstāvēja «Visu dvēseļu dienu» kā vislabāko dramatisko darbu Eiropas literatūras mērogā. Un rezultātā

izrādīja

abas,

kumu tur

veltīgi izšķiežot darba. enerģiju, jo panānebija nekādu. Viena veca, otra naiva.

nevarēja turpināties. Un Duburs nojauta, ka vivai demonstratīvi,
spīdoši nospēlējis
Blaumaņa «Indrānos» veco Indrānu tēvu, Duburs gāja. Šoreiz uz neatgriešanos pie viena vai otra vadošā latvju
Tā tas

ņam

jāiet. Un, gluži

teātra.
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Duburs

bija savu laikmetu pārdzīvojis līdz ar Blaumaņa
viņš atzina un dievināja mūsu teātra mākslā
nāvi,
kā vienīgo. No Raiņa viņš baidījās, par dramaturgu lāgā
neatzina, lai gan Raiņa satīru kā izdevīgu deklamācijā tomēr cienīja, neiedziļinādamies Raiņa darbu izcilā renesankuru

ses, dailes

un

ētiski sabiedriskā nozīmē.

šādus tādus dekadentus

viņš nevarēja ciest, nemaz
nemēģinādams to izpratnei tuvoties. Kaut arī dekadenti
pakāpeniski sāka ieņemt visas redzamās aktīvās pozīcijas
mākslas un literatūras mūsmājās. Kā zvērināts teātra un
mākslas kritiķis Duburs kopā ar Līgotņu Jēkabu (Rozi)
tad nu krietni varēja izdevīgā gadījumā sabrāzt dekadentus, kā tas arī bija sakarā ar Vold. Zeltiņa nāvi, kura tātad
izrādījās tiešām kā reklāmas objekts «morāliski paklīdušai» dekadencei saskaņā ar Jēkabsonu Kārļa pareģojumu,
Un

ka

«būs reklāmas par daudz».

šīs insinuācijas, dekadenti savukārt sūtīja visus mākslas entuziastus un gaisa grābšļus pie Līgotņa un Dubura kā izcilus augstām autoritātēm literatūrā un teātra lietās pēc padoma un «ņemt stundas», paši
par to smiedamies. Abi mentori nevarēja nobrīnīties, kur
viņi kļuvuši tik populāri, ka visi nāk pie viņiem.
Atmaksādami

Un

te

Duburam

iekrita

domas

ideja par teatra kursu

dibināšanu.

vispirms kā tiešām liels meistars rečitācijā, sevišķi
loģiskā izsvirā un «prononsēšanā», Duburs pats rīkoja savus rečitāciju vakarus un pēcpusdienas vai visā
Latvijā, deklamēdams un dziedādams mūsu romances un
laikmetīgo Aspazijas un sevišķi Raiņa «Tālo noskaņu» un
«Vētras sējas» dzeju, lai izpatiktu un izdabātu laikmeta
idejiskam noskaņojumam, un tā guva lielus panākumus,,
un tiešām bija audzinošs un paraugu
paraugs. Kā dziedātājs ar paskolotu, bet nespodru dramatiskas nokrāsas tenoru
viņš lielus laurus neguva. «Pajacos» viņš ar nesalīdzināmi spēcīgu dramatisku tēlojumu bija apbrīnojams,
bet kā Vītola, Kalniņa, Dārziņa romanču dziedonis
tikai
viduvējs.
Bet

tekstu

Rīgas vācu operās «Burvju strēlniekā» un
atkārtojis to pašu vācu operā Magdeburgā,
viņš tomēr angažementus neguva. Tad likās uz vietējās
krievu publikas iepazīstināšanu ar latvju poēzijas un romanču literatūru. Te tulkojumos viņam izpalīdzēja tie paši
Debitējis

«Martā», arī

dekadenti Vulfs
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un

Pāvuls kā

slāvu

valodnieki, bet panā-

kurnu
likās

šim eksperimentam nebija. Vietējie krievi tā ir pavienaldzīgi, kaut Dubura priekšnesums bija priekš-

zīmīgi izkopts un augstvērtīgs.
Turpretī uz Vulfa iniciatīvu Jaunā teātrī sarīkotais latvju
ar
Paļeviča psiholoģiskās
pašu tulkojumā un aktieru dekadentu tēlojumā guva plašu ievērību un bija jāatkārto

drāmas

vakars

krievu

valodā

drāmas «Purvā» uzvedumu

pāris reizes.
Protams, ka šis gluži liekais eksperiments tika sarīkots
tīšām, par spīti Dubura odiozai dekadentofobijai, un tā atkosties

izdevās.

Duburs

ļoti augsti stādīja savas un darba biedru profeun
cīnījās ar publikas nevērību pret
tiem. Ļoti neieredzēja tā saucamos labdarīgos sarīkojumus,
kādu bija tiešām sērija pēc sērijas, kur katrs iesācējs un
diletants mēģināja ar populāro «vārdu» un tēlotāju izpalīdzību raust sev līdzekļus nezināmiem ideāliem, tālākās
izglītības un vienkārši eksistences mērķiem. Tur sevišķi
izmantoja «gratis» Birutu ar viņas nesalīdzināmām Aspazijas dzejas deklamācijām, arī komponistu Emīli Dārziņu,
daudz reizes Pāvulu un Natašu. Protams, uzdrošinājās
ari
sionālās

aicināt

intereses

arī

Duburu.

Bet tad vajadzēja redzēt to joku! SavervēViņš gāja
tās publikas pilna zāle, bet vakars kā nesākās, tā nesākās.
Publika paliek jau nepacietīga un sāk jau dauzīt grīdu
un aplaudēt. Paiet pusstunda, paiet stunda. Vēl nekā nav.
Publika sāk jau apspriesties: vai vakars vispār būs vai nebūs? Varbūt nav ieradušies izpildošie mākslinieki?
Te, beidzamā momentā, lepni parādās frakā tērpies Duburs ar savu akompaniatoru un, saņemts aplausiem, paceļ
roku, un Duburs ziņo:
Atvainojos par nokavējumu, laiks
pagāja, kamēr sadzinu rīkotājus. Tā kā man šinī rokā ir
...

mūsu honorārs un

arī

honorārs teksta autoriem

programmas pildītāji ir
Dievam, varēsim sākt.

savu

un

arī citi

daļu saņēmuši, tad, paldies

aplausu kārtu, un Duburs sāk ar parasto
publika ir apmierināta kā ar «kuplo, raibo programmu», tā par amizanto piedzīvojumu ārpus programPublika nodod

veiksmi. Un

mas.

Tā ar Dubura iniciatīvu, kura nu gan nebija visai estētiska, izdevās ierobežot šo «labdarīgo» vakaru pārprodukciju un ne tikai artistiskiem, bet arī autoru spēkiem nodrošināt viņu pelnīto honorāru. Jo no kā lai viņi dzīvo? Se■višķi dažs labs autors trimdā.
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Apnicis beidzot arī šinī žanrā, Duburs laimīgi sapratās
pazīstamo teātru darbinieku un rakstnieku Jēkabu Kārkliņu-Zeltmati. Lai gan tas kā tolaiku populārs novelists
(tēlojumi «Lilijas» un drāma «Smagais gaiss») savā būtībā bija simbolists Malarmē un Meterlinka garā un tātad pilnīgi pieskaitāms dekadentu virzienam. Sapratušies
viņi dibināja pirmos nopietnos latvju teātra privātos kursus teātru darbinieku un mākslinieku sagatavošanai. Kursi
pēc tam pastāvēja savus 25 gadus un ir izlaiduši ap tūkstoti mākslas alkstošu darbinieku ar pa daļai vai pilnīgi
nobeigtu dramatisku izglītību.
Tas bija
sen
gaidīts un laimīgi sasniegts solis mūsu
mākslas kultūras padziļināšanā, un to izmantoja vispirms
arī visi dekadentiskie tolaiku teātra spēki. Tā Duburs pats
bija ierindojams dekadentu jaunu mākslas ceļu meklējošā
draudzē, kaut pats to neapzinājās. Jo viņš nu arī bija savā
ziņā atkritējs no visa vecā un savu laiku pārdzīvojušā modusa mūsu vēl neizkoptā teātra mākslā.
Līdzi tam teātra interesenti sāka nopietni pārspriest teātra
daudzgalvainās biedrības uzturētā Jaunā teātra stāar

vokli, viņa vadību

un
virzienu. Jo tāda tikpat kā nebija.
automātiski.
Teātra vadībā izvirzījās «Vegluži
gāja
Māmuļas» ilggadīgais teātra darbinieks vecās rutīnas

Viss
cās
un

vācu skolas talants Aleksis

manis

no

rāk kā

apmierināta.

Mierlauks,

arī Teodors Amt-

jaunajiem, kuram nebija piedzīvojumu. Benjamiņš, redzēdams, ka te nav gandrīz nekādas izejas, pats
juzdamies bezspēcīgs dot ko jaunu, pamazām no teātra atlaidās
sak, lai iet kā iedams! Jo viņš tikai gaidīja momentu, kad izdevīgi varēs atkal iekomplektēties preses
darbā un tur gūt nokavēto kā materiāli, tā idejiski.
Repertuārs bija raibu raibais no Linduļa «Dižūdru Mālēs» līdz dekadenta
krievu talanta Andrcjeva žīdu apoloģētiskai «Anatēmai» un grandiozai sadzīves satīrai «Cilvēka dzīve»; pamirdzēja arī Gogoja «Revidents». Turpinājās pa reizei Sillcra «Vilhelma Telia» atkārtojums un
Hauptmaņa «Elga» vai «Nogrimušais zvans». Spēlēja un
tēloja viss personāls labi, aizraujoši. Un publika bija vaipat, ārkārtīgi sajūsmināts par Telia lielisko izrādi
galvenā lomā, kāds teātra entuziasts izrādes
laikā, taisīdams salto mortāle, no augšējās galerijas nolēca
parketā, orķestra telpā, nevienu, pat arī ne sevi neievainodams, par ko brīnījās visi laikraksti. Protams, ka šis varonis tika tūlīt uzņemts teātra korī un stastistērijā.
Reiz

ar
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G. Zibaltu

Tas bija it kā simbolisks mājiens, ka kaut kam ārkārtīgam, negaidītam jānāk, lai teātris rteiegultos kā pasakainā «Ērkšķu rozīte», bet, dabūjis idejisku triecienu, sāktu
funkcionēt jaunā, rosinošā un noteikti pastāvīgā, laikam
atbilstošā un progresējošā virzienā, Lai teātrim beidzot
rastos nacionāli un mākslinieciski noteikta seja! Tam bija
jātop!
Kā jauna dvesma šinī ziņā bija Edžus Vulfa misteriozā
satīriskā likteņa drāma «Pasaka par nāvi», kas
arī
un
krietnā inscenējumā atstāja svaigu, spēcīgu iespaidu un
vairāk reizes tika atkārtota. Bet viena bezdelīga, kā krievi
mēdza sacīt, pavasari atnest nespēj. Vēl bija jānāk «Rožainām dienām» kā Emīļa jaunai operai...
Un tad jau Vulfa vārds kaut ko nozīmētu, un tas bija
jāgaida kā ražīgs laiks pēc pērkona. Jo viņš bija laimīgi
sapraties raksturos ar savu Betu un, aiziedams no Pāvula

mansardas, teica:
Volda nāve
celšanās
ziedota

uz

manu

laulību

dienā

bija

mana

augšāmbija

radošu nākotni. Mana «Pasaka par nāvi»

viņa piemiņai.

Pie Pāvula

gandrīz nobeigtās portrejas, ko bija atstājis
paletru un nenoslaucīto, aizkaltušo krāsu
ziedi uz tās, un ūdenī mērktām otām, viņi, atcerēdamies
pagājušo, kas saistīts ar šo liktenīgo darbu, saskūpstījās
kā mūža draugi un Pāvuls aizkustināts teica:
Dzimšana kā pasakā ir tuva nāvei. Te šis nelaiķa
Zeltiņa opuss ir tam neapgāžams pierādījums. Un tagad
likteņa secībās ir laikam pienākusi mana reize.
Voldis

ar

visu

Ar nāves

pasaku nevar jokot,
domīgi teica Vulfs.
portreja nonāks muzejā mūsu laikmeta piemiņai,
bet pats tu iesi līksms tālāk, lai piepildītu visus savus dzīves uzdevumus un sadegtu pilnīgi
apzinīgi, kā tas pienāTava

kas īstam individuālistam.
Paldies

par pareģojumu, jo tu man atgādināji, ka
jāparūpējas par Volda piemiņas izstādi, kā to lētai neaizmirstamā vakarā Kazarova pagrabiņā.

mums

mām

Un

viņi sirsnīgi spieda viens otram draugu rokas. Naiznākusi ar mazo Ņinu uz rokas, ironiski smēja:
Novēlu, Vulf, tev visu labu, un paldies par atgādinājumu, ka Pavulam jāpilda savi «pienākumi», jo viņam to
ir diezgan daudz.
Lieta bija tā, ka, pie Kazarova bieži sēdēdami, Pāvuls
un Emīlis bija
ne pa jokam viens otram sūdzējušies:
taša,
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jūtu, ka pamazām sāku
atsvešināties, jo mani tur kaut kas

Nezin, kā tas tā iznāk, bet
no

ģimenes

savas

tā kā

es

māc, nospiež.
Mana

sajūta ir punktum tā pati,
bija atzinies Pāto labot?
Viņi prasījuši viens otram un
nevarējuši atrast tam lietišķu atbildi. Bet kā to Nataša
bija dabūjusi dzirdēt?
Laikam pati bijusi turpat blakus un noklausījusies arī
vuls.

Bet kā

vēl šo to citu, ko

nevajadzēja dzirdēt, bet

savu

klātbūtni

laimīgi noslēpusi.
Bet varbūt tur

bija pavisam ne tas, bet šo mīklu radīja
veselīgais instinkts un paredze, zināma nojauta un pašiedvesma.
«Tas man jāņem vērā,» domāja Vulfs, šķirdamies no saviem draugiem, «arī man tas var gadīties.»
tikai Natašas

XXXIII
Jaunais teātris
visām

vincē,

visu savu trupu, piemērotu lugu un
dekorācijām mēdza laiku pa laikam viesoties protad Zemgalē, tad Vidzemē. Šoreiz ar Andrejeva

Maskavas

ar

studentu

sadzīves lugu «Mūsu mūža dienas»
bija Veselauskā aiz Cēsīm un pašās Cēsīs.
Luga patikās kā spraigs, satīrisks attēls no modernās
Maskavas dzīves. Tā sevišķi imponēja ar viņā iepītām studentu dziesmām: «Strauji kā viļņi rit mūsu mūža dienas»;
vēl: «Tu mirsi, tev’ apraks, lai kāda tava dzīve!» un dzīru
dziesmu «Jel pielej, jel pildi, draugs, smagajo kausu, tik
viesizrādes

liktenim

zināms, kas nākotnē būs»,

un

citām.

Šīs dzies-

patikās, ka pat bija izdotas ar aktieru grupu attēliem speciālās pastkartēs, kas tika izplatītas pa visu Latviju.
Kad Pāvuls, aizkavēts Rīgā bankas darbā, ar nokavēšanos pasta zirgos no Cēsu vilciena ieradās pēdējā brīdī Veselauskā, izrādei vajadzēja pašlaik sākties. Te,, pie ieejas,
steidzoties nokļūt aiz kulisēm. Pāvuls jutās pēkšņi aizturēts un apkampts, piedevām apbalvots ar siltu skūpstu.
raisīdamies vaļā, iesaucās Pāvuls.
Kas tad tas?
Es tā baidījos, ka nokavēsi. Es tā tevi gaidīju!
Viņš
mijkrēslī izdzirda pazīstamu balsi un pazina Birutu, kas
mas

tā

te aizdurvē tiešām

bija viņu gaidījusi.
kāpēc tik traģiski?
smejas Pavuls.
Domāju, ka tu tīšam neatbrauksi. Bet nu tu esi klāt.
Un es esmu laimīga!
Bet
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Nebija vaļas izskaidroties tālāk, tikai Pāvuls gaiši saprata un sadrebējās: šinī mirklī sākās tas, no kā Nataša
bija brīdinājusi. Viņam bija jāizpilda savs pienākums
pret... pret ģimeni! Un viņš taču gluži nemanot, kā zagšus, tik lēnām, tik lēnītiņām bija Birutā iemīlējies! Un tagad šinī steigu mirklī kā pirms aukas viss tas kā devītais
jūtu vilnis metas apziņas krastā.
Protams, visi bija iepriecināti par Pāvula ierašanos, un
izrāde dīvainā sajūsmā un pacilātībā gāja vaļā. Tik aizraujoši kā reti kad. Jo tēlotājos bija divas mīlas skurbā
apreibušas sirdis. Tēloja visi atzinīgi un solīdi.
Pēc intīmi un cēli nobeigtās izrādes, kad iepriecinātie
laucinieki bija zālē sagaidījuši atgrimējušos, nosvīdušos
Rīgas māksliniekus un krietni tos aplūkojuši, cenzdamies
uzminēt, kurš kādu lomu spēlējis, un arī vienam otram pateikušies par saņemto mākslas iepriecinājumu, tie sāka izklīst, bet rīkotāji gatavojās uz goda vakariņām kopā ar
māksliniekiem. Tās drīkstēja ievilkties vai līdz rīta gaismai, jo bija sestdiena un tikai rīt pievakarē visai trupai
vajadzēja atrasties Cēsīs, lai dotu arī tur izrādi. Un līdz
Cēsīm jau nebija tālu. Tur varēja nokļūt arī kājām, tās
desmit, divpadsmit verstis... Bet viņus jau visus godam
un laikā turpu aizvedīs. Tas viss tika godam nokārtots. Un
Rīgas viesi šovakar bija godam jāuzņem un jāpacienā pēc
tik izdevušās izrādes. Godam jāpacienā tā, ka lai viņi tik
drīz to neaizmirstu un atmiņas par to aizvestu sev līdz uz
Rīgu, un lai arī tur dabūtu zināt, kā laucinieki prot godam
saņemt un pateicībā novērtēt lielpilsētas mākslinieku upuri
un pūles. Un pie tam
par gluži pieņēmīgu un nelielu paušalhonorāru. Kas tas nu bija pāris simtu rubļu un ceļa
nauda turpat trīsdesmit personu lielai Jaunā teātra viesu
trupai?! Tātad varēja neskopoties ar goda mielastu, jo šis
bankets bija arī pašiem goda gadījums pavadīt retus mirkļus kopā ar māksliniekiem, jautri uzdzīvot, patriekties un,
ja iespējams, tos pat pārspēt jokos un asprātībās.
Lai zina Rīgas vīzdeguņi, ka Veselauskas darbinieki nav
vis kaut kādi iesvēpēti tumsoņi, kas mucā auguši un caur
spundi baroti! Gadījumā viņi arī pratīs spundi izspert
gaisā tā, ka pilsētnieki tikai mutes noplātīs kā sausumā
izmestas

līdakas.

Tātad

te

dzima

tāda

kā

sazvērestība

aktieriem, kuri jau nu, kā zināms, nebija uz mutes
krituši ne vārdos, ne darbos, ne pie dzīru galda, ne
vājinieki apcnīša, rudzīša, šelģina, provīša, miezīša vai karstvīna un «gogoļ-mogoļa» priekšā.
pret
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Bija noklausījušies pat tādā slepenā vietējo dedzīgāko
Tos rīdzicienītāju, banketa rīkotāju, sarunā:
niekus nu reiz vajadzētu pielikt tik pilnus, ka lai viņi rīt
izrādi. Būtu labs joks to pasavu Cēsu
nemaz netiek
uz
mākslas

Acīm redzama sazvērestība!

mēģināt.

Aktieri, to tūlīt dabūjuši zināt, smiedami tikai samirkšķinājās: «Sak, zinām un pazīstam jau šīs mākslas rumeles,

gani sarīko Jurģos, pirmo reizi izlaižot ragainīšus
ganībās. Labi, ka to zinām!»
Cik reizes jau šis eksperiments nebija piedzīvots, kurā
nebija nekā ļauna, tikai pāri plūstošas sirsnības pierādījums ar varbūtējām negatīvām sekām. Uz lauku teātra
mākslas entuziastu pārmērīgi cildinošām slavināšanas runām un pateicībām un pašu vietējo neapslāpēto, neapslēpjamo tendenci pastarpām arī palielīties ar pašu kulturāliem sasniegumiem un mākslas jēgu, protams, kad tas
sniedzās jau pārspīlējumos, aktieriem jau bija gatavas svikādas

nīgas atbildes runas trīs veidos.
Tās bija: Švauksta runa, kuru tad lepni sacīja Lauberts,
Petaku

Krustiņa

poēma,

Pāvuls, bet kā trešā Ķenča

kuru

tad

runa

lieliski

«blamierēja»

par regulācijas sistēmu,
Zibalts. Svarīgos gadīju-

ģeniāli šņaukāja komiķis
piedevām varēja nākt arī Prātnieka runa, kuru tad
ekspromtā, ārkārtīgi svarīgi un svinīgi arvienu mēdza teikt
atkal vai nu Lauberts, vai Zibalts. Jo tur nevarēja izprast,
vai šī runa bija tiešām nopietni domāta vai tā bija apzināta klausītāju muļķošana. Lielāko tiesu jau viss svērās
uz
pēdējās pazīmēm. Bet aptvert to uz reizi nevarēja. Sīs
atbildes runas izveidojās pakāpeniski, aiz dabiski apnicīgiem iemesliem: aiz nevaldāmas sabiedrisko darbinieku
«uzstāšanās, reprezentēšanās un daudz un liekrunāšanas
kuru
mos

kaislības

un

Šoreiz
runu.

pat mānijas».

saskaņā

Sākt to reize

tēlotājam,

un

apstākļiem nolēma turēt kombinētu
bija Laubertam. Sim švītu un rezonieru

ar

īsti muzikālam talantam, kurš visu

savu

ak-

tiera mūžu

nosapņoja par eleganta, moderna operas kapelmeistara karjeru un tomēr pie tās netika, jo nevarēja vairs
izpīties ārā no tik aizrautīgi viļinošās un neatlaidīgi saistošas brīva aktiera bohēmas. Tanī viņš arī nogrima, aizmaldījies beidzot vai līdz misticiozai pašpieticībai un baironiskam splīnam. Šādu elegantu parādību,
protams, arī
laucinieku inteliģenti nevarēja aktieru starpā ne sagaidīt,

acumirklīgi aptvert. Un visi

ne

Tas
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norisinājās tā.

jutās pārsteigti, uzvarēti.

bija sasēduši ap bagātīgi servētiem un klāgaldiem un pirmo drosmes un kurāžas kārtu
beiguši un kad rīkotāji bija viesiem savas sirds jūtas izklāstījuši gan glaimos, gan lokālpatriotiskos izplūdumos,
tas bija pienācīgi un kupli apslacīts ar to eleganun kad
tāko un izmeklētāko, un kad jau iestājās intīma sadraudzība un saprašanās, tad tik trupas vadītājs lūdza atbildes vārdu. Visiem aplaudējot, lepni cēlās Lauberts elegantā frakā, baltā krūtežā, balto astru pušķi rokās, pats
daiļš, jauns, smaidošs kā Apollons. Izņēmis no baltās vestes kabatas kamertoni, viņš uzņēma toni un savā aizraujoši sonorā tenorā drosmi iedziedāja slaveno, vecum veco
Ruģēna patriotisko jautājumu: «Kad atnāks latviešiem tie
laiki?» Tepat sēdošais, latviski ne visai labi protošais un
jau iesilušais krievu uradņiks, ausis saspicējis, muti un
ausis atpletis, nesaprašanā, kas te notiek, nespēja ne atjēgties, kad viss aktieru ansamblis saskanīgā korī uz šo
refrēnu atbildēja ar piedziedājumu: «Drīz tie nāks, drīz
Kad

visi

nu

tiem mielasta

tie nāks, to mēs drīz vien redzēsim!» Un tālāk.

Refrēns: «Ko citas lautas tagad redz?»
Koris: «Lai tās redz, ko tās redz, gan

mēs

paši

re-

dzēsim!»

Refrēns:

«Kad pūtīs vējš, kas spirdzina?»

Koris: «Viņš jau puš, viņš jau puš, tikai vajag turēties!»
Refrens: «Un tautas kroni rnirdzina?»
Koris:

«Urrā, urrā,

urrā

tas tautas vīrus spirdzina!»

Lauberts, paķēris jau sagatavotu dzēriena pudeli,
to ar dibenu tā spēra pret galdu, ka
korķis sprāga un dzira
apšļāca vai visus apkārtējos... Ar šo pudeli diriģēdams,
viņš turpināja:
Tad

Se, kur apkārt veci ciedri,
Eleganta dzīve būs!
Pildiet kausus, līdz
Turēties

un

var

spēt

palikt kājās!

Koris: «Urrā, urrā, urrā
tikai vajag turēties!» Tad
Lai tricina šodien, cienījamie tauturpināja Pavuls:
tieši, jusu sirdis šie tautas dziesminieka vārdi it kā jūras
viļņi klintis! Ir atzīstams un nav noliedzams, ka teātris ir
liels attīstības un apgaismības līdzeklis, tas ir tas
vējš,
kas spirdzina, un nevienā apgaismotā draudzē, arī šinī
tik

simpātiskā Veselauskā tā netrūks, ja tikai neizjāsaka, lugu trūkums. Tad nu, daudz nerūpēdami par miesīgiem jeb ķermenīgiem priekiem, varonīgi
mums

nāks, kā

sacīt
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stāsim

visu krūti

ar

mūs

appūš

ar

iepretim tam vējam, kas spirdzina

mīlestības

un

brīvības

un

burvību, jo

spārni, ar kuriem mēs varam zemes atmoAlso, tikai tā, ka lai šis vējš šos mūsu abus
ideālos spārnus nenorauj un lai mēs so oder so nenokrītam
zemes birgā, ja nespēsim vairs augšsfairās turēties! Ja šie

tie

ir tie

divi

sfairā turēties.

divi spārni, also, mīlestība un brīvība vai brīve un mīla
jaunā ortogrāfijā, būs laupīti mūsu ideālā lidojumā no
laicības uz mūžību vai mākslas ceļojumā un viesizrādēs
lauku burvīgām tālēm un dzimtenes dārgano Rīgas
uz
Tad atkal Lauberts:
Jo tikai te, also, pūš
jām ārēm.
vējš, kas spirdzina un tautas kroni mirdzina! Uz to so
oder so, also, es paceļu šo kausu! Un šīs biedrības jego
visokoblagorodije volgeborene kungs prezidents lai dzīvo
sveiks! Urrā!
Koris trīskārtēja: «Lai dzīvo sveiks! Urrā,
urrā, urrā!» Sekoja kopīga dzeršana.
To uradņiks vairs nevarēja izturēt... Līksma zvērošam
acīm viņš metās pie Lauberta.
Tas vai nobijās: sak, va velns! Laikam taisas mani
arestēt...

Uradņiks metās pie Lauberta, apķēra to abām lāča ķetun
trīs reizes to pa krieviski nomutoja uz abiem vaigiem, stenēdams neizteicamā jūsmā un vai raudādams:
Ņet sil, kak horošo! Eto, brat, tebe i studenti, i artisti
pervij sort!
Spasibo vam, druzja, ot vsego russkago
serdca!
Un tad gāja vaļā vispārīga bučošanās kā Lieldienu nakti krievu baznīcā, bučošanās pie tu brālību jeb
bruderšaftu dzeršanas, un pāri plūstošas jūsmas un omunām

lības vērvelis.

Biruta, kas sēdēja cieši blakus Pāvulam, pagurusi un
sapņaini čukstēja:
Man ari lūpas kaist. Gribas skūpstīties!
Nu tad še!
Un Pāvuls veikli uzspieda viņas lūpām
kāroto skūpstu.
Paldies!
Nav ko

izrādes

man

tencināt. Es tikai tev atdevu to, ko tu

pirms

aizdevi.

Nu, tad aizdod kādu tagad man! Vel

un

vēl!

Pagaidam pietiks! Te taču neveikli.
Nu, tad iesim arā nakts klusumā! Man te troksnī
burzmā ir galīgi apnicis.
To
Nu
rītam
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es

arī

redzi,

darītu
cik

labprāt,

labi

mes

nekas krietns vairs

nav

piekrita

Pāvuls.

saprotamies!

paredzams

un

Tā

un

kā

miera

te

līdz

mums

nebūs tā kā tā, tad

ienāca prātā oriģināla vēlēšanās:
kājām līdz Cēsīm! Nakts ir burvīgi

man

aiziesim mēs abi naktī

jauka.

Spīdoša doma!

Es

piekrita Pāvuls.

projektējis. Tik šaubījos

par

jau

arī

biju

tevi.

levero, Pāvul! Mes vienumēr sapratīsimies, tikai būsim vienumēr atklāti.
To no šī

mirkļa tev apsolu.

Bet kur zīmogs? Ta vien

es

neticu

...

Kad Pāvuls vēlreiz bija Birutu tā paslepSe, še!
šus noskūpstījis, viņi abi cēlās un, ne no viena neatvadījušies, nozuda.
Aktieru koris patlaban Lauberta vadībā jūsmīgi uzsaka
sentimentālo «Dažu skaistu ziedu Gaujā kaisīju».

Zīmīgi!
drebošo roku.
mēs viens

čukstēja

otrā

esam

Biruta,

neatlaizdama

Pāvula

domāja: «Tiešām, tiešām...
samīlējušies. Ko nu lai dara?»

Pāvuls gāja

un

XXXIV

Viņi iekapa kā pasaka.
silta rudens nakts. Mēnessgaisma kā visu pārsniegs. Augšā zvaigznītes mirgo kā zelta putraimiņi Piena Ceļā, kas tiem brīvu putna ceļu rāda. Ceļš kā
kausēta alva, Jauna gada laimes lejot, aiztek blāvā mēļumā. Un nes sev līdzi kurpu? Aiz muguras viņiem nāk
līdzi divi pavadoņi, viņu pēdās neatvairāmi mīdami. Viņi
atskatās atpakaļ un klusēdami iesmejas: tās viņu ēnas,
cieši viena otrai piekļāvušās. Lūk, lūk, tūlīt saskarsies,
apkampsies, saskūpstīsies, sakusīs tanī garā un dziļā skūpsta, kurā itin kā mīlas badā viens otru vēlētos aprīt. Un
to viņi dara, vispirms raudzīdamies savās ēnās, kas nu
spokaini pārvērtušās kopīgā apaļā, drebošā kumulī. Tas
tomēr veļas uz priekšu, kaut mutes un lūpas saistītas un
rokas savijušās, tikai īsās kājiņas spokaini kustas un lēni
dzen šo baigo kaisles kumuli uz priekšu pa kausēto, sallaimes kūpošo alvas straumi. Tik karsts ir ceļš zem
kājām, kuras pasper pa zvirgzdam, pa akmentiņam, un
tas aizripo, mirdzēdams kā
dimantiņš. Smagu kaisles
kravu viņi velk, bet šis smagums ir liegs un cēls,
jo tur

Klusa,

snidzis

iesaistīts tik daudz, tik daudz vēl nākotnē

realizējamo

var-

būtējo bagātību un vērtību. Viņi kopēji velk šo kravu
Piena Ceļa radīto nākotni. Jā, uz nākotnes
staciju

uz
un
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iebraucamo vietu,

kur

tad

viņi abi,

paguruši līdz nāvei,

atlaidīsies blakus, lai atpūstos uz mūžu
Sis pasakainais nakts ceļojums, pirmais
...

un
pēdējais
viņu mūžā, ir tik nopietns, tik svarīgs, ka viņi aizmirsuši
pat runāt. Viņi ilgu laiku klusē, jo viņu lūpas kopā kļautas. Tām beidzot atraisoties, kad lūpas sākušas sāpēt, viņi
vēl klusē. Bet, kad aizmugurē apklust beidzot arī apgaismotā biedrības nama atskaņas, kas aiz muguras ilgi likās
kā satraukta bišu stropa zaņa, un iestājas absolūts klusums, viņi sajūt, ka nu viņu reize runāt.
saka Biruta un piespiežas Pāvulam.
Burvīgi!
Kā pasakā,
piekrīt Pāvuls.

Pirmā tāda nakts
Varbūt

mana

manā mūžā.

pēdēja

...

Kapec?
Nezinu. Baidos.

Nebaidies, kad

es

ar

tevi! Tu beidzot

mans.

Bet...
Nataša?

Kā

Viņa

māsu.

man

atļāva tevi mīlēt.

Kā mīļu, mīļu draudzeni.

Ņem mani visu ar visu, kas man ir!
gribu būt tava! Esmu savu nevainību
glabājusi tev. Ņem viņu. Tā tevim! Se!
Viņa apkampj
Arī kā

Es

beidzot

sievieti.

šonakt

Pāvulu.
Bet...
svētums.

Kā tad lai
Pāvuls

es

to uzdrošinos? Tas taču

atraisījās.

Ko tad tu teiksi

tavs

savam

...

Jānītis

pats nav eremīts. Viņu tas maz interesē. Viņš
mani pacietīgi, uzticīgi gaidīs. Es viņa priekšā palieku
nevainīga.
Tu melosi; bet

Kad

tev

es

atdod

lai zogu?

un

tu

paņem,

vai

tā

zādzība?

Man

šķiet, ka nē. Un man nav ko melot, jo es arī pēc katra
tāda pārdzīvojuma tāda esmu un palieku, ne tā kā nelaiķe
Marta, kura meloja melu dēļ.
Bet

Berlīne ...

Tu

jau nezini,

ka es no sava mīļā Vijuma Vēvera
tā Depšes laimīgi aizbēgu. Vijums bija
viņa ēnas
iemīlējies kādā jaunā zaldātā, bet Depše kādā restorāna
pikolo zēnā. Man no šiem maniakiem kļuva baigi. Viņiem
dabīgais sievietes skaistums, cēlums un upurēšanās dziņa
nav
nekāds svētums. Viņi nezina, kas ir sievietes mīlas
kaisles baudu deva. Viņi tās jau pārsātināti, izvirtuši.
Pirmā dzirdēšana! Labi, ka tu to man atklaji. Nu es
viņus saprotu.
un no
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krist maldīgās aizdomas, ka tu
tu no manis tā ka vairies?
Kāpēc
pats!
Vai tavu mīlas kaisli jau nokāvusi Nataša? Saki atklati!
Mēs solījāmies būt patiesi. Un es vēlreiz tev patiesi saki,
tikai tevis dēļ vēl esmu nevainīga. Ja es tāda nebūtu,
es
tad mēs šo pasakaino ceļu šonakt kopā neietu.
Nu es tevi pilnīgi saprotu, mīļā, neizsakāmi mīļā
Biruta! Bet pilnīgi atklāti atzīšos: neesmu kaisles ziņā
Nu, tad neliec

man

arī varētu būt tāds

cienīgs. Esmu tur daudz ko jau noslāpējis un tīšuprāt kļuvi's mazliet indiferents, ne jau nu impotents, lai
veicinātu un koptu gara dzīvi. Tu jau tuva Aspazijai un
Rainim. Tu zini, kādas viņu attiecības šinī ziņā.
Pareizi! Zinu! Bet es neesmu viņa, un tu nebūsi viņš.
tevis

Gluži

pretēji,

es

ar

sevi

mošu, celšu
Es taču

mīlas kaisli

savu
un

nevaru

savu

dzīvot

tevi rosināšu,

uzdevumu
ar

iedves-

piepildot.

divām sievām ...

gan! Ha-ha-ha! Ar Spīdolu un Laimdotu?
Ta iznāk. Tu jau labi to saproti.

Ja

Un

kā

vēl!

Nu tad

pretēji

taviem

neīsti

izdomātiem

aizspriedumiem es atklāti tev teikšu, pat tikpat bezkaunīgi, cik bezkaunīgi atklāta ir šī mūsu pirmā mīlas nakts:
tu droši un pilnīgi vari mīlēt mūs abas! Un es būšu pieticīga kā otrā no tām. Jo cits neviens vairāk par tevi mani
nespēs ne saistīt, ne sniegt kaislei, kura manī liesmo, baudas un mīlas gandarījumu, lai sekas būtu kādas. Par to
laimīgie nedomā. Tātad, mīļais, šonakt vai nekad! Tas
mans galavārds, un te jākrīt priekškaram.
Atzīšos, mīļā! Es tiešām mīlu tevi dziļi, kaisli, ne
mazāk

par Natašu. Es
tavs. Šinī tiešām mūsu

tiecos pēc

tevis,

es

šonakt

esmu

pirmā mīlas naktī, bet...

Bet?!
iekliedzās Biruta skanošā nakts klusumā tā,
viņa to prata savās nesalīdzināmās traģiskās deklamācijas. Pāvuls gluži vai nobijās.
kā

Redzi,
slēdzis

ar

kaislu

apkampis Birutu un tās pārmetumus noskūpstu, turpināja Pāvuls,
esmu devis

solījumu un zvērējis Marijai Leiko nevienu sievieti vairs
tā neskūpstīt kā viņu un nesaņemt ne no vienas vairs to,
ko viņa man ir devusi. Un to es nevaru bez viņas
ziņas un
atļaujas pārkāpt.
Viņa

nav vēl kā
māksliniece lielāka par mani, bet
gan, kā dzirdams, būs. Es tevi saprotu. Tev
taisnība. Mākslā tā ir goda lieta. Bet es arī

nu

tikai varbūt
te

zināma

esmu
uz

viņas draudzene. Sī zvēresta pārkāpšanu es uzņemos
es atbrīvoju tevi no šīs nepārdomāti dotās sais-

sevis,
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tības,

un

brīvs,

un

tad

izlīdzināšos

ar

viņu

nekādu «bet» te vairs

es.

nav.

Tātad tu

Pārdomā

esi

tagad

vai

man

jā
Marijai Leiko gan ir tāds sunekā
man.
Bet es neatkāpšos! Vai
ģestīvs spēks, stiprāks

te

taisnība? Jā,

nav

dzirdēji?
Labi,

...

tu to saproti, citādi tas arī nevarēja būt.
gudrā Biruta. Tu proti Gordija mezglus raisīt.
Ko nu tur raisīt? Tu zini, ka to vajag pārcirst! ledomājies mani kailu, jaunu, daiļu kā Afrodīti, kopā saistītām
un
aicinošām kājām
karstām, kaislē verdošām gūžām
Erosa svētnīcā uz altāra
Vai tu vēl mēģinātu un spētu
tur ko režģīt, ko meklēt auklu cilpās, kad manas rokas un
glāsti tevi aicinātu? Vai tu zobiem nepārgrauztu, nesaplosītu šīs saites, lai tikai saplūstu ar aicinājumu vienā bezgalīgas laimes mirklī, svētā mīlas instinktā, bezlaika
Tu

jau

ka

mana

...

mūžībā?
ka mezgls tādā gadījumā jāpārcērt.
jāpadomā, kā to darīt, lai neaizvainotu saistīto.
Kaisle nav vairs dievišķā bauda, ja viņa gribēs
arvienu tik smalkjūtīga un pārspīlēti sensibla. Te var
tāds moments, kad acumirklī jāizšķiras
jā vai nē!

Protams,

arī

arī

Bet

ir

būt
būt
To

prasu!
Es redzu, Biruta, ka esmu uzvarēts un ka man japadodas. Tāpēc saku
jā!
Paldies, mīļais! Citādi tas nevarēja but. Un še tev
pirmais, īstā mīlas kaislē dzimis skūpsts.
es

Še

tev

teica Pāvuls, apskauto'
pats pretī!
pie tilta margas, kas sedza dziļo,
tumšo gravu Priekuļu skolas kalna pakājē. Viņi jau bija
tik tālu atklīduši savā mīlas skurbā. Un nu vajadzēja
Nu man vajadzētu tevi uz
kāpt stāvā kalnā kā sienā.
savām rokām uznest šinī stāvumā, bet es nespēju!
Birutu

Ja
tad

es

tāds

atbalstīdams

gribēsi, tad spēsi! Ja tu būtu man teicis
nē,
spētu no šī tilta nolēkt Gaujas atvarā te apakšā

tevi ieraut

un

sev

līdzi. Dzirdi!

Un

viņa kļāvās Pāvulam tik cieši klāt, ka viņš tikko
spēja to kājās noturēt, lai viņa tiešām neiezveltos kopā
ar
viņu tumšajā gravā. Tas pēkšņi viņam izlikās nevarīgi,
naivi un komiski, un viņš iesmiedamies teica:
Bet, mīļā, te jau nemaz nav Gauja, te tikai neliela
Gaujas pieteka, tāda pussausa tērcīte ar dziļu gravu.
Tu
ruta.
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laikam
Nu

arī

mani

izsmej,

tā būtu tikai sekla

atžilbusi

ieminējās Bitērcīte, tad vēl labāki.

Nokāpsim

apmetīsimies

un

patiltē

un

tur

nogaidīsim

.ausmu!

Te

tuvojošos ratu, kliedzienu un
Tie, domājams, laida šurpu aulekšos.
Protams, ka tā bija viena partija aktieru ceļā uz Cēsīm.
Roku rokā viņi abi steidzās patverties zem tilta. Apdomīgi,
viens otru pieturēdami, viņi laidās lejup. Un tikai tagad,
pacēluši galvas, viņi ievēroja, ka Cēsu pusē jau tuvu apvārsnim bezgaismīgi debesu malā karājās ņirgainais mēnesis, pie tam itin kā pagriezts otrādi, ar degunu uz augšu.
Bet pretējā pusē jau sāka svīst ausmiņa. Kur bija palikusi
bārkstainā nakts? Kad, kas viņu bija kā segu norāvis no
debesu gultas, salocījis un nolicis kaut kur sāņus? Jau
Auroras svīdumā iezīmējās kāda rožaini bāla svītriņa augstajos, nekustīgos, vilnainos zenīta kumuļos. Zem tilta bija
stāvs, tumšs un drēgns kā ilgi nekurinātas rijas krāsns
dobumā pie paša speltes cauruma, pa kuru strutoja melnupīte, saudzīgi čurkstēdama. Ne te bija kur apsēsties, ne
jau nu vēl atgulties un pastaipīt īsā ceļojumā viegli paguNo kāju
rušās kājas.
pirkstiem līdz roku pirkstaiņiem
augšup kāpa tāda kā tūļa tirpoņa, šalka vai agra rīta
trīsa. Viņi ieskatījās viens otra miegainās acīs, paspieda
otram siltos roku pirkstus
viens
un
gandrīz vai skaļi
iesmējās. Abi reizā sajuzdami un aptverdami, ka viss tas
ceļa gabals naktī ir bijis itin kā priekšspēle nākamai drāmai. Vēl nezināmai komēdijai vai Vulfa pasāktai traģēdijai «Romas degšana».
pēkšņi

dziesmu

atskanēja

troksnis.

pēkšņi uznāca karsts liesmu vilnis, pārķermeni ar vēlēšanos tvert nesaudzīgi savās rokās apaļo, veselīgo Birutu, piespiest to sev
klāt, saspiest to vai plakanu un tad kā pēc trešā zvana teātrī drebot gaidīt neizbēgamo priekškara pacelšanos.
Un

Pāvulam

šalkdams visu

Šai šalkai Biruta mēmi piekrita, pati arī drebēdama un
sniegdama pretī bālu lūpu rīta skūpstu, kurš.likās no ilgi
neveldzētas, saplaisājušas māla pikas veidots. Kas velkams no rijas krāsns dobuma un speltes, kaut tur būtu vai
pirksti jāapdedzina un tad no sāpēm jāgrūž vai mutē kā
šim mazajam kaislību
mazam, nepiedzīvojušam rijkurim,
velniņam.
Bet tad arī

braucēji bija jau klāt.

Tuvodamies tiltam, brauca decrescendo diminuendo,
dante soļos,
apstājās uz paša tilta laikam

līdz_

Un tie tur

apakša dzirdēja tādu

an-

atpūsties.

sarunu:
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Nezin kur tad

nu

palikuši

tie

pa nakti? Tos taču katrā
Ne tu vairs panaksi, nekā.

izmuka

mušu

divi

trusīši, kas

ziņā vajadzēja panākt.
ielīduši

Jadomā,

kada

siena

šķūnī vai pūnē.
Kapec līst šķūnī vai tukša rijā? Tur var izdzirdēt
un
sākt jakti.
ganu suņi
Nu, protams, ceļmala būs ielīduši taisni kada siena
kaudzē apsildīties, lai nesaķer iesnas.
Kur nu iesnas? Viņa pati jau ir karsta kā cepešu
panniņa, vajag tik prast piespiesties, un Pāvuls jau nav
pirmo reizi

ar

pīpi

jumta.

uz

Te
smējās visā balsī, laikam Zibalts.
tev nav «Nogrimušā zvana» brīvdabas izrāde, un nav arī
nekādas vajadzības mērcēties pa rasu, kad Cēsīs var atrast

Ha, ha!

sausu,

siltu

lāvu kādā

viesnīcā.

Laidīsim

tik tālāk! Var-

bēgļus panāksim un tad tos uzurravosim kā lauku
Atkal smiekliņi.
kāzās pie mičošanas.
Rati drīz sāka tarkšēt, un aizbraucēji sāka savu ceļa
dziesmu «Rītos, kad gaiļi dzied», kura elēģiski ieskanēja
stāvā kalna birzī un tur pamazām nodzisa, bet Priekuļos,
pašā kalnā, skaļi iedziedājās pirmie gaiļi un sāka riet
būt vēl

kāds

suns.

Biruta

pietvīkusi rāpās
aizbraucējiem:
Nudien, tikko
satikšu,

es

es

to

no

patiltes laukā

un

draudēja

Zibaltu, šo «šircišu» pielūdzēju,

viņu piekaušu!

Jā, tās ir, lūk,

tās atbalsis klasiskai

runai banketā

par diviem spārniem, uz kuriem mēs turamies atmosfērā,
tas ir, par mīlestību un brīvību;
piezīmēja smiedamies
Nav taču ko
Pāvuls, palīdzēdams Birutai tikt uz ceļa.

viņiem, kad paši mēs laužam šos divus simspārnus. Kamēr tos vēl neesam zaudējuši, lidosim

derdzāties
boliskos

uz

tik tālāk!

Vārdu

sakot, sentence

esi gan. Bet
būtu siļķi ēdusi.
tu

man

iznākumu. Gudrs
ar praktisku
slāpst, kā slāpis. Itin kā es banketā

Bet es jūtos, it kā rabarbera ķīseļa sastrēbies.
Ķīselis un siļķe! Tā tik ir kombinācija!
Viņi viegliem solīšiem omulīgi kāpa Priekuļu kalnā
cauri bērzu birzij, kurā iečiepstējās kāds putniņš žirgti,
jauki, apsveikdams staru bultu, kas šāvās no rožainiem
rītiem šurpu un skāra arī divas pārī soļojošas, ilgās un
tvīksmē joņojošas sirdis.
Pavuls sudrabaini uzņēma «Caur sidraba birzi gāju, ne
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zariņa nenolauzu», un Biruta viņam piekļāvās duetā. Un
te Pāvuls atcerējās klasiski taisnīgo Natašu ar viņas sludināto
«pienākumu» tirādi un mājās čiepstošo mazo Ņinočku, un silti un līksmi viņam likās tā soļot blakus
Birutai.

viņa bija jau liegi draiska. Viņa izbāza no lūpiveiklo, apaļo, sārto deklamētājas mēlīti kā čūsdzelonīti un, galīgi nobālušam, šķībam mēnesim to

Un arī

ņām
kas

savu

rādīdama,
E,

uzsauca:

sargies

tu, vecais,

šķielet

uz

mušu

sirds

kam-

bariem!
Un tad atskanēja aiz muguras skaudra dziesma un ratu
tarkšķis. Varēja pat saprast vārdus: «Jel nāc pie manis,,
nāc!» Brauca otrā partija aktieru. Bija dzirdama Lauberta
balss. Drīz atskanēja pavēloša balss:
Nost vogabundi,
Te brauc Bahus ar Taliju laulāties uz Cēsu
no ceļa nost!
teātri!
ar
Birutu nostājās grāvmalā, lai palaistu garām
pilnus vezumus ar līnijdrošku priekšgalā, kurā bija
sēdētāju kā zvirbuļu uz olnīcas sētas, kad pieved seru.
Rikšos laistā līnijdroška, kā pēkšņas triekas ķerta vai
uz vietas nobremzēta kurjervilciena
vagons, sastinga Pāvula un Birutas priekšā, un tai grūdās virsū pakaļbraucēji kā vagoni dzelzceļa katastrofā.
Stāt! Bēgļi ir
Saslējies droškā, Lauberts kliedza:

Pāvuls

trīs

rokā

un

nu

vairs neizmuks! Visi

no

ratiem

laukā! Bet tikai

tā, kā daru es!
Lauberts,

apkakli un uzmaucis cepuri
pagriezies atgumuriski iztaisīja
droškas salto mortāle un laimīgi ieripoja grāvī. Un,
no
viņam sekojot uz pēdām, no visiem ratiem cēlās braucēji
un
atmuguriski meta kūleņus uz grāvi. Arī drosmākās un
veiklākās no aktrisēm, rokām aptvērušas ceļgalus un mēteļus, veikli metās no ratiem lielceļa putekļos un ripoja
grāvī. Tad visi cēlās un lasījās kopā, putekļus no drēbēm
līdz

ausīm,

sacēlis

saliecies

skurinādami. Visi

locekļu ne lauzis,
ķis Rih. Millcrs.

mēteļa
un

smēja kā kutināti, jo neviens nebija savu
ne
mežģījis. Pat ne korpulentais komi-

Muzikanti, uz līnijas un laiž polku vaļā!
komanLūdzu uz pirmo
dēja Lauberts. Tad piesteidzās Birutai.
deju! Tas jums abiem par godu un mums par prieku, ka
jūs beidzot noķērām. Bija jau izsludināta prēmija par jūsu
atrašanu. Līnijdroška to ir vinnējusi. Tātad divus pusstopus šurp!
401

Un

sākās!

Pašu

virtuozi

vijoli, cimbalu, ermoņitūdaļ organizēja
dejas mūziku beidzamā vezumā. Un īsta čigānu polka
gāja vaļā uz gludā lielceļa. Tikai putekļi kūpēja, skanēja
tuvējā bērzu birze un aiz tās rēja un gaudoja suņi. Bija
jau gaišs, agrīns un jauks svētdienas rīts. Visa apkārtne
uztraukti klausījās, kas tur notiek. Un tā bailīgi daži nāca
un
par gabalu skatījās, no birzes malas galvas kārstīdami. Millers aurodams aicināja tos talkā. Tie nenāca.

kām

nu

pat bungām

un

no

ar

teātra rekvizītiem

ceļa braucēju apturēja, izvilka no ratiem
viņa līdzbraucēju un pārīti tā izdancināja, ka nezin vai viņi vēlāk
pat savās kāzās tik lieliski dabūja
izdejoties. Atpūšoties visus apstaigāja vinnētie šņabja pusstopi, un svešais, atpērkoties no improvizētās lielceļballes,
arī izvilka pāris pašdara vīna pudelītes balles dāmām. Un
tad tik viņu ar viņa daiļavu palaida urravodami.
Kādu jaunu

kopā

ar

Kad mākslotais prieks bija nogulies, tāpat kā to dara
putekļi, Lauberts sakomandēja tālākbraukšanu, apsēdinājis jaunos pasažierus vienu otram klēpī. Izrādījās, ka Veselauskas banketā bija norisinājies kaut kas līdzīgs «Mērnieku laiku» Feldhauzena rīkotam goda mielastam čangaliešiem un slātaviešiem. Tur bija gribējuši vieni otrus apkrāpt un iekrituši paši, paliekot tukšā. Te arī tas pats,
tikai otrādi: visi biedrības sazvērnieki, kas taisījušies apdzirdīt aktierus, paši nedaudz stundās tikuši nodzerti zem
galda, un aktieri pa to laiku aizmukuši...
To vajadzētu paradīt teātrī, ka to
jūsmā proponēja Lauberts.
Tad
laiki»

vai

var

izdarīt,

sa-

jau nu vai jādramatizē Kaudzīšu «Mērnieku
jāraksta jauna komēdija «Aktieru laiki»,

iesmējās Pāvuls.
Vai tā

nav

ideja?

Kas to saka?
Tātad tu to uzņemies, vīrs un vārds?
noprasīja
Ja ne citiem, tad par prieku sev
jau nopietni Lauberts.
pašiem.
Mūsu 'teātra bohēmiskā saskaņa aktieru starpā un
mūsu
būtu
šī
darba
trupas mākslinieciskais renomē
ieinteresēts piekrita Pāvuls.
vērts,
Uz to mēs šovakar

pēc izrādes dzersim kuplas līkopriecājās Lauberts, pieturēdams līnijdrošku uz
Valmieras šosejas stūra
izsēdinādams abus bēgļus.
un
pas!

Met kūleni!
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uzsauca

Lauberts Birutai.

Un, kad

tā

pa jokam taisījās to darīt, tad Pāvuls apnocēla no droškas. Un tas abiem bija tik

kampa viņu
patīkami! Sī atklātā bohēmiskā intimitāte! Tā arvienu ir
bijusi jauka. Un tā var rasties un izplaukt tikai artistiskā
un

mākslinieku vidē.

pagriezās tieši uz stalto teātra ēku Raubēglīši roku rokās gar Aleksandra parku
un
vecām pilsdrupām, pa klusajām svētdienas rīta ieliņām
soļoja cauri Cēsīm uz vācu kapu pusi, uz mazo, pelēko,
namiņu Palejas ielā 4.
Aktieru vezumi

nas

ielā. Bet abi

XXXV

interesējas Biruta.

Kurp tu mani ved?
Neteikšu!

Nu,

viņi

ir.

tad

Šovakar taču
bez tam katram
Bet

ja

nu

Uz kapiem
gribi ierakt.

minēšu.

es

Tu mani tur

no

mums

vēl

mums

ir

ir

Cēsīs
loma

sava

tā loma ir taisni

...

Es

redzu, tepat

jāspēlē teātris,

un-

dzīves drāmā.

kaprača loma?

Tad laikam tava bus Ofēlija.
Nu

es

zinu!

Tu

jau tīko pec

paša Hamleta lomas;:

sak, būt vai nebūt?
Bet

tanī vietā iznāk Pctaku Krustiņš, vai ne? Ne
Indriķis, kādam man vajadzēja būt, ja tu esi ilgotā
Rūtiņa.
Man pietiktu, ja tu būtu kaut Antiņš.

zvanu

Es jau tas esmu, pie tam otrā izdevuma
tiņš, bet tu Baibiņa.

kā

Ga-

priecājās par šo teatrālo apmētāšanospat aplaudēt. Un aplausiem bija rezultāti:
atvērās mazmājiņas durvis, pie kurām viņi bija apstājušies, un iznāca sirma māmuļa, teikdama:
Trāpīts!

Biruta

un

sāka

Labrīt, dēliņ! Klātu gan. Mēs jau vakar gaidījām,
zinājām, ka te būs teātris. Paskat, un viešņa arī!
Jā, māmiņ, šoreiz Nataša palika mājās pie mazās,
atteica

Pāvuls,

atbrauca,

lūk,

viņas

draudzene,

arī

aktrise.

Nu, tas tik

redzēdama, kafiju

ir

jauki! Nāciet

nu

ciemā,

es, ka

jau pa-

arī uzliku.

Pretim nāca smaidīdams

pats Juris Anzurgs. Sirms

un

vēlīgs.
Tā, tā, dēliņ! Atkal reizi gadā redzamies.
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Un par to jautri
piebilda Pāvuls,
smejamies,
par to jau nava ko raudāt.
Es gan, Pāvul, vienu otru reizi esmu noraudājusi
iekrita sarunā māsa Alīna, iznākusi no
savu
asaru,
virtuves.
Par ko tad? Ka redzi,

es

vēl

jau tik

dzīvs. Un raud

par mirušiem.

Viņa jau izraudas

ari

kad mēs šad tad par tevi

mušu

vieta,

smīnēja tēvs,

ierunājamies.

jau, Pāvul, tik vien par tevi tās bēdas, ka tu
Rīgā par maz dabūn izgulēties, tik daudz tev to darīšanu. Vai cilvēks ilgi to var izturēt? Izgājušo nakti, šķiet,
arī nebūsiet gulējuši,
piezīmēja māte.
Man

tur

iekrita

Pareizi, māmiņ!
abi tikko kā

sarunā

arī

Biruta.

Mēs

izrādes Veselauskā, bet šovakar

jāspēlē te,
Cēsīs. Un aktieri tikai tad vislabāki spēlē, kad nav gulējuši.
Lai

viņu

Pāvuls.

tēti,

no

Es

un

vietā izguļas publika, ha, ha!
Rīgā, lūk še, reiz aizgāju uz operu
sēdēdams

tur,

viņš

blakus,

man

smējās
ar

nokrāca

mūsu

divus

cēlienus.
Labi

dzirdēju
kā

teica

atceros,

un

dažreiz

redzēju,
baznīcā.

sākumu

tēvs,

un

beigas

bet pa vidu bija laba nosnaušanās
Bet šovakar tā nebūs, mēs jau visi

skatīties, un šonakt esam labi gulējuši. Te taču vairs
nav tā kņada,
kas vēl bija pērn, pirms pārnācām uz dzīvi
no
Liogrādes.
šurpu
iesim

Ko
tik liels

par gulēšanu! Man teātrī vienmer nak raudas,
teica Alīna.
spēks ir mākslai,
nu

Tātad viss ir kārtībā, tikai Alīnai vajag paņemt līdzi
un
nu
nobeidza Pāvuls,
varam ķerties
mutautiņu,
pie kafejas, lai mūsu aktrisei piesietu sirdi un lai nenāktu
miegs.
Un

domāju jūs paguldināt

es

un

atpūtināt,

bažījās

māte.
Mēs

iesim

vēsturiskās

tūdaļ

vietas,

vēl

kuras

līdz

pusdienai

neesmu

nekad

apskatīt Cēsu
redzējusi,

iebilda Biruta.

Jā, te jau ir ko redzēt, te ir jauki,
piekrita māte.
dzimtā vieta, un te man ļoti patīk, te es va-

Te Pāvula
rētu mirt.

Zini, dēls, tā, kā māte teica, ir pareizi. Mēs nu esam
atgriezušies vecā vietā, kur tev kārām šūpuli. Ko tas nozīmē?
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Tas

nozīmē, ka

pareizi

esmu

darījis, nopirkdams

tepat augšā, tikai pieci simti soļu no mūsu mājdurvīm,
visiem ģimenes kapus.
Paldies no sirds, mīļais tēt!
teica izjusti Pāvuls.
Nu mēs atkal esam lielgruntnieki!

mums
'

Tas

jau gan zīmīgi

beidza šo

sarunu

kafeju

Padzēruši

Vispirms
Manu

uz

un

vai

liktenīgi, bet jauki,

no-

Biruta.
un

ta

stiprinājušies, viņi abi gaja.

vecajam ordeņa pilsdrupām.
Manu

Gatiņ!

Baibiņ!

viņi abi čukstēja

viens otram ausīs, kāpdami pa šauro eju pilstornī.
Savus vairāk kā seši simti gadus vecos mūrus pils

galbija saglābis, taupīgi slēpdamies apkārtējās
sadrupušās sienās. Un nu, lepni izcēlis stīvo, apskrambāto
kaklu un stulbo galvu, kurai smailu klauna cepuri bija
uzmaucis majorāta
grāfs Sīverss, izskatījās pēc tītara
mēslu čupā. Guznas vieta viņam bija pilnīgi vesela, negrauta, apaļa, seno mestru lielā konventa zāle ar logu
dobumiem uz visiem četriem vējiem, ar nišām un atgāzeņiem, ko vaiņagoja blīvs, iedobs sarkanķieģeļotais, gotiski
spraišļotais griestu klājs, kuram vēl ne ķipis debesu samazgu nebija spraucies cauri, kaut daža kautrīga plaisa
tur jau bija matāma. Tikai gadsimtu putekņi tur bija kūpējuši, ziemu jaukdamies ar boreja ledaini sniegotām
sprauslām, kas viss vasarā tika saules kaltēts un aizausts
zirnekļu tīmekņiem. Ziņkārīgi tad šis tītars savā pelēki
venais tornis

brūnā

skārda

pēc Don-Kihota parauga blenza uz
Gaujas zilgmoto leju un debesu malā
margojošo, tālo zilo kalnu, un dzīparoti stieptiem ceļiem
cerībā uz tiem saskatīt kādu tuvojošos draudīgu naidnieku.
Velti! Jo tur lēnām kustējās reti, miermīlīgi ļautiņi, tik
ritmiski kā skudriņas, nemaz nevērodamas grāfa Sīversa
lepno tītaru, kurš savā mūžā bija tik daudz darbīgo skudru
pūžņu izārdījis un norijis.
plašo apkārtni

cepurē
ar

Nokļuvuši mestra konventzālē, abi dabas ekskursanti atelpu un nojūsmoja par dzeltējošo rudens tāli, kas
atklājās skatam no visiem logu dobumiem, un Biruta bija
aizgrābta, teikdama, ka viņa pirmo reizi savā mūžā visu
to redz kā liegā sapnī. Bet Pāvuls teica:
Man gribas
vilka

dziedāt kā
lību

gailim laktā, kaut
vanagi.
Dziedi,

Tad

manu

Pāvuls arī

uz

to salidotu draudoši kais-

Gatiņ! Es klausīšos.
dziedāja vecum veco romanci, aizvēris

acis, siltā izjūtā:
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Kā spārnos divjūgs dodas knaši,

kalnāja slīd Gaujlejā.
ceļa vīrs dzied dziesmu braši,
Bet sēras skan tās meldijā.
No
Un

Jau lauks

mežs ir bālēt sācis,

un

Un mīlas dziesma žēli

plūst:

«Ak, tavas acis, zilās acis!

Dēļ tām
Tā

Un tu tik

var

krūtīs

sirds vai

lūst.

jau Maskavas studentu dziesma!

ruta.

jau

man

tevi

Ta

labi to dziedi!

priecājās Bi-

Paldies tev!

Par

to vien

iemīļot.

dziesma

tavam

zilam

neaizmirstules

acīm

un

mūsu mīlas

divjūgam.
Un vai ilgi mēs tā joņosim no kalna lejā, sajūgti
vienā divjūgā?
Līdz nogursim, kad dzīs pret kalnu. Varbūt arī visu
mūžu. Būs mūža draudzība!
Es solu

savu

mužu, bet tad vajag paliekošas saites.

Kādu tādu saiti
Es

došu tev

dēla tēvs.
tādi

nav

es

dēlu.

varētu tev dot vai
Tev

Lūk, te ir saite

jēgas

un

uz

meita

jau

mūžu!

ir.

garantēt?
Tu

Un tam

būsi

mana

;

jānotiek! Ci-

mērķa šim divjūgam.

pati īslaicīgā Laima un mūs abus
lejā, no lejas kalnā, kamēr pagursim. Un tad braucēja apnikusi izkāps un aizies un mēs...
Tur tiešām saitei ir liela nozīme. Es par to nopietni pārKurā

dzen

un

vizinājās

dzen

no

nav

ko

kalna

domāšu.
Tur

domāt, tur vajag tikai just tā, kā

jūtu. Man vajag tevis, kaut
dzīvei nozīmes,
sabrūkot mūsu
Un

bija

Biruta

un

te

es

daļu

varētu to

no

tevis!

>Bez

es

tā

to

nav

pierādīt, kaut vai tūdaļ

divjūga.

zīmīgi tuvojās loga

bezdibenis, baiss kaut

kuram

kur apakšā
nomaldījušamies div-

dobumam,

jūgam.
Pavuls, kā kaut ko liktenīgu paredzēdams, cieši satvēra
rokās, spieda pie sevis, nelaida pie loga.

Birutu savās
Nc

domāt,

viens te mūs
vēsturiskā
bez

ne

just, tikai patiesi gribēt te vajag! Ne-

traucē,

ne

redz,

ne

dzird. Te, šinī varbūt

asinsgrēku peklē, mums, jaunu laiku cilvēkiem
aizsprieduma, vajag upurēties svētās mīlas kaisles

mirklim.
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ne

Biruta

neaizmirstules

savām

acīm

raudzījās

Pāvula

kvēlošās .acīs tā, ka viņam kļuva baigi. Likās, ka
kaisles trīsās uz viņu raugās un pašos viņa sirds dziļumos
tumši

acs, kas pēkšņi Birutai atvēstarp
puspievērtām
dabīgām acu dzībaltajā pierē
lēm. Un tas bija, tas kļuva beidzot šaušalīgi! Jo šī acs
bija nežēlīga, kā ļauna likteņa acs. Tās priekšā nevarēja
tikt nekas apslēpts, tā bija pašas sirdsapziņas acs. No tās
cēlās karsts kauna vilnis. Jo šī vīzija it kā pārmeta: kāpēc

ieskatās kāda mistiska trešā

rusies

tu mani tā moki?

bija nozudusi, Pāvuls izskūpstīja no
un
asru rasu
maigi guldīja
Birutu kādā nišā uz sava mēteļa. Neatlaižot savu sūpstu
no Pāvula lūpām, it kā iezīžoties tanīs, viņa, savām spēcīgām rokām, visa drebot, apkampusi Pāvula kaistošo ķermeni, acīm gaiši mirdzot, čukstēja:
Kā tik šī trešā

neaizmirstulēm

acs

tur radušos

Beidzot tu mans, tu mans! Kada

laime!

Burvīgi skaista, kā Afrodīte klasiskās gleznās, viņa bija
šinī atdošanās momentā. Bet tas bija tikai viens zibeņa
metiens sabiezējušā kaisles mākoņa negaisā.
Kā zvaniņi uz pils torņa šaurajām trepēm atskanēja
bērnu rotaļīgās balsis, un drīzi vien konventzālē ieplūda
vesela skolnieku ekskursija solīdas dāmas skolotājas vadībā, kas ieejā parādījās kā

pēdējā. Abi mīlētāji gāja uz
izeju nogurušām, itin kā vienaldzīgām sejām, un svešā
dāma viņus tikpat vienaldzīgi uzlūkoja, un viņi bija glābti.
Priekškars bija laikā kritis. Biruta uz šaurajām trepem

vēlreiz

pieglaudās

Pāvulam

un

čukstēja:

Kaut tas bija tikai zibenīgs mirklis, tas bija gaišākais manā mūžā, un es atkal varu lepna būt uz savu likteni:

es nepaguvu zaudēt savu nevainību, es to esmu
pasargājusi nākotnei. Tas tik dīvaini un saldi, ka es to nekad, nekad nespēšu aizmirst.
Tāpēc arī šis tavs skūpsts man liekas tik salds, kā
medus rasas slacīts, un to es tūdaļ nodotu tālāk savai
Natašai, lai arī viņa sajūt kaut daļu no pārdzīvotā, tiešām

skaistā momenta.
Gan
reizi

tu

to

Neticu, ka
man

paspēsi viņai nodot

un

varbūt

ne

vienu

vien.
ir tīra.

vēl

Mums

kādureiz

būs

bija tiesības

tāpat.
uz

šo

Bet

sirdsapziņa

netveramo,

nesa-

sniedzamo momentu.

Arī pret

kojis.

Tas

savu

bija

ar

solījumu Marijai Leiko tu neesi grēviņas svētību. To es pārliecināti jūtu.
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Jo

tev

es

varu

dot

ko

kaut

citu,

ne

to, ko

viņa tev reiz,

deva.
Tev taisnība: viņa Spīdola, tu Laimdota «Ugunī
naktī». Un, cik zinu, tu šo lomu teātrī arī tēlosi.
Paldies tev arī par šo paredzējumu, kaut tas nāk

un

ne

Lāčplēša, bet...

no

iekrita
Gatiņa? Ta tu gribēji teikt?
Sirdspleša, tas tu man tagad esi.

No

Pavuls.

Ne! No
tā

Un,
sen,

gandarīti

sākot

mīlas

savā

Dantes

no

un

romantikā,

Petrarkas

pa

kuru

laikiem, bija

jau
veltīgi

maldījušies visi mīlas pravieši un poēti, Biruta un Pāvuls
jutās kā no jauna piedzimuši, kā apskaidroti visā savas
dzīves jēgā. Tie bija draugi uz mūžu. Un tos bija radījuši
vienkārši, nevainīgi skolas ekskursijas bērni. Pasargājot
viņus no bezdibeņa.
Sen nebija bijis tik jautru pusdienu Anzurgu ģimenes
mazmājiņā kā šoreiz. Māte no pirmā acu uzmetiena bija
Birutas apburta. Un, kad vēl viņa bija meistariski nodeklamējusi Aspazijas «Nebēdni meiteni», tad māte čukstēja
Pāvulam:

Dēliņ, šī Natašas draudzene ir tikpat krietns un mīļš
pati Nataša, un viņa manai sirdij arī ir uzreiz
To jūs abi sargājiet un glabājiet kā labu
mīja.
kļuvusi
draugu! Tu jau zini, ka mūsu ģimenes asinīm un taisnības
mīlai kā man, tā tēvam reti gadās draugi. Pareizāki sakot,
cilvēks kā

gandrīz viņu

mums

Biruta,
Mēs

nav.

tomēr kaut

ko sadzirdējusi, nomierināja māti:
jūsu Pāvulu esam jau seni, labi draugi, un
tādi arī paliksim, (Un Nataša arī man kā mīļa

ar

ticu, ka
māsa.

Te sarunā

iekrita arī tēvs:
Tad jau mēs tiešām dvēradniecīga ģimene, kas gadās reti, un teātris nav paspējis mūsu ģimenes vienību sagraut. Mans dēls Pāvuls
jau labi zina, ka viņš mūsu ģimenē īstais, tā teikt, atrasseles

tais

dēls

būs

tikai

tad,

kad

būs

atmetis

teātra

mākslas

priekus tāpat kā smēķēšanas kaislību. Jo vienreiz pienāk
krīzes laiks, kad tas jādara, vai gribi vai negribi, un to
Pāvuls man jau ir solījis.
Jā, to

es

tēvam

esmu

apsolījis

un,

protams,

savu

vārdu turēšu.

Kādus
Biruta.
tas nozīmē?
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te

es

Atmest

dabūju zināt noslēpumus!
brīnījās
tāpat kā smēķēšanu? Pāvul, ko

teātri

Tas nozīmē, ka

es pāriešu uz opiumu un kāršu spēli
spēles vietā.
Nu es tevi saprotu. To tu vari darīt.
Es nu gan, ja tiktu pie teātra mākslas, līdz mūža
naivi ierunājās arī Alīna,
lūk,
beigām to nepamestu,

teātra

tā kā mūsu viešņa Birutas jaunkundze.

Nu, tad jau tev jānāk uz Rīgu pie mazās par audzinātāju! Nataša jau tādu meklē. Un tad jau arī būsi tuvāk
tai teātra mākslai.

Jā, to es no sirds gribu darīt. Tad arī vecākiem būs
vieglāki: Aleksandrs skolotājs, Maksis amatnieks, Georgs
seminārā, pēc tam varbūt mākslas akadēmijā, bet es,
salmu atraitne, kalponīte kungiem, bankas vai teātra direktoram, kāds
savu

lomu
Un

slikti

es

reiz būs Pāvels.

esmu

Ko vēl gan vēlēties? Es

ar

apmierināta.

tāpat saku

sadalītas, ka

mūsu lomas dzīvē nav

mēs nevarētu

nemaz

tik

lugu nospēlēt līdz
beigām,
piekrita tēvs. Un bija ļoti apmierināts par šoreizējo dēla apmeklējumu. Pāvuls savu pienākumu pret
ģimeni bija pildījis.
Protams, ka viņi visi to vakaru priecīgi un pacilāti devās uz Rīgas viesu izrādi,
un
tā bija tik aizrautīga un
interesanta, ka pats Anzurgs neviena cēliena nenogulēja;
jo vairāk tāpēc, ka Pāvuls un Biruta nekad vēl nebija
redzēti revanšējamies savā mākslas aicinājumā. Tad arī
vecais prātotājs pat sāka šaubīties: «Diezin vai tik teātri
būs tikpat viegli atmest kā smēķēšanu? Patiesībā abus
viņus ir grūti, ai, cik grūti mest!»
savu

XXXVI

Nataša ar nomaskētu interesi sagaidīja Rīgā abus pārbraucējus. Tie atzinās, ka divas naktis nav gulējuši. Un
noguruši tie izskatījās, pelēkām sejām. Tādu Pāvulu uz
banku nevarēja laist, tāpat Birutu mājās. Tiem bija jāatpūšas tepat mansardā un jāizguļ kaut viens miegs.
Nu, vai esi apmierināta ar braucienu un Pāvula
kompāniju un vai sasniedzi kaut ko, ko cerēji?
prasīja
Nataša

Birutai.

Brauciens

un izrādes izdevās pirmklasīgi, bet sasniegumi, hm, gandrīz apmierinoši, saku
gandrīz!
Tikai gandrīz?! Es cerēju tevi sastapt smaidošu un
pilnīgi apmierinātu. Kā tad tā? Vai tad viņš tiešām man
tik uzticīgs?
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Tiešam gan. Un es tevi apskaužu. Nudien!
Egoistiski ņemot, par to man prieks. Viņš acīmredzot
sāk pildīt savus «pienākumus». Un tur nav mani ko apskaust. Laiks rādīs.

Runājām arī par varbūtējām sekām. Tas, protams,
viņu saviļņoja, bet galīgi jau nu nepārliecināja. Izbaudījām arī kādu varbūtēji skaistu mirkli, bet mūs visur traucēja novest to līdz aizmiršanās finālam.

Nabadziņi! Es tiešam no visas sirds tev līdzi jutu!
neapmierinātas ilgas.
Tās tomēr var būt ļoti daiļas, tāpēc par viņām vairāk ir dzejots nekā par pašu reālās mīlas faktu un aktu.
Tieksmes un nebeidzamās ilgas mūs uztur spēcīgā ierosmē
un
aktīvā, protams, arī permanentā mīlas agresijā. Te ir
tas daiļums.
Jā, tam varu piekrist, jo zinu arī, iko nozīmē kļūt
kaut daiļai, bet neauglīgai vīģei, kāda esmu es. Tu taču
Es taču zinu, kas ir

to zini.

Zinu, jūtu, bet palīdzēt nespēju. Mīlēt reizē divas
viņš kautrējās.
Nepraktisks, bet lāga cilvēks, kaut mums tas sāp.
Svētīju tevi tālāk gūt mierinājumu mūsu intīmos pārdzīvojumos. Interesanti un neparasti jau nu tas ir. Itin kā
kāda sakrāla sazvērestība mūsu starpā, bet patiesībā tas
viss tik dabīgi un vienkārši, tas mūsu specifiskais instinkts, kaut izsmalcināts.
Ak, mīļa Nataša, nerunāsim vairs par to, bet aktiviun tad, kā tu teici, laiks rādīs.

zēsim sevi,

Parādījās Pāvuls, kas jau bija stiprinājies ar karsta
groka glāzi, un puķaini stāstīja par savu pienākumu
pildīšanu izbraucienā, nododams sveikas no vecākiem. Bet,
tā kā viņš savu pienākumu pret banku nebija pildījis,
tad Natašai bija tūdaļ jāiet tas personīgi aizbildināt. Ko
viņa arī darīja, abus miega kandidātus saguldīdama kopā
uz
platā turku dīvāna un rūpīgi tos sasegdama, arī kalponei piekodinādama, lai tos netraucē. Tas apteksnei likās
ļoti savādi un tik neparasti, ka viņa atvērtu muti palikās
pilnīgā nesaprašanā par šādu mājas mātes rīcību.
«Lai brīnās, lai!» nosmīnēja Nataša, atvadīdamās no
mazās un piezīmēdama kalponei, lai tik arī
viņa neiemieg.
Tad

viņa mierīgi aizgāja.

Pāvuls, aptvēris Birutu, pieglaudās pie viņas un groka
glāzes ietekmē sāka sapņot vakardienas vizionāro sapni,

palaikam ieskatīdamies rudzu puķu
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acīs un

zagšus gaidī-

dams, vai atkal neparādīsies bizarās trešās acs kontūras.
Bet velti. Viņa kaimiņienes elpa bija mierīga, piere gluda,
Let rudzu

puķītes aizvērušās.
tu

Vai

atliek

mums

tiešām taisies iemigt? Laika jau izgulēties
pārpilnam. Parunāsimies šinī klusumā netrau-

cēti!
Partneres lūpiņas saldi smaidīja, kuras nevarēja nenoskūpstīt. Viņa tomēr klusēja, un atbildes skūpsts vairs nebija vakarējais, jo tur nebija salduma un kvēles.
Vai tu

gribi,

varu

Es

tiešam tik nogurusi? Kā tad
pavisam negulēt!

gribētu,
beidzot

dzētu,

es

turos un,

ja

lai tu arī
gulētu un mani sapnī reierunājās lūpiņas. Un tad atkal apklusa

saldā smīnā.

Kā tad tā? Ko tas nozīmē?

Pussēdus piecēlies un
viņai pārlaizdams, sāka nervozēt Pāvuls. Viņa taču
gulēja tāpat kā vakar, tikpat aicinoša. Kā Afrodīte. Bet
bez dzīvības, kā no marmora. To taču nevarēja ilgi paciest. Izlikšanās vai tiešām nevarība? Nogurums?
skatus

Pāvulu

sāka mocīt mostošās kaisles

velniņš, kuram vapienākumu apziņas viņš pilnīgi disciplinēti
varēja turēties pretī. Bet šodien vairs nē! Asinis dzīslās
joņoja, uzbudinājums auga, sākās jutekliskais paisums,
sākās kaisles kvēle. Viņš iekodās viņas lūpās. Viņa no
sāpēm gandrīz iekliedzās un atstūma viņu prom. Un, it
kā pamodusies no snauda, pārmeta:
kar aiz zināmu

Ja tu nevaldīsies, es celšos un aiziešu.
Nu, tad guli un nekārdini mani!
Pats tu sevi kārdini. Neskaties uz mani!
Es
tevis

nevaru.

Man tevī

jāraugās, tu mani mulsini. Jūtos

izslāpis.
Es

neesmu

alkohols.

Tu

stiprāka par to.
Lai es butu kaut nektārs, šodien tas nevar atkārtoties, kas bija vakar.
Var, var! Es varu zvērēt! Tas bija bezdibeņa malā,
un tagad to palaist garām būtu noziegums.
Tvert šodien netveramo gan būtu noziegums. Kad
mums
atkal varēs atmirdzēt svētlaimība, to rādīs laiks, tā
arī Nataša teica.

Kā, vai tad viņa to nojauš?
Viņa visu zina. Vai viņai tas liegts?
Ne! Viņai tas jazina, kaut arī to mēs nestāstītu.
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Nu, tad viss

ir

kārtībā. Un

es

guļu.

Arlaburitu!

Se

skūpsts.
Tas

bija rūgts. Ko tas viss nozīme?

mans
skūpsts tev liksies salds, tad tu to
Pagaidām ir tā: šodien tu, bet rītu es! Un tā
nekad viens otram nebūsim ne rūgti, ne derdzīgi.

Kad atkal

sapratīsi.
mēs

Pāvuls nopūtās, pagriezās uz sienas pusi un domāja,
domāja. Kad pēc brīža viņš vēl mēģināja kaut ko prasīt,
viņa vairs neatbildēja, viņa jau sapņoja. Blakustelpās
ieraudājās bērns un kalpone sāka to klusināt un žužināt.
Tas arī Pāvulu iežūžoja spirdzinošā miegā.

Kad pēc dažām stundām atgriezās Nataša, viņa atrada

gulētājus, kā bija tos atstājusi. Mugurām saspiedudziļā miegā dusošus, laikam sapņojušus. Viņa ilgi
raudzījās viņu mierīgās sejās un priecājās: «Nekas nav
noticis! Ak jūs, bērniņi, kaisles verdzini! Gan es izdziedināšu! Atbrīvošu jūsu sirsniņas no tās mīlas malārijas!»
Un tad gāja pie mazās Ņinas, kas viņai uzsmaidīja. Kļuva
rotaļīgi.
Pie pēcpusdienas kafejas viņi visi trīs kopīgi lasīja nupat pienākušo Viļuma Vēvera interesanto vēstuli no Frankfurtes pie Maiņas. Raksturīgā sīkā, kaligrāfiskā, pērļvirknes rokrakstā, kas atgādināja dievlūdzēja rožu kroni.
abus

šos,

Tur Vēvers jūsmoja par savu pirmo, viņam tik glaimojošo angažementu Frankfurtes pilsētas teātrī, kur pie tam
kā režisors darbojās bijušā Rīgas pilsētas teātra slavenība Marteršteigs.
Tur Vēvers

iekļuvis pēc smaga konkursa kā viens no
pirmiem Reihera augstskolas absolventiem. Tur viņam atklājoties tik plašas mākslinieciskas perspektīvas, ka viņš
patlaban nevarot ne uzdrošināties atgriezties Rīgā. Bet
ko viņš darīšot, kad būšot tur jau kaut ko iekarojis vai
arī pretējā
fiasco gadījumā. Solījās arī nolīdzināt iespējamā drīzumā kādas krājkases pabalstu aizdevumu, kādu
Pāvuls bija viņam aizbraucot pagalvojis. Minēja arī paredzamo sezonas repertuāru un Marteršteiga provizorisko
lomu sadali, kur Vēveram kā retam

psihopatoloģiska

am-

pluā pārstāvim bija paredzēts plašs un raibs lomu klāsts.
Piemēra dēļ: Francis
«Akostā»,
«Laupītājos», Uriels
Osvalds
«Vientuļos ļaudīs», bei«Spokos», Johannes
Hamlets ... Salīdzinot ar mūsmāju skatuves mākdzot,
slinieku guvumiem, Vēvera stāvoklis tur likās gluži vai
apskaužams.
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Tāds pats izcilus iekarojumu gājiens esot paredzams vēl
studējošo Gūtera un Marijas Leiko, Ruda Bunduļa un
citu nākamā aktīvā un turpat ārzemēs, kas jāliek uz mūsu
tautas zaudējumu konta. Izņemot Birutu un Zeltmati, kuri
no
turienes jau atgriezušies darbam Latvijā. Bet bez šīs
rezignācijas Vēvers intīmā plāksnē minēja kaut ko dīvainu
par savu iemīlēšanos kādā jaunā katoļu mūkā... un beigās vēl piebilda, lai nebrīnoties, ja šis kādā neveiksmes
gadījumā vai ekspansijas uzplūdumā metot visu mākslu
pie malas un iestājoties kādā Bernardiešu brāļu klosterī.
Nereti iegriežoties katedrālē to pārdomāt.
Kas par savādām, neizskaidrojamām un mainīgām
tieksmēm!
Te jau pašnieva un pretbrīnījās Pāvuls.
runa
sev
dveš no katras rindas. Dīvaini kompleksi!
Jā, kā redzu, patlaban ar Vēveru notiek tas, par ko
es
baidījos, vēl būdama Berlīnē,
paskaidroja Biruta..
Es tad, kā zināt, no Depšes un Vēvera aizgāju, bēgu,
pat pamezdama pie viņiem dažas savas grāmatas un lietiņas, piemēram, mazo brauniņu, no kura šaudījām, kad vēl
bijām «Auseklī»; atceries?

Ka

nu

ne!

To

nošaus viens otru

nu

...

gan

nevajadzēja viņiem atstat! Vel

Ko tad viņi darīja tādu tik derdzīgu?

Vajag saprast to mūsu te vēstulē. Pieprasi tā mūka
ģīmetni, lai atsūta, ja tas viņiem tāds tuvs draugs! Tad
redzēsim. Tas būs idiots izskatā.
Es

gan saprotu, ko viss tas nozīmē. Vēl būdami te,
izvairījās no sieviešu mīlas, tikai ķēmodamies ar
orientālo suģestijas spēku, paši seksuālā plānā virzīdamies uz omiofīliju,
gluži lietprātīgi piezīmēja Nataša.
Riebīgi mums, sievietēm, runāt par homoseksuālismu,
jo tas ir mūsu dabīgo tieksmju niecinājums un izsmiekls
mēs to sajūtam tāpat kā
un
personīgu apvainojumu,
rūgti piezīmēja Biruta.
Par šo grēku pret dabu, kuram dievamžēl padotas

viņi

dažas

sievietes savā lezbiskā tribādijā, nav vērts rugrēku neizskaudīsim.
Tāpēc ka jūs, vīrieši, vainīgi kā netieši pavedēji ar
savu
grēcīgo izvairīšanos no dabas spraustā instinktīvā
pienākuma, pārvērzdami to perversā, anomālā, ārprātam
arī

nāt;

ar

to

tuvā rīcībā

un

baudā.

Varbūt tas savā

ziņā ir arī tādu psihopātu ietekmēts,
seksuālpatologi literatūrā, kā Maksis Nordaus un Otto Veiningers. Pēdējais, apzinājis savu noziegumu pret sievieti, taču ņēma bēdīgu galu; un kaut tāds
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kādi ir slavenie

ķertu visus, kas spļauj sievietei viņas seksuāli tīra, godīga
sejā un dvēselē!
rūgti rezonēja Biruta.
Jā, to būtu pelnījuši
aizdomās esošiem mūsu

arī

daži labi

kiem, kā pats direktors klibais Leksis
Mīltautis. Tas mūs visus

dīgāki

no

tepat

sen

jau

dekadentiskiem teātra mākslinieun

džentlmeniskais

apkauno. Tad jau

nu
daudz gokā
to
dara
atklāti,
perversā seksualitātē
viņš ķersta «šircītes» no palaidnīgām ģim-

ir rīkoties

kaut Zibalts,

jo

nāzistēm, mākslas entuziastēm, viņa talanta cienītājām,—
Bet, gan viņi visi kādreiz
rūgti piezīmēja vēl Nataša.
uzrausies

uz

dabas atriebības, kad

Nu, tātad notiesāti

mērs būs

tie

pilns!
sodu

vainīgie,
saņems,
atgriežoties pie Vēvera, man arī tiešām vai drebuļi
iet pār muguru, brīnoties, kā estēts un dzimis mākslinieks
var
nošķiebties šādā perversā anormalitātē, ja tas izrādītos patiess minējums,
secināja apbēdināti Pāvuls.
ir

un

bet,

Nav

viņam gadījusies simpātiska sieviete, kas viņu
un uzņemtos šinī ziņā upuri, jo mūsu pacietība
ir upuris vīrieša neizmērojamā nepieticībā un neiedomājanetverami pārdabīgu, kur,
mos meklējumos tvert kaut ko
reāli ņemot, mīlas process un visa seksualitāte ir gluži
vienkāršas un dabīgas lietas un nemaz ne dzeja,
tā
valdzinātu

Nataša.

Jā, tā tas varētu būt,

šinī ziņā
piekrita Pāvuls,
slīpētas, disciplinētas
farmaceites, sirds, sāpju un ilgu klusinātājas, jo jums laikam ir kāda tikai jums zināma recepte, un tā mani līdz
šim ir glābusi kā laba tinktūra no pēkšņām zobu sāpēm.

jūs abas

ar

Birutu

esat konsekventi

Tā

noslēpumainā recepte ir Natašas personībā. Tā ir
visu piedodošā, saprotošā, taisnā dabīgā
rakstura recepte. Es jau pati nāku pie viņas pēc tinktūras
jeb drapēm, kuras arvienu ir mierinošas.
viņas brīnišķīgā,

Varbūt te raksturs, varbūt kas cits, neņemos spriest,
kroplis būtu jau tagad mans Pāvuls,
es
laimīgi neparedzētu, ko viņam var ļaut, ko liegt

bet nezinu, kāds gan

ja

kopdzīvē; īpaši seksuālā ziņā un sevišķi tagad, kad
kļūmīgas
pēc
operācijas es pati esmu kļuvusi gan izārstēta, bet pa daļai kā amputēta vai kā neauglīga sausne,
ko saprot Biruta un ko es viņai nenovēlu. Jo te nu mums
atklājas intelektuālas apdomības ceļš kā vienīgais. Un pa
to soļosim ar visu sievietes dziļo, svēto mīlas kaisli. Un
būsim glābti. Mazākais, mūsu naivais trio.
Labu brītiņu draudzīgais trio klusēja, itin kā saņēmis
mūsu

414

smagā prāvā galīgo spriedumu, kas viņus pašus gaiši apmirdzēja ar iekšēju nosvērtību un mieru.
«Ak, Nataša, Nataša!» domāja Pāvuls. «Tu jau runā kā
Pitija bezdibeņa tvaikos, un tas ir cik mistiski, tik klasiski,
un

laikam gan tev te būs taisnība.»

Norunājuši nākamo svētdienu kopīgi apmeklēt nelaiķa
Zeltiņa darbu izstādes vernisāžu, viņi šķīrās, jo Biruta
traucās uz mājām pie māmiņas. Sirsnīgi noskūpstījusi
Natašu, viņa komiski piedraudēja Pāvulam ar pirkstiņu
un
piedevām vēl izkāra savu veiklo, sārto mēlīti, kairinādama kā to nakti uz Cēsu ceļa, kad viņa mēdoši uzsauca
mēnesim:
Ei, sargies tu, vecais!
Nataša aizgāja pie mazās, bet Pāvuls nosēdās tūdaļ
rakstīt draugam Vēveram, pieprasot arī viņa jaunā, dīvainā sirdsdrauga mūka ģīmetni, ar kuru arī viņam būtu
tā suģestējoši interesanti iepazīties.

XXXVII

Pāvuls
ilgi stāvēja savas Zeltiņa atstātas portrejaspriekšā un pārdomāja paejošā «Vētras un dziņu» laika
epizodes. Nekā jau tur liela un grandioza nebija. Dziņas
kā pīļu dīķītī vai
gan, bet vētras mazas, neievērojamas
ūdens glāzē.
Bet lūk, trīs dievu doti mākslinieki pie tās uzrašanās
bija jau aizgājuši bojā. Tas jau tomēr bija kaut kas. Tomēr upuri. Kam? Kādai idejai, kādai vajadzībai, kādu cēloņu dēļ? Kādam nolūkam? Vispār kāda tam jēga?
Lai tas pagaidām paliek neatšifrēts! Taču ne tāpēc, ka
tas esot Pāvulam kā mājiens, kā «memento mori», kā toreiz ironizēja kolēģi...
Un, lūk, tepat uz tabureta guļ kā toreiz pamestā, nenotīrītā paletra ar visu krāsu ziedu, kurš jau izkaltis un galīgi sacietējis, pat pārakmeņojies, kā kaut kas aizvēsturisks. Tepat pašdarinātā pasteļu un krāsaino krītu kārbiņa un aizcietējušo otu žūksnis ar netīro, aprūsējušošpakteli. Eļļas krāsu tūbiņas gan bija aiznestas. Visas šīs
relikvijas liecināja un jautāja: «Vai bija vērts iet bojā,
mākslā sevi nepiepildījušam, tikai apliecinājušam, uzsākušam, mazliet pamēģinājušam kā rūgtu ābolu?»
Nē! Protams, ka upuris bija pāragrs, priekšlaicīgs, bezjēdzīgs, un tāpēc tik neizsakāmi žēl bija kā Grenciones
un
Martas, tā nabaga Voldemāra.
415

Nolicis

Zeltiņa

te atstāto molbertu mansardas

goda stūrī

lielo, krāsaino paletru,
pie klavierēm,
pakāra
kuras centrā
piestiprināja Zemgaliešu Birutas, Martas
Pāvils

tanī

šo savu bijušo draugu
Ozoliņas un Voldemāra Zeltiņa
un
pašnāvnieku piemiņas ģīmetnes, bet virs tā sērās tīto
ozola zaru vaiņagu.
Un tad tikai krāšņi ielogāto, savādo portreju nodeva
izstādei, kurai tā bija, tā teikt, nagla.
Ta

stūrī

ir

labi,

pie molberta,

priecājās Nataša, stavedama piemiņas
kad nav vēl viņiem cita pieminekļa.

Un man te vieta mākslas traģisma pārdomām kā
mauzoleja klusā, paslēptā kaktiņā. Un te es sev atgādinu savus «memento», kā tēvam doto solījumu pamest
skatuvi, kad tam pienāks vajadzīgais brīdis, tā sev pašam
doto direktīvu nemētāties vairs apkārt kā spožam vērdiun
tam arī pieņam, bet reizi noripot pie rakstāmgalda
radīt, radīt caur
lipt, un tad rakstīt, rakstīt, rakstīt
tinti un papīru jaunu mākslas realitāti, jo tas mans aicinājums, kuru diemžēl esmu atstājis novārtā. To man lika
pārdomāt Skalbes reiz pastāstītā pasaciņa par liktenīgo
vērdiņu. To teic arī šie trīs aizsaulnieki.
kādā

mīļā Biruta tev neļaus to darīt, bet
pievarēsi. Kas attiecas uz mani, tad
gan
varbūt pat atbalstīt šinī
no visas sirds varu tevi svētīt un
nodomā un solījumā. Tas arī viens no tiem smejamiem
«pienākumiem», kas tev jāpilda. Vispār laiks rādīs, ja arī
Ilgi vēl

varbūt tu

mūsu

sevi

būtu šaubas.
Natašas skūpsts kā apliecinājums teiktam Pāvulam likās
pat saldāks par tiem skūpstiem, kuri nesen viņu skurbināja Cēsīs. Un viņš, apskāvis Natašu, neviltoti domāja:
«Kā nu es varētu vai spētu šo savu mājas Mūzu atstāt vai
mīlā iemainīt pret citu, vai kaislē pielīdzināt citai? Nē, nē,
nē! Nekad!»
Tiešām
ram

viņi bija sapratušies pilnīgi un atdevās viens ottā, it kā tā būtu viņu pirmās kāzu nakts jubileja. Un,

ja viņam kādureiz bija bijušas šaubas par Natašas mīlas
saldkaisles tedcncēm, piemēram, kā toreiz Liepājā, tad
un
te nu vairs neatlika nekādu traipu, kādus varētu iedomāties viņas gan atturīgi aizliedzīgā, gan neatvairāmi pievilcīgā, no pasaules grēku plūdiem pasargātā baltā dvēselē.
Un vel

kas:

varbūt šoreiz, liktenim

tējot, varēja piepildīties viņu abu
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un nejaušībām spīiekšēji neapslāpējamās

ilgas pēc viņu vārda, ģintas un būtnes turpinājuma bezgalībā ne tikai meitas, bet arī pašu dēla veidolā bez kāda
iluzora citas, svešas, kaut arī Birutas kaisles piejāvuma.
Tas tiešām tad būtu neaizmirstams piedzīvojums viņu
kopdzīvē, kad uz nāves un iespējami topošas jaunradības
robežām varētu balstīties viņu tik vienkāršā mūža draudzība.

XXXVIII
Gluži vai par brīnumu, arī bez kādas liekas reklāmas
Zeltiņa pēcnāves izstādes vernisāža bija kupli apmeklēta,
sevišķi no skolu jaunatnes.
Un tas bija labs simptoms. Atziņa par nelaikā aizgājušā
mākslinieka talantu bija acīmredzot pati popularizējusies.
No Pļaviņām atbraukušā Sašas Strāla kā izstādes rīkotāja

īsie, pat strupie, bet izjustie vārdi par viņa nelaiķa draugu
Voldi

tika

vienkāršību
nirušo

uzņemti godbijībā, un visi šo māksliniecisko
apsveica dziļā klusībā, izņemot atkal reiz iz-

Jēkabsonu Kārli,

kurš šo klusuma

mirkli noslēdza

oriģinālu un spēcīgu dzejisku izplūdumu.
«Es nespēju vairs šoreiz klusēt!» Piesarcis, sirdīgi kāju
pirkstgalos saslējies, Jēkabsons deklamēja:

ar

Ja arī traucētu

es

Ja dzīve daudz ko

Voldim dusēt...

viņam liedza,

Pat akmeni tam maizes vietā sniedza
Un slavas oreolu skaudras ēnas
Tad nāve

laurus

Jo Volda darbi to

rija,

viņam vija!

mums

liecina:

Kur Ģēnijs dzīves rūsu niecina,
Kur pašas varavīksnes loku jauž,
Viss
Jel

dardedzīgi Volda mākslu pauž!

paraugiet

un

pārbaudiet:
spīd,

Vai maldu zelts tur

Kas ātri tumsā slīd?
Jel

paskatiet

un

atzīstiet:

Nē, nē! Tur Zeltiņš pats
Kā Auroras liesmu rats
Jau dailes
Un

veco

templim pāri brāž
drupās gāž!!

mākslu
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Kā stāstīja, to Kārlis kā zibenīgu ekspromtu uzrakstījis
tepat pa Strāla uzrunas laiku, papīra lapiņu pie sienas
piespiedis. Un par to neviens nebrīnījās, jo tas pilnīgi bija
dekadentu stilā.

sakustējās, lai apraudzītu diezgan
lielo gleznu, etīžu un grafisko zT
prāvo, ap
mējurnu klāstu, tad varēja novērot, ka apmeklētāju interese bija pacilāta. Pie daudziem opusiem stāvēja separātas
grupas, kas pārsprieda eksponātu glezniecisko satvaru un
apdari, analizēja, sprieda un pat debatēja par to.
Un sevišķi par nelaiķa plašo, brīvo, drošo krāsu triepienu, par viņa neredzēti brutālo, it kā nevērīgo un nevīžīgo vai arī pārdrošo gleznošanas manieri, kurā nebija
tukšumi un neizsegta un neapgleznota kartona vai auUn,

kad

nu

simts

viesi

numuru

dekla

plankumi.
atkāpjoties kādus soļus, viss šis krāsu triepienu un
piku haoss brīnumaini saplūda dzīvā, reālā, elpojošā ainavā. Vai tie būtu bērzu vai priežu vēra stumbri vai baltojošie krusti kapenēs kā dīvaini iluzori leitmotīvi peizāžu
un
landšaftu sērijā un tematikā. Tuvumā it kā sašķiebtas
Šauļu mājeles vai Vitebskas futūriski gāzelējošies katedBet,

rāļu
baltā
Gluži

torņi zināmā
blīvumā, kā

distancē

granītā

iztaisnojās
vai

un

marmorā

stāvēja

klasiski

savā

cirsti.

iluzoras dabas brīnums!

Ne tas

bija vizionārais spāņu Segantīni, jo krāsas Zeltiņam nebija spodrākas par dabas pelēcīgumu, ne tas bija
Kuindži, ne tā sekotājs impresijas pravietis, mūsu pašu tik
apbrīnotais Purvītis, ne krievu sapņainais Levitāns, ne
vācu Leistikovs, ne puantālais Grabars, bet nezin kas, lai
gan bija pie krieviem Pēterpilī studējis, bet ilustrators un
zīmētājs, gluži vai akadēmisks.
Ko viss tas nozīmēja? Vienkārša lieta: tas nozīmēja
Zeltiņa radošo patstāvīgo individualitāti, kādas viņa laikabiedriem nebija. Tāpēc arī viņš bija neparasts, nesaprotams un daudziem nepieņemams. Daži viņu dēvēja par
impresionistu, daži lietpratēji
par ekspresionistu, kā to
Pāvuls dzirdēja kādā aplūkotāju grupā, kura uzkavējās
pie viņa portrejas. Viņam pat neveikli kļuva, kad apmeklētāji piešķīra viņam nepelnītu interesi un vērību, laikam
salīdzinādami pašu oriģinālu ar Zeltiņa mākslas darbu.
Nesen dibinātās Latvju mākslas veicināšanas biedrības
locekļi interesenti tūdaļ sastādīja to darbu sarakstu, kuri
tika proponēti atklājamam biedrības muzejam, un tanī,
ietilpa arī Pāvula portreja. Vārdu sakot, vienā pašā ver418

dienā nelaiķa darbu vērtība bija pēkšņi cēlusies
kļuvusi kotējama mākslas biržā.
Ja tagad Voldis vēl dzīvotu, viņam bads nebūtu jācieš,
bet panākams tas bija tikai ar iepriekšēju pašnāvību. Un
tātad pareizs ir paradokss, ka
gleznotājam nāve ir arvienu nokavēta augšāmcelšanās.
Ļoti jūsmoja par izstādi Emīlis, Vulfs un Arturs Bērziņš, arī Matvejs, un no pēdējiem bija paredzamas pozitīvas recenzijas periodikā. Bet visvairāk priecājās un lepojās panākumiem teātru fotogrāfs Skariņš, kurš izstādei
bija par velti devis visa sava ateljē ērto augšstāvu, kopā
ar
Strāla mecenātu Vīksnu parūpēdamies arī par visu
izstādes
iekārtošanu.
un
gleznu
ielogāšanu
Nelaiķa
mākslinieki bija gandarīti un varēja cerēt iegūt
draugi
no
izstādes līdzekļus, kas bija nepieciešami nelaiķa kapa
pieminekļa uzstādīšanai. Tas arī bija izstādes konķrēti tu-

nisāžas
un

vākais

mērķis. Bet, kā tas mēdz arvienu sagadīties, arī
gluži nelaikā norisinājās fatāla katastrofa.
Atnācis uz piekto izstādes dienu labi agri no rīta, Strāls
nobijās no tās kā no spoka un palika stāvot kā verstu

šoreiz

stabs

grāvmalā, nezinādams, ko iesākt. Izstādes klāsts bija
galīgi izdemolēts un pārvērsts haosā!
Gandrīz puse Zeltiņa darbu bija no stendiem un sienām
nozuduši. To vietā karajās diženā nekārtībā un asimetrijā
Skariņa fotoatelejas mākslas produkti, visādi aktieru, mākslinieku un to grupu, arī teātra inscenējumu attēli, un, kā
domājams, ar speciālu nolūku viscaur te dominēja mākslinieču intīmie kailtēli, kuru te bija krietna un reta sērija.
Protams, darbi bija tehniski ļoti pieņemami, pat atzīstami,
jo ne par velti Skariņš bija mākslinieku uzticības fotogrāfs. Bet ko viss tas nozīmēja?
leradās arī Skariņš. Viņš uz Strāla kliedzienu:
Kas to
visu sacūkājis? Kas to izdarījis?
klusēja. Neatbildēja
no

sākuma

ne

vārda, bet tad idiotiskā mierā

ar

rādītāja

pirkstu badīja sev krūtīs un klusu izdvesa:
Te arī jēnijs! Klausīju sirds balsij un svēto praviešu
saucienam: «Parādies pasaulei! Tu esi svēts un karsts kā
vāpēts māla pods. Jo, kas nav ne auksts, ne karsts, to es

izspļauju
sāka

laukā.»
smiet

Pie tam

viņš tā kaunīgi iespļāva kaktā

Ha-ha-hi-hi!
Kur tad trūkstošie Zeltiņa darbi?
Tur
kambarītī... Ha, ha
tie jāpārkausē niknās
hejennas ugunīs, kur sirds drebēšana un zobu trīcēšana,
un

un

sīciņus ņirgas smiekliņus:

ēzes uguns neizdziest...

419

fotogrāfs Skariņš bija jucis!
bija redzams no putinām lūpu kaktiņos un izvalbi*
tiem acu baltumiem. Paldies žēlīgajam liktenim, ka ne
skaļi un nevaldāmi traks, bet, kā redzams, grimis klusā
svētulības un bibliskās melkulības mānijā, dementiā
Labi, mīļo Skariņ, bet nu iesim pie praviešiem!
Viņš padevīgi sekoja Strālam uz policijas iecirkni, un,
kad viņi kārtībnieka pavadībā atgriezās, viņus sagaidīja
vēl viens pārsteigums.
Pēkšņi ieradās tiesas pristavs divu nepazīstamu Skariņa
kreditoru pavadībā, lai aprakstītu visu viņa mantu.
Jo Skariņš bija arī bankrotējis!
Protams, ka viss izstādes klāsts palika te iekšā tiesas
aprakstījumā līdz lietas noskaidrošanai. Un tā izstāde bija
vilkušies tikai četras dienas. Pēc visu protokolu un aktu
sastādīšanas Skariņš kā rāmais tika atstāts kāda radinieka uzraudzībā tepat apakšā savos apartamentos. Uz
šķiršanos Skariņš noskūpstīja Strālam roku un teica
smaidīdams:
Slavējiet to Kungu, viņa kalpi, alleluja!
Un atkal smēja savus ņirdzīgos smiekliņus.
Vakarā daži izstādes rīkotāji, arī Pāvuls ar Natašu, ieradās Kazarova pagrabiņā, lai visam notikušam vilktu kaut
kādas konsekvences, pārrunājot arī nākošos plānus.
Atsauksmes presē bija spožas. Četru dienu ienākumi sedza pirmos steidzamos izstādes izdevumus. Tā ka tā lieta
nebija nemaz tik traģiska un neglābjama. Pāvuls kopā ar
Kazarovu, kurš arī bija piecenojies dažiem eksponātiem,
uzņēmās galīgu izstādes likvidāciju pēc laimīgi uzglabāta
eksponātu saraksta, ko tiem nodeva Strāls zem paraksta
un
garantijas gādāt naudas līdzekļus, ja tādi būtu vajadzīgi Zeltiņa darbu izņemšanai no kļūmīgā tiesas sekMākslas
Tas

...

vestra

nodošanai

pēc piederības.
savu
porciju kahetieša un nogubernatora
pasniegto šašliku, galīgi
garšojis smaržīgo,
nomierinājās un ironiski piebilda:
Nezin vai Voldim laimīgāki veiktos, ja viņš savu
pirmo un pēdējo izstādi sarīkotu tur augšā pie eņģeļiem.
Pārāk fatāls un maģisks cilvēciņš bija. Tur jau nu droši
vien viņam iznāktu varbūt vēl lielāks ļembasts
kaut ar
to pašu vienīgo debesu akadēmijas mālderi Sv. Lūkasu. Tā
ka par visu to tagadnējo līdz ar trako Skariņu varam tiešām laimīgi uzdziedāt vai to pašu
alleluja!
Emīlis tūdaļ metās pie pianīno, un pagrabiņu pāršalca
viņa svinīgais «Alleluja» ekspromts
fantāzija, kurš izUn
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un

tad

Strāls,

izdzēris

kuplāks nekā oratorijā «Messias», kuru
mīlēja dziedāt baznīcas koncertos Vīgnere-Grīnberģe.
Mēģinot līdzi dziedāt un aplaudējot, viņi visi nejauši radīja izjustu svētsvinības mirkli it kā par godu draugam
nelaiķim Zeltiņam.
Tas viņam, tas viņam!
Un ar to
sauca Strāls.
šabāš!
atliekot
visas
laiir
lai
Draugu esam pieminējuši,
kā
tas
te
stāv
rakzūdīšanās,
pagrabiņa
griestos
cīgas
stīts. Bet uz priekšu es apņemos mālēšanas izstādes rīkot
tikai uz laukiem, kā tas mums ar Ceplīti un citiem jau
lepni izdevās Koknesē un citur. Un, kad nu es tā Rīgā
esmu jau tikuši apskatījies, tad, jūs svētīdams uz turpmākām ēvērģēlībām, varu no jums vieglu sirdi arī šķirties.
Es atgriežos uz savu Bebruleju, kur tagad rudens pats
nāca tautiskāks un

tā

skunstīgi apmālējis Daugavas krastus. Un tie mani aicina,
tāpat kā Jēkabsonu tura pie gultas kājas piesietu viņa
sēž tur
jaunā sieva... Viendien ieeju pie viņa, redzu
esot Kārļa sieva
Hm ...
formīga lauku magone, saka
Pirmā dzirdēšana! Bet kur tad Kārlis pats?
lūk, apakš
gultas. Viņš tur šausminājās, jo viņam kaut kas varens
Es jau nu Kārli
jādzejo, un tad negrib, ka viņu traucē.
izrāvu laukā no pagultes ar visu dzeju kladi, tad, izvilcis
pusstopu, kā nākas, nosveicināju jaunā kārtā, arī magonīti
piespiedu ziedu lūpiņas apmērcēt brandavā. Tā gan! Nu,
tad līdz nākamām līkopām!
Strals neatturami šķīrās, dodamies pie braļa un tad uz
staciju.
Bohēmieši atgriezās atkal pie laicīgo lietu zūdīšanās,
jaunās vēsts par Kārļa slepeno apkāzošanos ietekmēti. Tas
bija tik negaidīti un neticami, kad visiem bija zināma viņa
tendence apprecēt pilsētnieci, ja ne skaistu, tad gudru un
...

bagātu, pēc kādas viņš ilgi un velti meklējās; un nu lauku
magone! Lai Ūsiņš viņus svētī!
Un lai Ūsiņš savām medus lūpam visus jus svētī!
iesaucās, durvīs parādīdamies, Edžus Vulfs.
Paldies!

dījām.
Kāpēc
Es

tā

atbildēja bohēmieši.
aizlaidāt

vēlējos

ar

Sašu

Mes tevi tieši

Strālu?

viņu aprunāties par

jautāja
savas

gai-

Edžus.

nākamās

komēdijas «Meli» dekoratīviem brunčiem. Taču Zeltiņu
vairs

nevaru

izsaukt

Ar to ir āmen!

no

es

aizsaules.

apliecināja kolēģi.

Nupat sumi-

nājām.
Kas tie par «Meliem»?

interesējās Nataša.
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Mīlas
vienu

un

un

sirds

mūžam,

atzinās

meli,

mums

par

Vulfs.

Tie

prieku, uzturēsies tepat

ar-

zem-

saulē.
atzinās Nataša,
Interesanti!
beidzot arī Kārlis tos ir uzvarējis un

Lūk,
tāpat Emīlis.
apprecējies! Noplūcis

lauku

magoni, vārdā Melitu ...
Apprecējis melus?! Nevar būt! Tiešām laimīgs cilvēks!
No piedzīvojumiem to varu
liecināt,
jūsmoja
Tur jau arī tad man būs materiāls. Jau pirmie
Vulfs.
meli ir to slēpt Bet šie meli ir saldi. Vai ne?
Ar rūgtam paģirām,
smīnēja Emīlis.
Lai nu kā viss tas beigtos, bet Pāvula laimīgi uztvertais komēdijas leitmotīvs, kas bija manā skumīgā kāzu
dienā, ir izrādījies produktīvs. Komēdija jau ir tapšanā.
Nemaz neatceros,
varbūt tas
atvainojās Pāvuls,
bija sakarā ar tavas pirmās mīlas maldiem, un, ja tā, tad
neminēsim vairs to.
sauca Vulfs,
Jo, lūk, nāk pati patiesības vaidelote!
uz
durvīm, kurās kā vīzija parādījās Natašas
gaidītā Biruta, sev līdzi vezdama kādu svešu, nemākslinieciska izskata kavalieri studenta tērpā.
Mans Jānītis!
iepazīstināja viņa visus ar savu

rādīdams

kavalieri.

beigtu

savu

Tikko kā

iebraucis

diplomdarbu

un

Maskavas, lai te

no

no-

izklaidētos.

Pirmais, zināmās intereses kūdīts, spieda viņam spēcīgi
Pāvuls. Tad Nataša, ļoti vērīgi to vērodama.

roku

Sis Pāvuls, par kuru tev esmu jau stāstījusi, ir tas
pats labais onkuls un ļaunais Mefisto, kas mani pievilināja Jaunajam teātrim, un nu es vairs netieku no tā vaļā.
Tu vari būt uz viņu greizsirdīgs. Un te Nataša,
viņa pirmais sirds upuris. Es tikai otrais, tā teikt, in spe.
Nemaz viņš neizskatās tik bīstams un aizdomīgs konkurents, kā tu to izmālē,
labsirdīgi teica Jānītis.un nosēdās pulkā blakus Vulfam, kas tūdaļ paņēma to savā aizgādībā, ieliedams tam kahetieti un teikdams:
Tc arī dekadentu students, kas
kad

nenobeigs, jo izlaidībā

un

savu

sirds

diplomdarbu

ne-

lietās viņš ir ārpus

konkurences...
Tad jau mēs kā īsti kurzemnieki varētu tūdaļ sadzert
brālības,
jūsmoja Jānītis.
Kā viņi vien otru a moment pazīst, ne tā kā mēs, vidzemnieki,
brīnījās Emīlis.
Tagad mācos pazīt arī vidzemnieces, lūk, Birutas
valdonīgā personā un ceru asimilēties.
«tu»
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Turies, Jāni, turies! Citādi
galda!
draudēja Biruta.
Nebaidieties, tas nenotiks!

mēs tevi

nodzersim

zem

iegalvoja Nataša.
varu
garantēt te pilproblemātiskais
nīgu drošību no pārdzeršanās vai pārmīlēšanās, lai kā tās
dāmas necenstos mūs arī pārvarēt, jo mums ir droša pretEs kā

Mefisto

inde.

Kāda?

Apdomības zelteris

un

sirds

paģiru groks,

arī karst-

vīns

vienaldzīgajiem.
Apskaužami, apskaužami! Tad jau te var justies ka
Bimini pasakainā salā.
Pilnīgi kā mājās, kā Pāvuls jūtas savā mansardā vai
es
Majoros un Zeltiņš aizmirstības kapā, kur uz kapa
krusta vietā iesprausta balta, kaila patiesība bez kāda
melu krepa klāta vaiņaga,
fantazēja Vulfs.
Te daudz jauna
smīnēja Jānītis.
agrāk nezināju.
sārto mēlīti
Jā, tādi briesmoņi ir tie dekadenti,
rekomendēdama savus kolēģus,
savam Jānītim rādīdama,
un tu, Jānīti, no viņiem māaizrautīgi čivināja Biruta,

Jauki, jauki!

varēšu novērot, ko

cies, mācies!
Man

desmitiem profesoru to jau ir teikuši, un es
paklausīgs, es tiešām mācos, visus šos gadus mācos,
kamēr jūs, kā dzirdu, pa savu mākslu izdzīvojaties kā pa
rotaļu, sevišķi mana Biruta, kas man tik uzsauc: «Pagaidi,
pagaidi! Tev izdzīvoties vēl laika diezgan! Nudien, apesmu

skaužami!»

iemaisījās Emīlis.
Nudien, kaut
plāksnē māksla un pie tās piesaistītā
sirds mīla vai kaisle nav nekāda rotaļa, tā turpretim ir
latenta traģika, to jūs varat novērot no neskaitāmiem mākslas un mīlas upuriem, jo arī īsti mīlēt ir liela māksla.
iesaucās Nataša.
Tas ir
Pareizi, Emīl! Pareizi!

Netrāpījāt

arī

vis!

dekadentiskā

jauki, ka tu mūs tā aizstāvi, jo mums sievietēm tas mākslā
vissāpīgāki izjūtams. Ir mākslā, ir mīlā ir kaut kas liktepārspēj visus mūsu individuāli cēlos nolūkus.
varu tikai sirsnīgi piekrist un pilnīgi saprotu
Emīli. Jānītis tur vēl ir naivitātes šūpulī, un tāpēc viņam
tiešām vēl ir jāgaida un jāmācās, līdz viņam atvērsies
nīgs,

kas

Es tam

acis kā

ērglim Puškina «Pravietī».
iebilda
pati nemaldītos te kā pa tuksnesi,
Birutai Jānītis.
Tu pati lāgā nezini, ko tu mīli, ko tu
nīsti. Tu vēl meklējies
Ja tu

...
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Nav taisnība!
Biruta zina,
protestēja Nataša.
viņa dara. Viņa pietiekami prātīga. Gan jūs redzēsiet!
priecājās JānīNu, tad jau es varu but mierīgs!
tas
viss.
ir
un
tis.
vēroju,
Klausos
Ta ari pareizi, jo skatuve nav dzīve un mīla ir tiešām augsta un dziļa dzīves māksla.
Jeb ģeniāli meli,
intriģēja Vulfs.
Jeb patiesības ārprāts,
piemeta Pavuls.

ko

Es

tomēr

nevaru
nomierināties,
rūgti turpināja
Kāpēc es mūzikas mākslā savu cēlo, patieso
mīlu izjūtu kā slogu, kā lāstu? Skatuves mākslinieki, protams, to ņem vieglāki, reālāki, jo viņi ar šo bezdibeni ir
apraduši, pat mētājas ar mīlu kā ar iepelējušu svētmaizīti
dzer vīnu virsū. Es dzeru vispirms
un nomierināšanās dēļ
vīnu un tad baidos pēc maizes sniegties, baiļodamies, vai
tik tā nav sākusi jau pelēt. Un tā sastopu tik maldus. Gaišāki nekļūst, un man šķiet, ka pār mani sāk sabiezēt kāds

Emīlis.

mākonis.

ledomas, savādas iedomas, veltīgas iedomas!
proMīla un pat kaisle nav važas. Palaižiet
testēja Nataša.
tās vaļā kādu starpbrīdi, mazākais, lai distancē starp jums
un
jūsu sirds partneri ieplūst jaunas vēsmas un jūs apun jūs atglāsta un atsvaigo. Tā pašiem drīz būs prieks
plauksiet.
Tā būtu laimīga raksturu sagadīšanās, kur varētu
riskēt ar tādiem mīlas eksperimentiem. Un tādu laimīgu
pārīšu ir maz,
piezīmēja Biruta.

Nelīdz arī tas, lai nezin kā
redzot
ir

tiešām mūsu

raksturu

esmu

izmēģinājies.

dīvainības

un

Acīm-

savādības te

nepārvarams šķērslis. Un tagad pat, nejuzdams aiz sevis
pārkāpuma, nekāda ētiska pārmetuma, es patiesībā
baidos pirms pusnakts stundas doties mājās, pirms tur nav
visi jau iemiguši. Lai tik es nedzirdētu tur pārmetumus,
kuriem nav nopietnas un vērā ņemamas nozīmes, un tiem
ir tīri anekdotiska nozīme. Nu, kaut tas pats klasiskais
pārmetums, ka es reiz, domādams ar viltu tuvoties kādai savai
simpātiskai klavieru skolniecei, noziedzīgi, ar nodomu
izdzēsis pie klavierēm lampu, tumsā tad apkampis apjukušo meiteni un mēģinājis to noskūpstīt. Bet tā tomēr izrādījusies tik apķērīga un ņipra, ka man tumsā devusi skalu
pļauku. Pat tās māmiņa to sadzirdējusi un izskrējusi no
blakusistabas savu meitu glābt. Un es esot bezkaunīgi nosēdies pie klavierēm un, neliekoties ne zinis, sācis kaut ko
briesmīgi bungot. Bet īstenībā un patiesībā viss tas varbūt
nekāda
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norisinājās gluži otrādi un lampu neizdzēsu es skuķa dēļ,
man
pēkšņi apziņā iemirdzējās un uzausa mans bēru
un
marša motīvs
es
vēlējos to tumsā fantazējot nospēlēt. Un tas tā aizgrāba meitenīti, ka viņa pati tiecās
mani saviem nevainīgiem skūpstiem apzīmogot, un tie nebet

netikli, bet manas Mūzas saldais skūpsts.
E! Atatjēdzos, bet apkārt bija tumsa
miņas, atmiņas! Rūgtas atmiņas, tāpat kā mani nesasniedzamie Parīzes sapņi. Tanī tumsā es saskatīju arī savu
Parīzes ilgu sapni. To ilgu sapni, kuru es nekad laikam
reāli nepiedzīvošu un tikai velti to tvarstu. E, es jums nospēlēšu savu neuzrakstīto marche funebre, man ir tāda

bija

ne

rūgti,

Un tad tikai

ne

es

...

acumirklīga iejūta, tikai nenodzēšiet ugunis!
Viņš aizgāja pie klavierēm.
Biruta zīmīgi saskatījās ar Pāvulu un Vulfu, pēdējais
kaut ko rakstīja uz papīra zalvetes. Nataša bija galvu atspiedusi delnās. Jānītis, šis skaistais Domesneses zvejnieku pēcnācis, šis spēcīgais jaunlaiku rēderis un vikings
dīgstošu safrāna bārdiņu, sapņaini aizvēris savas mēļās acis, rokas uz krūtīm sakrustojis, bija dziļi grimis ērtā
klubkrēslā un likās ir naivs kā bērns, ir izaicinošs kā jūras korsārs. Visa aina likās kā Balestrieri
populārā glezna
«Bēthovena sonāta». Atskanēja drūmi, nedzirdēti akordi,,
dīvaini strāvojoša, elēģiska melodija, kas nerāva kuģi bezdibenī, neraidīja nevienu tuksnesī, bet itin kā vilināja
ar

transcendentālās sfērās
šīs

un

svētlaimes

kontemplācijā,

ne

harmoniju tālās ieskaņās.
Vulfs pasniedza Birutai šādu lapiņu:
zemes

Divi...

(P.

un

B.)

Un tā

jūs, divi meklētāji,
Kā ēnas klīsiet tuksnesī,
Viens otra vairoties un bēgot,
Lai krustcelēs tur satiktos
Un atkal

...

ceļi izšķirsies,

Bet

ilgi stāvēs viens no jums,
kurp otris gājis,
Kaut ardievas tas sen jau mājis ...

Lai redzētu,

Izlasījusi Biruta to paslēpa uz savām krūtīm. Mūzika
pēkšņi pārtrūka kā pārrauta stīga. Visi atmodās kā norēgaina sapņa. Kaut kas disharmoniski nožvadzēja. Nataša steidzās pie klavierēm. Sakņupis
pār taustiņiem, Emīlis Dārziņš raudāja
...
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XXXIX

lielajiem metropoles teātriem Latviešu biedrības jeb
un Jaunā jeb Sabiedrības teātra, kā zināms, lielākos provinces un lauku centros, kā Liepājā, Jelgavā,
arī
Piebalgā,
Tukumā,
Kuldīgā,
Ventspilī, Valmierā,
Ērgļos un Vietalvā, kur bija biedrību nami, arī bija permanenti teātri. Bez tam tādas kā ceļojošas teātru trupas
Bez

Interima

grupas bijušo vecaktieru vadībā teatrāli
lauku āres, gan metropoles nomales.
Mazie, ceļojošie teātri sevišķi atdzīvojās

un

aprūpēja gan
kad

vasarās,

nedarbojās un aktieriem algas nemaksāja, bet
dzīvot tiem vajadzēja. Pilsonība jau visa neizbrauca dzīvot «jūrā». Teātra kāras publikas visur bija pietiekami.
lieli teātri

Pa

kūrortu

vietām

tad

arī

izrādēm

ar

mēdza

visvairāk

ceļot Kārļa Brīvnieka trupa kā solīdākā. Pa vasaru Pāvuls
nāca iepaun te nu
uz dažām izrādēm piesaistījās viņam,
zīšanās ar latvju teātra tēvu Ādolfu Alunānu. Nokalpojis
vecam «Māmuļas» teātrim desmit gadus, viņš galīgi sanīdās ar Latviešu biedrības runas vīriem un aizgāja uz Jelgavu, kur dibināja savu teātri, palaikam pats personīgi
dodamies

viņš pats smēja, lai sāktu
skatuves, kurai bija nokalpojis turpat trīsdesmit pieci gadi.
Tā jau mana mūža pensija,
ironizēja Ādolfs, —no
teātra uz teātri, tāpat kā pagasta nabags no viena saimnieka pie otra žēlastības un kroņa maizē
katrā sētā pa
nedēļai. Varbūt tad līdz nāvei arī paspēšu no visiem lauku
un pilsētu teātriem godam atvadīties, ja mani patiesi skaita
par šī samaitātā, pazudušā dēla «Teijātera» tēvu.
Sirms un pakurls viņš bija jau kļuvis, un pēdējais apstāklis suflierei bija jāzina, jo suflierus vīriešus viņš principā neatzina un vispār par saviem defektiem izteicās tā:
Bēthovenam dzirdi samaitāja un .to padarīja kurlu
slikti klavesīni, mani
vājas suflierkastes. Kas attiecas
uz sirmiem matiem, tad paldies
Dievam, ka viņi top sirmi.
Jaunībā bagātīgi daudz bairīša dzerdams, esmu pārāk sarijies alus putu. Nu viņas nāk pa matiem ārā, un es
atvadīties

uz

viesizrādēm. Jeb, kā

no

vesels kā rutkis!

Uzstājās viņš lielāko tiesu paša sarakstītās un aranžē«Visi mani radi raud», «Pagasta nabags»,
komēdijās

tās

«Džons Neilands», «Kas tie tādi, kas dziedāja» savās
cās, iemīļotās lomās, pārvēršot šīs lugas par dziesmu

kupleju
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spēlēm,

kuru

birums

bija

bezgalīgs, visas

veun

viņa

paša oriģināli, satīras un humora bagāti. Kuplejas tos laiļoti cienīja un līdzi tām cienīja arī Ādolfa zobgalību

kus
un

viņa «Zobgaļa» kalendāru.

Raksturkomiķis Ādolfs bija pirmklasīgs, īstas vācu skatuves rutīnas, tradīciju un kultūras audzināts un tomēr
atradis pareizu, līdzvērtīgu sava talanta pielāgojumu mūsu
tautiskam garam un valodai. Brīvnieku Kārlim, arī jau sirtādam pašam omulīgi apaļam komiķim, nebija
mam
un
plašā Ādolfa talanta, bet viņš bija cienīgs teātra tēva māceklis, sekotājs un kolēģis. Un tad var iedomāties, kādus
atzīšanas laurus viņi arvienu guva skatklaušos, uzstādamies abi kopā, galvenokārt kā neizsmeļami kupletisti.
Savās kuplejās Alunāns bieži pielietoja arī īpašu svilpīti,
prata diezgan jauki atdarināt lakstīgalas pogoviņa lāgā neskanēja, ja tur īpašā rezervuāriņā
neiepildīja konjaku, pie tam labas, mazākais, «trīs zvaigžņu» vai «Dubois» markas. Trīs zvaigznes, lai lakstīgala
lai nebaidās
publikas.
domā, ka vakars, un «ņe bais»
Brīvnieks arī izmēģinājās, bet viņam tā neskanēja. Totiesu
Ādolfa lakstīgala diezgan daudz dzēra konjaka. Izrādes
beigās, pārbaudot atlikumu, Brīvnieks arvien atrada pudeli
gandrīz tukšu, tā ka tikko atlika nosvilpties arī viņam.
Lai nu kā, bet šī lakstīgalas pudele Ādolfa viesizrādēs bija
obligāta. Pēc tam arī pēc izrādes Ādolfs ilgi bija omulīgs,
asprātīgs un negurstošs teātra anekdošu teicējs kompānijā,
kāda mēdza arvienu salasīties Alunāna godināšanai. Un
tad arvienu Ādolfs prata sakurināt tādu omulību, ka šādi
banketi izvērtās pa reizei tālākā «plostošanā», no kuras
Ādolfs spēja atžilbt labi ja tikai uz nedēļas beigām un
sagatavoties nākamai viesizrādei.
Šinīs izrādēs Pāvuls piedalījās viencēlienu operetēs «Vecais muzikants», «Nabaga students», «Mīlestības dzēriens»
etc. vai arī Alunāna lugu jaunraksturos. Par īstu skatuves
spēku Ādolfs atzina Pāvulu, kad iepazina viņa balsi un
temperamentu. Karlsbādē «Vecā muzikantā» Pāvuls palaida tādu traģismu, ka Ādolfs īsti nopriecājās: darbības
gaitā Pāvulam greizsirdībā un mīlas sāpēs jāsalauž sava
ar

kuru

šanu.

Un

mantotā vijole, lai tanī negaidot atvīšķi. To Pāvuls izspēlēja tik traģiski un
patiesi, ka nokrakšķēja visa nelielā zāle, vijole izšķīda
gabalos un vijoles nolauztais kakliņš ar sparu iecirtās
pirmā skatītāju rindā un taisni kādai elegantai jūrmalniecei klēpī; un viņa iekliedzās! Blakus sēdošais viņas zēniņš ļoti nobijies, skaļi raudādams, metās no zāles laukā;
no

vecā

rastu

muzikanta

naudas
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dāma, vijoles grifu uzmetusi atpakaļ uz skatuves Pāvulam
sekus, to tvarstīdama. Izcēlās

taisni rokās, dzinās zēnam

apjukums. Pāvuls pa to laiku aukstasinīgi pārsadauzītās vijoles izkritušo naudas kušķi, un,
skaitīja
Cik tad mangoji?
kad no zāles dibena kāds uzprasīja:
Oho!
Pāvuls lietišķi atbildēja:
Apaļu taukšķi!
zāles vidū

no

Un tad līksmi uzsaka

prieka

un

uzvaras

romanci:

Nava mīla vairs par kaunu,
Laima mūs spēj apveltīt:

Vijoli
Mīļai
Un izrāde atkal

var

gaja

nopirkt jaunu,
apzeltīt!

sirdi

sava

brašā ritmā.

Ādolfa

skepsi bija lauzis izrādes žirgtums, un viņš sāka
spējām. Kaut principā bija noskaņots pret šo dekadentu perēkli, kāds mākslinieciski apšaubāms. Kāpēc? Komentāros viņš neielaidās, un vispār
ar
viņu par nopietnām teātra lietām nevarēja runāt. Jo
savu
«vecmāmuļas» stilu viņš skaitīja par beidzamo sasniegumu teātra mākslas gaitās, pēc kura vairs nebija
kurp iet. Ne Interimu, ne Jauno teātri viņš neapmeklēja.
Un uz visiem jauninājumiem un meklējumiem noraudzījās
ar
aizspriedumu un ironiju. Te nu sāka atvērties tāda kā
iespējama saprašanās. Arī personīga tuvināšanās. Sevišķi,
kad Brīvnieks bija Alunānam pastāstījis tālākās izrādes
ticēt

Jaunā teātra aktieru

konsekvences.

pati izrādē pārbiedētā dāma, vēl diezgan piturīga atraitne, bija ar sava paziņas Brīvnieka
starpniecību piesūtījusi Pāvulam rožu buķeti un uzaicinājumu uz satikšanos, jo viņa izrādē esot tikusi tiešām Pāvula pēkšņi ievainota
nu
un
viņam būtu gan pienākums parūpēties par viņas dziedināšanu. Pāvuls tāpat simbolos un «caur puķēm» pateicās pikantai
atraitnei par
glaimojošo aicinājumu un buķeti un atvainojās par ievainojumu, jādomā, pašā sirdī. Jo viņš, ieraugot viņu sēžam
pirmā rindā, arī juties pēkšņi sirdī ievainots un tāpēc apgājies tik greizsirdīgi ar vijoli, tai galvu laužot un ziedojot to ka upuri daiļai nezināmai. Sis no šīm vainām domājot ārstēties mājā pie sievas, bet nezināmai ieteicot ārstu
speciālistu siržu kaitēs, un tālāk sekojošā adrese bijusi
atraitnītes patreizēja mīļākā
kāda Karlsbādes donžuāna
Proti,

kanta

tā

un

adrese, kuru Brīvnieks ka vietējais vasarnieks labi zinājis.
Par to tad nu Ādolfs ļoti nopriecājas un Pāvulam kā
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lāga bohēmietim kļuva draugs. Un, kad bija tam par
prieku izdzerts savs ducis bairīša, tad Ādolfs lika Pāvulam
«orķestra vietā diriģēt tukšās pudeles, pats piesvelpjot lakstīgalas stabulīti un Brīvniekam un citiem liekot uzspēlēt
«labu ķemmju mūziku», kas iznāca kaut improvizēti, bet
impozanti. Sevišķi Ādolfs smējās par Pāvula diriģēšanas
mākslu, kad mūziku uz tukšām pudelēm ar nažiem un dakšiņām taisīja aktrises un, pieņemot turklāt ķemmes un
svilpīti, gāja vaļā ne vājāki kā Snēfogta simfoniju orķestrī
Ālajoros.
diriģēt ir apmācījis mans brūKoļa
viņa roka. Tad nu pasveicini
viņu! Es nezin kad atkal ar viņu tikšos, jo viņa jau nekad
nav mājās, tāpat kā manis nekad nav Jelgavā. Vai tas nav
traģiski? Tepat vien netālu kopā, dzīvot un neredzēties!
Neredzēties! Ko nozīmē neredzēties? Uzspēlējiet, draugi,
nozīmē neredzēman Elzas motīvu, tad jūs sapratīsiet, ko
ties. Brīvnieks uzņēma kādu vienkāršu, melodisku dziesmiņu, kuru no otrā panta jau zināja visi. Ādolfs tūdaļ
Var redzēt, ka Pāvulu

ders

Jaunā teātrī. Tā ir

kļuva drūms un klusēja, galvu rokās atbalstījis.
arī jaunas, spējīgas aktrises un
Tas bija viņa meitas
lugu tulkotājas Elzas piemiņai, jo tā Jelgavā aizgāja pašnāvībā kļūmīgas, pārprastas mīlas dēļ. Nekad vairs neredzēties!
Sīs
smagās atmiņas, šīs
Ādolfu, pārsteidzot viņu pat

žēlabas

arvienu vēl vajāja
jautrākā brīdi. Bet, kad tas
mirklis kā mazs negaisa mākonītis bija garām, tad viņš
E! Gaudeamus! Brāļi, šodien priecaities,
uzsauca tik:
un
svilpoja savu lakstīgalas stabulīti, bet ne svešu, tikai
savu skatuves kolēģu pulciņā. Tādu, sev
par lielu gandarījumu, Pāvuls iepazina šinīs vasaras viesuizrādēs simpātisko, koleģiālo teātra tēvu. Sī koleģialitāte gan viņam
pēdējos gados bija sarukusi. Ja Ādolfs uzsāka «plostošanu», tad sameklēja sev palīgā vecos «Māmuļas» laiku
traģiķi AI. Miķclsonu, bonvivānu un zalonkokolēģus
miķi Aug. Vārnu-Vārtiņu, kamēr tas vēl elpoja, un buffotcnoru un raksturkomiķi Teodoru Valdšmitu, sauktu Fišiņu, paretam Duburu, kurš gan krogos dzērāju kompānijās nemēdza kavēties. Tad vēl varētu minēt patlabanējo
Jaunā teātra vadītāju Aleksi Mierlauku ar klibo kāju un
dīvaino valodu, kas nebija krogus draugs, bet īpatas intiun
īpatu tieksmju piekopējs, un tur Ādolfs kompanjonu sev vairs nevarēja sameklēt. Tik viņam vairs bija
palicis pēdējo, kādreizējo skatuves līdzgaitnieku, jo arī

mitātes
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viņa paša dzīves komēdija jau tuvojās finalam, kur jakrīt
priekškaram.
No

šādām

«plostošanām» nevarēja izvairīties arī Pābija tradicionāla studentu, ierēdņu un aktieru klejošana un klimšana no kroga uz krogu, no kompānijas uz
kompāniju, lai varētu savstarpēji pārrunāt ir nopietnas,
politiskas lietas, ir literāras, ir mākslas problēmas, ir paālēties un papļēguroties savās trijās četrās vietās pa nakti
pie šņabja un alus un pat izkauties vajadzības gadījumā,
un
izrēķināties ar saviem šķietamiem idejiskiem pretinievuls. Tā

kiem.
Sabiedrības

kapelmeistars Koja Alunāns
pievakarē sēdēja apakšā restorānā pie groka un alus glāzes un pārrunāja tālākos teātra nodomus repertuāra ziņā, starp citu,
arī par varbūtēju trimdinieka Raiņa lugu cikla realizēšanu,
jo līdz šim tas bija veikts tikai gadījuma veidā no reizes
uz reizi. Un te nu Koļam stāvēja priekšā liels uzdevums
visa šī cikla paredzamā muzikālā ietērpa un apdare. Un
Koļa apsveica jau iepriekš šo varbūtējo plānu, kur viņam
atkal bija paredzams nopietns, atbildīgs darbs pēc zināmas nīkuļošanas. Viņu nopietno sarunu izjauca tomēr kāda
kņada pie galdiņiem, kur bija apmetusies kāda studentu
vilderu grupa. Drīz no turienes atskanēja gari stiepts, bet
tomēr unisonā pieklājīgi
dziedāts korālis: «Mēs
šeitan
kas Pāvulam tūlīt atgādināja Gaitiņu
esam viesi...»
Ilzes bēres no «Mērnieku laikiem», pie kuru dramatizēšanas viņš jau klusiņām
strādāja.
Nobrīnījušies par šo dīvaino gadījumu, viņi ievēroja, ka
studentu grupa sastājas rindā un tad garā virknē viens
ar

Pāvulu

un

pēc otra iet

Jaunā teātra

Natašu kādā brīvā sestdienas

pēc kārtas kādu uzgodina. Painteresējušies tuvāk, viņi ieraudzīja, ka tur dibenā-pie tējas glāzes savā kuplā bārdā sēž
tik pazīstamais mācītājs rakstnieks Andrievs Niedra, laiuz

runā

un

kam

iebraucis

zāles

dibenu,

un

tur

itin kā

no

Kalsnavas.

Un

studenti,

izmanāmi

iro-

niskā

pamattonī glorificēdami Niedru, patiesībā to izsmēja,,
jo viņš esot savā laikā varonīgi apslāpējis revolūciju, saglābis carismu un baronu varu, kādreiz rakstīdams savas

slavenās «vēstules vecai

jaunai paaudzei». Tad nu šie,
pārmācītā jaunā paaudze, nevarot to mūžam aizmirst un pavisam nezinot, kā viņam izteikt savu pateicību
Niedra, apjucis no negaidītā jauniešu izplūduma,
no
sākuma ņēma to nopietni un tiešām gribēja to uzskatīt
vai par sevis godināšanu. Bet, kad daži no iereibušiem
kā

tā

...
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un

jau tiecās tvert un skūpstīt viņa cienīgo roku,
pāris nometās viņa priekšā pat ceļos, tad beidzot
Niedram kļuva skaidrs, ka viņu muļķo un izsmej, un viņš
piesarcis, uztraucies kājās, nezināja pat, ko iesākt, ko teikt.
Tikai skurināja savu vaska bārdu.
Te kā glābiņš tam radās kāds te gadījies vietējais, stuvilderiem

bet kāds

dents

korporants,

zina.

Tas vienā

uzsauca

kuru Pāvuls
mirklī

no

iestājās

izskata

pat mazliet pa-

Niedram par

aizstāvi

un

vilderiem:

Prom, kvekši! Ka jums
darbinieku?

nav

kauna riet ka

suņiem

uz

mūsu tautas

Kas?

Draugi, te

Te

mus

un

apvainos kāds korporelis?!

plātīt! Sadod tam pa kaklu un
Nezin
cienīgtēvu! Vairāk nekā!
kā būtu klājies korporantam, bet Nataša droši metās te
starpā, aiz viņas Pāvuls un Koja. Nu jau pret satracināto
vilderu pulciņu nostājās pieci. Kaušanos nemaz nevarēja
iesākt, jo klāt bija acumirklī arī viesmīļi. Un skandālistiem pavēlēja uz pēdām telpas atstāt. Ko tie, dūres vīstīdami, stipri lādēdamies un protestēdami, beidzot arī darīja.
Starplaikā Niedra bija gluži nemanot nozudis. Bet korporantu Pāvuls aizturēja savā kompānijā, lai neatkārtotos
pret viņu kāds ekscess vai nu te, vai sevišķi uz ielas. Kad
bija sapazinušies, pateicībā par ātru un veiklu skandāla
likvidēšanu, sevišķi drosmai Natašas kundzei,
korporants uzaicināja viņus visus trīs kā viesus savā korporācijā uz vakariņām, jo viņš izrādījās pats arī korporācijas
seniors. Par to viņš tūdaļ aizsūtīja uz konventtelpām savu
rīkojumu. Starplaikā varēja ar māksliniekiem ne tikai asprātīgi un joviāli patērzēt, bet arī vēl «paplostot».
«Plostu» viņi saka no «Stūrīša» jeb «Suvorova viesnīizsvied

nav

laukā

ko

lamas

ar

žaunas

visu

No vēsturiskā «Stūrīša» un «Arnīša», kur tik daudz
bija sēdējis viņu komilitonis, tagad slimais, traģiskais
dzejnieks Poruku Jānis, te dzejas pērles zvejodams. Te
apmetušies, viņi dabūja zināt, ka dibena aizlokā sēž lielais
Miķelsons un Fišiņš ar pašu teātra tēvu Ādolfu. Ko gan
vēlēties vēl vairāk! Bet, kā par brīnumu, to padzirdējis,
Koļa sēdēja pie savas alus glāzes gluži vienaldzīgi, lai
gan Ādolfu nebija redzējis varbūt jau kādu gadu, un Pā-

cas».

nesen no
Karlsbādes atnestais sveiciens arī nebija uz
Koju atstājis nekādu ietekmi... Ko tas nozīmēja? Kas tās
par tādām dīvainām brāļu attiecībām? Pāvuls varēja tikai
pabrīnīties. Viņi itin kā viens otru neatzina, tīšu prātu

vula
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Seniors arī

ignorēja.

ir tas mūsu tautiskais

par to

pavīpsnāja, sak, lūk, tas jau
pašlepnums, tas mākslotais savstar-

pējais indiferentisms, no kura cēlās atsalušais vienaldža
tips, kas patlaban sāka izveidoties arī pie mums. Tas tips,
kuru vairs nekas nevar aizkustināt, viss jau ir izjusts, izbaudīts
arī

zināms,

un

nāca

nav

uzmācošos

no

vairs par ko brīnīties. Varbūt tas
vecuma? Bet lielākais procents

vienaldžu

bija taisni jaunatnē.
no
spēcīga individuālisma, kādu tagad sludina dekadenti,» padomāja beidzot bažīgais seniors
un
aizgāja turpu arī viņus uzaicināt uz korporāciju. Pēc
«Vienkārši tas nāk

zināmas tielēšanās
un

un
pārrunām viņi beidzot sagāja kopā,
Koļam teica diezgan vienaldzīgi:
Ak tu, vecais, arī te? Nemaz nezināju

Ādolfs

...

Tu

tikjau pats no mums abiem tas vecākais...
pat vienaldzīgi pavīpsnāja Koļa. Un tad drīz viņi kāpa
važoņos un brauca. Seniors, protams, veda Natašu, pret
kuru viņš juta sevišķas simpātijas.

Kapec tu pret Ādolfu izturies tik vēsi?
prasīja pa
Vai kāds konkrēts iemesls?
ceļam Pāvuls Koļam.
Nekad

aplaizījušies kā telēni. lemesla arī
lipšana vienam pie otra ir lieks krāms.
Labāki tā vienam pašam, kā no kukuļa atgrieztam «buterbrodarn». Lūk, arī mūsu māsa, gudrā Luize, Birutas māte,
tāda pati. Dzīvojam gadiem tepat Rīgā; bet kad esam tikušies? Vai zini, šitā ir skaidrāki, labāki. Citādi tie tuvinieku
sentimenti ir tikai tāda mopsēšanās.
nav.

neesam

Vienkārši šī

Pāvuls

pirmo reizi dabūja dzirdēt šādu pārcilvēcību. Un

nu

viņam sāka noskaidroties, kāpēc nabaga vientuļā Biruta

tā

alkst

otras

to, kāpēc

šiem

līdzjūtīgas sirds un cilvēcīga siltuma. Arī
brāļiem, abiem lieliem māksliniekiem, tā

slāpst pēc aizmiršanās alkohola mērcē. Tā bija mākslota
konservēšanās, ja ne iedzimta zviedriska īpatība, jo
par Alunānu plašo dzimtu bija zināms, ka tie ir seni imigranti no Zviedrijas. Un tikai Biruta, tās māsa Aina un
viņu brālis, dižais politiķis un mūžīgais students Marģers,
no dzejnieka tēva
puses bija pilnīgi aplatviskojušies, pieņemot klāt šinī nozarojumā latvju Skujenieku asinis.
sevis

Kad brauciens sasniedza korporācijas telpas kādas Ma«Mans
rijas ielas sētas savrupākā, kur sienā bija cirsts
nams, mana pils», izrādījās, ka ceļā bija nozaudēts smagais Miķelsons. Tad nu ar sevišķu rūpību un īpašu ceremoniālu
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uzticīgos veda iekšā.

Paņēmis
pirmais.
Pie

no

durvīm

važoņa bukas degošu lākturi,
paris fukšu jautaja:

gaja

Ko šeitan meklējat?

Cilvēku! Hominem! Antropon!
Homines samus!
Seniors it

Seniors atbildēja:
Fukši

seniors

iegalvoja:

ka

šaubījās.

korporanti svinīgi aplieciDiogenes magnus! Homo adest, se presentens iti
domestices.
Tad seniors svinīgi uzsauca:
Bona fide, eamus! Per aspera ad astra! Vivat, cresUn, pagriezies pret
cat, floreat justitia, pereat tristitia!
rokās
arī
savam
kas
lākturim, teica:
sekoja
važoni,
pātagu
Vestibilā rindā

stāvošie

daži

nāja:

ad hotnines
tad vari
pareizi esi mūs atvedis
braukt mājās, ja negribi sētā gaidīt līdz rīta gaiļiem.
Fukšiī Samaksāt braucienu, atdot važonim lāpu un vienu
šņabi virsū!
Par
laternu
lūdzās važonis.
Divus, kungs!
Un nu
arī!
Lai iet! Sitam divi, citiem pa vienam.
Tu

—

,

varēja pieņemt viesus.
tūlīt sēdās pie
ievada, tikai iepazinušies
galdiem, kurus apkalpoja četri tukši. Vakariņotāju
bija savu piecpadsmit personu. Nataša un Ādolfs abpus
senioram, kuram priekšā nolika lielo benediktinera pudeli
kā ciemiņu kukuli, jo to pasniedza Nataša, kas jau nu bija
te gluži izņēmuma gadījums, tāpat kā pats teātra tēvs,
kuru nekad nebija_ cerējuši te redzēt, bet nu reiz tomēr
bija tas gods. Un Ādolfam arī ļoti imponēja šis apstāklis,
un viņš jutās ārkārtīgi omulīgi, un sarunās viņa asprātības
sāka
dzirkstīt. Sevišķi, kad
benediktinera liesmās fukši
Bez

kāda

klātiem

iesmā uzdurtas mednieku desas. Un, kad pirmā
stiprināšanās bija omulīgi ievadīta, seniors ņēma mājas
tēva vārdu, pats sevi brīdinādams
gari nerunāt!
Vispirms apsveicu mūsu konventā dārgo, necerēto
uzcepa

viesi,

mūsu

teātra

tēvu,

suminu

viņu

trīskārt:

sveiks,

sveiks, sveiks! Tāpat

viņa brāli komponistu diriģentu Nikolaju un teātra māksliniekus, no kuriem viens pa ceļam,
par nožēlu, nozudis. Jaunā teātra priekšstāves Natašas
kundzes personā, tai roku skūpstīdams kā visudrošākai,
suminu un atvainojos, ka te viss norisinās ne
stingras korporāciju komandas, bet gan ad libitum.
Tas tā šovakar, kur arī tikpat nejauši, bet bruņnieciski
zināmā incidentā Jaunā teātra telpās, pateicoties Natašai
un viņas kolēģiem, tika varonīgi aizstāvēts un glābts mans
personīgais un mūsu cienījamās korporācijas prestižs un
visus vēlreiz

pēc
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gods. Exest! Man vairāk par pateicības un atzinības izjūko teikt! Exest! Also, turpināsim ad libilum et
nav

tām

bibitum!

Ovācijas sedza šo īso, izsmejošo galda runu.
Viesi atbildēja ar veselu koncerta programmu. Ādolfs,
Kojām pavadot pie klavierēm, dziedāja kupleju par «fleksiberiem», Fišiņš
āriju no «Burvju strēlnieka», Pāvuls un
Nataša

krievu

duetus, noslēdzot

studentu dziesmu

ar

Kojas «Sīkiem pirkstiņiem» un pirmo, seno A. Jurjāna romanci «Egle» Pāvula izjustā dziedājumā. Visi bija aizgrābti par necerēto, reti labi tāpat ekspromptā izskanējušo
muzikālo momentu.

Protams,

pārgāja

uz

kopdziedāšanu,

deamus», «Nevis slinkojot», «Dievs, dod

sākot

ar

«Gau-

mūsu tēvu zemei»

un
galīgi nobeidzot ar svinīgo himnu «Dievs, svētī Latviju!». Savstarpējā un patriotiskā sajūsmā tālāk vairs ne
bija kurp iet, jo, kājās cēlušies, daži studenti pat rapie-

riem rokā

trīskārtoja himnu vai

asarām acīs.

Tad ņēma vārdu Pāvuls.
Pateicies par godu pavadīt

ar kolēģiem šo nesalīdzināmi
jauko vakaru viesmīlīgā korporācijā, viņš, tiešām zināmas
patriotiskas iedvesmas pacilāts, svinīgi nobeidza tā:
Nu,
tātad novēlēsim mēs visi vienprātīgi, lai visā drīzumā un
visā pilnībā realizējas mūsu himnas pravietojums un mūsu
visu sapnis
reizi tiešām dziedāt un diet mūsu pašu patstāvīgā Latvijā! Pereat, gadu simtu atkarība, verdzība un
krievu carisms, vivat, crescat, floreat, mūsu pašu neatkarīgā, brīvā, suverēnā Latvija!
Ovāciju un piekrišanas vietā, kādas cerēja sagaidīt Pāvuls, izskanēja neveikls, negaidīts klusuma mirklis. Nevarēja taču brēkt viņš viens pats, kaut arī piepalīdzētu
Nataša! Tas būtu nožēlojami smieklīgi. Ko tas nozīmēja?
Pāvuls jautājoši raudzījās seniorā, pēdējais it kā apjucis
blenza komilitoņos. Fukši aizgriezušies
šņaukāja. Fišiņš
jutās gluži nelaimīgs un šokēts.
Man jāpaskaidro,
uzsāka seniors, bet viņu
pārtrauca spējš rapiera trieciens par galdu, un kāds komilitonis dusmīgā un aizskarošā tonī sāka rezonēt un uzbrukt

Pāvulam:
Jums, godājamais
lietas
vien

klāstīt!

Muti

ciet!

džentlmen,

nav

pēc pastāvošiem likumiem
galvu par tādām izrunām. Vai

jūs atbildat ar savu
ko iedomājies, un tas vēl esot
dentu āksts un pekstiņš tāds!
tu
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re,

tiesības te tādas

Jau

mūsu

viesis! Deka-

Piesarcis seniors kliedza:
ņemu tev vārdu

dēl,

es

tevi

no

korporācijas

Nekā

nebūs!

uz

Kāpēc celt skandālu? Krustpret viesi izrukāju

par rupjībām
trim mēnešiem!

un

Es to

nepieņemu un protestēju joproopozicionārs. Sākās vispārīga rūkšana un
un
bija paredzama progresējoša skandāla

kliedza

jām!
vārdu

maiņa,

attīstība.
Pāvuls

nezināja, ko te lai dara, jo viņš bija runājis, kā
arī varbūt te neparasti, tad tomēr patiesi un no visas sirds. Nataša paspēja tikai ironiski iesaukties:
kad sākās kaut
Ofēlija, ej klosterī!
likās, pilnīgi loģiski, kaut

kas

jauns. Pie ārdurvīm izdzirda troksni,

un

tur sāka nikni

dauzīties.
Fukši ziņoja, ka korporācijā laužas iekšā, bozēm bruņojušies, kādi piecpadsmit iereibuši vilderu studenti un prasa,
lai izdod viņiem pašu senioru. Viņiem goda lietā esot ar
to vēl neizbeigti norēķini.
Nelaist!

iekliedzās seniors.

Aizsprostot durvis!

Divi fukši pa dibendurvīm uz policiju! Aicināt palīgā! Divi
lai izvada mūsu viesus! Citi visi ar rapieriem uz līnijasl

lepērsim viņus

pa godam!
Fišiņu, paķēruši līdzi dzeramo, paslēpās tepat
dibentelpās. Caur sētu pa otriem vārtiem izvadīja Pāvulu
ar
Natašu un Koju. Tur uz viņiem gaidīja tas pats lāga
važonis ar lāpu, tikai šoreiz izdzēstu.

Ādolfs

ar

lesvilpies, laimīgs, ka ticis prom no skandāla, viņš mūsu
bēgļus ātri vien notransportēja uz «Rotas» biedrību Avotu
ielā, kur «plostu» varēja turpināt. Jo pēc visiem šiem uztraucošiem notikumiem nekādi vēl nebija laiks doties mājup, bet vajadzēja atžilbt metodiski un racionāli, jo te
bija nakts lokāls, un tātad līdz rītam bija laika diezgan.
Te bija režisora greizacainā, apdāvinātā un sirsnīgā Rob.
Holcmaņa valstība: «Rotas» teātris, restorāns un kāršu
klubs.

Pašlaik

dibena

telpās kāda rosīga kompānija gāja
Ahā, arī
pie sevis tikai piecus vārdus:
Holcmanis ar greizo aci uzmanīja
kolēģi šonakt plosto,
banku: to turēja
Andrievs Niedra!
stukolkā. Norucis

...

Lēnam

par

tiltu!

viņš rekomendēja

spēlmaņiem.

Labvēlīgi pamājis ienācējiem, viņš vienīgam nakts viesmīlim, kurš izskatījās pēc miega mices, pavēlēja pasniegt
viesiem auksto groku un pats atkal nogrima kāršu partijā. Koja, pat savu glāzi neizdzēris, nokāra spuraino galviņu, šlipsīte tam kaklā sagriezās gluži šķībi, un viņš
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miegā sāka krākt. Pāvuls un Nataša saskatījās un sāka
sirsnīgi smiet. Logos sāka svīst rīta gaisma, arī itin kā
smaidīdama jaunās strāvas «plostotājiem».

XL
lenovks

Kazarovs dusmojās, kad uzzināja, ka viņa kun«plostojuši» kaut kur alus un brandvīna kabakos
un krogos,
teikdams, ka viņš jau arī varot kārumniekiem
te turēt pa kurvim alus vai pudelei spirta, ja kahetietis kļuvis apnicīgs. Un brīnījās, kā īsts gurmans vispār varot
kļūt neuzticīgs saulainai kvēlās Kahetijas spēka dzirai, apmainot to pret plāno miežu un apiņu sulu vai riebīgi rūgto
kroņa kartupeļu zupu.
Kā džentlmenisko «feinšmekeru» viņš tad arvienu minēja
Emīli, kurš nekad mutē neņemot neko citu kā tikai Erivaņas divgadīgo Nr. 2, pildītu puspudelēs, kas nebojājot ne
smadzenes, ne nieres, turpretī tās izskalojot. Pēc tam viņš
mēdza dziedāt elēģiski smeldzošās armēņu tautas dziesmas austrumnieciskā trīstoņu vienmu|ībā. Pretim dziedātās
mūsu sērās tautas dziesmas viņš priecādamies atzina
par
ļoti līdzīgām un brīnījās, ka sakrīt dažu vārdu nozīme, kā,
piemēram, govs armēniski arī bija goov, Cēsis jeb Wenden
viņam atgādināja viņa dzimtenes Vendenas apriņķi, un
viņš atkal kļuva jautrs un cēla galdā jau Nr. 3.
Tā šādās «plostošanas» paģirās te nupat bija ieradies
sen
no
ārzemēm gaidītais rakstnieks Jūlijs Vecozols. Par
des atkal

laimi, te bija
liecināties

arī Emīlis.

kaut

par

Te

viņš varēja tiešās

Parīzes

dzīvi, ka

tā

sarunās

nav

pār-

nemaz

tik

vilinoša, sevišķi mūziķim, kā viņš to bija sev iztēlojies,
sapņodams par šo pasaules mākslas bohēmas metropoli.
Vispār Vecozols bija ļoti, pat pārāk objektīvs savos ārzemju dzīves atreferējumos, kā jau šinīs piecos gados savā
ziņā izlepis un Parīzē asimilējies «rietumnieks».
Arī runājot par moderno literatūru, Vecozols vai izsmēja mūsmāju atpakajpalicību un nosebu kopā ar visiem
krievu dekadentiem.

Brīvās, simboliskās dekadences dibi-

cilts tēvs Stefans Malarmē, kas pēc Verlēna saucās
par simbolistu dzejas karali, jau gadus divpadsmit kā
bija miris, un viņa dekadentu salons
Valerī, Andrē

nātājs

un

2ids,
Lūiss, Klodels, Erolds un citi
bija diferencējies un izklīdis, bija uzradušās jau jaunas strāvas un virzieni, bet
mūsu
dekadenti mīņājās vēl turpat uz vietas ap savu
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nogrimušo kādreizējo manifestu. Jau labu laiku kā
Itālijā bija uzmirdzējusi jauna zvaigzne Tomaso Marinēti
ģēnijā ar savu «Futūrismu» un rokrakstos izplatāmo «Sang
Tumb Bumb», kas esot nedzirdēts dzejas šedevrs, tāpat
Pikaso ar savām bizarām gleznām un Pirandello ar komēdijām, kas pārsniedz katru Comedia de l’Arte kādreizējo
devumu. Spānijā tas jau atsaucies kā
gongorisms. Bet
kā preciozisms. Un pat Krieviju tas sasniedzis,
Francijā
jo tur jau, kā dzirdams, Pēterpilī ir savi egofutūristi. Bet
Rīga pazīst tikai dekadentus simbolistus! Tas taču ir
acīm redzams idejisks apsīkums mākslā, no kāda būtu jākaunas kultūras pasaules priekšā. Tik bargi un moderni
Vecozols kā autoritāte strostoja mūsmāju pieticīgo un sa•dzelmē

ticīgo jaunās strāvas dekadentu draudzīti.
Ko tur varēja taisnoties, ko oponēt? Viņš to negribētu
saprast.
No tā tikai

apbēdinājuma klunkurs metās visiem kaklā,
varēja noskalot dibenā ar sešgadīģo Nr. 5. To
tad arī godam dzēra, kas savukārt bija jāslavē Vecozolam,
jo ne tāda vīna, ne šašlika Parīzē nevarēja uziet, kādi bija
rodami tepat dekadentu pagrabiņā. Un Vecozols vai atplauka, kad pēkšņi no viņa gala padzirdēja Emīļa spēlēto
Debisī «Fauna pēcpusdienu» uz Malarmē poēmas teksta.
Nu, tas ir kaut kas sevišķs
te Rīgā pie dekadentiem dzirdēt šo retumu, kuru gan dzirdēju pa ceļam svilpojam Vijumu Vēveru, bet te, jāatzīstas, negaidīju!
Tik garš, tik plats!
iesmejas Mārtiņš Santeklērs,
kas te bija ieradies Muļķu biedrības darīšanās.
Bet nu par Veveru!
vedināja stāstīt Pāvuls.
Ko
kuru tikko

tad tas dara? Kā
Tas
var

tam iet? Nav labu laiku

dzirdēts.

abiem galiem. Un, ja tā turpināsies, tad
deg
drīz izkūpēt.

arī

Kad
notiktu,

no

tam butu kahetietis,

ko

uzliet virsū, tad tas

ne-

dziļdomīgi piezīmēja pienācis Emīlis.

Viņš jau
ko tas līdzēs?

Ķelne?!

dzesējas ar reinieti un pašā Ķelnē; bet
Turpat blakus slavenai katedrālei. ’
nu

brīnījās Pavuls.

Jā, redzējāmies Ķelnē.

Tur

viņš pilsētas teātrī indiarī tur ilgi
nepalikšot,
gribot tikt uz Berlīni. Nemiera gars! Zēl, ka viņam nav
franču orientācijas. Tas būtu īstais šarmantais preciozists

viduāllomās. Izcilus stāvoklis.

franču

Bet

izsmalcinātā, kaut ētiski mazliet perversā mākslas

bohēmā.
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Interesants taisni

beidzamais

piebilda

apstāklis,

Vai tad zināmas baumas par to ir pamatotas?
Frankfurtē ar
Pilnīgi!
apstiprināja Vecozols.

Pāvuls.

to

viņa

kāda mūka mīlu

un

bija nejauši iznācis

mazs

skan-

pārcelts uz Ķelnes klosteri, bet Vēvers
pārangažējies uz Ķelnes teātri, pat samaksādams

māls,

mūks ticis

un

tūdaļ

prāvo konvencionālsodu.
Patiesībā

tur

nājās Pāvuls,
kā

lieli

brīnumi,

rezignējoši ierutāpat

intīmām sirds lietām,

tur uz šīm

literāriem virzieniem, raugās daudz savādāki, iecietī-

uz

gāki

nav

jo

vieglprātīgāki nekā pie

un

mums.

un tāpēc es kā
piekrita Vecozols,
konservatīvāks šinī ziņā, starp citu, atbraucu šurpu arī
sameklēt te dzīves biedreni, lai to ņemtu sev līdz, jo mans
laikrakstu korespondenta stāvoklis un citas izredzes Parīzē ļauj šo luksusu realizēt.
ironiski un dzēlīgi pieŽel, ka es neesmu sieviete,

Kā redzat,

zīmēja Emīlis.
Nu,
aktrišu

teātrī

Tur mēs
Es

Parīzes

varam

braucēju koristeņu,
iesaucās

tāpat
jautri Santeklērs..

eksportu atbalstīt.

aktrisi

sirds lietās,

Raiņa

mums

atradīsies vai cik!

neprecēšu nekad, jo viņas nav stabilas
nesen vēl Šveicē pie
apgalvoja Vecozols,

Aspazijas

tikos

viņa bija
māksliniekiem arī nav
pašās
ideālas kopdzīves, kā to varējām mazliet manīt pie mūsu
dārgajiem trimdiniekiem. Starp citu, Rainis, kā jau simbolists, interesējas par šo māju dekadentiem un sūta jums
un

tādās

domās.

visiem

savus

Paldies!

pūtās Pāvuls.
Droši!

Viena

ar

Mariju Leiko,

un

aroda

sveicienus.

Tencinām,

visu to

dzirdējis, atviegloti

Tātad arī Marija ir

sev

no-

uzticīga.

Viņa patlaban beidz Vīnes augstskolu un ir
augstu karjeru. Bunduls, kā dzirdams, jau angažēts Vidusvācijā kā operas premjers, bet Gūtcrs licies uz
kino teātri un sapņo par kino mākslas akciju biedrības
dibināšanu, kuru tad viņš diriģētu.
Pasakainas ziņas, kā Šeherezadā!
priecājās Santeklērs.
Man šķietas, ka tās Vecozolam ir atzinīgi jāatmaksā. Ar ko gan mēs varētu viņu kompensēt? Vai zināt
ko, draugi? Mans priekšlikums ir
Vecozolu, šo precīzo
Sorbonnas bakalauru, uzņemt mūsu
Muļķu biedrībā kā
goda biedri!
Muļķu biedrība?!
pārsteigti un aizskarti brīnījās
ceļā

uz

Vecozols.
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iesaucās

Pareizi!

Emīlis

un

Pāvuls

abi

reizē.

ciniķis tā goda ir cienīgs! Honestus.
Vēl papildinājums,
pie
turpināja Šanteklērs,
tās pašas reizes uzņemsim par goda locekļiem arī Vijumu
Vēveru un Mariju Leiko, arī Rudi Bunduļu un Jāni GūViņš

kā

klasisks

teri, šo brīnumaktieru kvartetu! Tad

pilnīgs,

un

es

uz

to izsaucu

divas

mans

loms šodien būs

blašķes Nr. 5. Lai tad

izput vai visas nedēļas teātra honorārs!
sauca Pavuls ar Emīli, un
Pieņemts un reģistrēts!
pēdējais aizgāja pie pianīno uzspēlēt uzņemšanas tušu.
Uzņemšanas sveicienam skanot, Mārtiņš Gailis, kā Provodņika fabrikas leļļu nodaļas gleznotājs, Sabiedrības
Jaunā teātra korists, saukts Šanteklērs, arī topošais feļetonists un dekadentu Muļķu biedrības pastāvīgais sekretārs, svinīgi izņēma no sava portfelīša ādas mapi ar viņā

sietu

pergamenta loksni. Gubernators atnesa melnu un sarun divus spalvaskātus.
Vecozols, muti atpletis, raudzījās šinī ķecerīgā ceremoniālā un niķodamies iebilda:
Bet ja nu es nevēlos pieņemt šo pagodinājumu?
Tādi taisni mums ir vajadzīgi, kuri nevēlas. Tos un
visādus spītniekus un naidniekus mēs uzņemam kā prominentos. Paraugaities, kas tik nav te jau reģistrēti: daži pat
savām, no pirksta izzīstām asinīm te pergamentā kā Mefisto vekseļu grāmatā pašrocīgi ierakstījušies. Kas nevēlas, tos mēs sarkanu tinti te ierakstām paši.
Es neveļos!
tomēr spītīgi palika pie sava Vecozols.
Velti spārdīt pret dzeloni, Zaul!
pārliecinoši iesaucās Šanteklērs un nolika Vecozolam priekšā lepnu, zeltā
spiestu godakarti ar sarkanas tintes ierakstu: Muļķu biedrības goda biedrs dzejnieks, rakstnieks un publicists žurnālists Jūlijs Vecozols, Parīzes Sorbonnas augstskolas students bakalaurs.
Un karte, kā redzat, ar sekretāra un
priekšnieka parakstu un ēzeļa galvu zīmogā.
Pieprasīja
arī kartes pašizmaksu 5 kapeikas, ko beidzot Vecozols arī
samaksāja, atzīdams tādējādi savu uzņemšanu Muļķu biedkanu tinti

rībā.

Tiem citiem melnās kārtis izsūtīsim ar pastu,
jo
jau nepretosies šim godam. Bet bakalaura kungam
mēs solām sagādāt un visdrīzā laikā nolikt priekšā, tāpat
ka šo karti, sirds mežģīni, protams, ne aktrisi, jo mums
Muļķu biedrībā arī tādas pērles netrūkst.
Un tad viņi, sirsnībā atkusuši, salabuši, ilgi vēl
runāja
visādas muļķības, pastarpām
lāpīdami muļķīgās «plostošanas» paģiras.

viņi
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Un, kad Santeklērs trešā dienā Vecozolu iepazīstināja ar
palīga suflēzi, kura traki gribēja redzēt Parīzi, Vec-

teātra

nopietni pārdomāt, jo meiča bija
pietiekami pikanta, lai tai varētu

ozols teicās šo soli tiešām

diezgan glīta, ņipra

un

parādīt Parīzi.

pēc dažām dienām viņš turpat Kazarova pagrabiņā,
asistējot, nosvinēja ar suflēzi ātras un sirsnī-

Un

Santeklēram

gas saderības.

Tomēr Vecozols aizbrauca

viens pats, Muļķu
uz Parīzi
goda karti līgavas vietā pie vestes piespiedis,,
suflezīte, nabadzīte, bija stacijā nokļuvusi piecas mijo
nūtes pēc ārzemju vilciena atiešanas un nu rūgti raudāja,
vainodama muļķīgo pulksteni.
Satvēris meiču pie lindrakiem, lai tā žēlabās nemetas
kāda
zem
manevrējoša vilciena, Santeklērs piezīmēja
biedrības
...

tikai to:

Tu,

godu

mīļā, esi ģeniālā muļķe! Un tada
Muļķu biedrības kolēģijai.

vizē

tu

dari

visai mūsu

XLI

Muļķu biedrības statūts bija ļoti vienkāršs: tāda nemaz,
nebija! Biedrība sevi pārvaldīja autonomi un anonīmi..
Sēdeklis tai
Jaunais teātris. Arī šūpulis un aprindas.
Nebija vajadzības ne to reklamēt, ne reprezentēt. Tādas
biedrības nemaz nebija un nevarēja būt, jo valdība arodu
biedrības, sevišķi intelektuālās, neieredzēja un neatļāva.
Bet biedrība jau kopš laba laika pastāvēja un darbojās.
Pastāvīga priekšnieka tai nebija. Par tādu katrā vajadzīgā
gadījumā varēja uzstāties ikkurš, kas jutās tam morāliski
pilnvarots un nobriedis. Totiesu bija visa darītājs un zinātājs sekretārs. Tas tad arī biedrību saturēja kopā un reprezentēja vienumēr un visur.
Sis Santeklērs bija kā īsts rīta gailis, visa sadomātājs
un modinātājs,
un nebija mākslinieku
gaitās nekā, ko viņš
nebūtu zinājis un paredzējis, vai tas būtu aktieru streiks
algas neizmaksās dēļ vai jaunas lugas problēma, vai divu
trīs konkurentu spēkošanās mākslas un mīlas lietās. Viņš
bija asprātību, anekdošu, kritikas un satīras, arī karikatūras
magazīna, tāpat sabiedriskās dzīves faktu mudžekļa
novērtētājs un konfliktu un Gordija mezglu pārcirtējs, tiesnesis un soģis. Tā teikt, personificēta sirdsapziņas balss
sekretārs ar zīmuli
bija šis muļķu muļķis un fleksīberis
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un smaidu uz plānām, ātrrunātājām lūpām, gārsmiekliņu, bīdeļveiklu mēlīti, pelēki zibošām acīm un
medņa dzirdīgām ausīm. Kaut ārēji likās, ka viņš zina
tikai vervēt aktīvos biedrus un reģistrēt prominentos goda
biedrus, un iekasēt biedru naudas: no atsevišķa indivīda
3 kap. gadā, iestājoties biedros ģimenei, no sievas 2 kap.,
no
no bērna_ 1 kap., bet
goda biedriem 5 kap. līdz mūža
beigām. Ārpus konkurences lēti!
Bija jau arī savs literāri sabiedrisks žurnāls, tipogrāfijā
anonīmi iespiests, vārdā «Gudrais Muļķis».
Nebija atbildīgā redaktora, izdevēja laikam bija visa
Muļķu biedrība in corpore, tirāžs nezināms, bezmaksas izlaidums, bet šo izdevumu meklēja vai ar uguni un maksāja par to rubļos katru cenu. Laikam jau tāpēc, ka tur
kaut kas neatvairāmi pievilcīgs bija. Tā laikam bija patiesā objektivitāte visos jautājumos un sevišķi mākslas
dzīvē. Ne noslēpumu, ne aizkulišu vairs nebija, tas izbeidza visas apnikušās baumas, un tas bija veselīgi, ētiski.
Pats pirmais numurs jau bija liels notikums. Lapiņas
astoņas. Bet kas tik tur nebija iekšā! levadā nāca ļoti īsa
deklarācija:

aiz

auss

dzošu

Dievs

Tēvs, radīdams muļķi,
Zināja, ko viņš dara:
Viņš gudrībā dzina puļķi
No mīlas
Tad

un

no

gara

...

direktora Alekša Mierlauka
vaja krievu
Ģētes «Fausta» tulkojuma paraugs krievu mēlē:

naca

valodnieka

Ja izuči mnogo filosofi
I vsjakij drugoi nauk,
I tak

samo

jest durak!

Etc.

Ārijas:
Visu jūru muļķīši, atraisieties!
Muļķu sugas evolūcija;
Muļķu šķiras apziņa un cīņa;
Kā un kad staigāt uz trim kājām?
Korespondences no Muļķu pagasta;
Hronikas «Sic» un «Sapienti sat». Etc.
Un tā

numurs pēc numura. Izrakstījās tur ne šādi
tādi,
pirmklasīgi un prominenti rakstnieki, kuriem klusībā bija sasāpējusi tiranizētā dvēsele. Interese
bija tāda,

bet

gan

ka ir nekādu honorāru nevajadzēja. Visus laurus.no smiek441

Santeklērs, jo viss gaja anonīmi
izņēmumiem. Tā bija jāproducējas cariskās reakcijas laikos. Sak, «ļauj man caur asarām no sava rūgtā
vārda pasmieties»
kā to traktēja Gribojedovs un Gogoļs krievu mākslā. Te nu varēja visu minēto uzskatīt arī
kā mākslas dekadences gražīgo izpausmi. Lai arī būtu
liem rēkdams, savāca

ar

maz

kaut tā!

pieslējās Pāvula paveiktais br. Kaudzīšu
dramatizējums. Tad bija tikai tulun
lokalizējumi
sevišķi paša teātra tēva lugu
kojumi
tikai
viens: Dubura pārstrādātais
Dramatizējums
sērijā.
Deglava stāsts «Vecais pilskungs». Tad nu grūti bija Kaudzīšu Matīsu pārliecināt, lai neliedz savu atļauju. Viņam
likās, ka nebūs lietderīgi šo viņa un brāļa Reiņa pērli mest
dekadentu barā. Tomēr, apsvēris Jaunā teātra spējas un
sevišķi to apstākli, ka par visām izrādēm te un provincē
viņam ienāks puse no autora honorāra, viņš beidzot ieraTam

ļoti labi

stāsta «Mērnieku laiki»

dās

Gut.
pie Pāvula Valsts bankā un teica tam vāciski:
losgehen!
Un tā Slātavas un Cangales patriarhālās naivitātes, sacensības, liekulības un muļķības, arī morālisko ciešanu
epopeja nu teātrim bija rokā, kas arī «Gudrā Muļķī» svinīgi tika paziņots. Un bijušie «māmuļnieki» skaudībā tikai
mutes iepleta... Kā viņi paši nebija to agrāk iedomājušies izdarīt? Un dekadenti bija viņus apdzinuši.
Kā jau Vesclauskas viesuizrādē toreiz bija norunāts,.
«Mērnieku laiku» izrādei vajadzēja iet topošā, talantīgā
raksturkomiķa Gusta Žibalta kādas tur jubilejas beneficizrādē. Bet pirms tam vēl Aug. Golts šo jauno komēdiju
spieda brošūrā, lai tā varētu pārsteigāt arī provinci. Bet
Pāvuls pats ar gandarījumu sagatavojās Petaku Krustiņa
lomai, kas tad viņa teātra gaitās būtu viena no pēdējām.
Bet tad vēl daži starpgadījumi. Santeklērs bija Muļķu
biedrības goda biedros reģistrējis tikko no Maskavas ieraLassen Sie das

dušos farmaceitu

un

satīrisku rakstnieku,

arī

lielu teātrāli

Jūliju Pētersonu. Tam bija varenas ūsas, gandrīz vai kuplākas nekā nelaiķa Blaumanim, un staigāja viņš lepnā
«oktobrītī» un varen dižā «ķeizarmantelī», kāds te bohēmas
aprindās sen nebija parasts un ne pat redzēts. Un
īsi
un ātri iekaroja sev pazīšanos un draugus, un drīz
viņš
vien viņa satīra
«Sastingušās dvēseles», arī komēdija
«Seklā, pelēkā ikdienība» ieslēdzās Jaunā Sabiedriskā teātra repertuārā. Jo sabiedrībai vajadzēja svaigas, komiskas
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vielas.

Arī

dekadentismu

viņš tur bija sācis kutināt,

bija interesanti. Un, kad Pāvuls viņa «Sastingubija ideāli notēlojis vienu no tur izvestiem
dekadentu paraugiem, bālo vijoļu virtuozu, viņi abi ar
tas

un

šās dvēselēs»

Pētersonu sadzēra «tu» brālības

uz

mūžu.

komēdijas aktualitātes, kreisais rakstnieks, kritiķis, publicists un dramatiķis Andrejs Upīts, arī
iesniedza teātrim savu viencēliena draisku spēli «Homo
sapieris», kuru viņas kuriozitātes dēļ arī tūdaļ sāka izrādīt. Te nu Pāvulam atkal reiz bija izdevība tēlot galveno
lomu, pašu dekadentisko homo sapiensu Hjelmaru Sorengardu jeb mākslinieku Siseņzārdu, kā viņu savā neizpratnē nosauc viņa tēvs, pie kura dēls ciemojas. Bet kāds
lekārdināts

no

iznākums?
Blakus spontānai publikas piekrišanai un gluži vai ovācijām kā aplausu atraugas bija jāpārdzīvo arī trīs nepanikna saraušanās ar aiz kulisēm dežutikšanas: pirmā
rējošo ugunsdzēsēju par nevērīgu mētāšanos ar degošiem
papirosiem uz skatuves, no kā varot aizdedzināt vai visu
pēkšņas dusmas no pretspēlētājas pašas
teātri; otrā
primadonnas Tijas par pārāk naturālu kniebienu sānos
un
citur, pielaistu mīlināšanās skatā, kā casus turpmākam
daudzu dekadentisko bohēmiešu un
ienaidam; trešā
draugu pārmetumi, ka līdz šim neskartais un pozitīvais
dekadenta mākslinieka tips te ir ticis attēlots zaimojoši,
negatīvi un pat galīgi izkariķēts. Kā nu varot tēlotājs
sevi tā izpļaukāt? Tā teikt, izsmiet un iznīcināt pats sevi
uz

skatuves.
Arī Nataša

sevi

izgāzis

un

un

Biruta

no

šīs

smiedamās

lomas būtu

piezīmēja, ka Pāvuls
prātīgāki atteikties, lai

spēlē to kāds idiots.
Vārdu sakot, tas bija precedents tam apstāklim, ka aktierim esot jānes morāliska un varbūt pat krimināla atbildība par savu radīto skatuves darbu. Un visi skatuves
noziedznieki un slepkavas tūlīt pēc izrādes apcietināmi un

pēc tam tiesājami. Hamleta lomas tēlotājs, piemēram, jānotiesā, mazākais, uz desmit gadiem katorgā, bet Otello
lomas veicējam jāpiespriež karātavas.
Tas

nu

autoru

un

jaka, kas

gan bija kuriozums, uz kuru
Pētersonu kompānijā tukšot
arī

tika

darīts.

Tout

varēja
kādu

compendre

ar
luģeles
pudeli kon-

se

tout par-

donner!
Totiesu Petaka Krustiņa lomā Pāvuls
kopā ar ģeniālo
Zibaltu tiku tikām atspēlējās un izjuta
Ķenci
pēc minētā fiasco ārkārtīgu gandarījumu. To visi
slavēja, lai gan
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dziļākam literatūras izpratējam bija skaidrs, ka «Mērnieku
laiku» Petakā Kaudzīši bija aiz tautdarbības konkurences
un
slēpta naida kariķējuši ideālo tautas atmodas darboni
taisni četrus gadus pēc viņa nāves. Un
Kronvaldu Ati
tas, lūk, nebija nekas! Tur nebija morāliski nekas ko pārmest. Tātad divas mērauklas. Arī ar kaprīzo Tiju Pāvuls
salaba un pa draugam saspēlēja mīlas atklāšanas skatu ar
viņas cēli tēloto Oliņu Lieni. Un tā «Mērnieku laiki», sākot ar Jauno teātri, kur publika heroiski izturēja pirmizrādi no astoņiem vakarā līdz pusvienam naktī, pārstaigāja vai visas skatuves, izņemot «Māmuļas» Interimteātri
aiz saprotama savstarpējās nesaprašanās principa.
Un te nu «Gudrajam Muļķim» bija bagātīga viela visādiem artiķeļiem par godu slātaviski čangaliskās klasiskās
muļķības renesansei. Starp citu, te kļuva nemirstīgs kaislā
mīlas dzejnieka Virzas spārnotais aforisms: «Ja es būtu
cenzors, es nekad neatļautu izrādīt uz skatuves tādu bezdievīgu un tautu demoralizējošu gabalu kā «Mērnieku
laiki»!»

un

Padzirdējis par šo pēdējā laika vieglu lauru lapu ražu
šķīšanu Jaunā Sabiedrības teātrī, atkal pēkšņi uzradās

Jēkabsonu Kārlis
jau kā dramaturgs. lesniedza teātrim
drāmu «Divas māsas». Bez šaubām, luga tika

sadzīves

solījās uzaicināt uz ģenerālmēģijau pēc pāris nedēļām.
Jēkabsons priekā liesmoja, tāpat kā viņa lauku magone
mājās, kuru, kā zināms, principā viņš nevienam nerādīja.
Aktieri esot tādi ļaudis, kas viņam viņa ļaudavu varot
ļaunsirdīgi atvilkt un novest neceļos, un tā sabojāt visu
pieņemta
nājumu kopā

un

ar

autoru

kundzi

viņa dzīvi. Labāki lai jau viņa dzīvojot pa mājām svētīgā
pirmās mīlas kontemplācijā, un šis ieradīšoties viens pats.
Pēc pāris nedēļām viņš bija klāt arī neaicināts. Santeklērs
viņam paskaidroja, ka gandrīz jau bijis sasniegts ģenerālmēģinājums, bet te apķērušies, ka Vizbulim, tāpat Cehoir komēdija «Trīs māsas». Tad nu Jaunam teātrim
vam
būtu ļoti neērti un pat neloģiski degradēties repertuārā
tikai uz divām māsām, uzrādot gluži nevajadzīgu personālo redukciju, kur pirmklasīgu aktrišu ir vai cik.
Tas jau nu nieks,
piekrizdams solīja Jēkabsons,.
es tūlīt, ja vajadzīgs, pierakstīšu trešo māsu klāt. Lai
ir tāpat kā krievu Cehovam.
Labāk jau nu likt uzreizi četras,
ieteica Laukad labo, tad labo ar uzviju. Viena tad var saberts,
slimt,
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un

nekas.

Var arī to,

sievai, kas

tur

ņemt palīgā

piekrita Jēkabsons,
aprakstīta, ir tikai viena

kaut gan manai
māsa. Bet

es

varu

māsīcas.

kā šīs lugas režisors.
vajag apmainīt ar mazu
poniju vai āža buku, jo jājamo zirgu te pa trepēm nevarēs
dabūt augšā uz skatuves. Vislabāk būtu Kaukāza išaks.
Liksim kumeļu, kuru es varu likt atvest no savām
Ķēču lauku mājām,
proponēja Jēkabsons, kam režisors
piekrita. Un Jēkabsons atkal bija laimīgs, varbūt gan mazliet jauzdams, ka te kaut kas nav tā, kā vajadzētu būt.
«Nekas,» viņš prātoja pie sevis, «pamuļķošu es arī viņus
direktoru.» Bet tas nebija vairs vajaun tad tik runāšu ar
dzīgs, jo dienas kārtībā nāca citi Muļķu biedrības inscenēti
To

Bez

piekrita

var!

tam

to

zirgu

otrā

Zibalts

cēlienā

triki.
Tā kā

Zibalts

pārlieku bija lepns uz saviem donžuānispanākumiem pie cienītājām publikā un sevišķi tā
saucamām «šircītēm», t.i., kalponēm, šuvējām un pat vecākām skolniecēm, tad dabīgs bija tāds gadījums. Viņš
saņēma apdrošinātā vērtssūtījumā veselas desmit Varšavas
poļu nacionālās naudas loterijas vinnestu biļetes aplatu vērtībā ar vēstuli: «Mīļais Gustav
mēram tūkstots
Zibalt, lielais, mans mīļotais māksliniek! Visu mūžu grūtā
šuvējas darbā esmu iekrājusi šo nelielo bagātību. Aiz mīlas un cienības nododu to Tev. Lai mans vārds paliek nezināms. N. N. Rīgā.»
Žibalts no prieka apjuka un nezināja, ko iesākt. Rādīja
dāvanu vienam otram draugam, Laubertam, Šanteklēram
Pāvulam. Taisījās braukt uz Varšavu, lai šo mantu
un
realizētu. Visi viņu apskauda par šādu sievietes mīlu un
pašaizliedzību. Beidzot, šīs ilūzijas izbeigdams, Pāvuls
caur
Valsts banku noskaidroja, ka sūtījumam nav nekādas vērtības. Biļetes bija sen amortizētas ar nokavētiem
termiņiem. Tā Gustavam bija laba pamācība, par ko īpaši
iepriecināta bija Biruta.
kiem

Lielu

draisku

sacēla

direktoram

Aleksim

Mierlaukam

piesūtītā

lielpudele piecdesmitgadīgā Ungārijas vīna, ar
ko tad Mierlauks kā «feinšmekers» lielījās visā teātrī, sevišķi ar šī vīna aromu un izcilo garšu, pielejot to kā retumu pa pilītei tējai vai citai dzirai. Sis anonīmais sūtījums nāca no «Gudrā Muļķa» redakcijas un bija pasmelts
no
lipīgi saldenā Taškentas vīna mucas padibenēm Kazarova pagrabiņā, tikai iepildīts retā dekorējumā un labi nozīmogots.
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direktora Mierlauka
apmulsumu, kad
dabūja zināt.
Šī skandaliozā pudele nāca priekšā pat teātra sabiedriskās pārvaldes pilnsapulcē, kur nabaga Mierlauks ķepurojās, ka ar minēto vīnu laikam bijis nodoms viņu noindēt.
Kur gan oponenti centās aprādīt, ka bijis nodoms viņu tikai
izaicināt uz atklātību zināmo viņa peļamo seksuālo dziņu
lietā. Jo tās simboliski tā aizkorķētas, ka tām nekādi nekā retam ungāru vīnam, un nu tikai reizi
var
piekļūt
izdevies šo korķi izsist un ļaut aizkulišu baumām un tenkām uzsmaržot kā Taškentas saldajam vīnam, izplūstot
visā viņa buķetes kuplumā. Pusprivāti, patiesībā atklāti,
tika minēti fakti, piemēram, ar direktora protežēto māsasdēlu, jauno koristu un volontieru no Zemgales laukpuišiem un to «ēverģēli», kas «Telia» izrādē bija nolēcis no
balkona orķestrī un kļuvis par sievišķīgu baletdejotāju.
Var

viņš

iedomāties

to

Tika

minēts, ka šai nepierastai un nevēlamai omiomīlas
jeb, rupji runājot, omoseksuālai epidēmijai ir jau savi nozarojumi un paveidi, kuri sniedzas pat līdz ārzemēm, ko
pierāda baumas par Vēveru un Depši, tad vietējie adepti,
kā, piemēram, visas līdzcietības pelnošais, sievišķīgais un
talantīgais Tautmīlis Bērziņš, kurš nekur netiek angažēts
un perversā erotikā iet bojā.
Vārdu sakot, ir jau upuri, jeb tādi Narcisi ir paredzami.
Un te ap mums, kā parasts, spriņģo ikdienas pats galvenais āžkājainis fauns, skatuves dēļus saviem pakaviem
drebinādams, savus «evoi
je» degunā rēkdams un godīgas mīlas vestālienes, visas cēlās un daiļās aktrises
šokēdams un šķebinādams. Par to sevišķi uztrauktas un
satracinātas bija Nataša, Biruta un Tija, arī viena otra
koristēm, kas šo antimorālisko stāvokli nojauta un vēlējās panākt skaidrību. Citādi vienumēr tas tika mazdūšīgi
noklusēts. Nu bija pienākusi reize to visu atklāt. Daudztalantīgā Tija bija uzmetusi simboliski mitoloģisku un dramatisku tēlojumu «Dievu lakats», Biruta varēja pastāstīt,
no

ka

lielais trimdinieks Šveicē ir uzmetis simbolisku traģēdiju «Turaidas Maija», kuras liktenis un bojāeja saistīta
ar kādu burvju lakatu. Un nu vajadzēja tikai šo lakatu atsegt, un viss atklātos un taptu reiz skaidrs. Bet kas to izdarīs? Nejauši gadījusies pudele neīstā Ungārijas vīna?!
Šantcklērs, opozīciju direktoram stutēdams, izmēģinājās
gan šā, gan tā, bet šoreiz «Gudrais Muļķis» cieta savā ziņā
fiasco.
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Liela

progresīvo

un

marksistisko darbinieku kopsapulce

definēja to visu kā teātra intrigu
dumu, kas vispārību
atklātībā

būtu

nevar

un

un

blēņu tenku izpau-

nedrīkst interesēt,

un

iznests

skandaliozs, mākslas

odiozi

muļķīgs, pat
dekadenci balstošs privātu attiecību un intīmo indivīda
tiesību aizskārums, kas nekādi neietilpst Teātra Sabiedrības kompetencē. Opozīcija pret direktora morālisko stāju
tika noraidīta. Un iznākumā galalēmums bija tāds: «Direktors Mierlauks ar dramaturgu Pāvulu tiek komandēti
uz Kastanjolu
Šveicē pie lielajiem trimdiniekiem Raiņa un
Aspazijas, lai ar autora piekrišanu un līdzdalību izrediģētu ievērojamās traģēdijas «Uguns un Nakts» pirmtekstu
tās nekavējošai pirmizrādei Sabiedrības Jaunā Teātrī.»
Būvtehniķis Alksnis tika iecelts par īpašas apakškomisijas vadītāju šī uzdevuma realizēšanai.
«Gudrā Muļķa» aprindu un repertuāra komisijas sapnis
bija piepildījies: teātris beidzot uzsāka gluži jaunu kursu
pats sev par glābiņu, jo uz «Telia», «Zelta zirga» un
Andrejeva «Mūža dienām» un «Cilvēka dzīves» vai «Nogrimušā zvana» ilgi vairs nevarēja turēties. Un Raiņa
lugu sērijā bija vēl paredzamas «Indulis un Ārija», «Pūt,
vējiņi!», «Turaidas Maija» un vēl citi darbi. Teātra kā
jaunās strāvas sociāli idejisku simbolu paudēja nākotne
bija iezīmējusies un līdzi tam jauns, svarīgs laikmets teātra mākslas attīstībā.
Tomēr

dzis
kal

ungāru vīna pudeles velti nebija sprāsmējās gandarīts Santeklērs. Un turpat atsadrūma Kastanjolas komandējuma dēļ. Tur iznāca
no vecās

korķisl

necerētas komplikācijas.
Pāvuls
neveļamas

ļinājumu

nekavējoši noskaidroja, ka Valsts banka it kā
politiskas piegaršas dēļ viņam šo dienesta atva-

nevar

dot,

tik

un

tā

nav

ko

domāt par šo vilinošo
mest banku

svarīgo Kastanjolas braucienu. Tamdēļ
butu
pārsteidzīgi, bet te gan bija pamācoša
ka diviem kungiem reizē nevar kalpot un ka
sak prasīt profesionālas uzupurēšanās, bet ne
un

alternatīva,
māksla

jau

ideāla dile-

tantisma vien.
Sanākuši pārrunāt stāvokli pie Jūlija Pētersona, kurš
bija apmeties piektā stāva mansardas bohēmiskā pansionāta, taisni vis-a-vis teātrim, un kur dzīvoja arī Tija, de-

kadenti

pie labas kafejas ar spirtu un benediktincri drīz
plānu, kurš tad arī tika izvests.
Brauca, protams, Mierlauks. Pāvula vietā būtu vispareizāk] braukt primadonnai un jaunai literātei Tijai, bet tā
atteicas braukt Mierlauka kompānijā, tāpat Biruta. Izmekvien izlēma rīcības
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lējās tad

Laubcrtu,

Zibaltu, bet

jauno, apdāvināto
ļoti bija izcēlies «Zelta
zirgā» savā ideāli tēlotā jaunākā dēla Antiņa lomā.
Te nu bija tas punkts, kura dej galīgi saduga Santeklers.
Viņš atzinās, ka ir neglābjami samīlējies pikantajā palīga suflezītē, sākot no tā traģiskā gadījuma, kad viņa kā
saderināta līgava taisījās līdzi braukt rakstniekam Vecozolam uz Parīzi. Bet nu viņam to bija atvīlis Teodors
Amtmanis, solīdamies to ņemt sev līdzi uz Kastanjolu. Jo
viņai traki gribējās redzēt ja ne Parīzi, tad šoreiz Sveici.
Ehē, kāda apžilbinoša un nepārvarama mīlas kombinācija!
Protams, aktieru kolektīvs šinī steidzamā gadījumā un
sarežģītā mīlas traģēdijā nekādi nevarēja savu lēmumu
aktieri

ne

Teodoru

ne

Amtmani,

kas

grozīt Santeklēra labā, un tas palikās tukšā.
Tad viņš savai sirds pārsteidzībai noturēja

nežēlīgu

tiesu.
No nākamās sezonas viņš pārgāja uz Interimteātri kā
raksturtēlotājs. Izkāpa no sava mākslas šūpuļa Jaunā teātrī, tā pārvarēdams visas neizdevības un kļūmes, arī pasacīdams ardievas «Gudrajam Muļķim», kurš laikam gan
nu
bija savu laikmetu pārdzīvojis un nu bija itin kā jau
lieks.
To

viņš īsi publicēja žurnāla pēdējā numura pēdējās rinSillera traģēdijas «Fiesko» klasiski zīmīgo izteicienu: «Moris savu darbu ir padarījis, moris var iet!»
•Savu atvadīšanos no Jaunā teātra Santeklērs sarīkoja
dās

ar

nekavējot un taisni tanī momentā, kad pēc beigtas izrādes
Kastanjolas ceļotājiem bija jākāpj važoņos, kas pie teātra
gaidīja, lai tos novestu stacijā uz ārzemju nakts vilcienu.
Ceļotāju izvadīšanu un līdzi tam Santeklēra oficiālo atvadīšanos no teātra izveda ar piemērotu svinīgumu Muļķu
biedrības simfoniju orķestris paplašinātā sastāvā.
Tas bija viss Jaunā teātra sabiedrības personāls, viss
koris un mūziķi ar volontieriem, bet solisti un pilnmākslinieciskais aktieru ansamblis ad libitum un, protams, arī
skatuves tehniskais sastāvs ar meistariem un apgaismotājiem, un rekvizitoriem, sevišķi svarīgos gadījumos arī skatuves un zāles uzkopējas un biļešu kontrolieri, beidzot, pat
garderobes un biroja darbinieki un pat daži restorāna
viesmīļi, nobeidzot ar sētnieku vai viņa kundzi un meitu.
Daudzmaz
pilnīgā sastāvā apmēram simts un piecpadsmit personu. Katram no dalībniekiem bija rokās kaut
kāds

instruments daikts vai teātra rekvizīts,

līdzību
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varēja radīt kaut kuru ritmiski

kuras paar
muzikālu troksni.

Samazināts

orķestris gāja parastā

zosu

gājienā viens aiz

pa divi trīs tā saucamā slēgtā rindā.
lēniem marša vai polonēzes soļiem kā ballē un iedami

otra, paplašināts

Gāja
spēlēja

improvizētiem instrumentiem, ritmiski
kājām, piedziedot vai piesvelpjot tam klāt,
protams, pamatā liekot skatuves tam-tamu, orķestra instrumentus, bungas un paukas, ģitāras, cimbalas un ermoņikas, retu reizi arī kontrabasu, ko tad stiepa divi palīgi
tačkā, un tai bija piedziedājums: «Mazs, mazs krodziņš,
vārdā Brasla,
tur skan pijole un basa ...» Kad orķestris
uzstājās stabilā vietā, piemēram, aktieru gada svētkos, tad
uz

vēl rībinot

saviem

ar

piedalījās arī tādi instrumenti kā šujmašīna, piena centrifūga, harmonijs, leijerkaste un pat pērkona rūcienu mašīna
aizkulisēs.

Orķestra soļojums arvienu sākās

no

skatuves, apkārt te-

ātra zālei, pa galvenām trepēm otrā stāva zālei visapkārt
tad garderobes un biroja telpām cauri, un tad restoun

rānā, pēc vajadzības uzkavējoties, nospēlējot serenādi vai
koncertu, noturot attiecīgu spiču, un tad pa to pašu ceļu
dziesmas
atpakaļ. Melodijās
izmantoja tautas
«Rīga
dimd», «Kur tu teci», «Līgo laiva», «Seši mazi bundzinieki»
vai arī kādus populārākos šlāgerus no restorāniem, piem.,
«Šņāci, Minna!». Vadošo motīvu uzturēja ķemmju spēlmaņi, kas gāja pirmie kopā ar diriģentu, un tad tikai nāca
bungas, kastroļnieki, trumuļnieki, arī panninieki un pudeļnieki ar galda rīku un trauku muzikantiem.
Ēriks
Permanentais simfoniju diriģents arvienu bija
Lauberts, pirmklasīgs, kaut gan mazliet pakūtrs raksturtēlotājs, tenors dziedonis un absolūti muzikāls entuziasts
ar izkoptu vadītāja žestu, in
spe dzimis kapelmeistars. Viņš
šo milzīgo Muļķu biedrības orķestri retos svinību gadījumos, kā arī šoreiz diriģēja ar tādu aizrautību, ka publika
arvienu dziedāja līdzi kā kādās mistērijās.
Un šis ritmiskais skaņu haoss bija neizteicams un neaprakstāms, to vajadzēja dzirdēt. Tas ir aizgrāba, ir drausmināja savās neaptveramās niansēs, jo viss tas plūda pārliecinātā, neaptveramā, kaut joviālā aizrautībā, radošā
improvizācijā, bet, tā teikt, no sirds, ir liegā rotaļībā, ir
pērkonīgās brāzmās.
Atsveicinājušies no aizbraucējiem, nodevuši tiem komplektu iesietā žurnāla «Gudrais Muļķis» kā prezentu Kastanjolas trimdiniekiem, orķestranti atplūda atpakaļ teātra
aizkulisēs, atstādami Jūlija Pētersona un Pāvula kompānijā pie glāzes alus skumstošo Santeklēru.
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Par

vienu

muļķi te nu būs mazāk, jo «gudrais» arī
viņiem līdzi... Bet viņa, viņa sēž jau un gaida
tā domīgi nobeidza savu atvadīšabraucējus stacijā,
no
teātra pašaizliedzīgais Šanteklērs. Tur aizbrauca
nos
dzimtenes ņiprā suflezīte, viņa pārsteidzīgā mīla.
no
aizbrauca

Pētersons
to

un

Pāvuls, mierinādami

Šanteklēru,

paņēma

smaržīgās kafejas to pašu vakaru tika izlemts jauns izdevniecības plāns: tā kā «Gudrais Muļķis»
savas gaitas acīmredzot patlaban beidza, Pētersons proponēja pārnest tā darbību atklātībā, izdodot jaunu literāri
sev

līdzi. Pie

Un tas tapa, kuram par uzkļuva Šanteklērs
Kamēr Kastanjolas braucēji uzkavējās Šveicē pie Raiņa,
Alksnis te attīstīja
intensīvu priekšdarbību «Uguns
un
Nakts» pirmizrādei, kas prasīja prāvus līdzekļus, kādu Sabiedrības kasē nebija. Un uzvedumam vajadzēja būt nebijuši krāšņam un varenam. Progresīvā presē parādījās
uzaicinājumi šo pasākumu atbalstīt, un sabiedrībā izplatītās subskripcijas listes pildījās ziedojumiem. Šim fondam
tika rīkoti pilsētās un provinces centros speciāli vakari,
kuru materiālie guvumi tika iepludināti viņā diezgan sekmīgi. Būtu tagad te rīkotājos Benjamiņš, kas toreiz tik
dedzīgi ķērās pie teātra organizēšanas, tā lieta veiktos vēl
sparīgāki. Bet vecais avīžnieks bija licies uz izdevniecību
un, sākot ar kapeikas avīzi jeb tautā saukto «mušpapīru»,.
bija jau ceļā uz lielu preses orgānu, kāda mums trūka un
kas solīja idejisku paspārni un darbu no dekadences
apsatīrisku žurnālu «Dadzis»

...

ticamu līdzstrādnieku

...

rindām

izaugušai veselai jauno rakstnieku plejādei. Arī tas
bija solis uz kuplu nākotni. Arturs Bērziņš par to vien jau
sapņoja un tēloja arī Emīlim visādas izredzes.
Kad atgriezās Kastanjolas ceļotāji un dievamžēl bez suflezītes, jo tā atpakaļceļā bija nozudusi, nekādas sensācijas
nebija, jo viņa aizlaidusies uzmeklēt savu saderināto uz

Parīzi.
Bet
iešanu

Santeklērs bija izārstēts
no

un

jau nožēloja

savu

aiz-

teātra.

Nu

ķērās konkrēti pie Raiņa lugu sērijas. Talantīgajam
Kugam bija avansēti visi dekoratīvie darbi. Visa
muzikālā apdare
Kojām Alunānam, par ko viņš bija
jau domājis un «Ugunij un Naktij» šo to jau paveicis,
pieņemdams arī Pāvula proponēto oriģinālmelodiju vīru
korim trešā cēlienā «Dēj tavu acu liesmām». Tika
jau saJānim

dalītas
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Tijai

lomas: bez kādām

pati Spīdola

un

šaubām primadonnai staltajai
pēc tam Ārija; liegajai Birutai

pēc tam Vizbulīte un Baibiņa, neirastēniķim
Melnais bruņiUģis un Gatiņš, Zibaltam
nieks un Mindaugs, pašam direktoram, pilnīgi dabīgi,
viltīgi lišķīgais Kangars, Laubertam
Koknesis,_Pāvula
Natašai
viena no raganiņām, ha, ha! Laba dejotāja! Tur
Laimdota

un

Amtmanim

bija viņiem abiem ko līksmot, ha, ha! Pāvulam nekā!
Bet kur tad pats Lāčplēsis? Jā, kas tad tēlos šo mušu

mitoloģiskā eposa centrālo varoni? Kas? Ilgi domāja Mierlauks. Nekā nevarēja atrast. Repertuāra komisija arī izgudrojās šā un tā un gluži veltīgi. Kā tad lai nu izrāda
šo tik plaši izreklamēto traģēdiju, kad nav tēlotāja pašai
galvenai lomai? Skandāls!

pašās beigās, kad jau, tā teikt, visi striķi
priekšlikumu: «Mūsu teātra tēvs Ādolfs
dziedāt bez pudeles laba konnevar likt savai lakstīgalai
jaka. Sāksim šoreiz mēs arī šo nevainīgo paņēmienu.»
Labi! Atnesa pudeli trīszvaigžņu «Dubois». ledzēra katrs
Tad

trūka,

pa

Pāvuls

nāca ar šādu

«nikolaškai»,

arī

Nikolajs Alunāns ... Nu?

noLāčplēsi teļos neviens cits ka Ādolfs Kaktiņš!
teikti proponēja Pāvuls. Tas bija petardes sprādziens!
Ko-a?! Tas jau tēlo tikai večus! Vai tas bija joks?
Viņam jau vel nav izkoptas dzirdes, viņš detones, lai
iebilda Koļa.
mani tāpēc nemopsē ar šādu projektu,
Viņam jau nebūs nemaz jadzied, tikai jadeklame,
\
paskaidroja Pāvuls.
Tomēr tam jānotiek muzikāli! Varbūt es taisu tur
melodeklamāciju,
tiepās Koļa.
Viņš jau reiz man
gandrīz izgāza serenādi «Melnās maskās».
Bet Lāčplēša maskā viņš neizgāzīs nekā. Nevienam
nav tāda varena stāva
un tik dabīgi varenas balss, un tēun
centības, un apzinības kā šim jaunalotāja sprieguma
jam talantam, par ko es galvoju,
uzturēja savu paradoksālo priekšlikumu Pāvuls. Un pamazām oponenti aprima un apstājās pie šīs vienīgās kandidatūras.
Es jau arī biju par to domājis,
atzinās Mierlauks,
tikai šaubījos.
Lai tad iet! Pamēģināsim!
Kad Kaktiņam nolika priekšā Lāčplēša lomu, viņš mazliet nobāla un prasīja:
Vai tas nopietni?
Protams, ka nopietni,
atbildēja Mierlauks.
Bet ja nu es atsakos,
zondierēja tālāk Kaktiņš.

Tad mēs

esam

Ak tā?! Tas
mais
visā

tintē,

man

patīk!

atzinās direktors.
Sāka

vareni

smiet nāka-

Lāčplēsis, paķēra lomu, iebāza kabatā un, izslējies
Drīzāk man atņems dzīvību
augumā, nozvērējās:
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nekā šo

lomu!

Nu

jūs visi esat

man

maisā!

Kad

pirmais

mēģinājums?
Mierlauks, labs cilvēku pazinējs, vecākā autoritāte teātra
un
rutīnā, priekā un laimē sadrebējās. Un

mākslas stāžā

viņam kļuva valgas brūnās acis.
Viņš spieda spēcīgo Kaktiņa mūrnieka roku un čukLai Dievs tev palīdz!
stēja:
Viņa māksliniekā dzīve smags dzirnu akmens bija novēlies no vecā, stiegrainā kakla, un viņš brīvi uzelpoja.
No šī momenta bijušais mūrnieku amata pulieris Ādolfs
Kaktiņš droši kāpa stikla kalnā kā pasakainais «Zelta
zirga» Antiņš, lai nonestu no tā lejā kā Saulcerīti tur dusošo

vareno

savu

mākslinieka talantu. Un

atdotu, ziedotu

to tautai!

Bet Kastanjolas trimdinieks, dzejnieks Rainis, savā mazajā otrā stāva istabiņā, vēlā, klusā vakara stundā dziļi
noliecies pār savu dienasgrāmatu, tanī priecīgi drebošu
roku ierakstīja šādas nervozas, grūti salasāmas rindas:
«... Tātad
iepriecinošs fakts: Jaunais teātris beidzot ir
ķēries nopietni pie «Ug. un Nakts» iestudēšanas. Nezinu
tikai, kam varēs uzticēt pašu Lāčplēsi. Arī atbraucēji to
nevarēja pasacīt, kas ir dīvaini. Vispār uz pārrunām es
biju gaidījis citus, kompetentākus literatūrā. Bet jau nu
iztiksim. Domāju, ka M. lugu nesabojās. Tur taču ir arī
vēl citi lietpratēji.

Zēl, ka es ar dekadentu aprindām savā laikā nenodibināju tuvākas attiecības un saprašanos. Varbūt es viņus
būtu pasargājis no liekiem maldiem. Bet ar visu to varu
laimīgi konstatēt, ka literatūras izpratnē un teātra kultūrā
Pat atmēs stipri maināmies uz skaidrību un
uz augšu.
vestais joviālais «Gudrais Muļķis» mani pārsteidza. Tur
izmanāma starp rindām tāda kā tāla noskaņa jaunam laikmetam.»
Sīs rindas

bija zīmīgas. Jo tiešām pēc jaunās strāvas
dziņu» dekadentiskā posma mākslā bija mūsu
kultūrā iezīmējies itin kā jauns laikmets.
«Vētras

un

XLII
Jūrmalas

beigām.
Ņinu māsas Alīnes aprūpē,
kas te bija atvilta no Cēsīm, ļoti omulīgi bija izdzīvojuši
vasaru
Majoru klusā nomalē, zālēm un ceļmalītēm aizaugušā Helēnas strupieliņā, no kurienes bija omulīgi tuvu
Pāvuls
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ar

sezona

gāja

Natašu

un

uz

mazo

stacijai, ir līdz jūrai un, protams, arī līdz Horna
Pēdējā tad arī bija īstā bohēmiskā veldze
simfoniskos koncertos, kur varēja sastapties ir ar Emīli,
ir ar Bobkovicu, kuri, kā parasts, dzīvoja kopā Karlsbādē,
netālu no Brīvnieka. Emīlis šovasar sevišķi daudz bija
komponējis. Arī «Rožainās dienas» bija sekmīgi virzītas uz
priekšu, jo Emīlis mēdza strādāt kaut lēnām, apdomīgi,
bet totiesu aizgūtnēm. Turpat netālu bija Edinburgas pusē
Vulfs, bet Biruta ar Jānīti bija savu cerību tiltu apmetuši
turpat aiz dzelzceļa, Lielupes pusē. Vārdu sakot, jauka
ir

līdz

koncertdārzam.

kolonija. Jānītis bija izbraucis beidzamo reizi
studiju lietās, lai tad no tās.galīgi atvadītos.
Biruta, bieži nākdama gar Helēnas ielu, arvienu paķēra
līdzi Pāvulu kā pavadoni; un tad par ko tikai tur nesev
varēja izrunāties no pašiem sirds dzijumiem! Biruta nu
arvienu vedināja Pāvulu uz fantastiskām lietām. Piemēram, abiem vajagot saņemties un aizmukt uz kādu vientuļu salu jūrā un tad tur bez rūpēm dzīvot un dzīvot. Un
mīlēt pilnīgi brīvi un netraucēti. Un izmīlēties līdz beidzalai vairs nekad nav ne gribas, ne vajadzības
mam. Tā ka
pēc cilvēcīgas mīlas, bet lai būtu sasniegta pati svētlaimība! Tas jau izklausījās ļoti vilinoši un jauki, un Birutai
pašai šī fantastika patikās vai līdz aizrautībai.
Pāvuls tad mēdza oponēt ar iebildumu, ka jau diezgan
tālu fantāzijā ir aizbraukts un tas sevišķi ērti ir izdarāms,
ja šādu aizbēgšanu no dzīves izdara ne faktiski, bet rakmākslinieku
uz

Maskavu

stiski.

ir, novelē. Un arī atzinās, ka Biruta viņam ar
fantāzijām ir devusi jauku un aizrautīgu literāru
tematu. Un viņai ziedots mīlas tēlojums jau ir uzmests un
saucas
«Svētlaimīgo sala», un šī sala nav nekas cits kā
te tuvējā jūras līča Roņu sala.
Tātad šīs sezonas beigās vairs nekur nav jābrauc, ne
jābēg. Jo mēs abi pa tavu iecerēto salu esam jau tiku tikām
izdzīvojušies un sasnieguši kāroto svētlaimību. Un nu tu
mierīgu sirdsapziņu varēsi «Ugunī un Naktī» tēlot savu
Laimdotu, jo arī tavs Jānītis visā savā struktūrā atgādina
varonīgo Lāčplēsi, un tu varēsi savu lomu mēģināt arī
tā rezonēja Pāmājās vēl labākā situācijā nekā teātrī,
vuls un sasniedza tiešām pilnīgu mierinājumu ir Birutai,
Tas

savām

ir

sev.

Bet viņa vēl tomēr nerimās

un

pa

reizei piemetināja:

Tomēr tu labi to

pārdomā! Vēl nav par vēlu, un es vēl
tevis neesmu ne atsalusi, ne atvadījusies. Vēl visu to
no
fantastiku mēs varam realizēt, ja tikai paši gribam.
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gribas, ne iespējas
jau novelē ir paveikts. Un
kāri no tevis gaidīšu tavu atvadu skūpstu, lai tevi kā
svētlaimes veidolu paturētu visu dzīvi savā atmiņā. Jo JāNu, tad

to realizēt

nīti

es

atzīšos, ka

otru reizi,

man nav ne

kad tas

jau tu nepametīsi? Atzīsties!
Tev

taisnība!

k|uva
vienīgais glābiņš
vulam

padomājusi atzinās Biruta, un PāViņš sajuta, ka nu tuvojas
Birutas mīlas burvju loka un tā bija

neizsakāmi līksmi.
no

mūža draudzība.
Un šo momentu ne mazāk bija gaidījusi Nataša, jo viņa,
viltniece, zināja, ka šim pagriezienam reizi bija jānāk. Biruta jau arī to sirds dziļumos zināja, tikai aiz spīta šinī
vājībā negribēja ne pati sev, ne Pāvulam atzīties. Un nu
taču Gordija mezglam reiz vajadzēja tapt pārcirstam!
Kā parasts viņu starpā, Biruta parādīja Pāvulam savu
Ai, ai, Pāvul!
neaprakstāmo mēlīti un zobodamās teica:
Tu esi liels gudrinieks un viltnieks, un tu mani esi uzvarējis ar savu pliekamo «draudzību». Bet no tevis es to pieņemu. Lai top! Atvadu skūpstu tu no manis saņemsi. Un
varbūt drīzi vien.

Paldies, dārgā,
tu

mīļā, neaizmirstamā! Bet
salu».

no

manis

saņemsi «Svētlaimīgo
ritēja beidzamās, spodrās sezonas dienas, un bija
klusi un jauki kā bērna sapņi.
rīti un vakari
Un jūra bija rāma, un no Horna dārza pilnskanīgi plūda
šurpu beidzamie sezonas koncertu akordi, it kā meklēdami
Pašlaik no turienes plūda
sev vēl neapnikušus klausītājus.
spilgtas korneta solo skaņas, kas, likās, gaisā kusa un trizuļoja kā tāla, augsta, pavasarīga, sudrabaina cīruļa
dziesma. Kāpēc cīruļa dziesma? Smīnēja Pāvuls, mijkrēslī
pa dārziņu soļodams. Te viņš pamanīja pie vārtiņiem impozanto Emīļa figūru.
No kurienes un tik vēlu? Tu izaugi pēkšņi kā mākoņi
horizonta malā,
brīnījās Pāvuls, raudzīdamies uz Emīļa
noputējušiem apaviem.
no
Jauks vakars.
Pastaigādamies atnācu kājām
Uz
koncertu
vēlu.
tevis.
Karlsbādes.
legriezos pie
Pag,
par
paklausīsimies! Pašlaik spēlē Bēthovena «Leonoru», un tas
tik svētsvinīgi... Tā vien gribētos klausīties un vai mūžīgi!
Un viņi klausījās, kamēr neizdzisa pēdējas uvertīras sidrabainās skaņas.
Tad Dārziņš pavēra vārtiņus un ienāca omulīgā rožainas gaismas pildītā viesistabiņā, kur tos viesmīlīgi sagaiUn
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dīja Nataša ar kūpošām vakariņām. Dārziņš bija noguris
izslāpis. Un ar neizteicamu apetīti baudīja pāris glāzes vēsa alus, ko tam īstā momentā pasniedza Pāvuls.
Tāpat
E, kā tas atspirdzina!
priecājās Emīlis.
kā laba, krietna mūzika, ko nupat dzirdējām.
un

Un

tad

un
Emīlis bija sevišķi ruviņi vakariņoja
ko
kā
reti
kad,
sevišķi priecājās Naomulīgs
nīgs
par
taša, piezīmēdama, ka Dārziņš kļūstot it kā arvien jaunāks, svaigāks, spirgtāks.
Tas kompliments taču nenozīmē, ka man būs drīz jāEs jau to nedrīkstu,
mirst,
bezbēdīgi smēja Emīlis.
jo kā jums meita, tā man aug dēls. Nupat biju pie savējiem Neibādē, tur man sieviņa ar dēlēnu pie sava brāļa
Deidera. Viņam tur lepna vasarnīca. Dzīvo kā baroni un
ir lieliski
pa vasaru atkopušies. Tīrais prieks to bija redzēt; tur jau bija īstas «Rožainas dienas». Totiesu atkal
man
Karlsbādes vientulīgā klusībā izdevās netraucēti un
produktīvi pastrādāt, arī kaut ko melanholisku, un es
ar
šo vasaru apmierināts un gandrīz vai
esmu bezgala
un

laimīgs.
Mīļi to dzirdēt!
nevaram

sūdzēties.

ties. Un Pāvulam

Mēs jau arī
priecājās Nataša.
mazākais, dabūju krietni atpūstam jau atpūtas nevajagot. Tā viņš

Es,

lielās.

Protams, ka

mums

vel

uz

miegu dzīve

nenesas,

vai

ne, Emīl?

Nevar

te

galīgi neko noteikt. Jo šūpļa dziesmu un
bezgala plaša un arī var aizraut. Tāpat rekviēmi nav smādējami. Tur jau es esmu nodrošinājies. Jūs taču manu bēru maršu esat pie Kazarova
dzirdējuši? Vai ne? E, cik žēl, ka te nav klavieru! Citādi
nakts serenāžu literatūra ir

es

to

jums šodien

dzētu, ka tā

vēlreiz

te

nodemonstrētu. Un tad

re-

faktūrā ir diezgan līksma.
Nu, tad sadzersim uz dzīves līksmu! Es jau cita nekā
nobeidza jautri Pāvuls.
negribēju teikt,
savā

Dzīves līksma pati reibina!
priecājās Dārziņš.
Bija laiks šķirties.
Žēl, ka nevaru jūs pie sevis ieaicināt, pats tur esmu viesis. Tur jau nu mēs pamuzicētu!
nožēloja Emīlis.
Gan jau to vēl panāksim!
mierināja Nataša.
Ticēsim!
nobeidza Dārziņš šķirdamies.
Pie vārtiņiem viņš iečukstēja Pāvulam ausī:
Zini,
draugs, man tagad tā paknapāki pekuniārā ziņā. Vai es
nevarētu tevi ar kādu piecinieku nopumpēt?
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Katrā laikā!

teica Pāvuls.

Zinu, ka tev

vasarā

ziņā grūtāki. Man sīkākas nav. Se zelta desmitnieks, ņem to visu, gan pie Kazarova kādu reizi izrēķināsimies!
Un, izņēmis no vestes kabatas mirdzošo zelta
ripu, viņš to pasniedza Emīlim. Tas bija iepriecināts.
Paldies, draugs!
Viņš, līksmi dungodams «Teici to
stundu, to brīdi...», gāja.
iet

šai

Viņš to skaitīja par savu labāko un mīļāko kompozīciju.
Pāvuls vēl palika pie vārtiņiem klausoties. Bet tad
pēkšņi Emīlis ātriem soļiem atgriezās un izbrīnītam Pāvulam tā noslēpumaini teica:
Nevaru, draugs, viens pats aiziet. Šovakar tik jauki!
Pavadi mani līdz Majoru stacijai! Pasēdēsim vēl kādu
stundiņu tur pie mucas breija, tas tur ļoti labs, putojošs
Un tad ar beidzamo vilcienu es braukšu mājās.
Pāvuls,
kaut ļoti kārdināts, padomājis tomēr atteicās:
Un

...

Mīļais Emīl, lai cik žēl, bet rīt
un

no

tava

novēlētu

man agri jābūt bankā
jāatsakās. Un tev arī es
vislabāk šoreiz ņem taisnu ceļu uz mājām!

aicinājuma

šovakar

Jā, kaut tās bijušas manas mājas! Mēs šeitan
nosmējās Emīlis,
viesi, ne māju vietiņā,
tad kā pats zini, draugs! Ardievu!
Un viņš, it kā
tikai

esam

nu,

pēk-

šņi iegājis minorā, it kā sadudzis, lēni gāja.
Pavuls, brīnīdamies par savado pārmaiņu Emīļa
stāvoklī, vēl mirkli soļoja pa dārziņa tumsu.

gara-

Un tad no izbailēm vai iekliedzās: villas galā no resnās
priedes atdalījās balts spoks, kas tur bija slēpies, un viena
mīksta, silta roka viņam aizspieda muti, bet otra apķērās
kaklam.
Nebaidies! Es te biju paslēpusies,
viņam piespiedusies un to apkampdama.
negāji Dārziņam līdz... jo es tevi tā

čukstēja Biruta,
Tas labi, ka tu

gaidīju jau

labu

laiku.

Tu, mana mīļa! Cik tas no tevis labi! Kas noticis, kāpēc tik vēlu? Kur es tevi likšu? Kur mēs lai apmetamies?
Nekur, Pāvul! It nekur! Man nebija miera mājās, un
es
atnācu, lai tev atdotu savu ... solīto atvadu skūpstu.
Viņš ir pārbraucis, un nu ir...
Par vēlu?
Jā...

Beigas!
viņi stāvēja brītiņu mēmi, apkampušies. Tad Biruta, uztvērusi Pāvula drauga skūpstu, iekodās viņa lūpās
visu savu kaisli, ar patiesi mīlošas jaunavas kvēli un
ar
Un tā
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gribu un tad beidzot, klusi teikusi:
Ardievu,
atraisījusies, galviņu nokārusi, lēni gāja.
Pāvuls brītiņu stāvēja
kā sasalis, kā apreibis, kā
kā
apmāts,
apziņu zaudējis... Un, kad metās Birutai sēklis uz vārtiņiem, aiz tiem viņas vairs nebija, viņa bija
atdošanās
Pāvul!

izplēnējusi nakts miglā

...

Kad Pāvuls pēc brīža piedauzīja pie guļamistabas loga,
viņam durvis atvēra Nataša, teikdama:
Es

jau domāju, ka tu bez pavadībām neiztiksi. Kad
viņš laimīgi aizkuļas mājās! Bet, paga, kas tev noticis?
Un viņa aizdedzināja sveci...
Dieva dēļ, kas
tad tas? Tev jau uz lūpām asinis. No kā tad tās?
Emīlis, steigdamies uz vilcienu un dzerdams ceļakāju, uz atvadībām tā bija piesitis manai alus glāzei, ka
tā bija ieplīsusi, un es, no tās dzerdams, biju ievainojis
sev lūpas.
Ak tu, nabadziņš! Nu labi, ka tik vien tās nelaimes! Bet kur tagad lai ņem ūdeni? Paga, es mēģināšu tās
asins piles tev no lūpām noskūpstīt, tad varbūt tūlīt tā
mazā skrambiņa arī aizdzīs. Citādi rīt bankā būs neveikli.
Trešā dienā, kad lūpas skramba bija jau aizdzijusi, Pāvuls aizgāja ar vizīti pie Birutas un Jānīša.
Viņu uzņēma tur kā jau savu tuvu ģimenes draugu. Viņi
ar Jānīti krietni
sadzēra, izrunājās par viņu dzīves nākotnes
plāniem, un, kad Biruta atnesa savu albumu, lai taču
tik

nu

Pāvuls kaut ko

ierakstot savai draudzenei par piemiņu, tad

padomājis viņš tur

arī

ierakstīja šādu ekspromtu:

Kad spaini izvelk kāds

no akas,
piliens ass
Viens, vairāki, kā pagadās

Tad dzīlē noskan

...

Kad sirdij noņem moku sakas
Un mīlā notiek lūzums krass,
Un skaidrais

prāts reiz atģiedas,

Tad acīs

valgums iemirdzas
dzelta sažņaudzas,
Sirds dzīlēs asras rūgti dzeļ

Un krūts kā

...

Bet

dzīve...

savus

viļņus tālāk veļ.

Pašķirstījis albuma lapas, Pāvuls iepriekšējā lapā izlasīja Vulfa viņam un Birutai dāvāto zīmīgo dzejoli «Divi».
Un smagi un kaut kā neizsakāmi žēl viņam kļuva.
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Jānītis, jautrā prātā kļuvis un izlasījis Pāvula vārsmas,
uzlielīja tās kā ļoti izdevušās, tikai deva padomu, ka vajadzējis rakstīt ne par spaini, bet par suni vai kucīti, ko
izvelk no akas, un tad tas pateicīgais dzīvnieciņš glābējam iekož rokā vai, ja nepiesargas, pat degunā, vai lū-

pās
joks!

...

ha, ha, ha! Lūk, tas būtu vēl labāki, tad ta būtu

Pāvuls

zīmīgi saskatījās ar Birutu. Un pie
tā intīmi prasīja viņa domas, vai
viņi ar Jānīti būšot laimīgi. Pāvuls, Birutai roku skūpstīdams un droši acīs raudzīdamies, teica viņai patieso un
liktenīgo:
neviļus

ardievām, kad

un

Biruta

Nē!
Un Biruta kā aizlauztu

liliju skumji nokāra savu blondo,
dzīvespriecīgo galviņu. Tāpat kā tanī atvadu skūpsta naktī pie vārtiņiem
dzīves kāro

un

...

XLIII

Nejēdzīgu notikumu sadzīvē mums ir daudz, kas gaida
spoki aiz pakšķa. Lai mūs papriekšu
krietni iebaidītu un tad neticami un pat smieklīgi iznīci-

mūs, paslēpušies kā
nātu.
To pec

nedeļas Pavuls liktenīgi izjuta
lietainā,

bet

vēl

siltā

un

piedzīvoja.

kad jūrmalbija pārvilkušies uz Rīgas dzīvokļiem, Pāvuls,
ieradies Valsts
bankā, no rīta
saņēma neticami

Kādā

rudens dienā,

nieki tikko
tikko

drausmu ziņu.

Kazarovs viņam telefonēja

no pasta, jo telefoni tad bija
starpā, lai tūlīt ierodoties pie viņa pagrabiņā, esot kaut kas ārkārtīgi svarīgs un pat tāds, ko
pa telefonu nevarot ir pastāstīt.

tikai

lielāku iestāžu

«Kas tas varētu būt?» minēja Pāvuls, sēzdamies važonī.
nevarēja sataustīt. Kas tāds ārkārtīgs va-

Bet nekā domās

rēja būt noticies?

Atstājis važoni gaidīt uz ielas, Pāvuls iebruka pagrabiņā. Kazarovs stāvēja aiz bufetes bāls un pat aizmirsa
Kas tad?
apsveicināties
...

Pārmet
drūmi teica 1
.

pareizticīgo krustu un apsēdies!
Mūsu Emīļa Dārziņa vairs nav!...

viņš

Pavuls bija tā pārsteigts un nobiedēts, ka tiešām pārkrustījās un neviļus sabruka krēslā.
Emīļa nav? Ko tas nozīmē?
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viņš ir miris ne šo, bet jau pagājušo
dzelzceļa
pie Zasulauka.
Pāvuls nok,āra galvu, neko neteica, bija ilga, drūma
no sausām, drudžainām
pauze. Ārā lija. Kaut kas lija arī
vakarvakarā
laikrakstā nevēacīm. Miglaini
atmiņā lija
rīgi uztverti vietējos notikumus aprakstošo rindu burti.
Bira kā melna krusa pāri baltai avīzes lapai. Atrasts uz
sliedēm nogalināts kāds vidēja mūža nepazīstams, slaiks
vīrietis ar jūrmalas satiksmes dzelzceļa biļeti mēteļa kaTas nozīmē, ka

nakti

batā

uz

sliedēm

...

Dārziņš vienumēr staigāja, tērpies mētelī... Viņš bija
slaiks, pat stalts un tikai vidēja mūža... bet gan visiem
diezgan pazīstams. Vai tas ir iespējams?
Man atskrēja no pasta pakaļ. Māte bija telefonējusi.
Brauksim uz glābšanas iestādi. Tur viņš guļ.
Važonis gaida uz ielas.
Un Pāvuls cēlās.
Aizelsies ieskrēja Gubernators un teicās dzirdējis, ka tas
pats garais Darģins, kas te pa reizei jauki spēlējis klavieres un arī te reiz sadedzinājis savas noticis, esot kaput
pagalam... Kazarovs nosauca viņu par duraku
un aizdzina uz ķēķi. Tātad
par to runāja jau ielās un tas
pilsētā visur bija jau zināms.
Klusēdami viņi abi brauca uz riebīgi drūmo glābšanas
iestādi jeb morgu Lielā Maskavas ielā. Lietutiņš nežēlīgi
smidzināja, un gaisā plūda tāda kā pelējuma dvaša.
Bija jāiet cauri milzīgai miroņu zālei pagraba telpā,
kur gulēja sadzīves upuri. Rindām skārda apsistas koka lāvas, kurās atpūtās šie Golgatas ceļa gājēji, skārda vākiem
klāti, tādi, kādi viņi uzlasīti tanīs vietās, kur viņi bija
krituši, slīkuši, nonāvēti vai paši uzmeklējuši sev galu.
Nebija jau daudz, jo rezerves vietu bija bagātīgi. Gaiss
bija līķu smakas pilns, un spindza pat mušas. Te bez
cigāra vai papirosa zobos nevarēja elpot... Lūk, zil-zaļipclēka, jau trūdoša pašnāvniece meitene, uzpūsta kā muciņa, ko izspļāvusi Daugava; lūk, kaparbrūns noslepkavots vogabunds asiņainās skrandās, kas atrasts renstelē.
Tas bija jāredz, kamēr ieveda blakustelpās, kur bija jau
iezārkots Dārziņš un pie galvgaļa tam sēdēja māte, jo aiz
noguruma vairs nevarēja stāvēt...
Dēliņ, dēliņ! Emīl dārgais, mans vienīgais!
viņa
klusu vaimanāja, nelaiķa vaigus glāstīdama, jo galvas
augšdaļa bija aizbindēta. Bet pats tērpts melnā goda uzvalkā.
Galviņa pārsista, kreisā rociņa nogriezta, tikai
dzīsliņās karājās
...
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Tiešām,

visas cēlās

sejas un augstās pieres bija maz
saskatāms,
lūpas, likās, rūgti smaidīja, un ap
ziliem acu dobumiem lidoja miers.
Slaikās rokas ar glezniem virtuoza pirkstiem sakrustotas
gulēja uz iegrimušām krūtīm kā uz apdzisušā vulkāna, kas
bija beidzis trakot. Cietušās rokas īkšķa pirkstā bija dziļš
no

kas

tikai

ievainojums...
Vakar, kā

izlasīju avīzē, nemiera dzīta, skrēju šurp
savu sāpju bērnu ... Nabadziņš!
Un viņa atkal glāstīja Emīļa bāli pelēkos, arī tagad rūpīgi noskūtos vaigus un enerģisko zodu.
Kā tik nelaime noskaidrojās, tēvs aizbrauca pēc atraitnes un mazdēla, un tagad es te ņēmos, kamēr visu sakārtoju, un nu Emīlis, paldies Dievam, ir pēdējā ceļā...
Kazarovs mātei piesolīja savu tālāko palīdzību.
zvanīju jums, zinādama,
Paldies,
viņa teica,
ka tur sanāk nelaiķa draugi. No sākuma nezināju, ko
iesākt, bet tad nāca palīgā Draudziņas ģimnāzija, kur nelaiķa atraitne, mana vedekla, ir skolotāja, un tie tad un
vēl citi uzņemsies apbedīšanu. Glabāsim Mārtiņa kapos.
Bija pie zārka novietoti jau daži Krizantēmu un dzestro,
balto astru podiņi. Un, skūpstījuši Dārziņa mātes dzīslaino
rūpju roku, uzmetuši valgo atvadu skatu dižajam cilvēkam
un lielajam māksliniekam, viņi abi klusēdami šķīrās no šīs
Dantes apdzejotās pazemes.
Ārā, rudens vītumā, tāpat mirgoja skumjais rudens lietutiņš, it kā kaut ko žēli apraudot. Kazarova pagrabiņā pie
karstvīna drīz saradās neliela kompānija, arī Bobkovics
bija Rīgā iebraucis, no redakcijām atnākuši Vulfs un Arturs, arī Pētersons un te nu atcerējās nelaiķa dzīvi un
darbus un viņa simpātisko personību, arī īpatnības un savdabību, pie kurām piederēja četri nepraktiski untumi: viņš,
ārkārtīgi tuvredzīgs būdams, nenēsāja acenes jeb brilles,
nekad nerunāja pa telefonu, kuru gan tad vēl daudz nebija, izsargājās braukt tramvajā un īsredzības dēļ neun

atradu

vienu

atradu te

...

ielas nesveicināja, par ko viņu velti bija iesaulepnu pāvu vai pūsli, lai gan viņš pēc tāda neizskatījās un tāds nebija.
Beidzot katram bija apziņā nogatavojies nekrologa pamats, ja tāds būtu vajadzīgs pie kapa runas noturēšanas.
Iztirzājot pēkšņās, negaidītās nāves apstākļus, visi nāca
pie vienprātīgas pārliecības, ka te nav saskatāms nekāds
atentāts pašam pret sevi, bet te konstatējams vienkārši
kļūmīgs nelaimes gadījums.
uz

kuši par
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īpatām,
viņš pēdējo
atsevišķām
reizi tik omulīgi jutās pie mums Helēnas ielā, mani pārņēma kaut kāds savāds, gluži pretējs, ļauns paredzējums,
Tikai Nataša, kā

jau sieviete, palikās pie
Taisni to vakaru,

domām.

kura

no

nevaru

es

atsvabināties

līdz šim,

un

tas zemap-

viņa teica.
ziņā pauž
Kazarovs šaubās kratīja galvu, krietni jau iesilis, paziņoja, ka viņš strīpo visus nelaiķa pie viņa ietaisītos parādus, kuri nebija gluži maziņi, un tad sāka dūkt kādu
skumji vienmuļu armēņu dziesmiņu.
man

kaut ko citu,

savām

kad

tā

prātā te dzirdētais, nelaiķa paša spēlēpiesēdies klavierēm, viņš velti mēģināja to kaut cik līdzīgi atkārtot. Arvienu atsevišķie atmiņas fragmenti atdūrās uz Čaikovska sestās, patētiskās simfonijas liktenīgā izmisuma motīviem.
Pāvulam

tais sēru

nāca

maršs,

un,

kāpās drebošās vientuļās priedes smelkā protests tanī dzima neizteicamas
dzīves, neizdzīvotas dzīves ilgas.
Tad

dzošo

pārmetās
melodiju,

uz

un

Dzīves vētrās salauztās «Vientuļās priedes» relikvijas
nelaiķis pats bija te upurējis draudzīgam pavardam. Tās
vietā arī tepat kādā drūmā dienā lietus raudu ritmā dzima
«Melanholiskā valša» ideja.

Un, kad

nu

atdarināja,
Sīm

kā

Bobkovics

piesēdās klavierēm

ledaina trīsa

visus

un

šo

valsi

pārņēma valša

skumja.
sāpēm bija

neizdzīvotas

dzīves ilgām un pasaules
pasaulē! No latvju baltās jūras līdz Atlantikas un
Pacifika krastiem. Sis nelaiķa šedevrs pirmo reizi bija izpildīts nupat, vienā no beidzamiem jūrmalas simfoniju

plūst

vakariem.

jau sāka izklīst, Kazarovs atžilbis paķēra Pāun
viņi aizmeimuroja līdz tuvējam puķu
kur
veikalam,
pasūtīja no dekadentu klubiņa Emīļa bērēm
sevišķi krāšņu kapa vainagu. Kazarovs nopirkās vēl klēpi
baltu un sārtu rožu un, akompanējot tam pašam skumjam
garā lietus mūziķim, atmeimuroja ar Pāvulu atpakaļ uz
pagrabiņu, kur bija vairs tikai Nataša.
Kad visi

vulu

zem

rokas,

to rozēm, Kazarovs aizkomandēja Gubermorgu nolikt tur rožu klēpi pie nelaiķa zārka,

Apdāvinājis
natoru

uz

ko

tas uzņēmās ar lielu prieku kopā
tašu, kura izrāvās no Pāvula rokām.
Un tad

cilvēkam,

ar

neatturamo Na-

viņi nosēdās dzert priekšbēres Emīlim kā retam
kurā nebija viltības. Un tad gan viņi dzēra,

dzēra, dzēra!
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Kad pēc ilgāka brīža viņiem pievienojās atgriezusies Nataša, viņi bija nonākuši tikai līdz Emīļa retos gadījumos
dzertam Nr. 3 un taisījās tikko pāriet uz spēcīgo Nr. 5.

jūs jau tik tālu! Man ar spēka vīnu jāskūpsts, ko es paņēmu sev līdzi no Emīļa
vēsajām lūpām. Dzīvē jau mums neizdevās saskūpstīties.
Tas labi, ka

noskalo atvadu

Tad

nu

reiz kaut pēc nāves!
kļuva Pāvulam no šiem Natašas

zīmīgiem vārViņš brīdi klusēja un smēķēja. Bet, kad Nataša
Miers viņam, bet mums, dzīvajiem, nemieru
iesaucās:
un
tomēr dzīvi dzīvot!
pārmetuši krustus, viņi atkal
Drausmi

diem.

sāka dzert

un

dzēra, dzēra, dzēra.

Un ārā

lija, lija!
Bēru diena bija spodri saulaina svētdiena. Uz Pārdauplūda izvadītāju ļaužu bari. To
gavas Mārtiņa kapiem
bija ne simti, bet savi trīs tūkstoši. Pilnas ieliņas un kapi
ap

baznīcu.

Dziedāja Pēterburgas Ārrīgas dziedbiedrības koris Briges vadībā «Augšā aiz zvaigznēm», un smeldzoši imitēja
nelaiķa «Melanholisko valsi» kāds pūtēju orķestris. Bez
ļaužu masas te bija gandrīz visa inteliģentā latvju sabiedrība, izņemot dažas opozicionālās grupas. Lieliski kalpoja
sirds prāvests Erdmanis, pats dzejnieks un
un runāja
no
solo dziedonis. Kapa runas bija pieteikušas neskaitāmas
iestādes

organizācijas. Pāvuls drīzi vien tika pie kārtas, jo viņš
vainagu no Jaunā teātra,
pusdziedoši, pusdeklamējoši izpildīdams satriecošāko Dārziņa romanci «Kad būs asras izraudātas», kas bez liekiem
vārdiem atstāja uz apkārtējiem aizkustinošu iespaidu. No
uztraukuma Pāvuls arī nemaz nespētu nekā vairāk teikt,
jo viņam skanēja ausīs kā pastara zvani mātes vārdi, ko
viņa teica tūlīt pēc mācītāja runas:
Ak, dēls, mīļais,
dēls vienīgais! Mana nabaga lauztā mātes sirds izmisumā
«Emīl! Būtu labāk, ja tu man nemaz nebūtu piesauc:
un

nolika greznu lauru

dzimis!»

Ko tas nozīmēja? Kādu mātes un dēla traģēdiju?
Runāja visi mūsu jaunie no dekadences izraisījušies un
personības un sabiedriskus vārdus jau guvušie dzejnieki,
rakstnieki un žurnālisti pēc kārtas, vārdu sakot, viss Parnass
un Olimps; skaistu, arī sirsnīgu vārdu zibeņi tur mirdzēja, un pērkondārdi tur dimdēja, bet neviens nespēja
pasacīt to nikno protestu netaisnajam, nolādētam liktenim,,
ko izteica taisnīgā mātes mute.
Tā bija kā pastara tiesas bazūne!
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Reprezentējās arī Kazarovs, kurš runāja krieviski, īsi
saprotami vientuļā dekadentu klubiņa vārdā, un Santeklērs, kurš runāja personīgā vārdā, atzīdamies, ka viņš
nežēlīgās nāves priekšā sevi jūtoties, tā teikt, gudrā muļķa
lomā, palikdamies te vēl tālāk spēlēt uz sadzīves skatuves.
un

atrada

Nataša
īsāko. Bet

bija

Santeklēra

arī kāda cēla

nezināma dāma, kura

guldīja

uz

savu

Emīļa kapa,

vispatiesāko un
izskata, dziļās sērās tērpusies
krāšņo tējas rožu vainagu norunu

runas

par

vietā

izturēdama

zīmīgu,

mēmu, daudz ko
nāca

izteicošu pauzi, klusuma mirkli, kurš izbezgala mīļš un daiļš, un aizkustinošs.

To tad Santeklērs un daudzi citi skaitīja ne tikai par
oriģinālāko, bet arī spēcīgāko kapa runas simbolu. Bet
noslēpumainās dekadentes personību neviens neatšifrēja.
Viņa bija nozudusi neatminēta.

Viņas vietā avīzes un žurnāli savos nekrologos izrunājās
tikām, ilgi un gari, nedēļu un vēl mēnesi pēc bērēm.
Un bija tīkami konstatēt, ka plašā tauta nebija aizmirsusi

tiku

savu

rīgā

diženo
atvadu

dēlu
un

mākslinieku, kaut šodien, viņa tik svadienā, uzceldama tam goda vārtus

bēru

pašā aizsaules ceļā.
Pulciņš jaunstrāvnieku, kas bija
vēju aizsaulē

savu

draugu

un

izvadījuši simboliskā
kolēģi Emīli

mākslas dzīves

Dārziņu un viņam līdzi arī lielu daļu dekadences laikmeta
ideālu, pulcējās uz bēru triznu Kazarova pagrabiņā, kuru
rotāja zīmīgais uzraksts: «Lai tagad visas laicīgās zūdīšanās noliekam!»
Un

dziedāja tur nelaiķim

jusmīgu mūžīgas

piemiņas

dziesmu.
FINĀLS

XLIV

Pāvuls jau nu bija sarūgtināts par neizdevušos Kastanjolas ceļojumu. Vai nu viņam bija maz ko pārrunāt ar
ilggadīgiem emigrantiem, sevišķi ar Aspaziju, kuru pazina
un
kura bija viņu redzējusi vairāk reizes uz skatuves ir
dziedam, ir tēlojam?

Viņa taču bija proponējusi «Zelta zirgā» Antiņa lomu
Pāvulam. Tas, protams, nebija reāli, un Pāvuls varēja būt
tikai glaimots. Totiesu bija jau
rūgtāki norīt šo ceļojuma
krupi

kaut

gluži

no

dabas

dievinātāja viedokļa. Kas
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gan nevelejas
suflēze?

paceļot

pa

arzemem

tapat

ka

eksaltīva

Rīgas jūrmala ar visu savu brīnumaino liedagu, viļņu
un
selgas zilgmi, ar savu kūrorta kņadu, ikdienas
braucieniem tikai satrauca un nogurdināja.
čalu

Bet Valsts banka

tikai piecu stundu
visu savu īso
garākiem, permanentiem atvaļinājumiem bija skopa. Pāvulam jau bankā tuvojās desmitais
gads, viņš bija darbā stingrs un akurāts un bija pieklājīgi
avansējis, tātad atpūtu pelnījis.
No bohēmiskās mākslas dzīves un sirds trauksmes, arī
no negulētām naktīm
viņš sajutās mazliet panīcis, it kā
jauzdams finālu. Visā šinī klaidus izmētātā, nepārtraukti
uztraucošā dubultā dzīvē un nodarbē bija interesanti, ne
jau apnīkami; šāda raiba dzīve ievilka, saistīja, sniedza
pieredzi un pārdzīvojumus. Bet neapšaubāmi arī gurdināja, kaut balstoties uz žirgtās fiziskās un morāliskas
vasaras

darblaiku

ar

uz

izturības.
Lai sevi

saglabātu

un

par ātru

nesadiltu, vajadzēja

sa-

īsināties, saraukties šai neapskaužamā daudzpusībā, specializēties. Protams, vispirms pametot skatuvi.
Ko tad gan te vēl varēja sasniegt?
Lielākais,
grandiozākais notikums
turē

«Uguns

un

Nakts»

latvju teātra
pirmuzvedums
jau bija

vēsrea-

lizējies fakts.

Tagad, post factum jo dzīvi to atceroties, jāsaka, ka šī
pirmizrāde bija sensācija, kaut kas līdz šim nebijis un neredzēts. Šī monstruma elementi bija: senās
dziesmas jaunās skaņas, kā mūsu varoņeposa misteriozi
simbolisks, dziļš Raiņa dzejiskais iztulkojums, pilns profētiska, minama satura ar gaismas pils veidolu pamatā.
Un plašajai skatklaušu masai spilgti teatrāls sintētiskās
dekoratīvais, kostītēlotājas mākslas demonstrējums
miskais, senatni paustošais arhitektoniskais, personāža individuālo daimonisko masku sērija ar visu pazemes elles
garu un raganu ķēķi, ķēmiem un pasakainiem pūķiem. Tad
izkoptais teksta skandējums no varoņu mutēm un pat sīkāko lomu teicējiem, neredzētā skatuviskās darbības kustībā un kņadā. Drūmi ņn svinīgi momenti muzikālās epizodēs gan spēcīgos koros, gan solistu dziedājumos. Beidzot, vareni gaismas un citu burvju paņēmienu efekti un
skatuves mašinērijas fokusi
viss tas savā nopietnībā
bija tērpts nepiedzīvotā skatuviskā līksmā un gaismas pils,
vadošā, žilbinošā feerijā.
lielā stila
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visu

To

dzētām

redzēt

dzirdēt

un

dabīgi,

plūda brīnuma

Un tad, tiešām brīnīdamies par
mākslas dzīrām, baigi viens otram prasīja:

alkstošās

ļaužu

masas.

re-

Kas tas bija, ko tā ragana pie laktas teica:
Ciri, ciri

cērt!

Vārtus tev būs vērt...
Un

cirtējas tai atbildēja:
Šodien cērtu

pirmā, rītu nepazīšu!

naca
iekša šausmīgais Melnais bruņinieks! Ko tas
nozīmēja?
to vajadzēja izpētīt, pārdomāt,
Ja, ko tas nozīmēja

Un tad
viss

ejot

uz

izrādēm vēl

un

vēlreiz.

Jaunais teātris todien cirta

zītu, kas viņš ir bijis

un

kas

pirmais, lai rītu vāirs nepaviņš top ar 1911. g. 26. jan-

vāri.

Visaugstākā ideja

nepazīst cilvēka žēluma: par to jau

bija radusies vesela speciāla literatūra.
Lieku, skanošu vārdu un zvārguļu epidēmija, minot un
atšifrējot kaut lielos, laikmetīgos traģēdijas simbolus:
Lāčplēsi, Spīdolu, Laimdotu, Kangaru un Melno bruņinieku. Un, jo vairāk rakstīja, no visādu «ismu» viedokļa,
jo vienkāršā un cēlā idejiskās cīņas jēga kļuva miglaināka un vairs nespēja jau tumsu no gaismas, melnu no
balta nošķirt. 0, sancta simplicitas!
Likās, ka prāts ir pārlecis pāri saprata un mēra sajūtai.
Ka viss tas Pavulam derdzas!
Tas bija īstais moments nepretenciozam līdzgaitniekam,
priecājoties par visu sasniegto, atkāpties. Aplaudējot par
visu to kaut

no

tālienes.
dzirdams

pat no aizrobežas. No Marijas
Bunduļa, Gūtcra un, beidzot, no Vijuma
Vēvera. Arī no Vecozola, kurš smīnēdams bija pravietojis,
ka nupat iezīmējas jau sākums ekspresīvam futūrismam.
Viļums Vēvers, kā jau nemiera gars, pa to laiku bija
jau pārklejojis no lielā Ķelnes pilsētas teātra uz Prūsijas
lielās provinces pilsētas Brombcrgas ceļojošo, valdības uzturēto teātri, kurā skaitījās kā varoņu un raksturtēlotāju
premjers. Viņš rakstīja, ka viņš labprāt iebrauktu un viesotos «Ugunī un Naktī» kā Kangars. Bet direktors Aleksis
Mierlauks, kļuvis aizdomīgs un gaužām nobijies no varbūtējās konkurences, visādi šo interesanto debiju kavēja,
un tā šis Vēvera nodoms nerealizējās.
Kā

Leiko,

tas

no

bija

Ruda
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Tas sarūgtināja arī Pāvulu. Te nu bija redzams šaursirdīgais cēlonis, kāpēc mūsu studētie ārzemnieki nevarēja
tikt izmantoti arī pie mums. Tā bija skaudība, nenovīdība
un
iegansts tam, ka tādi talanti kā Leiko un Vēvers savus
labākos mākslas darba
gadus pavadīja ārzemēs. Tāpēc
arī...

jāiet!
Pārrunājis visu to ar Natašu, Pavuls necereti atrada
viņā sev stipru opozīciju.
Tagad labākos, spirgtākos dzīves gados atteikties no
skatuves nevaru ne iedomāties, kur nu tikai pēc ilgākas
mājas verdzības esmu uzelpojusi brīvāki, kad mazajai ir
sava
aprūpētāja. Tev arī to neieteiktu. Tad tu sāksi ierēdniecībā apsūbēt. Sī dzīve, mazākais, uztur cilvēku modru.
Un īstenībā es tev tavos literāros nodomos esmu vāja palīdze. Tāpēc dari, kā zini, tikai vēlāk nenožēlo, jo atpaka|
tikt

pie skatuves

ir

neizmērojami grūti. Es palieku te!
talantiņā bija ieēduinde. Tātad jāsagatavojas viņam vienam pašam

Lūk, tā skatuve
sies
uz

kā

savu

arī nelielā Natašas

vientulību.

Un Pāvuls

pagaidām iesniedza Valsts bankas Centrālai
lūgumu piešķirt viņam dienesta komandējumu, kurš
pēc Liepājas brauciena būtu otrais, un atpūtas atvaļinājumu, kas būtu pirmais.
Komandējums tagad nozīmēja braukšanu uz vienu no
simts divdesmit Valsts bankas nodaļām, kura varēja gadīties neizmērojamā Krievijas teritorijā kaut kur starp Baltijas, Melno un Kaspijas jūru un Klusā okeānā krastiem.
Lūk, tas tik bija grandiozs ceļojuma maršruts, kuru varēja sagaidīt Pāvuls bez kādām šaubām! Un pēc šī ceļojuma gan tad redzēs, ko darīt ar skatuves dairo lietuvēnu.
valdei

XLV

Skujenes draudzes ārsts Dr. Pēteris Zariņš bija arī mākkopā ar Viktoru Eglīti Vitebskas
garīgo kursu un Tērbatā izstudējis medicīnu, viņš praksē
apmetās uz laukiem. Pats bija dziedonis baritons un rīkoja
koncertus savā lauku apkārtnē, uzaicinādams par izpildītājiem savus biedrus
Rīgas semināra bursakus no «Pērslas mecenāts. Nobeidzis

kona kora» solistiem.
Un izbraukt

pie Zariņa bija baudījums. Tādas lukulliskas
sirsnīgas uzņemšanas solisti nekur nevarēja
sastapt kā Zariņa doktorātā.
un
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līdz

ar

to

Tur tad

ar

savu

dziesmu vāceli

Pāvuls duetā

ar

Natašu

bija jau vairāk reizes bijis, izpalīdzēdams Zariņam koncertos, un viņi kļuva tuvi draugi.
Pēteris bija ārsts mākslinieks, kas slimos ārstēja ne tik
daudz ar medicīnu un zālēm kā ar iedvesmu un suģestiju,
un
viņam šinī terapijā un metodē tā veicās, ka viņš bija
izslavēts vai par brīnumārstu plašā apkārtnē un viņam
darba bija ļoti daudz. Tomēr viņš atlicināja un atrada
laiku ne tikai studēt tālāk un iedziļināties savā eskulapijā,
viņš dēvēja ārsta arodu, bet arī vēl nodoties mākslas
disciplīnām un smelties sev mierinājumu, arī ierosmi, piemēram, literatūrā, kuru, kā par brīnumu, viņš pazina pietiekami dziļi un plaši.
Mūsu literatūrā viņam dārgākais bija Poruks, īsti dzisinoties viņa bagātā psiholoģiskā atvarā un filozofiskā būtībā. Un nebija viņam sveši arī Hamsuns, Materlinks, kā
kā

arī

aizokeāna

dīvainais

Po

un

franču Malarmē

ar

Bod-

nerunājot par krievu literatūras korifejiem.
Savā ziņā viņš bija ārstu starpā modernās dekadences
priekšstāvis un piekrita arī Kjui iedvesmas metodēm. Jo
pazina krievu ārsta Veresajeva ētiski spēcīgo naturālās
alopātijas kritiku slavenā romānā «Ārsti» un to ļoti cienīja. Zariņš zināmos gadījumos mēdza teikt čehovisko:
Cto čai?! Kas ir tēja?! Vai ar to var hronisko alkoholiķi izārstēt? Nemūžam! Tam vajag grūst žaunās spirtu!
lēru,

nemaz

Pie kam

pats garšīgi smēja sirsnīgus smieklus.
reiz viņš smēja Pāvulam, kad tas bija
ciemā.
Davai vodki!
pie viņa
Viņš ietērpa Pāvulu
baltā asistenta halātā un turpināja:
Nospēlē nu teātri!
Es tev parādīšu kādu interesantu nāves kandidātu. lestāsti
tam, ka viņš ir pilnīgi vesels un viņa slimība ir tikai tukša
Cto čai?!

iedoma!
Pāvulu
no

viņš slimajam stādīja priekšā par savu asistentu
Tērbatas Universitātes medicīnas studiozu aprindām kā

speciālistu. Pāvuls izmeklēja un izklausīja hipohondrisko
lauku jaunekli viņa tēva klātbūtnē un noteikti paziņoja,
ka jauneklim gluži nekas nekaiš un nav pat nekādu tuberkulozes simptomu, kur to skaitīja pēdējā tbc stadijā kā
neglābjamu. Pacients šai pārliecībā gaužām priecīgs un
suģestēts aizbrauca atpakaļ mājās un tā, morāliski stiprināts, tiešām nodzīvoja savu gadu ilgāki, nekā tam bija
pareģojuši visi citi ārsti, pie kuriem tikai tas bija griezies.
Tātad iedvesmā bija nenoliedzami mistiski spēki, tāpat
kā mākslinieciski radošiem gariem.
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Uz

mīlamu sievieti

skats, jo

citādi tas

Zariņam bija gluži medicīnisks
ārstiem

uz-

tā kā

būt; bet,
pie
viņš bija arī māksliniecisks jūtu cilvēks, tad viņa mīla un
kopdzīve izredzētai sievietei solīja arī garīgi daudzpusīgu
un interesantu dzīvi. Varbūt pat dziļus pārdzīvojumus. Kā
racionāls mīlētājs tad arī Pēteris ar šo dabas instinkta
diktētā impulsa realizāciju nesteidzās, bet
neatvairāmi
precināja sevi labi ilgu laiku, meklēdams sev ne parasto
izdevīgo partiju, bet vērtīgu, interesantu sievieti, kuru tiešām būtu vērts iemīļot ir garīgi, ir fiziski. Par lielu kļūdu
viņš skaitīja iemīlēšanos uz viena rāviena un acu uzmetiena jeb tās pašaizliedzīgi liktenīgās pretpolu mīlas un
laulības, kuras gandrīz arvienu vēlāk izrādījās un kļuva
nesakļāvīgas un nelaimīgas, ja to neglāba abu partneru
iecietīgie raksturi. Tātad te bija izslēgtas tā saucamās
zibenīgās laulības.
Tāpēc nebija liels brīnums Pāvulam, kad, reiz ieradies
Rīgā, Zariņš pastāstīja, ka nu viņš reiz nopietni sadomājis apprecēties. Bet līdz tam viņš gribot attiecībā pret
draugiem paveikt vēl divas svarīgas lietas. Pēdējiem esot
jānodzīvo pie viņa Skujenē kā viņa pēdējā brīvā vasarā
savs dienesta atpūtas
jeb atvaļinājuma laiks, un bez tam
viņš vēloties ar Rīgas sirsnīgākiem jaunstrāvnieku māksliniekiem kaut kurā laikā
šanos

nemaz

kopīgi

nevar

nosvinēt te

savu

atvadī-

jaunības jeb puišu kārtas, ko krievi sauca par
maļčišņiku. Pēdējais nodoms jau nu bija Pāvulam sevišķi
imponējošs, jo arī viņš bija kaut kādās atvadu priekšsaun te viņam
ar
jūtās
draugu kaut kas harmonēja. Un
viņš Pēterim te apsolīja pilnīgu izpalīdzību un sirsnīgu
līdzdalību. Bet
vasaras
pavadīšana Skujenes doktorātā
bija atkarībā no Valsts bankas lielkungu žēlastības.
Tc tev nu ir brīvā un nebrīvā profesija savā pilnīgā
ilustrācijā!
smēja viņi, ieturēdami jautras pusdienas
Mazajā parkā, kad Zariņš jau bija izteicis savu klasisko:
Cto čai?! Kas ir tēja?! Te vajadzīgs 95 grādīgais spino

ritus medicinael

Komandējums Pāvulam
bankas

centrāles

Pētcrpilī.

pienāca, kā
Uz

gaidīts,

kurieni?

Uz

no

Valsts

Samāras

no-

daļu pie Volgas. Lieliski!
Pa ceļam pirmo reizi redzēs veco Maskavu ar Kremli,
Dailes teātri un Tretjakova mākslas galeriju. Tas bija
galvenais, ne jau citi kārdinājumi. Tas pilnīgi kompensēja
sarūgtinājumu, kāds bija vēl uzglabājies no toreiz neizdevušā
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Šveices brauciena. Un tas vēl

maz:

pēc Samāras

komandējuma Pāvuls varēja izmantot divus mēnešus garu
atpūtas atvaļinājumu. Vēl lieliskāki! Uz kurieni? Nu protams, ceļojumam uz Kaukāzu un pēc tam arī ciemā pie
Zariņu Pētera, kamēr viņš vēl nav atvadījies no savas
jaunības.
Jaunā teātrī Pāvuls bez pūlēm saņēma atvaļinājumu ar
apliecību, ka viņš ir teātra līdzdarbinieks, un nodeva atpakaļ Andrejeva lugas «Gaudeamus» tulkoto eksemplāru,
kurā režiju bija uzspieduši Pāvulam, jo neviens šo interesanto lugu neuzņēmās vadīt. Paņēma vēl rekomendācijas
vēstuli pie Vladikaukāza vīnrūpnieka Jeļisejeva, kādu pēdējam uzrakstīja tā draugs Kazarovs. lebāzis kabatā dažus simtus bankas izsniegtās gratifikācijas un komandējuma avansu, nu varēja braukt. Tātad līdzekļu bija pietiekami, laika gana, bet ziņkāres, ilgu un jaunības līksmes
vēl vairāk. Vai var gan vēl laimīgāku situāciju iedomāties?
Zēl

tikai, ka Nataša, kā teātrī saistīta

Ņinas
viņa sevišķi
Pāvulu gluži vai apun

mazās

šoreiz braukt līdzi. Bet

audzinātāja, nevarēja
par to neuztraucās. Turpretī Biruta
skauda.
Es
Varu
varu

vēl

varu

teātrim
un

uzteikt

savu

Laimdotu.

nēsāt Pāvulam čemodānus,

izvadāt to pa

sargāt to
un

brīva,

pārģērbties par boju

veselu,
Tas

no
un

jau

Maskavu, kuru labi pazīstu. Varu pagadījuma aizrautībām un pārvest to dzīvu
nodot to atpakaļ Natašas rokās.

nu

tad nebūtu brauciens

tu reiz mani

uz

Bimini,

vedināji,
izvairījās Pāvuls,
mietpilsoņu pārīša kāzu ceļojums.
No kura

laikam

ironizēja Nataša,

uz

kādu

bet tāds kā

jūs abi atpakaļ vairs neatgrieztos,
ja atgrieztos, tad varbūt neatrastu

un,

vairs manis.

ja tā lieta tik traģiska,
piezīmēja beidzot
lai jau tad brauc Pāvuls viens
pats laimīgs!
Es tad uz līdzbraukšanu nepretendēju, ko biju
domājusi
savā ziņā diezgan nopietni.
Nu,
Biruta,

Un tā Pāvulu izvadīja braucienā viena pati Nataša, beigās piezīmēdama un brīdinādama:
Bet tā kā tu tiešām nepazūdi un atgriezies,
jo mēs
ar
Eglīšiem pēc teātra sezonas beigām domājam doties
ciema tieši pie Zariņa. Un tas būs mūsu šīs vasaras
ceļokaut līdz Skujenei. Līdz Kaukāzam mums šobrīd
jums
ir vēl
par tālu. Pasveicini
smaino Kaukāzu! Laimīgu

no

manis

plašo Volgu

un

teik-

ceļu!
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Pāvuls, pametis aiz sevis visas laicīgās zūdīšanās, it kā
brīvības apskurbis, it kā spārnos pacelts, kāpa
un

laimes

Maskavas ātrvilcienā.
Salīdzinot

ar
Pēterpili, Pāvulam Maskava neimponēja.
bija gaiša, līksma, kulturāla. Maskava likās haotiska,
apsūbējusi, mežainīga. Tiešām liela sādža, kā tas par viņu
bija lasīts. Nekādas cildenas arhitektūras, ielas savīstītas
kamolā, neviena taisna prospekta, nekādas perspektīvas.
Mudžeklis. Suhareva tornis, kurā nonīka Ernests Gliks,
pati nejēdzība. Slavētais Kremlis un Ivans Lielais ar zvaniem, pilis, mazās katedrāles pie tām, cara lielgabals un
cara
zvana pulksteņa fragments. leroču palāta, pašas apdrupušās, zemās Kremļa ķieģeļu sienas un tatāru stilā
caurumotās mucas ar vārtiem jeb spundi, lepni sauktas
viss tas bija muzejisks hlams, kuru,
par stūru torņiem,
likās, bija laiks ar milzīgu lāpstu nogrebt un iztīrīt vietu
jaunam, plašās Krievijas cienīgam, varenam un modernam
kremlim. Svinību laukums pie Kremļa, nepareizi tulkots
par Sarkano laukumu, ar Vasilija Svētlaimīgā baznīcu un
tās seniem, bizantiskās gaumes vītiem, raibi kolorētiem,
sīpolveidīgiem, rievainiem kupoliem, riebīgā pilsoņu sodīšanas vieta, saukta pieres vieta, blakus niecīgam Miņina
Požarska piemineklītim
viss tas atspoguļoja vecun
krievu konservatīvo arhitektonisko bezgaršību un populāro

Tā

lubniecismu, kas līdzi neskaitāmām krievu bizantiskā stila
baznīcām
visu

šo

ar
viņu arhaisko svētbilžu un brīnumu kultu
konglomerātu sakrificēja un uzspieda tam «svē-

tuma» zīmogu.
Un gribot negribot

arī
apgaismotam rietumniekam, te
spiežoties cauri Kremļa torņa spundei, bija uzspiestā godbijībā jānoņem galvassega un jāpilda kapliču priekšā it
kā kāds ķīniešu ceremoniāls, jo turpat netālu tiešām
rēgojās priekšā «ķīniešu» kvartāls aiz apdrupušas sienas, kurā
bija austrumu komercijas sektors. Ne bezgaršīgais, lepnais Kristus Pestītāja katedrāles kubs, ne īsti lubnieciskais, smagais cara Aleksandra 111 troņaveidīgais piemineklis, kura figūrai dumpīgie studenti mēdza dot vienā
rokā «vodkas» pudeli un otrā uzkārt garšīgās Maskavas
desas struņķi, ne sarkanais vēsturiskais muzejs, ne klasiskais teātra laukums, kas bija kā lupatsegas ielāps, nespēja
segt vispārējo bezjēdzību.
Maskavas svelpošais, neērtais un
neglītais tramvajs
pāri zemajam primitīvam tiltam un Maskavas duļķainai
labu
upītei, trīs reizes platākai par Rīgas pilsētas
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gabalu pa plato, netīro sādžas ielu stiepās uz Zvirbuļkalniem, pa ceļam sniegdams Tretjakova gleznu galerijas kaTur nu slēpās cita, gaiša pasaule. Krievijas tēlozarmas.
jošās mākslas vēsturiskais gleznu klāsts savus pāris tūkstošu eksponātu liels. Divu dienu bija par maz tā apskatei. Perovs, Savrasovs kā sākumi cauri visai akadēmijai
un slavenajam peredvižņiku un «Mir iskusstva» periodam,
nobeidzot ar Levitānu, Vasņecovu, Ņesterovu, Maļavina
«Bābām», Repinu un Vrubeļa «Dēmonu». No baltiešiem,
izņemot somus un lietuviešu Curļonisu, tur, par nožēlošanu, nebija nekā. Tomēr tas bija pirmais tāds spēcinošs

gaisminošs piedzīvojums mūžā. Nu mazliet ausa jēgas
gaisma par krievu reālistiskā virziena lielglezniecību. Tā
bija viena no gaišākām dienām Pāvula mūžā, lai gan ārā
bija viss pelēks un līņāja un galerijas jumtu logi asaroja,
un

it kā

viņiem būtu svētas iesnas.
juceklīgā, nesimpātiskā, bet,
kā mēdz paust, «viesmīlīgā» māju 'Raudzē bija K. Staņislavska un V. Nemiroviča-Dančenko Dailes teātris. Kādā
šķērsielā, ārišķi nereprezentablā sētas mājā, paslēpies no
ļaužu burzmas, tāpat kā lielā grāfa Tolstoja kaps Jasnajas Poļanas birzī, šis netrūdošās skatuves mākslas mauzolejs tobrīd pievilka visas pasaules uzmanīgos mākslas vērotāju skatus. Pat no Japānas, kā to kādā apmeklētāju
grupā varēja novērot. Kad Pāvuls bija uzrādījis savu
teātra apliecību, viņam atvaļinātais pulkvedis pensionāra
uniformā, pārlieku laipnais teātra intendants un visu saprotošs un zinošs teātra entuziasts, pateica apmeklējuma
stundu tūlīt nākamā dienā jau no rīta un rezervēja viesu
vietu piecām izrādēm parketa sānu rindas mīkstos krēslos.
Kas to būtu domājis, kur vietas teātrī bija aizpārdotas
jau pusgadu uz priekšu! Bet, redzot Pāvulā krievu teātra
tradīciju izpratēju un dabūjis informāciju, ka arī latvieši
savā labākā teātrī bauda viņu repertuāru
tulkojumā, intendants kļuva tik pakalpīgs, ka pat neveikli kļuva.
Solīja
iepazīstināt ar «pašu», ar artistiem, no kā gan Pāvuls pateicīgi izvairījās. Ko jaunu, interesantu viņš spētu pateikt
ģeniālajam Staņislavskim? Varbūt tikai kāds nekautrīgs
spekulants šo reto izdevību raudzītu izmantot.
Tad nu paša intendanta vadībā Pāvuls
izkāpelēja un
izložņāja visas milzu skatuves ietaises līdz pašai baložu
pažobelei augšā, visus reibinoša augstuma tiltus un mašinērijas līdz pat skatuves pagrīdei. Redzēja pirmo reizi
griežamās skatuves milzu ripas ietaisi un Turgeņeva koOtrā mākslas svētnīca šinī
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mēdijas «Mēnesis uz laukiem» dekorāciju uzbūvi reizē visiem pieciem cēlieniem, kur bija jāapbrīno masīvās, smagās muižas mājas kolonnas un dabīgie stumbru koki alejā
un

muižas dārzā, kā

arī

ovālā, debess zilā, mazliet māko-

dibenprospekta efekts. Intendants izvadāja
iekārarī pa ērtām, lieliski un spodri, pat mākslinieciski
totām prominento artistu ģērbtelpām: te Kačalovs, Moskvins, tur Knipere, Ļiļina, Masalitinova, tur pats Staņislavskis, tur direktors Ņemirovičs, tur režisori, tur statistērija, tur bagātā bibliotēka, sekretariāts un visādi kuluāri.
Pie sienām gleznas, lauru vainagi, fotogrāfiju un karikatūru sērijas, puķu vāzes, tīrība, spodrums, vārdu sakot,,
brīnumu kaleidoskops.
Pati ieapaļā trīs rangu skatītāju zāle visa tumši brūnā
samta un plīša dekorējumā, skatu mierinošā kolorītā, tādā
pašā tonī sēdekļi, lielāko daļu mīksti, viscauri grīdas paņainā,

klāja,
katras

varenā

lai

neviens

pusotra

dzirdams,

un

traucējošs solis nebūtu dzirdams. No
skatītāju vietas viss redzams un

tūkstoša

stāvvietu

nav.

Un, kad atklājas jeb, pareizāki sakot, pāršķeļas

uz

pu-

pelēkais priekškars kā ķēniņa Dāvida dievnama visu
svēto vietas aizklājs negaisā, kad mira krustā Kristus, un
divas baltas kaijas, kas iešūtas priekškara stūros, aizlido
pa labi un pa kreisi, tad itin kā atveras pareizticīgo liturģijas ķēniņa durvis un it kā vīzijā parādās svecēs mirdzosēm

šais

altāris,

un

sākas visiem

mākslai

ticošiem

svētbijīga

mistērija.
Tāds kluss

svinīgs ir katras Dailes teātra izrādes
kā varena korāļa beigums,
tāda ir fināla izskaņa
kā jūras devītā viļņa paisums,
kad divas baltās kaijas atkal salido kopā un viļņu čalas
izklīst proscēnijā aiz priekškara, un iestājies ir džinkstošs,
klusums kā pēc pēdējā pērkona grāviena.
un

sākums, tāds ir katra cēliena

Bet skatklauši

vēl

labu

brīdi sēž

savos

krēslos

sastin-
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guši, kā kurlmēmi, kā satricināti pēc visa pārdzīvotā, redzētā un dzirdētā un tad tanī pašā mēmumā, nevienam
vārdam, saucienam vai banālam aplausam neatskanot, pamazām sāk kustēties, paceļas no savām vietām un baigi
pukstošām, sakveldētām un satrauktām sirdīm klusu atstāj šo svētnīcu, fiziski sajuzdami, kā viņiem vēl dreb
kājas un viļņojas krūtīs drudžainā elpa.
Un arī ērtās, plašās un spodrās ģērbtelpās turpinājās
vēl tas pats klusums, un, tikai kad knaši saģērbtie steigā
izmetas pa šauro izeju un pārkāpj cilvēka likteņa orākula

slieksni, tie uzdrošinās pacelt viens uz otru savus skatus
un kautrās,
drebošās, piesmakušās pusbalsīs viens otram
prasīt: «Nu, kā bija?» Un saņemt tādu pašu kaklā aiz-

ķērušos, čukstošu atbildi: «Brīnišķi, apskaidrojoši, suģestējoši, daiļi!»
Tā Pāvulam bija vienīgais gadījums dzīvē novērot un
izjust piecos vakaros no vietas piecas lugas: smalkjūtīgā
eiropeiska Ivana Turgeņeva mīlas komēdiju «Mēnesis uz
laukiem» ar slaveno Kačalovu galvenā lomā. No vasarīgi
spožās skatuves, likās, lija saules tveice un vakara dzestrumā pogoja lakstīgalas. Nevarīgi svētās jūsmu Krievijas
vivisektora Dr. Antona Cehova «Trīs māsas» un «Ķiršu
dārzu» ar pašu Staņislavski pulkveža un Olgu Kniperi,
Cehova atraitni, vecākās

māsas

lomā.

Un satricinošo Sū-

kad

pulks no provinc«Sapņojuma»
beigās,
pilsētiņas aiziet un trīs māsas paliek turpat, kur bijušas,
asarās
un
ilgās pēc nesasniedzamās Maskavas. Aiziet
dzīve, lai nekad neatgrieztos! Un balti ziedošā ķiršu dārza
muižu un dārza un muižniecības sagrāvumu jauno, praktisko laiku agresijā, kad pat veco, nevarīgo muižas sulaini
aizmirst atstātā, aiznaglotā mājā, un viņš sāpīgi iesaucas:
Tad Knuta HamUn, lūk, pat cilvēku ir aizmirsuši!
suna misteriozo drāmu «Pie ķēniņa vārtiem» atkal ar nesalīdzināmo Kačalovu neirastēniķa mākslinieka omā. Un,
mūziku

maņa

beidzot,

jevska

slimās
romāna

mentus

krievu

dvēseles

«Brāļi

anatoma Mihaila

Karamazovi»

Dosto-

dramatizējuma frag-

Moskvinu

noziedzīgā, vecākā brāļa lomā. Ar
satura atstāstītāju ideālo rečitatoru
Kačalovu kreisā skatuves maliņā un ainu tēlojumiem labā
pusē uz griezošās skatuves. Dīvaini satriecoša un tomēr
ticību cilvēka garaspēkam nenokaujoša, kaut daimoniska
izrāde, kura, kā likās, vēl ilgi sapņu murgos rādīsies.
Tās bija izrādes, kuras provinciālam garam nav ne apjēdzamas, ne aprakstāmas. Tas viss bija vairāk kā reālā
dzīve. Tas bija viņpus dzīvei. Tika jau iekalkulēts te savi
pussimts mēģinājumi katrai lugai, absolūts bezsufliera
teksta skandejums īstā literārā izrunā, kurā klausās un
mācas visa Krievija.
Un tomēr tur vēl bija un palikās
ar

Eiripida laiku

daudz

kas

romāna

neizskaidrojams,

no

kā

varētu

atkarāties

šis

nesasniedzamais,

pārcilvēciskais koptēlojums, kurš savā
ietekmē tik dziļi un izjusti neatvairāms, ka pietiks to atcerēties vai visu mūžu. Nekādus
«ismus»

šīs

dīvainās

mākslas

ne ex-, ne impresionisma
parādības būtības atšifrē-

šanai nevarēja pielāgot.
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Un beigās bija jāpieņem, ka tur Maskavas Dailes teātrī
bija atrodama vienīgā vieta, kur īsteni tēloja patieso cilvēku
homo sapiensu fiziski un garīgi, bet unitāri mākslā sakausētu.
ka

Labi,

Pāvuls

bija apmeties turpat Kremļa tuvumā,
spodrajā, tīrīgā un akurātā vieskuras
klusie
iedzīvotāji pastāvēja no ekskursantiem
nīcā,
ceļotājiem. Jo te omulīgi varēja atģisties no visa pārdzīvotā un sakopot plānus tālākam ceļojumam. Un te nu
vācieša turētā «Berlīnes»

nāca

Pāvuls

pie

tikai

sniedzams

ka

atziņas,

lielais

mākslinieciskā

mākslinieciskais

sirsnībā

un

sa-

vienkāršībā,

mēs savā Rīgas teātrī ilgi nesasniegsim, un mūsu
primitīvos apstākļos tas vienā kulturālā paaudzē pat nav
iespējams, un tāpēc bija racionāli ziedoties mākslai citā
pieietamākā mākslas nozarē, par kādu viņš bija jau sen
izšķīries.
Ūn tāpēc Pāvuls bēga no šejienes, it kā jods viņu trenktu tvarstīt jaunus pārdzīvojumus un iespaidus. Maskava
vairāk viņu nevarēja interesēt.

kādu

Pie viesnīcas durvīm piedrāza važonis. Pieci glaimojoši
apkalpotāji pie parādes durvīm, krievu gaumē līdz jostai
klanīdamies, novēlēja bariņam laimīgu ceļu. Bija jādod
«tējas» nauda pa rublim vīriešiem, pa pusrublim sievietēm. Dūšīgais važonis noskaitās un pilnā kurāžā pārmeta
Pāvulam:

Bariņ, jūs pārāk izlutināt šos svoločus! Pa griveņņizobos, un basta! Cik tad, to-is, lai es prasu,

kam katram

jo

mēs

ar

Tev

zirgu kopā veseli divi priekšmeti?
tapat rublis

un

Noskaitās

ķēvei pusrublis!

Pāvuls.

Sņimaisja!

Nebraucu!

Kalpotāji

saka

ar

viņu?

lamāties.

Požaluitje, bariņ,

Piešāvās cits važonis.
Pirmais

sāka

tad

kliegt:
pātagu,
metās starpā tos izšķirt.
bruka tam virsū

Tai

brīdī

ar

Nekā tu
un

trešais

piegrūda

tie sāka

es

vedu!

nevedīsi!

Un

kauties, kalpotāji

važonis,

paķēra no pirmā
ietupināja uz somām Pāvulu un aizdrāzās. Pirmie divi palikās turpat pie
«Berlīnes» durvīm pīckājoties un lamājoties. Un kalpotāji
droškas Pāvula

somas,

iemeta tās savā,

jau svilpa pēc gorodovoja.
Pāvuls, gandrīz vai
ar
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no

trešās droškas arā

veldamies

un

pūlēm noturējies pie važoņa jostas, pārdomāja: «Kas

Dailes vai Rīgas teātris?»
ainu labāki izrādītu te
sirsnīgi nosmējās, jo viņš bija pārliecināts, ka te Mierlauks pārspētu Staņislavski.

šādu
Un

XLVI

«Vņiz po matuške, po Volge! ...».
Ņižnijai Novgorodai pie Okas ietekas Volgā ar
plašu skatu pāri visai upes gultnei uz zaļajiem klāniem,
zaļajiem klosteru un baznīcu kupoliem, pāri derevņām, sādžām, prom bezgala zilganā, miglotā tālē!
Ek, kur plašums! Ek, kur garšīgi cepti, vārīti un sautēti
Volgas laši! Ek, kur neredzēta nejēdzība: uz Okas celtā
Ņižnijas trīs mēnešus garā tirgus priekšpilsēta, kura pārplūst regulāri katru pavasari līdz ēku otrā stāva logiem.
Ek, kur braukšana uz leju platajā «Samoļota» sabiedrības
pasažieru tvaikonī kā uz plekstes varenās muguras! Stāvēšana un garlaikošanās pie Kamas ietekas, pie Kazaņas,
pie Simbirskas, kuras stāvās kraujās norisinājies slaveTātad
Cauri

nais

Gončarova

muižnieku

dzīves

romāns

«Obriv»

«Krauja».
Kajītkompānijā,
Pāvulu

un
kupču
komivojažieru sabiedrībā,
vientuļš japānis dzīvām acīm, noleitnanta Raciboras vārdā no Nagasaki ostas.

uzrunā

saucoties

mazs,

Redzējis Pāvulu Dailes teātrī Maskavā. Piederot pie japāņu militārās misijas, tagad caur Samāru atgriežoties pa
Sibīrijas ceļu mājās. Ģērbies privātā un krieviski runā
pietiekami labi. Viņš pirmo reizi dzird tādu latviešu zemi
un
tautu, un, tā kā uz tvaikoņa jūtas vientuļš, tad viņu
starpā nodibinājās sapazīšanās.
Un, novietojušies separātkajītē, viņi viens otram pastāsta
nedzirdētas lietas
viens par Rīgu un Latviju, otrs par
Tokiju, dievināto Mikado un Japānu. Un laiks paiet nemanot, jautri un interesanti, mielojoties pie laša soļankas
un
kahetieša ar konjaku un apbrīnojot kolosālos
Volgas
plašumus un šauros stāvumus upes lielajā lokā, kur kādreiz kļuvis slavens laupītājs un Volgas Kaspijas korsārs
Stjeņka Razins. Ir tur arī drūmā Razina klints, dziesmās
apdziedāta ērgļu klints. Pienāk augstā krastā daudzu baznīcas torņu izgreznota un kviešu elevatoru
ieslēgtā Samāra, un te jāšķiras no simpātiskā japāņa uz neredzēšanos.

Zēli

Bagatas Samaras bankas iesākusies kviešu krājuma likvidācija, jo Eiropas tirgos iestājusies izdevīga pavasara
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konjunktūra. Un šai milzu aizdevumu un lombardu
kampaņai Valsts banka savākusi no citām
nodaļām komandētos ierēdņus, un te pie zelta kviešu krājumu tukšošanas un aizdevu ievākšanas jāstrādā arī Pāvulam intensīvā, speciālā darbā, kur dzird un redz tikai
kviešus, kviešus, kviešus no Krievijas labības klēts, Nikolajevas un Buzulukas apriņķu elevatoriem, arāju vēršu un
transportkamieļu rēcošā valstībā, uz pāris aršīnu dziļās,
nemēslojamās, ārkārtīgi auglīgās melnzemes.
cenu

realizēšanas

Te atrodas

arī

mūsu

Bisenieka

Kurzemes Ekonomiskās

sabiedrības lauksaimniecības mašīnu

stacija un pārdotava,
pie kuras vadītāja Rodes Pāvuls tad arī pagaidām apmetās dzīvoklī un tur aizķērās galīgi; Rodem patīkami pieturēt pie sevis tautieti no Valsts bankas, kurai te arī Ekonomiskā sabiedrība ieķīlājusi savus mašīnu krājumus. Bez
tam, tā kā Rodem bieži jāaizbrauc mašīnu lietās uz apriņķi, tad mājās paliek tautietis, kurš var pakavēt laiku
viņa ļoti simpātiskai, daiļai sieviņai, Nellijas kundzei, nesekām šādā
maz nepadomājot par varbūtējām riskantām
vientulības aizvietošanā
ar
svaigu personību no tālās
dzimtenes.
Un tā

nu

Pāvulam

Valsts bankā

ir interesants

darbs,

bet

mājās vēl interesantāki. Te skan klavieru mūzika, čalo
aizrautīgas sarunas, saduras skats ar skatu, un sirdis kā
kundzei, tā pagaidu kvartirantam sāk skanēt draudošā
unisonā, pamodušās mīlas kaisles kvēlītē.
Atceroties Natašu
runu

ar

nezina, ko iesākt
kundzi.
Lai

un

Birutu

Rīgā, atceroties atvadu

tām, pieminot atmiņās tālo Mariju Leiko,
ar

tik

Negodīgs pret

atvairītu

nīcu, bet tur ir

viegli
Rodi

neizbēgamo,
uzdzīves

un

sa-

Pāvuls

uzvaramo, kairinošo
arī

Nellijas
viņš nekādi negrib būt.

viņš pāriet

dzīvot

izdzīves Sodoma

un

uz

vies-

Gomora.

Un tā tas te visur. Un tur

viņu neliek mierā arī daiļā Nellija, bet pārāk bieži apmeklē viņu tagad viņa vientulībā,,
pārmetot viņam aiziešanu no Rodes omulīgā dzīvokļa. Arī
pats Rode atsakās to saprast un ņem pat ļaunā. Kā viņam
to lai izskaidro? Viņš savā uzticīgā naivitātē par to tikai
pasmiesies, jo tik labsirdīgs un primitīvs viņš ir, bet Nellija savā seksapīlā gatava vai izkust vai zemoties.
Un tad pret sievieti, pat izskatā
aktīvu, vīrietim sāk zust simpātijas
kars abiem

var

rietis

šādā
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ieies

kļūt

daiļu, garā možu
un

interese

par nelaimes cēloni. Jo
svešas mīlas izmantošanā

ne

un

un

katrs

un
sa-

vī-

zādzībā,.

skaitot

to

zem

dzīvnieciski
Bez

tam

tošana

sava

sievieti

goda,

tā taču būtu

un

viņas

pazemošana

un

izņemot varbūt tikai

«mīlošos»

«dievinošos»

un

sievietes uzticības

dabiskā

kvēluma

suniskī

kobeļus.

negodīga izman-

sievietības

un

cēluma

piesmiešana.

Nē, to Pāvuls nevarēja, nedrīkstēja

sev

atļauties!

Gan

Rode to kādreiz brīnīdamies

sapratīs, kad viņam atvērsies
acis jeb kad Nellija kādreiz viņam atklāsies, ka viņa bijusi
Pāvulā
bez
prāta iemīlējusies. Neizbēgami viņai sava
kaisle jāapslāpē un retie, karstie skūpsti jāaizmirst, jo
citādi
šādu nedisciplinētu
mīlu, negodīgu, bezrakstura
mīlu, kuru varētu kādu laiciņu uzturēt tikai fiziskais tubez garīgā atbalsta, var jau tiešām sākt neieredzēt.
vums
Tik dīvaini daba ir izveidojusi vīrieša
sievietes seksuālo
attiecību kompleksu, ka gribot negribot tas ir jākoriģē, lai
nezaudētu
šiem

savstarpīgo cilvēcīgo cieņu
pret sevi.

Un kas tad

nu

atlikās? Pavulam

un

bija

no

gaišapziņu paSamaras

jabegl’

Neatvadoties.

Likumīgais komandējuma mēnesis bankā bija laimīgi
izbeidzies, atlikās labākie mēneši viņa paša atpūtas atvaļinājumam, ko viņš tagad varēja izmantot.
Kad Rode ar Nelliju kādu svētdienu ieradās lepnajā
viesnīcā, lai galīgi pierunātu Pāvulu atgriezties pie viņiem,,

jo te pārlieku trokšņaini, kantorī pastāstīja, ka Pāvuls jau
un nezināmā virzienā. Laikam atpakaļ uz Rīgu,,
jo viņš no turienes saņēmis telegrammu un tūdaļ pieprasījis aprēķinu.
Rode nopūtās un klusēja. Nellija nobāla un kā nemaņā
apsēdās kluba krēslā, un atžirga, tikai kad Rode pavēloši

aizbraucis

uzsauca:

Ko tu te sēdi kā vista

uz

olām?

lesim!

Bet Pāvuls

tajā brīdī, līgodams lejup pa Volgu, no «Samoļota» muguras līksmi noraudzījās uz zaļojošiem kviešu
laukiem pie Sarātovas un, atminēdamies Rodi un
viņa Nelliju, atcerējās asociatīvi arī tādu ainiņu. Ekonomiskās sabiedrības direktors Bisenieku Jānis smaidīdams soļo gar
savu
Kurzemes kviešu lauku, kur katras vārpas vietā nokarājas uz leju pa smagam sudraba rublim. To jaunais
gleznotājs Jānis Žeberiņš bija talantīgi zīmējis drauga Pētersona rediģētā satīras žurnālā «Dadzis». Bet
muļķītis
Pāvuls

muka

karajas

pa

no

mīlas

daiļai sirdij

Uz kurieni?

.

druvas, kur

katras

vārpas vietā

..

Eku, sirds sažņaudzās! Uz Kaukāzu!
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XLVII

Kaukāzs

ir

grūti

aprakstāms tapec,

ka

viņš

ir

parak

varens.

Apdzejot viņu adekvāti nav izdevies ne Puškinam, ne
Ļermontovam, un Pāvulam likās visu mēnesi, ka viņš redz
neticamu sapni: Ziemeļkaukāzā
baigu un drūmu, bet
dienvidu Kaukāzā

un

Krimā

saulainu, kvēloši līksmu.

atmosties. Tāda māksla dabā kā dekorācijas
nespēj
Dailes teātrī. Tāds mirdzošs- «Mēnesis starp kalniem». Un
Un

ne

«lielajiem» reti kāds ir uzdrošinājies aptēlot, glezietērpt mūzikā, jo te pie klints reiz bijis piekalts
pats lucifers Prometejs, kas mums no debesīm nonesis tur
nozagto mīlas uguni. Kā lai uzdrošinājās ķerties pie šī
tos bez

not vai

varenā

temata?

Minerālūdeņu stacijā rinda meiteņu kuplām rožu buķetēm rokās, kas pārdodamas. Visapkārt pogo lakstīgalas.
Mašuks zaļā cepurē. Tā pakājē duelī kritis Ļermontovs.
Tur balto piemineklis. Pirmo reizi mūžā redz īstu, smailu
klintskalnu
Beštau masīvu, kas sniegotu galvu izbāzis
cauri mākoņiem. Ap kaklu tam apķēries jau no paša rīta
un
galviņu noliecis uz tā varenām krūtīm slaids, balts
mākonītis kā eņģelis. Un tas tur arī aizķēries, kamēr citi
padebeši kā plosti Daugavā aizpeld šim Staburagam garām, prom zilā debesu selgā. Un neviļus slīd atmiņā Ļermontova vārsma: «Nočevāla tučka zolotāja na grudjī utjosa veļikana ...» Mākonis tad arī atraisījies aizpeld tālāk
uz neredzēšanos, atstājis uz milža krūtīm savu asaru valgumu, un arī pats vientuļais milzis tad sāk raudāt, tuksneša bezgalības mākts. Te jūtīgam vērotājam, dabas cienītājam arī kļūst valga acs un neviļus norit smiltīs asara.
Pjatigorskā rūgtais sērūdeņu kūrorts un literāri saldas
atmiņas par ķermontovu, arī viņa piemineklis. Viņš, domīgi atbalstījis galvu rokās, sēž un raugās uz vareno
Kazbeku, mirdzošā, mūžīgā ledus gālē kalto.
Tālāk

Kislovodskā

slavenais

Narzāna

avots,

dzer, cik

dabīgo zelteri, kas putodams plūst no klinšu dziļumiem un Rīgā maksā jau rubli pudelē. Te no augstienes
redzama visa Kaukāza kalnu grēda ar Elbrusu un Kazbeku vārtsargu vietās
pārejai uz kvēliem dienvidiem.
Bet kūrorta simfoniju orķestrī parkā pie stacijas spēlē
un diriģē Rīgas vijoļu koncertmeistars Volfs Izraēlis. Un
pašā stacijā pie bufetes sēž un mielojas karstā vasaras
tveicē kāds peršu bagātnieks biezā, dārgā Kašmiras kazu
vēlies,
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ādas kažokā. Te skan daudzu tautu valodas

un

redzamas

pat eksotiskas figūras, kas te ieradušās pie Narzāna atveldzēties, dziedināties un izklaidēties. Te aizmugurē paliek
gredzenā klints aiz Podkumoka, caur kuru lec saule, un
stāvas klints plato, uz kuras virs bezdibeņa duelī šāvies
Ļermontova Pečorins.
Vladikaukāzā
noderēja Kazarova līdzi dotā vēstule.
Laipnais vīndaris un bagātnieks Jeļisejevs pieveda Pāvulu
savā milzu vīna
pagrabā pie desmitgadīgās dzintardzeltainā kahetieša mucas, marka «Tamāra», un vedināja:
Dzeriet nu uz mūsu abu tautu labklājības un mūsu
kaukāziešu veselības jūsu viesmīlīgā Rīgā!

Nevarēja nedzert.

Tā

spēka svelme!
un kājas
vairs neklausa, kamēr ar mokām var paglābties vēsā viesnīcā. Sūtnis atkal drīzi klāt ar aicinājumu uz īsta Kaukāza šašlika azaidu ar smaržojošām piedevām un garšīgo
Un

tā

no

vienas

bija īsta

mucas,

no

aromas

otras

vēl

un

vecākas,

lavaša baltmaizi.
Pāvuls

Jeļisejeva kundzei aiz pieklājības nosūta klēpi
Pats par to pateicas, bet pēc austrumnieku
paražas savu kundzi un ģimeni svešajam iebraucējam tomēr nerāda un ar to neiepazīstina.
sārto

Un
kur

uz

rožu.

viņiem Vladikaukāzs jāizmaļ

un

jāizciemo divatā,

Terekas upes treka mūzikas vakarā Pāvulam iznāk

iepazīšanās ar tiflisieti, bijušo garīgo bursaku, tagad Tomskas augstskolas studentu. Lieliski! Viņi norunā ceļot
pa
gruziešu karaceļa šoseju kopīgi līdz Tiflisai veselas divi
simti verstis. Tāds gars ceļš pa brīnumpasauli, pie tam
Kaukāza pazinēja kompānijā, kurš Jeļisejevam arī paziņa,
tātad drošs ceļa biedrs. Jāšķiras no laipnā Jeļisejeva, kurš
dod līdzi veselu burdjuku, t.i., auna ādiņu, pildītu sārtā
saldvīna.
Būs ceļā ko muti izskalot un fantāziju ieroteic viņš, laipni roku sniegdams un laimīgu ceļu
sināt,
vēlēdams.
Pāvula ceļa biedrs, Tiflisas ģimnāzijas direktora Silova
dēls, patīkams, dzīvespriecīgs students, dabas zinātnieks,
Kaukāza mīļotājs, iedzer, bet nesmēķē. Garīdznieka kar-

jeru atmetis, kļuvis par naturālistu filozofu.
Līdz

ar
saules lēktu viņi pasta stacijā sēžas mazā divlinijdroškā tikai trim braucējiem, ieskaitot kučieri,
un
pa lielisko šoseju uzsāk tālo ceļu. Pretim aicinoši māj
astoņdesmit verstu tālumā aiz mēļi pelēkām kalnu grēdām

zirgu

kā valdnieks zili baltā

mantijā

Kazbeks.

Pieci

tūkstoši
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metru

augstā virsotne smaila kā cukurgalva

saulē, kā sarkanvīna pildīta.

Tā

un

ir tā saucamā

mirdz rīta

Alpu kvēle,

paskaidro Šilovs. Pēc pāris stundām šī spožā ainava nokalnu galus klāj migla un mākoņu bari. Pagaidām
un
ceļš taisns līdz Larsai, bet tad, iedziļinoties priekškalnes,
tas sāk kāpt uz augšu.
Ziemeļkaukāzs drūms, skopu augu valsti, maz kultivēts
un
skopi apdzīvots; reti kur redzamas koptas druvas un
nelieli mājlopu bariņi kalnu nogāzēs, tāpat reti vīnogu
lauciņi, kuru zona sākas jau no Pjatigorskas. Šoseja izcirsta cauri priekškalniem un stiepjas pa kalnu upīšu
iegravām. Visā ceļa garumā ir savi desmit pasta staciju
posmi ar apdzīvotām, sādžveidīgām, mazām aulu grupām,
un
te apmēram pēc katrām divdesmit verstīm jāmaina
pasta zirgi. Pa šoseju, kuru uztur kārtībā stacijās dzīvojošie ceļu tehniķi, jo tā pieder kronim, ir diezgan dzīva
kustība un tikai pa dienas laiku. Aizsardzības dēļ naktīs
tā pilnīgi apstājas, jo ceļinieki, pat ekskursiju grupas, pārguļ staciju viesnīcās vai apmetnēs pie ceļa krogiem jeb
duhaniem, un tikai ar saules lēktu atdzīvojas arī ceļš.
Automobiļu vēl ļoti maz. Grupu braucieni notiek visur
zirgu diližansos, omnibusos, droškās, orēs, redzami atsevišķi kalniešu jātnieki ļoti labi koptos sugas zirgos. Šie
džigiti atstāj dižu iespaidu ar oriģinālo tērpu garvilnas
uzpletņos jeb burkās un augstās kazu vai kalnu aitu karakula cepurēs jeb papahās, visi gariem jostas kinžaliem
bruņoti. Viņu stāja ir bruņnieciski bravūra un lepna.
Sieviešu redz maz, tās kalnos ir visu grūto lauku un
mājas darbu darītājas, un to savdabīgais daiļums novīst
ātri. Kalniešu daiļavas, tērptas tumšos zīda valkos, sastopamas tikai pilsētās. Galvenās tautas te gruzieši, čerkesi,
bāl

osetīni,

abhāzieši,

kabardieši,

dienvidu

Kaukāzā armēņi
tautiņu daudz, un valodu
mistrs te bagātīgs, ticībā lielā daļa te pareizticīgo un maun

tālāk kurdi;

bez tām mazāku

zākā musulmaņu.

Eiropeiski celtas
stacijām, dziļāk un

mūra

ēkas

redz

tikai

sākumā

un

ap
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augstāk kalnos sākas sakļu un aulu
un
māla sakrauteņu veidā, zemām durvīm,
zona akmens
šauriem lodziņiem, ar pavardiem uz granīta kūla un akmeņu klātiem, velēnu, tāšu un lubu jumtiem veseliem ciematiem jeb auliem, kas paslēpušies kalnu aizās un gravās
vai pieslējušies klinšu sienām un tikko saredzami. Raupja,
cieta un stingra ir šī kalniešu dzīve kalnu mainīgā klimatā
sevišķi ziemeļu pusē. Eiropieši tad nu vasarās

plūst šurpu noraudzīties kalniešu dzīve ka muzeja retuma
un
apbrīnot titāniski vareno dabu.
Lūk,

Gunība

pamestais

cietoksnis

un

auls

pa

kur

ilgi turējās kalniešu varonis
Samils pret krievu iekarotājiem, līdz viņu salauza. Lūk,
tā saucamais Jermolova akmens, uz kura ģenerālis stāvēja ar štābu un vadīja ģenerālkauju pie Kaukāza iekarošanas! Kolosālais klinšu bluķis ir kādā izsīkušas kalnu
upes gravā, bet no Samila cietokšņa ir palikušas tikai nožēlojamas drupas, nožēlojamākas par sagrautām vācu
bruņinieku pilīm Livonijā.
rāda Silovs,

kreisi,

Kad ceļotāji nonāk līdz Terekas baismai aizai, viņi iet
un kučieris, pārmetis krustu, ved zirgus pavadā, jo

kājām

lejup ceļš līdz Velna
žmaugam. Te ceļā ir
drausma vieta, ko sauc par «Kungs, palīdzi tikt garām!»
jeb «Proņesī, Gospodji!». Te no šīfera klinšu kraujām vasarā uz šosejas mēdz krist ziemā atsprāgušie klinšu bluķi.
Un ekskursanti te, krustus mezdami, mēdz līst gar pašu

te

sākas

tiltam

klintīs cirstais

klinšu sienu, kamēr

šaut,

ne

kliegt,

lai

augšup

šausminošam

Darjala

un

draudu vietai ir
nesatricinātu

secen.

gaisu

un

Te nedrīkst
nenotiktu

ne
no-

dzidrs, tīrs un elpu kairinošs, ka
negribas un kauns ir smēķēt. Labi, ja var ieņemt stiprinošu vīna malku par godu lejā, aizā, mirdzošai Terekai.
brukums.

Gaiss

ir tik

Un tad

ātri pāri viegli celtam «velna tiltam», kas liekas
laipa, kas pārmesta no klints uz klinti, un drūmā, tumšā
Darjala spraugā iekšā!
kā

saspiedušies un sablīvējušies savas divas
augstie klinšu masīvi, ka labi jāatgāž galva,
lai saskatītu šinī šaurā ceļa spraugā debesis un ievērotu
nepieietamos, augstumos riņķojošos, varenos kalnu ērgļus
Te

tik

tuvu

trīs verstis

kondorus.

Kliedziena

atbalss

nožvakst

kā

akmens, mests

pagraba kuļā. Gadu simtu plūsmā spraugu iegrauzusi tra*
kojošā Tereka, kas plūst no Kazbeka ledus laukiem. Spraugas dibenā neliels cietoksnītis ar garnizonu, bet otrpus
upei kraujā slavenās gruziešu carienes Tamāras pilsdrugadus senas. Tad svētai
pas, savus tūkstots divi simti
Gruzijai bija ziedu laiki, un Sv. Ņina te grieķu pareizticību
nodibināja jau sestā gadu simtā.
Tad te nu šinī vēsturiskā peklē, ērtā Darjala duhanā, var
atpūsties, iebaudīt, ko sirds vēlas, sākot ar trekno šašliku,
piedzerot kahetieti, un pat uzdziedāt āriju no Rubinšteina
operas «Dēmons», kur Ļermontova dzejā atspoguļoti teik-

481

smainās,

varenās

carienes

skaistules

Tamaras mīlas

lik-

teņi.
Dodoties tālāk

pamazām

uz

uz Kobi un Kazbeka stacijām, ceļš iet vēl
augšu, līdz Kaukāza «perevālam»
pārmet-

nim.

Te ir slieksnis no Austrumu Eiropas līdzenuma uz subtropiskās Mazāzijas un Persijas teritoriju, Kaukāza grēdas spraugā starp Melno un Kaspijas jūru. Pa to notikušas visas vēsturiskās tautu staigāšanas virzienā uz ziemeļiem. Varbūt arī vēlākās baltiešu tautas, nākdamas no
Indijas Pendžabas, te kādureiz spraucās cauri.
Kazbeks šoreiz izrādās kaprīzs, jo aizklājies mākoņiem
ietinies baltā miglas čadrā. Un var ērtā stacijas otrā
un
stāva restorānā pie loga nosēdēt nedēļu, gaidot, kad viņš
atklāsies. Zirgi arī ilgi jāgaida. Speciāla ekspedīcija «išakos», ar ceļvežiem uz Kazbeka ledus laukiem jeb Devdoraka glečeru, kur sākās Tereka, izmaksā trīs simti rubļu
un
prasa, mazākais, trīs dienas laika. Tāpēc, apskatījuši
lielo aulu un gruziešu ģenerāļa un dzejnieka Kazbeka mūžīgās dusas vietu, Pāvuls ar Silovu nolemj ceļu turpināt
kājām, nosūtot bagāžu diližansā uz Tiflisu.
Pārmetnis Kaukāzā jeb «perevāls» diviarpus verstes stāvumā virs jūras līmeņa pie pašas sniega līnijas ir dižena
vieta. Lejā versti dziļā Aragvas upes aiza, kur uz viena
milzu akmeņa upes vidū uzrāpies vesels osetīnu auls. Bet
viņā pusē sniegcepurēs balto un kūp «septiņi brāļi» un ar
skumjām noraugās uz tālo ziemeļu Norvēģiju, kur fjordos
viņiem pretī rēgojas un māj sniegotos lakatiņos tādas pašas «septiņas ilgu māsas» aiz Bergenas.
Pie sniega vētrās kūpošā Gudkalna atrodas augstākā
kalnu stacija, un aiz tās sākas Mietas nokāpes spirāle uz
Dienvidkaukāzu. Bet centrā, te uz pašas šosejas, pārmetņa
punkts ar Jermolova celtu krustu pašā augstākā ceļa vietā.
Burvīgi te ir atlaisties zem krusta, samtaini mēļā sūnājā, ieelpot kalnu gaisa aromātu, iedzert malku kahetieša
un pēc tam atpūtas cēlienā iesmēķēt garšīgu cigareti, un,
sitot sev ar plaukstu pa pieri, kā atmodā no murgiem sev
pašam pajautat: «Vai tas ticami, ka tu tiešām te atrodies,
pašā augstākā varenā Kaukāza kāpnē, tā teikt, uz divu
pasauļu sliekšņa?» Un tad lepni apliecināt: «Jā gan! Es
nemurgoju. Tā ir brīnišķa tiešamība!»
Un kā apliecinājumu izvilkt no kabatas Ļermontova romāna «Mūsu laiku varonis» fragmentu, kurā taisni šis ceļojums pāri «krusta kalnam» dzejiski aptēlots. Un tad
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kopā

ar

nemaz

Silovu

garšīgi, bet saudzīgi izsmieties, jo te tā
lielais poēts to aprakstījis. Bet var
pagājušiem septiņdesmit gadiem viss te
tā te bija dzejnieka laikos.

neizskatās, kā

jau būt, ka
pārgrozījies

pa
un

Un tad

līksmi celties un iet, jo līdz Gudaurai vēl stungājiens cauri sniega galeriju konstrukcijām, kas celtas pret lavīnu ceļa aizbērumiem ziemā. Lūk, saule jau
taisās slēpties aiz kalniem, bet nakts te iestājas bez mijkrēšļa, kā kad pēkšņi sebam ceļiniekam uzmauktu galvā
maisu. let cauri galeriju tunelim top baigi. Uz labu laimi
jāiet uzmanīgi pa taku gar pašu krauju.
Tumšā, melnā naktī viņi nokļūst Gudaurā un nekurinātās viesnīcas telpās krietni salst. Totiesu no rīta ir spirgti
un modri,
un, apsildījušies duhančikā pie garšīgas kizila
lapu kāpostu zupas un šašlika, kurš ņemts no tikko kauta,
vēl kūpoša, pie stenderes pakārta auna ribiņām, uzdzēruši
ceļakāju, abi ceļotāji ir atkal formā un var iet bezgala,
īdi sebē, dušā moi, karoši dolaipnā osetieša izvadīti:
roga!
Tuvojoties Mietas nokāpei, tikai tagad viņi redz, kādu
baigu, šauru taku viņi vakar tumsā ir gājuši virs Aragaizas bezdibeņa. Viens ar kabatas lākturīti,
otrs ar
vas
das

revolveri rokās!
Dienvidus Kaukāzā viņi kā uz burvja mājiena izjūt citu
dabu, citus neredzētus augus, citus laukus, citus ļaudis un

gaisu, citu

kvēli.

Soļojot pa ieleju gar pašu Aragsevi liek izjust un gurdina.
Jāatpūšas Pasanaurā un jānakšņo Ananurā. Te baznīca un
klosteris no septītā vai astotā gadu simta, īpatā kaukāziešu stilā, seškantainiem, zemiem kupoliem,
svētbildes
baznīcā čečencu sagraizītas un apgānītas, bet glabājas kā
vas

vasaras

malu, jau

vasaras

tveice

vēsturisks svētums.
Te dabūja redzēt arī no kalniem izlīdušu alu cilvēku no
nepieietamās pagāniskās hevsuru cilts, kura nezina līdz
šim ne pavalstniecības, ne kultūras, bet dzīvo
pusmežoņu
dzīvi, parādīdamies tikai tad, kad aptrūkst biszāļu un sāls.
Tiek pārbrists viens otrs foreļu strauts un
apskatīts viens
otrs viesmīlīgs auls.
Te kalnos redz brīnumkrāšņu magoni, kā liesmu, un
sakārnim līdzīgo arklu, kuru velk četri
smago limzu
aramvērši. Dzinējs ar pātagu sēž tiem skaustā un kliedz:
«Al-li!» Tada blīva te ir auglīgā kviešu zeme, kas dod divas ražas
gadā, pasargātas no ziemeļu vējiem. Te sākas
arī bezgalīgie Kahetijas
vīnogu un augļu dārzi, kas uz483

rāda

paredzamo bagāto bumbieru, olīvu, mandeļu, riekstu
persiku ražu.
No augstā plato tālā miglā redzams jau kūpošais Dušetas līdzenums un aiz tā nojaušams Tiflisas un Kūrās upes
gultnes iedobums. Te tad nu ir tā svētlaimīgā gruziešu
Kahetija!
un

Dušetā norisinās tāds

ļojuma, Pāvuls

incidents.

no

garā

so-

Silovu

atpūšas un stiprinājās lielā duhanā, kur visapkārt lāvās guļ milzu burdjuki, pilni vīna.
Viens pat dabīgā vērša ādā, ar šņorē pie zemiem griestiem pievilktu kāju, pa kuru iztecina vīnu. Viss vērsis tad
ļogās un blarkš, kad to dara. To redzēdama, kāda nervoza
ekskursantu dāma bailēs iekliedzas un aizbēg, par ko visi
smej. lenāk arī kāds interesants ceļotāja tips brūnu seju,
ar

musulmaņa čalmā

un iesirmiem, tik gariem matiem, ka tie
pīnēs aptīti viņam ap jostas vietu. Pāvuls to pieaicina kompānijā un, to pacienādams, izzina, ka viņš alžīrietis berbers, Marseļas ģeogrāfiskās biedrības loceklis»
kurš apņēmies gada laikā apceļot kājām zināmu zemeslodes daļu, lai par to saņemtu noteiktu prēmiju.
Viņš iet pretējā virzienā, uz ziemeļiem, cauri Eiropas
Krievijai; viņa maršruts, starp citu, skar arī Baltiju, lai
tad pāri Urāliem, cauri Sibīrijai nokļūtu Japānā un noteiktā laikā atgrieztos Marseļā. Viņš jau iznācis cauri Mazāzijas Turcijai, kur, starp citu, ceļā uz Kaukāzu viņu aplaupījuši kurdi un pat atņēmuši viņam pirmo ceļojuma
grāmatu, kurā viņam dažādu administratīvu iestāžu atzīmes ar zīmogiem un
parakstiem, ka viņš zināmiem punktiem gājis cauri. Viņš uzrāda arī jauno grāmatu, izņēmis
no
plecos kārtas ceļa somas, un tur beidzamais liecinājums ir no Tiflisas policijas. Viņš atstāj pusinteliģentu

divās

iespaidu, buldurē dažādās valodās, mazliet arī slāviski un
liekas uzņēmīgs vīrs. Interesanta parādība! Kad viņš jau
atpūties, viņš dodas tālākā ceļā.
Pāvuls iziet viņu mazliet pavadīt. Tikko viņi nonākuši
aiz kādas klints, pēkšņi berbers ķeras Pāvulam pie rīkles
Pāvuls pārun
šņāc:
Dajoš djenga, ruskij gjaur!
steigts nezina, ko darīt un kā no berbera atkratīties, jo
ieroča
Tad

nav

klāt.

Pāvuls ieķeras bandīta kuplajās
ķeras pie jostas vietas, bizes atraisās, un Pāvula rokās paliek parūka ar musulmaņa čalmu,
bet viņš pats lādēdamies metas bēgt. Nozib tikai kailais
pakausis un papēži sandalēs.

gluži instinktīvi

bizēs. Bandīts savukārt
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Duhanā

liels

uztraukums, kad

ierodas Pāvuls

ar

garo

matu resp.
pakaļ, bet

jūras zāles parūku rokās. Grib dzīties bēglim
aprēķina, ka nav vērts. Arī Silovs tādu notikumu piedzīvo pirmo reizi un nevar-nekādi to izskaidrot.
Tas tā kā no eksotiskas pasakas. Atpūtušies no satraukuma, viņi ceļojumu turpina diližansā ar citiem kopā, divu
apbruņotu policistu pavadībā. Jo šinī rajonā beidzamā
laikā bijuši arī citi bandītu mēģinājumi aplaupīt ārzemniekus ekskursantus.
Tālākais

ceļojums

norisinās

pēc nonākšanas Tiflisas
sveic mirdzošais

Silovs

bez

pastā viņus

starpgadījumiem,
atkal

no

un

blāvās tāles

Kazbeks.

sirsnīgi šķiras, kur Pāvuls ceļa biedrim
pusdienas. Un tā Kaukāza ceļojums patiesībā ir beigts. Batumas maigums, romantiskā braukšana
tvaikonī pa Melno jūru, Feodosijas un marīnista Aivazovska muzeja apmeklējums, bēdīgā ziņa Feodosijas Valsts
bankas nodaļā, ka no tās Pāvula kolēģis un draugs Nordviss tas ir blakus epizodes.
mans ir aizceļojis aizsaulē,
Te aizslīd kā sapnī mazā, krāšņā Krimas Rivjēra.
Bet liegie Krimas krasti ar Puškina grotu un platānu
Gurzufā, Jalta ar Bezdelīgu pili jūras kraujā, ar Cehova
putekļaino vasarnīcu, ar Ņikitas dārza rožu alejām, ar tautieša zobārsta Jankava villu Ai-Petri pakājē, Livādija ar
ķeizariskām vasaras pilīm un Sevastopole ar muzeju un
ievērojamo Krimas kara panorāmu, Baidaras mansardu
viss tas pēc Kaukāza neaprakstāmās vareekskursijas
nības liekas kā saldais deserta ēdiens pēc spēcīgām pusdienām, kā viencēliena pose uzjautrināšanai pēc teātrī
dziļi izjustas un satricinošas drāmas izrādes.
ar

Pāvulu

izmaksā krietnas

XLVIII

jau Nataša bija telegrafējusi uz Samāru, viņa kopā
Eglīša Mariju jau kopš mēneša bija Skujenes doktorātā
kā vasarniece ar meitiņu Ņinu, tāpat kā Marija ar dēlēnu
Aivaru. Saticība abu ģimeņu starpā bija visulabākā, jo arī
Marija, valodniece un ģimnāzijas skolotāja, bija mākslinieciskas, kaut pavēsas dabas un labi spēlēja klavieres,
mīlot visvairāk mūziku. Un mietpilsoņu tukšumam te nebija vietas. Kad no Tērbatas studijām iebrauca Viktors
Kā

ar

un

no

Kaukāza

priecīgs, ka

nu

atgriezās
kādu

Un tiešam, kad šim

Pāvuls,

mēnesi

te

tad

Zariņš kļuva ļoti

būs īsta

bohēmas dzīve.

pulciņam pievienojas vēl komponists
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Jānis Zālītis no tuvējās Jaunpils un te bieži ieradās jaunie
studējošie rakstnieki un paidagogi Bračs un Meklers, arī
Akmens, tad te jau bija maza, improvizēta vasaras akadēmija, kuras literāros vakaros bija liels gods piedalīties
kaut kuram no vietējās inteliģences.
Te tad Pāvuls stāstīja par Maskavas Dailes teātri, par
gūtiem iespaidiem Volgas, Kaukāza un Krimas ceļojumā,
tika muzicēts un dziedāts, un uzdzerts alutiņš, arī kahetietis, ko piegādāja Kazarovs.
Te arī izvērtēja mākslinieciskās dekadences likteņus un
tālākās perspektīvas. Jo nebija jau vairs pašiem ko slēpt,
ka «Vētru un dziņu» īsais, bet noteikti agresīvais periods
mākslu bija pāršalcis produktīvi un jaunā strāva, mūsu
kultūras dzīvē daudz ko uzvandījusi un rosinājusi, un satraukusi, sāka atgriezties savos standartētos krastos. Jeb
pareizāki
pie tās jau bija pierasts, šis bija jaunās strāvas

radītais laikmets.

Debatēs

šo laikmetu Viktors Eglītis
argumentāciju. Turpat desmit
gadus atpakaļ viņa izvirzītais princips, ka māksliniekam
jāiziet no diletantisma plašākās un augstākās studijās,
dekadentisma periodā ir attaisnojies, piemēram, mūzikā;
mums ir pašu operas sākumi ar Jurjānu Pāvulu, ir jauni
instrumentālisti, komponisti, pat Sproģu Jūlijs sācis studēt, Sakss kā pirmklasīgs dziedonis papildinājās Romā,
Jaunā teātrī uzradušies jauni dziedoņi ar Kaktiņu priekšgalā, ārzemēs izvirzījies ievērojams varoņu tenors Rūdis
Bunduls, baritons Elks-Elksnītis studē Briselē, nelaiķa
Emīļa «Melanholiskais valsis» tiek spēlēts Parīzē, Berlīnē,
Maskavā un pat Tokijā.
Teātrī
svaigi faktori: jaunas, varenas lugas ar Raini
kā nacionālu romantiķi priekšgalā, parādījušies jauni dramatiķi, kā Jaunsudrabiņš, Vulfs, Fallijs, Jēkabsons, jauni
skatuves spēki
ārzemēs Gūters, slavenā Leiko, talantīgais Vēvers, tepat Biruta, Tija, brāļi Amtmaņi, Smiļģis,
no
Rcihera pārnākušais Zeltmatis, un pašiem tagad ir jau
ienesa

un

šādus

slēdzienos

motīvus

par

un

savi dramatiskās mākslas kursi.

Glezniecībā
dekoratīvi bagātais Jānis Kuģa, Ansis
Cīrulis, kas studē un izstādās jau Parīzē un, tāpat kā savā
laikā Purvītis, sasniegs Grand prix. Jānis Jaunsudrabiņš
sak ārzemju studijas. «Dadzī» parādījies lielisks satīrisks

zīmētājs Jānis Zeberiņš, tālāk žilbina pašam Bredslejam
līdzīgais Vidbergs, no Itālijas nāk Krastiņš ar Marka katedrāles etīdēm.
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daiļliteratūru jau nav ko runāt. Tur ir pat grūti
panākumus uzskaitīt. Visi dekadentu manifesta parakstītāji ir guvuši stabilus, izcilus literāros vārdus, kaut
Bet par

visus

sākot

ar

Akurateru, Skalbi, Strālu, beidzot,

ar

klasiski div-

sejaino Janusu —Jaunsudrabiņu, kurš ir daudzpusīgi apveltīts talants, kā to liecina viņa pasāktā «Baltā grāmata»,
muzikāli lirisko Jēkabsonu un elēģisko Krūžu. Bet kur tad
akadēmiskais Fallijs, kas jau gadiem ilgi atrodas ārzemju
studijās, Voldis Dambergs, kurš kopš laika jau centīgi
studē Tērbatā klasiķus, kur tad jaunuzradušies talanti:
Ed. Vulfs, Fr. Bārda, Austriņš, Kārstenis, Bračs, Meklers,
kur tad kaisles biķera tukšotājs Virza un trauslo liliju lauzējs Zeltmatis, kur provinciālais Erss un jauneklīgais
Smiltenes

komercskolnieks

Pēteris

Ērmanis,

kas

kādreiz

jaunu, tāpat kā Zaratustra; kur Sīlīšu
Jānis un Liepiņš, kur visa jauno plejāde, kur, beidzot,
Arturs Bērziņš, nākamais publicists un kritiķis, arī teātru

sludinās varbūt ko

dramaturgs, kas

pārspēs ja ne Vulfu, tad varbūt PēterNeviļus jāapstājas pie Jūlija Vecozola
franču institūta bakalaura un futūrisma sludinātāja, un
literārās zinātnes tvarstītāja. Te nu viņš var likties pilnīgā
mierā pie atzītiem simboliķiem impresionistiem, pieklājīgā
distancē no itāļu Marinēti, Pikaso un Pirandello, jo futūrisms nekad latvju mākslā neieviesīsies
pat ne uz
sonu un

Linduli?!

stundu.
mūsu

Tam liecinieki

tuvo

žurnāli: «Mākslas Pasaule»
ieskatīties kaut
kas
nītu

kaimiņu krievu simbolistu
vadošie «Svari», kuros

var

tepat doktorātā pie mājas tēva Pētera. Ne-

tur neliecina

par nosvēršanos futūrismā, kas nomaidekadenci. Igors Severjaņins ar zaļi krāsoto
Pēterpils «Ego» un Maskavas «kuba» futūristi

kādreiz

degunu

un

ir tikai

īslaicīgs untums

Tas

un

blefs, kas pāries kā masalas.
garam
aicinājumam pretīgs. Jo tanī vietā
jaunais klasicisms, saturā dziļi nacionāls, formā

mūsu

stājies

aleksandrietis, kā
mūsu

un

un

slavenās senatnes

tautas mākslas atdzimšanu

pēctecis, kas ved uz
jeb renesansi. Dekaden-

laikmets ir daudz

ierosinājis, gan impresionistiski tvērakstniecību un dzeju stila ziņā,
garšas un estētiskās jēgas izkopšanas nozīmē. Tā bija romantiska, revolucionāra dziņa pēc meklējumiem ar lozungu
«māksla mākslai» kā reakcija pret visu
novecojušos; vārdu
sakot, ideāliski haotiska strāva, kuras vajadzība un laikmets patlaban izklīst renesanses ausmā.
Un tam slēdziens:
Es pāreju jaunklasiķu vērienā, ko
ces

ris, bet padziļinājis

mūsu
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poēmu «Pelēkais barons» un turpinu izdodamā «Hipokrenu» lirikas krājumā, un noapaļošu
esejā «Ceļš uz mūsu renesansi». Un te tikai atklājas modernās, eiropeiskās literatūras plašumi un tāles!
Šāda literārā stāvokļa
deklarācija varēja pārliecināt
sācis

esmu

jau

ar

savu

un
visus, ja tas tā faktiski būtu tik vienkārši. Kā
«Svētlaimīgo
oponents tad uzstājās gandrīz vienīgais
salas» un pasākto «Bursaku» autors
nabaga Pāvuls,
kuram nu gan piekritēju gandrīz neradās. Viņš droši apgalvoja, ka dekadence, pārveidota, evolucionējusi no impresionisma uz ekspresionismu, būs un paliks ilgā, tālā
nākotnē. To garantē divi apstākļi: idejiskā un stila brīvība
un, kas galvenais, simbolisma neuzvaramais, universālais
virzošais spēks!
Gluži dialektiski pagātnes romantismam un tagadnes
reālismam nākotnē jāsintezējas simbolismā, kura redzamākie nacionālie priekšstāvji jau ir Rainis ar Aspaziju,
Poruks, Skalbe, Plūdonis, Virza, arī pats Viktors, to neun, lūk, te gan ir nupat kā atklājies
maz neaptverdams,
uz
mūsu
ceļš
mākslas renesansi. Vārda mākslai jābūt suverēnai, unitārai prāta un emociju logaritmikai (grieķu

katru

«Logos» un «Ritmus»), kā totālai dzīvā vārda, domu un
emociju simbolikai.
Vai tam kāds piekrita vai ne, tas Pāvulu interesēja maz,
bet viņš palika sev uzticīgs. Lajam
smejams, varbūt pat
nicināms dekadents, kurš nekautrējas atklāti mest acīs
kaut kuram

pārliecību. Bez tam nodarbību
joprojām viņš
pretēju tirdzniecībai
Sv. Gara dāvanām. Jo viņš nevarēja savai Mūzai near
kautrīgi nolikt pie kājām tos sudraba grašus, kādus spekulants Ananija kādreiz nometa apustuļiem pie kājām un par
to izpelnījās momentālu nāves sodu. Protams, viss tas bija
apjēdzams līdzībās, simbolā.
Tātad lai iet vecā, mīļā, savu pienākumu veikusī dekadence
lai dzīvo jaundekadēnce, mūžīgais simboun
savu

simbolisko

mākslā

centās uzskatīt

lisms!

Lūk,

patētiski rādīja tad uz blakustelpām Pāvuls,
ar Ņinu
jaundekadentu pāris, tie reiz

tur aug Aivars
teiks savu vārdu,

mēs,

raudzīties renesansei

vecie, šinīs cerībās

varam

droši

viņas sfinksas acīs!

Es nu gan par mākslinieku savu dēlu neaudzināšu,
paradoksāli tad ļāvās sev iebilst nosvērtā, bezkompromisu
Eglīšu Marija. Bet temperamentālā Nataša tad bez apdoma
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meta

finālā:

Es

atkal

savu

meitu

katrā

ziņā

audzināšu mākslai,

tā, ko te

mēs

lai tad

dzirdam

viņa pierāda darbos kaut daļu
sarunājam tik spožās nākotnes pro-

blēmās!

garšīgi iesmēķēja cigareti, kuras zilajos dūvarēja zīlēt nākotni.
Mājas tēvs, nepiekrizdams tad nevienai pusei, mēdza
skeptiski palikt pie savām domām un līksmi korķēja vaļā
kādu garšīgas dziras pudeli rīkļu atsvaidzei, norūkdams
visiem par prieku:
Cto čai
kas tēja?!
Dīvainas ir mazo notikumiņu sagades, kādas demonstrē
mūsu
parastā dzīvīte. Vienu dienu, sekojot ielūgumam,
Pēteris ar saviem vasarniekiem izbrauca pie tuvākā kaimiņārsta Ziemeļa Dzērbenē piedalīties tā laulību svinībās.
Viņš precēja savu bijušo Maskavas studiju kolēģieni, armēnieti, un pēdējais apstāklis bija interesants, kaut no
tautas eugēniskā viedokļa ne visai apsveicams akts. Bet šī
eksotiskā līgava izrādījās pati simpātijas Mūza, kas lika
atcerēties Rīgas mecenātu Kazarovu. Bez tam viņa izrādījās paziņa arī nesenajam Pāvula ceļa biedrim tiflisietim Silovam. Protams, šādos apstākļos kāzas solījās būt
omulīgas.
Tikai atkal viena savāda epizode. Pēc beigtās baznīcas
ceremonijas, kad visi kāzu dalībnieki sēdās jau pie svinību
galda, pašu līgavaini Ziemeli izsauca šteidzami pie kāda
ļoti vārga pacienta un katrā ziņā jauno dakteri Ziemeli,
tā ka viņu nevarēja te atvietot neviens cits. Neko darīt.
Arī jaunā sieviņa uzstāja, ka pienākums ārstam jāstāda
pirmā vietā.
Tas bija varonīgi un arī problemātiski, jo Pēteris, tāpat
Pāvuls vedējā, kas bija atbraucis pēc ārsta, pazina to
pašu lauku tēvu, kas pagājušo vasaru bija atvedis savu
dēlu Skujenes doktorātā, un kuru toreiz
izklaušināja un
izmeklēja, un atrada par veselu Pāvuls kā ārsta asistents.
Un

mos

teikusi

varbūt

Ziemelis aizbrauca, atstādams savā vietā Pēteri,

un

kāzu

omulība

turpinājās, jo jaunai sieviņai par labu galda partneri izrādījās Pāvuls ar savām atmiņām par Kaukāzu.
Kad pēc dažām stundām atgriezās jaunais vīrs, viņš līksmi
paziņoja visiem, ka viņa palīdzība esot bijusi vairāk kā
īstā laikā un tagad viss esot atkal kārtībā. Tikai honorāru
par braucienu viņš kautrējies savā kāzu dienā ņemt, un
tas

esot zaudēts. «Laba zīme!»

sauca kāzu viesi, jo nogalda skūpsti jaunajai sieviņai nu bija ar uzviju
jāatpelna. Tas arī bija honorārs! Un tas omulību vairoja,
un kāzu prieki turpinājās divi dienas.
nu

kavētie
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Un, kad

šķīrās, Ziemelis iečukstēja Pēterim ausī:
kura mani izsauca, bija jau miris!
Pāvulu saskatījās un sapratās.
viesi

pacients, pie

Bet
Pēteris

ar

atgriezās savā doktorātā, tie
iekšpuses noslēgtas, un tur

nogurušie kāzinieki
atrada Pētera guļamtelpas
Kad

iekšā kāds krāca.

no

Atsteigusies saimniece paskaidroja:

jūs aizbraucāt, basām kājām te ienāca gluži
esot dzejnieks
kāds
noguris
izspūris mežainis, teicās
tepat no Ķēčiem, visiem jums esot draugs un gribot te
atpūsties. Bija jātic un jāielaiž. Tad nu divas dienas te
viņu turēju, bet viņš jau gandrīz negulēja, tikai rakņājās
tīri bailes papa grāmatām un kaut ko skaļi lasīja, man
lika. Nu, nabags, ir reiz aizmidzis un ieslēdzies kā neTikko

gudrais.
Tad Zālītis

darīja durvis

no

dārza puses ielīda istabā pa logu un atvisi urravodami devās iekšā: gulētājā

un

pazina Jēkabsonu Kārli! Saķēra to un stiepa otrā isguldīt uz dīvāna, jo gulta bija vajadzīga pašam nogurušajam mājas tēvam. Jēkabsons arī ļāvās, tikai dvesa:
Jūs visi kāzu paģirās, es jūs saprotu; bet kāpēc man
slāpst?
Tev ir drudzis, un dakteris tevi paarstēs kaut ar karvisi

tabā

stu

groku!
nicināja Pēteris.

Cto čai?! Kas te tēja?!
jaga kaut ko rosinošāku!

Un tad

Jēkabsonam sadeva

konjaku

iekšā

ir

Te

va-

pēc Pētera

receptes
pie attiecīga uzko-

putojošo, vēso alu, paši līdz baudīdami un pretojošos Jēkabsonu saturēdami viens pie galvas, otrs pie
kājām, liedami visu to viņam mutē kā smagam vājiniekam, kamēr viņš tikai tuša un rēca. Un tad pacēlies sāka
komiski dejot un deklamēt sonetus. Tad arī pārējie uzsāka
deju, piedaloties pat dāmām. Un tad Jēkabsons pasludināja, ka viņam tiešām piemeties dzejiskas radīšanas družamā,

dzis

ir

un

ekstāze

viņam nepieciešami «šausmināties», citādi dzejiskā
var tukšā izkūpēt un kaulos nenogulties.

Tāpēc viņš skrēja ārā un dejodams novirpuļoja līdz ļoti
baznīcas ģērbkambara durvīm, un, nagiem skrāpēdams un ķerdamies sienas dzegās un zibeņnovedēja vadā,
mēģināja uzrausties vai līdz jumtam. Atnesuši trepes, viņu
šī bīstamā eksperimenta atturēja un novadīja mājās,
no
kur viņš turpināja aurošanu klavieru pavadībā, līdz nepagura, apenīša spēka pārvarēts, un nesabruka dīvānā, un tā
deva iespēju arī citiem atpūsties
teica otrā rītā Jēkabsonu KārĻoti esmu glaimots,
tuvās
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gluži negaidot varēju vakar ņemt dalību dionīgaviļu rituālā, kas, pateicoties mūsu dekadentiskai bohēmai, ieviesies arī lauku klusumā, un to sāk
kultivēt. Savukārt ielūdzu visus jūs pasērst pie manis,
manā lauku māju tabernakulā pie pašas Ķēču muižas.
ka

lis,

siskā

vasaras

XLIX
Vīrieši sasēda garā līnijdroškā un brauca uz Ķēčiem
galvenokārt tāpēc, ka Ķēču centrā bija liels lauku dzīves
retums
mācīts frizieris ar savu ateljē. Tur tad nu varēja reiz apkopties, apgriezt matus un noskūties. Arī pašam Jēkabsonam tas bija parocīgi, jo ševeļura viņam bija
sazēlusi bagātīgi, mati kā linu kodeļa, bārda kā rugāji.
Pa ceļam iegriezās arī pie Jēkabsona. Bija vērts šo muzeju redzēt. Ārkārtīgi praktiskais Kārļa tēvs bija savā
laikā atstājis katram pēcnācējam pa lielai lauku dzimtmājai. Sī bija Kārļa mantotā māja. Viņa sieva Melita kā
bitīte, kā īsta lauku magonīte patlaban mita otrās mājās
ogrēniešu Skuķos. Kārlis kontrolēja savu rentnieku te ķēceniešos. Rentnieks bija apmeties vecā mājā. Liels mūra
laidars bija pērkona nodedzināts jau sen, palikušies tikai
mūra stabi un tikai viens gals klāt. Galīgi nolaistā un izputinātā dārzā bija klēts ar vāgūzi galā. Tad te nu Kārlis
bija nodalījis sev rezidenci, savas piecas sešas kvadrātasis lielu kambari, un izcirtis tam logu galā. Pa logu tad
arī kāpelēja iekšā
ārā, lai nebūtu jānāk pa ratnīcas durvīm. Un ar to zaudēja zināmu svaru rentnieka acīs, jo tas
mēdza teikt: «Būtu jau gaužām labs saimnieks un smalks
kungs, kad tik būtu iemācīts durvis atšķirt no loga.»
Kambara vidū no griestu sijas nokarājās lejup liels, žāvēts cūkas šķiņķis, appelējis un mušpapīru strēmelēm aplipis, no apakšas iegriezts, blakus tam šņorē karājās liels,
sacietējis siers kā ratu ritenis un vēl desas struņķis, viss
tas gaisā, lai žurkas un kaķi netiek klāt. Drēbes uz kāšiem pie sienas.
Turpat linu un kaņepāju buntes un teļādiņa. Gujlāva, lupatdcķa klāta, aizdurvē, un turpat gar
visu sienu vecs, liels, nezin kādā ūtrupē pirkts ēvelbcņķis,
kas bija ir rakstām, ir ēdam, ir virtuves galds ar petrole-

jas ķēķīti, apkrauts kannām, pudelēm
traukiem, ar samazgu spaini galā.
Uz

morte»

teritorijas bija
iepelējušas maizes

rakstāmgalda
stends:

un

nemazgātiem

brīnišķīgs
plāceņu

un

«natūra

kaudze,
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sviesta ciba,

siļķes, biezpiena bļoda, tabaka, ģilzes

un

kurs, špicku paka, mušu izraibināta petrolejas lampa
plēstu kupolu, kuvēri, papīri, sausas tintes pudelītes

cu-

saun

apgrauzti zīmuļi, apdzeltējušu avīžu blāķis, apgāzies,
mēms modinātājs
un
izdotā kalendāra nepārdoto eksemplāru stabs; tā galā uzstādīts mušu izraibināts, izdilis spogulis zelta rāmī, turpat ražoto elēģiju un sonetu, arī prozas kaudze,
jaukta ar grāmatām un žurnāliem, lasītiem un
vēl neatgrieztiem; un virs šī intelektuālās darbības haosa,
pie sienas vadzī, iešķībi pakārts nel. V. Zeltiņa vēl Burtniekpilī gleznotais dzejnieka portrets: viņš kažokā, jērnīcā,
zilās brillēs un kūpošu pīpi zobos, kaut īsts smēķmanis
nekad nav bijis.
Pie otras sienas liels grāmatu plaukts, kurā jukus ar Bībeli

un
veciem kalendāriem, Puškinu un Ļermontovu, arī
Ģēti, Silleru un Dostojevski, un veciem «Ņivas» komplektiem māla pods medus kārēm un turpat ratu smēra bundža.
Pie plaukta milzīgs dārza sols, viesiem apmeklētājiem
kur apsēsties, bet pašā istabas vidū uz grīdas apgāzta
maizes abra kā laiva vai zārks, un tai uz platās muguras
novietoti: vecu laiku bezmēns, sarūsējusi bise, karafe ar
pilnīgi zaļu ūdeni tanī, liels puķu pods ar nokaltušas efejas atliekām un veci, saplīsuši segli, kā arī aprepējuši garstulpu zābaki un vecs trumulis. Tas nu būtu gandrīz viss
muzeja inventārs, neskaitot visu to klājošo putekļu segu.
Kā Gogoļa tēlotā Pļuškina muižā.
Nu, vai te nav ērti, brīvi un bohēmiski, un, galvenais, netraucēti un idilliski?
prasīja viņš viesiem. Tie
vienā mutē apgalvoja, ka te ir tāpat kā lietišķās mākslas
izstādē un te vēl tikai trūkst kataloga, un tāpēc daudz kas
nepamanīts apmeklētājam aiziet garām. Zēl, ka tā!
Kad Kārlis bija viesus pacienājis ar medu, pienu un
raupju plāceni, viņi visi izkāpa pa logu un laida pie bārddziņa. Bet pa ceļam Kārlis pastāstīja, kā viņš astronomiski
pareizi var zināt laiku no koku zaru ēnām, mākoņiem un
meness, un tā kabatas pulkstenis viņam nav vajadzīgs. So

mistisko laika minēšanas metodi gan neviens
nevarēja
prast, bet laika cēlienus viņš aptuveni uzminēt spēja.

sa-

Frizieris bija ārkārtīgi pagodināts par retiem viesiem un
bija tik pakalpīgs, ka negribēja ne no viena ņemt samaksu
par padarīto darbu, un Pēteris to uzspieda par varītēm.
Totiesu katram bija jānopērk
ieejas biļete uz svētdienas
vokāli muzikālo vakaru vietējā
pagasta skolā pēdējai par
iabu. Jo frizieris skaitījās
par locekli līdzekļu vākšanas
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tāpēc reklamēja šo rīkojumu, kurā, ka bija
piedalīsies visi vietējie iecienītie spēki un pēc
un
programmas būs balle. Protams, ka visi sapirkās biļetes

komitejā

un

teikts afišā,

solījās izrīkojumā būt.
bija arī doktorāta dāmas, kaut gan ar ziaizspriedumu: sak, kas tur tādā skolas vakarā var
būt, un kas tie par iecienītiem spēkiem? Protams, vakarā
leinteresētas

nāmu

ieradās viss doktorāts.

Bija parastais, lauku jūsmīgās publikas pārpildīts raibu
priekšnesumu vakars. «lecienītie spēki» bija pašas skolas
vadītāji ar diletantiem palīgspēkiem no apkārtnes inteliģences, programmā dziesmas, mūzika un deklamācijas, arī
raksturdeja.
Un visas šaubas sagrāva un tālu pārspēja cerēto un gaidīto kādas jaunas, dziji suģestējošas, sirsnīgi patiesas un
itin kā mākslinieciski disciplinētas būtnes uzstāšanās viņai
nozīmētos programmas sniegumos. Tur bija pati vienkāršība un mākslas dziļa izpratne, un izsmeļošs tēlojums: vai
pie klavierēm vai ģitāras pašpavadībā, vai dzidri
un
silti niansētā deklamācijā, vai, beidzot,
kā sapnis liegā raksturdejā.
dziesmā

cēlā, bagātīgi
Un

klausītāju

dzama, jo viņa

iejūsma par

ar

savu

šarmu

jauno talantu bija
un

nebei-

smaidu neatvairāmi

sa-

valdzināja ne tikai lauku ļaužus, bet sevišķi
šī vakara klausītājus, dažādu mākslu lietpratējus un metropoles izlutinātos dekadentus no doktorāta
jūsmināja

un

...

bija aizgrābti, uzvarēti, sakauti no šīs trauslās, cēlās, balti tērptās, savā jaunavībā, likās, vai caurspīdīgās
meitenītes. Viņa
bija daiļiem sejas pantiem, melodiski
dziedošas, samtainas balss un vingru kustību apveltīta
Tie

blondu matu

un

zilu, dzirkstošu

acu

īpašniece; tiešām kā

dzīva pasaciņa! To izjuta arī skeptiskās doktorāta dāmas,
viena otrai iečukstēdamas:
Lieliski, aizgrābjoši un bez

pretenzijām, patiesi, bez patētikas, no tīras sirds un bez
afektācijas vai efektu tvarstīšanas, īsta, dzimusi artiste!
Gluži vai jāapskauž, jo tādas parādības jau nav
pat Rīgā!
Tā

savā

starpā Marija ar Natašu. Doktorāta
pagaidām klusēja un vērtējumu egoistiski paslēpa sevī, lai izteiktos vēlāk, kad
pirmais pārsteigums būs jau pāršalcis.
sprieda

vīrieši brīnīdamies

Tikai Jēkabsons piezīmēja:

dzirdējis,
būtne,

nu

Biju jau pa ausu galam
Mūza, kā bohēmiskā mākslas
redzu, ka vērts bija pašausimināties. Kas viņa

ka

te esot

tāda kā
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Nezinu. Vārdu sakot, Nezināmā! Nezināmā, kā topie Emīļa kapa, kas modina ilgas un skaidrības slāpes.
Sīs slāpes jādzesē un Nezināmā jāatšifrē,
piezīTo tā nevar atstāt kā toreiz Mārtiņa kamēja Pāvuls.
tāda?

reiz

pos,

un

te

nav

bēres, bet mākslas simbola renesanse!

Cto čai
kas tēja?!
piekrita Pēteris.
Un
vajag dot kaut ko efektīgāku vai refleksīvāku!
tūdaj parūpējās par kurvi alus un dāmu dzērieniem.
Atskaņas no klasiskiem paraugiem,
piezīmēja VikPareizi!

Te

tors.

dziļdomīgi formulēja kompoBiķeris miroņu salā,
publikas ovācijām un aplausiem.
Kad kuplā programma bija beigusies un lauku dejas mūziķi jau sāka uzskaņot savus zaļumballēs parastos instrumentus, vakara rīkotāji ar Rīgas viesiem jau bija salasījušies skolas pārziņa Lūša dzīvokļa mansardā un savstarpēji iepazinās. Rozēm un lilijām apkrautā šī vakara
varone izcilā soliste izrādījās palīga skolotāja, dzelzceļnieka
meita, tikko kā beigusi provinces ģimnāziju, un te nu ir
savā pirmā darba vietā, tātad gluži prozaiskā dzīves un
darba gaitu pasākumā.
Un Lūsis viņu rekomendēja:
Ne
tikai, kā
redzat,
Dieva dota māksliniece, bet arī priekšzīmīga skolotāja un
man uzticams
palīgs, kas par to nekādas uzslavas neprasa. Vai tā nav, Lilijas jaunkundze?
Viņa kaunīgi atbildēja:
Lilija jau zied pati sev, ne
nists Zālītis, izskanot

cilvēka uzslavai.

atkal iejaucās Zālītis.
Biķeris miroņu salā!
izbrīnīts jautāja Lūsis.
Ko jūs teicāt?
kas tēja?! viņš teica,
Cto čai
apgalvoja Pēteris,
un, lai puķes nenokalstu, sāksim tās aplaistīt no šī
paša biķera!
Un Pēteris cēla galdā dzērienus, bet zem galda bija alus
kurvis. Un sākās intīma, sirsnīga bohēmas vakarēšana kā
atskaņa koncertam, kur nu Liliju varēja aplūkot un izbaudīt jau vai taustāmā tuvumā.
Jā, tas bija īpatnis talants, kuru viņa bez kautrības, kā
lilija savu krāšņo ziedu intīmi atvēra viesiem arī te, atkārtodama vai visu koncerta programmu. Un kļuva visiem
līksmi un rotaļīgi
tāpat kā lejā, kur gan dīca aizsmakusē klarinete, gan dūca pērkonīgais bass, gan gauda ermoņikas un visiem dziedāt un dejot vien gribējās.
Nāca no lejas vietējās inteliģences kavalieri un, ar joni
ieņēmuši skolotāja mansardu, veda dāmas lejā dancināt, jo
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te neesot nekāds sultāna harēms, bet

tautietes,

uz

kuram

tiesības šovakar visiem.
Zālītis tad bija Lilijas laimīgais partneris, jo tā brīnumviegli dejoja, tikai Lūsis, vai greizsirdīgs kļuvis, turējās
pie alus kurvja, pie Viktora un Pētera. Un tā tas varēja

vilkties vai līdz gaišam rītam.
Tad Pāvuls, izmantodams kādu balles atpūtas pauzi un
laimīgi notvēris Liliju skolas gaitenī, atsēdinājis to garā
šūpļa solā, satvēra viņas drebošās rokas un sirsnīgi teica:
Uzticieties man! Jums te Ķēčos nav vieta, to skaidri
redzu un jūtu. Zīmīgi jau par jums izteicās komponists
Zālītis:
jūs te kā «biķeris miroņu salā». Jūsu vieta ir
lielā teātrī, kur kā lilija tiešām izplauks jūsu talants, te

jūs nonīksiet.
dzīves sapnis!
piepildīties, es jums
tur dodu savu goda vārdu! Apsoliet, ka jūs vēl šoruden ar
sezonas sākumu būsiet pie manis un Natašas Rīgā, un tad
To zinu.

Nopietns teātris ir

mans

Tiešām?! Tad jau tas sapnis

var

redzēsim!
To es jums apsolu!
padomājusi nopietni un stingri
Lilija. Teica tā, ka karsts jūsmas vilnis pāršalca viņus abus. Pāvuls instinktīvi, neizteicamā atzinībā skūpstīja viņas nervozo, caurspīdīgo roku, kura draudzīgi, pakļāvīgi atbalstījās viņa drebošās rokās. Viņi smaidot saskatījās. Neatvairāmais, liktenīgais solis bija sperts! Ārā
rožaina rīta gaisma. Lilijai bija mākslas svētnīcā
ausa
krāšņi jāizplaukst.
Kad viņi abi līksmi atkal ieradās skolas mansardā, Lūsis aizdomīgi viņus novēroja, bet tad Lilija uzsāka kādu
un savs
nebēdnīgu dziesmiņu, citi piebalsoja
improvizēts bohēmas koncerts atklāja savu programmu. Un kā nu
nē? Jo te jau sēdēja blakus Jēkabsonam
bezbēdīgā Nataša
ar kupošu cigareti zobos un, raudzīdamās Pāvulā un Lilijā,
saprotoši smaidīja un dziedāja tikpat aizrautīgi kā Lilija
«gudro muļķu» čigānu romanci:
teica

Brīva

kā

es

Draiska

es

Varu mīlēt,
Lai

zied

vēja zieds,

kā aukas bieds!
varu

rozes

Lai klus citra vai
Sirds vēl

nīst:

vai

ar
ar

vīst!
zan,

pieder pašai man!

Tā ir jauka, zīmīga romance,
priecājās Lilija, un
nabaga greizsirdīgais Lūsis, kas acīmredzot savā palīga
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skolotājā bija, kā mēdza teikt, ieķēries, atkal viņā paraudzījās vēl aizdomīgāki. Bet te jau nu vairs nekā nevarēja
darīt: Lilija varēja sirds ilgās plūst,
Varēja
Tāds

arī

sirdis

un

sirds sāpes lūzt

jūtas

satraucošs

bija

viņas

«Lilijas»

vārds. Un laikam gan tāda pati visa viņas primitīvi baltā
būtne kā retas dabas izlases atklāsme. Tāpat ka teiksmainais papardes zieds, Lilija provinces džungļos bija māk-

botāniķu atklāta, un viņu sagaidīja neizbēgamais daiherbārijs. To jau moderni un sentimentāli bija apdziedājis jaunromantiķis Zeltmatis, pats to nezinādams un
velti uztraukdams tikpat sentimentālo lauku dabas zinātslas
les

nieku Lūsi.

viesmīlīgā Zariņa aicinājumam, Lilija piedaSkujenes doktorāta kolonijas sarīkotā grandpiknikā, kurš notikās pie kaimiņu pagasta romantiskā ezera,
Zariņa nākamās līgavas tēva lauku mājās. Tur atkal Lilija pamirdzēja kā apbrīnojams nākotnes mākslas brīnumzieds, un Pāvuls varēja pārliecināties, ka viņa ir un paliek
uzticīga savam pagaidām slēptam nodomam. Tur
varēja arī Pētera nākamo salīdzināt ar nesalīdzināmo un
neatvairāmo Liliju. Te varēja Pētera izlasi apskaust. Tā
Sekodama

lījās

arī

bija tāda pati Lilija ar saviem mākslas dotumiem un
Vilija. Tikai viena no viņām bija uzplaukusi sadzīves romantiskos, neaptveramu ilgu kalnājos,
otrā saudzīgi kopta
audzēta siltumnīcas rēnajā atun
mosfērā, un, kura no viņām bija krāšņāka, to varēja minēt
arī

ritmiskā vārdā

tikai mīloša sirds.

panākums pie Lilijas ir meklējams
talijā, kāda forma pie mūsu dāmām ir tik reta. Tā tikai atrodama eksotikā,
tā pārliecināti paskaidroja Jēkabsonu Kārlis,
tas piedod jaunavai neatvairāmu, gluži ķeruba tēlam līdzīgu veidolu.
Un dzijjūsmīgais dziesminieks Zālīšu
Jānis bija šinī
ķerubiskā veidolā galīgi grimis un vai pielūdza to, sekodams tam kā ēna pa pēdām, ko spēra gleznās Lilijas kājiņas, vai skatiem kāri apjozdams tās blondo galviņu kā ar
Viss

un

žilbinošais

atrodams

viņas

īsā

mirdzošu svētuma nimbu baznīcu svētbildēs.
Sīs vasaras Eleuziju sakrālie pārdzīvojumi pie Pētera
Skujenes doktorātā sāka nobālēt, jo bijušo dekadentu kolonijai bija jāizklīst, atgriežoties kur kuram, gan Tērbatas
studijās, gan skolās, gan pie metropoles mansardas penātiem, kūpošā jaunās strāvas darba līdumā.
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L

jaunās strāvas dekadentiskās mākslas gaitu un
norisinājās crescendo accelerando, itin kā
septiņjūdžu pasakainos zābakos tērpts, kādus nēsājis mūsu
rakstnieks Austriņš un vācu komponists Vāgners.
Savas mansardas pasta kastīte Pavuls atrada aizgulējuUn tad

sadzīves fināls

šos Nellijas Rodes vēstuli

Samāras.

no

brīnījās Nataša.
un tad pastāsti ari man, kas tur rakstīts!
Izlasījusi Nataša smīnēja.
Man liekas, ka viņa arī bez tevis vēl ilgi dzīvos savā
pasaulē un tāpēc mums abiem nav vēl iemesla šķirties, kā
viņa te vēlētos. Vai ne?
Piekrītu. Vari vēstuli paglabāt piemiņai! Es rakstīšu
Šilovam uz Tiflisu, lai viņš, braukdams uz Tomsku, iegriežas pie Nellijas Samārā un mani personīgi atvaino par
toreizējo bēgšanu un par tavu telegrammu un pēc tam
lai iegriežas arī te apciemot savu simpātiju, tagadējo Ziemeļa kundzi Dzērbenē. Jo tas no manis tiešām nebija taktiski
šķirties un
Un neatvadīties pat uz mūžu, vai ne? un tā vispār
nevajaga darīt, jo, tikai rīkojoties ar zināmu taktu, var
uzveikt visas traģikomēdijas mūsu nožēlojamā mūžā.
Kas tas?
Se, izlasi

...

Pavuls

Prātīgi teikts,
Tad

nu

uzlielīja Natašu.

redzēsim, cik prātīgi tev iznāks

ar

Liliju

šaubījās Nataša.
Redzēsim! Tanī ķeruba

var

iemīlēties.

Var! Un ir vērts!
Arī Pēteris, iebraucis Rīgā uz savu atvadīšanos no
brīnījās, kā viņš līdz šim nebija pamanījis

kārtas,

puišu
tādu

dižu

Liliju pat savā tuvākā apkārtnē, gandrīz kaimiņos,
un nebija vēl tās savaldzināts, jo, piemēram, ar Zālīti
jau
vairs nebija labi.
Tas tāpēc, ka jūs nešķielējat kā zirgs, bet uz savu
ceļu raugāties taisni kā verstu stabs. Tāpēc arī nevarat
tā
nomaldīties, kā tas bieži iznāk, piemēram, Pāvulam,
ironizēja Nataša.
Paldies par komplimentiem! Bet tad jau vai rīt pat
sāksim tās atvadīšanās, jo pēc nedēļas man tepat kāzas,,
uz kurām laipni
ielūdzu.
Mērci!
sniedz

Tikai

ar

vienu

noteikumu:

lilijas! Visas citas puķes

lai

kāzās

nepa-

var.
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Pareizi! Cto čai

kas tēja?! Laba dailē nevajag par
vajag ko vienreizīgu!
viņi visi Pētera kā kāda parnasiska
Hanimeda vadībā sāka stiprināties jau vai no brokasta
laika, uzsākot ceļakāju Kazarova pagrabiņā. Un tagad šī
klusā miera vieta Pēterim sevišķi imponēja, lai gan viņš
te nebija bijis, tikai dzirdējis, ka te varot no visām laicīgām zūdīšanām sevi atpestīt. Bet velti!
Viņš jau laikam būtu te kā purgatorijā diezgan ilgi kavējies, ja ne citi aicinātie trabanti, bohēmas bandu bērni,
bet kas tie īsti
lēdijas un džentlmeņi līdzīgā skaitā,
bija? Lai tas paliek vēsturisks noslēpums! Tie virzījās uz
augstākām sfērām, tikko Pāvuls visus savus no Kaukāza
pārvestos sveicienus bija Kazarovam nodevis.
Izgājuši cauri pilsētas gleznu galerijai Kerkoviusa namā
pretī pareizticīgo katedrālei, kurā Pēteris jau bija uzsaukts, viņi visi pusdienoja «Stūrītī», jo tā bija veca tradīdaudz

par biežu! Te
Un tad nu otrā dienā
un

cija. Tur tikai radās īsta jēga par zudušo jaunību
došo laulību, un kas ar
jāraud, no otra jāsmej kā

to

sakarībā, kur

un

drau-

viena

gala
gudram muļķim.
Protams, ka jālaunago bija Jaunā teātra vēl klusajā restorānā, un te gadījās Zeberiņš, kas jautros plostotājus uzskicēja, lai tos cienīgā karikatūrā ievietotu «Dadzī». Velti
pienākušais Zibalts mēģināja uzzināt, kāds nolūks šādai
agrīnai kompānijai, bet tas viņam neizdevās.
Tad Vulfs visus aicināja uz jūrmalu, jo bija brīnumsilta

Kas

diena. Kā

krievi

mēdza

smiet,

īsta

bija vēl spēkos, tas brauca ar.
sākuma žirgti, pulciņā Dārziņa

no

«bābu»

vasara!

nu

No

«Jaunību»

dziedā-

dami: «Kā pa tumsu, kā pa ēnu, kā pa rudeņaino miglu
tā tu atnāci un šķīries, zelta jaunība!» Bet pati zelta jaunība

vagona stūrī omulīgi krāca. Jo arī gaviļnieks bija
paguris. Un tad nu sākās sapņaina kvernēšana, apnīkstoši
jauka. īsti jaunības jurģi! Jauki gan!
Cto čai?! Es degu,
Kad Pēteris pamodies iesaucās:
tad Majori bija jau klāt un tur
lejiet man virsū alu!
viņus stacijā sagaidīja Pētersons, jo viņam uz Majoru
aptieku bija telefonējis Vulfs, pieteikdams viesus. Nolicis
oktobrīti, bet ūsas vēl nenoskuvis, ar gaišu panamu
galvā
viņš tagad bija Majoru aptiekas pārvaldnieks.
Tad te nu tika noturēts otrais launags. Saprotams, ka
tas nebija drūms. Vairs jau ne lāgā ēda, ne dzēra, tikai
strēba omulību, kuras sirdsdraugs bija arī Jūlijs Pētersons, maģistrs un dramaturgs. Kad paraudzījās Pēterī un
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Jūlijā, tad tā vien likās, ka eskulāpija un farmācija bija
klasiski dionīsiskas dzīves prieka dievietes, kurām

divas

viņi abi kalpoja.
Vai
kaut

no

tu redzi,

jaunības

Jūlij, cik

vai

jauki ir

no

kaut

kā

nu,

teātra, vai dekadences atvadīties?
ka esi īsteni dzīvojis kādu patiesu

no

reiz jūti,
sprīdi. Kad tad mēs abi taisīsim šādus morāliskus
tā intriģēja Pāvuls.
jurģus?

Tad tiešām
dzīves

Es

domāju, ka jo drīz, kamēr vēl nav apstājies mūsu
un smiekliņu orgāns «Dadzis», jo tur tad varēsim

omulības

izreklamēties.

Bet

nu

celsimies

un

iesim

uz

mūsu

simfo-

niskā

orķestra jurģiem. Šodien neatsaucami pēdējais aizmūsu tik iecienītā
gājušās sezonas papildus koncerts
Ed.
norvēģu komponista
Grīga piecu gadu nāves piemiņai,
kā arī Emīļa nāves atcerei, jo programmā ir, starp citu, arī
viņa «Melanholiskais valsis».

Un

laiks ir iet, būsim

aku-

rāti!
Tas

bija kā

zibeņa spēriens. Pēc brītiņa visi

jau bija

Horna dārzā.

Grīgu

ar

Un, kad mūziķi, piecēlušies kājās, godināja
«Ozes nāvi», tad tas jau bija aizgrābjoši, bet, kad

iesmeldzās

kājās;

un

Dārziņa melanholija,
bija satricinoši!

tad

dekadenti

piecēlās

tas

Nekad

necerēju, ka šī diena beigsies tik vērtīgi un
zīmīgi ar šo atvadu himnu!
jūsmoja Pēteris,,
soļodams cauri tumsai gar kluso jūrmalu.

necerēti

Tad visi, baudīdami svinīgo mieru, ilgu brīdi sēdēja
pludmalē, apmāti siltā vakara burvības. Kad uzlēca mēun
viss kļuva sapņaini dzintarspīdīgs, uzreizi viena
ness
no ekscentriskākām kompanjonēm
iesaucās:
Vajag reizi
šovasar mēnesnīcā izpeldēties un tā noskaloties no visa
Un māksliizjustā un pārdzīvotā! Lūdzu piedalīties!
niece, izģērbusies kā Venus, brida rāmajā jūrā, slavēdama
silto ūdeni. Un viņai sekoja vēl divi pārīši, jo nebija jau
tumsā un mēneša zaigā citu peldētāju, un viņiem tur gāja
ļoti omulīgi, ko dzirdēja no viņu harmoniskiem smiekliem
un ūdens šļakstiem.
Pēteris

šīs idilliskās dzīves ilustrācijas,
pasakainā teiksmu grāmatā. Tad
viņš peldētājus steidzināja uz staciju pie karstvīna, lai
tiem nepiemestos iesnas. Tās nu izpalika, bet pēc vīna visiem uznāca salds gurums no visa šo dienu pārdzīvotā,
un drīz arī Pēteris vairs neatģida, kur un kas ar viņu, viss
viņam saplūda tādā kā simfoniskas mūzikas mākonī.

bija apburts

no

kādas tik retas, kā kādā
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Kad

otrā rītā

dzīja tur
mirdzošs,

viņš pamodā,s pie Jūlija aptiekā

un

ierau-

Pāvulu, tad viņam viss atkal kļuva gaišs

arī
un

piedāvāto

uz

atspirdzinājumu viņš, kā

un
ar-

Cto čai
kas
labsirdīgi smiedamies, atrūca:
Un,
tēja?! Te ir vajadzīgs kaut kas fundamentālāks!
protams, viņi gāja uz Majoru staciju noslāpēt paģiras, kāun
das bija diezgan rūgtas. Bet omulība drīz atgriezās
bufetes telpā pie
desmit
stundas
nosēdēja
viņi atjautīgi
loga, no kura redzams katrs pienākošais vilciens, arī Lielupe un tālā meža fons. Kad bija iztukšoti savi sešdesmit
kausi pilzenera no muciņas, tad viņi vienbalsīgi bez debatēm nolēma: «Nu ir diezgan!»
vienu

sasniegdami, smaidīja, jo Pēteris
visu esmu gandarīts ir ētiski, ir
estētiski. Kad jums būs no kaut kā jāatvadās, tad ieteicu
tādu pašu recepti. Man liekas, itin kā es būtu pirtī bijis.
Nu var uzsākt jaunu dzīves kursu! Uz veselīgu bērnu radīšanu un to audzināšanu! Te jau mazliet esmu aizkavējies. Bet gan savu normu panākšu! Un nu būs mazliet jāsašaurinājās un jāpierod pie
Un

cēlās

atzinās:

un,

rokas

Paldies! Par

...

tējas, bet bez kaut kā stiprāka!
vuls viņa deklarāciju.
Pie

Pareizi! Bet

nobeidza Pā-

pie Kazarova es tomēr pa reizei iekāpšu,
pašu rožaino, kādreizējo savu

kad iebraukšu, atcerēties to
zelta

jaunību.
LI

Doktoram

kāzas

Pēterim

sievastēva

Zariņam

divstāvu

bija nelielas,
Artilērijas

namā

bet
un

solīdas
Tērbatas

ielu stūrī.
No katedrāles

piebrauca pat vairākas karietes, un vaikungi bija frakās. Kāzās bija arī viena prominenta
persona: bij. bursaks, zvērināts advokāts, krievu Valsts
domes loceklis un varbūtējais nākamās Latvijas valstsvīrs
Jānis Zālītis; bez tam arī komponists Jānis Zālītis un dzejnieks Lieknis-Virza, arī Viktors un Pāvuls ar gaspažām.
Pilsoniskais elements bija pārsvarā, un tātad vispārīgas
mākslinieciskas sarunas te nevedās un neraisījās.

rāki

Pēterim nu reiz blakus sēdēja krāšņi kupla Vilija kā
ideāla sieva Rubensa stilā un gaumē, kā visas viņa dzīves
baltu liliju
ar
labieguvums. Pie tam pretēji norunai
pušķi rokās! Te nu it kā liekas šķita daudzās saņemtās
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apsveikumu telegrammas, starp citu, no Kārļa Jēkabsona
tāda: «Pie sievas sāniem laimi gūt, bet draugam, mecenātam būt!» Tā izsauca nesaprašanu, un dzirdēja nelabvēlīgu noskaņojumu pret tautā pārprastiem dekadentiem. Un
šī motīva atrisinātā Pāvula apsveikšanas runa izskano
nēja maz iepriecinoši, nepārliecinoši, un viņš skumji saduga, jo juta zemapziņā, ka nu viņu no drauga šķir starpsiena, aiz kuras viņu skaita par Pētera pavedēju un kārdinātāju uz neceļiem, kā tas vērojams banālās teātra
komēdijās.
Tamdēļ Pāvuls ilgi nesaistījās kāzu namā. Bija kaut
diferencējies, pārmeties, izlūzis. Un sirds tā čīkstēja.
Viņš nozuda un kopā ar Natašu vēl iekļuva pagrabiņā pie
Čto
Kazarova, un tur bija labi. Miers un skaidrība.
čai
kas tēja?! Pasniedz numuru pieci?
kas

šo

Nu,

Vilijai

klasisko «čto čai»

savu

Peteris

drīz

pabazis

pareģoja Nataša.

tupeles,

zem

Nekā nebūs!
Ja tā būtu Lilija,
oponēja Pāvuls.
viņš pats sevi tur pabāztu, bet šinī divjūgā viņš atļaus
Vilijai tikai pa reizei paturēt grožus rokā, bet pātagu viņš
tad

no

rokām

neizlaidīs!

Uzdzersim

šim

Pētera

laimes

div-

jūgam!
Un atcerēsimies

mūsu

kāzas

un

to, kā tev

arī

neiz-

nokļūt
tupeles, lai gan tu to labprāt
vēlējies!
smēja Nataša, pieskandinādama Pāvula pokādevās

zem

manas

lam.

LII

doto vārdu

Lilija turēja
kumu ieradās
telītī

Rīgā

un

un

līdz

ar

teātra

tieši teātrī. Pelēkā

sezonas

laucinieces

sāmē-

kareiviska tipa papahā jeb nošķiebtā jērenīcā, no
apakšas sprēgāja nebēdnes meitenes rudzu puķu acu
zilumi. «Skuķis uz velna paraušanu!» padomāja režisors
Lauberts, kurš gadījās birojā.
un

kuras

Ko vēlaties?
Gribu teātri
Te
teātri
no

mums

spēlēt,

un

spēlēt!

daudzi tā

nāk, kas

pie tam tepat

no

grib uz viena rāviena
pilsētas. Bet jūs, kā liekas,

laukiem?
No

pašiem Ķēčiem! Skolotāja.

Ak

skolotāja?! Un tik jauna!

*

501

Vecais
Hm

jau palika turpat uz vietas.
Lūdzu, kā jūs sauktos?

...

Lilija.
Ļoti jauks vārds!
Un kā jūs?
Ēriks Lauberts.
Arī

nav

slikts vārds.

Ka tad jus tā pēkšņi iedomājāties atbraukt šurpu?
Man

Anzurgu Pāvuls lika.

Ak Pāvuls?!
Nu

Nu, tā

atceros. Esam

jau
Labu vai ļaunu?
Tikai

Pateicos!

Tada

gluži cita lieta! Ak, jā, jā, jāt
viņa par jums šo to dzirdējuši.

tikai jauku! Laipni ludzu,
pie direktora Mierlauka.

Ka

nekad

Lilija atplauka visā

mākslas

ir

labu,

mirklī novedīšu

Un

no

savā

es

jus

acu-

vairs mūžā

iedrebējās sirds.
primitīvā daiļumā.

bija viņas uzņemšana Rīgas Jaunā teātri. Viņas
ilgas, viņas mūža sapnis bija piepildījies!

Viņa atzinās

Pāvulam, ka

no

Ķēčiem vienkārši aizbē-

gusi. Tuvinieki viņai dienestā uz Orlas dzelzceļa līnijas.
Kur apmesties ir, un viņa ierakstījusies kādā svētdienas
skolā par pagaidu skolotāju. Teātrī pieskaitīta jaunākai
aktieru kategorijai, apmeklēs Gižitcka teātra kursus, lai
izkoptu arī krievu teātra skolu. Teātris dod līdzekļus, un
var
apmeklēt arī Dubura kursus. Pirmā loma, Nastja, čigāniete dziedātāja, Tolstoja «Dzīvā mironī» jau rokā, mēģinājums zināms; tātad ar jūsu palīdzību esmu beidzot
aktrise!

vēs

Zēl, ka jūs, ka dzirdēju, ejot prom. Kas mani pārstāturpmāk?

dabīgi, ka vieni nāk, otri iet. Tas tā ir bankā,
Tagad nāk jaunie, svaigie spēki, un tā visur
mākslā, un vecie, apsūbējušie, aizrūsējušie iet. Tikpat kā
Tas

ir

ir

teātrī.

organismā vielu maiņa. Tā arī te. Būs tev raibs cīņu mūžs,
Lilij! Kur spēšu, solos tevi morāliski atbalstīt. Topi zvaigzne, spoža zvaigzne!
klāt

Liliju, Pāvuls godbijīgi noskūpstīja
gudro un cēlo pieri. Valgās acu dzīles tai iemirdzējās itin kā apņēmībā, itin kā nākotnes laimītes vīzijā.
Pievilcis

sev

tās balto,

Varbūt

Liktenis...

Liliju.
Vai tas
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varēja būt?

Birutas

vietā

Pāvulam

bija

sūtījis

LIII

Pēc

nedēļas ieradās pie Pāvula
dusmīgs, uzmācīgi prasīja:
Kur palikusi Lilija?

Lūsis

no

Ķēčiem.

Sa-

traukti

Kā lai

es

to zinu?

Jūs atvīlāt

viņu šurpu no Ķēčiem.
jau laikam viņa te ir. Pameklējiet, varbūt

tad

Nu,

viņa tepat

mūsu dzīvoklī.

Netaisiet

Izvilcis

pekstiņus!

revolveri

un

ar

to

draudēdams, Lūsis kļuva vēl uzstājīgāks:
Kur viņa ir?
Nolieciet vispirms revolveri, jo tas varbūt jums pašam būs

dīts,

vajadzīgs,

nerunāšu

es

ar

ar

ko nčšauties. Pirms tas nebūs

jums

un

izpil-

jūs izraidīšu.

Kad Lūsis bija nolicis ieroci, Pāvuls prasīja:
Kā jūs domājat, kāpēc Lilija varēja no Ķēčiem

aiz-

bēgt? Personīgi manis dēļ, kur es, paldies Dievam, viņā
iemīlējies neesmu tā kā jūs? Un man viņa nemaz nav
vajadzīga, jo man sieva jau ir. Varbūt tad kāda cita
iemesla dēļ?
Varbūt teātra dēļ?
Tā

jau būs, Lūša kungs! Tātad ejiet un prasiet Jaunā
ir Lilija. Bet pa draugam varu jums ieteikt likt arī Liliju mierā, jo, cik es zinu,
viņa pie jums uz Ķēčiem nekad vairs neatgriezīsies. Tā
gan! Un tur nelīdzēs vairs nekādi draudi.

teātra

direktoram Mierlaukam, kur

Nu, to

mēs vēl

redzēšanos!

uz

Un

redzēsim, kam te būs taisnība! Tātad
tā, nekā neapsvēris, Lūsis atkal bija

projām.
Pēc

viņš atkal bija pie Pāvula un jau
uzstājīgs un bravūrīgs, bet gan stipri sašļucis, jo
Lilija nemaz negribējusi ar viņu runāt un aizraidījusi. Un
tas par to, ka viņš tā viņu mīlējis!
nu

dažām stundām

ne

LJn

viņš krita Pāvulam ap kaklu, lūgviņam kaut kā izpalīdzot. Lai pierunājot
Liliju atgriezties pie viņa. Pāvuls nezināja, kā no viņa
atkratīties. Bet tad nāca palīgā Nataša un solījās ar Liliju
to lietu pārrunāt, kas nu gan esot grūta lieta, jo upes
straume nemēdzot tecēt atpakaļ.
vai

dams, lai

raudādams
taču

Daudzmaz

apmierinājies, Lūsis nodeva Pāvulam

sarakstītās

savas

drāmas

eksemplāru, lai izlasot un par
tās derīgumu referējot Mierlaukam, jo direktors tā vēlējies un arī lūdzis Pāvulu to darīt. Pāvuls patiesi ieinterenesen

503

sēts, protams, apņēmās to pildīt.
vula

jau gluži nomierināts

un

pa

Un

Lūsis

draugam

šķīrās
un

no

uz

Pā-

redzē-

šanos.
Žēl
varbūt

man

viņa!

atzinās

Nataša.

tanī mīlas konfliktā vainojama

Kas

to zina,

Lilijas aizrautība.

Žēl

varman
Lilijas,
pretī tam iebilda Pāvuls,
vainīgs Lūsis, varbūt kas cits, varbūt teātra mākslas kaisle.
Viņi saskatījās un sasmaidījās, un saprata,

būt tur

tur taču nekas nekad vairs nebija glābjams, ne labojams. Lilija gāja savu pareizo jauno ceļu, un Lūsim bija
no tā jāatkāpjas.
Atcerējies liktenīgo portreju, Pāvuls saprata: Lilija nāca
mākslā nelaikā'aizgājušās Martas vietā!
ka

LIV

Lūša

iesniegto lugu pārbaudīja Pāvuls

cerēdami varbūt to izmantot

savam

un

arī

Pētersons,

atvadīšanās vakaram.

Bet

acīmredzot
luga izrādījās vāja, naivi vienai lomai
Lilijai rakstīta, un tāpēc bija jāmeklē kaut kas cits. Tā kā
nekā oriģinālāka un veicamāka nevarēja uziet, tad ņēma
paši savas, pēdējā laikā uzrakstītās lugas: Pāvuls bohēdzīves drāmu «Tā mirst...», kur tēlnieks sadauza
mas
pats savu mākslas darbu un pēc tam greizsirdībā nonāvē
arī šī iznīcinātā darba dzīvo modeli, kas tam pozējusi, bet
kļuvusi tēlniekam neuzticīga; Pētersons
vieglu komēdiju «Cēlie mērķi», kur satīriski aptēlots, kā labdarīgam
mērķim rīkotais vakars neapdomīgas un pārspīlētas rīkodāmu rīcības dēļ atnes tikai deficītu, kuru tad netāju
viens negrib segt.
Sagatavoja šīs ludziņas labi un spēlēja briljanti, publikas bija daudz, un Pāvula, kā arī Jūlija atvadīšanās no
aktīvas skatuves darbības iznāca diezgan impozanta,
ja ne
citi kļūmīgi blakusapstākļi.
So vakaru ar visu reklāmu organizēja pašu satīriskais
žurnāls «Dadzis» jeb, pareizāki, tā izdevējs, kurš baudīja pilnīgu Pāvula un Pētersona uzticību. Izrādījās, ka
šis uzticības vīrs ar visu izrīkojuma
prāvo ieņēmumu kasi
bija nozudis. Un beneficiantiem nebija atstājis ne tik
daudz, lai tie varētu segt tekošos šī vakara izdevumus.
Brīnišķīgs, satīriska žurnāla redaktora cienīgs stāvoklis!
Rīt jau nu viņi zinās, ko darīt; bet ko lai dara šovakar?

Lūk, taisni šovakar ko lai dara?
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Kamēr viņi lejā pie pudeles alus pārsprieda nejēgas
stāvokli, atnesa arī dažas apsveikuma telegrammas. Viena
bija no Berlīnes, tātad varbūt no Marijas Leiko. Gan jau
izlasīs!

ar Kazarovu, kurš arī bija ielūgts
bija
iepriecināts, arī novēlēja benepar
ficiantiem laimi citos mākslas ceļos. Izdzirdis, ka vakara

izrādē

Pienāca Nataša
izrādi

un

kase nozudusi,

nosmējās

un

izlika

no

savas

dzamos izdevumus,, pie tam aicinādams vēl
sevis

kabatas stei-

kompāniju pie

vakariņām.

uz

Saki nu, ka nav izpalīdzīgu cilvēku
reizi mēs iecelsim jūs par mūsu kasieri,
bet nu esam glābti!
sons,
Nākošu

reizi

ar

kasi

aizlaidīšos

pasaulē! Nākamo
priecājās Pēteres,

un

tad

būsim

kvit!

jokoja Kazarovs.
izrāde ir jāPilnīgi pareizi,
piezīmēja Pāvuls,
atkārto, tas segs zaudējumus, paldies Kazarovam par padomu un par izpalīdzību!
Nokārtojušies ar rēķiniem te, visi drīz ieradās Kazarova
pagrabiņā intīmi nosvinēt kļūmīgās skatuves atvadības
un
izsmēķēt beidzamo reizi labu, omulīgu Havanas cigāru.
LV

«Tikpat grūti tikt no skatuves vaļā kā atradināties no
tā bija Anzurga tēvs pravietojis toreiz
smēķēšanas,»
Cēsīs, un tā arī bija.
Laikam nāve te bija drošākais līdzeklis. Tā padomāja
pie sevis Pāvuls. Tikai ar fizisko nāvi var šķirties no skatuves! Lūk, vajadzētu būt tik uzticīgam sev un savai mākslai ikkuram lielam māksliniekam!

Kādi, piemēram, bija nelaiķi: Emīlis, Zeltiņš, Marta Ozoliņa, Zemgaliešu Biruta, komiķis Liepiņš; un tādi vēl radīsies

un

nāks!

Bet šis vakars

Bija

nebija veltīts šādām drūmām pārdomām.
tāpat kā mecenātam doktoram

jāsāk jauni ceji

Pēterim.
Un

Pēteris,

kas tēja?!», kā mēdza teikt
«Cto čai
tāpēc
iesaucās
vajag šovakar kaut kā stiprāka!

te

Pāvuls.
Un Kazarovs

jau ar šašlikiem, sieriem un Nr. 5 neskopojās.
viņam! Laikam no viņa kādreiz šķirties
būs vēl grūtāki nekā no skatuves vai no smēķēšanas. Bet
vispirms palūgšu izlasīt dažas telegrammas, kas mums
Tenciens
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pienākušas, un to Berlīnes telegrammu noslēgumam ka
pašu pēdējo, un to lai uzņemas Jūlijs!
protestēja Nataša.
Kāpēc to Berlīni kā pēdējo?
Pavisam otrādi, to vajag nolasīt kā pirmo! Nav taču
tā telegramma tas pats, kas telegramma no Ķēčiem, vai ne?
sāksim ar Berlīni!
Pareizi,
piekrita Pētersons,
Te telegrafē kāds Kārkliņš.
Kārkliņš?! Kas tad tas tāds?
Jā, telegrafē kāds Kārkliņš: «Ar sērām ziņoju, ka
mūsu daudzu draugs pazīstamais aktieris Vijums Vevers
atrasts Berlīnes Tiergartenā nošāvies. Drīz iebraukšu.
Voldemārs Kārkliņš.»
Ko, kas?!
Vevers

...

nošāvies?

Nevar but! Ta ir

provokācijā! Pīle!

Klusu!!

Šausmīgi! ...

Neticami!

Nu,

vai

zini,

tas

jau

par

daudz!

pēc klusuma
godam pieminēsim arī varbūt vistraģiskāko upuri! Likteņa upuri.
krustus mezdams, čukstēja arī
Pomjaņī, gospodi!
Kazarovs. Neviens vairs negribēja runāt. Visi sēdēja kā
mēmi. Tikai rudenīgās nakts dziļumos kaut kur augšā
ierūcās pāris vēlā, varbūt beidzamā negaisa grāvieni, un
brīža

Nav ko šausmināties,
ierunājās Pētersons.

sāka atkal

nav

ko raudāt,

Dzersim

un

līt.

LVI

Otrā rītā bija saulains un gaišs. Pie Pāvula mansardā
jautri iespurdza Biruta un paziņoja:
Tanī dienā, kad būs simtā «Uguns un Nakts» izrāde,
būs arī mūsu kāzas ar Jānīti. Un tāpēc lūdzu to uzmanīt
un, protams, ierasties kā mīļiem viesiem. Frakas un puķes
nebūs vajadzīgas.
Lūk, kur puķes bija vajadzīgas,
skumji teica Pābet

vuls,

nu

jau par vēlu,

un

pasniedza Birutai Ber-

līnes telegrammu.

Šausmas!
nošāvies

ar

manu

nobālusi iesaucās Biruta.
mazo

brauniņu. Kāpēc

es

Viņš būs
toreiz to tur

atstāju?! Nu man nebūs miera un kāzas būs jāatliek.
Neko nevajag atlikt,
piezīmēja mierinot Nataša,
tavs Jānītis taču nenošausies, un nelaiķis arī tavās kāzās nebija ieinteresēts, bet brauniņu ar visu viņa netīro
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sirdsapziņu

var

paturēt piemiņai, ja tikai Kārkliņš to at-

vedīs.
Biruta

bēdīga

un

sarūgtināta aizgaja pastāstīt ziņu

arī

citiem.
LVII

Sīs dienas presē vakarā jau varēja lasīt pret «Dadzi»
mērķētu šādu vietējo ziņu korespondenci: «Satīriskais «Dadzis» bija sarīkojis Jaunā teātrī kļūmīgu savu redaktoru
P. A.

un

J. P. atvadīšanās vakaru

no

skatuves, izrādīdams

traģikomēdiju:
«Tā mirst cēlie

mērķi»;

kāda vakara ienākums

bija domāts dekadentiskā ārzemju
pajaco Viļa Vēvera sanatoriskam pabalstam. Bet,
tā kā tas attelegrafējis no Berlīnes, ka viņam nekāds pabalsts vairs nav vajadzīgs, jo viņš Tiergartenā patlaban
nošāvies, tad «Dadža» izdevējs ar šī vakara kasi aizlaidies lapās! (Sic! Sapienti sat!) . . .»
Atbraucis no Berlīnes, Voldis Kārkliņš par Vēvera likteni neko jaunu nevarēja pastāstīt. Kad viņa draugs Arno
Depše galīgi aizbraucis atpakaļ uz Indiju, tad Vēvers kļuvis drūmāks un reti rakstījis. Un no Brombergas uz Berlīni šoreiz atbraucis bez kādas redzamas vajadzības. Viņš
par Vēvera nāvi uzzinājis tikai no laikrakstiem policijas
hronikā. Vēvers tad jau bijis no morga aizvests preparēšanai uz anatomisko teātri, tātad vairs neatdabūjams. Tikai policijā izdotas viņa lietas, jo turpat klāt bijis nelaiķa testamentārais rīkojums Kārkliņam par labu. Un
tāpēc viņš kā testamenta izpildītājs nodod Birutai viņas
revolverīti, bet Pāvulam
literārai apstrādāšanai nelaiķa
dienasgrāmatu. Ar to tad arī Viļuma Vēvera artistiskais
teātru

mūžs izbeidzās

un

noslēdzās.

LVIII
No Voldemāra

Zeltiņa piemiņas izstādes paliekām Pābija atdabūjis dažas mazas etīdes uz kartona un savu
portreju izstādes rāmjos.
Tai nu Pāvuls pievienoja veco pelnu trauku, pildītu
Volda
izsmēķēto papirosu galiem un sava neizsmēķētā
pēdējā cigāra paliekām, bez tam kā dārgu relikviju
Zeltiņa atstāto paletru ar akmenī sakaltušām krāsām. Uzvuls
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sprauda uz tās kā beidzamos cietēju simbolus nelaiķu
Emīļa Dārziņa un Vijuma Vēvera ģīmetnes.
Un tā te sakoncentrēja ne tikai atmiņas par upuriem,
ko bija prasījusi šī liktenīgā, muzejam lemtā portreja, bet
ko bija ņēmis viss jaunās strāvas dekadences laikmets.
Te, zem ozolu vainaga, izveidojās atmiņu svētnīca.
Un Pāvuls, beidzot no skatuves atbrīvojies, te savu veļu
bohēmas un mākslas dzīves
aizgājušo draugu
pāragro upuru tuvā simboliskā draudzītē pie sava rakstām-

valstī

galda jutās tiešām svētlaimīgs, un viņam likās noslēgta
sirsnīga draudzība ar pagātni, vēju valsti un mūžību.
Āmen!

KOMENTĀRI
izdevumam P. Gruznas romānus, sastapāmies ar
grūtībām šo darbu valodas īpatnības dēļ. Lai arī abi romāni
galīgā redakcijā, kura ir šīs grāmatas pamatā, izveidoti un publicēti
40. gados Vācijā, tie tomēr atspoguļo valodas ainu, kas bija Latvijā
19, gs. beigās, 20. gs. sākumā. Ilgās pārvācošanas un pārkrievošanas
valoda
rezultātā
bija piesārņota ar nelatvisku leksiku un formām.
K. Skalbe «Literāriskās piezīmēs» (1907) konstatēja: «..steidzīgie tulV. V.) bija pilni krievisku valodas formu
kojumi (laikrakstu slejās
un krievu vārdu, kā: Ijustras, kandalas, bombas, bumagas, prikazi, nakazi, tropari, teremi utt., u. t. j. pr. Viss tas radīja savādu sabiedrisku
ielas žargonu, no kura skanēja malu malas.» Sis laiks veidoja P. Gruzradošo personību un atainojās tajā ar visām īpatnībām. Turklāt
nas
P. Gruzna bija guvis krievisku izglītību, arī viņa dzīve gan darbā,
latviešu un krievu
vidē.
gan ģimenē norisēja divu valodu

Gatavojot jaunam

lielām

Paradoksālā kārtā P. Gruznas darbos apvienojās labs stilists (to
atzīmēja visi viņa darbu vērtētāji) un vājš valodnieks. Jāsaka, ka
viņš arī apzināti necentās uzlabot savu valodu, dienasgrāmatā pukojās par «bezgala smago prof. Endzelīna—Mīlenbaha teroru gramatikas
veidā».
Šinī

izdevumā rakstnieka valoda atstāta praktiski nelabota, izņepareizrakstību (garumzīmes, interpunkcija, ch un h rakstība utt.).
Nav labotas nepareizi lietotās
noteiktās formas, īpašvārdu rakstība
palikusi lielākoties tāda, kādu to veidojis autors, piemēram, Erivāņa
un
(Erevāna), Petaku Krustiņš (Pietūka Krustiņš)
tamlīdzīgi. Te
joprojām peld «četrtrubu kreiseri», darbojas «brašā medička» un «brūders Ko|a», dzied «izpildošie mākslinieki» utt. Mūsdienu lasītājam ir
nepieņemamas konstrukcijas: «beigta ceremonija», «fantāzijas uz Kaukāza motīviem», «nāves priekšā sevi jūtoties». P. Gruznas valoda ir
vēstures un literatūras fakts, un kā tāds tas arī nonāk līdz lasītājam
mot

šodien.
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Abu Gruznas romānu pamatā ir dokumentāli fakti, tāpēc bija nepieciešami diezgan plaši komentāri, gan. skaidrojot vēsturiskās reālijas,
daudzās reālās personas, kas darbojas vai nu ar savu
gan atšifrējot
īsto, vai pārveidoto vārdu. Ir skaidroti mazāk pazīstamie svešvārdi,
dzīvās valodas aprites aizgājušie vārdi un izteicieni, Bībeles u.c.
no
tekstu iestarpinājumi, tulkoti svešvalodu teksti.

Komentārs

jamais vārds

tiek
vai

dots tur, kur

izteiciens.

«Bursakos» komentētie

tekstā pirmo reizi parādās komentē«Jaunās strāvas» komentāros neatkārtojas

fakti.
BURSAKI

Romānu
visu

savu

«Bursaki»

Pāvils

Gruzna

ir

rakstījis

un

veidojis

gandrīz

rakstnieka mūžu.

ir trīs
Romānam
redakcijas, kas publicētas attiecīgi 1914. gadā
Nr. 1—7—9—12), 1928. gadā (Rīgā, A. Gulbja
(žurnālā «Domas».
1948.
apgādā) un
gadā (Vācijā,
Altgargē, Jāņa Alkšņa apgādā).
1948. gada izdevums ir pamatā tagadējai romāna publikācijai.
lasām
«Autora
«Romāns
Vācijā iznākušajā
grāmatā
piezīmi»:
iesākts žurnālā «Domas» 1914. gadā un lielā Eiropas kara dēļ pārtraukts. Tālākais uzrakstīts janvārī—februārī 1928. g., t. i„ pēc 14 ga1945.
diem, bet epilogs bēgļu-emigrantu gaitās
gadā.»
Slezvigā
1914. gadā pēdējais žurnāla turpinājums publicēts
ar
apakšvirsrakstu
«Tēlu un ainu pēdējā, aprautā virknīte». Tanī ieskicēti tālākie varoņu
likteņi.
Tuvojoties 50 gadu dzimšanas dienai, P. Gruzna, izdevēja A. Gulbja
mudināts, pārcilāja žurnāla variantu un pierakstīja romāna turpinājumu, kur dažas no 1914. gadā iezīmētām līnijām ir grozījis. PiemēRutkis apprecas nevis ar ebreju meiteni Soņu, bet ar
ram, Pēteris
Viktora Rasas sievasmāsu Oļu.
Pēdējo reizi strādājot pie romāna 1948. gadā, rakstnieks tekstā
ienesis būtiskus labojumus, kas izmaina ar Brenci (Borisu)
Bumbieru
saistīto attiecību līniju. Par
prototipu šim raksturam bija izmantots

Jānis Pommers

(1876—1934),

kurš

nāca

no

Vidzemes zemnieku sētas,

Garīgā semināra beigšanas 1897. gadā absolvēja Garīgo
Kijevā (1904). 1903. gadā bija iesvētīts mūka kārtā, bet
1920. līdz 1934. gadam bija Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps.
no
Viņš darbojās arī Latvijas Saeimā. Sabiedrībā bija pazīstams ar prokrieviskiem, pat monarhistiskiem uzskatiem. 1934. gadā zvēriski noslepkavots vasarnīcā pie Baltezera. īstie slepkavības motīvi un paši
slepkavas līdz šim laikam nav noskaidroti.
P. Gruzna, kurš cīnījās pret pareizticīgo baznīcas darbinieku pārkrievošanas
tieksmēm, bija
stingrs Jāņa Pommera oponents. Viņš
uzstājās pret to savos feļetonos, dienasgāmatā atzīmē, ka, satiekoties
uz
ielas, abi viens otru nav sveicinājuši. «Bursaku» otrajā daļā Brencis Bumbiers ir attēlots visai nepievilcīgā gaismā, pat
kariķēts, par
ko autors saņēma smagus pārmetumus no
pareizticīgo baznīcas puses.
Jāņa Pommera noslepkavošana atstāja uz Gruznu smagu iespaidu,
viņš atsaucās par to kā par «šaušalīgu» notikumu. Acīmredzot rakstnieks gribēja mīkstināt savu asi
negatīvo vērtējumu par arhibīskapu
1948. gadā svītroja ainu Latvijas Saeimā un Viktora Rasas atmasun
kojošo runu pārcēla uz Tallinas banketu, kur tā izskan stipri redupēc Rīgas
akadēmiju

cētā

veidā.

Pilnīgi pārstrādāts «Epilogs», kur bīskaps atgriežas bijušo bursaku pulkā.
1948. gada izdevumam no jauna pievienots arī filozofiski vispārinošais «Post scriptum».
Romāna

jas
tā
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ir

tēliem

ir

izmantoti

daudzi

prototipi,

uz

kuriem

pēc

iespē-

norādīts komentāros.

Romāna nosaukums «Bursaki» apzīmē pareizticīgo garīgo skolu
saukto buršu audzēkņus. Sis nosaukums, ko literatūrā plaši ieviesis

N. Pomjalovskis («Bursas_ apraku.c. stāsti) un
un
soma
sākotnēji
1862—63), nāk no latīņu vārda bursa
Eiropā apzīmēja nabadzīgo studentu kopmītnes viduslaiku universitātēs. Krievijā šis vārds saistījās ar garīgo skolu audzēkņu apģērbu
bursas, kā to skaidro P. Gruzna.
tajā bija lielas kabatas
N.

Gogolis («Vijs»

sti»,

32. Ipp.

konfesionālās kustības.
gados Latvijā norisinājās luterticīgo zemnieku masveidīga pāriešana pareizticībā, kas bija saistīta ar ilūzijām par
«cara ticības» privilēģijām.

..

19.

33.

tās dīvainās

no

gs.

40.

Ipp. .. viņš tīko pēc augstā baznīcas stārasta amata.
Stārasts baznīcā pārdeva sveces, pieņēma maksājumus
zināja visus baznīcas ienākumus.

un

pār-

Nikolaja zaldāts.
Par Nikolaja vai vecajiem zaldātiem tautā sauca Krievijas—Turcijas kara dalībniekus. Vecā zaldāta tēls plaši iegājis latviešu
literatūrā.

34.

Ipp. Balbesi (no krievu vai.)
lamzaki, stulbeņi.
nevarēja vien uzpūst ogles kvēpināmā trauciņā jeb kaģilā..
metāla trauks, iekarināts vairākās ķēdītēs, kuru pieKaģila
pilda ar plēnošām oglēm, vīraku u.c. aromātiskām vielām..
..

Izmanto

dievkalpojumos.

iso krievu

«moļebnu» noturēja aizgūdamies.
..
īss
Moļebens
dievkalpojums ar pateicības vai lūguma raksturu.
«Mnogi ļeta» (no senslāvu vai.)
baznīcas«Ilgus gadus»
dziesma, suminājums.
35. Ipp.

.. mazais Dāvids, kas
Ķēniņš Dāvids (11. gs. p.
centralizētu

Izraēlas

valsti

man

šodien

baznīcā

ap 950.

ē.

m.

galvaspilsētu

ar

koklēja?
radīja
Reliģiskā
koklētāju viņu

g. p. m. ē.)
Jeruzalemi.

tradīcija uzskata Dāvidu par psalmu autoru. Par
sauc tāpēc, ka
jaunībā tas koklējis ķēniņam Zaulam,
36.

cinātu. (Vecā derība,

1. Samuēla

Ipp. Katķisms

kristīgās

un

īss

grām.,

lai to ieprie-

16. nod.)

ticības mācības

izklāsts

jautājumu

atbilžu formā.

Ēdināja
Cvībaki

ar

cvibakiem

(no

biezu
..
«Pčela»

vācu

un

skribuļiem.

vai.)

ilustrētā

žurnāla

sausiņi; skribuļi
«Pčelā»

gavēņa

kliņģeri.

gada gājumu padusē..
mākslas, literatūras, politikas un sabiedriskās dzīves
jautājumiem veltīts krievu nedēļas žurnāls, iznāca Pēterburgā
ar

1875.—1878.
37. Ipp.

veco

g.

.. ieraudzīja pie psalmotāja Krasnogorska

divus semināristus.

amatpersona baznīcā, kuras uzdevums
dziedāšana klirosā (paaugstinājums abpus altāra)

Psalmotājs
un

ir

lasīšana

un

baznīcas

lietvedības kārtošana.
«K/o seij?»

(No senslāvu vai.)

Kas

tas tāds?
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~ lasījis liturģijā «Apustuli».
galvenais
Liturģija (grieķu vai. leiturgia
dievkalpojums)
kristīgo dievkalpojums, kura laikā notiek iešana pie dievgalda,
kad ticīgie ēd maizi
dzer vīnu
Kristus miesas un asins
un
simbolu (iemiesojumu).
sena
«Apustulis»
dievkalpojumu grāmata, kurā ietilpst Jaunā
derība,
izņemot evaņģēlijus. «Apustulis» dalās nodaļās, kuras
lasa baznīcā liturģijas laikā.
■3B.

Ipp. Un, kad tu izturēsi šo pirmo sutu vai ugunīgo hejennu.
Ugunīgā hejenna
uguns pekle, elles ugunis.
..

tad

tevi

tuksnesi

Lielais

pestis

ši cietuma

no

.. staigāsi
(no

vieta, kur

■38., 39.
vus

mūsu Lielo

leva

un

Krievijas

tas

gadus ar retorikas
filozofa krunku pierē un
garīgajos semināros bija

ciklos.

Atkarībā
ķiem, lII—IV

tā

paradīzes dārzs,

dzīvoja pirms grēkā krišanas.

Divus

Ipp.

kad

gavēja tuksnesī,
misijai. (Jaunā derība, Mateja ev., 4. nod.)

vēl sešus gadus kā pa Ēdeni.
senebreju vai.)
pēc Bībeles
Ādams

—ar

Maestro,
naktis.

un

te domāts Jēzus Kristus, kurš

Maestro

lai sagatavotos savai

Ēdene

kā

bija gavējis četrdesmit dienas

smaidu
sešu

tavām

uz

divus

lūpām, di-

ar.. teologa
klašu

acīm.

apmācība

trijos

klases audzēkņus sauca par retoripar filozofiem, V—VI
par teologiem. Garīgās
dalījās gramatiķos (I —II klase) un sintaksistos
no

skolas audzēkņi

(III —IV klase). Par

I—II

dalījumu stāsta N. Pomjalovskis savos
bijušā audzēkņa A. Pipira liecības, šādi
garīgajās mācību iestādēs neieviesās (Ticība
1940.
Nr.
un Dzīve.
1). Romāna autors tos lieto, ievērojot
krievu bursas literatūras tradīcijas.
■39. Ipp.

..

tie

Ķerubi

būs kā ķerubi

un

zēravi

kaut

Sāksim

Nikolajs

.. gnofti
Omnia

mea

..
40.

pax

un

—

tu

pazīsti pats sevi.

(no senebreju vai.)

mecum

(latīņu vai.)

tieci

visu

porto (latīņu vai.)

(latīņu vai.)

nobiscum

Ipp. .. ka

un
Pomjalovska ēras jeb laikmetiem.
(1809 —1852), Nikolajs Pomjalovskis (1835
rakstnieki, kuru darbos attēlota Krievijas un

dzīve.

seavton

Homo sapiens

zēravi.

Gogoļa

no

Gogolis

Ukrainas buršu

un

eņģeļi.

krievu

1863)

šo

Pēc

«Bursas stāstos>.
nosaukumi Rīgas

uz

pilnīga

saprātīgais
miers

ar

savu nesu

sev

līdzi.

cilvēks.
mums.

t.i., pie brīva

«kroņa»

uztura

mācībām.

42. Ipp. Liela mūra māja ar
uzrakstu «Garīgā skola».

Pareizticīgo

Garīgās

zilu kupolu,

skolas

ēka

zelta

uzcelta

krustu
1886.

galā,

gadā

ar

zelta

Suvorova

(tagad K. Barona) ielā 99. Pēc skolas slēgšanas šai ēkā atradās
Latvijas Kara skola. Pašlaik Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu institūts.
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varēja novērot uz lielās, bezgala garās ielas, kura
stacijas lidz pat smilšu kalniem.
Domāta Suvorova (tagad K. Barona) iela.

.. cik

stiepjas

no

Ipp. Andrejs Andersons
(1878—1954),
Jansons

43.

semināru

1900.

tēlam

klasesbiedrs.

Pēc

atjaunošanas no 1926. līdz 1936. gadam bija
pēc 1936. gada LU Teoloģijas fakultātes docents.

mināra

Jēkabs

Garīgo
Garīgā setā

rektors,

audzēknis Jēkabs Šiliņš beidzis Garīgo skolu
Šiliņš
mācījies seminārā vienā klasē ar P. Gruznu, miris

gadā/

1893.
ar

Jānis

bija

Beidzis

virspriesteris.

Gruznas

P.

gadā,

šim

prototipu

par
nākamais

sabrukumu.

nervu

Zakits
prototipu šim tēlam bija Pauls Sakss
par
izcils latviešu dziedātājs, Nacionālās
(1878—1966 Ņujorkā)
operas solists, Latvijas Konservatorijas profesors. Beidzis Rīgas
Garīgo semināru 1899. gadā. P. Gruznas klasesbiedrs.

Pāvils

Pēteris

Rutkis

var

sona

vaibstus

izslēdza
Pētera

šim

sazīmēt

Viņā

(viņu

semināra

no

Rutka

viena

tēlam

dažus P.

noteikta

prototipa

Gruznas klasesbiedra

Gruzna
P.
piemin «Jaunā
VI klases
1898. gadā kopā

gaitās pēc

semināra

ir

nav.

Hermaņa Juristrāvā»), kuru
ar

P.

Gruznu.

iezīmēti vairāki paša

autora

dati.

. biogrāfiskie

Bergs, Jānis Zariņš, Kirils Cinits.
Klases, kurā mācījās P. Gruzna, sarakstos audzēkņu ar šādiem
vārdiem nav. So tēlu prototipus nav izdevies noskaidrot.

Antons

44.

Ipp. ..

kā

balodis

ar

Noasa šķirstā.
Pēc Bībeles stāsta
kristies,

no

šķirsta

eljes koka

par

zaru

atgriezīšos atkal savā

knābi

pasaules plūdiem Noass,
balodi. Trešajā reizē

sūtīja

zaļu zariņu par zīmi, ka koki jau
1. Mozus grām., 8. nod., 11. p.)

ir

virs

kad ūdens sāka
balodis pārnesa

ūdens.

(Vecā

derība,

.. skolas priekšnieks Andrejs Ivanovičs ari latvietis.
prototipu šim tēlam bija Adriāns Ruperts (1837—1907), Ga1899.
rīgās skolas pārzinis no 1872. līdz
gadam. A. Ruperts
ilgus gadus bija arī preses cenzors.
Par

46. Ipp. Rit Marijas aizmigšanas diena.
Vieni
no
pareizticīgo
galvenajiem
15.

(28.)

šanas
47.

augustā

kā

Dievmātes

12

svētkiem.

piemiņas

svētkus,

Tos

atzīmē

viņas

mir-

dienu.

Ipp. .. mati tā kā suseļņikatn.
krievu sarunvalodā
Suseļņiks, susļeņiks

vecticībnieks.

49.

filistrs (vācu vai.
Ipp. Vilisters
divkosīgs cilvēks.

Philister)

51.

klostera
Ipp. ■. klostera rigorisms
priekšrakstu stingra ievērošana.

principu,

mietpilsonis,

morāles

normu,
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53. Ipp. Staigāja (..) «mančestera» biksēs.
Velvets. Nosaukums saistīts ar pilsētu,
austs šāds

kur

reizi

pirmo

tika

no-

audums.

Bīskapa dievkalpošanas spožums lielajā katedrālē tīri vai apžilbināja.
ielā
Rīgas Pareizticīgo katedrāle Aleksandra (tagad Brīvības)
celta 1877.—1884.
gadā neobizantiešu stilā, arhitekts R. Pflūgs.
«lielā
Netika Ildzi zirgu tramvajam, kas tad kleperēja no
pumpja» līdz «Redliham».
Zirgu tramvajs Rīgā līdz 1900. gadam gāja no «lielā pumpja»
līdz
Kaļķu ielai. «Lielais pumpis» atradās Aleksandra (tagad
Brīvības) ielas krustojumā ar Rēveles (tagad Tallinas) ielu. Šeit
1903.—1906.
gadā uzcelta jaunā Ģertrūdes baznīca. J. Rēdliha
atradās Kaļķu ielas
veikals
Teātra (tagad Aspazijas) bulun

54. Ipp.

vāra stūrī.

Protodiakons

vecākais

kalpotājs)
kāpe. Diakoni
un

«.

pareizticīgo

55. Ipp.
Pēc

pollā

Diakons

(no

eti,

sakramentu izpildīšanā,
sakramentu neizpilda.

despota»

(grieķu

vai.)

grieķu

trešā

hierarhijā

piedalās

priesteriem, paši

.is

diakons.
baznīcas

vai.

dienesta

pa-

palīdzot bīskapiem

slavējiet

valdnieku!

Skolotāja priekšā stāvēja kā Sodomas sāls stabs.
Sodomas
sagraušanas izglābās tikai Lata ģimene.

Dievs

sieva pārkāpa
aizliedza atskatīties uz degošo pilsētu, bet Lata
šo aizliegumu un pārvērtās par sālsstabu. (Vecā derība, 1. Mozus

grām., 19. nod.)
56. Ipp.

Lasot par varizeju un muitnieku.
Varizeji
senebreju reliģiski politiska sekta, kuras
farizeji
locek|i izcēlās ar ārišķīgu dievticību. Marka evaņģēlijā (II nod.)
ir stāsts par farizeju un muitnieku. Farizejs lielījās ar savu dievbijību, muitnieks teica: «Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!»
Dievs attaisnoja muitnieku, bet farizeju ne.

Jāzeps no Ēģiptes.
Jēkaba mī|ākais
Jāzeps
37. nod.)

.«viņš

upurēs

savu

dēls.

miesīgo

(Vecā

dēlu

Ābrams

kā

1.

derība,

Mozus

tam

grām.,

Kungam

to

aunu.

pārbaudītu Ābrama ticību, prasīja, lai Ābrams upurē
Jēkabu, bet, kad tas gribēja prasību izpildīt, Dievs
Ābrams upurēja jēru. (Vecā derība, 1. Moun
upuri nepieņēma
zus grām., 22.
nod.)

Dievs,
savu

lai

dēlu

Liturģijas stundeņu psalmi
lasa priekšā

psalmi,

kurus

57. Ipp. Beidzot apciemoja skolu ari bīskaps
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laikā

Arsēnijs.

Rīgas arhibīskaps no 1887. līdz 1897. gauzmanības veltīja garīgām mācību iestādēm, papla-

Arsēnijs (Brjancevs)
dam. Daudz

dievkalpojuma

psalmotājs.

šināja uzņemamo audzēkņu skaitu, pavairoja stipendiju skaitu.
Atbalstīja svētbilžu gleznošanas klasi un dziedāšanu seminārā.
(Pommers A. Pareizticība Latvijā.
66., 67. Ipp.)
Samojedi
novecojis Krievijas ziemeļu
sanu) tautību nosaukums krievu valodā.
Kamčadali
krievs

..

Kamčatkas

60.

bet

guļ,

Cukna

no

čukna

čuhonci

(ņencu,

encu,

ngana-

iedzīvotāji.
tikmēr

tam

danco

svilpodams

igauņu

sens

nosaukums

apkārt.

krievu valodā.

Ipp. .. brāļu Bušu izdevumus.
Brāļi Kārlis un Miķelis Buši grāmatas izdeva no 1871. gada
līdz
19. gs. 90. gadiem. Viņu izdevumu klāstā bija reliģiskā literatūra, mācību grāmatas, daiļliteratūra. Kvantitatīvi brāļu Bušu
darbība bija ļoti ražīga, bet izdoto grāmatu starpā daudz sēnalliteratūras.

.

.kā to

darījis

Leviti

tas

zemākie

.. sacrificii

svētā

vai.)

(latīņu

rītus

tai Gavas pilsētā.
kalpotāji pie senajiem ebrejiem.

levīts soģu laikos
baznīcas

(baznīcas

norise

ceremo-

nijas norise).
61.

Ipp. .. par dažu ekzerclciju aprobežošanu.
Ekzercīcija (vācu vai.
vingrinājums.
Exerzitium)
Tika sarīkotas vieglas obstrukcijas.
Protesta
ar

veids, galvenokārt parlamentā, kad
garām, nevajadzīgām runām.

sēdes tiek

traucētas

troksni vai

Aizgavēnis

pēdējā

diena

pirms

gavēņa,

kad

ir

atļauts

ēst

gavēņa laikā aizliegtu ēdienu.
Sv.

svētais

vakariņa

vakarēdiens; dievgalds

trālais
lizē

moments, kad ticīgie ēd
Kristus miesu un asinis.

Kā Nāves

maizi

un

dzer

liturģijas
vīnu,

kuri

cen-

simbo-

Palestinā, kurā nav dzīvas radības.
jūra
beznoteksāļezers Rietumāzijā, Jordānijā
un
Izraēlā. Lielās sāļu koncentrācijas dēļ nav organiskās dzīvības. Ezerā ietek Jordānas
upe, kurā pēc Jaunās derības stāstiem
Nāves

ezers

ezers

vai

ir kristīts Jēzus Kristus.

Virbaļi
62. Ipp. Bet

Virbale, pilsēta Lietuvā.
te

vienā

jaukā

ritā

skolā

ieradās

mazs,

ņiprs

vecītis

sarkanā mundierā.
1895. gada novembrī

Rīgas garīgajās mācību iestādēs bija ieraoberprokurors Vladimirs Sablers, kurš centās
pārliecināt audzēkņus neatteikties no garīdznieka amata.
dies

Sv.

Sinodes

Sv. Sinode

līdz 1917.
(grieķu vai.
sapulce
sijnodos)
gadam viens no augstākiem valsts orgāniem Krievijā, kura
pakļautībā bija pareizticīgo baznīcas lietas.
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Cnacu,

Focnodu,
lūgšanas vārdi.

63.

Atodu

raon!

Dievs,

glāb

savus

ļaudis!

Ipp. Scilla un Haribda.
nezvēri, kuri dzīvoja alās abpus jūras šauHomēra «Odisejā»
ruma
starp Itāliju un Sicīliju. Šaurums bija sevišķi bīstams jūrasbraucējiem zemūdens klinšu un atvaru dēļ. Pārnestā nozīmē
tikt garām Scillai un Haribdai
izbēgt no dubultām briesmām.
«Balss»

iznāca

laikraksts,

Rīgā

1878. —1907.
iznāca

gadā.
1884. —1888.

«Rota»

ilustrēts

«Ņiva»
Pēterburgā

populārs krievu ilustrēts nedēļas žurnāls,
1870.—1918. g. «Ņivā» publicējās sava laika

nedēļas

žurnāls,

gadā.
iznāca

labākie

krievu rakstnieki (piem., Ļ. Tolstojs, A. Cehovs); žurnālam bija
ikmēneša literārie pielikumi, no 1891. gada kā bezmaksas pielikumi iznāca

64.

Ipp. Undae
Skolā

daudzu krievu

rerum

bija

un

ārzemju rakstnieku kopoti raksti.

adversae (latīņu

mainīti

skolotāji.

vai.)

Jaunais

sadzīves smagie viļņi.

priekšnieka

palīgs

dabūja

vārdu «lapsa».
Skolas priekšnieka

palīga N. Vasiļkova vietā nāca Mihails Kovaļevskis. lesauku «lapsa» dabūja tādēļ, ka to uzskatīja par
1940.
Nr. 2.)
priekšniecības spiegu. (Ticība un Dzīve.
Mālberģis

Fridrihs

«Staburaga meitiņa»

Mālberģis (1824 —1907)

dzejnieks.

T. Hāna luga, lokalizēta
gadā)
lugas «Lorelei, das Fischermādchen
darinājums, kurš noturējās reperpavisam izrādīts 52 reizes.

(1891.

pec vācu rakstnieka H. Herša
St.
Goar». Lubeniecisks
von
tuārā

65. Ipp.

..

līdz

1918. gadam

Meretrix (latīņu vai.)

ievilka ari Andersonu

Kneipe (no
..
66.

no

Ipp.

un

vācu

vai.)

padauza.

kneipitē.
krogs, dzertuve.

dabas stoiski ciets «tetricus»
Lētas

ūdeņi

ucruAULne»

grieķu

trešā kursa

mitoloģijā

pazemes

audzēknis.

valstības

upe.

šķīstītava.

Un izturējuši garīgo
šķīstīšanos «purgatio» jeb katarsisu.
Purgatio (latīņu vai.
purgare)
šķīstīt.
Aristoteļa termins mācībā par traĶatarsis (no grieķu vai.)
ģēdiju. Dvēseles attīrīšanās, ko pārdzīvo skatītājs, līdzdzīvojot
traģēdijas varoņiem.

516

Eparhijas

vēstnesis

mocth»

iznāca

Rīgā

žurnāls
no

«Phjkckhc Enapxna.m>Hbie
1887. līdz 1916. gadam.

Be.no-

67.

koris».

Ipp. «Pērkona

izveidojās pēc piedalīšanās I Dziesmu svētkos
gadā, rektora N. Dmitrevska laikā. Nosaukums «Pērkona
koris», domājams, cēlies no kora spēcīgiem basiem. II Dziesmu
svētkos
1886. gadā koris
dziesmu karā
guva pirmo godalgu,
dziesmu
svētkos.
Līdz
1888. gadā un nākamos
piedalījās arī
1890. gadam kora darbība bija neoficiāla. Tikai 1890. gadā Latviešu biedrībā notika pirmais atklātais koncerts, kuru noklausījās
sākumā koris sniedza
arī A. Pumpurs. 19. gs. beigās un 20.
gs.
daudzus koncertus visā Latvijā, īpaši Vidzemē, gūdams izcilus
panākumus. Kora diriģenti dažādos laikos bija P. Bidiņš, P. Makedonskis, J. Miķelsons, J. Zālītis, J. Turjāns, J. Eklavs, J. Mūrnieks, J. Mīlgrāvis un P. Gruzna. Kad I pasaules kara laikā semināru evakuēja uz Krieviju, koris darbību pārtrauca. 1921. gadā
nodibinājās «Pērkona klubs» ar kori kā nodaļu tajā. Kora vadību
uzņēmās bijušie semināra audzēkņi J. Miķelsons un P. Gruzna.
Korī 20.—30. gados dziedāja P. Sakss, N. Vasiļjevs un citi bijuSemināristu

koris

1873.

'

šie

bursaki.

iesaucās Rutkis, aplūkojis
Oh, te laikam būs smalka dzīve!
lielo, kubam līdzīgo semināra ēku.
Rīgas Garīgā semināra ēka uzcelta 1879. gadā pēc arhitekta
H. Sēļa projekta Puškina (tagad Kronvalda) bulv. 9. Pēc semināra slēgšanas ēka
piederēja Latvijas Universitātei, tagad Medicīnas akadēmijai.

69. Ipp. Ari

Kaspars Biezbārdis te ir pasniedzis kādu laiku stundas.
atmodas laika publicists un
Kaspars Biezbārdis (1806 —1886)
valodnieks. 1866. gadā arhibīskaps Platons viņu iecēla par vācu
valodas skolotāju seminārā.
Par sirmo

Indijas tautu un valodu šūpuli.
gs. otrajā pusē latviešu rakstniecībā bija plaši izplatīts uzskats, ka visas indoeiropiešu tautas, to skaitā arī latvieši, nākušas
19.

no

Indijas

(F. Mālberģa, K.

Tur dziļos Prūsijas mežos,
Romove. (..) pār tautu

Barona,
uz

A.

Nemaņas

Pumpura darbi).
krastiem, bija

svētnīca

valdīja lielais Krīvu Krīvs.
Pēc P. Dusburgieša
«Prūsijas kronikas» (14. gs.) un S. Grūnava
«Prūsijas hronikas» (16. gs.) Romove atradās Prūsijā, Nadravā.
Tur valdījis krīvu krīvs, kurš bijis prūšu, leišu un latviešu valdnieks.
no

So

viņa

cīgs

versiju
citi

valdnieks

loģijā

visām

krīva vārds

G. Merķelis «Vidzemes senatnē» un
Tomēr šāds kopīgs garīgs vai laiBaltijas tautām nav bijis. Latviešu mito-

pārņēmis

latviešu

nav

autori.

sastopams.

70. Ipp. Rasas pulciņš tā
iepazinās ar filozofu Mierinu.
Par
prototipu šim tēlam bija Juliāns Kažmers (1874 —1927),
revolucionārās
kustības
dalībnieks
(pseidonīms Pops, Garoza
1917. gada strādāja Komunistiskās partijas darbā
u.c.), pēc
PSRS.
P. Gruzna par J. Kažmeru «Memuāros» raksta: «Manā romānā
«Bursaki» Jūlijs Kažmers sastopams zem vārda Mieziņš
(Gruzna
k|ūdās
Mieriņš
V. V.). Tur viņš gandrīz reāli attēlots kā
Jaunas strāvās propagandists. Jūlijs Kažmers
skolas
mans

bija
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«bursaku» gados
Rīgas Garīgā seminārā. Mīļš,
ļoti gudrs jauneklis zilām acīm, gaišiem matiem, ļoti
godīgs un centīgs. (..) Arī es esmu viņam daudz pateicības parādā, tāpēc ka viņš manī atmodināja «brīvu cilvēku», brīvu domātāju un katras cilvēces apspiedējas varas pretinieku. Par
«Popu» Kažmeru nosauca tāpēc, ka viņš tiešām bija izglītojies
un prata
pārliecinoši sprediķot sociāpar krievu mācītāju «popu»
listiskā frontē. Viņš bija ārkārtīgi pieticīgs un taisnīgs cilvēks,
biedrs

manos

sirsnīgs

un

ideālists šī vārda viscēlākā nozīmē.»

..

«Pērkona kori»

par

te seminārā ne

vārda!

jau minēts, koris pastāvēja neoficiāli, bet, pēc latviešu skolu
īpašus šķēršļus
vēsturnieka
A. Viča liecības,
semināra vadība
tam nelika: ««Pērkonkoris» reizes
divas nedēļā mierīgi dziedāja
semināra aulā savas dziesmas, dažkārt sarīkoja slēgtus koncertus,
dziesmām
dažos publiskos
latviešu sarīkojumos,
piedalījās ar
brīvlaikā apceļoja Vidzemi, dziedāja «zaļumu svētkos»
vasaras
utt. Par šiem izbraukumiem semināra vadība zināja, bet tos netraucēja un audzēkņus par piedalīšanos tajos nesodīja.» (Vies A.
Kā

Latviešu skolu vēsture, V.

321.

Ipp.)

Stērstes Andreja gramatika.
Stērste

Andrejs

jurists, valodnieks,

(1853 —1921)

sabiedrisks

darbinieks. Viņa sarakstītā gramatika «Latviešu valodas
I —III, iznāca 1879.—1880.
gadā.

mācība»,

pašiem sava bibliotēka, žurnāli, laikraksti.
semināra bibliotēkas, kur bija atrodami
un bagātās
krievu, latīņu, grieķu, vācu, angļu, franču autoru darbi (šo bibliotēku pēc semināra slēgšanas
pārņēma Latvijas Universitāte),
audzēkņi komplektēja savu nelegālo bibliotēku. Sai bibliotēkai tika
abonēti
žurnāli «Russkaja misļ» un «Vestņik Evropi». Bijušais
seminārists students Sirmais piegādāja «Dienas Lapu» (bija tās
līdzstrādnieks). Skolotājs Šiliņš gādāja «Tēviju». Pūcīšu Ģederts
..

mums

Bez

par

ir

plašās

brīvu

piesūtīja

visus

savus

bet

izdevumus,

J.

Dravnieks

Konversācijas vārdnīcu. (J. Svempa atmiņas par Garīgo skolu
un
semināru // Ticība un Dzīve.
1938. —1939.)
1893. gadā slepenajā bibliotēkā bija 220 grāmatu. So bibliotēku pārzināja Nikandrs Smirnovs.

7ļ. Ipp. «Dienas Lapa»
laikraksts (1886—1905), Jaunās
'idejiskais un organizatoriskais centrs līdz 1897. gadam.
laikraksts

«Rižskij vestņik»

iznāca

(1869 —1917)

strāvas

Rīgā krievu

valodā.
«Postimees»
Mums

«Pastnieks», igauņu laikraksts, dibināts

biedrība

«Imanta» apgādā grāmatas
Igauņu Dziedāšanas biedrība Rīgā, dibināta

72. Ipp.
K.

..

iesim citureiz

uz

Holteja raudulīga

un
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Jansons

gadā.

laikrakstus.

1895.

gadā.

«Leonori».

bēdu

luga

«Leonore»,

viens

no

kajiem ta laika repertuāra paraugiem. Rīgas Latviešu
pirmā luga, kuras izrāžu skaits pārsniedza simtu.
Roberts

1866.

(1864—1899)

aktieris.

raksturīgāteātrī bija

Duburs
73.

74.

Jēkabs

Duburs

aktieris, režisors.

(1866—1916)

Ipp. .. vecākais teologs, saukts garais Krišs.
lespējams, ka šī tēla prototips ir Garīgā
J. Svemps.

teksts,

..

dziesma,

brāļi

Ipp. Latvji,

dažs labs retorikis

Krievu

A.

1910. gadā Dziesmu svētku

sarunvalodā

Jurjāna

semināra

audzēknis

mūzika,

R.

Bebra

himna.

dabūja

pa retam

«dunka»

(iegrūst

75. Ipp. Atkal piedzēruši pie Cera.
Cera krodziņš, kuru bija iecienījuši

tumakam.
dunku sānos).

semināristi, atradās Vecrīgā,

Jaunielā.

Teoloģijas patrons Jānis.
Jānis Damaskins (ap 675—753)

bizantiešu

teologs

un

dzej-

nieks.

76. Ipp. Kimmeļa alus darītavas kloaka.
E. Kimme]a alus darītava atradās Rīgā, Bruņinieku ielā 2.

.. gaviles, kā no Bābeles krāsns.
Ķēniņš Nebukadnecars lika uzcelt tēlu no zelta un visiem ļaudīm
to pielūgt. Trīs jūdu vīri nepakļāvās ķēniņa gribai, jo tiem esot
Tad ķēniņš pavēlēja visus trīs sasiet un iemest desavs Dievs.
gošā ceplī, bet jūdu Dievs tos izveda no cepļa veselus. (Vecā
derība, Daniēla grām., 3. nod.)
78.

Ipp. Oh, Izamaa!

80.

Ipp.

81.

Ipp.

..

ir

ar

priori (latīņu vai.)

82. Ipp. Lūk,
mums

himnas

ipso (latīņu vai.)

eo

..a

igauņu

tas

tur

ir

N.

to

pirmie

vārdi

pašu.

iepriekš.

ģimnāzijas

literāriskais

pulciņš,

ar

kuru

daži sakari.

Nikolaja

ģimnāzijā

darbojās

skolnieku

pašizglītošanās

pulciņš.

Izdeva žurnālu «Uz Priekšu!». J. Asars kopā ar dažiem biedriem
sastādīja rakstu krājumu «Vārpas» (1894 —1895), ko izdeva Rīgas
Latviešu biedrības

Linksmiņš
S3.

(īst.

v.

Derīgu grāmatu nodaļa.
Augusts

Pētersons,

1875—1924)

Ipp. Te pieskaitīsim ari, tā teikt, rakstnieku Sarķi.
Pēteris Sarķis
rakstnieks, fabulists.
(1862 —1895)
Baltijas

skolotāju

seminārā, kā

..

seminārā

to apgalvo P.

Rīgā

(1879 —1884),

nevis

dzejnieks.

Mācījies
Garīgajā

Gruzna.

dzejnieku Purinu Kārli.
1872—1957
Pūriņš (Čarlzs,
ASV)
dzejnieks, vēlāk
zinātnieks.
1890.
Mācījies
Garīgajā seminārā, izslēgts
gadā,
1894. gadā devās uz Ameriku. Tur kļuva par Viskonsinas universitātes profesoru, vācu
literatūras
valodas
un
pasniedzēju.
mūsu

Kārlis
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1932. gadā bija iebraucis Rīgā. P. Gruznas «Memuāros» teikts:
«Uzdāvināju viņam savu romānu «Bursaki», kurā arī viņš minēts.»
ir «Pērkonija»?
1939.
Nr. 2),
Svempa atmiņām (Ticība un Dzīve.
1892. gadā, kad rektora amatā nācis J. Ļevickis un pastiprinājusies semināristu vajāšana par brīvdomību, tie nolēmuši, ka
turpmāk jārīkojas slepeni. 1892. gada 12. septembrī sapulcējās
15 semināristi un nolēma neatkarīgo semināristu pulciņu nosaukt
«Pērkoniju» un turpināt žurnāla izdošanu. 1894. gadā par
par
«Pērkonijas» priekšnieku tika ievēlēts J. Svemps, sekretārs
J. Zālītis, loceklis
Abrenietis, kasieris
J. Kažmers.

84. Ipp. .. kas
Pēc

J.

.. seminārā

iznāk
mēneša žurnāls
«Nobis et Posteritati».
savs
1890. g. septembrī latviešu semināristi noorganizēja savu žurnālu
«Nobis et Posteritati» («Mums un Pēcnācējiem»). Tā dibinātājs
ir J.

85. Ipp.

Šeit
87.

Knaģis (beidzis semināru

1892. g.).

«Mertveckaja»

burtiski:
(krievu vai.)
«miroņu telpa».
apskurbušo atpūtas vieta.
pārnestā nozīmē

citur

un

Ipp. «Baltijas
gadā.

Vēstnesis»

iznāca

laikraksts,

Rīgā

1869. —1906.

«Māmuļas» teātra izrādes.
Par «Māmuļu» sauca Rīgas Latviešu biedrību.
Par «Māmuļas»
teātri
Rīgas Latviešu teātri, kurš darbojās biedrības paspārnē.
Zinību

komisijas sapulces.
1869. gadā.
Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisija dibināta
Tai
bija dažādas apakšnodaļas: literatūras fonds, valodniecības
nodaļa, vēstures nodaļa, etnogrāfijas komisija, tās sastāvā ietilpa
Derīgu grāmatu nodaļa. Zinību komisija regulāri rīkoja vasaras
sapulces ar referātiem.
«Graždaņina» niknie uzbrukumi.
Politisks

literārs laikraksts

un

un

žurnāls

iznāca

Pēterburgā 1872.—1914. gadā;
žurnālu rediģēja F. Dostojevskis.
Renāns

Zozefs

Ernsts

Renāns

no

ielā 83,

franču

rakst-

autors.

notikās lielajā bazārā.
domāts

t.

s.

Berga

bazārs

Rīgā,

Elizabetes

85, 87.

90. Ipp. Jordāna
Svēto

monarhistisku ievirzi,
līdz
1874. gadam

1873.

(1823 —1892)

nieks, «Kristiānisma izcelšanās vēstures»
88. Ipp. Kopsapulce
Lielais bazārs

ar

ūdens.

ūdeni,

kuru

parasti āliņģī,

kristījās

svētīja

sauca

par

Jēzus

kristīšanas

jordānu

dienā

Jordānas

(6.

janvāri),

upes vārdā,

kurā

Jēzus.

«Zelta mājas grāmata».
Fridrihs Mekons. Zelta mājas
iekš 3 nodaļām ar 1111

grāmata jeb zinātnības magazīna
Vairāki izdevumi,
pirmais

padomiem.

1877. gadā
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Jelgavā.

jau, mans mīļais, ir tolstoismsl»
Ļ. Tolstoja mācība par sabiedrības pārveidošanu ar morāli reliģiozas pašaudzināšanas palīdzību. 19. gs. beigās, 20. gs. sākumā
izplatījās Latvijā, arī Garīgajā seminārā. Tā ietekmē seminārists
Bidiņš izstājās no V kursa, devās pie Ļ. Tolstoja un pec tam

91. Ipp. «Tas

sludināja tolstojismu semināristiem.
Non approbo

(latīņu vai.)

neatzīstu par

zini Udzibu «par sējēju»?
sējējs izgāja sēt, viņam dažas sēklas
tās apēda putni,
citas krita
uz
akmeņiem,
nevarēja augt, bet citas krita labā zemē un
13.
ļus. (Jaunā derība, Mateja ev.,
nod.)

..

labu, nepiekrītu.

vai

Kad

92.

Ipp. Garīga
sanākšana)
Pie

sienām

Oleogrāfija
93. Ipp.

konsistorija
baznīcas

(latīņu

nokrita

consistorium

vai.

un

sapulce,

pārvaldes orgāns cariskajā Krievijā.

mušu izraibinātas oleogrāfijas.
daudzkrāsains attēls īpašā

«Bērnības

ceļmalā,

ērkšķiem un tur
nesa
bagātīgus auguz

atmiņas»

nepareizi

iespieduma

nosaukts Ļ.

tehnikā.

Tolstoja

darbs

«Bērnība».
94.
98.

Ipp. Lar paternus (latīņu vai.)

Ipp.

Tužurka

svārki
99.

ar

Ipp. Vai
Pēc

103.

vai.)

apģērbs,

mājas

vai

formas

divrindu pogām.
tu Ķains?

Bībeles

derība,

krievu

(no

tēva mājas gars.

stāstiem

Kains

nogalināja

savu

brāli

Ābelu.

(Vecā

1. Mozus grām., 4. nod.)

Ipp. ..pēc rekreācijām jeb suņu dienām.
nodarbībām brīvs laiks, brīvno
Rekreācija (no latīņu vai.)
laiks. Suņu dienas
sarunvalodā skolēnu brīvdienas.
Bet kas notikās ar tiem indivīdiem, kas to asins naudu nolika
pie apustuļa kājām?
Nauda, ko Jūda saņēma par Jēzus Kristus nodošanu, nenesa viņam labumu. Viņš gāja bojā briesmīgā nāvē. (Jaunā derība, Apustuļu darbi, 1. nod., 15.—19. p.)

.. «berezovaja

kāša»

biezputra, pārnestā
104. Ipp. Sumus

krievu frazeoloģisms, burtiski
bērzu rīkstes, pēriens.

bērzu

nozīmē

ergo

bibamus

(latīņu vai.)

mēs

esam

tātad

dzeram.

.. pirms

«Sturma

un

Dranga».

J.

Kliņģera drāmas «Vētra un dziņas> nosaukums vācu valodā,
kurš k|uva par 19. gs. 70.—80. gadu vācu literārās kustības
apzīmējumu. «Vētras un dziņu> pārstāvji aizstāvēja mākslas tautiskumu, nacionālo savdabību, prasīja literatūrā atveidot spēcīgas
jūtas, varonīgus darbus, cildenus raksturus. «Vētras un dziņu>
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estētisko
mula

J.

nopamatoja

programmu

Herders.

Šeit

Letofobi
105.

Ipp.
Par

..

ta

un

citur

nozīmē

dziņas» tiek lietota paplašinātā
pārmaiņu laikmeta apzīmējums.
«vētra

un

forkā

domāti latviešu nīdēji.
mēdza teikt kāds

batjuškām

sauc

lauku batjuška.

pareizticīgo mācītājus.

Amatnieku kase.
biedrības

Rīgas latviešu amatnieku palīdzības
finansēja «Dienas Lapu». Tās
(1853—1911).

kas

«Mēnešraksts»

Viesa

«Mājas

un
ratūras
populārzinātnisks
A. Plātess, redaktors P. Zālīte.

106.

krājaizdevu

direktors

Mēnešraksts»
žurnāls

«Latvju
kālo krievu spoku.
cīnīties

draugu

ar

ilustrēts

ģermānisko

biedrības»

lite-

Izdevējs.

1895.

iznāca

kase,

Bisnieks

(1895 —1905).

Ipp. Purapukes «Jauna strāva».
J. Purapuķes (1864 —1902) pamfletiskais stāsts
Tad

Pēteris

un

gadā.
kleri-

Latviešu literārā biedrība (Lettisch, Literārische
Gesellschaft
pati latviski dēvējās par Latviešu draugu biedrību, ar tādu nosaukumu
iegājusi latviešu kultūras vēsturē), Vidzemes un Kurzemes

mācītāju dibināta

(1824 —1940), raksturīgas pārvācošanas

tendences.

.. utopiskas slavofiļu idejas.
Slavofili

stāvji
107.

19.

krievu

sabiedriskās

gs. 40.—60.

un

literārās

domas

virziena

pār-

gados.

Ipp. Delfu Pitijas burvju vardi.
Pitija
sengrieķu priesteriene, pareģone.

Delfu
Un
Kā
71.

Rasa

Ipp.),

T.

Zeiferts

žurnālu

nieku vakarnieku

Apollons,

žurnālu

«Uz Priekšu».

(Latviešu

literatūras

nodibināja jaunu

liecina

«Uz

Priekšu» izdeva

Nikolaja

sengrieķu

dievības, Zeva

dēli.

(latīņu vai.)

109. Ipp.

rektoru, lai atsvabina vaņģinieku

lūdza

111.
skol-

ģimnāzijas

pašizglītības pulciņš.

Dioniss

108. Ipp. Vanitas

..

vēsture.

niecība.
no

Galilejas

tum-

sības.
Jēzus

nonāca Galilejā, kas
bija pagānu zeme, par kuru pravietis
Jesaja pareģoja: «Tie Jaudis, kas tumsībā sēž, redzējuši lielu
gaišumu, un tiem, kas sēž nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi.»
(Jaunā derība, Mateja ev., 4. nod.)

Ecce homo! (latīņu
110. Ipp. Savanorola

vai.)

Lūk, cilvēks!

Džirolamo

Savanorola

(1452—1498)

nikāņu mūks, itāliešu reliģiski politisks reformators.
ķeceris un sadedzināts.
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domi-

Notiesāts kā

Būda
(sanskritā
apskaidrotais,
budisma pamatlicējs.
patiesību)

tas, kas

sasniedzis

augstāko

izlasīt desmit Mozum dotus baušļus.
stāsta, ka Dievs iedevis Mozum cilvēku uzvedības
(desmit), kuras bija iekaltas divos bauslības galdiņos, un

..

var

Bībele

zināmas

tās

darījis

uz

Kahaānu

Vēdas

111. Ipp.

viņš vedis
(Vecā derība, 5. Mozus grām., 5. nod.)

senākie

tautai,

kuru

no

Mozus

Ēģiptes

Indijas reliģiozās literatūras pieminekļi (2.

—

1.

gt.

ē.).

m.

p.

Izraēla

normas

Vecticībnieki

virziens krievu pareizticībā.

reliģisks

Radies-

17.
krievu pareizticīgās baznīcas šķelšanās rezultātā
Vecgs.
ticībnieki jeb raskoļņiki neatzina patriarha Nikona reformas.

Tas arvien

garš gavēnis pirms

Staroveri

(no krievu vai.)

..
112.

tika rīkots lielā gavēnī.
Lieldienām.

7 nedēļas

«gavēņa cukurs»

Ipp. Kādu
un beigts
Šāds

pilsētas nomalē, mālu bedrēs, tika

ritu

atrasts

noslīcis

pats igaunis dzērājs.

tas

seminārā

gadījums

noslīka
Dzīve.

vecticībnieki.

krāsains graudu cukurs.

1939.

..in aeternum

notika

seminārists
Nr. 10.)

igauņu

1888.

gadā,

Konstantīns

(latīņu vai.)

mūžībā,

kad

Katrīndambī

Salms.

(Ticība

un

mūžīgi.

.. sākuši klusu triznu.
Apbedības, bēru mielasts senajiem slāviem.
un tad sākušās funerālijas.
No latīņu vārda fūnerare
svinīgi

..

apbedīt.

Kāds

atvēris altāri tā saucamās ķēniņa durvis.
Pareizticīgo baznīcās kokā grieztas divviru durvis sienā,
atdala altāri no pārējās baznīcas. Siena parasti izklāta ar
to

nām,

ikonostasu

sauc par

(grieķu vai. eikon

kas
iko-

ikona, stasis

stāvēšana).
Co

cenTbiMu

«Ar tiem

ijnoKoū

ticīgo aizlūgums

par

svētiem

dod

dusu»

3ū, dy6uHytUKū, yxHeM
«Vāles dziesma» («Ai,
celies...»)
krievu burlaku dziesma, autori V.
A. Oļhins.
113. Ipp.

Un

viens

no

pareiz-

mirušo.

bursakiem

turpat

blakus

nu,

vāle mana,

Bogdanovs

zārkam

un

pie analoja

(■.) lasījis Dāvida psalmus.

Analojs
laika liek

.. pazibēja
Ar šo

pareizticīgo baznīcā galds,
Evaņģēliju, krustu un ikonas.
interesanta

vārdu

attēlots

uz

kura

dievkalpojuma

personība, mūks Ņestors.
semināra

inspektors

mūks

gens, pēc tautības vācietis), darbojies seminārā
22. februāra līdz 1894. gada 15. maijam.

Anatolijs
no

1894.

(Jur-

gada

523

«Seminārā līdz ar inspektoru Anatoliju
ieradās
jauna dzīvība.
Ar-mums semināristiem inspektors apietas saudzīgi, dažus aicina
trīs semināristus pieņēma pie sevis maizē,
pie sevis uz tēju
naudu
savu
nopirka priekš semināra klavieres, atļauj bez
par
tam

apmeklēt

toram

teātrus

saviesīgus vakarus.» Atzina, ka semiJ. Ļevickis
bija iesniedzis inspek-

un

ir cilvēks.

nārists arī

Rektors

nevēlamo

Anatolijam

politiski neuzticamo sarakstu.
skolotāju istabā saplēsa. Anatoliju
uz
citu pilsētu. Atvadīties no AnaSvempam par šīs pavēles pārkāpšanu
un

Sarakstu inspektors Anatolijs
atcēla no amata un aizsūtīja

bija

tolija

aizliegts.

J.

atzīmi
rektors Ļevickis ielika
1, un viņš bija
spiests eksāmenu kārtot Vitebskas Garīgajā seminārā. (J. Svempa
1939.
atmiņas // Ticība un Dzīve.
59., 60. Ipp.)
eksāmenā

beigu

114. Ipp. ..konflikti starp rektora tēvu jeb «Tītaru».
Par prototipu šim tēlam bija Joahims Ļevickis, Garīgā semināra
rektors no
1893. līdz
1895.
gadam. Pārkrievošanas piekritējs.
Izteicās, ka Latvijas pareizticīgo baznīcas uzdevums ir «piekausēt»

latviešus

ņiem

J.

priestera
Nr.

..

kura

pareizticību,

pasaules

Pēc

igauņus krieviem.

un

«Mēs

pastu pretapliecību:

pa

Svempa

stāv

atminas

tam

ne

katras

ārpus
Ticība

//

saņēmis

apliecinām

bet

vis-

(Virs-

politikas.»

Dzīve.

un

audzēk-

no

krievu,

1939.

37.)

rektoram norūca gar

Šāda

galvu malkas pagale.

epizode

stāsta,

ka

tiešām ir bijusi. A.
Joahimu Ļevicki dārzā

115. Ipp. Bileāma
Ēzeļa māte,

Vies

«Latviešu

apmētāja

ar

skolu

vēsturē»

akmeņiem.

ēzeļa māte.
kas

neklausīja

savam

saimniekam

Dievs viņai tā bija licis darīt, lai paglābtu to
derība, 4. Mozus grām., 22. nod.)

no

Bileāmam, jo
(Vecā

briesmām.

Atzīstieties jūs, Smoļenskas jagutkas.

lespējams,

ka

izteiciens

nāk

no

vārda

apgabalos apzīmēja Smoļenskas un citu
votājus, kuri galotnes -ago, -ego izrunāja

«jaguni»,

ar

ko

Volgas

Krievijas apvidu iedzīar skaņu «g», nevis «v».

Vienbalsīgi nosprieda viņam interdiktu.
vārda interdictum
aizliegums.

No latīņu
116. Ipp.

Nestorijs

Kristu

Konstantinopoles

par cilvēku.

patriarhs (428 —431);

Nodibināja kristiānisma

atzina

nestoriā-

virzienu

nismu.
.. kā sv. Vita drebināts.
Sv. Vita slimība

(novecojis nos.)

Zemes

dēli

horeja.

izveda

pret viņu nolemto interdiktu jeb ostrakismu.
senajā Grieķijā pilsoņu izdzīšana. Pārnestā noizdzīšana, vajāšana.

Ostrakisms
zīmē
118. Ipp.

..no Termopiļiem uz
Termopilu kalnu pāreja
rajonus. Grieķu-persiešu
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Parnasu.
savieno
kara

Grieķijas

laikā

480.

g.

dienvidu
p.

m.

un

ē.

ziemeļu

Termopilu

kalnu

pāreju aizsargāja

Leonīdu

kopā

ar

savu

vadoni

grēda Grieķijā. Sengrieķu mitoloģijā
Apoldzejnieku
apmešanās vieta. Pārnestā nozīme

kalnu

Parnass
lona

kuri

spartieši,

300

gāja bojā.
mūzu

un

sadraudzība.
119.

Ipp.

..

sinedrions

padome judu

vecāko
sanāksme.

ironiski

zemē.

Pārnesta

nozīmē,

120. Ipp.

Kanta—Laplasa teorija.
Hipotēze par saules sistēmas izcelšanos.
filozofs, vācu klasiskā ideālisma
Imanuels Kants (1724—1804)
pamatlicējs.
franču astronoms.
Pjērs Simons Laplass (1749—1827)
..pretinieku «ozopotuuTb»
apmulsināt, pārsteigt.

(krievu

sarunvalodā)

apstulbināt,

Sofistu taktika.

Apzināta formāli pareiza, bet
šana disputā, strīdā.
121.

aplamu argumentu pielieto-

saturā

Ipp. Rūd. Blaumanis (..) Glaudīja Viktoram galviņu.
Minētai epizodei ir šāds pamats: P. Gruznas māte pazina R. Blaumani. Kādreiz tiekoties viņš
mazajam Pāvilam galviņu,
noglāstījis

«Tev

sakot:

matiņi,

tātad

arī

sirsniņa

mīksta.»

(Me-

334. Ipp.)

muāri.

124.

mīksti

Ipp. .. likās
Siksta

kā Sikstinas

Madonna

Madonna.

Rafaela

glezna

(1515 —1519), atrodas Drēz-

denes galerijā.
126. Ipp.

Šodien dabūju atstauku.

No

krievu

«OTCTaBKa»

«nojiymiTb OTCT3BKy»

aiziešana

no

dienesta.

Sarunvalodā

krist nežēlastībā.

Sveiks, Abzalon, kas savos matos kādreiz pakārsies!
Abzaloms, ķēniņa Dāvida dēls, sacēlās pret savu tēvu. Strauji
jājot cauri mežam, viņš ar matiem aizķērās aiz zara, zirgs aizskrēja, un viņš palika karājoties. Viens no Dāvida kareivjiem
to nodūra. (Vecā derība, 2. Samuēla grām., 18. nod.)
128.

Ipp. ..

par

Domātas
129. Ipp.

..

gubernementēm mācās.
guvernantes, bērnu audzinātājas mājās.

vai nevarot

tā pa šabātn

Senebreju vai. šabbat

uzkāpt pie viņām.
sestdiena, jūdaisma svētku

diena.

134. Ipp. Kserkses pātagas.
Kserkss I
(?—465. g. p. m. ē.)
480—479 vadīja persiešu
karagājienu
ar

tos

persiešu sakāvi. Kad persieši sāka
ar pātagām dzīt pretī grieķiem.

Latvijas
un

Tirole

vēl citas

arī Latvijas Šveice
gleznainas vietas.

senās
Persijas valdnieks.
pret Grieķiju, kurš beidzās
atkāpties, Kserkss pavēlēja

tā

mēdza saukt Siguldu
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Trimpus vakars.
Trimpus
pseidomitoloģijā alus
135.

Viduslaiku

dzīru dievība.

mūžīgie židL

ari

Ipp. Bija

un

teiksmu

varonis

Agasfērs,

kuru

mūžīgu klaiņošanu
Kristum atpūsties ceļā uz Golgātu.
dzīvošanu

mūžīgu

Dievs

par

un

nosodījis ar
to, ka nav ļāvis

Vārava govs
faraona
nāk no Bībeles, kur
govs. Izteiciens
sapni par septiņām govīm. (Vecā derība,
stāstīts par faraona
1. Mozus grām., 41. nod.)

Selonija

pirmā

latviešu

studentu

1880. gadā Rīgas Politehniskajā institūtā.

dibināta

korporācija,
No

1920. gada Latvijas

Universitātē.
137. Ipp. Es bēgu

Eskulapijs
138. Ipp- ..per

t.i., ceļot
Viena

no

Domāta

teoloģijas

no

un

kritu

antīkajā mitoloģijā
pedes apostolorum
kājām.

uz

eskulapiju.

dziedināšanas

(latīņu

dievs.

vai.)

apustuļu

pēdās,

ar

pirmām pareizticīgo baznīcām Latvijā.

Kokneses

baznīca.

Bīskaps Pitirims .. priestera Oknova dēls.
Pēterpils metropolīts Pitirims, Kokneses virspriestera V. Oknova
dēls, kurš bēgļu laikos uzdeva organizēt Pēterpilī dievkalpojumus
latviešu
valodā, arī pats noturēja vairākus dievkalpojumus latviski. (J. Gredzena
1938.
atmiņas // Ticība un Dzīve.
Nr.

16.

1.

Ipp.)

139. Ipp. Tie jau tīrie Jērikas mūri.
Pilsēta Palestīnā 7.-2. gt. p.

vareni nocietinām. ē., kurai bija
ē. pilsētu izpostīja ebreju ciltis. Pēc Bībeles
Jērikas mūri sagruva no
iekarotāju tauru skaņām (iz«Jērikas bazūnes»). (Vecā derība, Jozus grām., 6. nod.)

jumi. 2.

gt.

stāstiem
teiciens
141. Ipp.

p.

m.

Jēriņu draudzes

brāļu (hernhūtiešu)

draudzes.

Baptisti.
Baptisms izveidojās 17. gs. kā protestantisma sekta. Tās dibinātāji angļi, kas apmetās Holandē. Izplatījās Anglijā, Amerikā
un citur. Latvijā baptisms plašāk sāka
izplatīties 20. gs. 20. gados.
Sanda
143.

sitnplicitas! (latiņu

vientiesība!

Ipp. Garām Sēlpils drupām, garām Jersikai un Bebrulejai.
Sēlpils drupas
arheoloģisku pieminekļu komplekss Jēkabpils
raj. Sēlpils ciemā.
Jersika
seno letgaļu valsts 12.—13.
gs., ar centru Jersikas pilskalna.

Jersikas nosaukumu

Daugavas krastā netālu

Bebruleja

no

saglabājusi apdzīvota

vieta

un

ciems

Preiļiem.

apdzīvotas vietas
(Ogres raj.).

nolaidenuma malā
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Svētā

vai.)

(Bebri, Jaunbebri) Viduslatvijas

147.

Ipp. .. tu biji tikai pastiljons
pastnieks.

krievu vārda

no

«noma.ibOH»

jeparhialka Taņa.

..mana

sauca
no
garīgo skolu audzēknes. Latvijā
gadam šāda skola darbojās pie Ilūkstes pareizticīgo sieviešu klostera. Skolai bija tiesības kursu beigušām izdot
skolotāja
diplomu. (Vies A. Latviešu skolu vēsture, V.
336. Ipp.)

Par
1881.

jeparhialkām
līdz

Un

148. Ipp.

ko

saka Smailss?
Smailss (1812 —1904)

Semjuels
kā

1915.

slavenu

angļu

inženieru,

skotu

rakstnieks, pazīstams
rūpnieku biogrāfs.

izgudrotāju

.. mana Baukida.
Grieķu mitoloģijā Filemons
pāris, dzīvoja Frīģijā. Dievi

un

150. Ipp.

ļāva abiem

nomirt

vienā

«Dus jau kalnu gali».
A. Varlamova (1801
151.

Ipp. Klevera

sārtās

dukcija.
Jūlijs Klevers

gleznotājs.
jies

152.

bija
apbalvoja

viņus

saskanīgs
ilgu

ar

laulāts

mūžu

un

dienā.

1848)

romance

gleznas

M. Ļermontova

ar

«Pēdējie

vācu

(1850—1924)

Nargena

stari

izcelsmes

1901.—1904.

gadā uzturējās Rīgā.

J.

un

strādājis

un

Baukida

un

Jaunsudrabiņš

P.

Pie

vārdiem.

salā»

repro-

krievu
ainavu
Klevera mācī-

Kalve.

Un ko tad mēs sagaidīsim no
Jānis Zeltamute (ap 350—470)

mūsu

sprediķotājs, Konstantinopoles
sevišķu daiļrunību.

patriarhs

jaunā Zeltamutes?
bizantiešu baznīcas darbinieks,
Izcēlās

(398—404).

ar

Ipp. Ziloama dīķis
Ziloas (tulkojumā
«sūtītais») dīķis. Šinī
dīķī Jēzus lika aklajam mazgāt acis, lai tās atkal taptu redzīgas.
(Jaunā derība, Jāņa ev., 9. nod.)

..

timeo Danaos

Tas

romiešiem sūtītās

no

bīstos

(latīņu vai.)

no

danajiešiem.

XIV—7

grāmatas

apustuļa

Pāvila

vēstules romiešiem.
Vanitas

154. Ipp.

vanitatum

viss ir

vien

..

omnia

vanitasl

(latiņu

Niecība

vai.)

niecība!

kā citkārt

Mozus ūdeni

no

klints.

nebija ūdens, Mozus ar zizli piesita pie klints
un parādījās ūdens, ar ko viņš padzirdīja
izslāpušo tautu. (Vecā
derība, 2. Mozus grām., 17. nod.)
Kad

tuksnesī

«He

ucKtļuiaū

bas».

Menti

N. Gļinkas

6e3

nyxdbi»

romances

Es būšu šodien tavs Arons
Mozus
pravietis, kuram

Ēģiptē uz
jāpalīdz Mozum.

verdzības

bija

«Nekārdini mani

bez vajadzī-

pirmā rinda.
tu

tas

Dievs

Kanaānu.

(Veca

Mozus.

bija

Arons
derība, 2.

uzticējis

izvest

tautu

no

Mozus brālis, kuram
Mozus grām., 4.

nod.)
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157.

Ne sevim mēs dzīvojam.
Ipp. Viktora jaunā, aizkustinātā balss:
atcerējās pats rakstnieks, šo «proves» sprediķi viņš ir teicis
tas
1896. gada 6. augustā Kalsnavas pareizticīgo baznīcā, un
828. Ipp.)
palicis viņam gaišā, priecīgā atmiņā. (Memuāri.
Kā

159. Ipp.

Vai tā menažērija?

Novecojis
160. Ipp.

zvēru

dārza nosaukums.

mocības bija vairākas.

Ēģiptes

(Vecā derība,

2. Mozus grām.,

7.-11. nod.)
161.

Ipp. Malienas Šveice

162. Ipp.

..

Latgales

stāv

Ziemejvidzemes augstiene.
bursas

audzēknis,

Sī tēla prototips bija dzejnieks Viktors
mācījās pareizticīgo seminārā Vitebskā.
163. Ipp.

..

sācies strids par

Hēgeļa

tēzi

Georgs Vilhelms Fridrihs Hēgelis
dialektikas teorijas pamatlicējs.

..

credo

..

tā

ticība,

Justs.

sintēzi

un

kurš

antitēzi.
vācu

(1770 —1831)

filozofs,

princips.

apsolītā Kanaāna.

Bībelē

apsolītā zeme,
Ēģiptes. (Vecā derība,
164.

tas Liepu

Eglītis (1877 —1944),

Ipp. Milzīgs

(..)

kuru
Mozus veda
Izraēja
Mozus grām., 3., 13. nod.)

uz

2.

anahorets

(no

grieķu

vai.)

tautu

no

vientuļnieks,

tuksnešnieks.
165. Ipp.

Ķolokolčiks

A.

Gurijeva

«OAHO3Byuno

romance

rpeMUT

KOJIOKOJIbHUK».

«No rīta
landa

167.

mazā

gaismiņā...»

dziesma (F. Abta mūzika, J.

Nei-

vārdi).

Ipp. Viņš,

kas

savu

tēlojumu

«Pazudušais

dēls»

jau bija iesūtījis

«Mēnešraksta» izsludinātam literāriskam konkursam.
V. Eglīša
«Pazudušais dēls» (1899, «Austrumā»)

stāsts, kura

Pāvils Gruzna un notēgalvenais varonis ir nosaukts vārdā
lots kā paklīdis un nolaidies jauns cilvēks pēc izslēgšanas no
semināra. Par šī stāsta tapšanu P. Gruznas brālis Georgs Gruzna
«Dažās
atmiņās par Pe.-Ge.-» raksta: «Tēvs bija pierunājis Viktoru Eglīti uzrakstīt par Pāvilu stāstu jeb paskvilu par to, ka
godīgs un mācītāja amatam gatavots dēls noslīd uz jaunstrāvu
neceļiem. Aktieru un uzdzīvotāju sabiedrībā viņš pavadot naktis.
Kad iebraucot Rīga, Pāvilu nekad nevarot dzīvoklī sastapt. Eglītis to arī izdarīja, un par šo pakalpojumu tēvs
bija izsniedzis
rakstniekam pabalstu naudā.»
(Mātes nostāsts.) G. Gruznas atmiņas publicētas Austrālijas latviešu avīzē.
170.

Ipp. Kā Orfejatn akmeņi kustējās.
Orfejs sengrieķu mitoloģijā
trāķiešu
izgudrojis
kustēties,
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mūziku,

kas

lika

piejaucējis plēsīgus

kokiem
zvērus.

Viņš esot
akmeņiem

dziedātājs.

noliekt

zarus,

Viskrievijas studentu nemieri.
gadu 2. pusē notika vairākas studentu politiskas uzstāšanās.
studentu atteikšanos nodot zvēar
Nemieri norisinājās sakarā
restu Nikolajam 11, kā arī ar Hodinkas traģēdijas pusgada atceri
1899. gadā notika pirmais Viskrievijas studentu streiks.
u.c.
90.

171.

Ipp. Casus belli (latīņu vai.)
Celibāts

kara

stāvoklis.

aizliegums katoļu garīdzniekiem precēties,

ko

ieviesa

pāvests Gregors VII (1073 —1085) un kas saglabājies līdz mūsu
dienām. Sis aizliegums saistās ar to, lai mantojuma ceļā nedalītos baznīcas īpašumi.
172.

Ipp. Tad jau

mani arī

Tītars drīz sauks priekšā.

semināra audzēkņu dzīvē saistās ne vien
pārmaiņām sabiedrībā, bet arī ar rektoru maiņu. 1895. gadā
pēc Joahima Ļevicka par rektoru kļuva Aleksejs Aristovs, kurš
bija šai amatā līdz
1909. gadam. A. Vičs raksturo Aristovu:
«A. Aristovs bija nosvērts un filozofiski noskaņots cilvēks, ar
stipru taisnības izjūtu. Audzēkņi pie viņa varēja meklēt taisnību
aizsardzību.»
neatzīmē rektoru
un
P. Gruzna grāmatā
maiņu,
dzīvi viņš tēlo tumsonīviņam ir viens tēls «Tītars». Semināra
gāku, nekā to atceras citi audzēkņi (J. Svemps, Gredzens, A. Pipars). Te jūtama krievu bursas literatūras tradīcija, arī paša
Gruznas konflikts ar semināra
vadību, kura rezultātā viņu iz-

atvieglojumi Garīgā

Visi
ar

slēdza.
177. Ipp. .. pa zimzi nokļuva līdz logam.
Zimze
novecojis apzīmējums dzegai
178. Ipp.

.. guļ

nestā

kā

dubinas

(no krievu vai.)
stulbeņi.

nozīmē

Moonsalas roņi!
Igaunijas Muhu sala

.. jūs,

Te domāta
179.

Ipp.

liktenīgajā krievu-japāņu

..

Karš

notika

bozes, milnas; šeit pār-

Monzunda arhipelāgā.
karā.

gadā. P. Gruznas romānā ir hronoloģiska pārbīde, jo semināristu kurss, kuru apraksta autors, beidza

semināru

.. Šiliņš

1904.—1905.

1899.
no

gadā.

konfuciānisma gaidīja pestīšanu

Konfuciānisms

fūcija (ap
reliģiju.

filozofiski ētiska

551.—479.

g.

p.

m.

ē.)

visai

cilvēcei.

Ķīnas

senās

mācība,

domātāja Konmūsu ērā
kļuva par

Lao-Tse
seno

Ex

(4.-3. gs., pēc citiem datiem 6. —5. gs. p. m.
ķīniešu filozofs, filozofu skolas daoisma pamatlicējs.

oriente

lux!

180. Ipp.

Ektenijas
kalpojumos.
Kanoni

šeit:

(latīņu vai.)

lūgšanu

No

veids, kas

īpaša lūgšanu grupa;

austrumiem

ietilpst

ietilpst

ē.)

gaismai

pareizticīgo

rīta

diev-

dievkalpojumā.
529

dziedājumi, kuros

Tropari

tiek

atklāta

svētku būtība, pārstāstīti slavējamā svētā

Antifoni
solists

psalmu

Ipp. Terre,

kurrat

terre,

vai.)

(igauņu

iedod

(igauņu vai.)

man

vai. exēgētikos
jēgas izskaidrojums.

Ipp.

un

renomē

savu

No franču vārda

.. bija

turēja

velns.

maizi.
Bī-

izskaidrošana)

.. apmeklējis simfoniskos

Par Edinburgu tolaik

sauca

koncertus

nosaukums.

Dubultos

un

Edinburga.

Dzintarus.

domāts

ezers

reputācija.

kontūzijām.
sprāgstvielas japāņu

no

188. Ipp. Mirušo

sārta.

mākslinieciskos augstumos.

slava,

renom

cietuši
šimozu
Simoza
trinitrofenols
186. Ipp.

vai

Bībelē nezvērs, kurš dzīvo juras dzīlēs.

Leviatāns

Kvartets

uz

sveiki, sveiki,

Ekseģētika (grieķu

beles satura
184.

dzied divi kori

sadedzināšana

inkvizīcijas sods,

Ana mule leiba
183. Ipp.

pārmīšus

ko

koris.

un

181. Ipp. Autodajē
182.

izpildījums,

baznīcas

atzīmējamo

darbi.

Dūņezers Ķemeru

apkaimē.

Lūk, kur ieeja zemzemes hadesā.
Hadess (no grieķu vai.)
sengrieķu viņpasaule, miroņu valsts.
Nirvānas akadēmija.
Nirvāna

budisma

svētlaimes
vokli, kad
ne

stāvoklis.

pārvarētas

vēlēšanos,

189. Ipp.

..

ne

tiem

kā

reliģijā

centrālais

jēdziens

Ar

šo terminu apzīmē augstāko
visas cilvēciskās pieķeršanās,

augstākās
gara
nav

stāvairs

kaislību.

Betlēmes

ko

zīdaiņiem,

Erodus

meklēja

noklun-

kurot.
Erodus
Herods
jūdu valdnieks. Saņēmis vēsti, ka piedzimis
jauns valdnieks Jēzus Kristus, viņš licis noslepkavot visus jaundzimušos Betlēmē. (Jaunā derība,
Mateja ev., 2. nod.)
Mare! Ftalassa! (latīņu
190.

Ipp.

Sv.

Augustīns

vai.)

Jūra!

(354—430)

kristiānisma

teologs

un

filo-

zofs.

Es

esmu

painteresējies

Jaunais latviešu

par

Jauno

teātris

teātri, par «Māmuļas» teātri.
1902. gadā; par «Māmu|as»

Rīgā dibināts
teātri sk. komentāru 87. Ipp.
192. Ipp.

..

uz

Restorāns
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Romas pagrabu pretī operai.
Teātra (tagad
bulvārī.

Aspazijas)

.. apsolīju pašam Lautenbaham-Jūsmiņam.
Jēkabs

Lautenbahs-Jūsmiņš

195. Ipp.

..

kā

Grāmata

filologs

(1847 —1928)

rakst-

un

profesors.

nieks, Tērbatas Universitātes

tas pavēlēts tanī Sv. Jana parādīšanas grāmatā.
ietilpst Jaunajā derībā.

Un Jūdasi Iskarioti.

apustulis, kurš

Jūda

no Kariotas
derība, Marka ev.,

Insania
196. Ipp.
201.

■ ■

Ipp. No

neprāts,

(latīņu vai.)

ad patres

uz

Kristu.

(Jauna

trakums.

zaļo Genfes

machina»

ex

Jēzu

pie tēviem.

(latīņu vai.)

loga skats

206. Ipp. ..«deus

nodeva

14. nod.)

Zenevas

ezeru

(latīņu

vai.)

ezeru.

burtiski:

«dievs

no

Antīkā traģēdijā neparedzēts atrisinājums, parasti izrādes beigās ar mehānisma palīdzību uz skatuves parādījās dievība.

mašīnas».

207. Ipp. ..

es,

zaudējis

lidzigi

ari

savu

veco

laiku

Simsonam,

līdz

ar

matiem

esmu

spēku!

Bībeles stāstiem Simsons zaudējis savu spēku, kad Dalila
Pēc
viņam apgrieza matus. (Vecā derība, Soģu grām., 16. nod.)

Nupat kā nāku no Odzienas, kur šodien izlaupija un nodedzināja barona pili.
Apdzīvota vieta netālu no Pļaviņām, pie Ērgļu ceļa. 1905. gadā
revolucionāri nodedzināja Odzienas pili.

208. Ipp.

209. Ipp.
210.

«Apustuļu

likumi»

grāmata, kas

Ipp. ..«treba» (krievu vai.
pēc ticīgo lūguma.

rpeča)

ietilpst Jaunajā derībā.

svētkalpojums,

ko

izpilda

211. Ipp. Ķa-De partija.
Konstitucionāli
histiskā partija

«Kyrie,

demokrātiskā

eleison!»

.. pontifex

(grieķu vai.)

magnus

(latīņu vai.)

galvenā

liberāli

monar-

«Kungs, apžēlojies!»
augstais priesteris.

aīzamvona

lūgšana.
grieķu vārda «ambon»
nīcas
vidū, no kura tiek

..

partija

Krievijā (1905. —1917. g.).

No

kalna krauja;
lasīts evaņģēlijs

paaugstinājums
un

mācītājs

baznotur

sprediķi.
Klirs

klērs

kādas

baznīcas

212. Ipp. Maršans jārestituē viņa

Restitūcija

juridisks

garīdznieki.

skolotāja

termins,

tiesībās.

atjaunošana

iepriekšējā

tiesiskā

stāvoklī.
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Tad sagatavo šos lūgumrakstus nosūtīšanai ģenerālgubernatoram.
1905. gada revolūcijas
laikā pareizticīgo mācītāji Latvijā bieži
par revolūcijas

iestājās

«Strekoza»

dalībnieku

apžēlošanu.

krievu
humoristisks žurnāls,
gadā. Žurnālā debitēja A. Cehovs.

1875. —1908.

«Latviešu Avīzes»

pirmā

Iznāca

1822.

Jelgavā

no

avīze latviešu

līdz

1915.

iznāca

Pēterburgā

valodā.

gadam.

Dibinājis

mācītājs

K. Vatsons.
vedomosti»

«Gubernskije
1917. gadam
214.

iznāca

oficiāla

Krievijas

kas

avīze,

guberņās

un

no

1837.

līdz

apgabalos.

Ipp. Viņa nostāda nevainojamai Mārai turpat blakus vainojamo
Madaļu.
Marija Magdalēna
sieviete, kuru Kristus atpestīja no septiņiem velniem. (Jaunā derība, Lūkas ev., 8. nod., 2.)

215. Ipp. Deubners

Kārlis Rūdolfs

mācītājs Valmierā,
1880—1896

no

biedrības

Teodors Dēbners

(1835 —1919)

1872.

g. Latviešu draugu biedrības biedrs,
Vidzemes nodaļas direktors, 1903—1919

prezidents.
216.

Ipp.

Was vūnscht er?

.. Nikodēms,

Ko viņš vēlas?

(vācu vai.)

kuru smagas šaubas māca.
to, kā

Farizejs, kurš runāja ar Kristu par
(Jaunā derība, Jāņa ev., 3. nod.)

.. postea
Man

Pēc

ir

loci

tikai pulciņš

Izraēlu

izredzēto, kā
Dievs

ar

tam

(Vecā derība, Soģu grām.,

6.

.. proskripcijas

roku

bija solījis izglābt

nod.)
Vaterlande

Aleksandrs Preobraženskis

..bīskaps Agafangels
Rīgas arhibīskaps.

Proskripcija

soģim Gedeonam.

Gedeona

217. Ipp. ..der Prophet gilt nicht in seinem
pravietis netiek atzīts savā tēvijā.

218. Ipp.

piedzimt otrreiz.

pēc tam.

(latīņu vai.)

Bībeles stāstiem

var

(vācu vai.)
(1856 —1928),

liste.

Senajā

Romā noziedznieku (galvenokārt politisko)
izsludinot ārpus likuma un ierakstot
domāts
1905.
dalīb-

publiska sodīšana, vainīgo
proskripcijas sarakstos. Te

gada revolūcijas

nieku saraksts.

220.

Ipp.

Sv.

Gruzijas

Ņina
svētā

.. finīta (latīņu
221. Ipp.

pēc leģendām
aizbildne.
vai.

.. mitraijēze

(franču

stobru šaujams ierocis.
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finis)
vai.

kristiānisma

ieviesēja

Gruzijā;

beigas.

mitrailleuse)

sens

daudz-

222. Ipp. Bēga no sava Mozus ar rabbi Jegudas «Mišnu»
«Talmuda» pasaulīgām 1500 mācīto vīru gudrībām.
210. g. p. m. ē. jūdu ticības mācītāju skolas galva

apkopoja

nasi

Vecā

un

vēlāk

Jeguda Ga.pentateiha (piecas Mozus grāmatas
nosaukumu
ieguva
skaidrojumus.
Apkopojums

daudzos

derība)
Kopā ar tās tālākiem skaidrojumiem no «Mišnas»
veidojās «Talmuds», jūdaisma reliģisko traktātu kopums.
«Mišna».

Tirāns

kalpoja

Jehova, kuram

ir

Mozus, ir

ir

Dāvids,

iz-

Maka-

beji, bija elks!
Jehova

Jahve

Mozus

Dieva

senebreju Dievs, Dievs Tēvs.
esības atklājējs, Dieva gribas

Tēva

nesējs (10 Mozus
Dāvids

224.

Ipp.

likumu

un

baušļi).

Izraēlas ķēniņš.

Sviesta

nedēļas bliņas.

Sviesta nedēju pareizticīgo baznīca atzīmē pirms lielā
Sai nedēļā nedrkst ēst gaļu, bet drīkst ēst sieru, sviestu

Krievijā šajā nedēļā bija pieņemts

ēst

bliņas

gavēņa..
zivis.

un

(īpaša veida rauga

pankūkas).
.. bija
Viss

ieradies

stāstītais

Rutkis

no

Rīgas.

Rutka darbību ir no paša P.
fijas. Plašāk un detalizētāk šo periodu savā
attēlojis romānā «Jaunā strāva».

Rūpējās
Jaunā

par

Gruznas
dzīvē

biogrā-

rakstnieks

Jaunā teātra atklāšanu pēc kareivju aiziešanas no tā.
teātra (Jaunā latviešu teātra pēcteča)
atklāšana

par

Rīgas

notika 1908.

gadā.

«Pelēkais barons»

Viktora Eglīša poēma.

«Poruks»

Eglīša literatūrteorētisks apcerējums.

.. pieņēma

Viktora
Viktora

Rasas priekšā celto

šanas projektu.
Šeit tēloti P. Gruznas

ar

dievturības

baznīcas

idejām

dzīves pārkārtosaistītie

baznīcas

pārkārtošanas projekti.
225. Ipp. Mums ir

17.

aprija

ticības brīvības

Te ir domāts
1905. gada
deklarētas pilsoņu tiesības.

226. Ipp.

..

šo pašu Lieldienu

17.

oktobra

rituālu

es

likums.
cara

Manifests, kurā

gribu pārvērst

par

bija,

mistērijas

ainām.

viduslaiku
Mistērijas
Rietumeiropas reliģisks
Mistēriju izrādes norisinājās pilsētu laukumos.
227. Ipp.

.. bez nazoreju garās bārdas
Nazoreji
senebreju sludinātāji
matus, dzīt bārdu un dzert vīnu.

un

teātra

žanrs.

matiem.

askēti, kuri atteicās apgriezt

bez spožas un raibas zeltītas parčas.
Krievu mācītāju baznīcas tērpus šuj no brokāta.
..
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228.

Ipp. Zodziet,
Sie

dedziniet,

laupiet,

slepkavojiet,

pārkāpiet

laulibu.

Rasas sprediķa vārdi radīja lielu pretestību pareizticīgo aprindās. Pāvilam Gruznam pārmeta «komisāra filozofiju»,
kvalificēja šos vārdus kā atklātu aicinājumu gāzt pastāvošo

230.

231.

Viktora

iekārtu.

(Ančaugs.

1928.

Nr.

Lubu

literatūras

plūdi //

Ticība

un

Dzīve.

5)

Ipp. Alunāna kalendārs.
Ādolfa Alunāna «Zobgaļa kalendārs» iznāca no 1892. līdz
gadam. Līdz savai nāvei 1912. gadā to vadīja A. Alunāns.
Ješua tā Nazareja dzīve

Ipp.

Jēzus

1915.

Nācaretes.

no

Pasiju spēles».
tekstu par Jūdas
muzikāls sacerējums ar evaņģēlija
Pasija
nodevību, Kristus ciešanām, krustā sišanu un augšāmcelšanos.

«•

krievu vai.
«pieres vieta»
no
«lobnoje mesto»
augsta
pacēlums. Maskavā Sarkanajā laukumā no speciāli izbūvētas «pieres vietas» nolasīja cara ukazus. Sājā vietā izpildīja nā..

vieta,

ves

235.

sodus.

Ipp. Tas

ir mūsu bursaka

liktenis.

Pareizticīgo mācītājam jāapprecas pirms

236.

nāves

gadījumā garīdzniekam

otrreiz
Precēties
nedrīkst,
jādzīvo kā atraitnim.

Ipp. ..

in spe

nākotnē.

Vatsons

tājs
237.

garīdznieka

vai

jākļūst

un

par

mūku.

iesvētīšanas

kārtā

(latīņu vai.)

Kārlis Frīdrihs

Vatsons

vācu

(1777—1826)

sievas

mācī-

žurnālists.

ipp. gr. Cincendorfs
atNikolajs Cincendorfs (1700 —1760)
jaunotās brāļu draudžu ūnijas (Hernhūtes brāļu draudzes) dibinātājs. 1736. gadā bija Baltijā un sekmēja hernhūtiešu kustības
attīstību Latvijā.
Bogomazi (no
ikonu

vai.)

krievu

tā

sarunu

valodā

Krievijā

sauca

gleznotājus.

Tāpat darija patriarhs Nikons.
Nikons
krievu patriarhs
(1605—1681)
(1652—1667). Reformēja krievu baznīcu, reformu rezultātā baznīca sadalījās vecticībniekos un nikoniāņos.
243.

Ipp. Un
Sofisms

tādam varēja kaitēt sofismi.
vai.
sophisma)

ne

(grieķu

viltīgs

paņēmiens,

izdo-

mājums.
ne ari

sholastu

Sholasts

(grieķu

..

nozīmē

244.

Ipp. ..

priekšā viņš varēja
scholastikos

vai.

cilvēks, kas
dotēs

naturae

nodarbojas

(latīņu

vai.)

Botičelli

(īst.

ar

attaisnoties.

skolniecisks)
pārnestā
neauglīgu prātošanu.
dabas

veltes;

šeit

ap-

dāvinātība.
Botičelli

1510)
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Sandro

itāļu gleznotājs.

v.

Alesandro

Filipepi,

1445

Holbeins

246.

Hanss Holbeins,

gleznotājs, grafiķis,

vācu

jaunākais (1497

renesanses

vai

1498 —1543)

pārstāvis.

Ipp. Rubikons ir pārkāpts.
49. g. p. m. ē. Cēzars ar karapulkiem pārgāja robežupi Rubikonu.
No tā cēlies izteiciens «Rubikons ir pārkāpts», kas nozīmē, ka ir
sperts izšķirošais solis.

248.

Ipp. .. bursaki dibināja

savu

korporatīvo vienību,

ko

«Pērkona

klubu».

«Pērkona

klubs» bija bijušo bursaku apvienība, kas

nosauca

par

darbojās

līdz

gadam (sk. arī komentāru «Pērkona koris» 67. Ipp.).
Sī kluba
savāktas atmiņas par Garīgo skolu un
ierosmē bija
semināru
žurnālā «Ticība un Dzīve». P. Gruznas
un publicētas
ir
fonda
materiālos
iestāšanās
saglabājusies «Pērkona kluba»
biedra karte, izsniegta 1923. gadā, ar nr. 23.

249.

pat

1940.

Ipp.

Ornēt

Ornāts

(no
grezns

«Pērkona

kora»

latīņu vai.)
ģērbt,
garīdznieka apģērbs.

viesošanās

pie

saviem

izgreznot

ticības

garīdznieku.

brāļiem, bijušajiem

biedriem bursakiem, Rēvelē.

250.

Šādas

viesošanās

tās kā

«tradicionālas».

Ipp. Uesons
Rīgas Garīgo

vairākas,

bija

Antons Uesons
semināru

savās

Tallinas

atmiņās

Igaunijas

Riigikooga plašās., telpas

pilsētas galva, beidzis

bīskaps, mācījies Rīgas

Garī-

Igaunijas parlamenta telpas.

Ipp. To starpā nelaiķis Zālīšu Jānis.
(1874 —1919)
Rīgas Garīgā semināra
pirmais Latvijas Republikas aizsardzības ministrs.
Jānis Zālītis

Estijas republikas

apzīmē

1895. gadā.

Bīskaps Aleksandrs
gajā seminārā.

252.

Gruzna

absolvents,

prezidents Rīgas

bursaks Konstantīns Pjats.
(1874 —1956)
mācījās Rīgas Garīgajā seminārā no 1887. līdz 1893. gadam, semināru nepabeidza, pārgāja
Tērbatas Universitāti. Dziedāja bursaku korī. No P. Gruznas
uz
atmiņām «Memuāros»: «Mēs, jaunāko kursu audzēkņi, atceramies
Konstantīnu Petsu ar kaut kādām zinību grāmatām, kladēm, ar
lekcijām padusē, kā vidēja auguma spēcīgu un temperamentīgu
pērnavieti, kurš aizvien kaut kur steidzās, kuram, liekas, nekad
nebija vajas.»
Konstantins

..

no

sirds

krusta

jāpriecājas,

vietā

visvarenās
un

Petss

ir

virs obskurās vecu laiku bursas (..)
klasiskā Eskulapa un slavenā Paracelsa

ka

pacēlies

zinātnes simbols: atzišanās kauss, apvilkts
čūskas.

no

viltigās

visgudrās

Garīgā semināra nams
fakultātes īpašumā.

pārgāja Latvijas

Universitātes

Medicīnas

535

viduslaiku

Paracelss (1493 —1541)
medicīnā ķīmijas
transit

254.

Ipp. Sic

257.

Ipp. Nenāku

ārsts

un

dabaszinātnieks,

preparātus.

ieviesa

tā

gloria mundi

paiet pasaules godība.

zemoties.
es šurp (..) uz Ķanosu
pils Ziemeļitālijā, pie kuras vārtiem Svētās Romas
impērijas imperators Anrī IV (1056 —1106) pazemīgi lūdza piedošanu no pāvesta Grigorija VII. Pārnestā nozīme
pazemīga

Kanosa

kapitulācija.
.. pravieša grāmata,

par

kuru

ir

runa

Bibelē

un

kuru

nav

bijis

viegli apēst.
Domāta

Sv.

Jāņa atklāsmes

grāmata

kas

ietilpst

Josifs

Staļins.

(Apokalipse),

Bībelē.
259. Ipp. ..pareizticīgs

Morfejs
Morfejs
261.

Ipp.

..

Tiflisas

semināra

bursaks

šoreiz nevēlējās viesos nākt.

sengrieķu mitoloģijā sapņu

tāpat kā Alariha

vai Tamerlana

dievs.
laikmetos.

rietumgotu karalis, Romas iekarotājs.
Vidusāzijas valdnieks, slavens ieka-

Alarihs I (ap 370—410)
Tamerlans (1336 —1405)

rotājs.

JAUNĀ
Romāns

darbojas

no

reizi

izdots

1946.

vēsturiski

gadā Vācijā, Augsburgā.

reālu

personu,

attēloti

Romānā

daudzi

patiesi

dzīvē no 1902. līdz
1912. gadam. Tomēr
visur autors ir ievērojis notikumu hronoloģiju, dažviet ir atkāpies
vēsturiskās patiesības, ļāvis vaļu fantāzijai. Viens no pirmajiem

notikumi
ne

pirmo

liels skaits

STRĀVA

latviešu kultūras

grāmatas recenzentiem K. Dziļleja rakstīja par «neiedomājamiem anadarbā
nekādu
hronismiem», kuri, viņaprāt, neļauj pat saskatīt šai
1948.
Nr.
1.
43., 44. Ipp.).
jaunu pozitīvu vērtību (Ceļš.
Turpretī P. Ermanis par šo autora pieeju vēstures materiālam rakstīja: «Par šādu «autora patvaļību» var domāt dažādi, bet zināmas
tiesības uz to rakstniekam būtu, jo romāns taču galu galā tomēr nav
vēsture, ne memuāri
arī tad nav, ja personas sauktas īstajos
ne
vārdos.» (Ceļš.
1948.
Nr. 1.
45. Ipp.)
Publicējot šo romānu tagad, kad no attēlotiem notikumiem mūs
šķir turpat vai gadsimts un starp dzīvajiem vairs nav nevienas no
aprakstītām personām, nav arī liecinieku laikabiedru, radās zināmas
grūtības darba komentēšanā. Tās palielinājās sakarā ar to, ka par šo
latviešu kultūras dzīvē tik nozīmīgo laiku ir ļoti maz pētījumu. Visus
piecdesmit padomju varas gadus Latvijā procesi, kas norisinājās gadsimta sākumā, tika vērtēti ļoti vienpusīgi, ignorējot modernisma pozitīvo nozīmi latviešu literatūras
daudziem šī posma darbiniekiem
cīzus

un
un

mākslas vēsturē. Tāpēc arī par
notikumiem ir grūti atrast pre-

datus.
Romāna komentāros
iespēju robežās ir aprādīti autora pieļautie
anahronismi un atkāpes no vēsturiskās patiesības, identificētas attēlotās personas.

536

265.

Ipp. Ķīvīšu Pāvuls

ar

Vēlāk romānā viņš
uzvārds Gruzna).
266.

šo vārdu

autors tēlo

Kauperu Viktors

Viktors

(otrādi izlasāms

monumentāli

Ipp. Propilejas (no grieķu vai.)
pilsētā vai arhitektūras ansamblī.

sevi.

pats

Anzurgs

Pāvuls

figurē kā

vārti pie

V.

Eglītis. Lejas Kauperi

ieejas

Eglīša

dzimtās mājas.

Otilija Muceniece

teātra

Latviešu

(1871 —1951)

Jaunā

Biruta Skujeniece (1888 —1931)

aktrise.

teātra aktrise,

dzejniece.

268. Ipp. Tāravas

Anniņa
Andreja Upīša pseidonīms, ar kuru viņš
parakstīja satīriskus
dzejoļus un
feļetonus. Tāravas Anniņai
A. Upīts sacerēja biogrāfiju (<lz Tāravas Anniņas memuāriem»),
kurā rādīja diletantiskas, dekadentiski apmātas dzejnieces vaib-

stus.
269. Ipp.

Jānis Akuraters (1876 —1937)

Kārlis

Jēkabsons

(pseidonīms

rakstnieks.

Roberts

1879—1946)

Skarga,

rakstnieks.
Kārlis Krūza (1884 —1960)

dzejnieks.

Kārlis Skalbe (1879 —1945)
Antons

rakstnieks.

Austriņš (1884 —1934)

..slaikais

labsmīnīgais

un

literatūras

1962)

rakstnieks, dzejnieks.

..blondais

Emilis

un

Arturs

teātra

Emīlis Dārziņš

Penāti

(latīņu vai.
Penates)
jas pavarda sargātāji, pārnestā
pavards.
Eduards

Cālītis

Arturs

..Saša
Aleksandrs
Strāla brālis,

(1875—1910)

(1882

—

1880—1970)

mitoloģijā

dzimtā

rakstnieks

Strāls

komponists.

romiešu

seno

nozīmē

(1881 —1947)

Kārlis Strāls (arī Strāls,

Bērziņš

kritiķis.

un

mā-

māja, mājas

žurnālists.

rakstnieks.

(arī Strāls,

1879—1947)

Kār|a

gleznotājs.

..

Valdis Zeltiņš,

Pēterpils Stiglica atlidojis.
(1879 —1909)
gleznotājs,
Stiglica Centrālajā zīmēšanas skolā Pēterburgā no
Voldemārs
diem

mācījās

Jānis
Blūma
skola

no

Zeltiņš

daudzi

Jaunsudrabiņš
mākslas

Rīgā

latviešu

mākslinieki,

(1877—1962)

skola

(1895—1917).

privāta
Tās

arī

V.

ga-

Zeltiņš.

rakstnieks
zīmēšanas

impresionists.
19. gs. 90.

un

dibinātājs, vadītājs

un

gleznotājs.

daiļkrāsošanas
un
pedagogs

Venjamins Blūms.
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Vijums Vēvers (1881 —1910)
270.

Biruta

Ipp. Zemgaliešu

aktieris.

(īst.

v.

Konstance

Grencione,

(īst. v. Edvarts Skujenieks, 1856—1897)
žurnālists, aktrises Birutas Skujenieces tēvs.

Vensku Eduards
nieks

un

Marta Ozoliņa
Edžus

Eduards

Vulfs

Augusts

Baltpurviņš (1871 —1930)

Vulļs

dzej-

aktrise.

(? —1908)

Baltpurviņš
271.

1878—

rakstniece.

1906)

(1886 —1919)

Ipp. ..«les beauxarts» (franču vai.)
daiļās mākslas kopumā.

in

corpore

rakstnieks.
rakstnieks.

(latīņu vai.)

Arno Depše.
Par šo
reāli
eksistējušo personu ir saglabājies ļoti maz ziņu.
Viņš publicējis dažus dzejoļus ar pseidonīmu Ikarus («Dzelmē»),
saglabājušās viņa vēstules B. Skujeniecei. P. Gruzna A. Depši
aprakstījis vairākkārt: stāstā «Nadija» (Repše), romānā «Jaunā
strāva». Viņu piemin arī citi latviešu rakstnieki.

.. viņš

kaut ko

Teozofija (no

teozofijā vai antropozofijā bija uzkrājis.
grieķu vai.)
reliģiski mistiska mācība, kas sludvēseles un dievības vienotību un iespēju nodibināt

dina cilvēka
tiešus sakarus

ar

viņpasauli.

Antropozofijā (no grieķu vai.)
teozofijas paveids.
zofijas nodibinātājs Rūdolfs Steiners (1861 —1925).

Antropo-

kaut ko
mācījies tieši no Indijas jogiem vai guru vīriem.
mācība par cilvēka psihes un fizioloģijas pārJoga (sanskr.)

..

valdīšanu un tās metode.
Guru (sanskr.)
garīgais
*

galva Pendžabā

skolotājs

sikhu reliģiskās

kopienas

(Indijā).

272. Ipp.

Vīksne, vēlākās koncertdziedātājas Gabriēlas tēvs.
Strālu dzīvokļa saimnieks Vīksna
bija vagonu rūpnīcas meistars.
Šinī dzīvoklī Avotu ielā pulcējās
rakstnieki un mākslinieki.

jaunie

A.

Austriņš «Garajā jūdzē» raksta: «Tur bija
nīca i redakcija, vārdu sakot, bohēmas centrs.»
Eduards

nis,

mākslinieka darb-

Lieknis-Virza

1883—1940)

Benaresa

Edvarts Virza (īst. v. Eduards
dzejnieks, rakstnieks, publicists.

(Varanasi)

pilsēta

Indijas

ziemeļos

Gangas

Liek-

upes

krastā.

Purim svētki svētās Gangas upes krastā.
Pūrima svētki
ebreju svētki.

tempļa,
Indijas
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svētku
malām.

laikā

Indijā, Pūri pilsētā pie Višnas
pulcējās miljoni svētceļnieku no dažādām

Karaimi

tauta, kura nelielās grupās dzīvo Ukrainā, Lietuvā»
Krimas
tjurkvalodīgo apdzīvotāju pēcteči. Karaīmu nosaukums
saistās ar kādu
jūdaisma sektu. Uz Lietuvu atvesti
Polijā.
14.

gs.

273. Ipp.
275.

«Tā runāja Zaratustra»

Ipp. Planšete bija
valodā

Non,

tādu

devusi

non

la

...

F.

Nīčes darba

mīklainu

nosaukums.

tekstu

veļu diplomātijas

bizarre le printeps l’exercise

mort, sed

literaire.

Kļūdains franču teksts: «Nē, nē... nāve, bet
mēģinājuma sākums (burtiski
pavasaris).»
Pāvuls

piemetināja,

mansardā.
So mansardu

ka

kā

(slīpo nojumi)

rakstā «Eduarda

plašā

viņa

sētas

gan

dīvains literārā

dzīvokļa

otrā

stāva

dekadentu saieta vietu min

savā

dzīve» arī Kārlis Strāls. P. Gruznas meita

Vulfa

Ņina zina stāstīt, ka mansards atradās Tērbatas ielā. Tā nebija
vienīgā jauno rakstnieku un mākslinieku saieta vieta. Pulcēšanās
notika arī Strālu dzīvoklī Avotu ielā, K- Jēkabsona dzīvoklī pie
Grīziņkalna Augustes ielā, pie J. Akuratera Rūjienas ielā 7.
.. slavenā

«Pērkona

kora»

solistam

Hermanis Jurisons mācījās Garīgā
P. Gruznu. Abi izslēgti 1898. gadā.

..

kuru

mēdza angažēt

«Māmuļas»
K.

M.

Eremita

Ģermānim
skolā

un

solo partijai

Jurisonam.

seminārā

«Burvju

kopā

ar

strēlniekā»

teātri.

Vēbera

«Burvju strēlnieks» izrādīta

opera

Latviešu

teātrī

1901.—1902. gadā.
Eremīts
vientuļnieks.
276. Ipp.

.. «pirmais

latvju

kvartetu sk. grāmatas

dziedoņu»

mākslas

kvartets

par

šo

ievadā.

Pāvuls

dziedāšanas pedagogs, diriģents,
Jurjāns (1866 —1948)
komponists. Pie P. Jurjāna dziedāšanu mācījās P. Gruzna.
J. Ķornets

Belvijas

Jānis Kornets

viesnīca

(1871 —1950)

viesnīca

«Bellevue»

operdziedātājs.
Troņmantnieka

(tagad

Raiņa) bulvārī 33.
«Māmuļas» kapelmeistars Nikolajs Alunāns (1859 —1919)
komponists, mūzikas teorētiķis un kritiķis, diriģents, Ādolfa Alunāna
brālis.
Dace

Akmentiņa (1858—1936)

Brigaderes Maija
1940)
dziedātāja
Sv.

Anna
un

aktrise.

Brigadere (pseidonīms Maija,

1857

—

aktrise.

Trijādibas baznīca
Rīgā, Meža ielā, celta
gadam, projekta autors V. Lunskis.

no

1891.

līdz

1895.

. ■

Volens

basso

profundo

nolens

zemais,

(latīņu vai.)

dziļais
gribot

bass.

negribot.
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277. Ipp.

Biruta Skujeniece.
Vissimpātiskākā .. viņam bija
ļoti vēlējās ar to pārrunāt radušos stāvokli.

(..)

..

Pāvuls

Gruzna

iestājās bankas darbā 1898. gadā. Ar Nadju
1888.
gadā. Biruta Skujeniece dzimusi
tātad šīs epizodes laikā viņai bija 10 gadu.

P.

salaulājās

Kritiķe Luize

Luize

Berlīnes Reihera

teātra

Skujeniece (1857—1934)

Birutas Skujenieces māte, Ādolfa

un

Nikolaja

Alunānu

gadā,

kritiķe,

māsa.

dramatiskā augstskola.

Emanuēla Reihera Dramatiskās mākslas
kumā mācījās vairāki latviešu aktieri, to

augstskolā gadsimta sāstarpā arī B. Skujeniece

V. Vēveris.

un

278.

Miški

1901.

Ipp. Jaunais teātris

Romānova

ielā

(1902.—1905. g.). Sim
(tagad Lāčplēša) ielā 25.

teātris

biedrības
Romānova

Jaunais

latviešu

teātrim

bija

Gusts Zemgals
Gustavs Zemgals (1871
1939)
darbinieks, advokāts, Latvijas valsts prezidents
Teodors

jeb

uzcelta

sa-

ēka

sabiedrisks

(1927—1930).

Podnieks-Perlofs.

neprecizitāte. Teātra direktors bija Frīdrihs Podnieks
operdziedātājs, kurš ar Perlofa vārdu vairākus gadus dziedāja
Vācijā.
Autora

Teodors Podnieks

..

tenors Pāvuls

Jaunā

teātra

(1879—1936) bija aktieru trupas sastāvā.

Ķivitis.

atklāšanas

izrāde notika 1902. gada
10. novembrī,
Rīgā dzīvojušā un mirušā komponista Konradīna Kreicera
operu «Naktsmājas Granādā». P. Gruzna dziedāja vienu no
Gomecu.
galvenajām partijām
uzvedot

Vilma

Egliņ-Nāra (1861 —1959)

Rūdis Bunduls
(1881 —1949)
Linde
tuves

ar

šo

vārdu

Kristaps
pedagogs.

Linde

«Uļeja»

arī

281.

pēc

540

Rūdolfs

Bērziņš

zāle

1882. gadā.
II pasaules

aktieris, režisors, ska-

(1893—1981)

akciju

operdziedātāja.

aktrise.

sabiedrības

Sājā

namā

kara

atrodas

no

«Uļei»

1883.

Rīgas

Ipp. .. Horācija (65/8) «De arte poetica
«Dzejas māksla».

poetica»)

dziedātāja.

tēlots

(1881—1948)

Alise Brehmane (1886—1981)

uzcelts

romānā

un

operdziedātājs, varoņtenors.

.. abas Brehmanes.
Milda Brehmane-Stengele

279. Ipp.

aktrise

līdz

nams

1902.

Krievu

(latīņu

Kajķu ielā
gadam, kā

drāmas

vai.

teātris.

«-Ars

Viņš sāka ar savu eseju.
Eglīša apcere par J. Poruku publicēta 1903. gadā. P. Gruzna,
tāpat kā citi dekadenti, uzskatīja to par svarīgāko jaunās mākslas
manifestu.
1936. gadā sakarā
V. Eglīša jubileju viņš
ar
rakstīja: «Te bija līdz šim nekad nedzirdēta pieeja mākslas principiem, jauns māksliniecisks kredo ar jaunu, radošu, auglīgu
domu, jaunu izjūtu un gluži svaigu, žilbinošu stilu.»
V.

Haralds

rakstEldgasts (īst. v. Jānis Miķelsons, 1882—1926)
Viņa romāns «Zvaigžņotās naktis» izdots 1905. gadā.

nieks.

Konrāds Bullāns-Fallijs
īst. v. Konrāds Bulans, pseidonīms
rakstnieks. Satīriskajā poēmā «Ziedoņa
Fallijs (1877 —1915)
sapnis» (1901) nevarēja būt pieminēta V. Plūdoņa poēma «Uz
saulaino tāli» (1911).
Patristiskā

lietots «patriarhālā» nozīmē.
(latīņu vai. patres
tēvi; domāti baznīcas tēvi)
termins, kurš apzīmē teoloģisko, filozofisko un politiski socioloģisko kristietisko rakstnieku doktrīnu kopumu (2.-8. gs.).

Patristika

Megalomānija

lieluma mānija.

Profētiska paredze (vācu

vai.

der

Prophet

pravietis)

pra-

vietiska paredzēšana.
282. Ipp.

Roberts

ar savu Sniegbaltīti.
Kārļa Jēkabsona pseidonīms. Poēma «Sniegbaltīte» sarakstīta 1906. gadā, tālāk minētie darbi
K. Skalbes
1904.
«Ka es braucu Ziemeļmeitas lūkoties»
gadā, P. Gruznas
«Migla» un «Stepju dēls» 1904. gadā. Tātad Jēkabsons nevarēja
pārmest V. Eglītim šo darbu neievērošanu 1903. gadā publicētajā
esejā.

Roberts

Skarga

Skarga

Jukums
Jukums

«Grūto nakti»,

ar

«Pazudušo

«Grūta

nakts» (1899)
pirmais V.
«Pazudušais dēls»
sk. komentāru
283. Ipp.
kura

dēlu».

V. Eglīša pseidonīms.

Staņislavs
darbi

bija

modernisma

Pšibiševskis

populāri

ievirzi latviešu

Eglīša

stāsts.

«Bursakiem»

(1868—1927)

20.
literatūrā.

Latvijā

gs.

167.

poļu
sākumā

un

Ipp.
rakstnieks,
ietekmēja

Malarmē

mākslai».
oriģināllozungs «Māksla
šo terminu
ieviesa franču filozofs V. Kuzēns,
to
un
izmantoja filozofs 0. Konts darbā «Pozitīvās filozofijas kurss».
Sis termins
pārgāja literatūras un mākslas kritiķu darbos.
īstenībā

.. grupējās

ap mākslas žurnālu
krievu
simbolistus,

«Mup ucKgccrea».
kuri
grupējās ap žurnālu «Mir
iskusstva» (1899 —1904, ko izdeva M. Teniševa un S. Mamontovs,
vēlāk S. Djagiļevs;
1904. gadā līdzredaktors A. Benuā), Gruzna
Uzskaitot

nepamatoti
1915. gada,

nosauc

ka

arī

V.
M.

Majakovski, kurš literatūrā ienāca tikai
Gorkiju un A. Kuprinu, kuri neietilpa šajā

mākslinieciskajā apvienībā.
284.

Ipp. Baksts
krievu

Ļevs Baksts (īst. v. Rozenbergs,
gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs.

1866—1924)

541

Benuā

Aleksandrs

Benuā

mākslas zinātnieks

un

Rērihs

Rērihs

Nikolajs

Viktors

Vasņecovs

krievu

(1870 —1960)

gleznotājs,

kritiķis.
krievu gleznotājs.

(1874 —1947)

glez-

krievu

(1848—1926)

Vasņecovs

notājs.
Mihails

Ņesterovs
Karsavina

krievu gleznotājs.

Ņesterovs (1862—1942)

Tamāra

krievu

(1885—1978)

Karsavina

balet-

dejotāja.
Fokins

Mihails

Vaclavs

Ņižinskis
dejotājs.
Spesivceva
dejotāja.
285.

Olga

Ipp. Marija

Leiko

Jānis Gūters
Atēna
Atēna
Atēna
savu
un

286.

Fokins

baletdejotājs.

Ņižinskis

(1889 —1950)

krievu

balet-

Spesivceva

(1895 —1991)

krievu

balet-

aktrise.

(1887 —1937)

(1882 —?)

aktieris,

režisors.

Pallāda.
viena

no
galvenajām grieķu dievībām, Zeva meita.
uzvarējusi gigantu Palantu un ar viņa ādu apvilkusi
vairogu. Pallādas vārdu iemantojusi, kad saplūda Atēnas

bija

Palanta kults.

Ipp. Aspazijas

«Guna»

Pirmo reizi izrādīta

287. Ipp.

austriešu

Grilparcers (1791 —1872)

dra-

Eleuzejas dārzu mistērijas.

Elisijs,
tālu

Aspazijas luga «Sidraba šķidrauts».
Jaunajā latviešu teātrī 1905. gadā.

Francis

Grilparcers
maturgs.

Elisija

Rietumos

izredzētie
289.

krievu

(1880—1942)

lauks
vai

sengrieķu mitoloģijā

pazemes valstībā, kur

pēc

pasakaina
nokļuva

nemirstīgie.

Ipp. .. Emilis
Žurnālā

zeme

dievu

nāves

tomēr lai spēlē «Marche funčbre»
«Jaunā Gaita» (1987.
Nr. 3) rakstā

sēru

«Skaņas

maršu.
un

at-

skaņas» Imants Sakss stāsta, ka par šo nezināmo E. Dārziņa
sacerējumu uzzinājis no P. Gruznas, kurš arī nospēlējis melodiju,
kas
bija saglabājusies viņa atmiņā. Par to arī A. Darkevica
raksts žurnālā «Māksla» (1986.
Nr. 3.).
.. rit «Zīdu»

izrādē

es

to varēšu

lietot.

Jevgeņija Cirikova luga «Zīdi»
dīta
290. Ipp.

1908.

gadā Apollo

un

.. no kaimiņu vis ā
tējām telpām.
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(«Ebreji») Rīgā pirmo
Jaunajā Rīgas teātrī.

vis

telpām (no franču vai.)

reizi

no

izrā-

pre-

Tija Banga (1882 —1957)

aktrise, dramaturģe.

Zoilos jeb Coilos (īst. v. Fricis Mierkalns,
nieks, teātra recenzents, tulkotājs.

.. šurpu pārnāca

uz

dzīvi Edžus

rakst-

1873—1955)

Vulfs.

Eduards

Vulfs, kā to liecina K. Strāls (E. Vulfa Kopoti raksti,
1938), dzīvoja pie Gruznām 1908. gadā.

11.

291. Ipp. Laokoons Vatikāna klasiskā čūsku grupā.
Laokoons
Lāokoonts
sengrieķu mitoloģijā

Apollona priesTrojā, kuru nožņaudza dievietes Atēnas sūtītās čūskas, jo
Lāokoonts brīdināja trojiešus par briesmām, kas draud, pilsētā
ievedot Trojas zirgu. Skulpturālā grupa «Lāokoonts», ko veidojuši Rodas mākslinieki ap 50. g. p. m. ē., atrodas Vatikānā.
teris

Dienas

1907.—1908. gadā (paviiznāca
«Rīta Blāzma»
numuri), redaktors E. Cālītis. Avīze nosaukta V. Eglīša
«Rīta blāzma» (1901) vārdā.

avīze

63

sam

romāna

Mākslas žurnāls «Dzelme»

iznāca

1906.—1907.

gadā,

redaktors

Kārlis

K. Jēkabsons. Sai žurnālā,
Strāls, 1907. gadā
pulcējās dekadenti, bija publicēta viņu deklarācija (1906.
Tas bija
spietā.
Latviešu

ļoti

revol.

soc.

sociālistu

politiskā

«Savienība»

nevarētu

žurnālists.

valsts

bankas

kantorī

«šībungu» (vācu vai. schieben
kustināt, grūst)
vārds ar nozīmi «kaut ko nozagt».

.. tagad

bišu

savienība, no 1913. gada Latvijas Re1919. gadā tā beidza darboties.
partija,

Gruzevskis (1888 —1930)

.. vai

«Savienības»

kuru

Nr. 5).

sociāldemokrātu

volucionāro
Žanis

aizņemts

ap

volontierēs bija arī Nataša.
brīvprātīgais,
(no franču vai.)

Volontieris

taisīt
šeit:

parasti

kādu

žargona

tas, kas

brīvprātīgi iestājies armijā.
293. Ipp.

..

Malvīne

Vignere-Grīnberga (1873—1946)

korim vedot brumbalsu

Brumbalsis

295.

Ipp.

..

piedziedājumu.

dziedāšana

ar

aizvērtu muti.

iegriezās Neldnera muzikāliju veikalā.

Neldnera muzikālo instrumentu
ielā (tagad Aspazijas bulv.) 2.
296. Ipp.

Berdjajevs

filozofs

297.

un

Nikolajs
publicists.

un

nošu

Berdjajevs

veikals

atradās

(1874—1948)

.. Ainas Rasmeres literārā salonā, kur
nākotne ir mākslas žurnālam «Zalktis».
Aina Rasmere
Annas
Ipp.

dziedātāja.

idejiski

valda

Teātra

krievu

Fallijs,

Rūmanes-Ķēniņas pseidonīms.
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1906.—1908.

«Zalktis»

gadā almanahs,

1908.—1910.

gadā

Ata

dibināta

žurnāls, redaktors A. Ķēniņš.

Ķēniņu ģimnāzija.
20.

sākumā

gs.

Rīgā

darbojās Annas

un

Ķēniņu

Fallijs

proģimnāzija, ko
skolā

1906. gadā pārveidoja
ģimnāzijā.
1908. gadam
līdz
krievu valodas

1906.

no

šai

skolotājs.

bija

stāstu krāj.;
(1902)
stāsts; «Ķrēsla» (1904)
«Daile, spēks un milzums» (1904)
eseja; «Selga» (1903)
luga; «Dzeltenais vanags» (1905)
luga
Fallija darbi.

«Nellija»

298.

Vēstnesis»

«Baltijas

«Jaunā Dienas Lapa»

.. apturēja
Domāta

uz

visiem

«Jaunā

(1915.—1918.

g.

vārī, no 1906.
nosaukumiem.
..nelaikā

(1869 —1906).

avīze

avīze

(1905 —1918).

laikiem «Dienas Lapu».
iznāca
Lapa», kas

1905. —1918.

Dienas

Petrogradā). Avīzi apturēja
līdz
1909. gadam tā iznāca

dzimuši

«Mūsu Dzīve».
Ermanis Pīpiņš

E.

laikraksts,

iznāca

«Mūsu

literatūras

1873—1927)

gadā

gada 30.

jan-

dažādiem citiem

ar

dvīnīši

Pipiņa-Vizuļa

(Vizulis,

žurnālists.
«Mūsu Laiki»

1906.

1906.—1907.

Laiki»

un

kritiķis

un

gadā,

redaktors

G. Zemgals.
«Mūsu Dzīve»

laikraksts, iznāca 1907. gadā, redaktors Dālbergs Jansons. Abi laikraksti ir «Jaunās Dienas Lapas» turpinājums. Faktiskais «Jaunās Dienas Lapas» vadītājs E. Pīpiņš bija
1909.—1914. gadā.
299. Ipp.

Tad kādā
aukstā decembra
aktieri vairs netika tur ielaisti.
Jaunais latviešu

teātris tika

dienā
1905.

slēgts

uz

Jauno

gada

teātri

ejošie

decembrī.

Atturības biedrības

«Ausekļa»
Brīvības

«Auseklis» nelielais teātritis.
teātris darbojās Rīgā, Pēterburgas šosejā 5
ielā
206), atturības biedrības «Auseklis» nama

(tagad

telpās
nodega. No 1905. gada
rudens teātri vadīja Roberts Tautmīlis-Bērziņš (īst. v. Roberts
teātra darbinieks, dramaturgs un kriBērziņš,
1873—1915)
tiķis.
no

1901.

Sindlera

līdz

1906.

alus

brūža

gadam,

kad

nams

kabarētiskais

teātris

vasaras

«Apollo»

Gri-

ziņkalna.
Bez

teātri

darba

palikušie Jaunā

(1905—1908).

Viņi

latviešu teātra

nomāja

«Apollo» telpas, kuras Pērnavas

ielā

aktieri

bijušā
uzcēla

vācu

alus

dibināja Apollo
varietē

darītavas

teātra

īpaš-

nieks Sindlers.

Brāļi Teodors

un

Alfrēds Amtmaņi.

’— aktieris.
Teodors Amtmanis
(1883—1938)
Alfrēds Amtmanis-Briedītis

(1885 —1966)
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aktieris

un

režisors.

Ādolfs Kaktiņš (1885—1965)

operdziedātājs.

Stepermaņu Krustiņa leģenda «Ūdens meita».
romantisma garā sarakstītā Stepermaņu Krustiņa
(īst. v. Kristaps Stepermanis, 1860—1941) luga «Ūdens meita»
(1893), izrādīta «Ausekļa» teātrī 1905. gada 18. septembrī.

Pseidotautiskā

Pāvula

sarakstītā

Bērziņa izdotā žurnālā

un

Žurnāls

«Jauna gada vakarā».
1906. —1907.
«Skatuve» iznāca

ievietotā

«Skatuve»

simboliskā aina

iespiesta 1906. gadā,
«Ausekļa» teātrī.
300.

301.

B—lo, izrādīta

nr.

P.

gadā,
1905.

Gruznas

gada

31.

Jānis Straume (1861 —1929)
Ipp. Straumes Jānis
rakstnieks, mūziķis (diriģents, komponists).
teātri
melnās sotņas subjekti
janvāri.
«Ausekļa» teātris nodega 23. janvārī.

Nezināmi

luga

decembri

publicists,

nodedzināja

nakti

uz

sesto

vai.

.. grand-cahe (franču
tīgs, nulle;

par

lietām:

nav

nevērgrand-chose)
par cilvēku:
nekas, neko nemaksā.

Repertuārā bija (..) tulkotas krievu autoru lugas.
«Apollo» teātra repertuāru Gruzna nosauc neprecīzi. Piemēram,
dēlu», nevis «Skrono Blaumaņa lugām teātrī spēlēja «Pazudušo
derdienas Silmačos». Reperturā nebija lugas «Carļa krustmāte»,
no nosauktajām
L. Andrejeva lugām repertuārā bija tikai «Cilvēka dzīve».
302.

Ipp. Šmithene
Zibalts

Mirdza

Smithene

Gustavs Zibalts

.. liktenīga
Atrasties

priekšvakarā

un

tad

Liepiņām.

«Mūža rentē»

(..)

spēlēt.

Liepiņa nāves apstākļiem neatbilst
lugā «Mūža rente» «Apollo» teātrī Putniņa
lomā E. Liepiņš atzīmēja savu
10 gadu skatuves darbības jubileju 1906. gadā. E. Liepiņš mira 1909. gadā, pirms tam, kā norādīts nekrologos, vairākus
gadus slimības dēļ nav varējis pieEpizode

par

īstenībai.

aktiera

Eduardam

komiķim

aktrise.

aktieris.

(1873 —1938)

nesalīdzināmam

nāves

(1887 —1978)

Eduarda

G. Mozera

dalīties izrādēs.
303. Ipp. .. Pāvuls
iedalīja viņam komisku
danta lomu «Ivanā Mironičā».
«Ivans Mironičs» jeb «Jaunā dzīve»

ziņu
nav

par K.
izdevies

.. nec plus
305. Ipp.

Jēkabsona
atrast.

ultra

Rūdolfs

spārnos vēlāk

piedalīšanos

(latīņu vai.)

Blaumanis
visai

ne

savas

populāro

vidusskolas
J. Cirikova

Jaunā

Rīgas

direktora

pe-

luga. Nekādu
teātra

izrādēs

vairāk par to.

avīzes

feļetona pielikuma palaida

satīru:

Nu, saki tokš, mīļais Kārli Jēkabson,
Vai tev jel maz vairs dzejot lon?
545

Runa

ir

par

par balāžu

R.

satīrisko

Blaumaņa

dzejnieku», kas sākas

dzejoli «Jautājums jeb

balāde

vārdiem:

ar

Nu sak tokš, Kārli Jākobson,
Vai

jel pavisam dzejot lon?!...

«Latvijas» literārā pielikumā «Skaidienā»
Gruzna šo epizodi tēlo kā notikušu 1906. gadā.

1908.

lespiests
P.

306. Ipp. Melnā sotņa jau bija atvēlusies līdz Rīgas pievārtei

grāvī

sagrāva

gadā.

Mil-

un

nodedzināja «Ziemeļblāzmas» stalto biedrības

un

namu.

«Ziemeļblāzmas» pretalkohola
nodedzināja
Mākslu
skis

biedrības

soda

namu

ekspedīcijas

1906. gadā.

mecenāts

vijoļu būvētājs tautietis Augusts

un

(1845 —1927) —rūpnieks,

sabiedrisks darbinieks,

Dombrov-

vijoļbūvētājs.

.. jāmetas .. ģenerāļa Orlova priekšā ceļos.
A. Orlovs (1865 —1908)
ģenerālmajors, 1905.—1906. gadā ka1905. gada revolūcijas
raspēka pavēlnieks,
apspiedējs Latvijā.
Pāvula

nemorālais

tēlojums

«F».

Pāvila

Gruznas stāsts «F» ar apakšvirsrakstu «Seksuāla
iespiests žurnālā «Dzelme» 1907. gadā, nr. 10.

bija

epizode»

306., 307. Ipp. «Rita Blāzma» kā politiski kaitīgs tika noliegts.
īstenībā šis izdevums izbeidza savu darbību līdzekļu apsīkuma dēļ.
307.

J. Akuraters

Ipp.
1907.

gadā

izbēga
K.

caur

J.

taisījās emigrēt

Akurateru

Somiju

uz

Skalbe izmēģināja

1906.

gadā

K.

savu

Skalbe

B.

Vecozols

savas

un

tas

uz

Maskavas

Somiju,

uz

Sveici.

pēc

tam

Sveici.

uz

Filharmonijā.
dramatiskajā

biedrības

skolā

1907. gada septembrī.

(1884—1945)

rakstnieks, žurnālists.

nesakrīt

ar

P.

Gruznas

biogrāfijas

kolektīvs

pseidonīms

datiem.

Viņa tēvs

Prutkovs

19. gs. 50.—60.

gados radīja

un

krievu rakstnieki

satīrisks tēls,
A. K.

Tolstojs

brāļi Zemčužņikovi.

Ipp. .. darbojās latviešu teātris Jaun-Liepājā. (..) Te Pāvuls ar
Natašu tika uzņemti.
P. Gruzna un Ņ. Gruzna piedalījās Liepājas latviešu teātra izrādēs

1906. gadā.

Vernere
Klints

546

turienes

mājas pārdeva.

Ipp. Kuzma
kuru

309.

no

nodedzināti ari Ķiviši.

Sī epizode

308.

pirmo emigrāciju

emigrēja

Filharmoniskās

Skujeniece iesāka

Jūlijs
..

Maskavas

Pleskavu,

uz

Zviedriju.

Biruta Skujeniece iestājās
Mācības

Zviedriju.

uz

izsūtīja

Velta Vernere
Anta Klints

(1890 —1956)

(1893—1970)

aktrise.
aktrise.

311. Ipp.

Varlamovs

Konstantīns Varlamovs
teātra

burgas Aleksandrīnas
Dalmatovs

(īst.

Aleksandrīnas
riem

1852 —1912)

Vasilijs Lučičs,

v.

Aleksandrīnas teātra

Pēter-

(1849 —1915)

aktieris.

Pēterburgas

aktieris.

drāmas teātviens no vecākajiem krievu
Pēterburgā. Tagad A. Puškina Akadēmiskais

teātris

(1832—1919)

drāmas teātris.
Komisarževska

Vera

nodibināja
Kandāts

312. Ipp.

Oskars Kandāts

latviešu

burgas

Viņa

krievu

(1864 —1910)

aktrise,

1904.

gadā

teātri Pēterburgā.

savu

režisors, aktieris,

vadījis

Pēter-

teātri.

mani

kā

«puliera

padēlu» iejūsmināja

feļetonu

rakstī-

šanai.

«Puliera padēls»
rakstus «Latvijas»

E. Vulfa pseidonīms, ar ko viņš parakstīja
satīriskajā pielikumā «Skaidiena».

Sinaja tuksnesi manna no debesim.
Kad Mozus vadīja Izraēla tautu no Ēģiptes uz Kanaānu, Dievs
tiem sūtīja no debesīm mannu, lai tie nenomirtu badā.
(Vecā
derība, 2. Mozus grām., 16. nod. 14.—15. p.)
313. Ipp. ..basais
P.

tājs.

gleznikītis

Voldemārs Irbe

Gruznas

(1893—1944)
gleznojo aprakstītajā laikā

anahronisms,

pieļautais
Irbe vēl nebija gleznotājs.

.. Ķerubu ragā pūtējs Rinkusu Andrejs.
Andrejs Rinkuss
mūziķis, mežradznieks.
.. simfoniju triloģijas meistars Sproģu Jūlijs.
Jūlijs Sproģis (1887—1972)
vijolnieks, mūzikas kritiķis.
.. apokrifu
Diženajo

preses

spiedējs Diženo Bernhards.
(īst. v. Bernhards Dižs,

Bernhards

1864—1933)

rakstnieks, tulkotājs.
314.

Ipp. Kalašņikovs (1866—1900)
Juhts
un

Juhts

Ludvigs

Rinkusa
iznāca

brošūra

Rīgā

igauņu kontrabasists

(1894 —1957)

atradās

..es

Kārļa

vai.)

mežrags.

dzejoļu grāmata

«Zilās

puķes jeb ilgu ziedi»,

1914. gadā.

Ipp. Sarkankalna
kalns»

316. Ipp.

komponists.

komponists.

Valdhorns (no vācu

315.

krievu

biju

mūža pensija
Duntes ielā

Rīgā,

Pēterburgā

Jēkabsona

stāsts

viesos

par

psihiatriskā

slimnīca

«Sarkan-

16/18.
pie krievu

dekadentu

dekadentiem.

apmeklējumu

Pēterburgā
547

pieredzētām fantastiskām izdarībām neatbilst īstenībai.
šos pašus saietus raksturo A. Austriņš: «Gluži pretēji
Netrūkstot i viņiem atspiresot pie krieviem viņu ceturtdienās.
dzinājumu. Uz galda augļi, vīns. Bet tas tikai starp citu. Galvenais
I.
viņiem sarunas, debates, idejas.» (Garā jūdze.
54. Ipp.) Ar šo pārspīlēto stāstījumu autors raksturo pašu Jēkabtur

un

kā

Lūk,

sonu.

317. Ipp. Slāvu kirilica
318.

slavu

alfabēts.

Ipp. Sv.

ortoUpanišidas (sanskr.
apslēptas zināšanas)
Indijas reliģiski filozofisko sistēmu pamats. Vēdu nobeidaļa.

doksālo
guma

..

biķeris.

Parsifāla galvaskausa darināts

no

Parsifāls
viduslaiku teiku varonis, kristīgā bruņinieka prototips. Viduslaiku literatūrā daudzkārt izmantots tēls. Pēc Ešenbahas

Volframa

«Parsifāls»

(1200—1210)

šis tēls

mek-

kļūst par

lētāja cilvēka simbolu.
319. Ipp. ..

sv.

tēvs

Rasputins.

Grigorijs Rasputins (1872—1916)
un

.. orbi
322. Ipp.

et urbi

(latīņu vai.)

Manifestu

pasaulei

ievietoja žurnāla

mēneša 9-tā numurā.
īstenībā manifests publicēts
323.

Krievijas

Nikolaja

cara

un

pilsētai.

«Dzelme»

«Dzelmes»

5.

1906.

gada augusta

(augusta)

numurā.

Ipp. Vēl gari uz putekļiem cerē.
Pants no Ausekļa dzejoļa «Augšāmcelšanās».
..

te

ieradās

ari

rakstnieks

Rūdolfs

Blaumanis,

kuram

vilēja, jo zināja, ka viņš simpatizē dzelminiekiem.
P. Gruzna neprecīzi atveido R. Blaumaņa attiecības
niekiem.
nos

R.

Blaumanis

autorus, palīdzēja
dekadenci kā

pret
324.

II

viņa sievas Aleksandras favorīts.

Ipp. Starp
Dekadentu

citu,

atbalstīja

vairākus

tiem

materiāli,

gan

«Dzelmes»
gan

ar

visi

ar

uzgadzelmi-

grupas

padomiem,

jaubet

literāro virzienu bija visai kritisks.

tā autors

manifesta

ir

laikam aizbraukušais Akuraters.
autors bija J. Akuraters.

galvenais

325. Ipp.

.. es staigāju ar melnās sotņas lodi gūžā.
1905. gada
13.
Austriņu ievainoja
janvāra
izklīdināšanas laikā (Rīgā, pie dzelzs tilta).
A.

326. Ipp. ..šausminošais mirklis kļūs par Nemezidas
Nemezīda
grieķu mitoloģijā atriebes dieviete.
328.

mistēriju.

gotovit, jeuo moi vzor naprasno
(krievu vai.)
«Ko nesīs
rītdiena kā velti? Caur tumsu skats turp raugās velti, kur dziļā
6. nod.
miglā tinies viss...» (Puškins A. Jevgeņijs Oņegins.
XXI.)

Ipp.

«Sto

lovit,

548

demonstrācijas

v

deņ gradutšij

glub’okoi

tme

mņe

taitsja

0n...»

331.

Ipp. Draudziņos ģimnāzija
Natālijas Draudziņas (1864—1949)
privāta sieviešu ģimnāzija, darbojās Rīgā, Ģertrūdes ielā 32.
tuvumā

332. Ipp. Es viņas

.. aizgājusi mūžībā
Zemgaliešu Biruta
Juļčiks

334. Ipp.

ir

tādu

aizvien izjūtu

simpātiju emanāciju.
Emanācija (no latīņu vai.)
mūsu

izdarīja

kā

uz

mani izplūstošu

izplūšana.
Biruta.
1906. gada

Zemgaliešu
pašnāvību

Tijas Bangas

15.

decembrī.

Jūlija Banga (Amtmane)

māsa

aktrise.

335. Ipp. ..
Biruta

Biruta..

nu

Skujeniece
Maskavā.

maijā

Vēlāk Latvijas
prefekts.

Līgotņu
kritiķis

reiz atradusi sev

apprecējās

ar

tolaik
Dambekalns
Republikas laikā bija
J.

Jēkabs (īst. v. Jēkabs
rakstnieks. Uzstājās

un

kadentiem

un

Jāniti.
Dambekalnu

savu

Jāni

1908.

gada

studēja tautsaimniecību.
Rīgas pilsētas policijas

Roze,

žurnālists,
1874—1942)
presē ar asiem uzbrukumiem deviņu «Deklarācijā» paustiem principiem.

te bija labdarigs
dzejnieka Portika vakars.
martā
1907. gada 20.
Rīgas Latviešu biedrības
sarīkoja Literatūras fonds. Referēja T. Zeiferts, piedalī-

336. Ipp. Sini pēcpusdienā
Vakars
zālē.

notika

To

jās H. Eldgasts, R. Blaumanis, V. Eglītis, dziedātāja M. VīgnereGrīnberga un koris. Kā liecina «Balss» korespondents: «Arī pats
Poruks bija ieradies izrīkojumā un tapa no publikas
vairākkārt
izsaukts uz skatuves. Varēja redzēt, ka mūsu dzejnieks sasirdzis
ar

nerviem.»

337. Ipp. «Laimes» izrāde

bija augstākā

mērā

gandarījums

dekadentu

aktieriem.
S.

Pšibiševska

lugas

«Laime»

un

E.

Vulfa

«Tea

izrāde notika
1906. gada 24.
septembrī Liepājā.
izrādīta Rīgas Latviešu biedrības teātrī, kurā

Morēni»
1.

viesojās

pirm-

oktobrī

tā

V. Vēveris.
V. Vēveris,

Vēveris tajā
laikā
dzīvoja Berlīnē.) Lomās:
Skujeniece, P. Gruzna, N. Gruzna. Žurnālā «Skatuve» par ša
izrādi rakstīts, ka luga bijusi labi iestudēta, spēlēta bez sufliera.
J. Dubura recenzija bija publicēta «Balsī» (1906.
Nr. 210). Vēlāk šo lugu izrādīja Apollo teātrī.

(V.

B.

338.

Ipp.

..no

Hermanis
un

Alunāna

un
Rodes-Ebelinga laikiem.
Latviešu
Rode-Ebelings (1846 —1903)

teātra aktieris

režisors.

.. Reinholdam Veicam (..) noliedza turpmāk piedalīties
skices «Tea Morēni» izrādēs.
Reinholds Veics (1882 —1920)
aktieris, režisors.
Jāņa Jaunsudrabiņa «Traģēdijas»
Ta

notika V. Vēvera vakarā

pirmizrāde

Rīgā «Uļeja»

Vulfa

zālē.

1906. gada decembrī.
549

arī

339. Ipp. Blaumanis

tādu

atvadu

rībā draugam Skalbēm.
Vakars notika 1905. gada

..

Vēvers

340.

uz

(..)

Berlīnes

nozuda

Ipp.
1939)

no

Reihera

Zālītis

philosoph. Pēteris
filozofs, preses darbinieks.

Dr.

Latviešu

sarīkoja

bied-

19. februārī.

pēc viņa arī Biruta

un

dos kā gājputni.
B. Skujeniece aizbrauca

vakaru

Pāvula

skolu

Pēteris

mansar-

1906.

gadā.

(1864

Zālīte

.. dekadentus nevaldzināja ne E. Amadeusa Hofmaņa «Serapiona
brāļu» paraugs.
Ernsta Teodora Amadeja Hofmaņa (1776—1822) romānā «Serapiona brāļi» (1819 —1821) tēlotais draugu pulciņš.
Kārlis Skalbe,

būdams

Šveicē pa otram lāgam un braukdams caur
lūkoties», emigrantu dziesmu dziedā-

Norvēģiju «Ziemeļmeitas
dams.

Autors apspēlē K.
Skalbes darbu nosaukumus: «Kā
braucu
es
zieme|meitas lūkoties», «Emigranta dziesmas», «Zemes dūmos»,
«Sirds

saule».

un

Kārlis

mētādamies

Strāls..

šīs

pa

raibās

sadzīves

«Zirnekļa

tiklu».
Autors

K.

apspēlē

«Dieviņa ļaudis»
nosaukumus).

Strāla

darbu

(turpmāk

arī

nosaukumus:
citu

latviešu

«Zirnek|a

tīklā»,

rakstnieku

darbu

/

341.

Ipp. .. zilos Eilādes krastu sapņos.
Domāti

Helādas

Grieķijas

.. steigā rakstīja

krasti.

jaunatnes traģēdiju

mūsu

(..)

pantos

«Rožu

dienas».
Te

domāta

motīviem

..

bona

E.

E.

Vulfa luga «Rožainās dienas» (1906), pēc kuras
Dārziņš komponēja operu, kura palika nepabeigta.

342. Ipp. .. «Staru» mirgā.
Žurnāls «Stari» iznāca
«Kāvu»
žurnāls

un

J.

1906.—1908.

gadā, redaktors M.

Buclers.

nakts ausmā.
«Kāvi»

«Pretī Saulei»
Žurnāls

labā cerībā.

fide (latīņu vai.)

«Pret

iznāca

1905.

gadā,

redaktors

iznāca

1906.

gadā,

K-

Skalbe.

vizēdami.
Sauli»

redaktori

J.

Akuraters

Jaunsudrabiņš.

«Svētlaimīgo

sala»

P.

Gruznas

stāsts,

publicēts

1913.

gadā

žurnālā «Domas».

343.

Ipp.

EHse

Lebrun

1755 —1842)

550

franču

Marī-Luīze

gleznotāja.

Elizabete

Lebrēna

(Lebrun,

348. Ipp.

citāts

«Cudjen Dņepr pri tjihoi pogodje.»

no

N.

Gogoļa

«Mirušām dvēselēm».
349. Ipp. Teodors

Reiters

(1884—1956)

diriģents,

Reitera

kora

vadītājs.

..

slavenais

nīmu

«mākslinieks»

publicējās

Lapsingeru

Lapsa,

Juris

satīriski

Juris
šādu pseidoar
humoristisku, dēku stāstu

autors.
352.

Ipp. Bet to jau drīzi vien izdarīja slavenais literārais «puliers»
Rūdolfs Blaumanis, satīriskā feļetonā koši apdziedādams šo kailo
Ļaudonas nāru balli, par gandarījumu abiem gleznotājiem.
R. Blaumaņa satīriskais dzejolis «Norājiens» publicēts Kultūras
balss satīriskajā kalendārā
1927. gadā Rutku Tēva (Arvēda Mihelsona) rakstā «Par teātri un kumēdiņiem». No dzejoļa teksta:
Kad

tu

teātri ej,
priekškars skatuvei
Ir pirkts un krāsots tīri jauns,
uz

Tu redzi:

Uz kuru skatīties ir kauns.
Sis priekškars tikai ļaunu rada,
Uz nešķīstību domas vada,
Un tādēļ viņš ir jāpārstrādā.
Lai

Zeltiņš abām meitām gādā

Vai kreklus, jakas, brunčus, blūzes,
Lai abiem zeņķiem uzvelk ūzas utt.
vēl šausi, mazūrik?
Krievu sarunvalodā
blēdis,

Ak tu

354. Ipp.

krāpnieks, zaglis.

Ņina būs

tik gudra, ka dzīvē izsargāsies no teātra
Varbūt..
karjeras, lai neapdedzinātos.
P.
Gruznas meita Ņina, kura piedzima
1908.
gada 20. jūnijā,
savulaik bija dziedātāja
Latvijas radiofonā, Nacionālajā operā
dziedāja titullomu I. Kalmana operetē «Marica», bija Valmieras
teātra aktrise.

355. Ipp.

..

vecais

Antons

uz

Jelgavas

dziesmu svētkiem

«Miglu».

ir

sarakstījis

Antons

žurnālists, izdevējs. Viņa
Benjamiņš (1860—1939)
luga «Miglā» 1895. gadā ieguva Teātra komisijas balvu.
Salasīšanās būs.. «Stūrītī»

citās vietās «Stūra
krogs», «Smrestorāns
Suvorova ielā
16 (tagad K.
un
Barona
Elizabetes ielas stūris).
vorovs»

356.,

357.

Ipp.

..

uzņēmās

restaurēt

Jauno

Teātri, prezidēja

Antons

Benjamiņš.
1908. gadā

iesāka darbu Jaunais
Rīgas teātris (oficiālais nosauRīgas Latviešu sabiedrības Jaunais teātris), kura trupas
pamatā bija Jaunā latviešu un «Apollo» teātra aktieri. īsu
laiku
teātra priekšgalā bija Antons
Benjamiņš.

kums

357.

Ipp. Emīlija,
viņas māsas.

Tusnelda

un

Annija

Antona Benjamiņa

sieva

un
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358. Ipp.
Sv.

..

vakars Mazās

Jāņa ģildes

Jāņa jeb Mazā ģilde

Biruta

bija

teātra

un

Intīmam

uzvarējusi!
likusi

zālē.

Amatu ielā

Nostiprinājusi
savai

pamatus

5.
savu

nākotnes

latvju

pie

un

vēlākam

teātrim.

Intīmais teātris Birutas Skujenieces vadībā
1925. gadā Matīsa ielā 11/13.
359. Ipp. Būri
360. Ipp.

stāvokli

studijai

ij natjiska (krievu vai.)

vētras

Alfrēds Kalniņš (1879 —1951)

1923.

darbojās Rīgā

un

dziņas.

komponists, ērģelnieks.

.. laikam Mendelsona

duetu.
Jakobs Ludvigs Fēlikss Mendelsons-Bartoldi (1809—1847)

vācu

komponists.
Mazais Janka

(dz.
361. Ipp.

vēlākais

izdarīja pašnāvību

Haronu

..ar

uz

seļu pārcēlājs pāri
De

mortuis

labu

diriģents

un

Jānis

Kalniņš

Martu nobendējāt gan?

Marta Ozoliņa
362. Ipp.

komponists

1904).

nihil,

bukas

pazemes
aut

1908.

gada 30. augustā.

sengrieķu mitoloģijā
upēm.

mirušo

dvē-

valstības

bene!

Par

(latīņu vai.)

mirušiem

tikai

neko!

vai

Majoru koncertsezona Snēfogta vadībā.
somu diriģents. Darbojies LatGeorgs Snēfogts (1872 —1947)
vijā (1901—1913 un 1929—1931). 1901.—1913. gadā Rīgas jūr-

363. Ipp.

..

malas

vasaras

Pinakotēka

simfonisko koncertu

diriģents.

gleznu galerija.

.. igauņi savā laikā komponistes Minnas Hermanes antreprizē.
igauņu komponists, dirilespējams, Herma Mīna (1864 —1941)
ģents, ērģelnieks.
364. Ipp. .. parasto mietpilsoņu nektāru
Strička alu.
E. Stricka alus darītava atradās Rīgā, Nikolaja ielā
K.

Valdemāra

365. Ipp.

«Un

rindas

ilgu

no

tautā

piemiņu es sevim pateicīgā
dzejoļa «Piemineklis».

jaužu...»

A. Puškina

366. Ipp. Berlīnē apmeklējis triumvirāta
V. Vēveris mācījās Reihera

kursos

koloniju.
1905. —1907.

mākslas entuziasts
Ķārkliņš.
«Rotas»
lespējams, Voldemārs Ķārkliņš

..

75/77 (tagad

iela).

gadā.

teātra

teātra

(1908 —1913)

aktieris.
367.

Ipp.

Hanimeds

skaistuma
par vīna

552

dēj

grieķu mitoloģijā
dievi

pasniedzēju

nolaupīja
Zevam.

un

dardānu
iecēla

cara

debesīs.

Troja dēls,
Tur

viņš

kuru

kļuva

..

«Jenovka

Kazarova

pagrabs».

vīnu

Kahetijas dabīgo

lemīļota jauno mākslinieku saieta vieta. Armēņa E. Kazarova
vīna pagrabiņš atradās starp Operas teātri un veco pasta namu
Teātra (tagad Aspazijas) bulv. 8. Vēlāk Kazarovs savu krodziņu
atvēra arī Parka ielā. Sis pagrabiņš pieminēts A. Austriņa, V. Eglīša,

K.

Krūzas

sudrabiņš,
368.

bet

u.c.

369.

Ipp. Carpe

371.

Ipp. Vietējais
1920).

to

ir

ādas maiss vīna

Ipp. Burdjuks
Omnia spēra

emigrācijā
aprakstījis

darbos,

visplašāk

ceri

(latīņu vai.)

dieml

to

vēl

atceras

J.

Jaun-

P. Gruzna.

glabāšanai.
uz

visu.

Baudiet

(latīņu vai.)

dienu!
N.

gubernators Zvegincevs

Baudiet

Zvegincevs

mirkli!

(1848

—

Profesori Vitols un Ļjadovs Pēterpili kā eksperti izteikušies
miglaini.
cVientuļo priedi» ekspertēja krievu komponists Aleksandrs Gla-

372. Ipp.

mazliet

zunovs.

Jāzeps Vītols (1863—1948)
komponists.
krievu komponists.
Anatolijs Ļadovs (1855 —1914)
varējis ari nezināt, ka eksistē tāds somu Sibēliusa
gulbis».
«Tuonelas gulJans Sibēliuss (1865 —1957)
somu komponists.
bis»
viņa muzikālā leģenda pēc «Kalevalas» motīviem.
Viņš

(..)

«Tuonelas

373. Ipp.

.. dzīvespriecīgais kapelmeistars Bobkovics.
pirmais latviešu profesionālais
(1885 —1959)

Arturs Bobkovics

simfoniskā orķestra diriģents.
374. Ipp.

..viņš

tomēr

«Vientuļās

savas

priedes» partitūru

te

ir

sa-

dedzinājis.
Se

P.

Gruzna

izstāsta

versiju

savu

par

E.

Dārziņa

«Vientuļās

priedes» partitūras bojāeju.
375. Ipp. Tāda

Monsalvata

baltsniegota

Grāla

ar

klosteri

un

biķeri

galotnē.
Viduslaiku

literatūrā

trauku, no kura
cekļiem, vai arī
Ešenbahas

plaši

izplatīta

Kristus

izdalījis
kauss, kurā bija

Volframa

darbā

leģenda

svēto

par

Grāla

svēto
saviem mā-

vakarēdienu

savāktas
«Parsifāls» (ap

Krustā sistā asinis.
1200. g.) Grāls tiek

glabāts Montsalvages pilī.
..ad

libitum

(latīņu vai.)

pēc izvēles, pēc patikas.

377.

Ipp. Jānis Kuģa (1878—1969)
pamatlicējs.

378.

Ipp. Savāda glezna, it ka tā būtu domāta muzejam.
V. Zeltiņa
gleznoto portretu P. Gruzna 1925. gadā
slas muzejam, un tur tas
glabājas arī tagad.

latviešu

skatuves

glezniecības

nodeva

Māk-
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379. Ipp.

Mūs

varbūt

pārdzīvos

ir

šis

vatmaņa kartons,

ir

molberts,

ir

paletra.
Pēc V. Zeltiņa nāves P. Gruzna glabāja viņa paleti ar uzspraustām
V. Zeltiņa,
Zemgaliešu Birutas, V. Vēvera, E. Dārziņa,
atrodas
B.
Skujenieces fotogrāfijām. Tagad šī palete
Raiņa
muzejā.
..vieglo duzeli
380. Ipp. Eduards

šeit:

vieglo

reiboni.

labi ieredzēts

Vulfs bija

apbužits Skultes ģimenē

un

Majoros.
Šeit
E.

381.

un

tālāk P.

Gruzna

vasarnīcas

piederēja

ros

Vulfs apprecējās

ar

Frišfeldu

apraksta

ģimeni,

1910.
Frišfelda meitu Hertu.
un

peldu iestāde.

kurai

Majo-

gada 9. oktobrī

Ipp. .. viņš no turienes bija atvedis Vitebskas katedrāļu etīdes,
(..) bija jānopērk (..) drūmo etīdi Voldis uzdāvināja piemiņai.
V. Zeltiņa
gleznas glabājās pie P. Gruznas līdz kara laikam.
Vācu okupācijas beigu cēlienā viņš, pec paša liecības, tās pārdeva. Tālākais gleznu liktenis nav skaidrs,
jo liela daļa šo gleznu
ieguvēju arī emigrēja.
kuras

382.

Ipp. ..gleznotāja amatiere Emīlija
notāja un žurnāliste.
Kalve

Kārlis

Kalve

(1877—1903)

Freibergs

iespējams, Paula
fiķe, gleznotāja.

383. Ipp.

atveda

Valdi

..

no

Gruzite

un

glez-

gleznotājs, grafiķis.

Freiberga

Mīlgrāvja

(1873—1945)

(1890—1938?)

nodeva

vai

bez

gra-

elpas pil-

sētas slimnīcā.

Voldemārs Zeltiņš beidza dzīvi pašnāvībā 1909. gada 31. augustā.
J. Šiliņš «Latvijas māksla», 11, 249. Ipp. raksta:
«Tāpat daudz
leģendāra ir par Zeltiņa pašnāvību, it īpaši P. Gruznas auto-

biogrāfiskajā
384.

romānā

«Jaunā

strāva».»

Ipp. Zeltiņu Voldemāra bēres iznāca tikai svētdienas pēcpusdienā
paralēli Vulfa jautrajām kāzām Majoros.
īstenībā šos notikumus šķir gandrīz gads.

385. Ipp.

izrādīt
vai_ neizrādīt Raiņa (J. Pliekšāna) nevēsturiska
komēdiju «Pusideālists».
J.
Raiņa «Pusideālistu» Jaunajā Rīgas teātrī izrādīja J. Raiņa
vakarā 1910. gada 13. februārī.
..

labāk ņemt
Benjamiņa «Miglu».
Benjamiņa lugas «Migla» pirmizrāde
notika 1909. gada 16. februārī.

..

ko

A.

Jauņajā

Rīgas

teātrī

Heiermansa «Visu dvēseļu diena».
H.

Heiermansa

1909. gada 19.
latviešu teātrī.
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lugas pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī notika
aprīlī, 1909. gada 18. jūlijā pirmizrāde Liepājas

387.

..

Ipp.

Vulfa

uz

Jaunā

iniciatīvu

teātrī sarīkotais

latvju

drāmas

vakars krievu valodā.

Paļēviča lugu «Purvā» E. Vulfa tulkojumā krievu valodā
Lomās:
izrādīja Jaunā teātra telpās 1906. gada 12. decembrī.
B. Skujeniece, R. Bērziņš, J. Gūters, N. Gruzna, E. Lauberts u.c.

Jukuma

388.

Ipp. Jēkabs Kārkliņš-Zeltmatis (īst. v. Ernests Kārkliņš,
skatuves mākslas pedagogs, rakstnieks.
1961)
Aleksis Mierlauks

389.

Ipp. Kā

aktieris,

(1866—1943)

1868—

režisors.

jauna dvesma šinī ziņā bija Edžus Vulfa
likteņa drāma «Pasaka par nāvi*.

misterioza

un

arī satīriskā

E.

Vulfa

28.
392.

«Pasaka par nāvi» pirmizrāde notika
tātad krietni vēlāk par aprakstīto laiku.

lugas

martā,

Erihs Lauberts (1878—1931)
Ipp. Lauberts
Rīgas Latviešu, vēlāk Jaunajā teātrī.

1915.

aktieris

gada

un

re-

žisors

394.

Ipp.

..

oder

so

šā vai tā.

(vācu vai.)

so

jego visokoblagorodije volgeborene kungs (no krievu vai.,
vai.)
augstdzimušais kungs.
..

«Dažu skaistu ziedu
vārdi, F. Absta mūzika.

398. Ipp.
Pēc

dziesma,

Gaujā kaisīju»

395. Ipp.

A.

vācu

Niedras

Tu proti Gordija mezglus raisīt.
leģendas Gordijs bijis vienkāršs zemnieks, kurš

senas

kļuvis

valdnieku, jo dievi likuši par valdnieku iecelt pirmo, kurš
brauks pa ceļu. Kļūdams par valdnieku, viņš uzcēla templi, tajā
novietoja ratus, kura jūgs bija sasiets sarežģītā mezglā. Tam,
kurš gribēja kļūt par Āzijas pavēlnieku, vajadzēja prast atraisīt
šo mezglu.
Maķedonijas Aleksandrs šo uzdevumu atrisināja vienkārši
pārcirta mezglu ar zobenu. Tāpēc pārnestā nozīmē izteiatrisināt kādu sarežciens «pārcirst Gordija mezglu»
nozīmē
ģījumu vienā rāvienā.
par

ledomājies
Afrodīte

mani

Erosa svētnīcā
Eross

..

(..)

Afroditi.

uz

mīlas

un

skaistuma

dieviete.

altāra.

sengrieķu mitoloģijā
viņa gribēs būt

ja

kā

sengrieķu mitoloģijā

arvienu

mīlas dievs.
tik

smalkjūtīga

un

pārspīlēti

sen-

sibla.
Sensibla
399.

Ipp.

(no franču vai.)

jūtīga.

Vulfa pasāktai traģēdijai «Romas degšana».
luga «Romas degšana» sarakstīta un izrādīta
par šeit aprakstīto epizodi.

..

E. Vulfa
vēlāk

..

brauca

Mūzikas
401.

gadā,

decrescendo diminuendo, andante soļos.

tempu apzīmējumi.

Ipp. Te brauc Bahus
Bahus
Dionīsa

1915.

Bakhs

ar

Taliju

laulāties.

sengrieķu mitoloģijā

vīna

darināšanas

dieva

latīņu nosaukums.
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Talija

viena

sengrieķu mitoloģijā

no

9

komēdijas

mūzām,

aizbildne.

402.

Ipp. .. jādramatizē Kaudzīšu «Mērnieku laiki».
Gruznas «Mērnieku laiku» dramatizējumu 1911. gadā izrādīja
Jaunais
Rīgas teātris, un šis dramatizējums ilgu laiku bija latviešu teātru repertuārā.

P.

403. Ipp.

..

Šeit
pēc

405. Ipp.

uz

mazo,

Cēsīs

nāves

mātes

..

pelēko namiņu Palejas ielā 4.
Gruznas vecāku mājiņa,
P.
kurā

un

smailu klauna

gadā Cēsu pili
ļēji to atjaunoja.
1777.

ir sarakstīti

Ipp. «Ka spārnos divjūgs dodas knaši»
lokalizējums.

409.

Ipp. Aleksandrs
P.

413.

viņš mantoja

Gruznas

darbi.

skolotājs,

dievs

krievu tautas

Maksis

amatnieks,

un

romances

Georgs

Gruznas brāļi.

..bijušā Rīgas pilsētas teātra slavenība

Makss Martersteigs no 1890. līdz
teātri,
vēlāk
sētas
vācu
Ķelnes
1907.—1909.

P.

spārnotais ziemeļvēja

406.

seminārā

daudzi

cepuri bija uzmaucis majorāta grāfs Sīverss.
savā īpašumā
ieguva grāfs Sīverss un da-

Borejs
sengrieķu mitoloģijā
paša vēja nosaukums.

412. Ipp.

ko

atradās

Marteršteigs.

1896. gadam vadīja Rīgas pilteātra
direktors. Sājā
teātrī

gadā strādāja V. Vēveris.

Ipp. Omiofilija

homoseksuālisms.

414. Ipp. ..klibais Leksis un džentlmeniskais Miltautis.
Domāti Aleksis Mierlauks un Roberts Tautmīlis-Bērziņš.
Tu jau runā kā Pitija bezdibeņa tvaikos.
Pitija
sengrieķu mitoloģijā priesteriene pareģotāja, kura uzturējās Apollona templī. Pitija dzēra ūdens malku no Kasotīdas
svētā avota, košļāja svētā laura lapas un sēdēja uz zeltīta trij-

415. Ipp.

kāja

virs

klints aizas. Senie autori skaidroja, ka Pitija nonāca
stāvoklī indīgo tvaiku ietekmē, kuri cēlās no klints

ekstātiskā

aizas,

un

sāka pareģot.

.. Zeltiņa darbu izstādes vernisāžu.
1910. gada aprīlī pēc V. Zeltiņa
darbus

418.

un

sarīkoja

nāves

daļa

šo

draugi
darbu

Džovanni Segantīni
Ipp. ..spāņu Segantini
itāliešu gleznotājs, neoimpresionists.
Kuindži

peredvižņiku
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izstādi. Liela

Arhips

Kuindži

grupas loceklis.

(1841 —1910)

savāca

nav

atstātos

saglabājusies.

(1858 —1899)

krievu

gleznotājs,

tā

sekotājs, impresijas pravietis (..) Purvitis.
Purvītis (1872 —1945
Vācijā)
gleznotājs, mācījiesPēterburgas Mākslas akadēmijā profesora A. Kuindži darbnīcā.

..

Vilhelms

..krievu

sapņainais Levitāns

Izāks Levitāns

(1861 —1900)

krievu ainavists.
..vācu

Leistikovs

Valters

Leistikovs

(1865 —1908)

vācu

gleznotājs.
Grabars

.. puantālais
gleznotājs

un

Grabars

Igors

krievu

(1871 —1960)

mākslas zinātnieks.

.. viņš bija neparasts, nesaprotams
Daži viņu dēvēja par impresionistu.
Mākslas zinātnieks J. Šiliņš rakstā

daudziem

un

«Voldemārs

nepieņemams.

Zeltiņš»

(Ilus-

1925.
Nr. 2.
40. Ipp.) atzīst: «Zeltiņš aug
impresionistiski reālā virzienā jaunā saimē, kuras darbošanās
sākumu apmēram iezīmē 1905. gads. Viņš ir īsts šī dziņu un

trēts Žurnāls.

revolucionārā

vētru,

sabangojuma,

individuālisma

mistikas

un

laikmeta bērns.»
419.

Ipp.

Matvejs

..arī

Voldemārs

Matvejs (1877 —1914)

glez-

notājs, mākslas teorētiķis.
..teātru

Ansis

datu trūkst).
Zeltiņa izstāde notika
fotogrāfa Rieksta salonā Aleksandra (tagad Brīvības) ielā 17.
Izstāde ilga gandrīz divus mēnešus (atklāja aprīļa sākumā, slēgšana bija paredzēta 5. maijā, bet izstādi vēl
pagarināja). Izstādi
recenzēja P. Gruzna, J. Madernieks. Par izstādes ienākumiem
bija paredzēts uzlikt V. Zeltiņam kapa pieminekli, bet tas netika
izdarīts, un V. Zeltiņa kaps jau 20. gados nebija atrodams. Kas

fotogrāfs Skariņš

Gruzna

nepareizi

attiecas

uz

min

romānā

izstādes

notēloto

Skariņš (dzīves

vietu.

V.

izstādes izdemolēšanu

piektajā

dienā

atklāšanas, tā ir rakstnieka fantāzija. Domājams, ka rakstīt
šādu epizodi rosinājis fotogrāfa Skariņa liktenis, kurš, pēc K- Egles liecības, zaudējis garīgo līdzsvaru.
pēc

420. Ipp. Sekvestrs (latīņu
mantas lietošanai
421. Ipp. ..

un

Sabašs

atpūta,

ar

to

no

vai.)
valsts

Kristjānis Ceplītis
ar

ierobežojums

kādas

lai ir šabāš.

(no senebreju vai.)
jūdaisma svētku diena. Pārnestā

.. vēlējos

vai

puses.

sabats

Ceplītis

viņu aprunāties

dekoratīviem brunčiem.
E. Vulfa drāma «Meli»
1920.

aizliegums
varas

sestdiena,
nozīmē

(1873—1930)

par

savas

sarakstīta

nākamās

1915. —1916.

sestdienas

beigas, pietiek.
gleznotājs.
komēdijas

«Meli»

gadā, pirmizrāde

gadā.

425. Ipp. ..Vulfs pasniedza Birutai šādu lapiņu: Divi...
(P. un B.)
P. Gruznas «Memuāros» 634. Ipp. pierakstīts līdzīga satura dze-
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jolis «Saites», kuru E. Vulfs veltījis Pāvilam
10 gadu laulības jubilejā.
426.

Ipp. .. Kārļa Brīvnieka trupa.
Brīvnieks (1854 —1934) bija rosīgs mazo
vadītājs. Vairākkārt organizējis aktieru trupas.

Kārlis

Nokalpojis
sanīdās

«Māmuļas»

vecam

biedrības

Latviešu

ar

teātrim

un

skatuvju

izrāžu

gadus, viņš galīgi

desmit

vīriem

runas

Gruznam

Nadjai

un

aizgāja

Jelgavu,

uz

kur

dibināja savu teātri.
No Rīgas Latviešu teātra Ā. Alunāns aizgāja
1904 vadīja Jelgavā Alunāna teātri.

..«Vecais

muzikants»

«Muzikanta

.. «Nabaga

1885.

gadā,

1896

iespējams, ka

domāta

R.

Kneizela

luga

iespējams, ka

domāta

K.

Lebrēna

luga

dziesmas».
students»

«Viņš studē».
«Mīlestības dzēriens»
F. Gumberta luga.
Sīs
lugas izrādītas K- Brīvnieka privātteātrī

..

Karlsbāde

429.

tolaik tā

sauca

1901.

Mellužus.

Ipp. Uzspēlējiet, draugi, man Elzas motīvu.
Ā. Alunāna
(1881 —1901)

Elza
Alunāne
teātra» aktrise.

..traģiķi

AI.

Miķelsonu

gadā.

meita,

Aleksandrs Mihelsons

«Alunāna

(1875—1917)

aktieris.

zalonkomiķi

..

Aug.

Teodors

430.

Vārnu-Vārtiņu

Valdšmits

432.

433.

Ipp. .. rakstīdams

savas

slavenās

«vēstules

vecai

paaudzei», publicētas «Austrumā»

Hominem!

un

jaunai pa-

«Pirmā vēstule mūsu vecākai pavecākai paaudzei» un «Trešā vēstule

Ipp. .. dižais politiķis un mūžigais
Marģers Skujenieks (1886—1941)
tiķis. Birutas Skujenieces brālis.

Ipp.

Vārna-Vārtiņš

aktieris.

(1868—1934)

audzei».
Domāti A. Niedras darbi
audzei», «Otrā vēstule mūsu
mūsu vecākai

Augusts

aktieris.

(1865—1908)

1904.—1905.

gadā.

students

Marģers.
statistiķis, publicists, poli-

(latīņu vai.) Antroponl (grieķu vai.)

Cilvēku,

cilvēkul
Homines sumus!

(latīņu vai.)

Esam cilvēkil

Diogenes magnusl Homo adest,
Lielais Diogensl
(latīņu vai.)
mājas lietas.
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se

Klāt

presentehs
ir cilvēks,

in

domestices

kurš

pārzina

Bona

fide eamus! Per aspera ad astrai Vivat, crescat, floreat
justitia, pereat tristitial (latīņu vai.)
Ejam labā cerībā! Caur
ērkšķiem pie zvaigznēm! Lai dzīvo, lai zeļ, lai zied likumība,
lai

434.

izgaist skumjas!

Ipp.
..

Exest!

Ir beidzies, beidzas.

(latīņu vai.)

ad libitum

et

bibitum

(latīņu vai.)

iedzert pēc

patikas.

Ādolfs, Kojām pavadot pie klavierēm, dziedāja kupleju
siberiem».
Flexibilis

vai.

(latīņu

mātas Ā. Alunāna

435. Ipp.

lokans, grozīgs)

kuplejas

«Rotas» biedrību

..uz

Dziedāšanas

nieka-Upīša)

par

par

«flek-

iespējams, šeit

do-

puskoka lēcējiem.

Avotu ielā.

biedrība
«Rota» atradās Kurmanova
(tagad
ielā 3. Tur bija arī teātris, ko 1908.—1913.

Birz-

gadā,

vadīja aktieris Roberts Hokmanis.

..

kāda

rosīga kompānija gāja stukolkā.
kāršu spēle.

Stukolka

436. Ipp. Verlēns

Pols

Valerī

Pols

Andrē

Zids (1869

Lūiss

Valerī

Pols

(1844 —1896)

(1871—1945)

—1951)

Klaivs Lūiss

Ķlodels

Verlēns

dzejnieks.

dzejnieks.

franču rakstnieks.

(1898—1963)

Klodels

franču

franču

(1868—1955)

angļu rakstnieks.
franču

rakstnieks.

437. Ipp. ..Tomaso Marinēti ģēnijā ar savu «Futūrismu». x
futūrisma
Filipo Tommazo Marinēti (1876—1944)
«Futūrisma
Futūrisms

manifesta» autors.

viens no avangarda virzieniem 20. gs. mākslā, visattīstījies Itālijā un Krievijā. Krievijā bija vairāki futūristu grupējumi, viens no tiem
egofutūristu grupa Petrogradā
(I. Severjaņins u.c.).
vairāk

Pikaso
Pablo

ar

savām bizarām

Pikaso

kubisma

gleznām.
(1881 —1973)
spāņu izcelsmes franču

gleznotājs,

pamatlicējs.

ar
komēdijām, kas pārsniedz katru Comedia de l'Arte
kādreizējo devumu.
Luidži Pirandello
itāliešu rakstnieks, dramat(1867—1936)
urgs, Nobela prēmijas laureāts (1934).

Pirandello

Spānijā tas jau atsaucies kā gongorisms.
Gongorisms
spāņu 17. gadsimta dzejas skola. Viens no gongorisma aizsācējiem bija dzejnieks Lūiss de Gongora i Argote.
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Gongorisma pārstāvji atbalstīja
valodas sarežģītību.

t.

s.

tīrās

formas kultu,

poētiskās

Bet Francijā
Preciozisms

kā preciozisms.
mapreciozā literatūra (franču vai. prēcieux
novirziens 17. gadsimta franču baroka litenierīgs, mākslots)
ratūrā, radies un pastāvējis augstākās sabiedrības salonos.
Gongorismam un preciozai literatūrai nav sakara ar futūrismu.

Debisl «Fauna pēcpusdiena».
Klods Debisī (1862—1918)

Mārtiņš

(īst. v. Mārtiņš Gailis, 1889—1941)
humorists, dibinājis «Muļķu biedrību»

Santeklērs
rakstnieks

un

Ipp. Bunduls,
premjers.
No

1908. līdz

dziedāja
439.

komponists, impresionisma
prelūdiju «Fauna

mūzikā.

ris

438.

franču

pamatlicējs franču
diendusa» (1894).

uz

kā

dzirdams,

1919.

gadam

Sacerējis

simfonisku

jau angažēts
R.

kā

Vidusvācijā

būdams

Bērziņš,

aktie-

(1912).
operas

daudz

emigrācijā,

Vācijas operteātru skatuvēm.

Ipp. Honestusl (latīņu vai.)

Godājams!

Provodņika fabrikas leļļu nodaļas gleznotājs.
«Provodņiks»
gumijas izstrādājumu ražošanas
uzņēmums,
dibināts Rīgā
1888. gadā. Ražoja arī gumijas rotaļlietas. «Provodņika» telpās Sarkandaugavā tagad atrodas Rīgas elektromašīnu rūpnīca.
441.

442.

anonīmi
literāri
sabiedrisks
Ipp. .. savs
žurnāls,
tipogrāfijā
iespiests, vārdā «Gudrais Muļķis».
Žurnāls «Gudrais Mujķis»
latviešu «Muļķu biedrības» humoristiski satīrisks izdevums, iznāca neregulāri (4 numuri)
1912.
gadā, redaktors Piperdekels (V. Bergmanis).

Ipp. Tad
savu

grūti bija

nu

Kaudzīšu

Matīsu

pārliecināt, lai

«Mērnieku

laikus» bez

neliedz

atjauju.

īstenībā

P.

Gruzna

dramatizēja

Kaudzīšu

atjaujas, un viņam par to draudēja tiesa. P. Gruzna publiski caur
avīzēm
atvainojās Kaudzītēm, un ar advokāta Dulbes starpniecību bija panākts izlīgums.
Gut.

Lassen

Sie

das

losgehenl (vācu vai.)

Labi.

Ļaujiet

tam

notikt!
Bet pirms tam vēl Aug. Golts šo jauno
komēdiju spieda brošūrā.
Augusts Golts (1882 —1968)
grāmatu izdevējs. P. Gruznas
«Mērnieku laiku» dramatizējumu izdeva brošūrā 1911. gadā.

Jūlijs

Pētersons

«Oktobrītis»

.. viņa

satīra

ikdienība»
J.

560

(1880—1945)

rakstnieks, dramaturgs.

galvassega («katliņš»).
«Sastingušās dvēseles»,

ari

komēdija «Seklā, pelēkā

ieslēdzās Jaunā Sabiedriskā teātra repertuārā.
Pētersona
komēdijas «Sastingušās dvēseles» pirmizrāde

1909.

gadā, komēdijas «Seklā, pelēkā ikdienība»

pirmizrāde 1906. gadā

Pleskavā.
443.

Ipp. .. Andrejs Upits ari iesniedza teātrim savu viencēliena draisku
spēli «Homo sapiens».
«Homo sapiens» pirmizrāde Jaunajā Rīgas teātrī notika 1909. gada
19.

februārī.

Tout comprendre

prast
444.

nozīmē

se

tout

sa-

Kaudzīši
bija (..) kariķējuši
laiku» Petakā
Ipp. .. «Mērnieku
ideālo tautas atmodas darboni Kronvaldu Ati.
Sis apgalvojums neatbilst īstenībai. «Mērnieku laiku» personāžam
R. un M. Kaudzītes izmantoja dažus savu laikabiedru vaibstus,

jāva izdarīt minējumus
nevienam Kaudzīšu radītam
teikts prototips.

kas

445.

visu

pardonner (franču vai.)

visu piedot.

Ipp. .. naudas

loterijas

par iespējamiem prototipiem. Tomēr
raksturam nav atrodams viens no-

vinnestu

biļetes

apmēram

tūkstots

latu

vērtībā.
Anahronisms.
nauda

446.

Attēlotajā

laikā

Latvijā

bija

cariskās

Krievijas

rub|i.

Ipp. Daudztalantigā Tija bija uzmetusi simboliski mitoloģisku un
dramatisku tēlojumu «Dievu lakats».
T. Bangas viencēliens «Dievu lakats» izrādīts 1921. gada 27. janvārī Dailes teātrī un 1921. gada decembrī Liepājas teātrī.
..lielais

trimdinieks

Šveicē

ir

uzmetis

simbolisku

traģēdiju

«Tu-

raidas Maija».
īstenībā

Raiņa luga par Turaidas Maiju «Mīla stiprāka par
1927. gadā.

nāvi»

sarakstīta

447.

Ipp. Direktors Mierlauks ar dramaturgu Pāvulu tiek komandēti
Kastanjolu Šveicē.
Sakarā ar «Uguns un nakts» uzvedumu pie
Raiņa uz Kastanjolu

uz

devās

A. Mierlauks.

Raiņa lugu sērijā bija vēl paredzamas «Indulis un Ārija», «Pūt,
vējiņi!», «Turaidas Maija».
1909. līdz
1915. gadam
No
Rīgas Jaunajā teātrī notika šādu
Raiņa lugu izrādes: «Zelta zirgs» (1909), «Uguns un nakts»
(1911), «Indulis un Ārija» (1912), «Pusideālists» (1912), «Pūt,
vējiņil» (1915).
..

450.

Ipp. .. izdodot
«Dadzis»

līdzstrādnieki
teklers u.c.
451.

jaunu literāri satīrisku žurnālu «Dadzis».
1912. gadā (15 numuri). Redaktors J. Pētersons,
I. Zeberiņš, J. Jaunsudrabiņš, P. Gruzna, L. San-

iznāca

Ipp. Viņš jau reiz man gandrīz izgāza serenādi «Melnās maskās».
L. Andrejeva luga «Melnas maskas» izrādīta
Jaunajā Rīgas teātrī
1909. gadā (pirmizrāde 1. aprīlī).
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452.

Ipp. Bet Ķastanjolas trimdinieks (..) ierakstīja šadas nervozas,
grūti salasāmas rindas.
Sis Raiņa dienasgrāmatas ieraksts ir paša P. Gruznas sacerēts.
Raiņa attieksme pret dekadentiem bija visai kritiska (sk. Raiņa
291., 292. Ipp.).
dienasgrāmatu Kopotu rakstu XXIV sēj.

453. Ipp. Horna koncertdārzs
455. Ipp.

Neibādē.

Nupat biju pie savējiem

Neibāde

..

atradās Majoros.

tagad

tagad

man

Pekuniārs

tā

Saulkrasti.

paknapāki pekuniārā ziņā.

finansiāls.

458. Ipp. Mušu Emija Dārziņa vairs
Emīlis Dārziņš gāja bojā 1910.
462. Ipp.

«Augšā

aiz

.. Parnass
Parnass
nozīmē

un

E.

gada

18.

augustā Rīgā

korālis.

zvaigznēm»

..prāvests Erdmans

nav.

J.

Dārziņu izvadīja mācītājs

grieķu mitoloģijā Apollona un Mūzu
dzejnieku mītne, dzejnieku sabiedrība.

mītne. Pārnesta

seno
Olimps
grieķu svētais kalns, kur mituši dievi.
sanāksme. Pārnestā nozīmē
izredzēto sanāksme.

463. Ipp. «Lai

tagad visas
pareizticīgo lūgšanas.

464. Ipp.

laicīgās

.. post factum (latīņu vai.)

465. Ipp. ..kas viņš top
Šinī

datumā

Rucelis.

Olimps.

notika

ar

zūdīšanās

Arī

noliekam»

dievu

vārdi

no

pēc notikušā.

1911. g. 26. janvāri.
nakts» pirmizrāde
un

«Uguns

Jaunajā Rīgas

teātrī.

466. Ipp. Skujenes

draudzes

ārsts Dr. Pēteris

Zariņš bija

ari

mākslas

mecenāts.
Viesošanos Skujenes doktorātā apraksta arī V.
«Nenovēršamie
likteņi». P. Zariņš tur attēlots

..

Eglītis romānā
Ošiņa vārdu.

ar

lukulliskas

lepnas uzņemšanas, dzīres (pēc
(..) uzņemšanas
romiešu karavadoņa Lukulla vārda, kura neparastā greznība
bija izdaudzināta un kurš rīkoja ļoti krāšņas dzīres).
seno

467.

Ipp. .. pazina krievu ārsta
Veresajeva ētiski spēcīgo naturālās
alopātijas kritiku slavenā romānā «Ārsti».
krievu rakstnieks, pēc proVikentijs Veresajevs (1867—1945)
šeit
domāta
fesijas ārsts. Romāns «Ārsti»
viņa grāmata
«Ārsta piezīmes» (1901).
Alopātija
nosaukums, ar kuru homeopātijas pamatlicējs Hānemans

apzīmēja nehomeopātiskās ārstēšanas metodes.

Pāvuls

izmeklēja

un

izklausīja hipohondrisko lauku jaunekli.

Hipohondrija (grieķu vai.
stāvoklis, slimīgi saasināta
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hijpochondria)
neveselības

pazīmju

nomākts
uztvere.

gara-

468.

469.

Ipp.

■

Ipp. .. nodeva
eksemplāru.
L. Andrejeva

(latīņu

medicīniskais

vai.)

«Gaudeamus»

lugas

Andrejeva

atpakaļ

kuģniecību

kara

un

mākslu.

Ivans Lielais ar zvaniem.
Lielā zvanu tornis Kremlī,

Ivana
tekts

Bons

1934.

sagrauts

gadā Suhareva tornī atradās Matemātikas un
E. Gliks, būdams Maskavā, izdeva grāmatas

gadā. 1695.—1698.
navigācijas skola.

..

tulkoto

lugas «Gaudeamus» jeb «Vecais students» pirmgada 29. decembrī. J. Jansona tulkojums.

Ipp. Suhareva tornis, kurā nonīka Ernests Gliks.
Celts 1692. —1695. gadā. Arhitekts M. Coglokovs,

par

spirts.

1910.

izrāde notika

470.

medicinae

• spiritus

1505.—1508.

celts

gada.

Arhi-

Frjazins.

cara lielgabals un cara zvana pulksteņa fragments.
Lielgabals un zvans, kas nosaukti cara vārdā sava īpašā lieluma
dēļ. Atrodas Kremlī kā eksponāti.
..

Svinību

laukums pie

Kremļa, nepareizi

tulkots par

Sarkano

lau-

kumu.
Laukums
ne

izveidojies

krāsas, bet

vārdam

Vasilija

15.

«krāsnij»

nosaukts

«krasnaja»
par
(Krievu folklorā
jauks, skaists, košs.)
un

(«krasivaja»)

ir nozīmes

Svētlaimīgā

1555. —1560.

gadsimtā

skaistuma

baznīca

nozīmē.

Pokrova

uzcelta

katedrāle,

gadā.

-. blakus niecīgam Miņina

un

Požarska

piemineklitim.

1818.

1611.—1612.
gadā Sarkanajā laukumā atklāts piemineklis
gada Tēvijas kara varoņiem Kuzmam Miņinam (?—1616) un
Dmitrijam Požarskim (1578—1642). Skulptors I. Martoss.

..

netālu tiešām rēgojās priekšā «ķīniešu»

<Kitaj-gorod»
kanais

laukums

kvartāls.

vēsturisks Maskavas rajons,
un

tuvējie

kvartāli.

kurā

ietilpa Sar-

Saglabājies fragmentāri.

Ne bezgaršīgais,
Kristus

lepnais Kristus Pestītāja katedrāles kubs.
katedrāle bija uzcelta 1839.—1883.
gadā Mas1812.
godu
gada Tēvijas kara upuriem, sagrauta

Pestītāja

kava
par
1931. gadā, arhitekts K.

Tons.

cara Aleksandra 111
troņaveidigais piemineklis.
Domāts
Aleksandra
II
piemineklis, celts 1893. —1898.
skulptors A. Opekušins, sagrauts pēc oktobra apvērsuma.
-.

..sarkanais
uzcelts
niem

471.

vēsturiskais muzejs

1874. —1883.

gadā,

atrodas Sarkanajā
Servuds. Celts

arhitekts V.

gada,

laukumā,
sarka-

no

ķieģeļiem.

Ipp. Tretjakova gleznu galerijas kazarmas.

Pāvels

Tretjakovs (1832—1898)

Maskavas

tirgonis.

Dibinājis
563

gleznu galeriju.

(1856)

fasāde

galvenā
Perovs

Vasilijs Perovs

Savrasovs

atrodas

Galerija

mākslinieka

pēc

V.

namā,

bij. Tretjakovu
projekta.

Vasņecova

krievu

(1833/34 —1882)

krievu

(1830 —1897)

Aleksandrs Savrasovs

gleznotājs.
glez-

notājs.
mākslinieki reālisti, kuri
Peredvižņiki (no krievu vai.)
doja (1870) ceļojošo mākslas izstāžu sabiedrību.

Maļavins

Filips Maļavins

Vrubels

Mihails

Curļonis

Mikalojus

tuviešu gleznotājs
K. Staņislavska
Konstantīns
dimirs

472. Ipp.

gleznotājs.

krievu

gleznotājs.
lie-

Curļonis (1875 —1911)

Konstantīns

komponists.

un

V. Nemiroviča-Dančenko Dailes teātris.

un

Staņislavskis (īst.

1863—1938), Vla-

Aleksejevs,

v.

Maskavas Dailes
(1858 —1943)
ilggadējie vadītāji. Teātris atrodas Kamer-

dibinātāji

un

šķērsielā (tagad

Ķačalovs

Vasilijs

Moskvins

Ivans

Knipere

iela).

teātra

Kačalovs

Moskvins

(īst.

v.

1875

Sverubovičs,

—

Masaļitinova
Šeit

Maskavas

būs

aktrise.

krievu

aktrise.

Varvara Masaļitinova bija Maskavas Mazā teātra
domāts Nikolajs Masaļitinovs
—1961)

Dailes

nevienam

aktieris.

krievu

1868—1959)

(1866 —1943)

Marija Ļiļina

krievu

(1874 —1946)

Olga Knipere (Cehova,

Ļiļina

aktrise.

Dailes

krievu aktieris.

1948)

..

(1856 —1910)

krievu

Nemirovičs-Dančenko

teātra
geras

Vrubels

(1869—1940)

izvei-

(1880

teātra

vārdam,

aktieris

režisors

un

saucienam

vai

1907.—1919.

banālam

aplausam

gadā.
neat-

skanot.

Maskavas Dailes

uzskatīja

par

teātrī tolaik

vienu

no

nebija pieņemts aplaudēt

arī

to

šī teātra novitātēm.

Cilvēka likteņa orākula slieksnis.
Romā
Senajā
priesteri.

dievu

pareģojums,

kuru

ticīgajiem

473. Ipp. Mihaila

pasludināja

Dostojevska romāna «Brāļi Ķaramazovi»
zējuma fragmentus.
Fjodors Mihailovičs (nevis Mihails) Dostojevskis.

475.

Ipp. «Samoļota» sabiedrības pasažieru tvaikoni.
«Samoļot»
Volgas kuģniecība.

477.

Ipp. .. kobeļi (no

564

krievu

vai.)

suņi.

dramati-

To

jaunais gleznotājs Jānis Zeberiņš bija talantīgi zīmējis drauga

Pētersona rediģētā satīras žurnālā «Dadzis».
Domāts Indriķis Zeberiņš (1882—1969).
478.

Ipp. Tāds mirdzošs «Menesis starp
Gruzna apspēlē I. Turgeņeva

kalniem».

«Mēnesis

lugas

P.

uz

laukiem»

nosaukumu.
481.

Ipp.

Samils

Kaukāza kalniešu

(1799—1871)

atbrīvošanās cīņu

vadonis.
Jermolovs

Aleksandrs

1816.—1827.

gadā
virspavēlnieks.

(1777 —1861)

Jermolovs

Kaukāza

korpusa

komandieris

ģenerālis,
un

Gruzijas

no Rubinšteina
operas «Dēmons», kur Ļermonatspoguļoti teiksmainās, varenās carienes skaistules
Tamāras milas likteņi.
M. ķermontova poēmā «Dēmons» un pēc tās radītā Rubinšteina
operā nav atveidota cariene Tamāra, bet gan dzejnieka fantāzijas
radītā Kaukāza kņaza Gudala meita Tamāra.
..

uzdziedāt āriju

tova

482.

dzejā

Ipp. .. apskatījuši lielo aulu un gruziešu ģenerāļa un dzejnieka
mūžigās dusas vietu.
Gruzīnu rakstnieks Aleksandrs Kazbegi
(1848—1893) nāca no
dižciltīgas dzimtas. Nebija saistīts ar armiju.

Kazbeka

485.

Ipp. .. Marija

ar

Aivars

485., 486.
Jānis
486.

dēlēnu

Aivaru.

dzimusi

Viktora

Stalbova,
Anšlavs Eglītis.

Marija Eglīte,

Ipp.

Komponists

Jānis

Zālitis

no
tuvējās Jaunpils.
komponists, mūzikas kritiķis

Zālītis (1884—1943)

Ipp. Bračs

Augusts

Meklers

Edvards

Akmens

Jānis

Eglīša pirmā sieva;

Bračs

(1880—1967)

Mēklers (1884
Akmens

rakstnieks.

rakstnieks, pedagogs.

—1973)

(1887—1958)

jurists,

skolotājs,

rakstnieks, publicists, kritiķis.
..baritons

1940)

Elks-Elksnitis

Ernests

Elks-Elksnītis

(1878

—

operdziedātājs.

Ansis Cīrulis, kas studē un izstādās jau Parizē.
Ansis Cīrulis (1883 —1942)
lietišķās un dekoratīvās

mākslas

meistars, gleznotājs, grafiķis.

Bredslejs

Obri

Vinsets

Berdsli

(Berdslejs,

1872—1898)

angļu grafiķis, modernists.

Vidbergs

Sigismunds Vidbergs

(1890—1970)

grafiķis,

vit-

rāžists.

Krastiņš
fiķis.

Pēteris

Krastiņš

(1882—1942)

gleznotājs,

gra-

565

487. Ipp.

Voldis

Valdemārs

Dambergs

Dambergs (1899 —1960)

rakstnieks.
Kārstenis

Jānis Kārstenis

(īst.

v.

Jānis

Smits,

1884—1921)

rakstnieks.
Erss

Ādolfs

Erss

(īst.

Ādolfs

v.

Rūniks,

1885—1945)

rakstnieks.
Ermanis

Pēteris

Anahronisms.

(1893—1969)
Ermanis

P.

sāka

rakstnieks, literatūras kritiķis.
publicēties pirmā pasaules kara

laikā.
Silīšu

Jānis

Jānis

Pēteris

Liepiņš
Lindulis

(īst.

«Svari»

v.

Sīlītis

Liepiņš

Jānis

«BecH»,

rakstnieks,

(1876 —?)

rakstnieks.

(1878 —1939)
1870—1942)

Linde,

žurnāls,

iznāca

skolotājs.

dramaturgs.

Maskavā

1904. —1909.

gadā

V. Brjusova vadībā.
krievu

Igors Severjaņins (1887—1941)

.. Pēterpils «Ego»
grupējumi.

un

Maskavas

«kuba»

dzejnieks.
futūristi

krievu futū-

ristu
Jo

488.

tanī

vietā

stājies jaunais klasicisms.

Jaunklasicisms

literārais virziens 20.

Ipp. ..

jau

esmu

sācis

ar

savu

Viktora Eglīša darbi: poēma
raksts «Šolaiku eposs»).

poēmu «Pelēkais barons».

«Pelēkais barons»

(1913, apakšvirs-

dzejoļu krājums «Hipokrīna» (1912).
pareizais nosaukums «Ceļš uz latvju
literārisko apcerējumu krājums (1903—1913).

«Hipokrēnas»
«Ceļš uz mūsu
renesansi»,

gs. sākumā.

renesansi»

.. sudraba grašus, kādus spekulants Ananija kādreiz nometa
apustuļiem pie kājām.
Ananijs kopā ar sievu pārdeva savu īpašumu un naudu nolika
pie apustuļu kājām, bet noklusēja, ka tā ir tikai daļa no ieņemtās naudas. Apustulis Pēteris
pārmeta, ka Ananijs ir ļāvis savā
sirdī ieiet Sātanam un ir melojis Svētajam Garam. Ananijs un
viņa sieva pēc šiem pārmetumiem nomira. (Jaunā derība, Apustuļu darbi, 5. nod.)
489.

Ipp. ..

no

Eugēnika
rija

par

eugeniskā viedokļa.
eigēnika (grieķu vai. eugenēs

tautas

cilvēka

veselības

491. Ipp. Tabernakula

494. Ipp.
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un

telts, jūdu saiešanas

«Biķeris miroņu salā»

gleznotāja glezna.

iedzimtību

A. Beklina

tās

dižciltīgs)

teo-

uzlabošanu.

telts.

(1827—1901)

Šveices

Lilija
497.

Stengele

Lilija

1958

(1891

aktrise.

Vašingtonā)

Ipp. .. crescendo accelerando
mūzikas termini
un skanējuma pastiprinājums.

tempa paātri-

nājums

■498. Ipp. Trabanti (no

Dārziņa

pavadoņi, miesassargi.

dziedādami

«Jaunību»

E. Dārziņa

romance

ar

A. Nied-

vārdiem.

ras

502.

vai.)

vācu

Ipp. .. apmeklēs Gižitcka teātra kursus.
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