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I

Dzīve un personība

Fricis Bārda bija īsts vidzemnieks. Viņa priekš-
tečus var izsekot septiņās paaudzēs, un visi tie bijuši

vidzemnieki.*) Bārdas vecāki, Jānis Bārda un māte

leva, dzimusi Lācis, nākuši no Mazsalacas drau-

dzes. Vidzemē baznīcas grāmatas vestas rūpīgi, un

tādēļ iespējams sastādīt un sameklēt mūsu ievēroja-
māko Vidzemes dzejnieku ciltskokus. Tikai dažu-

viet rokraksti grūti salasāmi, un tādēļ šur tur ievie-

sušās kļūdas. Bārdas dzimta cēlusies no pašas Maz-

salacas muižas, bet Lāču dzimta Košķules muižas

robežās. Par Bārdas dzimtas šūpuli uzskatāmas

Melpēteru mājas, par Lāču dzimtas šūpuli — Jaun-

zemnieku mājas. Abas šīs mājas pieder Mazsalacas

draudzei.

No Mazsalacas revīzijas aktīm redzams, kad un

kādās mājās Bāidas dabūjuši uzvārdus. Tas noticis

1826. g. revīzijā. Dzejnieka sencim Ancim esot bijusi
skaista kupla bārda, un kad ģimenes vārdu došanas

komisija prasījusi, kādu vārdu viņš vēlas, tas atbildē-

jis: „Bārda". No muižu revīzijas aktīm arī re-

dzams, ka Bārdas cēlušies no kalpu kārtas, turpretim
Lāči atzīmēti kā Košķules Jaunzemnieku māju saim-

nieki. Jānis Bārda, dzejnieka tēvs (dzimis 1844. g.),
Mazsalacas skolā sabijis neilgu laiku, laikam tikai

no Ziemsvētkiem līdz pavasarim. Lielākā daļa mūsu

dzejnieku tuvāki nekā tēvu jutuši māti: Poruks, Zie-

meļnieks, Austriņš savas visintimākās dzejas vel-

tījuši mātei, turpretī Fricis Bārda ir bijis sava tēva

dēls, tāpat kā Anna Brigadere sava tēva meita. Jā-

*) Bārdas un Lāču dzimtas vēsture, sastādījis cand. theol.

Klāvs Šiliņš 1938., manuskripts.
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iris Bārda bijis slaids un pavārgs, bet ļoti enerģisks
cilvēks. Viņš iemācījies drēbnieka amatu un jaunī-
bas dienās šuvis uzvalkus gan zemniekiem, gan muiž-

niekiem. Sistēmatiskas skolas izglītības, kā jau teikts,

nebija gandrīz nekādas, bet kāre uz grāmatām liela.

Pašmācības ceļā viņš iemācās vācu valodu. Viņš

pieteicas par rakstvedi Pociemā. Lai šo vietu

dabūtu, jāliek mazs pārbaudījums, jāprot vācu va-

loda, jāprot uzrakstīt protokolu. Uz vietu Pociemā

pieteikušies septiņi jaunekļi, bet vislabāko pro-

tokolu sacensībā uzraksta Jānis Bārda. Pociema ba-

rons Volfs, kam rakstveža pieņemšanā jāsaka gala

vārds, uzslavē čaklo jaunekli, bet vietu tam iedot

nevar: rakstvedim pēc likuma jābūt 25 gadi, bet Jā-

nim Bārdām toreiz tikai 21. Ļoti taupīgi dzīvodams,

viņš bija iekrājis mazu naudas summu un 1865. gadā
viņš no Pociema muižas barona Volfa nopērk Rum-

biņus (Umurgas draudzē, Valmieras apriņķī). Kop-

platība diezgan liela — 173 pūrvietas, bet zeme no-

laista, ēkas sakritušas. Ļoti enerģiski saimniekodams,

viņš īsā laikā teicami iestrādā laukus. Pats savām ro-

kām viņš Rumbiņos uzceļ jaunas ēkas. Pats viņš
strādā seglinieka, galdnieka, atslēdznieka, kā arī gan-
drīz visus citus amatnieku darbus. Trīsdesmit gadus

vecs, proti, 1874. g. Jānis Bārda apprec levu Lāci

(dz. 1850. g.), klusu, mazrunīgu, tumšmatainu jauna-

vu, kas savam vīram dzemdējusi astoņus bērnus: Kārli

1875. g., Jāni 1877. g.*), Frici (baznīcas grāmatā ie-

rakstīts Sprici) 1880. gadā pulksten 6-os rītā 25. jan-
vārī, Juri 1881. g., Ernestu 1885. g. (abi pēdējie mirst

agrā bērnībā), Matildu-Jūliju 1889. g., Antonu 1991. g.

un Anneti 1894. g.**)
Māte audzināšanā mazāk izjūtama nekā tēvs,

viņš rīko un pavēl, viņa klusi un paklausīgi izpilda.

*) Friča Bārdas brālis Jānis 1915. g. Limbažos salaulājās
ar levu Zeltiņu. Šai laulībā piedzimst četri bērni.

**) Matilda — Jūlija mirst 1914. g., Annete mirst 1918. g.

Brālis Kārlis mirst 1919. g. janvāra sākumā.
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Tēvs bija ļoti reliģiozs. Katru svētdienu viņš turēja
rīta pātarus, uz kuriem bija jāsapulcējas bērniem un

visai saimei. Pātaru laikā nodziedāja sešas dziesmas,

un lūgšanas brīdis turpinājās apmēram pusotras stun-

das. Lielā Piektdienā lūgšanas lasīja pat trīs reizes

dienā. Svētdienās neviens nedrīkstēja strādāt. Tāpat
arī Lieldienās un Ziemsvētkos. Tēvs bija liels medi-

nieks, bet pirmos un otros Ziemsvētkos, tāpat arī Liel-

dienās medīšanu uzskatīja par grēku. Visu gavēņa
laiku katru piektdienu darbus pārtrauca pusdienā uz

kādām divām stundām. Trauslo miesas struktūru

dzejnieks mantojis no tēva, tāpat arī sīksto enerģiju
un mākslinieciskos impulsus. Tēvs labprāt spēlēja ci-

taru, pats izgudroja vārdus korāļiem, šad tad sacerēja
arī kādu humoristisku dzejoli. Savos uzskatos Jānis

Bārda bija ļoti konservātīvs. 1905. g. notikumus viņš

nosodīja, kā to liecina viņa saimniecības grāmata, kur

blakus gājēju algām arī atrodama viena otra piezīme
par „trako" 1905. g. Ar baronu, tāpat arī ar kalpiem,
Jānim Bārdām bija labas attiecības. Pociema muiž-

nieks Volfs labvēlīgi raudzījās uz krietno Rumbiņu
saimnieku un atļāva viņam zvejot Rāķu ezerā un me-

dīt savā zemes daļā, kas toreiz latviešu zemnie-

niekiem parasti bija liegts. No 1877. līdz 1882. gadam
Jānis Bārda izpildīja Pociema pagasta -vecākā amatu

un, pedantiski kārtīgi un gudri saimniekodams, ie-

krāja pagasta kasē prāvu naudas summu. Pie viņa

pagasta ļaudis labprāt nāca prasīt padomu, kaimi-

ņiem viņš rakstīja vēstules un lūgumrakstus iestā-

dēm. Daiņas viņš ne visai cienīja, bībele un dziesmu

grāmata bija viņa ceļa rādītāji. Labprāt viņš lasīja
arī Juri Neiķenu un Apsīšu Jēkabu. Kad Neiķens
pārnāca no Dikļiem uz Umurgu, Jānis Bārda iepazīs-
tas ar viņu personīgi, un stingri reliģiozais, ētiski

bargais pasaules uzskats saista abus vīrus. Neiķena
nāve viņu dziļi satriec, un bieži viņš apmeklē tā pē-

dējo dusas vietu Umurgas kapos. Viņš pagastā ļoti
iecienīts, bet pats vairāk nekā drūzmu un baru mīlēja
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savrupību. Ar savu pīpīti mutē, ko pats bija darinā-

jis no līka zara, un medību bisi pelcos viņš nedau-

dzajos vaļas brīžos labprāt klejoja viens pa mežiem

un laukiem. Aiz viņa atturīgās, reizēm paskarbās
ārienes slēpās jūtīga sirds.

Tēvs miris 1909. gada 12. aprīlī. Viņu apglabāja

Umurgas kapos, un baznīcā dziedāja viņa paša sace-

rēto korāli:

Dusi nu tai miera mājā,
Kamēr no sava Pestītāja
Tu atkal tiksi modināts.

Māte vēl tagad dzīvo Limbažos pie dēla Jāņa.

Kā gandrīz visu mūsu dzejnieku, arī Friča Bār-

das pirmā skola bijusi ganu gaitas, un varbūt ar to

arī izskaidrojama mūsu dzejnieku savrupība. Taisni

tais gados, kad bērnam visvairāk jāieaug sociālā ap-

kārtnē, kad viņam jāatrod ceļš no es uz tu, latviešu

dzejnieks savas dienas vada kopā ar kokiem, pļavām,
lopiem. Tādēļ varbūt arī latviešu literātūrā līdz šim

es — tu problēma tik maz iztirzāta, un mūsu dzej-
nieku lielākā daļa tik klusi sevī. Līdz savam piec-

padsmitajam dzīvības gadam Fricis Bārda gājis ganos.

Kādā bērzā, kas tagad diemžēl nocirsts, viņš pats ie-

griezis visus savus gana gadus. Un tā arī viņš savā

bērnībā un agrā jaunībā vairāk ir runājis ar sauli un

mākoņiem, ar vēju un mežu, nekā ar cilvēkiem. Un

nevis Cilvēki, bet daba tapusi viņa lielākais pārdzīvo-

jums. Cilvēku sejas mēs velti meklēsim viņa dzejās.
Nenoliedzami, ka ainava, kurā uzaudzis dzejnieks,

kļūst par viņa dzejas motīvu. Tā bērzu birzis, zilie

apvāršņi, miglainie vakari vārdiem gleznoti Bārdas

dzejā. Jūru un lielus līdzenumus mēs tur neredzam.
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Kad es apceļoju Bārdas dzimteni 1934. gadā un vē-

roju maigi pakalnaino apvidu, kuru no visām pusēm
ieslēdz zilais mežu loks, es sapratu Bārdas mīlestību

uz kokiem. Kā šīs ainavas raksturīgākās iezīmes

man tēlojās bērzu birzis. Šīs bērzu birzis zaļās pļa-
vās vai arī kalnu pauguros, kuru pakājē čalo upīte
vai strauts, zilais meža loks pie apvāršņa, šķiet, pauž
to Vidzemes lirismu, kas krāsās runā no Vilhelma

Purvīša gleznām, kas skan Emīļa Dārziņa dzies-

mās un mūsu labāko liriķu darbos: Poruka, Skalbes,
Friča Bārdas dzejā. Bet aplam būtu tieši šo ainavu

saistīt ar dzejnieku īpatnību. Ja Friča Bārdas gars

iekšķīgi nebūtu harmoniski saskanējis ar savu ap-
kārtni, viņš būtu izrāvies no tās. Nevis tādēļ Bārdas

dzejas ir maigi liriskas, ka tāds ir Vidzemes peizāžs,
bet tādēļ, ka viņa iekšējais noskaņojums bija lirisks,

viņš ne Rīgā, ne Vīnē, ne arī citur kur nejutās mājās,
kā tikai tur, kur zaļās pļavās auga balti bērzi. Bārda

bērzus pārvērtis par savas dzimtenes simbolu, bērzs

viņam ir arī laimes simbols, un dzimtene un laime

savā būtībā jau ir tas pats. Bērzi viņam ir svētuma

paudēji. Viņam šķiet, ka piedzimstot viņš dvēseli sa-

ņēmis no bērza: tai rītā, kad viņš piedzima, bērzs

nokalta aiz loga, un visu mūžu viņš sevī juta šalcam

bērza dvēseli. Kas apceļojis Rumbiņu apkārtni, tas

zinās, ka uz Pociema muižu ved skaista kļavu gatve,
kas sevišķi rudeņos tālu mirdz karaliskā krāšņumā,
bet Fricis Bārda savās dzejās nepiemin kļavus. In-

divids no savas apkārtnes izraugās to, kas viņam iek-

šķīgi radniecīgs, kas viņam iekšķīgi nepieciešams.
Antona Austriņa mīļākais koks bija kļavs — tam viņš

dziedāja slavas dziesmu, jo viņā pašā bija kaut kas

no šī spēcīgā un monumentālā koka. Nevis tādēļ, ka

Bārdas dzimtenē aug bērzi, tie tapuši par viņa dze-

jas iemīļotāko motīvu un, varētu teikt, pat par visu

viņa dzejas un pasaules uzskata simbolu, bet gan tā-

dēļ, ka bērza grācija un plīvurainība, šā koka vieglā

sapņainība uzskatāmi pauda to, ko Bārdas dzeja
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nesa savā dvēselē. Un nenoliedzami: bez Bārdas dze-

jas mēs nezinātu, cik skaisti ir mūsu Vidzemes bērzi,

tāpat kā bez Skalbes nezinātu, cik zili mūsu apvāršņi,
un bez Dārziņa mēs nepazītu saldo smeldzi mūsu dvē-

selē.

Vienpadsmit gadus vecs Fricis Bārda sāk ap-

meklēt Pociema pagasta Pīlāgu skolu, kas atrodas trīs

kilometrus no Rumbiņiem, un mācās tur divas ziemas,

1890.—1892. Skolā viņš ir kluss, rātns zēns, un sko-

las pārzinis, Pēteris Leitis, viņā nav saskatījis nekā-

das sevišķas dāvanas. Mazais Fricis labprātāk ir

viens nekā kopā ar citiem.

Tad nāk Umurgas draudzes skola, kur viņš mā-

cās trīs gadus, 1892.—1895. Un arī šīs skolas pārzi-
nis, Jānis Vītols, nav saskatījis kaut ko, kas Frici

atšķirtu no pārējiem skolniekiem. Labāk par biedru

rotaļām Fricim patīk grāmatas. Viņš dara, ko viņam
liek, bet visgaišākās viņam ir tās stundas, kad ne-

viens viņam nekā neliek darīt. Viņš mācās vidēji

labi, rēķināšanas stundas viņam sagādā grūtības, un

vēsturi viņš nekad nav varējis ciest. Kad viņš no-

beidz draudzes skolu, viņam ir jau sešpadsmit gadu.

Viņš iestājas Limbažu pilsētas skolā 1895. gadā

un apmeklē to līdz 1898. gadam. Sākumā šeit vācu

mācības valoda, tā ir tā saucamā „X reisschul e'\

tad nāca rusifikācija, un skolu sauca JleM3ajibCKoe

ropOACKoe VHHJinme. Tā tas bija Friča Bārdas laikā.

Latviešu valoda pilnīgi svītrota no programmas. Kā

redzams no skolas liecības, Fricim Bardam vislabākās

atzīmes vingrošanā, bet labas arī dabas mācībā, zīmē-

šanā, daiļrakstīšanā un vācu valodā. Šai skolā kā sa-

runas valoda atļauta vienīgi krievu valoda. Skolu bei-

dzot, viņš par labu uzvešanos un cītību saņem Ļer-
montova rakstus —

3a otjihhhoc noßeAemie h xopo-

ujHe ycnexH.

1898. g. 5. jūlijā viņu iesvētī, bet iesvētīšanas
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laiks neatstāj nekādas dziļākas pēdas. Konfirmāci-

jas mācības vada mācītājs Širons, kam ar konfir-

mandiem nav nekāda personīga kontakta. Frici Bārdu

vilina paidagoģiskā darbība. Viņš grib iestāties Valkas

skolotāju seminārā Rīgā. Lielais konkurss viņu neat-

baida. Uz iestāšanās eksāmeniem pieteicas kādi 200

jaunekļu, bet vakantu vietu tikai trīsdesmit, un kādas

piecas vietas paredzētas stipendiātiem. Fricis Bārda

cer būt viens no šiem stipendiātiem, jo viņš zina, ka

no mājām nebūs iespējams dabūt nekādu materiālu

pabalstu. Uz pārbaudījumiem viņš gatavojas apzinīgi
un rūpīgi. Uz nejaušībām viņš nepaļaujas. Pārbau-

dījumi velkas trīs dienas. Vēlā sestdienas vakara

stundā, kad Fricis tik noguris, ka tikko vēl spēj tu-

rēties uz kājām, direktors paziņo rezultātu: Fricis

Bārda ir ne tikai izturējis eksāmenus, bet izturējis tos

tik labi, ka ieskaitīts stipendiātos. Tā tad viņam
brīvs uzturs, brīva skola un arī par grāmatām nav

jāmaksā. Nevis laime viņam palīdzēja, bet uzvarēja
zemnieka dēla cietā griba.

Skolotāju seminārā Fricis Bārda pavada trīs ga-

dus: 1898.—1901. g. un beidz kursu ar tautskolotāja
tiesībām. Arī šeit Fricis Bārda ir savrupnieks. Toreiz

semināra audzēkņi pret skolotājiem bija noskaņoti

opozicionāri. Tais gados necienīt savu skolotāju bija
labā toņa pazīme. Ar drusku lielāku uzticību skol-

nieki izturējās vienīgi pret latviešu valodas skolotāju
J. Cīruli un viens otrs arī pret reliģijas skolotāju mā-

cītāju J. Ruceli. Latviešu valodai seminārā tika ierā-

dīta visniecīgākā vieta. Valdīja krievu kroņa gars, pret
kuru audzēkņi rīkoja diezgan nevainīgus dumpjus, ku-

ros Bārda parasti nepiedalījās. Jaunajiem skolotājiem
obligātorisks priekšmets bija mūzika. Bārda mācījās

spēlēt vijoli un ērģeles, mācījās čakli un apzinīgi, bet

bez sevišķiem panākumiem. Viņam nebija mūziķa dā-

vanas, bet viņš mīlēja mūziku kā spēku, kas viņu aiz-

nes no pelēkās ikdienas, kas viņam atļauj sapņot.
Biedru erotiskās gaitās viņš nepiedalījās, kā vispār
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jebkura veida donžuānisms viņa dabai bija svešs, par

biedru uzvarām šai laukā viņš mēdza ironizēt: šuvēju
kavalieri! Pret programmā paredzētiem priekšmetiem,

pret biedriem un skolotājiem — pret viņiem visiem

Bārda izturējās vienādi korrekti, bet nedāvāja tiem ne

savu sirdi, ne savu domu bagātību. Jau toreiz grāma-
tas bija viņa pasaule. Tur viņš meklēja to, ko no vie-

nas puses konvencionālā, šaurā, no otras puses izva-

ļīgi paseklā apkārtne nespēja dot. Nekad viņš nepie-

slējās apkārtnei, ja viņa prāts to atzina un viņa sirds

to izjuta par nevērtīgu. Zīmīgas atmiņas par Frici

Bārdu seminārā rakstījuši viens otrs no mūsu kultū-

ras darbiniekiem, bet vistuvāki Fricim Bārdām, ma-

nuprāt, piegājis Antons Austriņš, kas arī Bārdas laikā

mācījās seminārā, tādēļ citēsim šeit viņa atmiņas:
„Vēl tagad Torņkalnā Olivas ielā stāv kā par brī-

numu vecie pelēkdzeltainie semināra vārti, caur ku-

riem kādreiz staigāja arī Fricis Bārda. Klusu, pats
savā domu pasaulē, vairīdamies skaļuma un trokšņa.

Gāja, varbūt, uz veco aptieku Vecā Jelgavas šosejā,

baltpelēku pīlāru atbalstītu un kuplos kokos puslīdz
noslēpumaini iegrimušu. Bārda, lūk, bija seminā-

ristu aptiekārs un tālab uzturēja sakarus ar veco ap-

tieku, apgādādams zāles semināra slimnīcai, ar čet-

rām gultām, kuras visas gan reti bija aizņemtas ...

Bārdām nu bija atslēgas no slimnīcas zāļu skapja un

galda atvilktnes. Slimnīcā lielāko tiesu ierakstī-

jās, tāpat slinkumu lāpīdami, sevišķi no vecākām kla-

sēm
.. .

Reiz trešā klase (vecākā) sarīkoja pa klu-

sām disputu, uz kuru arī šo rindu rakstītājs, gan tikai

pirmklasnieks, tika uzaicināts. Galvenais pārrunu

priekšmets, cik atminu, bija Grāvju ielas apmeklē-
šana. Gandrīz vai vienīgais, kas pret to stingri uz-

stājās, bija Fricis Bārda. Kaut gan klausījos diezgan

uzmanīgi, tomēr vairāk nekā neatceros, bet minēta

tika laikam arī Tolstoja Kreicera sonāta.

Kādā gaišā maija vakarā, kad arī ārpilsētas
smilšu pauguriem pāri plūst ziedoņa vēsmīgā smarža,
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uz semināra verandas pēc saulrieta kavējās daži au-

dzēkņi. Beidzot, kad pārējie jau aizgājuši pie miera,

palikuši esam ar Bārdu divi vien. Līdz tam viņš
man bija diezgan pasvešs, bet tagad viņš sāka runāt,

vai nu kā mierinādams, ka pirmo literārisko mēģinā-

jumu dēļ netiku pielaists pie pārcelšanas eksāme-

niem, vai arī apjautādamies par Garlibu Merķeli, kura

kapu to pavasar pazagšus apmeklēju 'Katlakalnā pēc
vecāko biedru parauga, nekā vairs neatminos, zinu

tikai — tur runāja dzejnieka un mēs šķīrā-
mies tikpat kā draugi."

Turpmākās Austriņa atmiņas gan nezīmējas vairs

uz semināra laikiem, bet uz dažiem vēlākiem ga-
diem, bet tā kā tie šķetina tālāk to pašu domu pave-

dienu, tad citēsim tās arī vēl šeit:

„Satiku Bārdu tikai piektā gada decembrī, Savie-

nības literāriskā vakarā Amatnieku biedrībā, iebrau-

kušu no Tērbatas, kur tas gatavojās uz abituriju . . .
Turpmākā satikšanās tikai pēc Vīnes, pēc viņa grūtās
slimības. Neraugoties uz visu savārgumu, garā možs

un nodomu pilns, interesējās par Rīgu un emigrējošo
rakstnieku likteņiem, izteikdamies, ka Jankava uzbru-

kums esot jāatsit uz visas līnijas. Runājot par prak-
tisko dzīves pusi, viņš taisījās atkal skolmeistarēt, jo
spalva viņam nevarot nodrošināt eksistenci un pado-
ties dažādām nejaušībām viņš nemīlēja... Gājām
kopā staigāt, spriedām un runājām. Dažreiz vakarā,

ilgu pilns, Bārda iesēdās logā, it kā no ziedoņa nakts

gaidītu iznirstam kādu zilu brīnumu. Viņš mīlēja
atdoties jūsmai un teica, ka vismīļākais tam esot pats

agrais pavasaris, nakts pirms plaukuma un pati pir-
mā pavasapa jausma gaisā. Tāpat Bārda izteica do-

mas, ka dažs fragments esot interesantāks, nekā no-

beigts darbs, jo tas dodot vaļu lasītāja fantāzijai un

vajagot tam arī pašam ļaut līdzradīt...

Kādu vakaru neviļus iegāju dzejnieka svētajā
brīdī. Bārda patlaban rakstīja poēmu Tamāras nakts.

Dzīvoklī viņš atradās viens pats, līdziedzīvotāja Delles
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nebija mājās. Es gribēju tūlīt aiziet, lai netraucētu

darbā, bet viņš gribēja brītiņu atpūsties un izstāstīja,
kur viņam radies ierosinājums poēmai, proti, lasot

Ļermontova Dēmonu, uzrādot nodalījumu (diemžēl
man nav patlaban Ļermontova rakstu pie rokas), kur

dzejnieks esot pagājis garām kādam Tamāras pārdzī-

vojumam, pieminot to tikai pāris rindiņām. Šo kvāzi

tukšo vietu Dēmonā Bārda gribot aizpildīt ar savu

dzejojumu. Nokaunējies par savu ierašanos nelaikā,

steidzos prom, domādams, sak', ja Delle būtu mājās,
tad es tā vis nebūtu uzgrūdies virsū pašā svētā brīdī.

Bārda mēdza teikt, ka vislabāk rakstīšana viņam

veicoties, ja rodoties tā sakot vajadzība pēc dziesmām,

kāda uzaicinājuma veidā, vai citādi; ja neesot kur ie-

spiest, tad arī lāgā nerakstoties. Bet iespiest savas

dzejas kur pagadās Bārda lāgā negribēja. Tā viņš

bija noteikts pretinieks kalendāriem; ko tur dzejnie-
kam meklēt, kur tikai rebes un kails veikals. Arī

ar veltījumiem bija stipri atturīgs. Viņš mani norāja

par veltījumu kādai teātra zvaigznei, aizrādīdams, ka

viņas personīgā dzīve, kā viņam stāstīts, esot — kā to

lai pasaku — nu pārāk teātrāla. Atbildēju, ka gar

to man nav daļas, es apbrīnoju tikai viņas tēlus, viņas
mākslu.

Reiz, laikam kādā marta svētdienā, apciemoju at-

kal dzejnieku, tas bija īsi pirms Rīgas pilsētas domes

vēlēšanām, kur latvieši cerēja uz uzvaru. Bārda, sa-

viļņots no gaidām, bija uzrakstījis dzejoli Tautas dvē-

sele, kuru nolasīja man priekšā un kas otrā dienā

parādījās Dzimtenes Vēstnesī. Diemžēl pilsētas do-

mes vēlēšanās gan latvieši gaidītās uzvaras toreiz vēl

neguva.

Kad pavasaros pārbraucu no Pēterburgas, Bārda

aizvien iztaujāja par turienes mākslas un gara dzīvi,

interesēdamies arī par mūsu studētāju jaunatni kon-

servātorijā un citās augstskolās, vai nopietni strādā-

jot. Protams, arī man pašam vajadzēja parādīt ko

no sava darba, ja gadījās pie rokas, tūlīt bija jāceļ
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priekšā. Reiz mums abiem bija, pilnīgi neatkarīgi
vienam no otra, uzrakstījušies Lieldienu dzejoļi ar

vienādu ieskaņu, un Arturs Bērziņš tos bija ievietojis
Latvijā svētku numurā blakus. Tur redaktors parā-

dīja savu taktu, sacīja Bārda tiekoties, kad ieminējos

par šo gadījumu.
Cik Bārda bija stiprs aistēts un visur ievēroja

mākslas gaumi, rāda arī šāds gadījums. Reiz ciemo-

joties pie Ķēniņiem Jaunbebru Siljāņos, bijām izgā-
juši pastaigāties. Mājup atgriežoties, tika izteikta vē-

lēšanās laikam ko padziedāt. Es uzņēmu veco Trij-

jūgu (Kaudzītes Matīsa tulkojumā). Bārda teica, kā

nu tādu noleijerētu meldiņu varot dziedāt. Citi gan

mani lūkoja aizstāvēt, bet visa dziedāšana tā izpu-

tēja, jo pēc tam bailes bija ko proponēt, lai atkal ne-

apvainotu drauga izsmalcināto garšu.

Atmiņu ir tik daudz, ka maza piemiņas lapiņa

nespēj tās visas saņemt. Bez tam Bārda bija ideju
cilvēks, īsts gara bruņinieks, tālab dažam sīkam gadī-
jumam te arī maza nozīme.

Nenogurstošs meklētājs būdams, dzejnieks to-

mēr nevarēja lepoties ar savu veselību, kaut gan viņš

ieturēja visstingrāko režimu un pārgāja uz veģetā-
risko diētu. Atceros Bārda lasīja priekšlasījumu
kādā sestdienas vakarā. Runādams par Nirvānu, viņš
tā aizrāvās, ka zaudēja samaņu un paģība. Zināmā

mērā tur vainīga bija arī viņa mazasinība. Viņu iz-

nesa blakus telpā, atsauca ārstu, tas konstatēja lai-

kam pārpūlēšanos un nogurumu. Priekšlasījums tika

pārtraukts." (Pēdējā Brīdī, 13. martā 1929.)

Fricim Bārdām kā valsts stipendiātam jāno-
kalpo četri gadi. Tēvs gribētu, lai dēls strādātu Umur-

gas draudzē un tā paliktu mājas tuvumā, bet Fricim

Bārdām toreizējie lauku apstākļi likās neciešami

šauri, bez tam viņš pats vēl gribēja mācīties; semi-

nārā gūtais viņu neapmierināja. Pirmo vasaras pusi
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viņš vada mājās, bet tad grib aizbraukt uz Rīgu un

lūdz tēvu to aizvest līdz Valmierai. Tēvam tikpat
cieta griba kā dēlam, viņš grib, lai dēls paliktu uz lau-

kiem. Viņš atteicas zirgu dot. Ir siena laiks, visi zirgi
un ļaudis aizņemti darbā. Bet Fricis Bārda nepiekāp-

jas, kad tēvs vairākkārtējo lūgumu neievēro, viņš

kopā ar Teodoru Lāci dodas kājām uz Valmieru. Tā

bija tuvākā dzelzceļa piestātne, kas no Rumbiņiem
atrodas četrdesmit kilometrus. Šis ceļojums Fricim

Bārdām ļoti raksturīgs. Vārgs, trausls, kluss, bet lai

mērķi sasniegtu, sasprindzinās visi spēki, un tad at-

kāpšanās nav. Viņš aizbrauc uz Rīgu, kaut gan no-

teikta vieta nebija paredzama. Beidzot tomēr viņš
tādu atrod Katlakalnā, kur nostrādā četrus gadus par

palīgskolotāju 1901.—1905. g. Skolas pārzinis ir Mi-

ķelis Zariņš, kas izpilda arī ķestera un ērģelnieka
vietu. Zariņš ir kultūrāls cilvēks, bet orientācija —

vāciska. Viņam liela bibliotēka, un tā top Friča Bār-

das labākais draugs. Seminārā Fricis Bārda bija pie-

spiests kārtīgi iemācīties krievu valodu, te viņš iemā-

cās vācu valodu. Katlakalnā viņš noorganizē dziedā-

tāju kori, turienes baznīcā arī izpilda ērģelnieka vietu.

Apkārtnes sabiedrība viņu maz saista. Tautskolu in-

spektors Fr. Treulands (Brīvzemnieks) 1902. g. izdara

skolas revīziju un ir apmierināts ar pastrādāto darbu,

Bet Bārda šeit pilda tikai savus pienākumus, apzinīgi
un kārtīgi kā vienmēr, savā iekšienē viņš jūt neapslā-

pējamu nemieru lauzt šauros lokus, saskarties ar pa-

sauli. Šai laikā arī tiek iespiesti pirmie Friča Bār-

das dzejoļi Rīgas Avīzē 12. novembrī 1902. g. Viens

no tiem ir Raibais pavediens:

Zaļsvārku birzītes

Cirtainās galotnēs

Māmuļas-saulītes zeltmati lija.
Zariņu aijāti,

Vējiņa paijāti,

putniņi čalas un nopūtas vija.
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Protams, Bārda bija dzejojis jau seminārā un arī

skolas laikā, bet tie bija nenozīmīgi panti. Un arī

šis viņa pirmais iespiestais dzejolis, manierīgs un iz-

plūstošs, vēl nedod talanta liecību. Tas ir vācu mo-

dernistu atdarinājums un tikai nākamajās dzejās —■

Klusās dziesmas, Rīgas Avīzē 1902. v. c. ieskanas īsti

bārdiskas stīgas.
Tai laikā Katlakalnā par skolotāju strādāja arī

smalkjūtīgais, aistētiskām ievirzēm bagātais Jēkabs

Delle (dz. 1875.), kas vēlāk apprecējis pūpolsestdienīgi
vienkāršo rakstnieci Vilmu Delli un tagad dzīvo

lauku vientulībā, Lielrendas Dzelzāmurā. Manuprāt,
Jēkabs Delle bijis labākais Friča Bārdas draugs, viņu

iekšējā struktūrā kaut kas līdzīgs, un tādēļ Delles

atmiņas sevišķi vērtīgas. Jēkabs Delle saka, ka daži

ar Fr. Bārdu kopā pavadītie mirkļi kā dievkociņa zari

uzglabājušies viņa atmiņu grāmatā, mūžam tie pa-
turēs savu smaržu. Kādā vēstulē viņš man atsūtīja
dažas no šīm dārgajām atmiņu lapām, kas labi rak-

sturo kā abus draugus, tā arī viņu tuvību:

Pavasaris. Viegla migla klāj Rāmavas pļavas.

Ķīvītes, spārnus sakļāvušas, žēli kliegdamas, metas

lejup. „Tas ir nelaimīgas jaunavas, kas, rokas uz krū-

tīm sakrustojušas, metas dzelmē," saka Bārda. Mēs

ilgi vēl stāvam uz laipas pāri Olektij, kas ved uz Rā-

mavu, un vērojam savas sapņU jaunavas, katrs sapņo-
dami savu sapni.

Ziemsvētku vakars. Noskan mācītāja vārdi:

„Miers virs zemes" — nodūc ērģeles. Bārda stāv

skolēnu priekšā paceltu roku: „Tāds tur gaišums
spožs atspīdēj'." Sirms tēvs vēro te skolotāju, te atkal

dziedātājus. Tad viņš novēršas un slauka asaras.

Arī Bārda to pamanījis. Kad viņa jumta istabiņā
Katlakalna skolā pārrunājām vakara gaitu, Bārda

teica: „Sirmā tēva asaras ir man visskaistākā Ziem-

svētku dāvana."

Ciemojamies pie kāda Bārdas skolas biedra. Tiek

pārrunātas dažādas lietas. Vietām abu skolas biedru
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domas nesaskan. Cenšas viens otru pārliecināt, bet

bez panākumiem. Mājās ejot, Bārda saka: „Un to-

mēr es viņu mīlu. Es uzmeklēju to vietu, kur truma

nav, un skūpstu to."

Saulainas dienas pievakare. Bārda jautrs un ap-

mierināts stāsta man: „Tilts aiz muguras nojaukts.

Atkāpšanās vairs nav. Tā tad uz priekšu, uz Tēr-

batu." Drusku padomājis, viņš klusāk piebilst: „Var

arī man klāties kā zēnam, kas aukstā naktī tēvam

aizgājis līdz vēžot. Sākumā viss iet jauki, bet ap

pusnakti zobs uz zoba vairs neturas."

Tikko obligātoriskie gadi nokalpoti Katlakalnā,

Fricis Bārda iesniedz atlūgumos un pamet Katlakalnu

bez nožēlām. Tagad viņš dzīvo pie Jēkaba Delles,

kas atstājis skolotāja amatu un darbojas Rīgas pilsē-
tas valdē par kasieri Aleksandra tirgū. Viņa lielajā
dzīvoklī, kur grāmatām piegriezta lielāka vērība nekā

dārgajām mēbelēm, Bārda jūtas brīvi un labi. Vi-

ņam tagad jau divdesmit pieci gadi, bet viņš nedomā

par ienesīgu vietu, par dzīves nodrošinājumu. Viņš

grib iegūt gatavības apliecību, lai varētu studēt. Bet

Rīgā grūti mācīties. Revolūcijas negaiss satrauc jau
tā jūtīgos nervus. Gandrīz visi mūsu dzejnieki, kas

dzimuši astoņdesmitos un septiņdesmitos gados, ak-

tīvi piedalījušies piektā gada revolūcijā, bet Bārda, lī-

dzīgi Porukam, tikai vēl daudz lielākā mērā, šausmās

novēršas no 1905. gada. Katra varmācība viņam bija

nepieņemama, terrors un asinsizliešana šķita mežo-

nīga. Savam brālim viņš 1906. gadā, atskatīdamies

uz revolūcijas notikumiem, raksta: „Kā Ijabs nolādēja
savu dzimšanu, tā lai latvju tauta nolād šo gadu ...

es

nevainoju vientiesīgo, darbu apkrauto laucinieku —

grūti, pat neiespējami bija viņam ko apdomīgu un ap-

zinīgu uzsākt — apmulsis viņš bija apmulsināts, bet

vai tiem, caur ko šim mazajam brālim bij jākrīt ga-



Friča Bārdas māja Bumbiņos

Umurgas baznīca
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lējā nelaimē." No Rīgas Bārda, kopā ar Teodoru

Lāci, medicīnas studentu, aizbrauc uz Tērbatu. Arī

Tērbatā liesmo revolūcijas ugunis. Niknas demon-

strācijas notiek 1905. g. 17. oktobrī, kad gaidītā ma-

nifesta vietā parādās kazāki ar savām nagaikām.
Latviešu aktīvākie studenti grupējas studentu korpo-

rācijā Letonijā, veidodami nacionālo valni pret vācu

studentu korporācijām. Bet Fricis Bārda arī šeit

stāv savrup. Universitāti slēdz. Arī uz universitātes

plašo bibliotēku, kas Fricim Bārdām svarīgāka par

ikdienas maizi, arvien grūtāki tikt. Jau toreiz pa-

rādās nopietnās slimības simptomi, bet Bārdas slā-

pes zināt tik lielas, ka viņš, ne slimību, ne revolūciju
neievērodams, arvien dziļāki ierokas grāmatās. Pat

kad Teodors Lācis atgriežas Rīgā, Bārda kādu laiku

vēl paliek Tērbatā un tikai decembra vidū seko sa-

vam brālēnam. Atgriezies Rīgā, viņš apmetas mazā

istabiņā Tērbatas un Ņevas (Blaumaņa) ielas stūrī.

Saviem mājiniekiem, kuriem viņš par savas dzīves

notikumiem vienmēr mēdza ziņot, viņš raksta: „Kas
tālāk būs, vai janvāra beigās iznāks braukšana uz

Tērbatu, to skaidri nezinu, bet cerības gan mazas.

Strādāt tagad — jā — tad gan drīzāk varētu kādu

fizisku darbu, bet garīgu — tas ļoti grūti. Strādā nu,

mācies nu tādus sausus krāmus, kas pa lielākai daļai
tik ar atmiņu jākaļ, kad asinis tev gandrīz vaigā sla-

kās, kad katra avīžu lapa, liekas, tā pilna asinīm,
ka gandrīz pie pirkstiem līp."

Tā laika ievērojamākie latviešu rakstnieki izdod

žurnālus, kuru mūžs ir spilgts un īss. 1906. gada
janvārī sāk iznākt K. Skalbes rediģētais žurnāls Kāvi.

Kāviem seko J. Akurātera žurnāls Pret Sauli. Maijā

parādās K. Štrāla rediģētā Dzelme, kur K. Krūza,

Zemgaliešu Biruta, K. Štrāls, J. Akurāters un J. Jaun-

sudrabiņš, K. Skalbe v. c. deklarē savus uzskatus par

mākslu: „Mākslas darbi aizdedzina cilvēku dvēselēs

kādu iekšēju liesmu, kurai nav nekā kopēja ar kāda

laika ikdienišķām domāmun spriedumiem. Tā māk-
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sla kļūst par sevišķu harmonisku skaistuma sajūtu,

par jaunu dievlūgšanu — reliģisku mākslas kultu
...

Vienīgi dziļākā un patiesā nākotnes reliģija būs skais-

tuma reliģija." No tā laika ievērojamākiem žurnā-

liem vēl jāmin A. Ķēniņa Zalkša almanachs un Stari,

kur Jaunsudrabiņš vada literāro nodaļu.

Kā svešinieks Bārda staigāja šo ugunīgo revolū-

cionāru vidū. Kādu iespaidu viņš toreiz atstāja uz

latviešu dzejniekiem, par to Jaunsudrabiņš intere-

santi vēstī savās atmiņās (Jaunākās Ziņās 2. februārī

1934.): „Es biju izliecis savu pirmo gleznotāja līkumu

tāļā pasaulē. Pārbraucis no Minchenes, sarīkoju savā

dzīvoklī, Cēsu ielā, mazu izstādi ar brīvu ieeju, kā

to toreiz gleznotāji mēdza darīt, jo plašākas izstādes

nebija domājamas .. .
Viens no maniem skolniekiem

bija Jēkabs Delle, vēlāk skolotājs un dažu zinātnisku

grāmatu autors. Tas bija cienījama izskata kungs,

garām, gaišām ūsām, pēc nodarbošanās— Aleksandra

tirgus komisārs
.. .

Jēkabs Delle reiz atnāca kopā ar

kādu savādu kungu, par kuru pēc viņa aiziešanas

mums palikušajiem bija gribot negribot labu brīdi jā-
runā un jāzobojas. Sis kungs bija slaika auguma,

platu pieri, ko gandrīz pavisam apslēpa tumšs matu

valnis, nākdams no pakauša uz pieri, kur mēs parasti

sukājam matus nost no pieres. Mēs runājām un at-

zinām, ka tā matus nest tomēr izdevīgi, jo nav va-

jadzīgs spogulis. Visu laiku kungs runāja maz. Bet

ja teica kādu vārdu, tad vispirms to sagatavoja, daž-

dažādi vaibstīdamies, it kā meklēdams tam pielāgot
visu sejas izteiksmi. No nedaudziem vārdiem bija
redzams, ka glezniecība viņam nebija gluži sveša

lieta. Tomēr tas viņu neglāba. Pārāk cienīgā iztu-

rēšanās, makarova apkakle ar plīvojošo kravati, kādu

to vēl tagad valkā prof. Jāzeps Vītols, rūpīgi spodri-
nātas kurpes, pūkaina platmale un pat spieķis, uz-

kārts uz kreisās rokas elkoņa, lika mums nākošo

dzejnieku noturēt par priekšzīmīgu Rīgas pilsoni. Vēl

jautrāki mēs kļuvām, atraduši reālas vērtības uz galda
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stūra, kur viesis visu laiku sēdēdams uz ļodzīga
stiebru krēsla, bija atbalstījis savu elkoni. Tur bija
noliktas divdesmit kapeikas.

Lūk! Nevienam tas līdz šim nebija ienācis prātā —

nolikt uz galda divdesmit kapeikas. Ja visi, kas nāca

būtu to darījuši, būtu iznākusi mēneša īre par dzī-

vokli un vēl visai dzimtai un draugiem labi paēst.
Nākošā reizē, kad ar Delli tikos, man vajadzēja

kaut ko tuvāku dabūt zināt par šo Bārdas kungu, ko

viņš bija atevdis uz izstādi un kas bija pat atstājis

kārtīgu ieejas maksu, un tad es dabūju tik daudz

zināt, ka tas ir kāds skolotājs, bijis par palīgu pie
vecā Zariņa Katlakalnā. Stipri interesējoties par li-

teratūru un vispār esot moža gara cilvēks, pat mē-

ģinot pats rakstīt. Skolā spēlējuši paša sacerēto lu-

dziņu „Meža meitu gūsteknis", kas visiem ļoti pa-

tikusi.

Es nezinu kā tas nācās, — vai Fricis Bārda dzī-

voja vai iebrauca, bet mums iznāca visai bieži satik-

ties pie Delles viņa ērtajā, gaišajā dzīvoklī, tirgus

laukumā, vidus ēkā. Daudzas reizes, kad mūsu Jē-

kabs, uzlicis savu sarkanlokaino ģenerāļa cepuri, ap-

staigāja tirdziniekus, mēs ar Frici Bārdu pārkravā-
jām viņa grāmatu plauktu, kur bija daudz jauku lietu.

Gandrīz viss vērtīgākais, kas patlaban radās vācu li-

terātūrā, bija te atrodams. Tā kā draugs Delle sa-

ņēma diezgan labu algu, nebija precējies un neizdeva

kapeiku nelietīgi, tad varēja labu summu ik mēnesi

ziedot grāmatai. Vajadzēja tikai ierunāties, ka ir pie
Brūnsa vai pie Ķimeļa redzēta tāda un tāda grāmata,
kurai vajadzētu būt labai, un Delle nākošā reizē to

jau izņēma no sava plaukta un glāstīdams ielika tev

rokās. Gandrīz jāsaka, ka šis bagātais grāmatu

plaukts bija Friča Bārdas sacerējums . . .

Toreiz bija liels tapšanas laikmets. Nevien poli-
tikā, bet arī mākslas pasaulē — mūzikā Alfrēds Kal-

niņš un Emīls Dārziņš. Teātrī Biruta Skujeniece, Vi-

jums Vēvers, Rūdolfs Bērziņš. Dziesmā Pauls Zakss
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un Ādolfs Kaktiņš. Rakstniecībā no mūsu gājuma

jau stingri stāvēja uz kājām Skalbe un Akurāters,

pa daļai Kārlis Jēkabsons un Kārlis Krūza. Mēs citi

veidojāmies. Bet Fricis Bārda vēl nebija nekas."

Tālāk Jaunsudrabiņš stāsta, kā Fricis Bārda kļuva

par Staru līdzstrādnieku. Un kad Jaunsudrabiņam
bija jābrauc prom no Rīgas, viņš Bārdu ieteic par
savu vietnieku, proti, par literārās daļas redaktoru.

«Talants sevī augdams bija tā nobriedis, ka bez taus-

tīšanās un meklēšanas uzreiz gāja savu ceļu..
.

Bār-

da drīz vien kļūst pazīstams visā literātu sabiedrībā

personīgi. Viņu labi ieredz Rūdolfs Blaumanis. Viņš
ir tuvs līdzstrādnieks Ķēniņa un Saulieša Zalktī.

Raksta pat satiriskus dzejoļus, ja ir vajadzība. Visi

ir pieraduši pie viņa īpatnējās frizūras, pie viņa ru-

nas veida, pie viņa vārīgās pieskaršanās priekšme-
tiem, pie viņa vienmēr it kā pārspīlētās kārtības ap-

ģērba ziņā, kas mums, īstajiem bohēmas ļaudīm,

agrāk stipri dūrās acīs."

1906. g. Bārda Rīgā savā mazajā istabiņā raksta

dzejiskus tēlojumus: Kapeiciņu, Dzintarbērni un me-

žainis, kas vēlāk sakopoti krājumā Vita Somnium. Šie

tēlojumi vēl izplūstoši, neskaidri savos simbolos. Tē-

lojumā Dzintarbērni un mežainis galvenajā varonī

Gaidā tēlots reakcijas sākumā nošautais Jūlijs Diev-

kociņš, bet tēlots bez veiksmes un stingrākām kontū-

rām. Žurnālā Pret Sauli maija burtnīcā 1906. gadā ie-

spiestajā dzejolī Pievakarē arī atspoguļojas tā laik-

meta noskaņojums, bet diezgan bāli, jo, kā jau teikts,
Fricis Bārda uz revolūciju raudzījās kā uz šausmu

pilniem, neaptveramiem notikumiem.

1906. gadā trešo Lieldienu vakarā Fricis Bārda

ar brālēnu T. Lāci aizbrauca uz Vīni. Nevienam viņš
neko par to neteica, kā visos savas dzīves svarīgos un

izšķirošos brīžos viņš lemj un rīkojas enerģiski un
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noteikti. Bija jābrauc un jāmēģina, varbūt varēs iz-

turēt. Arī šis ceļojums ir grūts un prasa vēl vairāk

drosmes kā toreiz, kad viņš kājām aizgāja no Rum-

biņiem līdz Valmierai. Un šā otrā grūtā ceļojuma
iemesls ir tas pats: lauzt pārāk šaurās ikdienības

robežas, saskarties ar pasaules vējiem.
Vienīgi draugs Delle zināja par Friča Bārdas aiz-

braukšanu. Viņš solīja palīdzēt un arī palīdzēja, cik

vien spēja. Bārda cerēja no Vīnes sūtīt rakstus un

dzejoļus pazīstamajām redakcijām. Honorāra lieta

bija uzticēta Dēliem, bet šie honorāri bija daudz nie-

cīgāki nekā dzejnieks to bija cerējis. Bārdām to-

reiz maksāja 5 kap. par prozas un 10 kap. par dzejas
rindiņu. Jēkabam Dēliem Bārdas dzīvē apmēram tā

pati loma kā Grestem Blaumaņa dzīvē: nekad viņš
neliedzās draugam sniegt palīdzīgu roku. Viņš pats

nebija dzejnieks, bet sevī nesa stīgas, kas ska-

nēja no katra pieskāriena, — tikai vārdos tvert viņš
to neprata.

Bārda pierakstās Vīnes universitātē par brīvklau-

sītāju. Visvairāk viņu saista literātūras vēsture, filo-

zofijas un psīcholoģijas priekšmeti. Bibliotēkas un

lekcijas universitātē aizņem daudz laika. Sākumā

garastāvoklis pacilāts: beidzot nu varēs atdzerties, bei-

dzot visi avoti būs pieejami! Bet prieks un brīvības

izjūta visai īsi. Līdzekļi no dzimtenes nāk ļoti ma-

zos apmēros. Bārda un Lācis dzīvo ļoti taupīgi. Paši

gatavo ēdienu uz mazas spirta virtuvītes, — kartu-

peļus un tad rīsus, un tad atkal kartupeļus. Drīzi

vien Fricim Bārdām jāgriežas pie ārsta, un diagnoze
skan: Nierenbeckenkatarrh. Vēstulēs valda depresija.
Rudenī viņš raksta draugam Dēliem: „Brīžiem man

uznāk trakas ilgas pēc dzimtenes, pēc pazīstamiem.. .

pats nezinu, ko būtu devis, ja varētu uz kādu stundu

kur kopā nosēsties un izrunāties. Pašlaik sāk nākt

neizsakāmi sēri maigie rudens brīži". Šais nedaudza-

jos mēnešos viņu bez vecās nieru kaites vēl piemeklē
zobu sāpes, ausu iekaisums, plaušu katarrs. Arkārtī-
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gais gribas spēks uztur izvārgušo, nepareizi baroto or-

ganismu. Viņš aizbrauc ekskursijā Alpu kalnos. To

grandiozitāte viņu aizrauj — „kādu iespaidu īsti šādi

kalni atstāj, to grūti izsacīt, ja nav redzējis, bet katrā

ziņā ir kaut kas neparasts, varens un pārsteidzošs".
Bet ne skaistā daba, ne gudrās lekcijas, ne bagātās
bibliotēkas viņu neatsvešina dzimtenei. Taisni gu-

ruma brīžos viņa ilgas visspēcīgākas. Un atkal jā-
apbrīno viņa izturība. Par spīti šaurajiem apstākļiem,

jā, pat trūkumam, par spīti slimībai, viņš tomēr vēl

grib izturēt Vīnē, jo viņš taču braucis šurp, lai mā-

cītos, lai gūtu to, ko dzimtenē nevarēja gūt, lai pa-

kāptos augstāk un redzētu tāļāk. Pirmās rudens die-

nās dzimtenes ilgas viņam uzbrūk ar pārvarīgu

spēku. Brālim Kārlim viņš raksta 1. septembrī
1906. gadā: „Tā tad šī pirmā vasara manā mūžā, kur

visi mūsu pļavu ziedi krita pār izkapti un sakalta,

bez kā es vienu būtu redzējis, kur bērzi izplauka un

laikam jau dzeltēt sāk — bez manis . . . Smieklīgi

jau nu tas drusku ir, ka es to saku, vismaz ne katrs

to pareizi sapratīs: kad es par to tā labi iedomājos —

man asaras sanāk acīs". Vīnē viņš uzraksta: „Kā

mana dzimtene bēdza un atgriezās", „Kā laime nāca",

„Dzīvība", kā arī vēl vienu otru tēlojumu un dzejoli.
Nāk dienas, kur viņš ne vairāk kā desmit minūtes

spēj staigāt — pārāk stipras uzmācas sāpes. Bet viņš

nežēlojas. Spītīgi viņš iztur cerībā, ka nāks labākas

dienas, un tad atkal varēs studēt. Draugam Dēliem

viņš raksta, ka tādā stāvoklī negrib mājās atgriez-
ties: „Tādēļ desmit reizes labāk ir sacirst zobus un

ciest vienam." —

Vīnē viņš iepazīstas ar impresionistu Pēteri Al-

tenbergu, kura fragmentārie tēlojumi un aprautie tei-

kumi neapšaubāmi ietekmējuši Bārdu. Bet šī ietekme

ir bijusi vairāk ārīga, pasaules uzskata ziņā Bārda

gāja citus ceļus nekā smalkais skeptiķis un sensuālists

Pēteris Altenbergs. Arī kāda sieviete, ungāriete Ella

Scinnere, pavīd viņa Vīnes gaitās. Bet Bārda ir pārāk



XXIII

kautrs un atturīgs, lai grodāk sašķetinātu simpātijas

pavedienu. Saista kopīgas literāras intereses. Bārda

apbrīno šās sievietes gara rotaļību. Šai draudzībai,

ja to tā vispār varētu saukt, ir tīri impresionistisks
raksturs — atsevišķi spoži mirkļi, rudens saules dzid-

rināti. Tad Bārdas veselības stāvoklis top tik slikts,

ka viņu aizved uz slimnīcu — Wiener Allgemeines
Krankenhaus. Tur viņam jāguļ no 7. decembra 1906.

līdz 14. janvārim 1907. g. Ziemsvētki tur jāpavada un

jāsagaida Jaunais gads. Ella Hedviga Scinnere viņu
apmeklē slimnīcā, viņa atnes kādu ziedu, smaidu,

laipnu vārdu, bet kad viņa aiziet, Fricis Bārda ne vi-

sai daudz par viņu domā. Adventes laikā, slimnīcā

gulēdams, viņš raksta dzejoli Mana dzīvība, kas nāves

tuvuma apdvests un pieskaitāms nedaudzajiem Bār-

das drūmiem nāves dzejoļiem:

„Mana dzīvība vientuļa svecīte

Egles zariņa galiņā meža vidū.

Ap sveci tik plivinās zil-zaļas liesmiņas —

Malduguns liesmiņas — manas dziesmiņas .

Balta ir egle un balts ir mežs;
Zem egles balts ģindenis ar izkapti sēž.

Kad ģindenis celsies — apbirs sniegs,
Svecīte dzisīs, mani apņems salds miegs .. .

Tumsa pār mani klāsies
.

. ."

Iznācis no slimnīcas, viņš no Vīnes dzīves kāriem

malkiem tver, ko vēl spēj un tad, pavasarim iestājo-
ties, atgriežas dzimtenē.

No Vīnes viņš Jaunsudrabiņam aizrakstījis kar-

tiņu (tā ir vienīgā vēstule, ko Bārda Jaunsudrabiņam

rakstījis). Uz kartiņas ir kādas skulptūras attēls ar

parakstu: „Befreiung der Ģuelle", un pats Bārda uz-

rakstījis: „Auch wir mussen eine Quelle befreien".
Vīnes laiks palīdzēja Bārdām atbrīvot iekšējo

avotu. Viņš vairs nešaubījās par savu ceļu, bet

tikai reizēm šaubījās, vai būs spēka to piepildīt. Tā
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varbūt katras aizbraukšanas dziļākā jēga: zināt, pie
kā jāatgriežas un kādēļ jāatgriežas. Faktiski Bārda

nebija gandrīz nekā guvis. Uz abitūriju viņš nebija

sagatavojies. Šis sapnis bija jāaprok. Jēkabs Delle

savās atmiņās stāsta, ka Fricis Bārda no Vīnes pār-
braucis visai saguris un depresīvā garastāvoklī. Pie-

vienosim šeit kādu no Delles atmiņu lapiņām, kas

raksturo toreizējo Fr. Bārdas noskaņojumu:

„Agrs rīts. Fricis pārbraucis no Vīnes. Noguris

viņš sēd un vēro manus zīmējumus pie sienas, kādi

nu viņi tur bija. Piepeši viņš ceļas, satver mani,

purina un skūpsta. Tad pieved mani pie mazas ski-

cītes, uz kuras attēlots kapsētas stūrītis ar pussakri-
tušiem krustiņiem. „Te," saka viņš, „uz šī krusta

raksti: pirmā mīlestība, uz šī te — bērna ticība, un

te — sapnis par ,
bet te būs jauna bedre izrakta.

Pie tās stāv neizsakāmu sāpju sagrauzts cilvēks, kas

aprok pēdējo cerību savā dvēseles kapsētā".
Vēlākos gados viņš nelabprāt runājis par Vīnē

pavadīto laiku: pārāk daudz viņš toreiz bija apracis,
bet tomēr arī guvumi bija nenoliedzami: lielpilsēta

viņam bija rādījusi garīgās dzīves bezgalīgi plašās ie-

spējas. Svešumā viņš bija mācījies vēl skaidrāk sa-

skatīt savas mājas. Viņš bija remdējis savas gara

slāpes, bet ne mirkli netapis neuzticīgs dzimtenei.

Bārda ir tas mūsu dzejnieks, kas sevī vieno izsmal-

cinātā pilsētnieka garu ar balto bērzu piešalkoto dvē-

seli. Simbolistiski viņš to izteicis bērza un lauru

koka salīdzinājumā. Viņš norauj lapu no lauru koka,

viņš apbrīno to, šī lapa viņu saista, bet gara acīm viņš

redz savas dzimtenes bērzus, un tie viņam šķiet nesa-

līdzināmi skaistāki.

Barda tvēris neparasti plašus apvāršņus. Ta

liecina viņa Rumbiņos atstātā bibliotēka*), to lie-

*) Sk. manu disertāciju.
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cina viņa lekcija par romantismu, kur viņš ne

tikai piemin kādus piecdesmit autorus, bet pie-
min viņus tā, ka mēs nešaubāmies, ka Bārda

viņus tiešām pazinis. No svešvalodām Bārda labi

prata vācu un krievu valodu. Vācu valoda un

kultūra viņam bija tuvāka nekā krievu, un tas arī

labi saprotams. Krievu birokrātija bija tā, kas viņu
nomāca skolas gados. Vācu valodu viņš iemācījās

Zariņa ģimenē un Vīnē un iemācījās tādēļ, ka pats
gribēja. No krieviem, viņam vistuvāks bija Ļermon-
tovs, ar savām platoniskām ilgām pēc pilnīgākas dzī-

ves. Tolstojs un Dostojevskis likās pārāk kolosāli,
bet Tolstoja stingri ētiskās prasības tuvākas par Dos-

tojevska traģisko pasauli. No krievu simbolistiem

viņš daudz mācījies. Dažbrīd viņš tos apbrīnoja līdz

entūziasmam. Antons Austriņš savās atmiņās stāsta,

cik ļoti Fr. Bārda bijis sajūsmināts par Sologubu:

„Kad pie mums Rīgā ciemojās Valerijs Brūsovs,
otrs krievu dzejnieks, Sologubs, noturēja lekciju, un

pēc tam viņu, turpat Latviešu biedrībā, uzlūdzām uz

glāzi vīna. Intimā pulciņā Sologubs starp citu nola-

sīja savu brīnišķīgo trioletu:

„Diena jauka tik pret vakaru,
Dzīvi skaidro nāves tuvums."

Bārda teica man paklusām: „Vai zini, man tas Solo-

gubs patīk daudz labāk nekā Brūsovs." Kad viesis

beidza lasīt, Bārda aizkustināts sacīja: „Atļaujiet jūs,
Fjodor Kuzmič, nobučot?" — „Bučojiet", atbildēja

Sologubs savā parastajā vienaldzībā. Un viņi sabučo-

jās." (Pēdējā Brīdī 13. 111 1929. g.)

No vācu klasiskās literātūras viņam, kā gandrīz
visiem mūsu dzejniekiem, visvairāk nepieciešams bija

«atturīgais Gote". Viņš Goti nosauc par kalnu. Gote

viņam ir dzīvs kļuvis universs. Par Goti viņš saka:

„Grūti izšķirt, vai Gote bijis lielāks filozofs vai māk-
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slinieks, katrā ziņā filozofs viņā bija patstāvīgāks."
No Gotes bezgaldaudziem starojumiem viņam tuvs

bija nevis Gotes Fausts ar divām dvēselēm krūtīs, kas

tik tuvu pieskaras Raiņa Jāzepam, arī ne Gotes svē-

tuma pārdzīvojums, kas to padarīja par Aleksandra

Dauges mīļāko dzejnieku, varbūt arī mazāk Gotes

universālisms, kas tik ļoti saistīja Poruku, Bārda Go-

tes mākslā mīlēja panteistisko, resp. panenteistisko

noskaņojumu, Gotes brālības izjūtu ar visu esošo.

Un tad, protams, tuvi viņam bija vācu romantiķi, —

Holderlins un Novāliss. Ir jāšaubās, vai Bārda daudz

lasījis pašus vācu klasiskos romantiķus, neapšau-
bāmi ir, ka viņš viņus iemīlējis no Dilteja grāmatas —•

Das Erlebnis und die Dichtung, kur plaša eseja vel-

tīta kā Novālisam, tā arī Holderlinam. Šo grāmatu es

atradu Rumbiņos atstātajā bibliotēkā. Daudzi pasvīt-

rojumi liecina, cik uzmanīgi Bārda to lasījis, un zī-

mīgi — tos pašus citējumus, kurus Diltejs min savā

grāmatā, mēs arī sastopam Bārdas lekcijā par roman-

tismu. No vācu modernistiem viņš smalkjūtīgi at-

minēja Rainera Maria Rilkes nozīmību. Mazā Rilkes

grāmata — Geschichten vom lieben Gott, arī atrodama

viņa bibliotēkā. Un nenoliedzami, ka šis dvēselīgi
smalkais pustoņu mīlētājs Bārdām bijis dārgāks par

impresionistu Altenbergu vai Flaišlenu. Dautende-

jam viņš piešķīra pārāk lielu nozīmi, Stefanu Georgi

apbrīnoja attālumā, Hugo fon Hofmanstāls viņu ie-

tekmējis ar savu rezignēto toni, tāpat kā Richards Dē-

melis ar savu neapvaldīto kaisli.

Visvairāk Frici Bārdu interesēja rakstnieki, ku-

rus viņš pats sauca par „divdabniekiem", proti, do-

mātāji rakstnieki, problēmu risinātāji kā Tolstojs, Ib-

sens, Poruks. Dzeja vien viņu neapmierināja. Viņu

saistīja tie darbi, kas izraisa tieksmi pēc pilnīgākas
dzīves, kas izraisa jaunus domu un jūtu satvarus.

Bārda pats ir teicis, ka katrs liels dzejnieks ir arī

liels domātājs. Savos divos dzejoļu krājumos viņš
risina pasaules mīklu: „Trīs lietas mani moka no ma-
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zotnes — kas biju, kas esmu, kas būšu es". Savos

teorētiskajos rakstos —un tikai tagad, kur tie vairs

nav izbārstīti periodikā, bet sakopoti krājumā, varēs

spriest par tur izteikto domu bagātību — viņš tver

neparasti plašus lokus, iepazīstinādams latviešus ar

daudziem Vakareiropas domātājiem, kas tikko bija

parādījušies pie Eiropas apvāršņa. „Liels gars agrāk
vai vēlāk nonāk pie mūžīgiem vērtības jautājumiem",
Bārda saka kādā savā teorētiskajā rakstā. Šos mū-

žīgos vērtības jautājumus viņš tēlā tvēris savā dzejā,
savos teorētiskajos rakstos viņš tos iztirzājis prozas

valodā. Rakstā Mākslas attiecības lasām: «Cilvēks

pēc savas dabas ir paradīzes iemītnieks;
. . .

tekošs

ūdens, kas slacina paradīzes dārzu, ir radošais gars,

un četras upes, kas barojas no šī ūdens ir — māksla,

reliģija, zinātne un filozofija." Bārda dzēra no vi-

sām šīm četrām upēm. Viņam nepietika ar literātūru

un mākslu vien, viņš lasīja un sevī pārdzīvoja tā

laika ievērojamākās zinātnes, reliģijas un sevišķi fi-

lozofijas grāmatas. Viņš tiecās pēc noslēgta pasaules
uzskata. Viņš tiecās pēc sintezēs, pēc filozofijas un

reliģijas, pēc zinātnes un mākslas, pēc prāta un jūtu
sintezēs, bet dzejā viņš to izteicis tā: «atziņa un mī-

lestība ir viens, un mūžība ir viņu mērs."

Rumbiņos atstātā bibliotēka, kā arī viņa lekcija

par romantismu liecina, kas bijuši viņa filozofiskie

ceļa rādītāji. No seniem grieķiem te vispirms jāmin
Platons ar savu mācību par to, ka šī pasaule nav vie-

nīgā. Dziesmās un Lūgšanās lasām gluži platoniskus
vārdus:

Un beigās tak viss nemiers meklēšanās manās

Ir skumju tik un sāpju pilna atgriešanās
Pie dzīvības un gaismas pirmavota,
No kura man šī dvēsles uguntiņa dota.

Tik atcerēšanās — šī atzīšana visa!

Lūk, skumju cēlonis: reiz bija gaišs, tad — dzisa.
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Un pilnība, šī ilga visusvēta —

Ir tumša atmiņa no vienreiz pazaudētā.

Atmiņas par pazaudēto pilnību cilvēkam nedod

miera — šī platoniskā doma šur tur izmanāma Bār-

das dzejā. Tā, piem., Tunelī: visa šī dzīve ir tumšs

tunelis, kur viņa sākās, bija gaisma, kur viņa beigsies,
atkal būs gaisma — „tik tagad vajaga pa smagu
tumsu iet."

Tāpat arī Bārdas mīlestības izpratnē, kaut gan

mazāk nekā Poruka pazīstamajā rakstā — Mīlestība

dabā un dzejā, — izjūtams Platona tuvums. Dārgas
viņam bija Plotina Eneades, Plotina ekstāze, skurbu-

ma pilna saplūšana ar pirmsākumu un šā filozofa mā-

cība, ka visām lietām jāpieiet ne tikai ar domātāja,
bet arī ar mīlētāja skatu, un beidzot Plotina doma par

to, ka skaistais ir arī labais. Herakleitu, kas par visu

lietu tēvu uzskatīja karu, viņš labprāt citēja. No

jaunlaiku filozofiem viņš apbrīnoja Kantu, kas pēc
viņa domām satriecis prāta visvarenību. Rakstā

Prāts un mūžības jautājumi lasām: „Mēs varam ar

pilnu tiesību sacīt, ka Kants ir viena no visaugstākām
virsotnēm cilvēka gara pasaulē, kādas pavisam va-

ram saskaitīt kādas piecas, sešas". Šopenhaueru, par
kuru Bārda izteicās, ka tas esot „visu nicinošs un bei-

gās visu nicināts," mēs atrodam viņa bibliotēkā, bet

mazāk to izjūtam viņa dzejas dārzā. Toties Nīče,
šis „brīžam visnežēlīgākais dvēseles chirurgs" — vi-

ņam, gluži kā Porukam, bija nepieciešams balsts.

Lekcijā par romantismu viņš Nīči piemin deviņas
reizes un nosauc to par pēdējo lielo romantiķi, „kas

nīst katru šablonismu un mēchanisku sistēmu".

Vēstulē līgavai viņš saka, ka Nīčes dažos aforismos

ir vairāk prāta nekā dažos biezos sējumos. Nīčes

vītālisms, viņa aktivitāte, viņa rigorozā prasība iz-

kāpt ārā no dzīvnieku valsts un kļūt par pārcilvēka

priekšnojautu — visu šo domu atblāzmu atradīs Bār-

das dzejā tas, kas prot meklēt. Džordāno Brūno vi-
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ņam palīdzēja noskaidrot savu panteistisko, resp. pa-
nenteistisko pasaules uzskatu. Ļoti zīmīga ir viņa
interese par Bergsonu, kuru viņš nosauc par mūs-

dienu ģeniālāko filozofu un intuitīvās filozofijas no-

dibinātāju: „nākotnes prātu valdnieks būs Bergsons,
šis visemocionālākais filozofs, drošais brīvas gribas
kareivis". Savas atziņas par Bergsonu viņš izsaka

rakstā „Domas par reliģiju" un arī „Māksla un ais-

tētika". Bārda neprata franču valodu. Kad viņš

rakstīja par Bergsonu 1911. gadā (Māksla un aistē-

tika), tad Bergsona galvenais darbs „Radošā evolū-

cija" (L'cvolution creatrice 1907) vēl nebija iznācis

ne vācu, ne krievu tulkojumā, bet Bārda labi pazina

Bergsona darbu par laiku un gribas brīvību, ko lasīja
krievu tulkojumā —BpeMH h CBo6o/ia bojih. Šis fakts

vien jau liecina, cik uzmanīgi viņš sekojis izcilākiem

notikumiem Eiropas gara kultūrā. Ja nemaldos, tad

Bārda arī bijis pirmais, kas latviešus iepazīstinājis ar

Lipsa iejušanās teoriju. Viņš pievienojās Lipsam,
teikdams, ka iejušanās ir katras aistētiskās emocijas
pamatšūniņa. Tikpat intensīvi kā reliģiski un filozo-

fiski jautājumi viņu saistīja aistētiskās problēmas; ja

parces nebūtu pasteigušās pārgriezt Friča Bārdas dzī-

ves pavedienu, tad droši vien, viņš būtu kļuvis par

latviešu aistētikas ciltstēvu. Viņa bibliotēkā mēs atro-

dam Šaslera aistētikas vēsturi un daudzus citus sīkā-

kus darbus par aistētiku. Mazā Rumbiņu bibliotēkā,

kur jauna grāmata varēja rasties tikai tad, ja miesai

atrāva reizēm visnepieciešamāko, pārsteidz Benedeto

Kročes (Croce) Aesthetik als Wissenschaft des Aus-

drucks. Itāliešu valodā šī grāmata iznāca 1902. gadā
un tai pašā gadā arī vācu valodā, un nedaudz vēlāk tā

jau atrodas mūsu Zemes dēla rokās. Nav iespējams
šeit sīkāki apstāties pie visām Bārdas iemīļotām grā-

matām, bet daži spilgtākie piemēri bija jāmin, lai no-

jaustu domātāja Bārdas nopietnību un saprastu, ka

grāmatas bija viņa augstskola, kurā viņš visai sekmīgi

studējis. Pētītājs, kas izseko šīm viņa skolas tekām,
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nevar neapbrīnot viņa patstāvību, smalko gaumi, aso

intellektu un drošo spriedumu. Ja vienā teikumā gri-
bam satvert Bārdas lasīto un iztirzāto grāmatu kvin-

tesenci, tad jācitē viņa paša vārdi: „Gars pieteic cīņu

matērijai" (Lekcija par romantismu).
Fricis Bārda ir tas mūsu dzejnieks, kas saņēmis

neparasti daudz ārzemju ietekmējumu. Salīdzinot

viņa dzejoļus ar tā paša laikmeta Vakareiropas dzeju,
manām, ka viņš daudz mācījies no citiem paraugiem
un vienu otru metaforu un salīdzinājumu tīri mēcha-

niski pārņēmis. Bet par spīti šiem daudzajiem ār-

zemju pavedieniem, Bārda tomēr ir izaudis latviešu

pasaules uzskata paklāju. Katrs dzejnieks, lai cik ba-

gātas mantas pārnes no ārzemju mantu krātuvēm,

vienmēr ir saistīts ar savu tautu. Bārda pats to tik

skaidri pateicis: „Mēs katrs sevī nesam savas tautas

pagātni, tikai tā guļ kaut kur tumsā, zem skaidrās

apziņas sliekšņa un tādēļ tik grūti pieejama." Un

dzejā to pašu: „Tu (tautas dvēsele) pār mums visiem

lidinājies klusi un liec mums iet, kur nogrimušie
zelta zvani dzīlē dzied", un „dzimtene, tās saule,

vējš un gaiss un latvju mēles maigums burvīgais" —

ir ne tikai nejauši pavedieni viņa dzejas paklājā, bet

veido tā iezīmīgo rakstu.

Daiņu pasaule Fricim Bārdām, līdzīgi Porukam,

bija pasveša. Barona daiņu krājumu viņš neabonēja,
kaut gan par to izteicās ļoti atzinīgi, ka tas esot mūsu

tautas dziesmu kanons. Iztirzājot Raiņa Pūt vējiņi,

viņš Rainim pārmet, ka tas nepareizi izlietojis tautas

dziesmas un patvaļīgi tās sagrozījis. Ir viņam atse-

višķi dzejoļi, kuru virsraksti ir tuvi tautas dziesmām:

Bārenītes dziesmas, Karā kautas dvēselītes, Latvju

daiņas — bet tautas dziesmu garu un formu mēs šeit

velti meklēsim. Cik neveikli, piem., skan:

Lēni, lēni — viegli, viegli

Sniedziņš lido balts un kluss

Aijā mīļā dvēselīte,
Karā kauta, nemirus'.
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Dzejoli „Kara kautas dvēselītes" Fricis Barda

gan mēģinājis rakstīt tautas dziesmu trochajā:

Karā kautas dvēselītes

Zilos mēnešdārzos līgo,
Uzvaras un cīņas dziesmām,

Sidrabotas kokles stīgo v. t. t.,

bet te ceturtā zilbe gan gara, gan uzsvērta, ko daiņu
pantmērs necieš.

Kā jau teikts, Bārdas mājās daiņas maz tika dzie-

dātas, bet Bārda auga un dzīvoja Latvijā un auga un

dzīvoja tai laikā, kad interese par mūsu folkloru jau
bija ļoti moža. Krišjāņa Barona krājums noslēdzās

1915. gadā, Anna Brigadere savā Sprīdītī (1903), Rai-

nis lugās Uguns un nakts (1907), Zelta zirgs (1910),
Pūt vējiņi (1913), bija izlietojuši tautas dziesmu mo-

tīvus. Nesaprašanā Fr. Bārda noraudzījās uz šiem dar-

biem. Ar cieņu viņš izturējās pret tautas dziesmām,
kā pret kaut ko vērtīgu, bet viņam iekšķīgi svešu.

Un tomēr — viņa dziesmu koks nes to pašu
smaržu, ko jūtam latvju daiņās. Un tas jau arī citādi

nemaz nevar būt, jo Bārdas dziesmas un lūgšanas ir

izaugušas no latviešu zemes, no tās pašas zemes, no

kuras izaugušas mūsu daiņas.
Latviešu rakstnieku darbus Bārda lasīja mazāk

aizrautīgi nekā ārzemju grāmatas. Maizes darbs viņu

spieda par vienu otru rakstīt recenzijas, bet nevarētu

teikt, ka šīs recenzijas rakstītas ar lielu iejūtu. Fricis

Bārda skumst, — „mēs lielām tautām krietni vien

pakaļ palikuši. ..
nav mums pirmās šķiras ģēnija,

nav pirmās šķiras velna". No latviešiem viņš vienīgi
uz Poruku attiecina epitetu ģeniāls. Viņu arī Bārda

visbiežāki piemin, un viņu pieminot, Bārdas balss

top klusāka un izteiksmīgāka. Pareizi viņš aiz-

rāda, ka Poruks pāragri gājis bojā tādēļ, ka latviešu

sabiedrība nebijusi pietiekami atsaucīga. Zīmīgs ir

viņa spriedums: „Priekš tautas — Blaumanis, priekš
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izņēmuma dabām, varoņiem, ģeķiem, ģēnijiem — Po-

ruks". Blaumaņa nāves dienai viņš gan veltījis dzejoli,
bet tas nepieder pie labākiem un, Blaumaņa kopotos
rakstus lasot, viņu pārņem «vakardienas sajūta". Viņš
Blaumani gan sauc par klasiskā tipa dzejnieku, pieme-
tinādams, ka ar to negribētu Blaumani nosaukt par
īstu klasiķi. Vistuvāks, šķiet, viņam bijis Skalbe, kas

tikai vienu gadu vecāks nekā Bārda un par kura

dzejām viņš teicis, ka tās nevarot lasīt skaļā balsī. Sa-

vāda bija viņa izturēšanās pret Raini. Raiņa „Pūt

vējiņi" viņš nosauc par „stipri vāju darbu" un mērī

to ar Tristāna un Izoldes mērauklu. Uldi viņš no-

sauc par rupju, brutālu vīna brāli, kas „vakarā gra-

sās palikt par Romeo". Viņš par Raini runā ar vis-

lielāko cienību, viņš slavē Raiņa „visuma sajūtu", bet

iekšķīgi Rainis viņam bija svešs. Šis svešums viņu

mocīja un kādas savas recenzijas beigās, it kā atvai-

nodamies, viņš saka: „lai nedomā, ka Rainis man nav

mīļš". Viņš biedē no pārāk asiem spriedumiem, lai

Rainis priekšlaicīgi neaizietu bojā, kā nesapratēju
dēļ bojā aizgājis Poruks.

Arī pret Aspaziju viņš nejuta sevišķas simpātijas,
kaut gan savos rakstveidā izteiktajos spriedumos cen-

tās būt labvēlīgs. Viņš viņai pārmet rētoriku, parup-

jus efektus, seklumu. Vēstulē viņš izsakās atklāti:

„Es rakstu pašreiz recenziju par Aspaziju un gribētu
viņai kādā vietā tā drusku sadot, bet nemaz nevedas."

Akurāters, kas četrus gadus vecāks par Bārdu,

arī neatrada tuvāku kontaktu ar Bārdu. 1905. gada
Akurāters Bārdām bija pārāk skaļš un patētisks.
Rakstot recenziju par Akurātera dzejoļu krājumu
Bez svētnīcas, viņš autoru nosauc par noārdītāju, jā,

pat par nihilistu. Recenzija par krājumu Sirds varā ir

pozitīvāka, tāpat arī recenzija par Saules gredzenu.
Vēlāk polemiskais tonis starp abiem dzejniekiem
zuda, bet draugi viņi nekad nav tapuši. Bārda bija

ārkārtīgi jūtīgs pret katru skaļumu. Katrs smalkjū-
tības trūkums viņu sāpīgi aizskāra un tādos gadīju-
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mos viņš reizēm reaģēja pārāk asi. Tā, piem., recen-

zējot kādu grāmatu, viņš raksta: „No vāka rēgojas

pretim Madernieka smagās dūres pēdas." Upītim viņš

pārmet rupjumu, par Dambergu viņš saka, ka tas esot

flegmātiski gurds un nosauc to par nepieaugušu

sirmgalvi. Zīmīgs ir viņa spriedums par Papardi:

«dzejojošs intelliģents" un par Plūdoni: «vulkānisks

dzejnieks". Ļoti dzirdīga bija viņa auss, lai uztvertu

klusus, smalkus toņus un pustoņus. Viņš viens no

pirmiem, kas slavējis Elzu Stērsti (toreiz Naurēnu

Elzu), atzīmēdams viņas izkopto intelliģenci. Ļoti
smalki viņš arī uztvēris Annu Brigaderi: «Anna Bri-

gadere latviešu dvēseli ir izteikusi ja ne visspilgtāk,
tad katrā ziņā vistīrāk." Šai rakstā arī izpaužas Bār-

das lielā cieņa latviešu sievietes priekšā: «Latviešu

sievietei jau vienmēr no pašas sirmās senatnes ir mir-

dzējis radītājas aureols ap gaišo pieri."

Atgriezies no Vīnes, kur šai nepilnajā gadā trū-

kums, slimība un gara slāpes bija viņa uzticamākie

pavadoņi, viņš nebrauc uz Rumbiņiem, pēc kuriem

ilgojas sirds, bet paliek Rīgā, kā to liek prāts. Viņš

apmetas Rīgā pie uzticīgā drauga Delles, Stabu ielā

55. Viņš iestājas Staru redakcijā, kur vada zināt-

nisko un kritisko nodaļu Varavīksni, bet ar to, pro-

tams, eksistencei nepietiek, un tā viņš vēl pieņem
latviešu skolotāja vietu Korti vīriešu proģimnazijā

(1907. —1914.). Tā kā atalgojums nav visai liels, ar

privātstundām vēl jāpiepilda robi. lestājies reakci-

jas laikmets. Daudzi krituši revolūcijas cīņās, citi

ieslodzīti cietumos, aizraidīti trimdā. Vispārīga de-

presija. Pārkrievošana skolās un vispār kulturālajā
dzīvē. Tas bija tas laiks, kad aptumšojās Poruka

prāts, kad Zeltiņa naktij neuzausa rīts, kad Emīlam

Dārziņam nāve likās vieglāka par dzīvi. Un tomēr —
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arī šai tumšajā laikā izcīnījās viens otrs gaismas
stars: tiek dibinātas pirmās latviešu privātās vidus-

skolas: Maldoņa, Draudziņas, Ķēniņu, Olava, kur

māca latviešu valodu un latviešu literātūru. Šai laikā

Ķēniņš kopā ar Bārdu, Saulieti, Plūdoni un citiem

raksta satīriskajā krājumā «Ziemelis Vētītājs" (1908),
Bārda tur graiza sociālus un individuālus netikumus,
satirizēdams par tā laikmeta šaurību, izsmiedams ne-

taisnos kritiķus.
Fricis Bārda nevarēja pievienoties ne kreisajiem,

ne labajiem, — pārāk šauri viņam likās kā vieni, tā

otri. Labi bija, kad vismaz uz īsu laiku varēja izrau-

ties no Rīgas un kopā ar Delli aizbraukt uz Lielrendu.

Šīs īsās brīvdienas gaiši uzglabājušās Jaunsudrabiņa

atmiņā:
«Neaizmirstami dus atmiņā kāds skaists pava-

sara cēliens pie Rendas ezera, kur mežainā krastā pa-

laidām savvaļā nedēļas divas. Delle te bija puslīdz

mājās, kā viesi — Fricis Bārda, Artūrs Bērziņš, ne-

laiķis gleznotājs Pēteris Kalve un es. Kalve bija
mūžam čakls. Krāsu kasti plecos, platmale uz acīm,

viņš skrēja nosvīdis pa apkārtni un gleznoja aizgūt-
nēm. Artūrs Bērziņš tulkoja Vēstnesim romānu. Mēs

ar Delli braukājām pa ezeru velcēdami. Bet Bārda

nedarīja nekā. ViņŠ lēnām kaut kur gāja un nāca

atpakaļ, skatījās, acis piemiedzis, ziedošajās egļu ga-

lotnēs, vai zvilnēja kaut kur zāles zaļumā. Kad mēs

izbraucām malā ar lomu, un gadījās tuvumā Fricis,

viņš pienāca, saņēma ar divi pirksti līdaku aiz mu-

guras, kā mēdz saņemt vēzi un pacilāja. Tā bija visa

viņa līdzdalība mūsu priekos. Bet par to, kad nāca

vakars, mēs Frici Bārdu iecēlām ezera salā, kas pa-
cēlās no ūdens, mājai tieši pretim, kā skaists, tikko

uzplaukušiem kokiem apaudzis uzkalniņš. Tur vi-

ņam vajadzēja koncertēt, kad saule bija norietējusi.

Viņš diezgan labi spēlēja vijoli un mums patika klau-

sīties skaņās, kas kļuva it kā valgākas, nākdamas

pāri ūdenim. Kas zina, cik šī jaukā nekā nedarīšana
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tomēr varēja būt auglīga. Varbūt daudzi no Bārdas

skaistajiem dzejojumiem te ņēma savu sākumu."

(Jaunākās Ziņas, 2. 11. 34.).
Delle arvien vēl tas, kas roku sniedz grūtajā

brīdī. 1908. gadā Delle bija aizbraucis uz Lielrendu.

Bārdu atstādams savā dzīvoklī. Kad Bārdām uzmācās

viena no viņa parastajām slimības lēkmēm, viņš ai-

cina Delli atbraukt. Ir karsta vasara, ceļš no Liel-

rendas uz Rīgu garš un sarežģīts, bet Delle tūdaļ

brauc, kā vispār vienmēr, ja vien to spējis, pildījis
drauga lūgumus.

Rīgā Fricis Bārda strādā Staru redakcijā. Staros

iespiež Fr. Bārdas dzejas un viņa vienīgo tulkojumu —

Oskara Uailda Florentisko traģēdiju, ko Fr. Bārda

bez sevišķas veiklības tulkojis no vācu valodas. Staros

(1907. g. Nr. 12) atrodam arī vietējā vācu dzejnieka
Maksimiliana Heinrichsona (kas gan citādi nav kļuvis

pazīstams) veltījumu Fricim Bārdām: Ziemas svētku

nakts. Tas mazs, impresionistisks dekadenta uzme-

tums ar daudziem jautātājiem, domsvītrām un ne

visai daudz domām. Tur valda tas pats slimīgi ero-

tiskais noskaņojums kā Friča Bārdas Zilajā Ugunī.
Kad Staru redakcija sāk labvēlīgi izturēties pret
marksistiem, un izdevniecību no M. Buclera pārņem
E. Ēķis, Bārda aiziet no turienes un savu darbību

visvairāk koncentrē Ķēniņa Zalktī. Zalktis pāri ro-

mantismam tiecās uz klasicismu, meklēja zelta vidus-

ceļu starp dekadentismu un sociālismu, tiekdamies

saglabāt savu neatkarību kā no vieniem, tā no otriem,

lielu vērību piešķirdams tīri aistētiskajai problēma-
tikai, un tādēļ arī Zalktis bija tik tuvs Fricim Bār-

dām.

1908. g. viņš iestājas Ķēniņa reālskolā par lat-

viešu valodas skolotāju (1908. —1913.). Anna Rūmane-

Ķeniņa vadīja meiteņu ģimnāziju, Atis Ķēniņš reāl-

skolu zēniem. Fricis Bārda strādāja reālskolā. Savā

skolā Ķēniņi bija pulcinājuši daudzus no mūsu ievē-

rojamiem māksliniekiem: Saulieti, Failiju, J. Mader-
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nieku un citus. Ar Ķēniņiem Fricis Bārda bija drau-

dzīgās attiecībās, — saistīja skola, izdevniecība, cīņa

par latviešu kultūru. Labprāt Fr. Bārda gāja ciemos

pie Ķēniņiem, brauca līdz uz Varnovicas muižu, kas

toreiz Ķēniņiem piederēja un kur dzīve šalca plašos,
jautros viļņos. Ar Ati Ķēniņu viņš kopā fotografē-

jās, viens otram viņi lasīja priekšā savus dzejoļus,
bet tu-draugi nebija. Atcerēdamies ar Bārdu kopā
navadītos gadus, Atis Ķēniņš tik zīmīgi izteicās sa-

runā ar šā ievada autoru: „Viņa tuvība bija smaids

un nevis apkampšana." Ar kollēgām skolā attiecī-

bas bija labas, bet pavēsas. Ar Saulieti viņš labāk sa-

pratās nekā ar Falliju, kas viņam šķita pārāk iedo-

mīgs un egocentrisks. Latviešu intelliģences aprin-
dām Fricis Bārda bija pasvešs. Viņa uz priekšu sa-

sukātais matu cekuls, viņa it kā pārāk rūpīgais ap-

ģērbs šķita manierība. Arī Atis Ķēniņš, pirmo reizi

iepazinies ar Frici Bārdu, jutās vairāk pārsteigts nekā

saistīts, bet vēlāk viņš iemācījās cienīt kollēgas kluso,

sirsnīgo intelliģenci, nosvērtību, plašo skatu kultūrā-

los jautājumos. Atis Ķēniņš atceras, ka pats Fricis

Bārda sākumā šaubījās par savu darbu skolā, pārāk

viņš bija iemīlējies filozofijā, bet pamazītnēji viņš ie-

auga darbā. Mācības valoda bija krievu, Fricis Bārda

mācīja latviešu valodu un literātūru, zemākajās klasēs

arī reliģiju. Attiecībās ar skolniekiem viņš ieturēja
zināmu distanci. Reālskolā disciplīna bija grūts jau-
tājums, un Atis Ķēniņš, aicinādams Frici Bārdu par

skolotāju, mazliet baidījās, ka dzejnieka maigā daba

netiks galā ar zēnu trakulībām, bet drīzi vien izrā-

dījās, ka disciplīnas ziņā jaunajam skolotājam nebija
nekādu grūtību. „Un ja zēni, kas nekā ļauna nedo-

mādami, tik labprāt izsmej neparasto, nezobojās par

sava skolotāja dīvaino frizūru, tad tas vien jau pie-

rādījums, ka viņi izjuta Friča Bārdas gara suvereni-

tāti," Atis Ķēniņš noslēdz savas atmiņas par Friča

Bārdas skolotāja gaitām.
Ķēniņu skola bieži rīkoja literārus un mūzikālus
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vakarus. Vienā no tādiem vakariem Bārda nolasīja

lekciju par tematu: «Romantisms kā mākslas un pa-
saules uzskata centrālproblēma". Šī lekcija, kas lie-

cina par viņa plašo erudīciju, par viņa filozofiskām

spējām, par viņa gara spraigumu, kā arī par viņa
ideālistiski romantisko pasaules uzskatu, tikai pēc

viņa nāves iespiesta Vaiņagā 1920., I—III, un to va-

rētu uzskatīt par Fr. Bārdas ticības apliecību. Kri-

tika šo lekciju uzņēma vēsi, Dzimtenes Vēstnesis Fri-

cim Bārdām pārmeta, ka tas sveroties uz galējā misti-

cisma pusi.
Bārdas diena pieblīvēta darbiem. Nav laika do-

māt par veselību. Kad dienas gaitas pabeigtas, jālasa,

jāseko Eiropas kultūras dzīvei. Par šo savu dzīves

posmu Bārda raksta tēvam: «Padodu kādas divdesmit

stundas nedēļā un par to dabūju 75 rubļus mēnesī.

Bez tam ik mēnesi par kādiem desmit rubļiem kaut

ko uzrakstu. Bet tā kā dzīve diezgan dārga, tad jau
arī iziet. Ar veselību iet tā puslīdz, bet tomēr ne

tīri kā gribētos. Vismaz izvest visus tos plānus, par

kuriem agrāk domāju, tā man neļauj. Nu — jāatsa-
kās." Tālāk viņš raksta par to, ka labprāt beigtu
augstskolu, vēl plašākas zināšanas viņam būtu vaja-

dzīgas, bet lai būtu kā būdams, vienmēr viņš paliktu
tikai dzejnieks, nekad viņš negribētu būt ne ārsts,

ne advokāts. Viņš zina, ka tēvs smejas, kad viņu

sauc par rakstnieku, viņam tas sāpīgi, bet viņš savā-

dāk nevar: „Mūsu garīgās pasaules šai ziņā tik sve-

šas un tik tālas viena no otras, ka mums te sapras-
ties ir grūti un varbūt pavisam neiespējami." Tā

lasām šai vēstulē un apbrīnojam Fr. Bārdu, ka viņš,

pāri visām nesaprašanām, tomēr spējis uzturēt kon-

taktu ar tēvu un tēva mājām.
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1908. gadā sākās Friča Bārdas sarakstīšanās ar

Paulīnu Pušķaini. Dzimtenes Vēstnesī 24. jūlijā
1908. g. viņš bija ievietojis sludinājumu:

„Vēlos iepazīties ar nopietni izglītotu, bet klusu,

kliedzošu emancipāciju nemīlošu (Grietiņas dabas)

jaunavu. Vēstules ar ģīmetni (ko uz pirmo vēlē-

jumos returnē) šās avīzes kant. zem „Fausts"
Nr. 1740."

Šo sludinājumu izlasa Paulīna Puskalne, klusa,

bikla meitene, kas augusi grūtos apstākļos (dzimusi
1890. g. 9. jūnijā, j. st., Jelgavā, ceturtais bērns sep-

tiņu bērnu ģimenē). Kad viņai 15 gadi, viņa aizbrauc

krustmātei līdz uz Rīgu. Jāpelnī maize. Viestur-

dārza aptiekā (tagad Dārza aptieka) viņa iestājas par

aptiekas praktikanti, lai vēlāk kļūtu par aptiekāra

palīgu. Dzīvo vācu ģimenē, kur uzskati stingri un

šauri. Darba stundas diezgan garas. Vakaros viņa

cītīgi turpina pašizglītību. Labi iemācās vāCu va-

lodu. Dzīve ieslēgta mazos rāmjos. Ģimenē, kurā

viņa dzīvo, latviešu avīzes neabonē. Dzimtenes Vēst-

nesis ar Bārdas sludinājumu, ko tas tur bija ievietojis
tikai „joka dēļ", gluži nejauši nonāk viņas rokās. Vi-

ņai toreiz 18 gadu. Fricis Bārda desmit gadus vecāks

par viņu. Nevienam nekā nesakot un nestāstot, viņa

uzraksta vēstuli un pieliek arī fotogrāfiju. Fricis Bār-

da saņem daudzas atbildes uz savu sludinājumu. Par

dažām viņš sirsnīgi pasmejas, bet ar Paulīnu Puš-

ķaini sāk nopietni sarakstīties. Grūti teikt, kādēļ
tieši viņa bijusi tā izredzētā. Vēstulīte bija klusa,

naīva, bet laikam tās patiesais tonis aizkustināja dzej-
nieku. Tā viņi sarakstās divus gadus nesastopoties.
Un tas vien jau labi raksturo abus vēstuļu rakstītā-

jus: viņiem patika romantiski neparastais, vilināja sa-

ņemt vēstules un rakstīt nekad neredzētam cilvēkam,

patika slēpties, rotaļāties, vīt vārdu vainagus un ne-

zināt, kas tos saņem un tomēr zināt, ka ir kāds, kas

tos gaida un saņem. Nekas ārkārtīgs šais vēstulēs
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nav pateikts. Un Bārda laikam būtu ļoti izbrīnījies,
ja kāds viņam būtu pateicis, ka ir iespējams šīs vēs-

tules iespiest.
Vēstules rakstītas impresionistiski aprautā stilā.

Bieži sastopami pusvārdi un pusteikumi. Dzejoļi, dze-

jas prozā, dzejas fragmenti mijas ar sentencēm, klu-

sām pārdomām un ikdienas dzīves ziņojumiem, bieži

ir iekaisīti krievu vārdi, vēl biežāki vācu izteicieni,
vārdi kā Sehnsucht, Stimmung, Notlūge Bārdām šķiet

nepārtulkojami. Visintimāko, viņam šķiet, var izteikt

vācu valodā: Schzuester und Geliebte, tā viņš vēlāk uz-

runā Paulīnu, aizrādīdams, ka šo divu vārdu apvieno-
jumā slēpjoties visdziļākais pārdzīvojums. Šur tur

vēstulēs pamirdz plašuma perspektīva ar intimu tu-

vumu: „aizeju zaļajā pasaulē, un vējš glaudīs man pie

vaigiem Jūsu matus." Sākumā viņš viņu uzrunā „cie-

nījamā jaunkundze", bet vēlāk visparastākā uzruna

„cilvēciņ" un „zvaigžņu meita". Pirmā vēstulē viņš

parakstās „bijušais Fausts", vēlāk parasti — iniciāļiem

A. >K. Sākumā viņš nemeklēja viņas reālo tēlu. Viņš
sūta sveicienus „mīļajai bērzu birzei, un līdaciņai, un

uguntiņai, un bezdelīgai, un pasaciņai, un kapa baltai

puķei". Viņš atzīstas, ka „arī grāmatu sievietēs var

iemīlēties, vismaz uz kādu laiku, un caur to kļūt jū-
tīgāks". Vienā no pirmajām vēstulēm viņš arī izsaka

domas par tā saukto sieviešu emancipāciju. Sludi-

nājumā viņš gan meklēja Grietiņu, bet tas jau bija

pateikts tikai tā, joka pēc. Patiesībā viņš meklēja
cilvēku, ar ko varētu apmainīties domām. Kā visiem

romantiķiem, viņam nepietika, ja sieviete bija tikai

sieviete. Viņam nepietika ar maigiem un laipniem
vārdiem vien. No svešinieces viņš prasīja, lai tā iz-

kustu viņa garīgajā cilvēkā, un „tad vairs nekā sveša

nebūs". Vēstulē mēs lasām: „Noliegt sievietes eman-

cipāciju, intellektuālā, morāliskā, juridiskā etc. ziņā

būtu nekas cits, kā barbārisms. Bet kas attiecas uz

savstarpēju attiecību starp sievieti un vīrieti, tad —

kamēr viņi stipri un īsti, — man šķiet, nav citādi



XL

domājams, ka tie ir divi pretēji poli, būtībā viņi vie-

nādi, kuri tomēr savā dziļākā iekšienē ilgojas pēc tu-

vināšanās, izlīdzināšanas, saplūšanas .. . Un tālāk

gluži loģiski: kur šo kontrastu nav, tur arī, man lie-

kas, nevar būt īsti dziļas tiekšanās, šo, ne ar ko neiz-

skaidrojamo un neklusināmo ilgu, un laikam arī ne-

kādu īsti dziļu pārdzīvojumu tuvinoties." Viņam ne-

simpātiskas ir pusvīrišķīgas sievietes, tāpat arī „pus-

sievišķa vīrieša zaķpastalība". Viņš citē Nīčes vār-

dus par to, ka tikai īsts un spēcīgs vīrietis spēj sie-

vieti atpestīt (denn nur zuer Mannes genug ist, zuird

im Weibe das Weib erlosen). Vēlākās vēstulēs viņš

atzinīgi izsakās par Paulīnas Puskalnes patstāvību.
Vienmēr viņam šķita, ka sieviete nedrīkst izturēties

kā bērns, „viņā tomēr aizvien vēl ir kas lielāks, va-

renāks, neizprotamāks, kā priekšā arī vīram nereti

jākļūst par bērnu." Kā visi romantiķi, arī viņš sie-

vietes priekšā juta dziļu bijību.
Savu iekšieni viņš svešniecei raksturo mazajā

fragmentā Maskā, ko varētu arī nosaukt — Pasaka

par vientuļu cilvēku, kas raud uz iekšieni.

Vērojot viņas ģīmetni, viņš runā par viņas acīm,

„par šo silto pietvīkumu, sirsnīgumu, klusām skum-

jām un paslēpto spēku." Toreiz viņš Paulīnu Puš-

ķaini vēl nebija redzējis, bet šais vārdos pareizi at-

minējis viņas būtību. Visbiežāk vēstules pauž to sap-

ņaino nemieru, kas tik raksturīgs Bārdas dzejām.
Tā, piem., 31. vēstulē: „Nekas nav tā, kā es gribu.
Es gribētu, lai man būtu balti spārni, gari un plaši,
un bezgala šķīsti

.. .
Bet nekas jau nav tā, kā es

gribu. Un es kaunos par savām rokām un par to,

cik viņas rupjas. Un brīžiem man liekas, ka es kād-

reiz būtu bijis apbrīnojams mākslinieks, kura pirksti

spēja izvilināt no kokles (dvēseles) skaņas, kas pār-

var dievus un cilvēkus. Bet tad pēkšņi ieraugu, ka

man ir rupjas zemes strādnieka ķetnas, kas prot tik

cirvi un lāpstu turēt. Nekas nav tā, kā es gribu. Un

nekad laikam arī nebūs — nekad —"
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Vēlāk, kad dvēselīgais tuvums top par mīlestību,

viņš baidās to izteikt vārdos. Te jūtam latviešu

kautrību un biklumu, Skalbes un Poruka klusumu,

piem., 1911. g. 2. V. vēstulē: „Runāšu Jums mīļā-

kus vārdus. Vārdus, kurus dzird tik tumsa un paša
asinis. Un tie ir vismīļākie, vismaigākie, vistrauslā-

kie. Tikko viņi pār lūpām iet, viņi paliek rupji."
Šad tad vēstulēs izpaužas asa paštiesa. Kādā

sestdienas vakarā (vēstulē Nr. 55) viņš raksta: „Vis-

vairāk es skaišos par sevi, un notiesāju un pazudinu

sevi, uz mūžiem pazudinu. Cik daudz slikta, muļ-

ķīga un maziska tomēr ir tai cilvēkā, galvenais, ma-

ziska! ,Vēl dzīvot, dzīvot gribas man.' Un ticēt dvē-

seles visspēcībai, un ticēt, ka arī labais un tīrais un

dievišķais, kas stāv pāri visam maziskam, nav tik

viegli salaužams, uzvarams."

Poētiska ir šī mīlestība. Šķiet, visas šīs vēstules

rakstītas agrā, brūnā pavasarī, kad pumpuriem aug-
šana sāp, un jaunais zāles zaļums vienādi uztrauc un

priecina: „Mēs ziedam kā divas puķes divās tālās sa-

lās. Pūš vējš no vienas puses un no otras puses. Un

smaržas viļņi iet no vienas uz otru. Un viņu smar-

žas ir viņu ziedošās dvēseles — mūžīgas dvēseles il-

gas" (Vēstule Nr. 129). Pirmo reizi Paulīna Pus-

kalne redz Frici Bārdu 5. novembrī 1910. gadā, kādā

rakstnieku vakarā Ķēniņu skolas zālē. Labi pazīstot
svešā rakstītāja fotogrāfiju, viņa sazīmē, ka runātājs
ir tas pats „Fausts". Bet tai vakarā viņi vēl neiepa-
zīstas. Runātājs viņai šķiet ārkārtīgi gudrs un no-

pietns. Viņa pamana, ka viņš ir rūpīgāk un smalkāki

ģērbies nekā pārējie. Viņai patīk brūnie, kuplie
mati, slaidais, lielais augums zaļgani brūnajā uz-

valkā, bet biedē ļoti bālā, it kā slimīgā seja, ko bril-

les padara vēl nopietnāku. Viņa sevī nodomā: bargs

kungs — un nolemj ar viņu neiepazīties. 11. novembra

naktī viņa redz sapni, ko visu turpmāko mūžu nevar

aizmirst. Šai sapnī viņa Frici Bārdu redz tik skaidri,

ka sapņa tēls vēlāk šķitis dzīvāks par dzīvē redzēto:
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brūns pavasaris, mitra sūna, pavasara smaržas, abi

satiekas birzī. Viņš nāk viņai pretī, noglāsta viņu
un noskūpsta uz pieres. No rīta pamodusies, viņa
aizraksta par sapni, bet savu vārdu vēl nepiemin.

Tad beidzot 21. decembrī 1910. gadā notiek

pirmā satikšanās. Viņi bija norunājuši satikties ne-

tālu no mājas, kur Paulīna Puskalne dzīvoja, Dzirnavu

ielā Nr. 2. Viņa bija rakstījusi, ka stāvēs netālu no

ieejas durvīm un viņš viņu pazīs no tā, ka viņa staigās

dziļi noliektu galvu „it kā meklētu nokritušu kapei-

ciņu". Pirmie vārdi, ko Fricis Bārda viņai teica,

bija: „Jums ir vērīga acs." Viņi kopā aiziet uz te-

ātri. Pēc teātra viņš viņu pavada uz mājām un šķi-
roties klusi noskūpsta roku. Pēc tam viņi sastopas
vai katru vakaru. Sarunājas gan latviski, gan vāciski.

Tā paiet vēl pieci gadi. Tādu vārdu kā „precēties"
Fricis Bārda nekad neizrunāja, kā vispār savās attie-

cībās pret sievieti bija ļoti kautrs un atturīgs. Rei-

zēm viņam likās, ka viņa veselība pārāk vārga, un ka

viņš tādēļ nemaz nedrīkst nodibināt ģimenes dzīvi.

Bet beidzot nolēma tā: viņam jāuzceļ jauna māja

Rumbiņos, lai būtu savs «pieturas punkts", un viņai

jānoliek mājskolotājas eksāmens, lai dzīvei būtu kāds

drošs pamats.

Vēstuļu apmaiņa uz kādu laiku pārtrūkst. Kādā

simfoniskā koncertā jūrmalā (1911. vai 1912. gadā)
Fricis Bārda dzird spēlējam jaunu brīvmākslinieci

Bonifāciju Roggi. Smalkā kultūra, kas Bārdu visur

un vienmēr saistīja, arī šoreiz viņu sagūsta. Bonifā-

cija Rogge beigusi Pēterpils konservātoriju, viņa diez-

gan bagāta, dzīvo plaši un skaisti ierīkotā dzīvoklī.

Viņas tēvs — vācietis, māte — latviete. Viņi iepa-
zīstas. Sākas nebeidzamas sarunas par mākslu, mū-

ziku, reliģiju. Bārda iestājas par latviešu valodas

un aistētikas skolotāju Gižicka mūzikas skolā, kur

darbojas arī Bonifācija Rogge. Svešādais, drusku

ekstrāvagantais šai sievietē viņu saista. Viņa ir

savādāka nekā visas citas. ■ Viņa ir lielas pasaules
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sieviete, vairāk garīga nekā dvēselīga, ar neatvai-

rāmu šarmu, dzirkstoši jautra. Viņa dzejnieka iedo-

mās bija straujā Aglavēna, par kuru dzejolī teikts:

„Jums līdz ar maigumu un daili dzirkst neizsīkstošs

dzīves prieks ar uzvarošu kaislu gaili, kas mūžam pēc
kā jauna sniegs."

Te viņi viens otram tuvi, te atkal gluži tāļi. Viņi
apmainās vēstulēm*), tās rakstītas latviešu valodā,
šur tur iekaisīti krievu un vācu izteicieni. Kādā

1914. g. 8. VI. vēstulē Fricis Bārda raksta: „Die unbe-

kannten Māchte spielen mit meiner Seele, und Sie sind

eine von diesen Māchten. Sie- -. Aber Sie sindgut."
— «Nepazīstamas varas rotaļājas ar manu dvēseli, un

Jūs esat viena no šām varām. Jūs . Bet Jūs

esat laba."— Un kādā citā vēstulē: „Jo vairāk man par
Jums jāpriecājas, jo vairāk pēc tam jāskumst. Un

laikam vienmēr tas tā būs." (28. V. 14.). Dziļu bijību

viņš jūt viņas garīgā spēka priekšā: „Jūs rakstāt tīri

Aglavēnas garā ar dvēseles apskaidrotību," un kādā

citā vēstulē: „Es zemu noliecos Jūsu gaišās dvēseles

priekšā .. ." Bet tomēr — vienmēr paliek kaut kas,

kas viņu biedē. Reizē juzdams Aglavēnas (tā viņš
mēdza saukt Bonifāciju Roggi) un Selizetas (tā viņš
reizēm Paulīnu Pušķaini) tuvumu, viņš mokās,

viņš tiesā sevi. 30. aprīlī 1914. gadā viņš raksta Bo-

nifācijai Roggei: „Mana dvēsele ir kā ogļu maiss, un

pirmais prātīgais, ko vajadzētu darīt, būtu — dot viņu
ķīmiski tīrīt, bet Dancigers tādu nemaz pretī ne-

ņemtu, ja viņam arī būtu dvēseļu tīrīšanas nodaļa."

Reiz, Aglavēna, visu drīkstošā, apciemo dzejnieku
Rumbiņos; ar pasta ratiem, ko viena pati sev noīrē-

jusi, viņa gluži negaidot, atbrauc no Valmieras. Viņš

saņem viesi, brīnās un priecājas, bet svešumu nevar

pārvarēt. Dažu domu gaitu dzejnieks ar viņu kopā ir

izstaigājis, dažā fantāzijas lidojumā kopā ar viņu pa-

cēlies, ļāvies viņas mūzikas burvībai, zīmējis viņas

*) Nepublicētās vēstules glabājas pie Bonifācijas Rogges.
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silueti, brīnījies par viņas untumaino spilgtumu, bet

tad atgriezās pie sava „cilvēciņa", viņš ilgojās tā mai-

guma, tā bikli pazemīgās sievišķības.

1911. gadā iznāk Friča Bārdas pirmais dzejoļu
krājums Zemes dēls Zalkša apgādā ar J. Rozentāla

vāka zīmējumu. Toreiz Fricim Bārdām vēl nebija
savas publikas, bet kritika Zemes dēlu uzņem

diezgan labvēlīgi. Interesanti, ka A. Upītis rakstī-

jis tik atzinīgus vārdus: „Bārda ir inteliģentākais,
smalkjūtīgākais starp latviešu jaunajiem dzejnie-
kiem." Un kad Teodors Zeiferts Zinību komisijā
1911. gadā referēja par jaunāko liriku, viņš teica, ka

Bārda beidzamam lirikas pļāvumam uzliek vainagu.
1913. g. Bārda ar lielu neatlaidību sāk kārtot sa-

vas mājiņas celšanu Rumbiņos. 1915.g. jaunā, ne visai

praktiskā mājiņa ir zem jumta. Pats viņš bija uzski-

cējis plānu un pielicis daudz pūļu, lai ilgotā „baltā

pils" pārvērstos par dzīvojamo ēku. Lai gūtu līdzekļus

mājas celšanai, viņš bija strādājis pāri spēkiem. Kādus

trīs gadus priekš laulībām ļoti veselīgā Paulīna Pus-

kalne saslimst. Fricis Bārda aiz uztraukuma vai prātu

zaudē. Paulīna Puskalne murgos neizlaiž no rokām

dzejnieka vēstuli un atkārto tikai vienu un to pašu:
„Alexanderstrasse 28". Tā bija Friča Bārdas adrese,

bet viņa vārdu tā nepiemin, to arī drudzī kautri slēpj

viņas lūpas. Kad Fricim Bārdām to izstāsta, viņš

dziļi satraukts, šaubas zūd. Viņš nolemj, cik ātri

vien iespējams, savu „cilvēciņu" pārvest mājās. Pau-

līnei Puskalnei viņš vēstulē aizraksta:

Lai kur tu paliktu,
Lai kur man mieru zvana —

Es tomēr mūžam tavs,

Tu tomēr mūžam mana.

Paulīna Puskalne nekad Rumbiņos nebija bijusi,
nekad viņa arī par nākamās dzīves reālo pusi nebija
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sīkāki izjautājusi. Atdevīgi sievišķīgai kā tītenītis, kā

linu zieds, viņai nebija prasību. 10. jūnijā viņa

kopā ar Frici Bārdu brauc uz Rumbiņiem. Mājiņa
tik tikko gatava. Sveķu lāses vēl pil no baļķiem,
kad līgavainis un līgava iebrauc, kāds vēl steidz sa-

slaucīt skaidas. No stacijas atbraukušai līgavai tū-

līt jāpārģērbjas un tūlīt jauno pāri turpat Rumbiņos
arī salaulā mācītājs Hiršheits, ko vēlāk lielinieki no-

šāva.

Nu beidzot viņi bija mājās. Šis brīdis viņiem
likās svēts. Kādā vēstulē, rakstīdams par iecerētām

laulībām, viņš saka: „Un ja tam būtu jānotiek kaut

kur kādā svešā vietā, no kuras tūlīt ar steigu jāaiz-
vācas prom, tad es zinu, ka man būtu žēl un ka man

liktos, ka es kaut ko dārgu tur atstāju un pametu uz

visiem laikiem. Bet tagad, redzi — pavisam citādi!

tas paliek pie mums pašiem, mūsu pašu mā-

jiņā." ... „Un mēs taču domājam, ka turpat paliks
mums tas pieturas punkts līdz mūža beigām, ja Dievs

vien citādi nedomā. Lai iesim kur iedami darbā un

peļņā, bet tur atkal atgriezīsimies." Un viņš prie-

cājas, ka tūlīt pēc laulībām varēs iziet bērzu birzītē

klausīties lakstīgalu un dzeguzi. Viņi paliek Rumbi-

ņos līdz 1916. g. janvāra beigām, jo pasaules karam

sākoties, skolas bija evakuētas uz Krieviju.
Klusi un harmoniski viņi dzīvo jaunajā mājiņā.

Ne vienam, ne otram nav nekādi sevišķi pienākumi,
lauku darbos viņiem nav jāiet, ar vīra radiem Paulīna

Bārda satiek labi, mazā, nesarežģītā saimniecība

nesagādā pūles. Dzejnieks šai vasarā arī fiziski jūtas
neparasti labi. Viņš daudz lasa, raksta, vasarā mak-

šķerē, daudz staigā. Tā, varbūt, bija viņa dzīves lai-

mīgākā vasara. Pirmā grāmata bija iznākusi, otra —

veidojās, reālā mājiņa bija uzcelta, gara celtnes va-

rēja veidot, gremdējoties grāmatās, jaunā sieva

klusi un gaiši iekļāvās viņa dzīvē. Pateicīgu sirdi

viņš rakstīja: „Nu esmu viens es tavā dvēselē,

kā ziediem izrotātā Dieva namā." Savas skaistākās
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mīlas dziesmas Fricis Bārda viņai veltījis: Krēsla,

Gaisma un daudzas citas no tām, kas tagad ievietotas

Dziesmās un lūgšanās, bet visskaidrāki mēs Paulīnas

Bārdas iekšējo seju saskatām Tītenītī:

Tu tinies ap mani un vijies,
kā zirnītis raibs, nomaldījies,
kā smaržīgs tītenīts.

Tu tinies ap mani un vijies
no debesīm nomaldījies —

velc mani uz debesīm līdz.

Un arī Ziediņā:

Tik kluss un tik maigs,
kā pusplaucis zils lina ziediņš
tavs mīļais vaigs.

Viņa ir tītenītis, viņa ir linu ziediņš — tāda Paulīna

Bārda arī parādās savā vienkāršajā, naīvi sirsnīgajā

dzejoļu grāmatā Vientulības prieks (1932), kas paliek

atmiņā ar savu izjūtu patiesīgumu. Agrā jaunībā

viņa jau dzejojusi. Kad viņai 18 gadi, viņa uzraksta

dzejoli Sapņotāja (sk. Vientulības priekā 122. lpp.)>
bet kad viņa iepazīstas ar Frici Bārdu, viņa atmet

dzejošanu: tik liela ir viņas bijība mūža drauga

priekšā. Vēlāk, viena palikusi, viņa savas sāpes
remdē dziesmās. Pirmais dzejolis, ko viņa Rumbiņos
uzraksta pēc vīra nāves, klusi pazemīgi pauž viņas
atstātību (Namdurvīs). Uzplaukst īsās kopdzīves at-

miņas, tā rodas viens no viņas jaukākajiem dzejo-

ļiem, kura tema ir viena no daudzām pastaigām Vies-

turdārzā:

Tas ziemā bij. Un mirdzošā un saltā

priekš Ziemas svētkiem klusā vakarā

mēs satikāmies Viesturdārzā baltā,
kā tumši silueti gaišā grāmatā ...

(Vientulības prieks, 21. lpp.)
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Umurgas kapsēta viņa rezignētas skumjas atceras

mūža drauga doto bagātību:

Ko tu man, mīļais, devis,
kā dzīvību pats Dievs,

tas vienreiz man pie tevis

liks atkal atgriezties.
(Vientulības prieks, 166.)

Friča Bārdas „gaišais vaigs" pavīd daudzos dzejoļos
un tas paceļ Vientulības prieka nozīmi.

Kontūrēdama Friča Bārdas dzīvi un personību,
es drusku sīkāk pakavējos pie Paulīnas Bārdas, un

tas bija vajadzīgs, lai skaidrāki saskatītu dzejnieka

seju: sieviete un sieva dzejnieka dzīvē nav nejau-
šība. Dzejnieks izraugās (kaut arī neapzinīgi) un

vērtē (kaut arī zemapziņā), un šie vērtējumi nosaka

viņa, kā vispār katra cilvēka, individuālās sejas vaib-

stus.

Karš stipri satrauca Frici Bārdu. Viņā, klusā

savrupniekā, mostas spēcīgas patriotiskas jūtas. 1914.

gada beigās viņš saraksta patriotisku viencēlienu

„Nu ar Dievu, Vidzemīte". Kādā vēstulē viņš brā-

lim Kārlim 1914. g. raksta: „Brīžiem man uznāk mil-

zīgas dusmas, iet un sist tos vāciešus, cik maz vien

spēju ir, līdz beidzamam. Nodevēji un laupītāju ban-

das — vairāk nekas." Kara dienestā Bārda netiek ie-

saukts. Pārāk vāja viņa veselība. Drauga Delles at-

miņu lapiņā lasām: „Pa ielu iet kareivji. Galvās tiem

ādas cepures ar garu vilnu. Viņi dodas uz kauju.
,Pavadīsim viņus,' saka Fricis Bārda, ,tie nozīmēti

nāvei.' Klusēdami mēs pavadījām kareivjus, klusē-

dami atgriezāmies savā dzīvoklī. Tanī vakarā neviens

vairs nepasmaidīja."
Dziesmās un lūgšanās atrodam kādas septiņpads-
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Baigā vīzijā viņš redz aizklīstam bēgļus, redz māmiņu
rokā ar trim biķeriem: „viens dzimtenes sērdieņu
asarām, otrs — as'nīm no dzimtenes ežmalām, trešs —

cerības malkam vispēdējam." Un vienā no skaistā-

kiem Friča Bārdas dzejoļiem lasām:

Pa vaska dzelteniem lielceļiem

skrej vēji no rītiem uz vakariem

uz dzimteni — pēdējiem sveicieniem.

Lieli notikumi viņu strauji izrauj no savrupības. Tas

ir laiks, kur vairs nevar dzīvot tikai savu dzīvi: pā-
rāk gara ir zārku rinda. Jaunam gadam nākot, viņš
lūdz tikai vienu: „Ak atdod mūsu svēto, mūsu mīļo

Latvijas zemi." Jaunekļa gados viņš it kā lepojās ar

savu: „Es nereāls esmu un gribu tāds būt," bet vīra

gados radās vajadzīgais tvirtums. Vairāk nekā perso-

nīgās viņam sāpēja latviešu sāpes, viņš jūsmoja par

sabiedrības solidāritāti, kas toreiz tik spilgti izpaudās.
Kara un bēgļu gados viņam svarīgāks par dzejošanu
likās darbs.

1916. gada janvāra beigās viņš atkal ir Rīgā un

strādā Latviešu izglītības biedrības vidusskolās. Viņš

tagad dzīvo Lāčplēša ielā 16. Skolā kopā ar Bārdu

strādā E. Blese, A. Julla, Emma Vitenberģe-Lieknis,
Viktors Eglītis, K. Krūza, B. Dzenis v. c. 1916. gadā,
marta sākumā viņš piedalās skolu un izglītības kon-

ferencē Maskavā, kur aizstāv reliģijas nepieciešamību
skolās. 1916. gada 4. aprīlī dzimst dēls Sigurds,*)
1917. gada 17. jūnijā meitiņa — Ulrika Tamāra.**)
1917. gadā bēgļu laikā Bārda ir Valmierā, kur toreiz

bija saradusies liela daļa mūsu intelliģences. Viņa

ierosinājums bija tas, ka Valmierā atjaunoja Lat-

*) Sigurds, Bārdas VIII. ģenerācijas pārstāvis, beidzis Rīgā
II pilsētas vidusskolu, 1937. gada rudenī iestājās filoz. un fil.

fakultātē, paid. nodaļā. Tagad, 1938. gadā, iesaukts kara die-

nestā.

**) Mirst ar difterītu 1920. gadā.
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viešu izglītības biedrības darbību. Par priekšnieku

ievēlēja Frici Bārdu un par priekšnieka biedru

Pauli Dāli. Par skolas darbību Valmierā sīkāki

rakstījis prof. L. Adamovičs: „visu darba atbil-

dību iznesa uz saviem pleciem Bārda. . . Kā sko-

las vadītājs Bārda bija viņas dvēsele, un visvēr-

tšgākais, ko skola īsā pastāvēšanas laikā spēja sa-

viem audzēkņiem sniegt, saistāms ar viņa personu.' 4

Reālģimnazijā pieteikušies kādi 250 skolnieki. Bārda

māca latviešu valodu un literātūru. Toreiz Valmierā

uzturējās daudzi mūsu dzejnieki — V. Dambergs,
J. Roze un daudzi mūsu kultūras darbinieki —

P. Dāle, J. Lapiņš, K. Kārkliņš un citi. Marta sā-

kumā 1918. gadā Valmieru okupēja vācu vara, kas

drīzi vien slēdza reālģimnaziju. Bārda ar ģimeni dzī-

voja Valmierā visai trūcīgos apstākļos — sākumā

Limbažu ielā 13, vēlāk Pārgaujā, Kupļa mājā. Divas

mazas, gandrīz tukšas istabas. Pirmā — galds un divi

krēsli, tur Fr. Bārda izmaksāja algas un kārtoja sko-

las lietas, otrā istabiņā dzīvoja ģimene. Paulīnai Bār-

dai toreiz bija 27 gadi, viņa netaupīja sevi, viņa da-

rīja visu, ko vien spēja un prata, lai apkoptu mazos

bērnus, lai sargātu vīra vājo veselību. Fricis Bārda

strādāja ļoti intensīvi un savai sievai bieži žēlojās, ka

no rītiem jūtas vēl vairāk noguris nekā vakaros. Pau-

līna Bārda toreiz slimoja ar dzeltāno kaiti, ko spēcī-

gais jaunais organisms ātri pārvarēja. Tūliņ pēc sko-

las beigām Bārda saslimst tik spēji ar savu veco kaiti,

ka kādas trīs nedēļas jāpaliek gultā. Tikko viņš var

ceļot, visa ģimene aizbrauc uz Rumbiņiem, kur Fricis

Bārda saraksta lielu daļu dzejoļu, kas pēc viņa nāves

(1923) sakopoti krājumā Dziesmas un lūgšanas dzī-

vības kokam. Virsrakstu viņš pats izdomājis, arī

moto — Es nereāls esmu un gribu tāds būt — pats
ierakstījis, bet jāšaubās, vai viņš arī vēlāk šo moto

būtu paturējis, jo no nereālības arvien vairāk pie-

griezās reālībai. Dzejoļu sakārtojumu viņš pats vairs

nav veicis, to izdarījis brālis Antons un kundze. Ru-
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denī viņš ir Rīgā un atkal darbojas kā paidagogs Lat-

viešu izglītības biedrības skolā, kā arī Zeltmaša drā-

matiskos kursos, kur jau agrāk bija strādājis. Dzīvo

Pīpiņa mājā, Ģertrūdes ielā 79, trīs istabu dzīvoklī,
kur blakus dzīvo Skalbes ģimene, un tai pašā namā

Pēteris Bļaus, Antons Austriņš, Akurāters un citi

mūsu dzejnieki.
1918. gada 18. novembrim Bārda dzīvo līdz lielā

pacilātībā. Bija klāt Latvijas republikas proklamē-
šanas aktā Nacionālā teātrī. Latviešu izglītības bied-

rības skolās tiek sarīkotas svinības. Runā direktors

K. Kundziņš, dzejnieks Kārlis Krūza v. c, pats Fricis

Bārda lielā sajūsmā salīdzina Latviju ar marmora

bluķi, no kura tagad jāizveido skaists tēls.

Decembrī vācieši nodibina Baltische technische

Hochschule, agrākā politechnikuma vietā, un ai-

cina Bārdu par latviešu valodas un literātūras do-

centu. Viņš priecājas par šo uzaicinājumu, jo
minētie priekšmeti viņam bija vismīļākie. Lielā

aizrautībā viņš gatavojas uz lekcijām, bet tad saslimst

un tā arī netiek uz augstskolu. Vācu okupācijas va-

rai sabrūkot, lielinieki ieņem Rīgu 3. janvārī 1919. g.

Bārda slims guļ gultā. Lielinieki ielaužas viņa dzī-

voklī un izdara kratīšanu. Toreiz apstākļi tik šauri,
ka četriem ģimenes locekļiem uz brokastīm tikai

viena ola. Kundze grib, lai to ēstu dzejnieks, bet ne-

kad viņš to nedarīja, katru reizi ola tika dalīta uz

četrām vienlīdzīgām daļām. Slimība prasīja stingru

diētu, bet toreiz barībā trūka visnepieciešamākā.
1919. g. janvāra sākumā mirst brālis Kārlis.

Sēru vēsts satrauc slimnieku.

1919. gada sākumā Bārda raksta savu pēdējo

dzejoli: „Kas iraid šī dzīve, ko dzīvoju es, pret dzīvi,

kas ilgās man dvašo? Pie pirkstgaliem drebošas pi-
lītes pret jūru vareno, plašo."

18. februārī 1919. gadā Paulīna Bārda aizved

savu vīru uz I. pilsētas slimnīcu. lepriekšējo nakti

viņš maz guļ un saka kundzei: „Ja es mirstu, aizved
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mani uz Umurgu," Pēdējos gados viņš dzīvoja sa-

vādā nāves tuvības nojausmā. Marta pirmajās die-

nās vecais chirurgs Bergmanis jau drebošām rokām

izdara operāciju. Fricis Bārda viņam lāgā neuzticē-

jās, be toreiz izvēlēties, spriest un pārspriest vairs ne-

bija iespējams, ne slimības stāvoklis, ne arī politis-
kais stāvoklis — lielinieki plosījās pilsētā — to ne-

atļāva. Operācijā viņam izgrieza vienu nieri. Diag-
noze: nephritis abscessus. Pēc nedēļas viņu operē
otru reizi, un pēc šīs otrās operācijas Fricis Bārda

nodzīvo vēl tikai divas dienas. Slimnīcā Bārda bija

ļoti kluss, vēl klusāks nekā parasti, nelabprāt runāja
un tikai aprautiem vārdiem atbildēja uz jautājumiem.
Kundze viņu ne visai bieži varēja apmeklēt, bija jā-

kopj mazais Sigurds, kas pašreiz slimoja ar skarla-

tīnu. 13. martā (jaunā stilā) viņu apciemo brālis An-

tons, kas iebraucis no laukiem. Tai dienā viņš divas

reizes apciemo slimnieku. Vakarā Antons Bārda aiz-

iet uz Fausta izrādi. Noklausoties Benefeldes dzie-

dājumu: „ ... kad dzīves ceļš ir nostaigāts", viņu pār-

ņem savāds nemiers. Viņš paskatās pulkstenī — div-

desmit minūtes priekš deviņiem. Nenogaidījis operas

beigas, viņš steidzas uz slimnīcu. Tur viņu saņem

ziņa, ka brālis miris divdesmit minūtes priekš de-

viņiem.
Viņa pēdējā stundā neviena nebija klāt. Tikai

baltais bērzs raudzījās pa slimnīcas logu. Tikpat
balts un kluss, ar vēl aizvērtiem pumpuriem, kā tie,
kas dzejnieku velti gaidīja atgriežamies Rumbiņos.
Dzīve Rīgā toreiz bija tik iziruši, ka pat lāgā zārka

nevarēja dabūt, un — savāda sagadīšanās: Paulīna

Bārda, kopā ar Antonu Bārdu meklēdama, atrod tikai

vienu, kas drusku rūpīgāki apstrādāts, un tas ap-
vilkts ar gaiši zilu drēbi. Pavadītāji — rakstnieki,

skolas jaunatne zārku aiznes no slimnīcas pa Brīvī-

bas ielu līdz Aleksandra vārtiem (tag. Zemitāna sta-

cijai) septiņus kilometrus. Tas bija pirmais, lielais

uzticības pierādījums dzejniekam, kas vārdā tvēris
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savas tautas zvaigžņotās ilgas. No Aleksandra vār-

tiem viņu aizved uz Rumbiņiem brālis Antons. Zirgs

no dzimtenes atsūtīts pretim. Bēru diena iekrita svēt-

dienā 23. martā, sniga sniegs, pavasaris vēl nebija

jūtams, un iznāca tā, ka viņu apbedīja kā pagasta

nabagu: uz kapsētu brauca tikai trīs pajūgi — vienā

aizgājējs un brālis Antons, otrā brālēns Juris,

trešā — kaimiņš Tauriņš no Vēveru mājām. Drausmi

un nemierīgi toreiz bija laiki. Lielinieki bija iesau-

kuši kara klausībā vai visus pagasta vīriešus, tikai

ar lielām pūlēm izdevās no kaimiņu pagasta dabūt

kādu, kas izraktu kapu. Izvadīšanas vārdus teica

mācītājs Ozoliņš. No tuvākiem radiem neviens ne-

varēja būt: māte bija slima, arī brālis Jānis bija
slims, un Paulīnai bija jāpaliek pilsētā pie slimā

dēla.

Bet kad 1933. gada 2. jūlijā Umurgas kapos vi-

ņam atklāja Zaļkalna cirsto pieminekli, tad kapsētā
bija pulcējušies daudzi tūkstoši cilvēku un tāļu pār

Rumbiņu pļavām un bērziem aizšalca kora dziesma:

Daudz kas centies, cīnījies —

Ak, tam brūču daudz un moku,

Līdz uz pieres Miera Dievs

Uzliek savu vieglo roku.

Piemineklī Zaļkalns smalkjūtīgi izteicis Friča

Bārdas pasauli: jauna sieviete klusi un lēni nometu-

sies ceļos ar rozēm vienā un putniņu otrā rokā. Šķiet,
tās ir tās pašas sarkanās un baltās rozes, kuras Fricis

Bārda tik ļoti mīlējis, un mazais putniņš — paceplī-
tis, kam dzejnieks savu dziesmu veltījis:

Kam savu dziesmu es dziedu?

Es dziedu to smilgām un zālei,
Un paceplīšam uz zara

Un vējam un zilajai tālei.



LIII

II.

Literārais mantojums

Friča Bārdas literārais mantojums nav liels. Ka-

mēr viņš bija dzīvs, iznāca tikai viens dzejoļu krā-

jums — Zemes dēls (1911), kā arī patriotisks vien-

cēliens Nu ar Dievu, Vidzemīte (1914). Pēc viņa nā-

ves iznāca otrais dzejoļu krājums — Dziesmas un

lūgšanas dzīvības kokam (1923). Viņa tēlojumus

sakopoja mazajā grāmatiņā Vita somnium, 1923. Viņa
Vēstules — 1926, Drāmas (kas patiesībā nav drāmas,

bet drāmatiski fragmenti un drāmatiski mēģinā-

jumi) — 1929. Bārdas vieta mūsu kultūras dzīvē

tik izcila, ka katrs, arī mazākais viņa raksts mums

nozīmīgs. Tādēļ jāpriecājas, ka beidzot iznāk viņa
kopotie raksti, kur pirmo reizi grāmatā būs pieeja-
mas viņa mākslas kritikas un teorētiskie raksti, no

kuriem visievērojamākais «Romantisms kā mākslas

un pasaules uzskata centrālproblēms". Ka Bārda

biia jūtu dzejnieks, to mēs sen zinājām, bet viņa
teorētiskie raksti tagad, grāmatā sakopoti, skaidri pie-
rādīs viņa smalko prātu.

„Lieli mākslinieki arvienu bijuši dzīves filozofi",

tā Fricis Bārda saka savā rakstā „Mākslas attiecības"-

,

un viņš pats, tāpat kā Poruks un Rainis, tikai šau-

rākā aplokā, pieskaitāms mūsu nedaudzajiem filozo-

fiskiem dzejniekiem, ja filozofiju saprotam kā

tieksmi tvert pasauli tās totālitātē.

Ja gribam saprast kādu cilvēku, kādu dzejnieku,
tad vispirms jāzina, kāda ir viņa visaugstākā ideja,
kā viņš izjūt svētumu, kas rodas saskaroties ar nu-



LIV

minozo. Bībelē lasām: Dievs cilvēku radījis pēc sava

sīmja, bet varētu arī otrādi teikt: cilvēks Dievu ra-

dījis pēc sava ģīmja, Dieva tēlā cilvēks ieliek savu

augstāko ideju, kas sev pakļauj visu citu. Par to

domājis Fricis Bārda, kritikā
par Akurāteru rakstī-

dams: „Snaudēju dievs snauž, sapņotāju dievs sapņo,

mīļotāju dievs mīļo ..
.

vientuļo dievs lielo vientulību

auž". Mūsu literāti Frici Bārdu parasti ierindojuši

panteistu pulkā. Vienīgi K. Kārkliņš savā grāmatā

par Frici Bārdu nepievienojas šim uzskatam, nosauk-

dams Bārdas reliģiozo pārdzīvojumu par panente-

ismu, balstīdamies uz prof. P. Dāles iztirzājumiem.
Taisnība, varbūt, Šopenhaueram, kas panteismu sauc

par pieklājīgu ateismu (hoflicher Atheismus), jo
stingri ņemot, panteismā Dievs ir tikai cits apzīmē-

jums dabai. Panteistiskajā pasaules uzskatā viss pa-

saulē ir dzīvs. Nav spēka, kas pasauli no ārienes

dzītu un vadītu, bet šis spēks slēpjas pašās lietās.

Visur darbojas tas pats gars, bet ne visur vienādā

veidā un mērā. Dievu pielūgt nozīmē izdibināt uni-

versa likumus. Katrs dabas likuma pētījums jau ir

tikumisks darbs. Tā tas ir panteismā. Līdzīgos vār-

dos raksturojuma arī Hekeļa mācība, bet Fricis Bārda

nīda Hekeli ar viņa mēchanisko kauzālitāti un tādēļ

mēs, stingri ņemot, Frici Bārdu par panteistu ne-

drīkstētu saukt. Studijās par Bārdas reliģiju mums

sevišķi vērtīgs prof. Dāles pētījums*) par Bārdas pan-

enteismu. Panenteisms ir panteisma un teisma sin-

tezē, un tieši tādā nozīmē Fricis Bārda bija panen-
teists. Prof. P. Dāle pareizi aizrāda, ka daba Bārdām

nav Dievs un Dievs viņam nav daba, kā tas ir pan-
teismā, bet Friča Bārdas Dievs nepārtraukti mani-

festējas dabā, viņš ir dabas organizētājs spēks un

likums. Prof. P. Dāle ļoti stingri šķir panteismu no

panenteisma,bet iztirzājot dzejnieka pasaules uzskatu,
tas ne vienmēr izdosies.

*) Skat. Gara problēmas 47. lpp
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Friča Bārdas reliģiskā pārdzīvojumā varam sa-

skatīt trīs noslāņo jumus — panenteistisko, senlat-

visko un kristīgo. Panenteisms Bārdu vieno ar visiem

romantiķiem. Benedeto Kroče (Croce) panteismu,
resp. panenteismu nosauc par romantiķu reliģiju un

Fērs (Fehr), rakstīdams par angļu romantismu, to

tieši definē par panteistisko, resp. panenteistisko da-

bas ekstāzi. Kā visiem romantiķiem, arī Fricim Bār-

dām reliģija sakņojas cilvēka kopības izjūtā ar

kosmu. Mākslas attiecībās viņš pats saka: „Kosmiskā

sajūta ir
.. . visvērtīgākais cilvēka garīgais pārdzīvo-

jums". Un visu viņa dzeju pamattonis ir makro-

kosma apbrīns, ticība visdzīvības dievišķai vienībai.

Visur viņš galīgajā meklē bezgalīgā izpaudumu, acu-

mirklīgajā — Mūžīgā atblāzmu. Visa pasaule viņam

top par dzeju. Visa pasaule viņam ir zaļš Dieva nams,

pa kuru viņš pats staigā kā svētceļnieks, visur juz-
dams Dieva tuvumu. Dievs viņam ir klusums, Dievs

ir ritums, Dievs ir gaisma. Līdzās šim panenteistiski

tvertajam bezpersonīgajam Dievam Bārdas dzejā sa-

stopam senlatviešu Dieviņu, kas pa zemi iet zaļās pas-
talās un savu puķoto mutautiņu nozaudējis pļavā.
Tas ir tas pats visur klātesošais, lēnīgais daiļuma mī-

ļotājs Dieviņš, kas laukā iziet ar zeltītu sētuvīti, naktī

guļ „liela ceļa maliņā, ceļmalīša krūmiņā", kas malē-

jiņu sarāj par nemazgāto muti un ar tautu dēlu mij
zirgus. Varbūt varētu tā teikt: kā dzejniekam Fricim

Bārdām bija tuvs senlatviešu Dieviņš, kā filozofam

un abstraktam domātājam — panenteistiskā Dieva

ideja. Bārda bija dziļi reliģiozs, bet pret konfesijām

izturējās vienaldzīgi.
Romantiķi savā pasaules uzskatā parasti izcilu

vietu ierāda Kristum. Tā to darījis lielākais poļu ro-

mantiķis Mickēvičs (1798—1855), kam Kristus bija

visaugstākais cilvēcības paraugs un kas visu savu

dzīvi gribēja kļūt par Kristus mācekli. Tā tas vēro-

jams raksturīgā franču romantiķa Šatobriāna (Cha-
ieaubriand, 1768—1848) dzejā vispār un sevišķi viņa
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darbā Kristiānisma būtība (Le Gcnie dv Christia-

nisme). Tā to arī darījis vācu romantisma mistiķis
Novāliss (1772—1801), no kura Kristus dziesmām da-

žas pārtulkotas latviešu valodā un atrodamas mūsu

dziesmu grāmatā: „Kad es vien pie Viņa, kad Viņš.
vien ir mans, kad sirds to vien tic un zina, ka Viņš
ir tas labais gans" .. .

Arī Porukam, filozofiskā ziņā visdziļākajam lat-

viešu romantiķim, Kristus bija ne tikai mīlestības un

patiesības avots, bet bija arī viņa draugs, kas balstīja
un mierināja tad, kad visi cilvēki to bija pametuši.
Gan liriskās dzejās, gan stāstos, gan drāmatiskos frag-
mentos Poruks cenšas ietvert Kristus gaismu. Ne tā

Bārda. Zemes dēlā Kristus nav pieminēts nevienu

reizi. Dziesmās un lūgšanās tikai divas reizes: Svešā

dievnamā un Putrābolā. Pirmā dzejolī Kristus nav

Bārdas personīgais pārdzīvojums. Ne tik daudz kā

dievlūdzējs, bet kā vērotājs Bārda iegriežas pareiz-

ticīgajā baznīcā un vēro, kā krievu kareivji aizdedzina

Kristum, Lielajam Cietējam, svecīti. Otrā dzejolī,
Putrābolā, par reliģisku pārdzīvojumu vispār nevar

runāt, tur tonis pamfletisks. Nenoliedzami, ka Bār-

dām bija simpātijas pret Kristu, bet tas nebija spēks,
kas veidoja viņa pasaules uzskatu, un šai ziņā Bārda

tuvāks kosmiskajiem panenteistiem, kā Šellijam un

Baironam, vai arī krievu romantiķiem ar Ļermontovu

priekšgalā, nekā kristīgajiem, kā Mickēvičam, Novā-

lisam, Šatobriānam v. c. Tāpat kā Kristus, arī kristī-

gās ticības simbolus, baznīcu un krustu, kas tik ie-

mīļoti Poruka dzejā, Bārdas dziesmās sastopam diez-

gan reti. Katra dogmatika viņam bija nepieņemama.
Par mācītājiem viņš savos rakstos izteicies diezgan
asi. Nevis baznīca stiprināja un mierināja Bārdu,

bet daba — zaļais Dieva nams.

Kā jau teikts, Bārda cieši bija saistīts pie tēva

mājas. Nelabprāt viņš atteicās no vecām tradicijām.

Viņš cienīja tēva un mātes ierašas, katru vakaru viņš
mēdza pārmest krustu sev, sievai un bērniem, teik-
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dams, ka tā jau vecā māte darījusi, un tā arī viņš
vienmēr darīšot. Mātes darbus un vārdus viņš vien-

mēr cienīja, un tikai reiz nācās grūti savaldīt savu

sašutumu: tas bija toreiz, kad māte mācītājam fon

Hiršheitam noskūpstīja roku. Brīvā, lepnā Friča

Bārdas daba to uzskatīja kā pazemojumu. Rīgā viņš
uz baznīcu nemēdza iet, bet būdams Umurgā, šad tad

labprāt apmeklēja mazo Umurgas baznīciņu. Reiz,

kādā augusta dienā viņu pārņēma ilgas pēc svētā

vakarēdiena; kopā ar jaunāko brāli Antonu viņi aiz-

gāja pie mācītāja un lūdza, lai tas viņus pieņemtu
pie dievgalda. Baznīca tika atslēgta tikai šiem di-

vem dievlūdzējiem. Sakrāmenta laikā Bārda pa-

ģība. Varbūt tas bija pārāk spēcīgs iekšējs satrau-

kums, varbūt arī, ka tas bija nogurums un nespēks.
Atžirdzis Bārda bija neparasti kluss un vēlāk nekad

par šo gadījumu nemēdza runāt. Bībele viņam ne-

bija grāmatu grāmata. Tā viņu vairāk saistīja kā

dzeja ar savām spilgtajām gleznām un metaforām

nekā ar rakstu svētumu.

Fricis Bārda ir dzīves un dzīvības slavinātājs.
Viņš nevar izskaidrot, kas ir dzīve un dzīvība,
bet jūt tās spēku un gaišumu. Dzīvība viņam liekas

te kā vilnis, te atkal kā meteors, te atkal tā kā smil-

tis izplūst caur pirkstiem, tā liekas kā rotaļa, kā raibs

taurenītis, tā deg visās varavīksnes krāsās. Nekad

viņu neatstāj apziņa, ka aiz visām dzīves norisēm

stāv gaišais gars. Šī bijība dzīvības priekšā Bārdas

dzejā dziļi latviska. Ja meklējam mūsu kultūrā na-

cionāli īpatnējo, tad nepietiek pētīt un izmantot vēs-

turiskus sižetus un folkloru, bet jāmeklē īpatnējie

atziņas, jūtu un gribas paudumi, kas mūsu tautu at-

šķir no pārējām. Un lai cik dažādi spriedumi būtu

par latviešu pasaules uzskatu, tad vienā ziņā laikam

gan mūsu zinātnieki, dzejnieki un esejisti ir vienis

prāts: nevis nāve, bet dzīvība, nevis mēness, bet

saule, nevis nakts, bet diena latvietim visdārgākā.
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Šo gaišo, latvisko pasaules uzskatu jutām visa Bārdas

dzejā. Atcerēsimies tikai:

Dzīvība! ai, kur tu dziļa un skaista!

Sauli kā dzirkstošu vīnu tu sniedz.

Bārdas krāsu skāla ir ļoti plaša. Viņš ir vizuāls

dzejnieks, ar to atšķirdamies no Poruka un arī no

Vakareiropas romantiķiem, kas pasauli vairāk tvēra

skaņās nekā krāsās, un tikai tādēļ vien jau daudz

abstraktāki. Vai dzejnieks ir vizuālists, akustiķis vai

motoriķis, neatkarājas no tam, vai zināms orgāns

viņā sevišķi attīstīts, bet gan no gribas ievirzes. Šī

pasaule Bārdām nebija asaru ieleja, viņš redzēja to

mirdzam visās varavīksnes krāsās, un viņš mīlēja šo

raibo ņirbu. Viņa visvairāk iemīļotā krāsa bija ro-

mantiķu izredzētā — zilā krāsa. Kā mīlestība uz

zināmu krāsu nav tikai nejaušība un kaut kas ārējs,
bet saistās ar zināma pasaules uzskata noskaņojumu,

par to sīki rakstījis Špenglers, kas zilo krāsu nosaucis

par faustisko cilvēku krāsu, un faustiskais cilvēks

savā būtībā ir duālists, nemiernieks Bārdas garā.
Ja mīlestība uz zilo krāsu Bārdu pievieno visu ro-

mantiķu saimei, tad ļoti zīmīgi, ka otra viņa dzejā
visvairāk pieminētā krāsa ir balts: Zemes dēlā, Dzies-

mās un lūgšanās, Vitā somnium'ā zils minēts 273

reizes, balts — 265 reizes (sīkākus datus skat. manā

disertācijā). Mīlestība uz balto krāsu atšķir Frici

Bārdu no vakareiropas romantiķiem, un šī mīlestība

uz balto krāsu viņu padara par latviešu pasaules uz-

skata paudēju, jo mēs zinām, ka latviešu polichro-

mijā parasti pamata fons balts. Jau Zeiferts par to

rakstījis, ka tautas dziesmu polichromijā balts ieņem

pirmo vietu*), un vēlākie pētītāji sekojuši un papil-

dinājuši viņa domu.

Latviešu vārdā „balts" apvienojas labais un skais-

tais, un tā vārdu „balts" varētuuzskatīt par labskaistā

*) Zeiferts, Latviešu literatūras vēsture I, 95. lpp.
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sinonimu. Ļaunais latvietim nevar būt skaists, un

visu, kas sirdij izliekas labs un acīm skaists, lat-

vietis apzīmē ar vārdu balts. Tā Bārda runā par

baltām rozēm, par baltām cerībām, par baltiem kal-

niem, par balto klusumu, balto sapni, par
balto

zvaigžņu zvejnieku, par baltām zvaigznēm, kas citā

valodā būtu gluži neiespējami, un visvairāk par bal-

tiem bērziem, tos padarīdams par latviešu roman-

tisma simbolu, tāpat kā Novālisa zilā puķe, kas

tikai sapnī plaukst un sapnī zūd, ir vācu romantisma

simbols. Bet Bārdas bērzi aug latviešu zemē un ne-

kur viņi dzejniekam neliekas tik balti kā Rumbiņos.
Fricis Bārda daudz dziedājis par skumjām un

sāpēm, bet tās viņam ir saldas, tās nerodas dzīvi no-

liedzot, bet meklējot un neatrodot zemes virsū ilgoto
pilnību. Friča Bārdas sāpes ir sapņu un dziesmu ie-

vītas un tādēļ tam nav dzeloņu un rūgtuma. Vakar-

eiropas romantiķi ciešanas cēla tronī, ciešanās tie

saskatīja dzīves jēgu, Bārdām visa dzīve gan bija

skumja meklēšana, bet beidzot tomēr atgriešanās pie

gaismas pirmavota. Bārdām galvenais prieka raisī-

tājs nebija tuvcilvēks. Viņš nebija tik daudz centrēts

cilvēkā ka kosmā. Kontūrēdami Bārdas biogrāfiju,
mēs vairākkārt kavējāmies pie viņa savrupības. Un

šī savrupība ļoti nozīmīga viņa pasaules uzskatā.

Tas, kas gaida prieku no tuvcilvēka, prieka vietā

viegli var gūt vilšanos un galīgu mieru — laikam gan

nekad. Bet Bārda auga un veidojās ne tik daudz es un

tu attiecībās, bet tai varenajā simfonijā, kuras vārds

ir universs. Un šai Bārdas universā cilvēkam nav ie-

rādīta kāda izcila vieta, promētisko nostādījumu, kur

cilvēks spītē pasaules radītājam, kur cilvēks uzdrīk-

stas turpināt un papildināt Dieva uzsākto darbu,

Bārda nepazina. Viņš jutās saistīts ar vissīkāko būtni

tikpat cieši kā ar zvaigznēm, saulēm un lielajām kos-

miskajām norisēm. Ilgas pēc cilvēka, pēc sapratēja,
kas reizēm modernācilvēkā top par sāpju kliedzienu.

Bārdu nemocija. Viņš mīlēja agro brūno pavasari
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un nezināja saldāku prieku kā sveicināt pirmos pa-

vasara vēstnešus. Ja tikai bija laiks un spēks aiziet

uz ziedošu pļavu, tad pirmās cīruļu actiņas izklīdi-

nāja melancholiskās domas. Daba viņam vienmēr

sniedza pretim roku, strautu valodu viņš labāki sa-

prata nekā cilvēku vārdus. Viņam nevis cilvēks bija
tas, kas dienu spēj pārvērst svētkos, bet saule, un

kad „saulītei ataugt sāk zelta ragi", tad visi ziemas

murgi bija uzvarēti. Bārda labprāt runā par dzel-

taino prieku, jo viņam, šķiet, nav prieka, kas līdzi-

nātos saules dāvātajam priekam. Bārdas dzīvības ko-

kam ir divi zari — skumjas un prieks, bet prieka
zars spēcīgāks. Ir viņam dzejas ar skumju ieskaņu,
bet izskaņa parasti gaiša. Bārda pats tik labi ir

teicis, ka viņš sadeg sāpēs un laimē: „kur šodien tik

trūdi, plaukst ziedi rīt." Prieks būs vienmēr tam,

kā sirds kā puķe atveras saulei. Frici Bārdu varētu

nosaukt par īpatnēji latvisku laimes dzejnieku. At-

cerēsimies tikai, ka Friča Bārdas laimes izjūta rei-

zēm tik intensīva, ka tā sāp, un tādos brīžos vienīgā

vēsinātāja un mierinātāja ir zeme.

Friča Bārdas prieks izaug dziļā pazemībā, spējā
sevi ierobežot, kā arī kosmiskajā dzirdē, kas viļņva-
lodu un spāru lidojumu sadzird tikpat skaidri kā

zvaigžņu un saules gaitas. Tēlojumā Skumjas Bārda

vēstī par izžuvušu vecu vītolu, kam vairs nav ne ga-

lotnes, ne zaļu lapu, bet kas tomēr jūt, ka pavasaris ir

nācis, jo bezdelīga aizlaidusies tam garām. Saule Bār-

dām bija tik nepieciešama, ka viņam reizēm nepie-
tika ar vienu sauli, viņš par sauli runā daudzskaitlī:

Tu lielais, lielais dzīvības koks!

Tev saulēm pilni zied visi zari.

Ka Bārda savu dzīvi nedzīvoja pasīvi, dienu no

dienas, par to jau runāju, skicēdama viņa dzīves

gaitu. Arī dzejā izpaužas šī aktivitāte, lēnīgā

spīts nepadoties nogurumam, slimībai un vienal-

dzībai, un „ja atkal nakts un klusums smags, un ne-
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izkliegtas nopūtas visapkārt biezē gaisā", tad tomēr

jāiztur. Bārda gribēja, lai ne tikai karā, bet arī

miera laikā katrs būtu kareivis, kas cīnās ar pelē-
kumu un apātiju sevī, nebūt par pīļa dīķa dvēseli,

bet par kalnavota dvēseli. Asi viņš tiesā pats sevi:

tu gribētu būt piekusis,
tu gribētu būt ievainots,

bēgt gribētu — slēpties un atsacīties, mirt.
..

(Gurdumā).

Bet kas to grib, nav cienīgs pat pļavā noplūkt āboliņa
ziedu. Un strauji viņš sauc:

Bet draugi, kur tad mūsu šķēpi?
Vai nezināt, ka labi iztecināts šķēps
I tumsā mirdz kā balta liesmu lente,

Mirdz zvīļodams un arī silda vicināts?!

Bet mēs tik saucam: tumsa, salti!

Un dziļāk ievelkamies vecos kažokos."

(Gurdumā.)

Tādēļ arī Bārda tā mīlēja Herakleitu un Nīči — tie

viņa rokā ielika labi iztecinātu šķēpu, tie viņam ne-

ļāva dziļāk ievilkties vecos kažokos, tie lika iet

augšup un sauļup.
Vienmēr viņš tiecās sevi pilnveidot. Vēstulē viņš

tik zīmīgi raksta: „Gilvēki instinktīvi rūpējas par

savu fizisko veselību; man šķiet, — vairāk vajadzētu
rūpēties par to, lai šī svētā garīgā būtne nemirst

agrāk par pašu cilvēku." Par savu garīgo būtni viņš
vienmēr vairāk bijis nomodā nekā par fizisko.

Par Fr. Bārdas latviskumu liecina arī viņa hu -

mor s. Humorā izpaužas gara brīvā rotaļa. Hu-

mora pilnā noskaņojumā smejas lūpas, rotaļājas ro-

kas, bet sirds paliek nopietna. Humorā izpaužas
gara suverēnitāte pār matēriju. Fr. Bārda bijis duā-

lists, un humors rodas tieši duālistiskajā noskaņo-

jumā. Kur visu dzīvi reducē tikai uz garu, tur nevar
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būt vietas matērijas untumiem, kas ir viens no gal-
veniem humora avotiem. Arī krasi natūrālajā uz-

tverē nevar būt humora, jo kur vienvaldniece ir ma-

tērija, tur „es" nepaceļas pāri matērijai, nespēj sa-

skatīt tās vājības. Natūrālistam gan var būt mefisto-

feliski smiekli, bet tas nepazīst humoru. Humors nāk

tikai tur, kur gars saduras ar matēriju, kur gars,

nezaudēdams savu suverēnitāti, redz visas matērijas
nepilnības. Satīra graiza, ironija vēsina, bet humorā

slēnjas labvēlība, siltums. Humors redz dzīves trū-

kumus, bet izturas pret tiem iecietīgi, ticēdams labā

uzvarai. Prof. L. Bērziņš, pētīdams latviešu tautas

dziesmas, izsakās, ka mūsu daiņās esot vairāk lab-

sirdīga smaida nekā pravietiska rājiena", tā tas arī

Fr. Bārdas dzejā. Latvietis kopš seniem laikiem bi-

jis liels zobgalis, un no visiem komikas veidiem vi-

ņam humors tikpat tuvs, cik spānietim tuva satīra.

Vēstulēs Fricis Bārda labprāt smejas par ikdie-

nišķām likstām, piemetinādams, ka ir labi „izlādē-

ties". Vēstulē līgavai viņš aizsūta kādu nopietnu, nu-

pat sacerētu dzejoli, bet beigās pieraksta piezīmi, kas

it kā iznīcina visu nopietnību un svinīgumu. 59. vēs-

tulē atrodam dziesmiņu:

Man baltu roku gribētos
Un baltas dvēseles.

Pie viņas zemu noliektos

Un slāpes dzēstu es v. t. t.

bet beigās iekavās rakstīts, „dziedama pēc tā mel-

diņa: iKur tad tu nu biji, āzīti manu? Pēc katra panta

jānoraud viena asara, pēc pēdējā — divas." Pat sa-

vos teorētiskos rakstos viņš šad tad atvēra durvis hu-

moram. Mākslas attiecībās viņš stāsta par Ādamu,

kam paradīzē bijusi „dikti smuka dzīve, ārpus Dar-

vina teorijas likuma". Bārdas bērnu dziesmas hu-

mora ziņā pieskaitāmas pie labākiem šā žanra sace-

rējumem. Piem., Ansītis, puisītis un vectētiņš, vai
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arī Circenīša nakts dziesmas un d. c. Šīs dzejas, ko

iemīlējuši lielie un mazie lasītāji, Fricis Bārda rak-

stījis, kad viņam pašam vēl nebija bērnu.

Fricis Bārda pats sevi uzskatīja par romantiķi,
bet viņš nepazina Vakareiropas romantiķu personības
kultu. Sevi un cilvēku dievišķot viņš nespēja. No Va-

kareiropas grāmatām viņš gan pārveda hiacintu mežu,

pīnijas, cipreses un citas Latvijā neparastas lietas,

bet sava pasaules uzskata paklājā viņš glabāja lat-

viešu rakstu. Akurāterā romantiskais tītānisms, kur

cilvēks pārvēršas par patvarīgu dievu, jeb parei-
zāki — elku, vai arī visu nicinātāju un visu drīkstē-

tāju sātānu, Fricim Bārdām bija nepieņemams. Vēs-

tulēs viņš vairākkārt skaidri izsakās par to, ka viņš

grib uzkurt lielu, svētu uguni, kuras siltumu var dot

«līdzcilvēkiem, līdzcīnītājiem un līdzmeklētājiem,
tautai." Tas atgādina tautas dziesmu: „Lai sildāsi tie

ļautiņi, kas man laba nevēlēja." Mūsu tautas dziesmas

un pasakas ir sātinātas ar labvēlību un lēnīgumu.
Tur valda dziļa pietāte pret visu dzīvu un pat ne-

dzīvu radību. Vai Bārdas lūgsna: „Lai zemei sāpes

nav, kad manas kājas to min" un tai līdzīgas dzies-

mas neliek domāt par daiņu, kur bārenītes asaras

Dieviņš salasa sudraba laivā, vai arī:

Vējš nolauza līgodams,
Pura bērza galotnīti:
Dievs paņēma mīlēdams

Sērdienītes vainadziņu.

Karitātīvais noskaņojums raksturīgs Bārdas dzejai
un to var saistīt gan ar kristānismu, bet vēl vairāk ar

senlatviešu pasaules uzskatu, kā tas izpaužas tautas

dziesmās. Dzejolis Apnicis (Zemes dēlā) ir gan uz-

rakstīts modernā pantmērā, bet ja Fricis Bārda tur

kā vienvērtīgas būtnes min nogurušu ceļinieku, putnu

un skudru un arī pašu zemi, tad tur jaušama tā pati
pazemība un labvēlība pret visu esošo kā daiņās. Lī-
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dzīgi daiņu dziesminiekam Fricis Bārda karitātīvā

noskaņojumā nekad nepārkāpj robežas. Sv. Fran-

česko no Asīzes viņa latviskajai mēra izjūtai bija ne

tikai nepieņemams, bet pat riebīgs.
Un vēl viena Bārdas atšķirība no Vakareiropas

romantiķiem. Vakareiropas romantiķi pirmā paaudzē
bija revolūcionāri ar internacionālu noskaņu, bet

Bārda, kā mēs to biogrāfiskajā skicē jau aizrādījām,

bija karsts patriots un vairāk konservātīvs nekā revo-

lūcionārs. Neatraisāmām saitēm viņš bija siets ar savu

dzimteni un pirmatnēji tuvs zemei. Viņš pats to

apzinājās un tādēļ sevi nosauca par Zemes dēlu.

Kā arī pilsētai ar skursteņiem un telegrāfa stabiem

var būt sava poēzija, to viņš nevarēja iedomāties.

Pilsēta viņam bija vieta, kur intellektuāli varēja augt

un attīstīties. Pilsētā varēja mācīties, skatīt gara

zvaigznes, bet arvien atkal jāatgriežas turpu, kur

akmeņi nesedz zemi un kur var noliekties, lai skūp-
stītu zāli un agrīnās puķes. Brūnā zeme ir mierinā-

tāja, viņa visiem ir māte.

Ne tikai, lai saprastu ikdienas cilvēku, bet vēl

vairāk lai saprastu dzejnieku, jājautā: kāda ir viņa
mīlestība? Jo mīlestībā izskan visintīmākās stīgas,
tur izpaužas cilvēka pilnības sapnis.

Bārdas mīlestības izpratne romantiska. Lekcijā

par romantismu viņš skaidri pateicis, ko ar šo vārdu

saprot, un arī izteicis, ka tas ir tas pasaules uz-

skats, par kuru viņš cīnās. Bārdas izpratnē roman-

tiķis ir tas, kas visu grib aptvert. Romantisms meklē

dvēseli un dvēselisko. Savā lekcijā viņš saslējās pret
to, ka „vērdiņš ir palicis mūsu garīgo vērtību mēr-

aukla, valdnieks un simbols". Viņa izpratnē teze bija
natūrālisms (piem., Zolā, kuru Bārda necienīja), an-

titeze — galīgs individuālisms; kā piemērus te Bārda

min viņam simpātisko Māterlinku un viņam nepieņe-
mamo histērisko Pšibiševski. Un sintezē, pēc kuras

jātiecas, — romantisms. Bārdas romantiķis grib, „lai
visa esošā bezgalība atspoguļotos viņa iekšējā, viņa
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dvēseles bezgalībā. Un tā mēs beigās, varbūt, ar

vienu vārdu varētu raksturot romantisma dziļāko bū-

tību un tiekšanos: tas ir universālisms."

Teorētiski Bārda savas domas par mīlestību iz-

teicis rakstā Mīlestība un nāve, kur viņš min jau
Poruka iztirzāto Platona mītu par to, ka dievi

pirmcilvēku sadalījuši divās daļās: vīrietī un sievietē.

Sim rakstam vispār maz nozīmes, jo viņam vairāk

polemisks nekā filozofisks vai psīcholoģisks raksturs.

Te tikai divas atziņas, pie kurām varētu apstāties,

jo tās met skaidru gaismu uz Bārdas mīlestības iz-

pratni: 1) „Mūsu jaunajā kultūrā trūkst..
.

lielo mī-

lētāju . .." Šis izteiciens liecina, ka Bārda savai mī-

lestības izpratnei nemeklē paraugus latviešu literā-

tūrā, ka viņš mīlestībā tiecas pēc lielām līnijām;

2) «Visdievišķīgākā cilvēka gara iezīme ir tā, ka

nekas sasniegtais nespēj viņu apmierināt." Kā visi

romantiķi viņš šķir zemes un debess mīlestību,

ieb runājot Bārdas valodā, sarkanas un baltas rozes.

Sarkanās rozes viņam simbolizē kaislīgo zemes mī-

lestību, baltās — gaišo dvēseles apskaidrotību. Sar-

kanas rozes, sarkanas ilgas, asiņu nemiers labi pa-

zīstami mūsu Zemes dēlam. Pavasarīgu, saldi gurdi-
nošu jutekļu trauksmi sastopam daudzās dziesmās,
bet varbūt visspilgtāki Vīnogulājā un Manās rokās.

Vīnogulājā izteikts tipisks pubertātes pārdzīvojums:

Manī kaut kas briest un sāp,
Sāp kā kaislu lūpu dzēliens

Vīna ķekarī tā kāp
Reibinošais jaunais dzēriens.

Turpretim dzejolis Manas rokas pauž pieaugušā cil-

vēka nesavaldīgi kaislos priekšstatus. Bārda skūpstī-
jis mūžību un mirkli. Mirklis ir sarkanās rozes, ju-

tekļu tvīkums, mūžība ir baltās rozes, dvēseļu tuvums,

sapņotāja pāža mīlestība, ko balts sapnis atpestī no

sarkana nemiera.
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lepazīsimies drusku sīkāk vispirms ar Friča Bār-

das'sarkanajām un tad ar viņa baltajām rozēm.

Viņš jūt, ka «birzī elso saldas šalkas" un «neva-

rīgs kļūst gars un solis". Šī trauksmainā asins

dziesma izraisa reizēm ļoti neaistētiskus priekšstatus:

«Kloja, 'Kloja tev uz krūtīm divi balti jēri lēkā". Viņš
pagurst tais dienās, kad: «katrs nervu galiņš sāp un

zied". Tā ir mīlestība, kas rodas jutekļos, Platona

sauktā zemes mīlestība, par ko Bārda saka: «Jums

paliek nemiers saldais, saldās ilgas un krūtīs asins

vilnis, sarkans, skaļš." Dziesmās, kurās simbolizē sar-

kanās rozēs, iemaldās latviešu Zemes dēlam sveši, no

citurienes atnesti priekšstati. Tur «caur sarkanu

gaismu pūš fleitas, parādās hetēras" un baltu bērzu

vietā skurbina tuberozes. Latviešu Zemes dēla bik-

lums zūd, bet dziesma par skūpstiem skan mākslota:

Skūpsti, kas ar tumšu varu

Saldu moku nāvi nes;

Skūpsti, svešas gaismas pilni,

Tāļas, svešas pasaules.

Un tā ir vairāk nekā tikai dzejiska frāze par svešo

pasauli, bet šī Zemes dēlam iekšēji svešā bakchan-

tiskā deja tiek ātri pārtraukta. Slimīga un nepieņe-
mama tā kļūst mazajā drāmatiskajā. fragmentā Zilā

Uguns. Te Vakareiropas neveselīgais modernisms uz-

var Zemes dēlu. Ja Barda, kā visi romantiķi par
sevi varēja teikt: «es mīlā sadegu", tad ap šo uguni

parasti dreb svēts mirdzums. Balto rožu smarža iz-

klīdina sarkano tvanu, veras skats uz baltām bērzu

birzīm ar zaļiem zariem, vizbuļiem un siltu vēju,
balts zvaigžņu zvejnieks met mirdzošu tīktu, ūn mīles-

tības dievs viņam dāvā baltus spārnus pacelties

dzidrajā bezgalībā. Trausli, klusi tēli vijas balto

rožu dzejoļos. Domas par mīļoto sievieti izraisa pa-

vasarīgus priekšstatus:

• Es sēdu ar domām par tevi

Un dzirdu, kā pumpuri plīst
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Talu — talu, kur birzite bruņa,
Un lietutiņš mirgādams līst.

Birst balto rožu pārslas, ap vismīļās mazo māju: „kūp
mūžam zelta tvaiks". Mīlestība ir spēks, kas dzidro

un augšup ceļ. Mīlestībā viņš ieiet kā dievnamā.

Tā ir mīlestība, kas glābj vēl aizkāpa dzīvē: „Uz

kapa ar dzintara krūzi mana zvaigžņotā gaismu man

nes". Balto rožu mīlestība ir tikai tur, kur cilvēks

sevī glabā zvaigžņu atmirdzumu: ~Kad mīlas kausu

tu pie lūpām liec, tad paskaties, cik zvaigžņu viņā
laistās." Mīļotās sievietes dvēsele šķiet kā ābeles

zieds, kā Beatrīče, kurai skan miera zvans — mīles-

tība pārvēršas lūgsnā. Bārdas visvienkāršākajā un

dzidrākajā mīlestības dziesmā skan bēthoveniski

akordi:

Es tavā svētā mīlā

Kā sēkla zemē krītu

Un dīgstu pretim gaismai
Ar katru jaunu rītu.

Tai gaismai, kas kā brīnums

Iz dvēsles kāpj un ceļas.
Tai gaismai, no kā spēkus
Pat saule un zvaigznes smeļas.

Te izskaņa gluži dantiska: mīlestība ir spēks, kas

vada sauli uh zvaigznes.
Tās ir baltās rozes. Un Zemes dēlam ar zvaigžņu

dvēseli grūti izšķirties:

Kam tu vairāk, dziļāk piederi: .
Mūžam baltai debess skaidrībai

Jeb vai zemes liesmai sarkanai?

Gars vai miesa? Debesis vai ziegs?
Rozes baltās, rozes sarkanās —

Kurām no jums dvēsle līdzinās?

Kā īsts romantiķis, Bārda nerod galīgu atrisinājumu,
bet beidz ar jautājumu. Savu visumīļo viņš sauc
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par zvaigžņoto, tā viņu pasarga no mūžīgās nakts,

viņas mirdzums to šķīstī, to atpestī no ļaunuma un

grēka. Viņa ir mūžam neatrastā, pēc viņas var tikai

ilgoties un pazīt viņu var tikai sapnī. Fricis Bārda

staigā maldu tekas, meklēdams savu zvaigžņu meitu,

meklēdams ceļu uz turieni, kur mūžība un mīlestība

ir viens.

Mīlēt balto rožu valstī viņam nozīmē tuvoties

gaismai, atbrīvoties no ikdienas un sīkumiem. Līga-
vai viņš raksta 1912. gadā (vēstulē Nr. 119): „Es do-

māju, ka mūsu mīlestība vēl nav diezgan liela un

svēta, un ka viņai jāpaliek daudz lielākai un svētā-

kai — kas vien visu dzīvi valda, vada un uztur —kā

saule pie debesīm visu pasauli." Mīlestība viņam bija
saule un nevis pusnakts skurbums, kā Vakareiropas

romantiķiem. Runājot par mīlestību, viņš atkal un

atkal atgriežas pie saules.

Saules gaisma viņam bija nepieciešama. Vēstulē

Nr. 50 lasām: „Tik bezgalīgi mīļa ir šodien atkal

saule ..." Un vienā no skaistākajām vēstulēm, 13. VII.

1912: „Mūžīgs un neaprakstāms mirdzums ir tai sau-

lei, kas velk cilvēku dvēseli bezgalībā. Tāirmīlestības

un skaistuma un dievības saule
...

Es zinu, es ticu,

ka mēs dzīvojam vienai saulei." Šai pašā vēstulē

viņš, runājot par savu mīlestību, piemin „saules

laimi". Tas sevišķi paliek atmiņā, ja pazīstam pārējo

romantiķu nakšņaino mīlestību, kur nakts, mīlestība

un nāve top par viennozīmīgiem pārdzīvojumiem.
Atcerēsimies tikai Novālisa himnas naktij: „Abwdrts
wend' ich mich zu der heiligen. unaussprechlichen,

geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt —m

eine tiefe Gruft versenkt — zuust und einsam ist ihre

Stellē." — „Un lejup es vēršos uz svēto, neizsakāmo,

noslēpumaino nakti. Tālu guļ pasaule — dziļā kapā

gremdēta — tuksnesīga un vientuļa ir šī vieta". —

Kādā vēstulē Fridricham Šlēgelim Novāliss raksta:

„Agra nāve man būtu lielais vinnests loterijā, dzīves

turpinājums tikai otrais", un Nakts himnās: „Vai
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arvien rītam jāatgriežas, vai zemes vara nekad ne-

beigsies? Tukša steiga mums neļauj vērot debešķī-

gās nakts sākumu. Vai mīlestības slepenais upur-

uguns nevar degt mūžam? lerobežots ir gaismas
laiks, bet pāri laikam un telpai valda nakts." Viņa
sirds ir uzticīga nāvei un naktij. Un viņš jautā —

„vai ir vēl kāda saldkāre, kāda bauda, kas atsver

nāves ekstāzi? Vai viss, kas mūs sajūsmina, nenes

nāves krāšu?" Lai saprastu latviešu un Vakareiro-

pas romantisma atšķirību, pietiek šīs Novālisa rindas

salīdzināt kaut ar Friča Bārdas Jauno laimi:

Sirds sāp un trīc

Un aizvien gaišāk, varenāk

Aust dvēselē brīnišķīgais rīts.

Viss sauc un zvana:

Laime nāk !

Līdz visa ziedos saplaukuši,
Sirds viņas dzelmē krīt apreibusi.

Bārdām gan arī ir dzejas par pusnakti, bet to gaismo

zvaigznes, un tā ir pāreja uz dzirkstošu rītu, kā par
to dziedāts daudzās dziesmās:

Man brīžam pusnaktī no miega jāceļas —

Tik brīnumsaldas jūtas krūtīs pamostas!
Tās silti tvīkst un plūst un sirdī sakrājas,
Kā dzeltens liepu medus baltās šūniņās.

Dzīves prieku viņš salīdzina ar brūnu kameni,

kas viņam uzlaidusies uz krūts. Un kad aiz loga
tumsā pavasara vēji dzied, ap viņa galvu sapņi vijas
kā balti ķiršu ziedi.

Beidzot vēl jautāsim: kā Fricis Bārda domāja par

nāvi ? Vai viņa nāves izpratne vairāk senlatviska vai

romantiska? Senajam latvietim nāve bija nenovēr-

šams dabas likums. Kaut gan jāpievienojas prof.
L. Adamovičam, ka latviešu reliģiozā dzīve vēl nav iz-

pētīta, ka tur vairāk intuitīvu minējumu nekā pierā-
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dītu atzinumu*), tad tomēr gan nevarēs šaubīties, ka

senais latvietis uz aizsauli raudzījies ar uzticību un

paļāvību. Viņam likās, ka aizkāpa dzīve ir šīs dzīves

turpinājums. Prof. L. Adamovičs apgalvo, ka latviešu

reliģijai trūkst stipru spriegumu un spilgtu pretstatu,
trūkst stipru jūtu un ekstatisku momentu. Numino-

zajam latvietis tuvojas vairāk racionāli nekā mistiski.

Pašu miršanu senais latvietis nemēdza uzskatīt par

nelaimi, miršanu nemēģināja aizturēt, bet gan veici-

nāt un atvieglināt, piem., trīs reizes saucot no jumta
mirēja vārdu.**) Pat latviešu raudu dziesmās ne-

dveš bezcerība, bet rāma rezignācijā, un šai ziņā savā

lakoniskajā izteiksmē varbūt visraksturīgākā ir skais-

tā daiņa:
Jūdziet bērus, jūdziet raudus, .
Baltus zirgus nejūdziet,
Balti zirgi tālu spīd,
Gauži raud māmuliņa.

Līdzīgu noskaņojumu atrodam arī Bārdas nāves dze-

joļos. Pret nāvi nav jāsaslejas. Kā visa dzīvā radība

pieņem nāvi, tā arī cilvēkam tā jāpieņem. Cilvēks

nedrīkst sev prasīt kādu izņēmumu. Dzīvība un nāve

Fricim Bārdām nav naidnieces, nāve ir dzīvības no-

slēgums:

Kaut bez saules, kaut bez dziesmām —

Beidzot tak caur melnām liesmām —

Nonāksi tak galu galā
Klusā svētlaimīgo sala. (Pāri.)

Dzīvību un nāvi viņš uzrunā pamazināmā formā, kā

tuvas, jā, pat kā mīļas lietas. Nāve ir salds miegsy

liels klusums, tā ir draugs, māte, lielais svētvakars.

Diena aizlido — zils taurenīts

Pirms priekš durvīm skuju taku kaisīs,

*), Sk. prof. L. Adamoviča rakstu Senlatviešu reliģija, krā-

jumā Vēstures atzinumi un tēlojumi, 1937.

**) Sk. Vēstures atzinumi, 57. lp.
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Atnāks miers, un dvēsles šūpulīts

Apstāsies, un dzīves dziesma gaisīs.
(Skaidu spilvens.)

Fricis Bārda nāvei liek nākt nevis rudenī, ne-

vis naktī, bet pavasarīgā dienā, kad pļavā zied cīruļ-

actiņas.
Dzīve bija sarkana nemiera dziesma, tikai nāve ir

miers. Cik vienkārši un uzskatāmi tās izteikts:

„Miers ir tik uz skaidu spilventiņa." Un kad lielais

sargs reiz mieru sauks, tad atkritīs viss, kas dzīvē

dedzināja un mocīja, bet arī ,„viss, kas likās satverts,

panākts, gūts, izzudīs kā krēsla miglas elpā," izirs,

kā irst pērļu virkne, kā irst viļņu pinums avotā. Un

ja mēs zinām, ka skalu krustiņš, skaidu spilvens un

zaļās velēnas ir vienīgais mūža guvums, vai tad vēl

ir vērts kāda maza asa vārda dēļ, kāda spoža nieka

dēļ raudāt un nīst? Jau Friča Bārdas nāves izpratne
vien liecina par viņa gaišo dzīves uzskatu.

Bārdas Skaidu spilvens, viņa Miera dziesma,

kopā ar Plūdoņa Rekviēmu, ir kļuvušas par mūsu

skaistākajām izvadīšanas dziesmām^

Grūti teikt, ko Fricis Bārda savos dzejoļos bie-

žāk uzrunājis — zemi vai zvaigznes. Apzinīgi viņš
tiecās abas sevī apvienot:

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Ciešanas — gaviles, skumjas un prieks.

Zvaigznes un zeme, zvaigznes un zeme —

Cietumnieks esmu un valdinieks.

Zeme cilvēku padara par cietumnieku, zvaigznes

par valdnieku, domādams par iznīcību, cilvēks pa-
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ceļas tai pāri, aptverdams bezgalību, cilvēks top daļa
no tās: „Cik plaša pār mums debess bezgalība, tik

plaša dvēsles bezgalība mūsos dus."

Ka zemei piederam, to zinām visi, bez Friča

Bārdas mēs, varbūt, nezinātu par savu zvaigžņu dvē-

seli.

Friča Bārdas plašā emocionālitāte vāri vairījās
katras vulgāritātes, bet viņa smalkais intellekts tiecās

sasniegt sprausto mērķi — aptvert visumu. Viņš tie-

cās pēc sintezēs, prieka un skumjas, prāta un jūtu,
mākslas un filozofijas sintezēs. Viņš tiecās lauku klu-

sumā ienest pilsētas apgarotību, viņš gribēja vienot

zemi un zvaigznes, vienot latvisko ar vispasaulisko.
Fricis Bārda bija romantiķis, un kā gandrīz visu ro-

mantiķu dzīve, kā gandrīz visu romantiķu darbi arī

viņa dzīve un darbs palika fragmentārs. Bet latvju
jaunatnei viņš atstājis pavasarīgo aicinājumu:

Nu šurpu tad, jaunība straujā,
Kam nākotni uzvarēt būs:

Kā priesteris kareivjus kaujā
Lai debesis iesvētī jūs.

Zenta Mauriņa.



Fr. Bārdas raksti





Filozofiski

un

mākslas teōrētiski raksti
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Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata

centrālproblēms.

L

Ceturtdien, 5. nov. 1909. g. Ķēniņu zālē bija sarī-

kots rakstnieku vakars, kurš dažā ziņā vērš uz sevi

mūsu uzmanību. Gan, protams, ne caur to, ka tajā
kas sevišķs būtu ticis sniegts, bet kā raksturisks mūsu

dienu simptoms. Mēs zinām: pirms apmeklēt kādu

vakaru, mums jābūt skaidrībā, ko tajā mums sniegs,
ko mēs no viņa mantosim priekš sevis, priekš savas

dzīves, savas īstās, tiešās, reālās dzīves; kādas jaunas,
uzturas cīņā derīgas idejas tur mūsos modinās jeb kā-

das lietišķas zināšanas mēs tur iegūsim? Atbildes

vietā lai pametam tik acis uz vakarējo programmu!
Kādi ir tie temati, kuri vakara aktīvos dalībniekus in-

teresē? Masku balle! Karaļi, ja ne cits, tad vismaz

viņa krāsnkuris; romantisms! Tajā esot pat prob-
lēmu atraduši! Un vēl kādu! Tas esot centrāl-

problēms pasaules uzskatā un mākslā! Lai nu saka,

kuram šos nosaukumus vien izlasot, nesāks smiekli

nākt! Bet ko dara publika? Kaut ne daudz, kaut gan

zāle pustukša, tad tomēr bija atradies pulciņš, kuru,

kā redzams, vēl šobaltdien tamlīdzīgas lietas interesē.

Es jau teicu: tas ir raksturisks laika simptoms, un

mums visā nopietnībā jājautā: ko tas nozīmē? Tas

nozīmē, ka reakcijas pūķis ceļ atkal savu galvu mūsu

garīgajā dzīvē, un ka mūsu veselīgais reālais virziens,

pozitīvā cīņa un reizā ar to mūsu progresīvie dzinuļi
sāk atslābt, dzinuļi, no kuriem vienīgi atkarājas viss

mūsu progress un it sevišķi mūsu plašāko šķiru ga-

rīgā un materiālā labklājība — labklājība — labklā-

jība v. t. t., v. t. t.
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Kaut kas šim ļoti līdzīgs varētu būt lasāms rītva-

kar kādā mūsu vairākizplatītā dienas laikrakstā. Un

šī laikraksta ticīgais lasītājs pēc katras rindas, kur

iekšā vārds reakcija, sacītu: jā! bet pēc tās, kur pro-

gress un labklājība: āmen! Un tiklab pats autors, kā

laikraksta redaktors izliktos, ka viņi gauži pārliecināti
strādā cilvēces un kultūras labā, un nu, paldies Die-

vam, atkal vienu graudu veselu ir iesējuši auglīgā
zemē. Bet varētu gadīties arī tā, ka kāds vēl progre-

sīvāks autors mūsējo izkonkurētu ar kādu vēl pro-

gresīvāku apcerējumu, piemēram par to, ka vakar

kāda progresīva jaunkundze gājusi lombardā jaku ie-

ķīlāt, un lombarda fogts uz jaku izdevis tikai divus

rubļus, kamēr pēc autora un redaktora pārliecības

par viņu varētu dot turpat vai pilnus trīs. Un tā nu

varot notikt vēl tas, ka minētai jaunkundzei drīz vien

arī vēl otra jaka uz lombardu jāaiznes, un ar to, pro-

tams, var saistīties pavisam nepārredzamas sekas.

Caur to šī laikraksta Nr. rītvakar iznāktu vēl pro-

gresīvāks. Bet tad nu gan laikam rakstnieku vakaru

kritiķis uz nākamo vakaru saspurinātos, un to lai ne-

viens nesaka, ka sociālkritiskajam cīnītājam pēc 2

nedēļām nebūtu jāpaliek apakšpusē. Tik — vai tad

jums, nākamā vakara aktīvie dalībnieki!

Es nupat runāju it kā par kuriozitātēm un it kā

paradoksus un tas būtu katrā ziņā nepiedodami un

neattaisnojami, ja mūsu laiks nebūtu kuriozitātu un

paradoksu pārpilns. Bet vai nu pats šis mans pēdē-

jais apgalvojums nav paradokss: mūsu laikmets taču

ir apgaismības un visdrudžainās izglītības laikmets:

tikumisko, reliģisko un it sevišķi — visgrandiozākais
sociālo attiecību izveidošanas laikmets — kustība,

kura aizņem nevis vien kādu atsevišķu valsti vai

tautu, bet šobrīd jau var bez pārspīlējumiem sacīt —

visus mūsu planētas apdzīvotājus. Vai tad nav gluži
dabīgi, ka mēs pilnīgi nododamies šai idejai — viņā

dzīvojam, jūtam, domājam un dvašojam, ka tā sprēgā
visā mūsu garīgā atmosfairā — arī sīkumos, sarunās,
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dienas laikrakstu kaleidoskopā, jo: kas savam laik-

metam dzīvojis, tas dzīvojis mūžībai! Vai nav ku-

riozi tādēļ sākt runāt par tādām archaiskām lietām,

kā romantisms? Tagad laiks runāt ne par roman-

tismu un romantisko pasaules uzskatu, bet ar-

vien un arvien vēl par marksismu un vēsturisko ma-

teriālisma pasaules uzskatu. Nevis par to, kā misti-

cisms pāriet romantismā, bet gan par to, kā mark-

sisms pāriet sindikālismā. Nevis par Novalisu, par

Frd. un Vilh. Šlēgeļiem bet gan par Soreli, par Ar-

tūru un Antoniju Labriola; nevis par reliģisko ūniver-

sālismu un Māterlinku, bet gan par ūniversālo mo-

nismu un viņa pravieti Ernstu Hekeli. Kāda jaunu
zināšanu un domu bagātība mums še atveras!

Kāds plašums! Kā viļņojošs bezgalīgs plaukstošs
mežs! Jā, tiešām mežs! Cik vien acis redz — mežs,

mežs, vienīgi mežs! Tikai — neviena koka! Un bei-

dzamie vārdi ir tie, kas visu šo jaukumu pārvērš ku-

riozitātē. Tur mums māca mīlēt cilvēci un tautas un

šķiras, bet tikai ne cilvēku. Mēs rūpējamies par vis-

visādiem apstākļiem un labierīcībām, par sociālo un

materiālo labklājību, par veselīgām pilsētām, grez-
niem tautas namiem un skaistām mājām, bet tikai

nekad par skaistu dvēseli. Drīz mēs ar gaisa kuģiem

apbraukāsim neaptveramās gaisa sfairas, brīvāki par

putniem uņ augstāki par mākoņiem, bet tai pašā
laikā mūsu fantāzija, kā to zināmas šķiras rakstnieki

aizvien gaišāki pierāda, mācās staigāt uz koka kājām,
un aizvien zemākām, aizvien zemākām. Un kad tik

dažā no šām tūkstots ārējās kultūras lietām dziļāki
iedomājas, tad gan vienīgi īgnums var sacelties pret
pievestā izteiciena ačgārnisku saprašanu par dzīvo-

šanu savam laikmetam — tāpat kā mūžībai nedzīvo

tas, kas dzīvo sezonas modei; bet mūžībai dzīvojis gan
tas un vienīgi tas, kas dzīvojis savai dvēselei, jo dvē-

sele jau pati sevī nes mūžību, un nav mums citas mū-

žības, kā vienīgi dvēseles un dvēseles augstāko vēr-

tību mūžība. Laikmets priekš dvēseles ir tikai ga-
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dījieria piešķirts ārēja ietērpa un ārējas izteiksmes

veids un viņa nozīme priekš tās ir tāda pati, kā mo-

des uzvalka un modes zābaku nozīme fiziskajam cil-

vēkam. Mēs visi viņus lietojam — varbūt izņemot
kādus fanātiķus un askētus — un nebūt negribam

pret tiem karot, bet mēs prasām, lai ierāda viņiem

pienācīgu vietu, jo nevar būt nekas riebīgāks par

moderni izgreznotu kropli," kad tas vēl sāk ākstīties

un pieņemt jauna Apollona pozu. Bet kā nu skatās

mūsu laiks uz šo vietas ierādīšanu? Kas nestaigā
marksisma un hekelisma kolportiera uniformā, tas lai

pazudināts, bet pats nožēlojamākais garīgais pun-
durs šai uniformā ir jau vai olimpietis. Tā tas tā

saucamās visplašākajās aprindās. Bet drusciņ prātī-

gākajiem un viltīgākajiem ir arī drusciņ prātīgāka un

viltīgāka devīze: Cilvēks var visu zināt, visu saprast,

visu novest cēlonības formuiā. Un kas attiecas spe-

ciāli uz dvēseli, tad te, protams, paliek tas pats spēkā.
Un tiešām, nevar žēloties, ka mūsu laikOs par dvēseli

kautrētos runāt: mums pat ir plaši darbi par dzīv-

nieku psīchisko jeb dvēseles dzīvi; vēl vairāk: par

psīchiskās dzīves attīstību protistu valstī, tas ir tādu

organismu, par kuriem zinātne nevar pat noteikt,

vai tos lai pieskaita pie dzīvniekiem vai pie stādiem.

Beidzamajā laikā eksperimentālie zinātnieki pat gluži
atklāti sāk runāt par augu dvēseli un kā kroni visam

tam laikam būs Uzlicis profesors Fervorns ar savu

zinātnisko darbu Dār „molekulu psīcholoģiju!" Un

tiešām — vai nav interesanti visu to zināt? Un jā es

būtu uzņēmies šīs pūles un pēc kāda no šiem darbiem

sastrādājis šim vakaram priekšlasījumu, piem., par

protistu jeb mēslu kastēs attīstošos mikrobu dvēseles

dzīvi, tad tas katrā ziņā skanētu ļoti zinātniski, un

jau iepriekš man būtu garantēta klausītāju uzmanība,

simpātijas un atzinība. Bet ja nu es esmu izvēlējies
sev par tematukādu no dīvainākajiem un dziļākajiem
cilvēka dvēseles problēmiem, tad protams, tas ir

ļoti riskanti un man jābūt gatavam uz ļoti dažādu
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kvalitātu komplimentiem. Ja runa būtu, piem., par

to, kuru zinātniskie autori, runājot Čemberlēna vār-

diem, noprasa tikko izperētam cālim, vai telpas jē-
dziens ir iedzimts jeb tikai vēlāk tiek iegūts un šai

nolūkā liek tam tūliņ knābt mīkstā putraimā un tad,

raugoties pēc tā, vai cālēns putraimā trāpa vai ne,

izšķiras vai nu par jeb pret Kanta filozofiju un sa-

skaņā ar to izsludina viņu vai nu „no modernās zi-

nātnes apgāztu", jeb arī: pa daļai pamatotu, bet trū-

cīgi un nezinātniski izveidotu; -— ar vārdu sakot: ja
būtu runa par to dvēseles zinātni, kas savā gala iz-

nākumā saka apmēram tikdaudz: nekādu dvēseles

brīnumu, nekādu dvēseles mīklu patiesībā nav — viss

ir cēlonisku dabas likumu rinda, tad, zināms, atkal

nebūtu nekā ļauna. Tik, Dieva dēļ, nerunājiet par to,

kas dziļāks, kur izprašanai nepietiek eksperimenta.
Mūsu laikmetam ir bailes no cilvēka dvēseles, viņš

bēg no tās, viņam ir bailes un naids pret to. Šī at-

ziņa, man liekas, varētu ļoti daūdz ko izskaidrot un

ļoti daudz ko pareizā gaismā nostādīt mūsu šolaiku

komplicētās dzīves pinumā. Mans nolūks tomēr nava

šoreiz pie tā ilgāki uzkavēties. Es uzstādīšu tik jau-

tājumu: kā lai izskaidro šīs bailes, šo bēgšanu no

sevis paša, šo tīri sātanisko naidu pret visu dziļāko,
svētāko sevī, savā dvēselē. Jo tas tiešām ir apbrī-
nojami: ne caur ko šolaiku cilvēku acīs tu nevari tikt

dziļāki kompromitēts, kā caur to, ja par tevi dabūs

zināt, ka bez ēšanas, trokšņošanas un vaislošanās un

visa, kas ar to direktā sakarā, tu vēl atlicini, varbūt

kādu stundu dienā priekš —nu -— priekš nekā,

priekš dvēseles. Ja, varbūt, to īso brīdi no vakar-

krēslas, kad dienas gaisma zūd, bet sveci vēl par

agri aizdedzināt, tu gribēsi izlietot tikai priekš sevis,

tā sakot, izpeldēties savā dvēselē kā tumšā, siltā va-

saras vakara ezerā, tad tev to pierēķinās par smagāku
noziegumu, nekā ja tu būtu šo pelēko stundu izlie-

tojis priekš tā, lai paņemtu varbūt to, kas taisni nav

piesiets. Ja cilvēks pilnīgi pagrimst un nonāk tik
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tālu, ka viņš paliek par rupju profesionālu noziedz-

nieku vai ielas blandoni, tad par viņu tomēr šos lai-

kos nesmejas un pirkstiem uz viņiem nerāda; bet ja

dabū zināt, ka tu 20. gadu simtenī esi varbūt pie
Heines vai pie Ļermontova raudājis, tad tu esi pazu-

dināts, un tu vari drošs būt, ka pie katra izdevīga ga-

dījuma aiz muguras tev atskanēs he—he—he
. . .

Tādēļ es nu atkārtoju jautājumu: caur ko izskai-

drojams šis sātaniskais naids? Šis jautājums, pro-

tams, nava jauns, jau daudzreiz viņš ir ticis uzmests

un — arī atbildēts. Pie kam atbilde līdz šim aizvien

ir bijusi apmēram šāda: mūslaiku cilvēks vairumā

vēl sevi nepazīst, viņš vēl neesot pietiekoši attīstīts,

izglītots, sevišķi kas zīmējas uz tīro dvēseles dzīvi —

mākslu, estētiku. Viņš vēl pavisam nezinot, ka kāda

otra, šķīstāka un svētāka pasaule, ko sauc par dvēseli

un dvēseles dzīvi (es protams šo valodu še nelietoju
kaut kādā šaurā reliģiski dogmatiskā nozīmē), ka

tāda pavisam eksistē. Bet tas savukārt stāvot sakarā

ar sliktajiem dzīves apstākļiem, ar vispārīgo neizglī-
tību, ar grūto, aizvien intensīvāki topošo cīņu uzturas

dēļ, kas prasa visu dzīves enerģiju un visu laiku! Tā-

dēļ gluži loģiski — papriekš vajagot viņus mācīt, gā-
dāt par izglītību un apstākļu uzlabošanu, tad, kā da-

biskas sekas, radīšoties arī šī garīgā izsmalcinātība,

tad un vienīgi tad būšot arī tiesība taisīt eventuāli

kādus pārmetumus par šo augstāko prasību ignorē-
šanu. Šāds izskaidrojums liekas tiešām diezgan pa-
matots un nopietns un sava optimiskā rakstura dēļ

metodiskā un audzināšanas ziņā viņš ir nenoliedzami

ievērības cienīgs. Bet ja mēs ņemam acumirklīgo

mūsu apkārtējo reālo dzīvi, mēģinām viņā dziļāki

iespiesties, notvert, tā sakot, visnoslēptākos idejiskos
un emocionālos pavedienus, tad mums jāsaka: viena

daļiņa, bet ļoti maza daļiņa šai izskaidrojumā ir tais-

nības, taisnība, ka mūsu dienās gan vēl ir cilvēki, kas

tiešām smok tik dziļā gara tumsībā; ir vēl tādi, kam

šis pirmais garīgais rīts vēl nav svīdis: aiz iekšējām
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dziņām viņš vēl nav pēc tā prasījis; bet no ārienes

neviens vēl nav viņa būdas apkvēpušo logu vēris.

Tādi laikam būtu atrodami vistumšākajos lauku ap-

vidos un retumis varbūt, arī šur tur pie mums pil-
sētās. Bet par tiem jau patiesībā, mums še nemaz

nav un nevar būt runa, jo garīgajā dzīvē, mūsu tā

saucamā garīgā atmosfairā tie it nekādas lomas ne-

spēlē! Šie tad arī nav un nevar būt tie, kas šo ap-

zinīgo naidu dzīvu uztur un masās iedveš. Te katrā

ziņā darbojas citi spēki, kas liecina, ka mēs esam

pārgājuši uz intensīvāku garīgu cīņu.

Mūslaiku pirmās šķiras noziedznieks nav vairs panī-

kušais, izsalkušais saules brālis, jeb skrandās tērp-
tais pasaules klaidons, bet cilindri un frakā salonva-

gonā pasaules kultūras centrus apbraukājošais aug-

stāko izglītību baudījušais Azevs. Mūslaiku velns jau

sen ir atmetis āžu ragus un lopu asti kā pārāk ko-

miskas un nepraktiskas maskas. Tas jau ir pirmās

šķiras džentlmens no galvas viduča līdz papēžiem un

vairākkārtīgs darbos, kam visas durvis stāv vaļā. Un

kas attiecas speciāli uz mums, latviešiem, tad kā vi-

sās citās lietās, tā, protams, arī šajā mēs esam liela-

jām tautām krietni vien pakaļpalikuši; mums nav

pirmās šķiras ģēniju mākslā un zinātnē, nav arī pir-
mās šķiras velna. Tas ir: ar visplašākām zināšanām

un bezkļūdainu džentlmeniskumu formāli ap-

bruņotā tumsoņa. Pie mums šī suga vēl stipri pelēka.
Nenoliedzami tomēr paliek tas, ka viņa samērā ar ci-

tiem mūsu apstākļiem krietni vien jau ir emancipēju-
sies un šobrīd jau ir tik tālu, ka viņas rokās atrodas,

piemērām, lielais vairums mūsu preses orgānu un

viņu kājas bieži vien vienā vai otrā vietējā lokālā

min runātāju tribīnes kā lektori priekšlasītāji un tā

tālāk. Pie šiem pieder arī tie smagie fūrmaņi, kas

par savu dzīves mērķi uzstādījuši vest smiltis tuk-

snesī, un kuri ar nenogurstošu enerģiju pārvalda pie
mums tādas lietas, kā Veco Bichneru, krietnā biologa,
bet filozofiskā ģeķa Ernsta Hekela filozofiskās tru-
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lības kūdru un c. t. ldz. Lai nu stāvētu kā stāvēdams

ar viņu izglītību vārda plašākā nozīmē, bet nepareizi
taču būtu apgalvot, ka tie absolūti neizglītoti jeb arī

ka viņi tā aizņemti no uzturas cīņas, ka tiem ne drus-

ciņas laika neatliek atgulties un nākt pie apziņas.

Viņi taču ir taisni tie, kas par šiem tematiem visvai-

rāk ražo un tā tad laikam arī domā kaut ko. Lai at-

ceramies tikai tos sējumus, kuri ir iznākuši mūsu

jaunās, naivās, bērnišķās, dažreiz gan it kā izlaistās

un nerātnās, bet vairāk tomēr īstās bērnu sirsnības

un sapņupilnās dīgstošās literātūras noslepkavošanai!
Un ar kādu nedalītu sajūsmu un gavilēm šos paskai-
drotos hotentotus apsveica gandrīz visa mūsu prese

un — intelliģence.
Nezināšana nav radikāli ļauna, bet ir tikai kūtra

jeb rupja. Tā arī nekad pati no sevis, bez suģestijas
no ārienes nav naida pilna, jo kā lai cilvēks ienīst

to, ko viņš nepazīst, kas prieks viņa nemaz neeksistē?

Tā tad viņai arī nav ne mazākā nopelna pie tā, ka

pie mums vispārības sajūta ir naidīgi disponēta pret
dvēseli. Šim naidam tā tad ir daudz dziļākas saknes

un nu beigās man jādod īsa uri noteikta atbilde uz

jau sen uzstādītu jautājumu. Man nav viegli šos

vārdus izrunāt, bet jāizrunā viņi ir: tā ir Kaina

apziņa. Tā ir vēl ļaunāka nekā Kaina apziņa, tā

ir apziņa, ka cilvēks pats savu dvēseli ir nokāvis jeb
arī sistēmatiski viņu nokauj. Ne sava brāļa, bet savu

paša. Ne brāļa asinis brēc uz viņu — no tām var-

būt vēl varētu aizbēgt, uz brīdi aizmirsties, — bet

paša nožņaugtā dvēsele, kura, lai arī nedzīva un sa-

kropļota, tomēr aizvien vēl krūtīs līdzi jānēsā. Un

nav šausmīgāka mirēja par mirstošu dvēseli, un nav

briesmīgāka, līķa par dvēseles līķi paša krūtīs. Tad

lūk, kur ceļas šīs bailes: runājiet par visu ķo, tik ne-

runājiet par dvēseli! Un ja jūs gribiet par dvēseli

runāt, tad runājiet par kustoņu dvēseli, par stādu

dvēseli, par molekulu un par mēslu bedrēs attīstošos

mikrobu dvēseli, tik Dieva dēļ nerunājiet par cilvēka
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dvēseli, jo krūtīs tad sakustas saltais līķis un kas

zin, —
varbūt sāk vēl viņš klusi kunkstēt, jo galīgi to

nomākt tomēr nav viegli un nav tik ātri izdarāms.

Ai, cik tas nav viegli!

Vienīgi šādi ir izskaidrojams šis sātāniskais naids

un šīs fanātiskās bailes, kuru dziļākā sakne tā tad ir:

no vienas puses — noziegums, Kaina apziņa, bet no

otras —- skaudība: ja mēs savu nobendējām, kādēļ
tad tev viņas vajaga! Kādēļ tad tu spokojies mūsu

priekšā un modini to, ko apklusēt ir tik grūti! Tā-

dēļ nost ar tevi! Turpretim — cik patīkami esiet jūs
biedri, kas to pašu esiet pastrādājuši. Man viņas nav

un tev arī viņas nav. Tu saki man: nav viņas nemaz

nekad bijis. Un es saku tev: nekad viņas nav bijis!
Un sārtākais no mums saka: tā ir slimība par viņu

runāt, rakstura vājība un izvirtība! Un gudrākais:
tā ir eristika, metafizika un romantisms! Un resnā-

kais: tā ir jaunības bērnišķa iedomība un karstgal-
vība un reālās dzīves nepazīšana! Un tas ar atkāru-

šos lūpu saka: tā ir pārspīlētība! Un beidzot tur tas

viens, no visiem dievināts, uzrāpjas uz savas fantā-

zijas koka kājām un paceļas sava gara visaugstāka-

jās sfairās un sauc no turienes lejā: liels un stiprs ir

mūsu veselīgais reālais cilvēks! Un liels ir viņa
mērķis — labklājība. Lieli, stipri, vareni un apbrīno-
jami mēs visi esam! Sela!

Man šķiet, mēs tikko redzējām, — ja arī pavirši,
schēmatiski un it kā kariķē jumā — jo bez smīna un

īgnuma ir grūti par šīm lietām runāt — vienu no

raksturiskākajiem vilcieniem reālā jeb dogmatiskā po-

zitīvā pasaules uzskatā. Viņa iezīme tā tad ir: par
sliktu sirdsapziņu pirktā vienpusība un pie visas bar-

gās loģikas tomēr neloģiskums, jo jāatzīst taču par

neloģisku pārdot galvu, lai pirktu cepuri, jeb —
kas

gandrīz tikpat daudz: izskaidrot, ka cilvēka galvas

vispirmā un vienīgā nozīme tā, lai viņš uz tās savā

dzīves laikā varētu uzbāzt un apkārt nēsāt platmali.
Ka visa tā saucamā reālā labklājība ir tikai plāt-
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male — aizsargs priekš kā bargāka, un sekli pozitī-
vais teorētiskais nasaules uzskats šīs platmales spī-

dīgā atlasa odere, to cilvēce un it sevišķi viņas jūtī-
gākie gari ir atskārtuši vienmēr un jau no vissena-

jiem laikiem. Bet reizā ar šīs atziņas mošanos rodas

duālisms, rodas cīņa. Gars pieteic cīņu matērijai, un

cilvēka dvēsele kļūst — runājot Dostojevska vār-

diem — par cīņas lauku, kur Dievs ar velnu cīnās

pēc virsrokas. Šīs cīņas aspektā mēs varam viegli

aptvert visas garīgās attīstības stadijas. Katra laik-

meta un viņa valdošā pasaules uzskata vērtību mēs

varam atzīt no tā, cik intensīvi notiek šī cīņa, un uz

kuru pusi no šiem diviem cīnītājiem principiem sve-

ras uzvara. Šī cīņa ir vajadzīga un nepieciešama, jo
vienīgi cīņā parādās aktivitāte, vērtību apziņa
un vispār — dzīvība, jeb kā Heraklits saka: cīņa ir

visu lietu tēvs.

Bet ja nu cīņa ir nepieciešama, tad lai vispār viņa
varētu notikt, arī mūsu pretinieki ir nepieciešami, jo
bez tiem taču cīņas nevarētu būt, un reizā ar to ne-

varētu būt īstās, intensīvās, apzinīgās gara dzīves.

Mēs nu nonākam pie diezgan ērmotām konsekven-

cēm, kā, piem.: vajadzības gadījumā mums būtu

mūsu pretinieki pat mākslīgi jākultivē, jo kā lai ci-

tādi cīņa pastāvētu? Un ja arī praktikā tas nebūtu

vajadzīgs, ja fatums vismaz šai ziņā būtu pietie-
koši gādīgs, tad vismaz idejā šāds slēdziens liekas

neizbēgams. Redzams, mēs esam nonākuši pie viena

no cilvēces visbeidzamajiem, vistumšajiem jautāju-
miem, pie īstas sfinksas mīklas. Mums bailes šo

slēdzienu taisīt, mēs it kā instinktīvi jūtam, ka šis

slēdziens ir šausmīgs absurds, jo tad sajūk visas ro-

bežas, zūd visas absolūtās vērtības un irst visi mū-

žīgie ideāli, kaut gan, piezīmēšu, ir cilvēki, un ap-

brīnojami dziļi un nopietni cilvēki, kas ir drošsirdīgi
šo slēdzienu taisījuši, protams, ne tā, kā Nīcše, visas

vērtības pārvērtējot, bet atzīstot vienkārši radikāli

ļauno par neizsakāmi nozīmīgu un pilnīgi nepiecie-
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šamu, tā, piemēram, pazīstamais vācu mistiķis Jā-

kobs Bēme. Man personīgi liekas izeja no šīs grū-
tās dilemmas arī citādi atrodama. Es neticu, ka cil-

vēks ir un var būt radikāli, absolūti ļauns. To jau
arī augšā izteicu, runājot alegorijā par dvēseles no-

nāvēšanu. Šis, protams, ir visbeidzamais un visšaus-

mīgākais ļaunums, — bet tomēr tas vēl nav noticis.

Kaut kas un kaut cik no tīrā ideālisma ir katrā cil-

vēßā, lai uz āru tas arī nekad nebūtu parādījies.

Tāpat arī katrā cilvēkā ir negatīvais, naidīgais ideāla-

jam, lai arī tas uz āru nebūtu parādījies.
Vārdu sakot: katrā cilvēkā jau ir duālisms, tā tad

katrs cilvēks jau ir predestinēts uz cīņu, bet šai cī-

ņai jānotiek vispirmā kārtā sevī pašā. Šai cīņai
ir jābūt augstai un humānai. Bet humāna cīņa ne-

pastāv iekš tam: pretinieku iznīcināt — tā cīnījās
senās un tagadnes mežoņu tautas; tā cīnās arī tie bar-

bari mūsu civilizētā pasaulē un mūsu vidū, kuri kul-

tūru tik ārīgi piesavinājušies. Augstākās cīņas prin-

cips ir: padarīt ienaidnieku nekaitīgu, neka no viņa
būtības neiznīcinot. Varbūt, šī cīņa savās beigu kon-

sekvencēs ir vēl briesmīgāka un traģiskāka, bet tā

jau ir attīstības gaitā: no mazāk intensīvā uz vairāk

intensīvo, no paviršākā uz dziļāki traģisko. (Pieve-
dīšu vienkāršu piemēru iz reālās dzīves: man liekas,

ka priekš admirāļa Roždestvenska būtu daudz ma-

zāk traģiski, ja Togo viņu būtu ar savu šķēpu no-

dūris, nekā tas, ka viņš otru dienu pēc kaujas gāja

pie viņa kā ievainota gūstekņa ar greznu puķu bu-

ķeti.) Arī cīņā ar ļauno mums jāpieturās pie šī prin-

cipa: mēs viņu nedrīkstam iznīcināt — katra inkvi-

zīcija ir mežonība. Mēs drīkstam viņu tik ievainot ar

gaismas bultu, mēs drīkstam tik spiest viņu padoties

gaismas gūstniecībā, mēs drīkstam tikai viņa aktivi-

tāti paralizēt ar savu vēl stiprāku aktivitāti. — At-

ceros kādreiz lasījis — ja nemaldos — profesora

Mantegaccas fantāziju par 3000. g. Starp citu tur

stāsta, ka zinātne tad būšot tik tālu attīstījusies, ka
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varēšot pie jaunpiedzimušā bērna konstatēt, vai viņa
smadzenēs nav centri, kuri tam pieaugot, spiestu to

palikt par noziedznieku. Šos centrus tad, pateicoties
fainomenāli attīstītai chirurģijai, tūliņ pie jaunpiedzi-
mušā vienkārši izoperēšot. Kā redzams, tad cilvēce

ļoti vienkārši varēs tikt vaļā no ļaundariem un visiem

noziedzniekiem un būs tikai labi cilvēki. Cik jauki
tas arī neskanētu, man šī fantāzija tomēr liekas bar-

bara fantāzija. Cita lieta būtu, ja vecais profesors

pieņemtu, ka zinātne tad spēs bērna smadzenēs, tā

sakot, iepotēt jaunus un stiprākus labo dziņu
centrus. Caur to nekas netiktu iznīcināts, bet rastos

komplicētas, dziļas un traģisma pilnas dvēseles, kas

tomēr nekad aktīvi ļaunas nevarētu būt. Dziļāks

psīchologs tādēļ ir baskājis Gorķijs, kas savā skicē

„Velns" rāda, ka kāds ideālists liek, velnam izoperēt
visas savas ļaunās dziņas — dusmas, skaudību, naidu

v. t. t. Bet pēc šīs operācijas no ideālista paliek pāri
tikai zaļganpelēka masa, ko velns viegli iebāž kabatā

un aiziet. Ja Mantegaccas fantāzija piepildītos, tad

kaut kam tamlīdzīgam būtu jānotiek ar visu cil-

vēci. — Rezimēsim tagad nupat sacīto: cilvēka dvē-

seles dziļākā būtība, ir duālisms; tas izteicas cīņā; šī

cīņa ir tā, kas šķir apzinīgo no chaotiskā, kaš dzīvi

padara dzīvu, kas ved pie visu augstāko vērtību at-

zīšanas; viņai jānotiek, vispirms, pašā individā, bet

uz kollektīvo apkārtni viņa krīt tikai indirekti, re-

fleķtoriski; šīs cīņas nolūks nav iznīcināt pašu ne-

gatīvo, bet tikai paralizēt viņa iznīcinošo aktivitāti.

Laikmetiem, kuri šo pēdējo prasību neievēro, vēlāk

tā dārgi jāsamaksā, tā, piemēram, klājās agrāko gadu

simteņu kristīgai morālei, kura tā ir izaudzējusi visu

tagadējo seklo pozitīvismu un arī ekstrēmo profāno
nīcšeānismu. Pēc visa šī nu dabīgi rodas jautājums,
kāds tad lai nu ir tas ideālais cilvēka tips, kāda lai

ir — ja tā atļauts izteikties — viņa dvēseles kon-

strukcija, kas visām šīm augstākām prasībām ir pie-
mērota? — Ja viņš man būtu īsi un spilgti jārak-



17

sturo, tad, varbūt, vislabāki es to varētu izdarīt ar

pazīstamā ideālisma mocekļa itāliešu mistiķa un filo-

zofa Džiordano Bruno vārdiem:

„Uz robežas starp mūžību un laicību, starp

«pirmatnību (Urbild) un atsevišķu radījumu, starp

„prāta un jūtu pasauli, vienmēr pie šīm abām bū-

„tībām dalību ņemdams un it kā tukšo vietu iz-

pildīdams starp abiem bēgošiem galiem, — tā

„nostājies uz dabas un dievības horizonta — stāv

„cilvēks,"

Jā, tiešām, tas ir cilvēks, jeb pareizāki: tas ir mū-

žīgs cilvēka ideāls! Šis ir tas cilvēks, kas zemi neno-

lād, bet pazīst arī debesi, grib palikt tām uzticīgs un

cieš viņu dēļ; kas prātu nenoliedz, bet pazīst arī to,

kur beidzas loģika — dvēseles dziļumus, dvēseles rīta

blāzmas un puķainās varavīksnas, un grib tās pielūgt
un palikt tām uzticīgs un cieš viņu dēļ. Ar vārdu sa-

kot: kas reālo un pozitīvo kā tādu nebūt nenicina, bet

tomēr zina, ka tas aizvien un ikdienas no jauna ir

jāpārvar un jāpaceļas tam pāri. Šis ir tas cilvēka

tips, kam dzīve ir mūžīga cīņa, bet arī mūžīgi atdzim-

šanas svētki; tā ir dvēseles tapšana, mūžīga dvēseles

uzvara, mūžīga radīšanas sestā diena.

Atļaujiet nu man sacīt,- kā es jūsu gara acu priekšā
esmu skicējis romantiķi. Jau no šiem pavirši
uzmestiem vilcieniem redzam, ka tas sevī slēpj vis-

plašāko, visaptverošāko sintēzi. Še notiek, kā

pievestie Bruno vārdi to izteica, abu bēgošo galu sa-

vienošanās. Un šī savienošanās, cik tālu viņa vispār
cilvēka dvēselē ir iespējama, rada kaut ko pavisam
jaunu, nebijušu; gluži kā divi ķīmiski elementi, pie-
mēram, ūdeņradis un skābeklis, no kuriem viens deg,

bet otrs degšanu uztura, savienodamies rada ko

gluži jaunu — ūdeni, kas degšanu iznīcina — tā te

divi naidīgi pasaules uzskati savienodamies rada kaut

ko, kas nevienam no viņiem nav līdzīgs un abus reizē

iznīcina: ekstrēmo, bezasiņu ideālismu, kas caur Plo-
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tina muti runā: viss ir dvēsele, visa daba ir tikai dvē-

sele — no vienas puses; bet no otras — brutālo mate-

riālismu, kuru nepārspējami jauki formulējis Kapila:

tā kā viss ir matērija, tad īstenībā nekas nav, es jau
arī nemaz neesmu — manis patiesībā nemaz nav.

Tā sintezē iznīcina tezi un antitezi.

Man gribētos jau še no paša sākuma it sevišķi uz-

svērt šo romantisma īpašību: viņš ir sintezē, ne teze

jeb antiteze, kā viņu parasti mēdz uzskatīt. Pat tik

nopietni vīri, kā Paparde (Dr. Valters) savā „Latviešu

kritikā" izsaka šādas domas: romantisms esot protests

pret veco un novecojušo, tā sakot, pirmais solis, pir-
mais ilgu vilnis pēc kā jauna. Tā tad it kā pirmais
Ikara lidojiens ar vaska spārniem, kuram vai nu

drusku ātrāk vai vēlāk tomēr jānokrīt atpakaļ uz

zemes, tas ir vienpusīgajā reālismā, savu pārgalvību

samaksājot ar savu dzīvību. Šis neparastais uzskats

ir tas, kas līdz šim vienmēr ir radījis un dzīvus uztur

aizspriedumus pret romantismu, nostādīdams viņu kā

kaut ko bērnišķu, patlaban dīgstošu, topošu, vēl ne-

gatavu, tā tad patiesībā kaut kas tāds, kam nav vērts

sevišķas vērības piegriest, kas jāpārvar, un jo drīzāki,

jo labāki. Ja tuvāk ieskatāmies kultūras gaitā un

atsevišķi analizējam atsevišķus kultūras periodus, tad

redzam ko citu. Katras kultūras svārstīšanās, katra

vērtību pārvērtēšana, katra maiņa stilā iesākas ar na-

turālismu un reālismu. Vispārīgu kultūras gaitas
schemu varētu uzmest šādu: vecās pastāvošās ētiskās,

estētiskās, zinātniskās vai reliģiskās dogmas sāk sa-

just kā pārdzīvotas, kā izžuvušas, kā nedzīvas, jo pa-

mazām ir radušies jauni piedzīvojumi, jauni novēro-

jumi, jauni fakti, kuri vecajās formulās vairs neie-

tilpst, kuri runā tām preti. Vecās autoritātes sāk zau-

dēt savu nozīmi un viņu dogmām — likumiem vairs

netic, ne tādēļ, it kā jau būtu izstrādāts kāds jauns,

noapaļots, pabeigts un harmonisks pasaules uzskats,

kas varētu stāties vecā vietā, bet tikai atsevišķi tieši

gadījieni, atsevišķi fakti runā tam pretim: vai nu tie
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zinātniski atradumi un eksperimenti, vai jauni —

svaigā natūrālistiskā stilā radīti mākslas darbi, vai

acumirklīgiem sadzīves apstākļiem piemērotāka un

taisnīgāka tikumiska prasība. Un ar to pietiek, lai

vecam vairs neticētu. Protams, ka uzsāktā cīņa aiz-

vien vairāk sveras jaunajiem par labu, jo caur viņiem
runā pati acumirklīgā dzīve. Un jo vairāk šo pretim

runājošo faktu krājas, jo labāki, jo dedzīgāki paliek
šo faktu meklētāji, jo neizbēgamāka kļūst veco dogmu

galīga sabrukšana. Tās nu tiešām arī sabrūk un vi-

ņām jāsabrūk. Bet kas nu nostājas viņu vietā? Ne

kāds aptverošs un vienojošs pasaules uzskats, bet

fakti, viena otra pavirša spekulācija un atkal tikai

fakti. Drīz vien šis faktu chaoss sāk palikt priekš
katra viengabalāka un tādēļ arī vairāk vienības

meklējoša individa par nepanesamu, nospiedošu. Tas

nu mēģina vest tos kādā sistēmā, lai tiktu pie kādas

harmonijas, pie kāda vienojoša uzskata. Protams,

parasti tas iet pāri atsevišķa cilvēka spēkiem, un ne-

atliek nekas cits, kā visam šim faktu chaosam uz-

stādīt pretim — vienīgi sevi, savu „es" un šī „es"
immanentos likumus. No natūrālisma kā tez c s ro-

das antiteze, galējs individuālisms, kurš tādās

reizās, ievērojot to, ka priekš tam viss iekšķīgais, in-

timais un dziļākais dvēselē ir ticis kājām mīts un

ignorēts, jo visa uzmanība bij uz āru vērsta — uz

faktu medībām, — izteicas tad: vai nu tīrā misticismā,

ja pietiekoši individuālitāte plaša un mierīgi dziļa,

jeb dekadencē, ja viņa ir eksaltēta un šaura. (Pro-
tams, rodas arī citas pārejas un mazāk tipiskas strā-

vas, jo dzīves spektrā krāsas pāriet tikpat nemanot

viena otrā, kā saules spektrā, — bet tās pagaidām
neminēšu, lai nupat uzmestā vienkāršā schēma netiktu

caur to sarežģīta un vairs ne tik viegli aptverama).
Un nu pamazām sāk mosties vispārīga antipātija pret
tikai ārīgo, reālo, atsevišķo faktu, kaut gan atsacī-

ties no tā nav iespējams, jo tas ir kļuvis par praktis-
kās dzīves pamatu. Tādēļ nu jāved viņš sistēmā, jā-
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reducē viss uz nedaudziem plašiem, universāliem

principiem, un šis ir tas darbs, kas visu reālo ap -

garo, kas ietin viņu dvēselē, kā burvīgā šķidrautā,
caur ko reālais klust tikai par saiti, ar kuru apziņa,

ar kuru mūsu „es" tiek vēl ciešāki saistīts ar absolūto

būtību, kļūst vēl intensīvāki visaptverošs. . Tas ir sin-

tezēs ūn romantisma laikmets.

lelikšu tagad šai schēmā dzīvas figūras, lai tā

kļūtu vēl reljefāka uri aptveramāka, un domāiu —

vislabāki būs ņemt viņas no tagadnes, kā mums vis-

tuvāki stāvošas:^
Teze — naturālisms: Zolā, Ibsens.

Antiteze — galējs individuālisms: a) mistiķis-

panteists Materlinks; b) histēriķis-dekadents Pšibi-

ševskis.

Sintezē — romantisms — jā, ko nu lai saucu? Ko

lai saucu? Nu jau pašu reiz viņa top! Laikam kat-

ram būs gadījies dzirdēt kaut ko par mūsu laikmetu,
sākot no ķīmijas un Meņģelejeva periodiskās sistē-

mas sabrukšanas cauri — pagaidām vēl, varbūt, diez-

gan paviršai, bet tomēr ievērojamai Ostvalda dabas

filozofijai un pašreiz dzimstošai, tā saucamai, vērtību

filozofijai līdz visplašākajiem neokantisma problē-
miem.

Protams, ka arī māksla stāv šais ceļa jūtīs, un no

tā jau vien mēs varam slēgt, ka mēs stāvam uz jauna
romantisma laikmeta sliekšņa. Bet ja nu man tie-

šām būtu kādi piemēri jāsauc, es arī sauktu: varbūt,

Māterlinks savā beidzamā periodā; varbūt, Ibsens uz

nāves gultas: „Kad mēs mirušie augšām ceļamies."

Protams, tie ir tikai pirmie mēģinājumi, pirmie cī-

ruļi. Tie ir tikai austošā laikmeta atgrieztie roman-

tiķi — viens no reālisma, otrs no misticisma; savus

labākos spēkus viņi ir, tā sakot, savai pirmai mīle-

stībai ziedojuši. Bet īstā, dzimušā lielāromantiķa vēl

nav, viņam vēl jātop. Gluži šādu pašu schēmu es

varētu uzstādīt no 18. g. s. beigām un 19. sākuma,

tikai ar to starpību, ka še trešā vietā — sintezē —
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stāvētu noteikta figūra, un ļoti redzama figūra — ne

figūra, bet vesels kalns. Es domāju Volf. Ģēti. Atkal

man jāpiezīmē, ka visi pārpratumi un pirmā acu-

mirklī it kā redzama pretruna nupat izteiktā noskai-

drosies tik vēlāku, sīkumos apgaismojot un iztirzājot
būtiskās attiecības starp romantismu un tā saucamo

klasicismu, sakarā ar kuru vienīgi parasts minēt Ģē-
tes vārdu. Tad, protams, arī no šī tuvākā motivē-

juma neatsacīšos, bet tagad man bija no svara tikai

schēmatiski demonstrēt augšā uzsvērto pirmo un gal-
veno romantisma īpašību: romantisms kā sintezē. Ne

mazāk pārsteidzoši, varbūt, tad dažam labam izliksies

redzēt zem romantisma flagas vēl citus pagājušā g. s.

pirmās šķiras ģēnijus, kā Nīcši, Vāgneru un -— kas

to drīkstētu iedomāties — Šopenhaueru.
Ar to beigās nu mēs esam nonākuši pie paša te-

mata.

Es manu, ka dažs labs pa pusei izbrīnējies pie se-

vis iejautāsies: bet vai tad tāds tas romantisms, tik

sarežģīts, tik nopietns?. Romantisms — tas taču kaut

kas ļoti mīļš un cukursalds: balti jēriņi ar zilām ban-

tītēm, lapene, mēnesnīca, sabučošanās un nopūša-

nās, — rozā vēstuļu papīrīši un neaizmirstelītes —

tie taču ir īstie romantisma daikti un atribūti. Es

nu nebūt nebrīnos, ka netikvien lauku skuķiem, bet

arī mūsu inteliģencei šis sīrupromantisms ir vienī-

gais, ko vina pazīst. Tas pat ļoti dabīgi. Ja ieska-

tāmies dažādos mūsu rakstu krājumos, žurnālos un

pat tā saucamās literātūras vēsturēs, kur par roman-

tismu runā, tad dabūjam dzirdēt lielu pulku ļoti špā-

sīgu lietu, bet tam līdzi arī to, ka viņu autoriem bez

šī sīrupromantisma vai nu gluži nekādas, jeb ļoti bāla

nojēga par to, ko apmēram zem romantisma saprot
kultūras pasaule. Ceru, ka arī pie šiem mūsu roman-

tisma izskaidrojumiem turpmāk man radīsies gadī-

jiens atgriezties un drusciņ tuvāki pakavēties. Ta-

gad, man šķiet, mēs tomēr redzam, ka — lai spētu

šai jautājumā daudzmaz orientēties, ir vajadzīgs no-
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pietnu pūļu un nopietnas nodziļināšanās. Pati lieta

te no mums prasa, lai mēs viņu aplūkojam no diviem

redzes punktiem: pirmkārt no vēsturiskā, kā viņš

radies, kā izveidojies un ko zem viņa sapratuši kla-

siskie romantisma nodibinātāji, sevišķi romantiķi,

brāļi Šlegeļi, Novaliss, Tiks, bet no filozofiem sevišķi
Šellings, un otrkārt: no tīri psīcholoģiskā redzes

punkta, kur mēģināšu rādīt, kāds ir tīri psīcholoģiski-
fiļozofisks romantisma pamatojums, neatkarīgi no

ārējiem — kā sabiedriskiem, politiskiem un citiem

apstākļiem, un ar kādu tiesību jeb ar kādu nepiecie-
šamību viņš mums jāatzīst par plašāko un ideālāko

pasaules uzskatu, iz kura sūc dzīvības spēku gandrīz
viss, kas it sevišķi mākslā — ir radīts paliekams un

mūžīgs.' Tad mums arī vajadzēs aprēķināties un at-

kratīties no visām tām vai nu gluži seklām, vai pat
netīrām lietām, kas zem romantisma maskas mīļ

ielavīties pie viena otra ne diezgan uzmanīga meklē-

tāja, lai pieviltu to un samaitātu romantisma renomē,

kā piemēram, sentimentālisms, estēticisms, seksu-

ālisms, cesārisms v. t. t.

Protams, piemērojoties mūsu šī vakara laika ieda-

lījumiem nevienu no šiem nodomiem man tūlīt nav

iespējams izvest, un tādēļ ceru, ka drīzā nākotnē man

radīsies iespējamība atgriezties pie šī temata, kuru

šoreiz paguvām tik uzstādīt, tik apzīmēt tos pretējos

pasaules uzskatus, no kuriem viņš izaug, un aizrādīt,

ka mums ir tiesība, ja pat nepieciešamība un pienā-
kums viņam piegriezt nopietnu uzmanību, mums, kas

mēs stāvam netikvien fiktīvā sindikālisma, bet arī

jauna romantisma laikmeta blāzmā. Varbūt, priekš
šā būs vajadzīgas vismaz vēl divas šādu literarisku

vakaru ievadstundas. Bet kas nu attiecas speciāli uz

mūsu apkārtējo temperāmenta pilno varžu dīķi un

uz viņa niedrājā šalcošo un visu citu pārkliedzošo
kora dziesmu: labklājību, labklājību (zināms, — viņu
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īpatnēja nozīme), tad, man šķiet, butu labi darīt pec
Poruka vārdiem:

Atskatīties, pasmaidīt
un tad tāļāk soļot lēnām.

11.

Mans šoreizējais temats — vēsturiskais roman-

tisms, t. i. viņa idejas attīstība vēstures gaitā. Jau no

paša sākuma jāsaka, un man šķiet katram, kas mē-

ģinājis kādreiz sekot kādas lielākas idejas attīstībai

cauri gadu simteņiem, būs saprotams, ka lai šādu uz-

devumu daudzmaz pietiekoši veiktu, vajadzīgs sarak-

stīt sējumus, un tomēr izrādītos, ka arī tas vēl maz,

tikai nepilnīgs un paviršs skicējums. Katrai lielākai

un kultūrā augstāki stāvošai tautai ir arī lieli māksli-

nieki un reizē ar to lieli romantiķi, kuriem katram

diezgan patstāvīgs īpatnējs pasaules uzskats, plašu
studiju un nodziļināšanās cienīgs. Tos kaut kādi ko-

pīgi apstrādāt bez pāridarījumiem gandrīz nemaz nav

iespējams. Lai atceramies tikai tādus izcilu stāvošus

vārdus, kā angļu Bairons un Šellijs (Šēkspīru pagai-
dām nemaz neminot), franču Igo, spāniešu Servan-

tess, itāliešu Dante, kuriem ap katru, protams, vesels

pulks mazāku spīdekļu, mēnešu-pavadoņu. Un ja arī

ņemtu kādu vienu pašu tautu, piem., mums vistuvāk

stāvošos vāciešus, kuriem pēdējais romantisma laik-

mets jo kupls un pārvalda garīgo dzīvi apmēram ve-

selu pus gadu simteni (1780—1830), tad arī še mums

atveras tāds materiāla vairums un bagātība, ka lai to

pilnīgi veiktu, būtu jāsaraksta visa šī laikmeta kul-

tūras un it sevišķi literātūras vēsture. Mēs redzam —

apstrādāt šo tematu, kā viņš prasa, pie mūsu aprobe-
žotā laika nevar būt i domas. Tādēļ jau no paša sā-

kuma jāaprobežo mūsu viela un jānovelk noteiktas

kontūras, kurās turēties. Vispirms gribu atsacīties

no sava pirmā vakarā dotā solījuma aplūkot teorē-
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tiskos apcerējumus par romantismu mūsu literātūrā.

Tas man nākas jo viegli, it sevišķi tādēļ, ka tajos mēs

atrastu tikai negātīvo, t. i. to, ko nedrīkst zem roman-

tisma nopietnā nozīmē saprast, kaut gan pamatīgai

saprašanai arī negātīvais var- būt ļoti nozīmīgs, tad

tomēr pozitīvajam jādod priekšroka, jo tas tad jau

pats rādīs arī negatīvo. Es pat nezinu, kādā tonī

lai uzsāktu debatēt ar tādiem romantisma teorēti-

ķiem, kā, piem., — uz labu laimi ņemot Klaustiņu,
kurš savā rakstā „Aspazija un Veidenbaums kā tipiski

jaunromantiķi" (I. Rakstn. Alm.) nostāda romantismu

kā skurbuma līdzekli blakus alkoholam un netiklībai,

un beigās ar lielu rūgtumu un žēlumu nopūšas, ka

šos romantiķus —
kā Aspaziju, pavisam neesot iespē-

jams padarīt par „reālo centienu nastu

ēzeļiem" (es citēju autoru).
Kas attiecas speciāli uz tiem reāliem centieniem,

tad pārmest Aspazijai, kura bez šaubām ir romantiska

dzejniece, viņu trūkumu, skan pavisam ķīniski. Bet

ja šī kritiķa galvenās bēdas ir, kā pārvērst dzejnieku
nastu nesēju ēzelī, tad lieta paliek saprotamāka. Un

kad to dzirdu, tad — parodējot Heines vārdus —

Man ir, it kā gribētos rokas

Uz ausīm šim kritiķim spiest
Un Dievu lūgt, lai viņš ne mūžam

Tās īsākas nepieļauj griezt.

Bet arī aplūkojot cittautu romantiķu uzskatus,

mums būs jāaprobežojas tikai ar nedaudzām galve-
nām idejām un principiem, tiem principiem, kuri vis-

labāki noderētu vispārējiem romantisma raksturoju-
miem, un tad pēc iespējas jārāda, ka lielie roman-

tisma reprezentanti aizvien un visos laikos tos arī tie-

šām tā sapratuši. Es sevišķi uzsveru „visos laikos",

jo pa lielākai daļai arī cittautu lit. vēsturnieki, par

mūsējiem jau nemaz nerunājot — zem romantisma

laikmeta saprot tikai to vispār izkliegto „zilās puķes"
laikmetu 18. g. s. beigās un 19. sākumā. Tik dažs
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kaunīgi ieminas, ka arī Viduslaikos esot valdījušas
romantiskas strāvas, lietojot šo vārdu viņa konven-

cionālā nozīmē, un norāda tad uz tiem fanātiskajiem

bruņinieku romāniem, kur bruņinieciskie mīlētāji,

kapsētas, krusti, gari, vecas sagruvušas pilis, pūces un

sikspārņi zaļganajās mēnessnaktīs spēlē galveno lomu,

kā redzams — viss tas, kam ar romantismu dziļākā
nozīmē diezgan maz kā kopēja. Lūk, kādēļ jāuzsver,
ka ar vajadzīgo uzmanību bez jau minētā varam at-

rast vēl citus nepārprotami raksturiskus romantisma

laikmetus, tā ka Eiropas kultūras gaitā viņus pavisam
varētu sazīmēt 3, no kuriem pirmais meklējams vis-

sirmajā senatnē — jau' pašā mūsu kultūras šūpulī

Grieķijā, apmēram līdz V g. s. pr. Kr. Kā šī laik-

meta galvenie priekšstāvji būtu minami: Taless,

Anaksimanders, pitagorieši un it sevišķi Heraklits. Tie

visi ir tā saucamie priekšsokrātiķi, jo ar Sokrātu, šo

dievišķi apskaidroto, bet vienpusīgo abstrakciju un

tīrā prāta cilvēku šim laikmetam ir beigas. Un, bla-

kus minot, vai nav raksturīgi, ka mūsu pēdējais lie-

lais romantiķis Nīcše, kurš zem šāda redzes punkta
gan nav skatījies, instinktīvi tomēr sajūt pret Sokrātu

dziļu naidu, un met lielajam grieķim caur 2 tūksto-

šiem g. pakaļ šādus vārdus: Sokrates war ein Hans-

wurst! — Šis pirmais archaiskais jeb priekšsokrātis-
kais romantisma laikmets bija, tā sakot, dabiskais ro-

mantisma un pirmatnējās dabiskās sintezēs laikmets,

kad cilvēka atzīšanas nebij vēl diferencējušās, kad

dievi vēl nebija šķīrušies no zemes dēliem un zemes

meitām, kad stingrā prāta pasaule pašreiz veidojās,
bet vēl tai nebija pārsvara par veselīgo, dabisko jūtu
pasauli un visu, ko smadzenes atzina, to pašu dzīslās

dziedāja arī karstās asinis; tas bija laikmets, kad vēl

lielais Pans (visums) dzīvoja pirmatnējā naivumā un

īstenībā. — Tad kā otrs lielākais romantisma laik-

mets uzskatāma Vidus laiku Renesanse, kur kristī-

gās baznīcas vienpusīgi izstīdzēto un viņpasaules ide-

jās izbālušo garu apņem silts spēcīgs asins vilnis un
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sapin skaistām liesmaini sarkanām rožu vītnēm kopā

zemi un debesi. Nu sāk cilvēka gars brīvāki spār-
nus cilāt, dzīves ritms sāk straujāks palikt. Kamēr

no I līdz II laikmetam paiet turpat 1000 g., no

lI—III vairs tik ap 200 g., jo 18. g. s. pēdējā pusē
nāk jauns, tīrāks, noskaidrotāks jaunromantisma laik-

mets. Un dzīves ritums kļūst vēl straujāks, vēl dru-

džaināks, nepaiet vairs pilnīgi 100 gadi, un mēs jau
atkal stāvam jauna romantisma laikmeta ceļa jūtīs.
(Te jāpiezīmē, ka vēsturiski nepareizi un tādēļ ne-

pielaižami mūsu pašreiz topošo romantismu saukt par

jaunromantismu; šo vārdu jau lietoja priekš 100 g.

Šlegeļi un Tīks savam laikmetam. Mums tā tad

atliktu ņemt apzīmējumus no g. s. un tagad būtu

jārunā par 20. g. s. romantismu.) — Šis mans roman-

tisko laikmetu atzīmējums dažam labam izliksies ne-

pamatots un diezgan patvaļīgs, jo kas gan lai varētu

kopējs būt vairāk nekā 2 g. tūkstošiem šķirtiem

priekšsokratiķiem ar mūsu 18. un 19. g. s. romanti-

ķiem: Novalisu, Šlegeļiem, Nīcši?

Drīzāk gan liekas, ka tie gluži nesalīdzināmi —

tik krasi atšķiras viena no otras šīs divas personību
grupas un viņu garīgās un kultūrālās atmosfēras.

Šis iebildums man liekas dabīgs un zināmā mērā

pamatots: ja mēs salīdzinām dīgstoša stāda divas

pirmās lapiņas ar divām nākamajām, tad jo bieži

ārējās līdzības viņām gluži nekādas nav; bet ja nu

vēl gribam tās salīdzināt ar vēlāk uzplaukušo daudz-

krāsaino ziedu, tad, protams, mums tie liksies pil-

nīgi nesalīdzināmi, un tomēr tie ir tikai viens un ta's

pats stāds, jo viņiem ir viena un tā pate sakne.

Tā tad mums vispirms nu jāatrod šī kopējā sakne,

no kuras šis pasaules uzņemšanas veids izaugs. Ja

tas mums izdodas, tad arī šāda laikmetu izvēle būtu

attaisnota. Bet jau pirmā priekšlasījumā par roman-

tisma galveno iezīmi, par viņa dzīvības un spēka
nervu es sevišķi uzsvēru to cilvēka dvēseles titānisko

tieksmi, kas grib aptvert un sevī ieslēgt visu, kas
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grib sakausēt vislielākos pretstatus un radīt vienību

iz naidīgākajiem kontrastiem, kā, piem., galēja pozitī-
visma un galēja ideālisma. Tā ir tieksme pēc sinte-

zēs. Atliktos tagad tā tad šo tendenci uzrādīt kā

dominējošo visos minētos laikmetos. Un vislabāki,

man šķiet, tas būtu izdarāms, laižot pašus laikmetu

priekšstāvjus pie vārda. Bet pirms to darīt, iesprau-
dīšu pāris tīri psīcholoģiskas piezīmes, kuras mums

palīdzēs visu vēlāko labāki saprast.

Katram, man šķiet, būs kādreiz uzkritis, ka vis-

intensīvākais, vistiešākais mūsu apziņā ir — j ū t a s.

Mūsu jūtas ir, tā sakot, tā siltā straume, kas pastā-

vīgi plūst caur mūsu apziņu, pilda to, dod tai saturu,

ir galvenā būtiskā daļa no tās. Mūsu griba guļ kaut

kur dziļāki; smagāki, bieži zem apziņas sliekšņa,

prāts lido augstāki, vieglāki, neatkarīgāki, bet jūtas
vienmēr ir tagadnē, vienmēr ir klātbūtnē. Un pēc

savas dabas viņas ir nemierīgas, kā nerātni bērni:

viņām netīk satīstītām gulēt šūpulī, viņas laužas uz

āru, grib kļūt redzamas, objektīvētas. Un objektī-
vējoties katra meklē savai sejai un savam raksturam

piemērotu ietērpu jeb masku — jautrā jautru,

skumjā skumju. Un tā ir netikvien maska — viņas
it kā identificējas ar radniecisko objektu, saplūst ar

to vienībā. Drūmā jūta manī, gribēdama izteikties,

lūdzas pēc drūma tēla, drūmas gleznas, piem., ru-

dens vakara, un, atradusi viņu, it kā saplūst ar to un

nu tik vēl kļūst īsti tieša — es pārnesu savu subjek-
tīvo sajūtu uz reālu objektu, bet reizā ar to objekts

kļūst it kā daļa no manis, no subjekta. Psīcholo-

ģiski tad saka: es savas jūtas projicēju uz ārpasauli,
es viņas objektīvēju. Šo rotaļu mēs varam visur un

vienmēr novērot — dzīvē, dzejā, sarunās, ik uz soļa.

Bārenīte tautas dziesmā pilna skumju un ilgu pēc

savas māmuļas, tā pilna, ka viņa to tiešām sevī redz,

sajūt un vienatnē it kā piekļaujas tai ar savu daudz

cietušo dvēselīti — un ziedošā, pārslas birdinošā

ābele pelēkā vakara stundā kļūst viņai par asaras bir-
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dinošu māti. „Pie ābeles piekļāvos, kā pie savas

māmuliņas ..
." Rainis savu negrozāmo cīņas garu

un uzvaras cerības projicē jūrmalas kāpu priedēs;

viņš neprot liekties, viņš lūst ar tām, un tomēr, kaut

gan diezgan neloģiski; jo kuģī no priežu pirmējās

lepnās patstāvības nekā vairs nav, — sniedz tāles,

kur . . .

Filozofs Šopenhauers — visus nicinošs un beigās
visu nicināts — tomēr nespēj dabas līdzdoto drau-

dzības jūtu beidzamās saknes izplēst iz dvēseles. Bet

kamēr viņas iekšienē mīt, tikmēr viņas arī uz āru

laužas un lūk — viņš pārnes, viņš projicē tās uz —

savu suni un mīl to ar visideālāko drauga mīlestību.

Sadzīvē mēs ik uz soļa redzam, ka šim pašam lopi-

ņam tā laime būt par neapmierinātu mātes mīlestī-

bas jūtu objektu. Ļoti nepareizi ir domāt, ka šādos

gadījumos tiek suns vai kaķis kā tāds mīlēts. Ne

suni mīl vecmeita, vai bezbērna sieva, bet bērnu,

kura tiešāmībā objektīvā pasaulē viņai nav, bet iek-

šķīgi — subjektīvi — viņš ir, ir visas jūtas priekš

viņa — mīlestība, gādība, uzupurēšanās gatavība
v. t. t., kurām vajaga kaut kā nodarboties, vajaga iz-

teikties uz āru. Un protams — visparocīgāki tad ir

iegādāties kādu mopsīti vai taksīti un nodoties tad

neapskaužamajai illūzijai, ka nu kopjams dēliņš vai

meitiņa. — Krievu rakstnieks Sologubs liek kādam

vientuļam zēnam ar mostošos erotisko pasauli iemī-

lēties baltā bērziņā, kā savu sapņu ideālu jaunavā.
Attiecība noiet tik tālu, ka zēns erotiskā un seksuālā

ekstāzē mirst pie tā. Ļoti tipiskas erotisko un sek-

suālo jūtu nenormālas projekcijas notiek klosteros,
kuru iemītnieki no dabiskās mīlestības attiecībām iz-

slēgti, ar savām miesiskām kaislībām nespēj nekā

galā tikt un tādēļ projicē tās uz debess iemītniekiem;

mūki mīl erotiski Mariju (ne par velti Marijas kults

visziedošāks tur, kur garīdzniekiem aizliegta lau-

lība), bet mūķenes — savu debess brūtgānu Kristu.

Šīs domas nav pārspīlējums. Nesen vēl man gadījās
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lasīt kādā ārzemes laikrastā par traģisku gadījumu

Brigges klosterī, kur kāda mūķene aiz reliģiski-ero-
tiskas greizsirdības nāvīgi ievaino savu jaunāko bie-

dreni. Bet kad nu tā beidzot izveseļojas, viņai lie-

kas, ka Kristus viņas līdzcensi vairāk mīlot un tādēļ

atliek tikai nelaimīgajiem mīlētājiem vispār pazīsta-

mā izeja — pašnāvība, ko tā tiešām arī izdara.

Man šķiet, no šiem piemēriem būs saprotams, ko

gribu teikt. Subjektīvs pietvīkums, jūtu pārpilnība
ar dabisku nepieciešamību pāriet objektivitātē. Katra

stiprāka subjektīva jūta meklē sev objektu, kurā spo-

guļoties. Lirisks cilvēks nav vien jutējs, bet arī ska-

tītājs; visu, ko viņš jūt, viņš grib skatīt gleznās, tē-

los, formās. Un kamēr viņš nav to darījis, tikmēr

viņa jūtas nav diezgan aptveramas un skaidras. Tā

subjektivitāte kļūst par objektivitātes cēloni un indi-

viduālismam vajadzīgs reālisms, lai varētu tajā izteik-

ties. Nopietnāki šai principā nodziļinoties, redzam,

ka viņš attiecināms netikvien uz jūtām, bet uz visu

cilvēka atzīšanu, arī uz tīro prātu, arī uz visabstrak-

tākajām filozofiskām sistēmām, arī uz empīriskās zi-

nātnes hipotēzēm un praktiskām schemām, un pat uz

tik ekstrēmām it kā tīrā prāta lietām, kā, piem., ato-

mu teoriju un, manis dēļ, arī vēsturisko materiā-

lismu.

Bet mans nolūks nav še gnoseoloģiskos problēmus
atrisināt, kam tie interesē — lai lasa Kantu un mo-

dernos gnoseologus. Es gribētu tikai īsi aizrādīt, ka

mums tikpat daudz pamata un vēl vairāk izskaidrot

netikvien cilvēka dvēseli caur fizisko pasauli zināmā

mērā, caur cilvēka dvēseli un iz cilvēka dvēseles —

vispār objektīvo iz subjektīvā. Un šī ir romantiskā

pasaules uzņemšana un izskaidrošana. Te dvēsele

it kā materializējas, bet pasaule demateriālizējas. Kā

redzam, viņa objektīvo nebūt nenoliedz, bet tikai vi-

ņas ceļš ir tāds: no subjekta uz objektu. Un kā sub-

jekts — mūsu apziņa — ir viens, sevī noslēgta vie-

nība, kaut kas vesels un nedalāms, tā arī projicējo-
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ties uz objektīvo pasauli viņš atrod visumā vienību,

sintēzi. Gluži otrāds ir tīrā reālista ceļš, kuru la-

bākai saprašanai īsumā blakus nostādīšu. Viņš iziet

no objekta, no ārējā. Viņa dvēsele vairāk pasīvi

gaida no ārienes iespaidus un dabūjusi kādu, patei-

cīgi saņem un pārdzīvo to; būs iespaids — būs pār-

dzīvojums, bet iespaidam jābūt pa priekšu. Un tā

pamazām viņš nāk pie loģiska slēdziena, ka bez ob-

jektīva cēloņa nevar būt garīgu pārdzīvojumu un jo

grandiozāks iespaids no ārienes, jo dziļāks subjektā

pārdzīvojums un otrādi. Šādu dvēseli var pielīdzi-

nāt klusam dīķa līmenim: ja akmeni tajā nemetis,

viļņu nebūs, bet jo lielāks būs akmens, jo lielāki

viļņi, — kamēr romantiķis šādā salīdzinājumā būtu

apakšzemes avots, kam vajadzīga apkārtne un pla-
šums, lai viņš varētu pārplūst uz tiem. Un ja to ne-

būs, tad viņš arī plūst nevarēs, tad viņš paliks sa-

spiests, bez kustību, nedzīvs.

Tagad mums nemaz vairs nav jābrīnās, ka pie
šādas tipiski reālistiskas jušanas, kur katrs pārdzī-

vojums atgādina: viss nāk no ārienes, — pamazām

veidojas slēdziens: vienīgi patiess, vienīgi esošais ir

tikai reālais, ārpusē esošais, materiālais. Bet tas, ko

sauc par garu, dvēseli, ir tikai — nu — tur caur

zināmām organiskām attiecībām izveidojies refleksu

veids un kaut kas tamlīdzīgs. Mēs redzam, cik da-

bīgi un gludi atveras ceļš uz pozitīvo pasaules uz-

skatu, uz materiālismu, vēsturisko un filozofisko, uz

dvēseles, kā patstāvīga garīga principa noliegšanu.
Un ja nu vēl saceltos šaubas, vai tas tiešām tā, tad

tas jāizšķir prātam, zinātnei. Bet prāts turpina to,

ko jūtekļi bij uzsākuši: reālās būtības aizvien vai-

rāk šķiro, sadala, analizē, līdz nonāk pie atoma un

tas ir visu mīklu atminējums. Un dabīgi: kur pašā

subjektā stipri sajustas un pārdzīvotas vienības nav,

kā tur lai apkārtējā bezgalīgā dažādība radītu vie-

nību! — Tagad rezimēsim: mēs redzējām divus ce-

ļus: pēdējais bija no objekta uz subjektu: reālisms,
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heterogenisms, atomisms, materiālisms, materiālistis-

kais monisms, — un pirmais — no subjekta uz ob-

jektu; tam jau pašā sākumā ir stipra apziņas vienība

un viss, ko viņš it kā no ārienes uzņem, ir jau sa-

kusis un ieaudzis šai vienībā — subjektīvais kļūst

objektīvs, objektīvais subjektīvs; jo stiprākas subjek-
tīvās jūtas, jo grandiozākos objektīvos veidos tās tie-

cas izteikties. Še abi pretstati vienmēr savijas vie-

nībā, sintezē. Tas ir romantisms.

Te nu vēl tomēr jāpiezīmē, ka no šī paša jušanas
veida, ja viņā valda vienpusība, kurai trūkst dziņas

objektīvēties, izteikties veidos, izaug arī misticisms.

Ja mēs atkal atgriestos pie iepriekšējiem salīdzinā-

jumiem, kur romantismu pielīdzināja apakšzemes
avotam, kam vajaga plašuma, lai viņš varētu pārplūst
un doties tāļumā, — tad mistiskais jūtu vilnis nebūtu

viegli pārplūstošais avota ūdens, bet it kā kāda skābe,

kas katrā priekšmetā, kuram pieduras, ievelkas, ie-

sūcas pašā viņa iekšienē. Šī īpašība lielākā vai ma-

zākā mērā piemīt pirmiem romantisma laikmetiem

— priekšsokratismam un renesansei, un viņa izskai-

drojama, starp citu, ar tā laikmeta cilvēces šaurāku

garīgo apvārsni — nepilnīgām eksaktām zināšanām,

pašas dzīves šaurību, apgrūtināto satiksmi v. c. Par

īsti mistiskiem šos laikmetus — atskaitot dažas per-
sonas — mēs tomēr nedrīkstam saukt, jo viņos pā-
rāk stipri manāmas romantiskās, t. i. sintētiskās,

pretstatus vienojošās tieksmes; viņu subjektīvisms
tomēr grib un mēģina objektīvēties, ko it gaiši var

redzēt, ja blakus nostādām indisko, tīri mistisko

pasaules uzņemšanu, kas visam ārējam un objektī-
vam stāv naidīgi pretim, kur simbolu un reālo ele-

mentu pavisam maz, un dažreiz ap vienu pašu, kā,

piemēram, 7 iekšējās pilnības vārtiem, Būdas mā-

ceklim ir jācīnās visu mūžu, un tad jau ir ļoti daudz,

ja viņš beigās kādus 4 vai 5 no tiem atzinis.

Tagad nu paraudzīsimies, vai vēsturiski šīs domas

tiešām arī apstiprinās, vai cenšanās pēc dažādo pret-
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statu apvienošanas apziņā, kā augstākā sintezē, ir

arī visos šos laikmetos manāma. Iziesim no tikko

minētiem pretstatiem — subjektīvā un objektīvā.

Vispirms priekšsokratiķi.
Taless saka, ka viss reālais esot pilns dievišķa, un

pat akmeņiem esot dvēseles. Heraklits savā gro-

teskā īpatnībā kādreiz pielīdzina apziņā uzņemto pa-
sauli miestiņa kausam, ko pastāvīgi vajagot maisīt;

tiklīdz to vairs nedara, tā padibenes nošķiras par sevi

un šķidrais dzēriens par sevi. Nebūs grūti uzminēt,

kas še saprotams zem padibenēm un kas zem reibi-

nošā šķidruma. Jādomā arī, ka iekšējās vienības

sajūta būs bijusi tā, kas priekšsokratiķus skubināja
izskaidrot visu esošo iz viena pirmelementa, Taless

liek visam rasties no ūdens, Anaksimens —no gaisa,
Heraklits — no uguns. Pēdējais simbols, kas vis-

tuvāk raksturo pietvīkušu, pārpilnu dvēseli, tad arī

jo bieži atkārtojas pie vēlākajiem romantiķiem un

mistiķiem. Renesanses laikmetā Bēme atkārto gan-

drīz Heraklita vārdus: viss esot cēlies no uguns. Un

Lionardo saka: liesma rada matēriju, matērija uztur

liesmu un pēc tam pati stiprinās no tās. To pašu
atkārto Fr. Šlegels un liek pat uguni pielūgt. Līdzīgi
izteicas arī Nīcše un jo bieži dēvē pats sevi par

liesmu. — Subjektīvā un objektīvā sintēzi skaisti iz-

teic Paracelzs, nosaukdams dabu par ārējo cilvēku.

Bairons kādā vietā zīmīgi saka: es nedzīvoju sevī

viens, es kļūstu daļa no tā, kas ir ap man i, un

augstie kalni ir tikai manas jūtas. Novaliss, kas aiz-

vien prot visu zīmīgi un asi formulēt, izsaucas: me-

tafizika un astronomija ir viens un tas pats. Un at-

kal: poēzija ir absolūti reāla. Un atturīgais Ģēte
saka: arī mūsu iekšienē ir universums, — un kādā

citā vietā:

Nichts ist drinnen, nichts ist draufien,

denn was innen, das ist außen!

Dabīgi, ka šādas augstākas sintezēs sajūta izteicas

tad arī visā garīgā dzīvē. Romantiķi mīl stingrās,
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eksaktās zināšanas, bet viņi pavisam īpatnēji tās uz-

ņem. To it labi redzam pie paša galvenā „zilās pu-

ķes" meklētāja Novalisa, kuram parasti zināmais klie-

dzēju bars negrib ne pusunces reāla prāta atzīt. Un

tomēr tas studēja un ar lielu interesi strādāja ļoti
konkrētā zinātnes laukā — ģeoloģijā, kalnraktuvju
zinātnēs. Viņš mīl tās, bet skatās uz visu caur savu

gara.prizmu. „Ja tu gribi fizikas būtībā iespies-
ties," viņš saka, „tad ļaujies iesvētīties poēzijas mistē-

rijās". Jeb atkal: dabas pētnieki un dzejnieki ir

vienmēr runājuši valodu kā.viena tauta. Un ar kādu

entuziasmu viņš runā par visabstraktāko un visob-

jektīvāko no mūsu zinātnēm — matēmatiku: „Ma-

tēmatiķi — tie ir vienīgi laimīgie." Jeb atkal: Dievu

dzīve ir matēmatika. Matēmatiķis visu zina. Un

tad: Katra vēsturiska zinātne cenšas kļūt matēma-

tiska, bet inatēmatiskā — filozofiska, tad dzejiska,
tad morāliska, un beidzot — reliģioza.

Mēs redzam — te. nozūd visas robežas, kas šķir

prātu no jūtu funkcijām, tā ka dažam mūsu vienstī-

gas „matēmatiķim" varbūt par šiem pēdējiem vār-

diem.smiekli nāks. - Bet es tam atgādinātu dziļi re-

liģisko Kepleru (ar viņa Mvsteriurņ Kosmographicum)
ūn gluži vai bībeles psalmiem līdzīgām himnām par

matemātiski atzīto universumu un cilvēka dvē-

seles Uelo harmoniju. Te varbūt iebildīs: tas zem

viduslaiku visvarenās baznīcas un māņticības iespai-
da.' Nu tad lai painteresējas par kādu no šo laiku

lielākajiem matēmatisko zinātņu reprezentantiem —

astronomu Flamarionu, kuram laikam gan nevarēs

apstrīdēt modernā zinātņu vīra vārdu, bet kurš —

man šķiet —- ne mazāk reliģiozs par Kepleru (kā to,

piemēram, var redzēt viņa plašajā darbā „Diēvs

dabā"). . ". >■'•

Kategoriski šo prāta un jūtu sintēzi prasa arī Šle-

gēls; viņš saka: „Višai mākslai jākļūst pār zinātni,

un visai zinātnei par mākslu. Mākslai un zinātnei

vajaga savienoties." Jeb atkal: „Šķirt filozofu no
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dzejnieka ir slimības zīme. Domāt un dzejot ir viens

un tas pats." Bet vēl vairāk: domāšana ir tikai vidus

stadija, kuru vēlāk atkal jāpārvar ar pirmatnēju jūtu

stiprumu. Tā, piemēram, Novaliss saka: «Domā-
šana ir tikai jušanas sapnis; ar instinktu cilvēks ir

sācis, ar instinktu viņam ir jābeidz." Protams, šis

pēdējais instinkts būs patiesībā augstākā domu un

jūtu sintezē, kam nekādas domas nebūs svešas, bet

viņas būs pārgājušas, tā sakot, cilvēka pirmatnējā
būtībā, asimilējušās viņam tā, ka katra doma būtu

it kā asins piezīdušies. To pašu apstiprina arī Nīcše:

„Mūsu domas ir tikai ēna no mūsu jūtām," saka

viņš, un nīst katru šablonismu un mēchanisku sistē-

mu: „Viņi ir iemācījušies vilkt konsekvences un tai-

sīt slēdzienus tāpat, kā kurpnieks tupeles, un sistēmu

viņi meklē tikai priekš tam, lai varētu tajā izgulē-
ties." Tā nu redzam — kā agrāk ideālās un reālās,

tā tagad domu un jūtu pasaules apvienošanos sintezē,

pie tam tik plašā, ka matēmatika sniedz roku instink-

tam. Vienojošais elements arī še, protams, ir jūtas;
tās visus kontrastus saved kopā un katru tezi un

antitezi sakausē augstākā vienībā. Bet pašas viņas

pēc savas būtības jau ir padotas tā saucamam anti-

tēti ka s likumam. Viņas dzīvo vienmēr pretstatos,
kontrastos — katram paisumam seko atplūdums. To

zināja jau archaiskie romantiķi Heraklits un Anaksa-

gors, mācīdami, ka jūtas varot visu pazīt tikai caur

pretstatiem. To pašu māca arī vecais Alkmeons un

pitagorieši: viss pastāvot no pretstatiem un dažādības,

bet katrs pretstats ilgojoties pēc izlīdzināšanās, pēc

harmonijas, pēc harmoniskas vienības. Un jūtas esot

tās, kas radot pretstatus, jūtas arī šos pretstatus dze-

not pie harmonijas. Renesanses laikmetā tas pats
un bieži gandrīz tiem pašiem vārdiem tiek atkārtots.

Beidzamie 19. g. s. romantiķi uzskata to jau par gluži

ikdienišķu patiesību. „Kas stāv uz vienas vietas pie-

lipis," saka Šlegels, „tas nav vairāk nekas, kā ar

prātu apdāvināta austere".
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Un Nīcše: tik tas, kas mainās, paliek man rada.

Un tiešām — kādus vērtību jeb jūtu pretstatus mēs

arī neņemtu, pie romantiķiem atradīsim atzinību

priekš visiem. Jau agrāk tiku minējis, ka konvencio-

nālais ļaunais un labais viņu acīs zaudē nozīmi, un

Bēme, piemēram, atzīst radikāli ļauno, aizrādīdams,
ka sātans taču esot kritis eņģelis. Un Nīcše, kas sa-

vos formulējumos vienmēr citus pārspēj, saka: Vis-

stiprākie un visļaunākie gari ir visvairāk palīdzējuši
cilvēcei uz priekšu tikt." Un kādā citā vietā, it kā

parodēdams Bērni, izsaucas: „Vai visi dievi nav svēti

kļuvuši velni?"

Draudzība un karš. Vai šie nav tie, kas

viens otru pilnīgi izslēdz? Bet paklausīsimies, kā uz

viņiem skatās romantiķi: sajūsmība tiklab pret līdz-

cietību, kā pret cīņu vijas viņu rakstos kā sarkans

un zils pavediens, atkārtodamies visdažādākās variā-

cijās, sākot ar Heraklitu, kas uzsver, ka cīņa esot

visu lietu tēvs, bez cīņas neesot dzīvības, un tomēr

viņa sirds ir izsalkusi pēc izlīdzināšanās un mīlestī-

bas. Tas pats jāsaka arī par pilnīgi nesamierināmo

cīnītāju Nīcši. „Jūs sakiet — laba lieta karu attais-

nojot; bet es jums saku: karš attaisno katru lietu.

Karš un dūšība ir daudz lielākas lietas pastrādājuši
nekā tuvāku mīlestība." Un Saratustra saka saviem

mācekļiem: „Jūsu morāle lai ir kara morāle, bezga-

līgi uzvaras alkstoša." „Dzīvojiet karā ar sevi pašu
un sev līdzīgajiem." Jau agrā jaunībā Nīcšem šīs

domas laikam būs bijušas mīļas, un kādreiz liek viņš,
it kā simbolizēdams šo mācību, fotografēt sevi ar

pliku zobenu rokā. Un tomēr nāca brīdis, kad viņš

rakstīja: es zinu, ka tik uzskatot īstu trūkumu

un īstu postu, es esmu pazudis. Un nāca brīdis, kad

šis krasais tuvāku mīlestības nicinātājs un nāvīgais

ienaidnieks, kas reiz sacīja: vislielākās briesmas ir

līdzcietība, — strādāja kā vienkāršs slimnieku kopējs
dienu un nakti, līdz galīgi novārdzis sabruka, dabūjis

grūti dziedinājamu lipīgu slimību, Atkal tie paši



36

pretstati, kuriem Saratustra atrod īstu formulējumu:
„Es jūs mīlu no visas sirds, un es esmu jūsu labākais

ienaidnieks."

Un ja arī mēs ņemtu šādus it kā fiziski viens otru

izslēdzošus pretstatus, kā slimību un sāpes no vie-

nas puses, prieku un laimes sajūtu no otras, arī tad

atrodam to pašu cenšanos pēc apvienošanās, to pašu

nešķiramību vienam.no otra. Jau Heraklits saka: sli-

mība dara veselību patīkamu. Un Bēme: kas spēj

pazīt priekus, nesajutis kādreiz sāpes un ciešanas?

Un ja pārejam uz 19. g. s. romantiķiem, tad te at-

rodam veselas himnas sāpēm un ciešanām, ,pie kam

šī uzskata filozofija pilnīgi atšķiras ņo .kristīgo orto-

doksā uzskata: kamēr kristīgie sankcionē dzīves grū:

tības un ciešanas tikai tādēļ, ka cer ar to Dievam

patikt, viņa simpātijas iegūt un caur to profitēt nā-

kamā pasaulē, tikmēr romantiķi viņas atzīst uz tīri

racionāla pamata —

1 kā līdzekli intensīvākai baudai

un augstākai garīgai attīstībai, lai tā vairāk varētu

profitēt tepat .no.šīs pasaules dzīves.

Novaliss saka: ..Slimība, noskaidro, padara smal-

kāku, paaugstina; uz viņu vajadzētu lepnam būt.

Slimība atšķir cilvēku no dzīvnieka un stāda." Un

citur: „slimība pieder pie cilvēka labākajām izprie-
cām." — „Jo lielākas sāpes, jo augstāka viņās pa-

slēpta prieka sajūta." — Par slimību, kā augstākas
attīstības dzinuli. Novalisam ir šādi apbrīnojami dziļ-

domīgi un reizē paradoksi vārdi: „Akmeņu slimība

ir veģetatācija (domāts — pāreja stādu valstī); stādu

slimība ir animalizācija (domāts — pāreja dzīvnieku

valstī), un dzīvnieku slimība ir racionalizācija (do-
māts pāreja uz cilvēku). Tās pašas domas ļoti bieži

un dažādās variācijās atķārto Tīks, Šlegeļi, Helder-

lins v. c. Bet sevišķi spilgtu formulējumu tās atrod

pie Nīešes: „Ēs gribu, lai man būtu tik grūti, kā

vien jeb kad var cilvēkam būt." Un citur: „Jūs gri-
biet sāpes iznīdēt! Mēs gribam, lai tās vēl lielākas

un briesmīgākas būtu." Tad vēl šādi vārdi: $,Un.tā
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beigās paliek jautājums neizšķirts, vai mēs bez sli-

mības varam iztikt, pat attiecībā uz mūsu tikumisko

attīstību, un vai mūsu slāpēm pēc atziņas un pašap-

ziņas nav slima dvēsele tikpat nepieciešama kā ve-

sela." Ciešanas ir tas spēks, kas mūs visdrīzāk spēj
novest pie pilnības." Un beigās šī it kā pavisam

nesaprotamā atzīšanās: ~Nekad neesmu tik daudz

laimes sajutis, kā. visgrūtāko slimību, vislielāko sāpju
brīžos." Un tas ir tas pats, kas raksta:

Schmerz spricht: vergeh,
doch aile Lust \vill Ewigkeit,
will tiefe, tiefe Ewigkeit.

Kas nu vēl paliek pāri? Vai lielāki kontrasti,
vai krasāki pretstati vēl pavisam ir domājami, kurus

tie nespētu apvienot? Liekas — ne. Un tomēr ir

vēl viens. Tas ir it kā beidzamā pakāpe no visa

bijušā, no esamības vispār; tie ir — dzīvība un nāve.

Un arī tos apvienot romantiķim nav neiespējams.
Viņš tic dvēseles nemirstībai, tic ne tādēļ, ka to no

viņa prasa kāda dogma, bet tic no iekšējas dabiskas

nepieciešamības, tā, kā Ģēte par to kādā vietā saka:

Tev nemirstība prātā stāv —

vai pamātu tam pateikt spētu?
Ja gan. Uh galvenais ir tas:

• bez tās es dzīvot nevarētu.

Jau Heraklits bieži runā par dzīvi pēc nāves un

piem., šādā teikumā sašķētina abus šos pretējos prin-
cipus ka baltu un melnu pavedienu vienā diegā:
„nemirstīgie ir mirstīgi, un mirstīgie nemirstīgi; ab-

pusīgi viņi dzīvo nāvei ūn mirst dzīvībai." Pitago-
rismš ir pilns mācībām par nemirstību un dvēseles

ceļošanu pēc nāves. Bet Empedokls uzstāda šo mā-

cību kā centrāldogmu. Pēc viņa uzskata cilvēka dvē-

sele varot pat stādā pāriet — tā ir slīdēšana uz leju;
bet viņa var arī kāpt uz augšu, pilnībā, un tuvoties

dieviem. „Es biju jau kādreiz jauneklis, un kādreiz



38

jaunava, un kādreiz krūms, un kādreiz putns, un

kādreiz jūras zivs," saka viņš.
Un beigās pie Heraklita atrodam vēl šādus vār-

dus: „tas pats ir Hadess un tas pats ir Dioniss". Tā

tad nāves dievs un pārpilna dzīvības spēka dievs —

viens un tas pats. Renesanses laikmetā šī mācība

atkārtojās tiku tikām. Pat Paracelzs un Keplers pie-
krīt tai: nāves neesot, katra miršana esot atdzim-

šana. Pats par sevi saprotams, ka 18. un 19. g. s.

romantiķi šai ziņā nevarēja būt citādi. Un kā gan

viņi to spētu, kad pat stingrs kritiskā prāta cilvēks,

kā Lesings (laikam zem Šleiermachera iespaida) ticēja
uz cilvēka daudzkārtēju atgriešanos zemes virsū, lai

tā pamazām tuvinātos galējai pilnībai. Ja nu pašķir-
stām, piem., Novalisu, tad dabūjam vienu šo domu

formulējumu asāku par otru, kā: „nāve ir 1 īdz ek -

1i s priekš dzīvības". Dzīvība un nāve ir patiesībā
viens un tas pats." „Caur nāvi kļūst dzīvība stiprā-
ka." Un tad vēl šādi: „vai arī tur viņā pasaulē nav

nāves, kuras rezultāts ir šīs zemes dzīvība?" Arī

Šlegels uzsver: viss dzīvojot mūžīgi, un nāve esot ti-

kai māņi. Doties šīs pasaules dzīvē atkarājoties vie-

nīgi no cilvēka paša brīvās gribas. — Liekas, it kā

visvairāk kautrētos šīs domas izrunāt Nīcše, šīs grie-

zīgi krasais šīs pasaules un šī s dzīves pravietis, bet

bez tās iztikt viņš tomēr nevar. Savā „Jā un Āmen"

dziesmā Saratustra atzīstas, ka arī viņš degot ilgās

pēc mūžības, pēc visu gredzenu gredzena — pēc mū-

žīgās atgriešanās gredzena. Šopenhauers iet pat tik

tāļu, ka grib šo uzskatu par dvēseles vairākkārtīgu

atgriešanos zemes virsū vest sakarā ar statistiku un tā

izskaidrot uzkrītošu dzimstības pavairošanos pēc lie-

lām epidēmijām.
Tā nu redzam, ka pat visu mūsu vienīgi drošo šīs

zemes dzīvi romantiķi spēj pārvērst tikai tezē, kā

antitezi pretim nostādīdami dzīvi pirms dzimšanas

un pēc nāves, un visu to apvienot mistiski un meta-

fiziski spekulētā sintezē — mūžībā. Bet te beigās
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mēs varētu nākt uz domām, ka nu mdire kt i tak

esam atraduši vienu drošu un pastāvīgu punktu ro-

mantiķu pasaules uzskatā: lai šādām lietām, kā dvē-

seles vairākkārtīgai atgriešanai zemes virsū, varētu

ticēt, tad katrā ziņā šiem cilvēkiem jābūt reliģiskiem!
Drīz tomēr mums jāredz, ka arī še esam vīlušies.

Paklausīsimies tik, ko saka Tīks: starp piētistu un

Dieva zaimotāju esot tik viena sekunde. Jūtas un

ticība esot viens un tas pats; tādēļ arī vislielākais at-

teists beigās jāuzskatot par reliģisku. Kādā citā vietā

viņš prasa, lai smiešanās tiekot pārvērsta reliģijā. Un

Novaliss, tas pats Novaliss, kura dažas dzejas ir pār-

gājušas baznīcas dziesmu grāmatas mūžīgajā piede-
rumā, saka: „grēks ir vislielākais kairinājums mīle-

stībai uz Dievu." Un kādā citā vietā: „īsti reliģis-
kam nekas nav grēks, viņam viss ir atļauts". Un

ka šinī reliģijā arī grēks nepieciešams, to viņš skaidri

izsaka vārdiem: „kad cilvēks gribēja Dievam līdzīgs
tikt, tad viņš grēkoja". Un Šlegels uzstājas atklāti,

ka visos jūtu veidos varot reliģija izteikties, tiklab

dusmās, sāpēs un naidā, kā bērnu nevainīgā smīnā,

un tādēļ grib visas reliģijas savienot vienā, un uz-

aicina visas, arī tās, kas izbeigušās, modināt no viņu

kapiem. Nīcšes kliedzoši ateistiskās jušanas sakars

ar reliģiozitāti pēdējā laikā ticis ļoti bieži pārrunāts.

Tādēļ pie ši katrā ziņā ļoti interesantā problēma il-

gāki neuzkavēšos.

īsumā varētu sacīt, ka viņš patiesībā nenicina

Dievu, bet to, ka — runājot viņa paša vārdiem —

„par Dievu ir sākuši saukt to, kas vāj i n a". Un

tādēļ viņam ir reliģisks viss, kas noder cilvēka gri-
bas un instinktu stiprināšanai un viņa tuvināšanai

pārcilvēkam, un tādēļ šim nolūkam der, kā viņš pats
saka: visu ļaunākais un briesmīgākais un visdažā-

dākās velnišķības („Teufelei jeder Art"). Bet pati
šī pārcilvēka ideja, lai viņu arī kā staipītu darvi-

nisma prokrusta gultā, patiesībā laikam gan nav no-

pietni domāta un nevar tikt domāta kā objektīva
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re āli t a te,, viņa jāsaprot tikai kā reliģiski psīcho-

loģiska funkcija, kur vulkāniski nevaldāma un bez-

galīga iekšēja spēka pilna dvēsele mākslinieciski pro-

jicējas un spoguļojas Šādā fiktīvā tēlā. Ar to varēja

pasauli aizraut tik tas vīrs, kura pirmais garīgais ra-

žojums bija reliģiska motete, un kas būdams skolas

zēns, skaitīja klasē reliģiskas dziesmas tā, ka klase

sāka šņukstēt. „Es meklēju Dievu, mēs esam

Viņu nokāvuši" — šis Nīcšes izteiciens — man šķiet,
ir vairāk, nekā tikai vārdu rotaļa.

Tā redzam, ka atkal mūsu parastās konvencio-

nālās robežas izzūd un pretējie jēdzieni saplūst — re-

liģiozitāte pāriet ateismā, ateisms reliģiozitātē, abi

liekas nozīmīgi un nepieciešami, abi apvienojas cil-

vēka dvēselē un viens otru it kā papilda. —Un cik

vēl šādus pretstatus mēs neuzmeklētu, beigās aizvien

nonāktu pie tā paša.
Tādēļ acumirklī varbūt būtu mazāk nozīmīgi šīs

analizēs turpināt, pievestie piemēri, man šķiet, runā

diezgan gaiši. Tagad jautāsim: kādas konsekvences

no visa fā lai velkam? ko tad īsti šīs sugas cilvēki

grib panākt un kas ir viņu ideāls? Kādi mūsu zinā-

mas šķiras psīchologi un filozofi tiktu ar šo jautā-
jumu viegli galā, un viņu atbilde še būtu ļoti īsa: tā

vienkārša mētāšanās, nepastāvība, rakstura trūkums

un izvirtība — un laikam arī nastu nesēju ēzeļu da-

bas trūkums. Un tiešām — šis atribūts, kā nepa-

stāvība, romantiķiem nebūt nav svešs. Nīcše, piem.,

pats saka: man ir tas talants būt neuzticīgam, un

kādā citā vietā:.tik tas, kas mainās, paliek man rāda.

Un jau agrāk es pievedu citātu: kas stāv uz vienas

vietas pielipis, nav nekas vairāk, kā ar prātu apdā-
vināta austere. Bet Nīcšem mēs taču nevarēsim pār-

mest rakstura trūkumu. Nepastāvība tā tad pati par

ševi nekā vēl neizteic — jo katra augšana, ir nepa-

stāvība. Tādēļ arī Nīcše saka: mūs pārprot, jo mēs

augam .un mūžīgi maināmies un ar katru pavasari
nometām veco ādu. Protams, tiem, kas tai pašā
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adā dzimst un tai pašā mirst, šādas maiņas liekas

pavisam neiespējamas un absurdas. Tie ir tie zem-

nieku dēļi Niedras pasakā (pirms viņu iešanas pa-

saulē), kas ar uz vienu pusi, vagas galā apgriež

zirgu un ar. uz otru pusi, bet velēna krīt aizvien uz

to pašu pusi. Tie ir tie krāsotie koka pulksteņi pie
tirgotavu durvīm, kas vienmēr rāda to pašu stundu.

Un savā ziņā viņi var būt lepni, jo reizi dienā un

reizi naktī viņi ir uz mata pareizi; Bet tomēr par

pulksteņiem tos nevar saukt. Zemnieka dēlam ap-

nika redzēt lietas tikai nO vienas puses,' un viņš gāja
pasaulē meklēt veco māmuļiņu, kas lai viņam mācītu

redzēt visām lietām otru pusi. Un kad viņš sVešnie-

kam ceļa malā jautāja pēc taisnākā ceļa, viņam at-

bildēja: kurš ceļš tālāks, tas taisnāks.' Un šis ceļš it

romantika ceļš. Un viņa mērķis ir: atrast to gudro,
sirmo māmuliņu — likteņu audēju, kura caur sa-

viem diviem lodziņiem māca visas lietas redzēt no

abām pusēm, tādēļ ka visīstā, visdziļākā atzīšana ir

iespējama tikai caur pretstatiem un šo pretstatu ap-

vienošanā vienā augstākā, visaptverošā sintētiskā at-

zīšanā. Tā mēs varētu jau sacīt: romantiķa mērķis
ir visaptverība. Viņš grib aptvert visu esošo,

tiklab garīgā kā reālā pasaulē, līdzīgi tam, kā Oskars

Vailds kādā vietā raksturo angļu pēdējās renesanses

romantiķi: „viņš ir visu laiku un visu stāvokļu novē-

rotājs.. Priekš viņa nav neviena forma nolietota, ne-

viena viela novecojusies; viss, ko pasaule jeb kad

pazinusi kaislās un mīlestībā, tiklab Indijas tuksne-

šos kā Arkadijas ielejās, tiklab Trojas kā Damaskas

drupās, tiklab ļaužu pārpilnās neglītās moderno pil-
sētu ielās, kā omulīgajā'kamelotā — viss viņa priekšā
kā atvērta grāmata, viss karstas dzīvības pulsu pilns."

Un tā, ja nu mēs atkal jautātu: ko tad viņi īsti

grib? mums būtu jādod atbilde,-līdzīga tai, kādu dod

Plūdoņa Atraitnes dēls zinātnes un dailes pils priek-
šā: es tas, kas visu zināt grib! — tā te būtu jāsaka:
es tas, kas visu aptvert .grib. Viņš grib visu aptvert
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ar savu karsto, savu pārplūstošo dvēseli; viņš grib,
lai visa esošā bezgalībā spoguļotos viņa iekšējā, viņa
dvēseles bezgalība. Un tā mēs beigās, varbūt, va-

rētu ar vienu vārdu raksturot romantisma dziļāko
būtību un tiekšanos: Tas universālisms. Un

taisni šādā garā arī dziļais romantisma sapratējs,
Fr. Šlegels, raksturo romantisko poēziju: «roman-

tiskā poēzija ir progresīva universālpoēzija," saka viņš.

„Viņas uzdevums netikvien visus šķirtos dzejas vei-

dus atkal savienot un dzeju tuvināt filozofijai un mū-

zikai. Viņa grib un viņai vajaga arī dzeju un prozu,

ģeniālitāti un kritiku, mākslas poēziju un dabas

poēziju gan vienot, gan sakausēt." Un tiešām —es

jau sākumā minēju, ka parasti it kā naidīgi pretim
nostādītais reālisms romantiķim ir nepieciešams ele-

ments, un jo personība savā būtībā ir, tā sakot, ro-

mantiskāka, t. i. — universālāka, visaptverošāka un

stiprāka, jo stiprāks un spilgtāks būs tas reālisms,

kurā viņa izteiksies. Tik, protams, mēs nedrīkstam

šo reālismu sajaukt ar to (otru), kuru arī jau minēju,
ar to, kurš iekšēji nedzīvi un protokoliski tiek no ār-

pasaules uzņemts, kurš organiski neizaug iz iekšējās
vienības un nepieciešamības, un kuru tik dūšīgi aiz-

stāv mūsu spiedzošie literāriskie gramofoni. To iz-

šķirt ir ļoti svarīgi.
Lai jo gaiši to saprastu, minēšu divus vārdus:

Tolstoju un Zolā. Kā zināms — visi mūsu literātūras

kritiķi met viņus kā māksliniekus vienā kaudzē —

pie reālistiem, un jo bieži atsaucas uz Tolstoju, lai

aizstāvētu savu reālo trulību. Un tomēr šie gari ir

diametrāli pretēji un diametrāli pretējs ir viņu reā-

lisms. Kamēr Zolā visu ņem no ārienes — noklau-

sās no zinātnes modernākās idejas, piem., par iedzim-

tības nozīmi vai ko tam līdzīgu, un tad ar papīru pa-

kām apkrāvies braukā apkārt, protokolēdams un fo-

tografēdams vajadzīgos miljē, līdz beidzot tīrā kance-

lejas darbā rekonstruē romānu, protams —ne bez

zināmas veiksmes, — tikmēr Tolstojs smeļ visu no
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iekšienes. Viņa idejas ir tās pašas, kādas pirms tūk-

stošiem gadu nesa sevī Kristus, Buda, Konfucijs un

Laotsē — tās ir tās, kas universālo cilvēku dabā ir

mūžīgs un negrozīgs un kas pastāvēs, kamēr pastāv
mūsu planēta. Bet viņa izteiksmes līdzekļi ir viņa

gara spogulis. Protams, es negribu še uzstādīt pār-

steidzīgo apgalvojumu, ka arī Tolstojs bez atlikuma

pieskaitāms pie romantiķiem, jo vairāk tādēļ, ka še

nava iespējams šo problēmu tuvāki apgaismot, tomēr

grūti ir bez smīniem dzirdēt, kad mūsu puskapeiku
reālisti viņu sauc par savu. Bet ka viņa jušanas un

pasaules uzņemšanas veids ir tiešām līdzīgs nupat
še raksturotam romantiķa pasaules uzņemšanas vei-

dam, to liecina sekošie viņa paša vārdi: „Ir divi veidi

ārējo pasauli atzīt. Viens no tiem ir rupjās atzīšanas

veids — caur pieciem prātiem. Šādā ceļā nevarētu

pasaule, kā mēs viņu pazīstam, mūsu apziņā izveido-

ties, tas noved pie chaosa, kas radīts no dažādām at-

sevišķām sajūtām. Bet otrs veids mums māca paš-
mīlestībā papriekš sevi un tad mīlestībā citas būtnes

atzīt. Tas māca mūs domās iedzīvoties citā cil-

vēkā, kustonī, stādā, pat akmenī. Šai ceļā tik var

atzīt no iekšienes veidotu visu pasauli tā,

kā mēs viņu pazīstam. Un šis veids ir tas, ko sauc

par dzejniecisku talantu. Bet tas ir mīlestība. Tā

ir izjauktās visu būtību vienības atjaunošana. Te

mēs izejam no sevis un ieejam citos. Un — vi s ā

ir iespējams ieiet. Visā. Tas nozīmē — savieno-

ties ar Dievu — ar visu." —Tā Tolstojs. Un ja
man še telpas atļautu, tad nebūtu grūti pievest vai

simtiem citātu no romantiķiem, kur gandrīz vai bur-

tiski tiek tas pats izteikts — it sevišķi par šo iedzīvo-

šanos dažādās būtnēs, par visu vienojošo mīlestību,

par visa esošā centru jeb dievību, par ko romanti-

ķiem ir izstrādāta pat vesela diezgan oriģināla un

komplicēta mācība. Ja Tolstoju nevar saukt par ro-

mantiķi tad tikai tādēļ, ka viņš ir romantisma abso-

lūta piepildīšanās, viņš netikvien cenšas pēc univer-
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sālisma, bet viņš jau ir pats dzīvs kļuvis uņiversums,

tāpat kā Ģēte, par kuru ne velti ticis teikts: kad daba

gribēja redzēt, kāda viņa izskatās, tad viņa radīja

Ģēti. Un tiešām — 18. g. s. romantiķi atklāti un

noteikti arī uzstāda šos „džīvos universumus" par

saviem mūžīgiem ideāliem, un viņu tā saucamā trej-

zvaigzne (Dreistern) bija Šekspīrs, Dante un Ģēte. :
No šejienes tad arī seko, ka tā saucamais klasi-

cisms nebūt nav romantismam naidīgs, bet gan uz-

skatāms kā romantisma piepildīšanās; tas pēc savas

būtības ir vairāk formas jautājums; kad harmo-

niskos un plastiski pabeigtos attēlos ir izcelts tas,

kas kvēlo romantika dvēselē. Tikai mēs nedrīkstam

aizmirst, ka neviens nevar būt īsts klasiķis uz āru,

savos darbos, ja viņš nav īsts romantiķis uz iekšu,

savā dvēselē, ja viņa dvēsele nenes sevī bezgalību —

universumu. Kā taču teica Ģēte: arī iekšienē ir uņi-

versums. Tas mums sevišķi jātur prātā, kad meklē-

jam pie savām tagadnes garīgām debesīm pēc jaunām
rīta zvaigznēm. Mēs zinām it labi, ka ar šādu ro-

mantiķa. pārliecību ir grūti tagad dzīvē iet, jo mūs-

laiku cilvēks nīst visu, kas nav rupjš, zems, kas viņu

nepazemina un nenostādablakus dzīvniekam. Kants,

šis krasais rācionālists un vienīgais īstais mūsu atzī-

šanu robežu novilcējs, atzinās: divas lietas esOt, kas

pildot viņa garu ar nekad nezūdošu sajūsmību: zvaig-
žņotā debess bezgalība pār viņu, dvēseles bezgalības

un absolūtās tikumiskās brīvības apziņa viņā. Bet

ja mēs pajautātu mūslaiku gudrajiem un racionālis-

tiem, kādas tiem šīs divas lietas ir, tad varbūt da-

būtu pavisam ko dīvainu, bet tomēr ļoti amizantu at-

bildi. Un pirmā droši vien būtu tā,, ka viņš cēlies

no mērkaķa, bet otrā tā, ka viņa tikumiskā apziņa
ir vienmēr atkarīga no viņa apetītes. Labāk skano-

šie vārdi, kā materiālie apstākļi, uzturas cīņa un eko-

nomiskā attīstība v. tīni. būtībā, protams, neko ne-

groza. ' '~

Ko gan romantiķis ar savu universālismu te lai
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iesāktu? Tā redzam, ka lai gan agrāk vairākos ci-

tātos tika uzsvērts, ķa romantiķis visu mīlot un vi-

ņam viss esot atļauts — tā tad it kā atsacīšanās no

katras disciplīnas un noteikta mērķa, tomēr izrādās,

ka ir veselas dzīves strāvas un dziļi iesākņojušies pa-

saules uzskati, pret kuriem viņš. beigu konsekvencēs

jūtas svešs un stāv cīņas pozicijā. Romantiķa ceļš

nav plats un viegls, bet gan ļoti šaurs un grūtu iek-

šēju cīņu pilns. Lielie paraugi, kurus viņš tura savu

garīgo acu priekšā, daudz, ļoti daudz no viņa prasa.
Un lai arī šie mazākie nekad līdzīgi, pat ir tuvumā

netiktu viņiem nedaudziem lielajiem gara milzeņiem
— par to nekas, no visieni tiem miljonu miljoniem

kristīgiem un budistiem, kas beidzamajos gadu tūk-

stošos dzīvojuši, Kristum vai Budam arī neviens nav

līdzīgs ticis, bet no tā vēl neseko, ka nenozīmīgi ir

būt par kristīgu vai budistu.
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Par derīgo un garīgi vērtīgo.

No tā brīža, kad cilvēks tiek galīgi skaidrībā par

to, kāds ir zināmas lietas uzdevums, viņš sāk ie-

ņemt pret šo lietu pilnīgi noteiktu stāvokli. Ja es

līdz sirds dziļumiem esmu pārliecināts, ka mana

kaķa vienīgais uzdevums ir peles ķert, tad es ari

izturēšos pret viņu tā, ka lai viņš savu uzdevumu

visienesīgāki spēj izpildīt. Tad, piem., kaķi barot

būtu neprātība, jo es ar to nostādītu viņu pret sevi

ļoti neomulīgā stāvoklī, atņemdams un paralizēdams

viņa galveno dzenuli, izpildīt savus amata pienāku-
mus. Turpretim, ja kādai personai viņš ieņem bērna

vietu, tad tikpat neiespējami ir dzīt viņu peles me-

dīt, neiespējami ir viņu nebarot, neiespējami viņu
nesēdināt pie galda un neguldināt spilveniņos, jo —

kas tad tas par bērnu, ko vakarā ar pātagu iztrenc

ārā tumsā? Abos šais gadījumos, kā redzam, uzskati

ir pilnīgi skaidri, nekādām nenoteiktībām te nav

vietas. Turpretim, ļoti problēmātisks-paliek kaķa stā-

voklis, ja, piem., pēc ģimenes tēva pasaules uzska-

tiem viņam it kā būtu jāiet peļu ķert, bet māte

sien viņam šleifītes kaklā un grib to drēbītēs tīt.

Un ne ik reizes cilvēka mūža tad pietiek, lai šo pro-
blēmu atrisinātu.

Nevienprātības ziņā kaut kas šim līdzīgs ir tais

attiecībās, kādas mūsu dienās ieņem pret mākslu

vispār un it sevišķi pret dzeju. No vienas puses žē-

lojas, ka māksla nekalpojot reālai dzīvei, braukājot
tik pa padebešiem un ignorējot sabiedriskos centie-

nus; un cik tas aplam! — bet no otras puses,
ka

sabiedrība ignorējot mākslu un viņas centienus, gri-
bot to kalpināt un pazemināt, — un cik tas aplam!
Vienā pusē apgalvo, ka māksla vispirms svēta un
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pati sev mērķis; ka viņa siltumnīcas augs, ko rū-

pīgi jākopj un jāsarga. Otrā, ka tā ziemeļu klin-

tāja augs, ka vispirms viņai jābūt' derīgai un jāmā-
cās kalpot. Un kad tā mierīgi šai strīdiņā noklausās,
tad brīžiem liekas, ka runātu tīri gudri cilvēki:

vienā pusē vesels simts pierādījumu, otrā atkal

simts. Bet beigu iznākums no visa tā — nulle. Un

jautājumi, kas tad nu māksla īsti ir: palma vai

priede? orchideja vai salāts? proklamācija vai diev-

lūgšana? un kam viņa lai kalpo: sev pašai vai dzī-

vei? skaistumam vai derīgumam? — šie jautājumi
tomēr paliek neizšķirti.

Protams, izšķirt viņus tā, ka lai naidīgās puses

pilnīgi samierinātos, un lai būtu spiestas apvieno-
ties vienā uzskatā, laikam gan arī nekad nebūs ie-

spējams.

Pati pretinieku neatlaidība liek domāt, ka šai pa-
rādībai katrā ziņā kādi cēloņi. Tādēļ interesantākais

šai jautājumā būtu nevis mēģināt uzspiest vienu uz-

skatu pretējām partijām — mākslas jautājumos ma-

temātiska noteiktība nekad nebūs sasniedzama, —

bet raudzīt atrast, saprast un formulēt tos dziļākos
paslēptos cēloņus, kuri pretējos uzskatus rada un

dzīvus uztur. Pazīstot tos un zinot, kurp tiecas

viņa savā attīstībā, nebūtu vairs sveša arī pati šo

lietu būtība.

Protams, šī ārkārtīgi komplicētā temata pamatīgs
iztirzājums un apgalvojums neietilpst īsu piezīmju
rāmī, bet šoreiz gribu uzsvērt dažas domas, pamato-
tas uz skatu vēsturē, tā sakot, no „putnu perspektī-
ves", — domas, kurām, man šķiet, nav līdz šim pie-

griezta pienācīga vērība, kaut gan viņas stipri pa-

līdz orientēties šai jautājumā un varētu sekmēt —

ja ne vienošanos — tad godīgu saprašanos.
Tiklab visas cilvēces, — kopīgi ņemot, — kā at-

sevišķas nācijas un pat šķiras attīstības gaitā — jeb
— ja tā varētu sacīt — mūžā, — varam izšķirt trīs

attīstības stadijas, raugoties uz to dzinēja spēku, kurš
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liek cilvēkam aizvienu un aizvienu nemitīgi uz

priekšu tiekties. Pirmajā, viszemākajā stadijā šis

spēks, šis nerimstīgais un stiprais dzinulis ir trū-

kums. Šī stadija aptver visu aizvēsturisko laikmetu,

mežonību, klaidonību un sniedzas diezgan tālu pat

pirmos kultūras un civilizācijas sākumos. Visu,, ko

cilvēks še dara, to viņš dara trūkuma dzīts, — ba-

rības, apģērba, dzīvokļa trūkuma, — ar vārdu sa-

kot, *
— te viss grozās ap kailo fizisko eksistenci.

Arī grupēšanās primitīvajās sabiedriskās vienībās, kā

ģintās un ciltīs, nav nekas cits, kā ierocis, kā līdzek-

lis sekmīgāki cīnīties ar trūkumu — gan pret dabas

spēkiem, gan pret plēsīgiem zvēriem, gan pret nai-

dīgo svešo ģintu vai cilšu uzbrukumiem. Tāpat
iņie reliģiskie sākumi izaug no šīs pašas saknes: pār
dievu—fetišu kļūst katrs priekšmets, vai tas ak-

mens, vai mieta gabals, kurš izrādās kautkādi no-

derīgs vai medībās, vai cīņā ar ienaidnieku. Kā turpi-

nājums no tā paša ir vēlākā dabas spēku dievinā-

šana — viņu pielūgšana un ziedošana tiem -—.ziedo-

tājam vai lūdzējam ir vienmēr prātā kaut kāds prak-
tisks labums vai derīgums. Lai atceramies tik, kā

Pumpurs liek senlatviešiem Līgo svētkos dziedāt:

Svētī mūsu saimniecību.

Līgo, ļīgo.
Pildi klētis, pildi bļodas, Līgo
Ņēmi savu sirmo zirgu,

apjāj mūsu miežu laukus,

izmin smilgas, lāču auzas;.

mūsu pļavām zāli dodi,
mūsu telēm smalku sienu v. t. t., v. t. t.

Saprotams, —
1 ja visu šo lietu nebūs, ja tukšas

būs klētis un bļodas, ja nebūs kūtī telēm siena,

tad trūkums klātu.

Senču kults pa lielai daļai izaug no tās pašas
saknes: ja cilts vai ģintas varonis mirst, tad jāmē-

ģina vismaz viņa garu pielabināt, lai tas būtu pa-
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līdzīgs un labvēlīgs visos grūtākos apstākļos. Cilvēka

dzīve te paiet pastāvīgā cīņā pēc nepieciešamākiem
eksistences līdzekļiem, viņš ir it kā peldētājs viļņos
— tiklīdz viņš locekļus vairs nekustina, tā jāiet tū-

liņ dibenā. Noapaļotā uzskatā šis princips ir izvei-

dots darvīnismā kā „cīņa uzturas dēļ", kurš pa lai-

kam tiek attiecināts tiklab uz cilvēku, kā uz dzīv-

nieku, un tas arī pareizi, jo starpība galvenām kār-

tām te pastāv tikai tais ieročos, tais līdzekļos, kādus

lieto vieni un otri.

Otrā stadija pēc būtības uzskatāma kā pirmās
tiešs turpinājums; tai ar pirmo ir stipri daudz vienā-

dības, tā kā parasti viņu no tās nemaz neatšķir,
kaut gan pozicija, kādu te cilvēks ieņem, patiesībā
ir pavisam pārgrozījusies. Te cilvēks jau kļuvis
daudz drošāks, viņš pārgājis no defensīvās taktikas

uz ofensīvo, no aizstāvēšanās uz uzbrucēja. Ja kāda

cilts — varbūt, pateicoties ārkārtīgi spējīgam vir-

saitim, ir jau tā iekārtojusies un dzīvi nodibinājusi,
ka no trūkuma tai vairs nav ko bīties, tad viņa
nebūt nepaliks mierā un nedomās, ka tik nu uz

priekšu arī varētu tāpat pastāvēt un aizsargāties pret
ienaidniekiem. Gluži otrādi — viņa pati paliek tū-

liņ par uzbrucēju. Viņa negrib vairs aizsargāties,

viņa grib valdīt, iegūt varu. Dziņa pēc varas ir šīs

stadijas raksturīgākā iezīme. Sākumā cilvēcei daba

bija bīstams ienaidnieks un varmāka, kura priekšā
tikai ar verdzisku pazemināšanos varēja pastāvēt.

Tagadnes cilvēks ir kļuvis par dabas kungu, kas spēj

neaprobežoti dabu kalpināt savā labā. Visi moder-

nās technikas ieguvumi ir kā viens grandiozs uzvaras

gājiens pār dabu. Jūra, vējš, suta, elektricitāte. ir

tās nepiekūstošās verdzenes, kas paklausīgi seko

katram cilvēka rokas mājienam. Kādu burvīgu pa-
saku te varētu stāstīt par modernās technikas trium-

fiem. Bet kam gan tie nezināmi! Un ne tikai tech-

nika vien, — viss praktiskais prāts, gandrīz visa ci-

vilizācija un kultūrā plašākā nozīmē, visas ekono-
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miskās, sabiedriskās un politiskās pārgrozības un

labierīcības ir mērķētas uz to, kā vairot un nostip-
rināt attiecīgo cilvēku varu. Vara ir kļuvusi par

galveno dzīves veida noteicēju. Viņa dod raksturu

un nokrāsu visai cilvēka jušanai un domāšanai.

Pasaules uzskatā šis princips viskrasāki ir iztei-

cies tai nīcšiānisma daļā, kura iziet uz varas dievi-

nāšanu un tā, kā redzam, stāv ar darvīnismu ciešā

sakarā, uz ko jau arī bieži ir ticis aizrādīts.

Bet šai attīstībai, šim progresam ir tomēr vilktas

savas robežas, un dažā ziņā diezgan pašauras. Kas

attiecas uz varas iegūšanu pār dabu, tad te gan ne-

kādu robežu mēs lāgā nevaram vilkt; pati dzīve nāk

te ar vienu pārsteigumu pēc otra, ar vienu lielāku,

pēc otra. Vajaga tik atcerēties dažus no pēdējo

gadu apbrīnojamiem ieguvumiem, kā bezdrāts tē-

legrafu un tēlefonu; gaisa kuģniecību; ārstniecības

laukā spēju fotografēt cilvēka iekšējos orgānus viņu

darbībā, kā sirdi, kuņģi v. c. Bet kas attiecas uz

varas iegūšanu cilvēkam pār cilvēku, valstij pār val-

sti, tautai pār tautu, kas pa laikam ir bijusi viena

no visnepatīkamāki kairinošām, tad te iespējamās at-

tīstības robežas bez šaubām nesalīdzināmi šaurākas.

Jaunu Napoleona uzvaras gājienu pa Eiropu mums

grūti iedomāties. Tāpat grūti iedomāties kādas at-

sevišķas tautas vai valsts pēkšņu pārcelšanos pāri
visām citām. Tā saucamais politiskais līdzsvars Ei-

ropas valstīs, kas jau diezgan sen nodibinājies, šos

laikus — jādomā, nevar tik viegli tikt izjaukts. Sīko

diplomātisko intrigu un valdnieku tostu rezultātus

par kādu sevišķu progresu uzsvērt būtu smieklīgi.
Tā redzam, ka varas attīstība šais lielajās dimensijās
ir stipri aprobežota un viss mūsu tagadējais laikmets

ir patiesībā uz vietas stāvēšana. lekš kā tad lai iz-

teicas tāda laikmeta progress? Redzams, te jānāk
klāt jauniem mērķiem, jauniem ideāliem, pēc kuriem

tiekties un sacensties. Un iepriekš jau varam sacīt,

ka šie mērķi, šie ideāli nedrīkst būt tā aprobežoti,
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kā nupat raksturotie varas mērķi un ideāli. Tie, pro-

tams, būs meklējami tikai garīgajā pasaulē, kurā ne-

kādu aprobežojumu nepazīst. Šīs attīstības stadijas
saturs tā tad ir: garīgu vērtību radīšana. Cilvēka

praktiskā dziņa te tiek it kā pārvarēta. Viņa gal-
venām kārtām vērsta uz lietu un visas esamības dzi-

ļāko atzīšanu: zinātnisko, kura varbūt arī bez prak-
tiskas nozīmes; ētisko, estētisko, reliģisko. Šai laukā

sasniegtais kļūst par nācijas mūžīgu īpašumu, kas

kā viņas augstākā neiznīcināmā manta pāriet no tau-

tas uz tautu, no laikmeta uz laikmetu, arī vēl tad,

kad viņas varas panākumi sen iznīkuši un pīšļos
aprakti.

Vajaga tik atcerēties senos indiešus, babiloniešus,

ēģiptiešus, jūdus, grieķus un romiešus.

Tā nu ieguvām diezgan visaptverošu attīstības

schēmu: trūkums — vara un — garīgā vērtība.

Bet tepat tūliņ jāpiemin kāda svarīga lieta: ne

rase, ne nācija, ne šķira neattīstās nekad gluži
vienādi kā augoša rudzu druva, kur visas vārpas
reizē plaukst, reizē zied, briest, baltas un gatavas

tiek. Drīzāk viņas varētu pielīdzināt aveņu vai ze-

meņu dārzam, kur viena oga jau gatava, otra tikko

aizmetusies, bet trešā pašreiz vēl taisās ziedēt dau-

dzo cauro ziedu vidū. Neraugoties uz šādām, it kā

pretim runājošām dažādībām, nava taču tomēr grūti

noprast, vai tas ir pirmais vai pēdējais ogu laiks,

sākums vai beigas. Gluži tāpat, ieskatoties uzma-

nīgāki kādas tautas vai šķiras zināma attīstības mo-

menta vēsturē, neraugoties uz daudzējām pretrunām,

varam noģist, apmēram kādā attīstības stadijā tā

pašreiz atrodas, jo ar visām nevienādībām viņas to-

mēr kā kaut kas kopējs pamazām aug, veidojas, iz-

iet visām trijām attīstības stadijām cauri un tad —

tā sakot — sakalst, pazūd. Viņas savu lomu izspē-

lējušas, viņām laiks skatuvi atstāt. Viņām tā jāat-

stāj, vai gribētu, vai negribētu, — jaunie briestošie

spēki viņas uz to spiež. Ja metam skatu uz tagadnes
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lielākajām tautām, tad, piem., ģermāņi — neraugo-

ties uz to, ka arī viņu vidū vēl tagad ir daudz na-

badzības un trūkuma, tomēr vispār jāuzskata par

tādiem, kuri stāv otrās stadijas augstumos ūn laikam

arī jau pašreiz saka Un tuvākajā nākotnē sacīs to,

kas viņiem- sakāms trešajā — vērtību radīšanas —

stadijā. Es, protams, neuzstādu par uzdevumu, to

tagad te sīki pierādīt, bet kam šī lieta interesē, lai

tik pamet acis uz pasaules karti un lai atgādājas tad,

cik lielu, bieži pat noteicošu vārdu šis samērā gluži

niecīgais zemes stūrītis runā visas pasaules politikā!
Jeb lai pašķirsta kādu vispārīgu . 19. g. s. zinātnes,

mākslas vai filozofijas vēsturi un tad redzēs, cik tur

vācu vārdu un kāds celtos ņeizlīdzināms robs, ja
tos nostrīpotu! — Kamēr lielā slavu tauta — atkal:

neraugoties un dažiem apbrīnojamiem gara milze-

ņiem un miljonāriem — vispār ņemot, patiesībā at-

rodas vēl pirmajā —trūkuma stadijā. Viņas īstais

varenums un viņas lielā misija vērtību radīšanā, bez

šaubām, vēl priekšā.

Bet šīm lielajām straumēm — nācijām— ir sa-

vas apakšstrāvas — šķiras, kurām savukārt arī pie-
mīt zināma patstāvība, zināms mūžs un attīstības

stadijas, kaut gan te viss notiek mazākos samēros.

Tagad nu piegriezīsim tām savu vērību, jo tā no-

nāksim tuvāk sākumā uzmestām problēmām.
Ja nu metam skatu pašreiz, pārdzīvojamā laik-

meta šķiru dzīvē, tad jāatzīst, ka sakalšanai iet pre-

tim mūsu feodālā aristokrātija. Gandrīz visi viņas

garīgi spējīgākie priekšstāvji vairāk vai mazāk aktīvi

dzīvo trešā attīstības stadijā — vērtību radīšanā māk-

slas vai zinātņu laukos, kamēr aprobežotākie tajā

ņem tik pasīvu dalību; viņi piesavinās pamatīgu iz-

glītību, sakās mīlot zinātni un baudot mākslu, katrā

ziņā izturas pret to ar atzīstamu cienību, bet ja

kļūst aktīvi, tad tikai otrā stadijā — savas varas

stutēšanā un uzturēšanā, „šķiru cīņā". Bet arī ak-
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tīvie trešajā stadijā pa lielākai daļai jau ir it kā bāli,

it kā piekusuši, it kā nogurumu kaulos nesdami.

Otrās stadijas kulminācijas punktam pretim tie-

cās un likās, drīz jau būs to sasniegusi kapitālistiskā

buržuāzija. Te laikam gan man nevajadzēs sīkāki

pierādīt, ka viņas tagadējais saturs ir mamons —

kapitālistiskā vara.

Pats par sevi saprotams, ka pāreja trešajā stadijā
arī te jau sākusies jeb vismaz gatavojas. Tas gaiši
redzams no ātri pieaugošās pilsoniskās akadēmis-

kās jaunības. Ja tagad vēl varbūt lielākā daļa

no viņas, dzīvo tēvu ideāliem, ar zināšanām un ar

speciāli praktisku izglītību pāriedama tikai tā sakot

uz intensīvāku, kultūrālāku darbības veidu — nam-

dara dēls kļūst par architektu, tirgotāja par komer-

santu, prāvākā zemtura — par agronomu, turīgākā
draudzes pērmindera par mācītāju v. t. t. — tad ar

laiku, bez šaubām, sāks stipri pieaugt tas procents,
kuri zvērēs citiem ideāliem. Jau tagad cik dažam

labam no mūsu vecākajiem pilsoņiem, kuri bij at-

nākuši uz Rīgu ar. cirvi un somiņu plecos, bet vēlāk

varēja saukt veselu rindu skaistu namu par savējiem,
— ar rūktumu jāredz, ka viņa dēls un pēcnācējs ne-

viena pie šīs rindas nepieliks klāt, kaut gan tam sa-

mērā tas būtu nesalīdzināmi vieglāki izdarāms —

tam ir i līdzekļi, i zināšanas. Bet tas dzīvo kādā

citā pasaulē, kura vecajam pilnīgi sveša un nesa-

protama, un protams, tādēļ arī liekas tukša un no-

sodāma.

Un nu beidzot no apakšas briest klātu jauna,
it kā beidzamā raža !— proletāriāts. Kurā stadijā
tad nu tas acumirklī atrodas? Man liekas — te paš-
reiz notiek lēna pāreja no pirmās otrajā, jo nevar

taču teikt, ka trūkums būtu vienīgais dzenulis, kas

šīs pelēkās masas dzen uz priekšu. Bez šaubām, —

viņš ir vēl un pat lielā mērā, bet tomēr — ja vienu
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kāju kustina vēl tas, tad otru droši vien cits spēks
— „šķiras apziņa", dziņa pēc varas sabiedrībā, pēc

noteicējas lomas politikā. — Protams, kā jau augšā
tika aizrādīts, šī schēma ir par daudz vienkārša, lai

tajā būtu paredzēti bez izņēmuma visi varbūtīgie

gadījumi. Aizvien jāpatur acīs, ka no vienkārša lat-

viešu zemnieka trim dēliem viens varbūt dzīvo pir-

majā stadijā un viņa ideāls viens zirdziņš, divas

govis un trīs rukšķi; otrs otrajā, un viņa ideāls ir

likt ar savas rokas mājienu kustēties tik un tik

daudz desmitiem vai simtiem strādnieku laukā vai

fabrikā, un būt par rozīni sabiedrības mīklā; bet

trešais — trešajā: tas ar neticamām grūtībām ir iz-

gājis cauri dailes vai gaismas pilīm un nu varbūt

mirst badu vai zaudē prātu neatrisinātas zinātniskas

problēmas vai nepabeigtas gleznas priekšā.

Ja nu — iegūto pārskatu acīs paturot — atgrie-
žamies pie jautājuma par mākslas būtību un viņas

uzdevumiem, tad nebūs grūti saprast, ka atbilde at-

karāsies no tam, kurā attīstības stadijā cilvēks ga-

rīgi dzīvo. Kamēr viņa vienīgais kustinātājs spēks
ir trūkums un vienīgais dzīves ideāls šī trūkuma

pārvarēšana, tikmēr par mākslu vārda dziļākajā no-

zīmē, man šķiet, — nevar būt lāgā runa, lai gan

psīcholoģi un mākslas teorētiķi tik labprāt mīl ru-

nāt par „mežoņu mākslu". Tai varētu būt nozīme

runājot par mākslas rašanos, bet mums jau vajaga

prast atšķirt sakni no paša stāda. Bet kolīdz cilvēks

kauču ar vienu kāju no šīs stadijas laukā, varbūt

tik uz īsiem brīžiem, jaunības drosmes un retajos

iekšējo spēku pārplūduma brīžos, sāk rasties māksla.

Tā p. piem., jādomā, ir radušās mūsu tautas dzies-

mas. Mums nebūs grūti uzminēt, kāds būs šīs māk-

slas saturs un ideāls: viss, kas attālina no zemākās

stadijas; viss, kas tuvina nākamajai augstākai; viss,

kas palīdz mazināt trūkumu, kas dzīvē kaut kā tieši
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derīgs: darbs un mīlestība uz darbu; spēks, attapība,
viltība vai taisnība; paļāvība uz Dievu jeb dieviem,

cerībā, ka tie darbu svētīs, būs palīdzīgi un visādi

derīgi, — jeb mūsu laiku valodā runājot: viss, kas

vairo materiālo labklājību, kas ved pie varas.

Mākslai tā tad jākalpo utilitāriem mērķiem, viņai

jābūt par visām lietām derīgai. Un vai šīs nav tās

pašas prasības, kas mūsu dienās tik neatlaidīgi tiek

atkārtotas no mūsu laiku „progresistiem" un —

horribile dietu — arī neprogresistiem, mierīgajiem

pilsoņiem buržujiem! Jo nu mums kļūst ļoti viegli

saprotama parādība, kuru droši mūsu rakstnieki jau
vairākkārt atzīmējuši: progresīvā proletārija un mie-

rīgo buržuju prasības un uzskati par mākslu esot

ļoti līdzīgi, ja pat pilnīgi sakrītot. Un tiešām: star-

pība starp viņiem ir tik tā, ka — topošie buržuji,

tagadējie proletāriji, nekad neaizmirst piekodināt,
ka mākslai jābūt par visām lietām progresīvai, reā-

las labklājības veicināšanas nozīmē, jo viņiem taču

vēl jāprogresē, jāiet uz priekšu, daudz kas jāsasniedz
un jāiegūst, lai tiktu nākamajā — varas — stadijā.
Un viss, kas tiek runāts šādā garā, dabū ideālu no-

krāsu: vai nu tiek pamācīts strādnieku savstarpējas
akcionāru sabiedrības dibināt, vai sargāties no alko-

hola (kam — blakus minot — ir tikpat daudz ideāla

satura, kā pamācībai: akmeņus nerīt); vai skubināt

buržujus lamāt; vai iegūt praktiskas zināšanas vairāk

peļņas atmetošam darbam; bet par visām lietām —

vienprātība un cīņas gars: visu tautu proletāriji, sa-

vienojaties! — jo tas bez šaubām ir visdrošākais lī-

dzeklis mērķa sasniegšanai. Turpretim tapušie bur-

žuji — mūsu pilsoņu šķira — šīs agresīvās prasības,
šo uz priekšu iešanu atlaiž nost, un tas dabīgi, jo vi-

ņiem taču vairs tā demonstrātīvi nevajaga iet uz

priekšu, paklusiņām, ja kaut kas kur atlec — jā!
viņi jau savu sasnieguši, šķiras varu ieguvuši, cik tas
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pie tagadējiem apstākļiem iespējams. Nu tik vajaga

iegūto poziciju ekspluātēt. Mākslai tādēļ pēc būtī-

bas jābūt uz mata tādai pašai, kā viņu sabiedrisko

pretinieku mākslai: veselīgai, viegli uzņemamai, dzī-

ves prieka pilnai — optimiskai un par visām lietām:

derīgai; viņa nedrīkst uztraukt nervus; viņai vajaga

palīdzēt patīkami brīvo laiku pavadīt, likt sirsnīgi iz-

smieties; ierosināt un uzmudināt uz ienesīgo prak-
tisku darbu v. t. t. Trūkums ir sen pārvarēts, sa-

biedriskā vara ir viņu rokās — ko nu vairs vajaga!
Kaut tik viss paliktu tāpat uz priekšu! Kaut šis

vārds „progress" labāki nemaz netiktu izrunāts. Un

kaut labie gari dotu dēliem un meitām tikpat saprā-

tīgas sirdis, lai tie nesāktu nodoties lietām, no ku-

rām nekāds redzams labums neatlec; gluži otrādi —

tādām lietām nododoties zūd vajadzīgā interese priekš

praktiskām lietām, priekš namu valdīšanas vai fabri-

kas vadīšanas. Tā var tās drīz vien izšļukt iz rokām.

Bet tas taču nenozīmē neko citu, kā zaudēt visu dzī-

ves saturu — zaudēt varu.

Bet nu ceļas jautājums: kas tad ir tas dzinulis,

tas spēks, kas liek pacelties pāri šai stadijai? Te

varētu atbildēt ar vienu vārdu: gars. Lai vieglāki
būtu iedomāties, ko gribu sacīt, uzmetīšu šādu schēmu:

ikviena cilvēka apziņa katrā acumirklī stāv kaut kādā

punktā starp diviem pretpoliein: starp absolūti, ne-

brīvo dzīvnieku un starp absolūti brīvo ideālo būtni,

kura cilvēkam vispār sasniedzamā veidā ir parādīju-
sies vispasaules ģēnijos, pm. Budda, Kristus, Sokrāts,

Platons, Uitmans, Tolstojs. Vēsturiskais materiālisms

apgalvo, ka cilvēks esot absolūti padots . materiālo

apstākļu varai, kura noteicot visu viņa jušanas, do-

māšanas un darbības veidu. Šai apgalvojumā ir katrā

ziņā daudz patiesības un vispār ņemot viņš bez šau-

bām ir attiecināms uz mūsu apzīmētām cilvēka at-

tīstības divām pirmām stadijām — trūkuma un va-

ras stadiju. Tomēr ar dažiem izņēmumiem šad un
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tad arī še jau jārēķinās, un netikvien še, pat uz dzīv-

nieku viņš nav absolūti attiecināms. Ja izsalcis suns

neņem no sveša cilvēka rokas maizi pretim, tad tas

jau bez šaubām pierāda, ka materiālās intereses ne

ikreiz noteic suņa darbības veidu. Viņā jau manāmi

pirmie vājie, vēl relātīvie garīgās patstāvības dīgļi,
kamēr vērsis, piem., ir pilnīgs marksists un bez «ma-

teriālām interesēm" tiešām nekādu citu interešu ne-

atzīst. Šī garīgā patstāvība, kuras primitīvie sākumi

tā tad atrodami jau pie vairāk attīstītiem dzīvnie-

kiem, —> (te varētu ļoti daudz raksturīgu piemēru

pievest) nenoteiktā līnijā velkas cauri abām zemāka-

jām cilvēka attīstības stadijām, neiegūstot tomēr

stingri noteikta vadoša faktora lomu. Viņa parādās

gan kā jaunības iekšējo spēku pārpilnums, gan kā

pārejoša sajūsma par kādu cēlu lietu, gan kā vien-

kārša stūrgalvība, radot tā saucamo savādnieka

tipu*). Bet tā kā . šādos stāvokļos cilvēks aizvien

nonāk konfliktā ar materiālām interesēm, un parasti

viņam nākās ciest' lielākus vai mazākus zaudējumus,
tad nereti, ja sajūsma vai stūrgalvība, vai iekšējo

spēku, pilnums ir izsīcis, viņš atkal savu taktiku

maina, ko līdzpilsoņi. ar sevišķu gandarījumu mēdz

konstatēt, ka „tas nu esot izmācīts". Bet dzīve

mums rāda, ka var būt arī individi, kuros slēpjas
tāds garīgās enerģijas vairums, kas nav izlietojams
visā mūžā. Tad rodas cilvēks ar pilnīgu garīgu pat-

stāvību, rodas garīga brīvība. Tas, protams, nebūt

nenozīmē bezcēlonību. Ar to tik gribēts šķirot cē-

loņus, kuri meklējami ārējos apstākļos, no cēloņiem,
kuri slēpjas pašā individā — subjektīvi immanenti.

Garīgās brīvības galvenā iezīme ir šo pēdējo uzvara

pār pirmējiem. Tad valda gars,"ne matērija. Tādi

cilvēki drīz nāk pie atziņas, ka materiālās intereses

Un viss, kas ar tām tiešā sakarā, nav spējīgs apmie-
rināt viņu garā prasības, nav spējīgs viņus, tā sa-

*) Salkšņu' tēvs Poruka
.„Sirdsšķīstos ļaudīs
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kot, pilnīgi pieēdināt, jo augstākais garīgais moments,
ko tās spēj sasniegt, ir — kā jau redzējām — varas

apziņa, bet šī barība tad sāk izlikties pārāk rupja,

pat riebīga. Baudas, ko sniedz tādam cilvēkam tīri

garīgas vērtības, ir daudz intensīvākas un vairāk lai-

mes sajūtas modinošas, tā kā aiz tīra endemonisma

vien viņam jau jāizšķiras priekš tām. Ja kāds do-

mā, ka aizmigušais dievcīnītājs Tolstojs visprimitī-
vāko dzīvi vedot un acīs spļaujot visām materiālām

interesēm ir mazāk baudījis — tas ir: mazāk pār-

dzīvojis laimes sajūtas modinošas emocijas nekā visi

tie grāfi, kuri ar nagiem un zobiem turas pie savām

muižām jeb kā viņa paša garīgi zemi stādāmie dēli,

tad tas ļoti viļas. Tā jau ir liela gara iezīme, ka viņš
tā sakot no sevis paša deg un nesadeg, kā bībeles

ērkšķu krūms, un viņam vajaga vientulības, lai va-

rētu savas degšanas laimi pilnīgi izbaudīt, kamēr

pretējās šķiras cilvēki uzliesmo tik tad, kad viņiem
tā sakot ar špicku pieliek uguni no ārpuses kāda

materiāla baudas faktora veidā. —

Šai garīgai degšanai tomēr aizvien jāizteicas kā-

dos veidojumos — prātnieciskos, reliģiskos vai māk-

slinieciskos, jo veidot, objektīvēties ir viena no vis-

pirmatnējākām cilvēka gara dziņām. Mūs te vai-

rāk interesē tas, kāda rakstura būs pēdējās šķiras —

mākslinieciskie veidojumi.
Pēc iepriekšējiem vispārīgiem raksturojumiem

kļūst saprotams, cik smieklīgi būtu gaidīt, lai šāds

cilvēks savos mākslas darbos propagandē tās stadijas
ideālus, kurus viņš pats pārdzīvojis, par tukšiem un

sekliem atradis un atmetis. Tas taču būtu ārprāts!
Bet šķira tomēr to no viņa prasa. Cits viņai nav

pieejams, viņa nevar citādi. Abi runā patiesību, savu

subjektīvo patiesību, bet šī patiesība ir dažādu ga-

rīgu līmeņu atspoguļojums, un tādēļ saprašanās te

kļūst iespējama tik tad, kad viens no viņiem savu

garīgo līmeni atstāj un nostājas uz to, uz kura stāv
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viņa pretinieks, t. i.: vai nu mākslinieks slīd atpa-

kaļ uz šķiras sajūtas līmeņa, vai šķira — vismaz

daži viņas reprezentanti paceļas uz mākslinieka ga-

rīgā līmeņa. Šī pacelšanās, protams, ir iespējama,
un īsta mākslas darba nozīme meklējama galvenām
kārtām iekš tam: pacelt, ievest mākslinieka augstāki
kvalificētā jušanas stāvoklī tos, kam saviem spēkiem

viņš nebūs sasniedzams. Ārīgi tas arī tiek bieži

vien simulēts netikvien ar mākslinieciskām, arī ar

citām garīgām vērtībām, bet patiesībā tas notiek

diezgan reti. Cik nav Tolstoja cienītāju, bet cik ir

tādu, kam viņa garīgās vērtības kļuvušas par dzīves

veida noteicējām! Ir kāda traģiska vieta bībelē, kur

Kristus mācekļi pēc sava Mācītāja uzcelšanās no mi-

roņiem, tā tad pēc tam, kad viņi bij visas viņa mā-

cības dzirdējuši un katrs tos turēja par dziļi pārlie-
cinātiem šo mācību piekritējiem, tomēr jautā tam,

vai viņš tagad uzcelšot Izraeļa valsts varenību?

Nepārprotami tas liecina, ka Kristus mācību un ga-

rīgo vērtību viņi līdz tam laikam pavisam vēl nebij

sapratuši. Viņu garīgā pasaule vēl tā pati varas sta-

dija, tāpat kā visas toreizējās jūdu tautas, un varas

nodibinātājs viņu augstākais ideāls un ideālais

mesija.
Tad lūk, kur slēpjas nesaprašanās starp šķiru un

individu, kas negrib vairs kalpot šķiras šaurākiem

ideāliem. Lūk, kur paslēptākie cēloņi naidīgajiem
cīņas saucieniem mākslas laukā: mākslai jābūt de-

rīgai! mākslai jākalpo sabiedrībai! mākslai jābūt

cietajai ziemeļu priedei, kas lokās līdz ar mums

straujās dzīves vētrās! atspirdzinātajai un uzmudinā-

tājai cīņā un darbā! Un lūk, kādas te var būt iz-

redzes par savstarpējo saprašanos ar tiem, kuri tic,

ka mākslai var būt vērtības, kam ar trūkuma no-

vēršanu un varas iegūšanu nav tieša sakara; ka viņa

var sniegt garīgu atpestīšanu; ka viņa var dot to, ko

reālā dzīve nav spējīga dot; ka viņa īsti tur tik vēl

sākas, kur materiālās labklājības, kā ideāla, nozīme
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beidzas; ka ta vairs netiek atzīta par starojošu
mērķi, bet tikai par prozaisku līdzekli.*)

Ja nu laižam skatu pār mūsu pēdējo gadu lite-

ratūru, tad atrodam tajā spilgtu illustrējumu nupat
izteiktām domām. Zemākās progresējošās šķiras lite-

ratūra mums diezgan plaša un netikvien literātūra —

arī viens dzejnieks, kā zināms — Rainis; es domāju

viņa darbus līdz 1905. g. (Aspazijai šb pašu šķiras

dzejnieces godu uztiept ir varmācība, — vienalga,
vai nu viņa pati to dara, kā tas redzams no dažiem

šādā garā. rakstītiem un aizvien diezgan neizdevīgiem

mēģinājumiem, jeb to dara viņas lācīgie kritiķi). Ne-

būs vajadzīgs sīkāki analizēt, caur ko izskaidrojas šī

dzejnieka populāritāte zināmā šķirā un netikvien šī

dzejnieka, bet arī to daudzo nedzejnieku, smērētāju

šķiras interešu garā.

. ■*) Jāpiezīmē, ka no tā nebūt vēl neseko, ka īsts māksli-

nieks nekad nedrīkstētu reālo dzīvi un šķiru cīņu izlietot kā

mākslinieciskus objektus. Attiecības starp mākslinieku un re-

ālo dzīvi dažos gadījumos mēdz būt ļoti komplicētas. Sīku-

mos iztirzāt viņas nav te man iespējams, aprobežošos ar pāris

piezīmēm. Vispirms: reālas dzīves tēlojumam var būt sim-

bolistiska nozīme („Ailes Vergāngliche ist nur ein Gleichnis"),
caur to tas iegūst visaugstāku māksliniecisku sankciju. Tad:
katrs ārpasaules priekšmets kā tāds var noderēt par objektu
beztendenciozai mākslai. Ja jau barvikas un mušu sēnes var

būt par mākslinieciskiem objektiem, kādēļ tad lai ne-

varētu par tādiem būt, šķiru dzīve un cīņas. Bet tad māksli-

nieks, runājot ar Šopenhauera vārdiem, „verweilt bei der Be-

trachtung selbst, strēbt die Idee jedes Dinges zu erfassen,
nicht dessen Relation zu anderen Dingen." — Šādai māksli-

nieka attiecībai pret dzīvi varētu daudz piemēru pievest. Mi-

nēšu tikai franču gleznotāju un skulptoru Menjē, kurš gan-

drīz visu savu darbu sižētus ņēmis no darba grūtdieņu dzī-

ves, beidzot ar vecu darba zirgu. Tendenciozos žurnālos ne-

reti vien redz viņa. darbu reprodukcijas. Tomēr sociāldēmo-

kratiska jušana un pasaules uzskati viņam bij diezgan sveša

lieta. Šis jautājums zem dažādiem redzes punktiem iztirzāts

daudzu modernu estētiku darbos. Klasisks apstrādājums no

Šopenhauera „Die Welt als Wille und Vorstelliing, Bd I, 111

Buch, Die Platonische Idee
— das Objekt der Kunst." Uz to

it sevišķi aizrādu interesentiem.
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Uzkrītoša un tīri ārkārtēja parādība liekas tā, ka

mūsu pilsoņu šķira — kamēr Niedra apklusis —

palikusi gluži bez neviena rakstnieka, t. i. tāda rakst-

nieka, kas izteiktu un aizstāvētu šīs šķiras ideālus.

Bet tad nāk kāda strāva mūsu rakstniecībā, kura

patiesībā neatbalstās ne uz vienu šķiru. Bieži gan

no viņas ienaidniekiem ir ticis apgalvots pretējs, —

viņa kalpojot buržuāzijai, mielojoties pie tās galdiem
v. t. t. Šie apgalvojumi — kā katrs cik necik bez-

partējisks interesents pats var pārliecināties, — ir

vai nu sekla sofistika (izejot no aplamas premises,
ka ikvienam rakstniekam katrā ziņā jāizteicot kā-

das šķiras centieni, — taisa nepareizo slēdzienu, ka

minētie rakstnieki aizstāvot buržuju intereses, jo

proletārija viņa neaizstāv un aristokrātu mums nav),

jeb — kas visbiežāk caurmanāms —- zema ļaunprā-
tība un nesaprašana. — Mans nolūks tē nu nemaz

nav šo rakstniecības strāvu nepelnīti ideālizēt un no-

stādīt tiešām jau par augstām garīgām vērtībām

visu, ko viņas vai nu īstie vai fiktīvie priekšstāvji

vaļā palaiduši. Es it labi redzu, ka laba daļa no šiem

ražojumiem nes negatavības, seklības, ja pat komisma

zīmogu. Un tiešām, — kā lai nesmietos par to, —

dažreiz varbūt arī garīgi spējīgu cilvēku, kurš kādā

dzimstošā, bet vēl nenoskaidrotā sajūtā, kuru tam

būtu ārkārtīgi nopietni jāizkopj un tad jāmēģina at-

tēlot, — ļauj sev pilnu vaļu ālēties un mētājas ar

dieviem un dēmoniem apkārt kā ar vecām pastalām.
— Bet neraugoties uz to, visu šo strāvu kopībā no-

sodīt ir barbarisms. Tas nozīmētu kopā ar netīro

ūdeni izliet arī bērnu. Un šis bērns ir: pirmais ko-

pējs strāvas raksturu nesošs mēģinājums latviešu

garīgajā dzīvē pacelties tīru vērtību valstī, protams,
— māksliniecisku. Mūsu. garīgajā dzīvē .ir gan bi-

juši līdzīgi un pat lielāki kopējās sajūsmas brīži,

pm., 60. g. tautiskās pašapziņas mošanās un 90. g.

sociālisma paslēptais tvīkums. Bet tie — pēc jau
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izvestā — jāatzīst par tādiem — kuri iziet uz varas

stadijas iegūšanu.

Tagad šo pirmo mēģinājumu jāuzskata zināmā

mērā par noslēgtu. Un beidzies viņš —ne sevišķi

spīdoši, par ko pretinieku lēģerī dzird ļoti priecāja-
mies un smejamies. Bet bērna pirmais mēģinājums
nostāties uz kājām arī aizvien beidzas ne sevišķi

spīdoši. Tomēr par to nemēdz smieties. Un Gepe-
lina pirmie mēģinājumi pacelties gaisā arī beidzās

ne sevišķi spīdoši. Arī par to nesmējās. Un vesela

rinda pašu šo smējēju mēģinājumi savu poziciju ie-

gūšanā ir arī beigušies ne sevišķi spīdoši. Un viņi

grib, lai arī par viņiem nesmejas. Ārkārtīgi jautri
tomēr ap sirdi tiek dzirdot šos ļaudis lielāmies, ka

viņi ar savām bultām — protiet „kritikas" (!) bul-

tām esot šo gaiskuģi nošāvuši un tā spieduši nolais-

ties uz zemes! . . . Bet arī šai žanrā viņi nestāv

vieni: Rostāna gailis Šanteklērā tiem katrā ziņā jā-
uzskata par dvēseles radu. Šis gailis, kā zināms, bij

iedomājies, ka viņa dziedāšana liekot saulei uzlēkt.

Bet kad nu viņš kādreiz aizguļas un saule tomēr

uzlec, tad izceļas viena liela gaiļa traģēdija. Un te

nu es — gan pravietis nebūdams — uzņemos viņiem

pareģot šādu pašu traģēdiju. Un kas tic cilvēka ga-

ram un kas tic latviešu tautas garam, tas nevar ci-

tādi domāt. Un lai šī gara uzvara notiktu arī tālā

nākotnē no daudz cienīgākiem, daudz labāki sagata-
votiem un daudz spējīgākiem cīnītājiem — nākt

viņa tomēr nāks. Jo mūsu attīstība iet no dzīvnieka

uz Dievu. Garu nekāda vara nenomāks.
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Māksla un estētika.

Niemand kann denken, ohne

zu schauen, und niemand kann

schauen, wenn er nicht Be-

griffe bildēt.

H. St. Čemberlens.

J. Akurāters „Latvijā" ir atreferējis Jūlija Harta

domas par estētiku pēc „Revolution der Aesthetik als

Einleitung zu einer Revolution der Wissenschaft".

Aizkustinātais interesantais jautājums pavedina mani

uz dažām piezīmēm šinī lietā. — Lasot tiklab Aku-

rātera atstāstījumu, kā pašu minēto Harta darbu,

var gan redzēt, ko Harts negrib, bet ko viņš īsti

grib, tas pagaidām diezgan grūti noteicams; varbūt

to rādīs solītie šī darba nākamie sējumi. Un ko

Harts negrib, to var īsi formulēt: viņš negrib prāta.

Vispār ņemot, tas nu gan nemaz nav smuki, ka go-

dīgs profesionāls kritiķis, kāds Harts jau kopš kā-

diem 30 gadiem pazīstams, pēkšņi negrib par prātu

ne pagalām dzirdēt, ne par kādu prātu — ne zināt-

nisko, ne filozofisko, ne kritisko, ne praktisko, par

prātu en gros... Ar ironiju Harts saraksta vienā

rindā tādus vārdus, kā: Platons, Augustins, Kants,

Hegels, Buda, Pāvils, Justiniāns (315. lp. p.). Tie visi

apgrēkojušies pret Hartu, ēsdami no atziņas koka.

Nosodot tā prātu vispār, protams, arī estētika kā

prāta disciplīna nevar iziet sveika. Un ja simtā

daļa pret viņu vērsto pazudināšanas vārdu no Harta

mutes ieietu Dieva ausī, tad no tās nepaliktu mums

vairs ne jausmas.
Tā nu tam, kas gribētu Hartu atspēkot, būtu jā-

pierāda: 1) ka prāts ir cilvēkam nepieciešams un

2) ka arī estētikai kā prāta disciplīnai sava nozīme.
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Tas nu nemaz nav ne viegls, ne patīkams uzdevums,

vismaz ja nostājas tādā redzes stāvoklī, kādu ieņem
Harts. Ja sacītu: visa mūsu izglītība, civilizācija un

kultūra plašākā nozīmē bez prāta nav iespējama,
tad Harts nemaz neuztrauktos: viņš jau taisni grib
„Vorwissenschaftlichen Menschen. . . jenseits und

ausserhalb unserer Wissensčhaft und Kultur" (6. lp.).

Tāpat ja gribētu no bioloģiskā redzes stāvokļa celt

ierunas, norādot,, ka smadzeņu centru diferencēšanās

un prāta pasaules mošanās ir robežakmens starp
dzīvnieku un cilvēku, gluži kā kustības spēja un" to

pārvaldošās nervu sistēmas izveidošanās šķir dzīv-

nieku no stāda, — tad arī tas maz ko līdzētu: Harts

jau principā netic zinātnei un viņas abstrakcijām.
Ja teiktu: bez prāta, bez abstrakciju palīdzības ir

neiespējama pat mūsu valoda, tāpat nekas nebūtu

panākts: viņš jau taisni sajūsminājās par mežoņu

„gleznu valodu", „kas no mūsu skolām; idejām un

principiem nekā nezin" (29. lp.). Ar to tad arī zūd

katra iespējamība tālāk pret Hartu par šo lietu de-

batēt. Vienīgais, ko varētu viņam ieteikt, būtu: la-

bāk solītos nākamos sējumus vairs nerakstīt, -— mu-

dīgi vien apgādāties biļeti un doties uz Āfriku pie

bušmeņiem .— tur viņš atradīs savus ideālus visā

pilnībā jau reālizētus.

Tā Hārta «revolūcijas" pamata principi ir tik

kuriozi un nekritiski, ka viņus nopietni atspēkot
laikam gan reti kāds atradīs par vajadzīgu. Mēs re-

dzam, ka arī Harts pieder pie tiem nelaimīgajiem
visa noliedzējiem, kas noliegšanā apbrīnojami ne-

saudzīgi, bet nav spējīgi dot nekā pozitīva, izņemot
paradoksos. Bīdamies no abstrakcijām, viņš gatavs

noliegt kultūras cilvēka valodu mežoņa gleznu va-

lodas" vārdā, pie tam nesaprasdams vai aizmirsdams,

ka arī šai „gleznu valodā" darbojas tie paši valodas

veidojošie principi — salīdzinājumi un abstrakcijas,
tikai vēl neizkopti, primitīvi. Viņš noliedz visu zi-

nātni un zinātnisko domāšanas veidu, bet ko uzstāda
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tai vietā? Mums vajagot „meklēt" (!) jaunu zinātni

un vienu novum organon (!!), kas no racionālisma

principiem nekā negrib zināt (293. lp.). Tā tam, kas

gribētu sekot Hartām, jāatsakās no visas mūsu kul-

tūras kāda novum organon vārdā, kurš vēl' jāuz-
meklē, jāatrod un par kura atrašanu un eksistences

iespējamību Harts mums nedod ne mazāko garantiju.
Kad apbrīnojami asprātīgais, stingri vēsturiski un

loģiski domājošais Aleksandrs Mosckovskis (Die
Kunst m tausend Jahren, Betrachtungen und Progno-

sen) mēģina pareģot cilvēcei nākotnē kādu pilnīgāku
mākslas baudas veidu, universālo jeb sfērisko jušanu

(„Die Menschheit wird dann anfangen mit ihrem

eigenen Temperament die Natur zu 'sehen und ihr

die Stimmungen der Weltseele kūnstlerisch zu beo-

bachten"), — tad šādam pareģojumam var neticēt,

bet smieties par viņu nevar, jo šis autors pamato

savu domu uz dabisku cilvēka prāta un jūtu spēju
harmonisku attīstību, aizvien stipri respektēdams
zinātnes nozīmi cilvēka vitālās interesēs. Turpretim
lai varētu sekot Harta glābšanas receptei, papriekš
jāliek lielās smadzenes izoperēt. Apgalvot, ka cil-

vēces vairāk nekā 5000 gadu vecā kultūra radusies

„aiz pārprašanas", ir tikpat, kā apgalvot, ka cilvē-

kam aiz pārprašanas galva pieaugusi.

Vispār lasot šo Harta stipri pļāpīgā tonī sarak-

stīto grāmatu dabū iespaidu, ka Harts ir uzķēris mūs-

laiku ģēniālākā.filozofa (intuitīvās filozofijas nodibi-

nātāja) Anri Bergsona dažas dOmas, bet tās tā sa-

kropļojis, ka žēl tiek viņu.*)
Akurāters savā atreferējumā vairāk ievērojis tās

vietas,, kur uzsvērts pretstats starp abstrakciju un

tiešo daiļumu, mākslas, teoriju un pašu mākslu, estē-

tiķi un radošo mākslinieku. Naids, nesaprašanās un

.*) Jāpiezīmē, ka Harts vispār ļoti spējīgs uz metamor-

fozām; tā pirms piec-sešiem gadiem viņš bija dikti dedzīgs
Burtas māceklis, par kuru tagad tikai ironizē.
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cīņa starp šiem bez šaubām pastāvējuši un pastāv.
Taču mēģinot problēmu tā atrisināt, kā Harts to dara,

laikam gan sekmju nebūs. Hartām liekas, ka kul-

tūras cilvēks dzīvojot illūzijas un prāta fikcijās, viņš
vairs nepazīst tiešāmības. Tādēļ vienīgais glābiņš:

atpakaļ pie dzīvības koka! (317. 1.p.). Nelaime'tik tā,

ka pats šis padoms ir fikcija un cilvēka dvēseles tie-

šāmības nepazīšana: pilnīgi noliegt cilvēkam un

māksliniekam prāta nozīmi un atzīt vienīgi tikai jū-
tas un fantāziju nozīmē: vienu dzīvības koka zaru

noturēt par visu koku. Tas ir vairāk nekā fikcija,
tas ir aklums.

Bet ja nu reiz prāta eksistence nav noliedzama,

tad nav arī noliedzama viņa tiesība tuvoties mākslas

darbam. Viss atkarājas no tam, kādu stāvokli viņš

ieņem pret to un pret mākslinieku: vai viņš grib to

mācīt, jeb grib tikai to saprast. Cīnīties pret jaun-
laiku estētiku tā, kā to dara Harts, nozīmē vaļējās
durvis uzlauzt. Tur nu nevajaga nekādas lielas estē-

tikas literātūras pazīšanas, lai zinātu, ka scholastiskā

deduktīvā estētika savu lomu izspēlējusi un laikam

uz visiem laikiem. Ar dažiem izņēmumiem, kā piem.,
vēsturiskā materiālisma scholastiskiem dogmatiķiem
nopietni rēķināties jeb par viņiem uztraukties, man

šķiet, nepieder vairs pie laba toņa. Cik tālu nu pret
tiem ir vērsta Akuratera cīņa, tad ievērojot mūsu

šauros, svabadākiem kultūras vējiem grūti pieejamos

apstākļus, viņa sašutums ir saprotams. Tomēr ie-

roču izvēle nav laimīga, ja viņš noteikti nenorobežo

savu no Harta ieņemtā stāvokļa, ja nešķir cīņu pret
scholastiku un dogmatismu no cīņas pret prātu un

abstraktu domāšanas veidu vispār.
Harts saka: ka māksla ir, to zinot mākslinieks

pats no sevis. Tādēļ prāta abstrakcijas: kas daiļš,
kas nedaiļš, kas mākslinieciski pareizs, kas nepareizs,
— liekas, vēl vairāk — pat kaitīgas. Tādēļ radošam

māksliniekam arī nekad nenākot prātā sacerēt estē-

tikas, mākslas teorijas. Uz vairāk desmit lappusēm
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Harts zobojas par populāro estētikas daiļuma definī-

ciju, pēc kuras daiļums, mākslinieciskā pilnība esot

„vienība dažādībā". Šai frāzei neesot gluži nekāda

satura; tā tikai tukši vārdi, tukšs vējš, zem kura

varot pabāzt visu, ko tik vien var iedomāties. Tāpat
stāvot ar visām citām estētiskām definīcijām. Un

Akurāters citē Ģēti šīs pašas domas pastiprināšanai:
„Grau, lieber Freund, ist aile Theorie

..
." Pieņem-

sim, ka Harts runā gudri: mākslinieku nedrīkst kri-

tizēt; runāt abstrakcijās par mākslas darbu ir pavi-
sam muļķīgi. Dīvaina tomēr paliek viena lieta. Jau

minēju, ka Harts gadus 30 darbojas kā kritiķis. Kas

tad nu viņam vienam pašam tās tiesības devis citus

kritizēt, tiesāt, mācīt, uzrādīt viņu kļūdas un trūku-

mus, kad visiem pārējiem to nav brīv? (Harts bieži

atzītus dzejniekus ir nosaucis par „Scheinpolten" v.

t. līdzīgi.) Jeb vai Harts sev ir konstruējis citādas

pilnīgākas kritiskas un estētiskas mērauklas, ne šā-

das tukšas frāzes, kā augšā pievestā. Man priekšā
Harta monogrāfija par Tolstoju, kuru Harts augsti
ciena. Tur lasāms: „. .

.
mēs klausāmies uz viņu

lielās vienības pēc, kura velkas caur visiem viņa dar-

biem" (46. 1.p.; „Kara un miera", „Annas Kareņi-
nas" etc, pilnība pastāv iekš tam:

„
.

.
. dzīves dažā-

dības vienībā saspiest, visas idejas izteikt caur vienu"

(58. 1.p.) .. . Viņa mākslas darbs ir „ideāla un tieša-

mības vienība" (70. 1.p.). — Te nu bija visa revolū-

cija.
Cik patiesības ir apgalvojuma, ka lielie māksli-

nieki nemīlot abstrakto domu, sapratīs katrs, ja at-

cerēsies, kādu iespaidu atstāja, piem., Spinoza uz

Ģēti (jaunībā), Kants uz Šilleri (arī uz Ģēti vēlāk),
Šopenhauers uz Vāgneru, Nīcše uz visiem šā laika

māksliniekiem, neizņemot pašu Hartu.

Akurātera citātam es varētu pretim nostādīt citus

Ģētes vārdus: „Leidenschaften und Gefūhle mogen

populār werden, aber die Vernunft wird immer nur

im Besitz einzelner Vorzūglicher sein." (Gespr. m.
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Eckermann.) Jeb pat šādus: „Das Hochste wāre —

zu begreifen, dass ailes Faktische schon Theorie ist."

(Über Naturw.) Te Ģēte izteic to pašu ko Čember-

lens sākumā pievestā citātā. Zīmīgi ir arī Šillera

vārdi:

Mein unermesslich Reich ist der Gedanke

Und mein geflūgelt Werkzeug ist das Wort.

(Huldigung d. Kūnste.)

Ar to, protams, nekas galīgi vēl nav pierādīts. Ir

tik redzams, ka lielie mākslinieki prot cienīt tiklab

prātu, kā jūtas; ka tie zem „dzīvības koka" sapratuši
kaut ko citu nekā Harts. Ka viņi nav sistēmatiskas

estētikas sarakstījuši, tamviegli saprotami citi iemesli.

Bet te mazāk krīt svarā formālā puse, kā pati lieta,

pats fakts: ar prātu iespiesties lietu būtībā, problē-
mos, — arī mākslinieciskos, estētiskos. Lai palasās
arī Ģētes un Šillera savstarpīgi mainītās vēstulēs,

tad redzēs, cik apbrīnojami intensīvs abu šo gara

milzeņu prāts seko radīšanas gaitai, grib viņu ap-

tvert, analizēt, izskaidrot, saprast. Bet ir viņiem
arī darbi, kuri estētikas literātūrā aizvien ieņēma

cienījamu vietu, kā piem., Šillera „par estētisko au-

dzināšanu", „par naīvo un sentimentālo mākslu"

v. c. Arī Ģētem ir daudz izkaisītu gan patstāvīgu,

gan citos sakaros iepītu mākslas filozofisku domu

un apcerējumu. Viņš prasa netikvien mākslas darbu

kritiku, bet pat „jūtekļu kritiku".*) Bet kur tad nu

*) Citēju šo vietu, kura diezgan raksturīgi rāda Ģētes at-

tiecību pret Kantu un —> var teikt pret filozofiju vispār:
„Kant hat uns aufmerksam gfimacht, dass es eine Kritik der

Vernunft gebe, dass dieses hochste Vermogen, was der Mensch

besitzt, Ursache habe, ūber sich selbst zu wachen. Wie grossen
Vorteil uns diese Stimme gebracht, moge Jeder an sich selbst

geprūft haben. Ich aber mochte m eben dem Sinne die Auf-

gabe stellen, dass eine Kritik der Sinne notig sei, wenn die

Kunst irgend wieder sich erholen und m einem erfreulichen

Lebensschritt vorwārts gehen solle."

(Übe.r Kunst.)
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vēl Lessinga „Laokoons"? Un Vāgnera daudzie māk-

slas teorētiskie darbi? Un Tolstoja „Čto takoje is-

kustvo"? — daudz mazāk populārus vārdus nemaz

neminot... Vai pēc tā.Hartām ir tiesība apgalvot,
ka radošais mākslinieks par mākslas teorētiskiem

jautājumiem neinteresējoties, ka prāts nepieder pie
dzīvības koka! ■

Ka prāts nav plašai jūtu dzīvei naidīgs, to jo

spilgti pierāda arī lielie mistiķi, kuri jau pēc savas

dabas daudz ekstrēmāki jūtās, — sākot ar Sveden-

borgu (dabas zinātnieks, mēchaniķis un matēmati-

ķis), Edgaru Po (matēmatiķis) un Novilisu, līdz An-

drejam Belijam, kurš reizē ar galīgi mistiskiem māk-

slas darbiem raksta tīri matēmatiskas estētiskas ab-

strakcijas un formulas par dzejas būtību un tech-

niku. —
īsti lielā māksliniekā ir aizvien arī domā-

tājs; un īsti lielā domātājā aizvien kaut kas no māk-

slinieka. Ne velti Kants dzejai piešķir visaugstāko
vietu starp mākslām; ne velti Šopenhauers pats dze-

jas rakstīja, un nebūt sliktas.

Neraugoties uz visu sacīto, tomēr jāatzīst un aiz-

vien jāatkārto scholastiķiem, ka mākslinieciskai intuī-

cijai vienmēr piekrīt pirmā un galvenā loma. Bet

cik nepieciešama viņa ir pie radīšanas, tikpat nepie-
ciešams prāts ir pie radītā pārbaudīšanas, kontroles.

Katra cēlāka mākslinieciska rādīšana atgādina glez-

notāju darbā: aizvien un aizvien viņam jāatkāpjas
dažus soļus no audekla, lai uzgleznoto pārbaudītu,
aptvertu kopskatā, salīdzinātu, kontrolētu.

Lai dabūtu tādu kopskatu par mākslas' darbu pla-
šākā nozīmē, ir nepieciešams prāts. Bēthovens katru

savu simfoniju cēla kā dievnamu no bezgala dau-

dzām skicēm — rūpīgi aptēstiem akmeņiem, lai gan
mums tās tagad liekas tik monumentālas, viengabala.
Ģēte savu Ifiģēniju pārrakstīja 5 reizes. Tāpat Ļer-
montOvs savu Dēmonu. Tāpat Tolstojs katru savu

lielāku darbu. — Un lai dabūtu kopskatu par visu

mākslu, ir nepieciešama mākslas filozofija, estētika,
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tāpat kā kopskata iegūšanai pār visu dzīvi un dzīves

visplašākiem mērķiem ir vajadzīga filozofija šī

vārda visplašākā nozīmē. Un ja Harts pārmet filo-

zofiem un it sevišķi Kantam panlogismu, kas mācot,

ka abstrakcijās slēpjoties visa esošā dziļākā un īstākā

būtība, kas tādēļ visu dzīvo, tiešo iznīcinot, — tad

labākā gadījumā tas pierāda, ka viņš pietiekoši Kanta

nepazīst. Pievedu te kādus Kanta vārdus, kuri, man

šķiet, apbrīnojami pareizi noteic prāta robežas vis-

pār, viņa nozīmi un nepieciešamību: „Der grosste
und vielleicht einzige Nutzen aller Philosophie der

reinen Vernunft ist also wohl nur negativ, da sie

nāmlich nicht als Organon zur Erweiterung, sondern

als Disziplin zur Grenzbestimmung dient, und anstatt

"VVahrheit zu entdecken, nur das stille Verdienst hat,

īrrtūmer zu verhuten." (Kritik d. reinen Vernunft,

823.)
To pašu var sacīt arī par mākslas filozofiju —

estētiku.
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Mīlestība un nāve.

I

Daudz mums ticis stāstīts par mīlestību. No vis-

dažādākiem viedokļiem viņa aplūkota: no loģiskā,

psīcholoģiskā, socioloģiskā, bioloģiskā .. .
Vienmēr

pamatīgi — vienmēr pamatīgi! Gluži kā mūsu cie-

nījamais ciltstēvs ar tām brillēm:

TO X TeMK) HX npHJKMeT, TO HX Ha XBOCT HaHHHCeT,
to hx nOHioxaeT, to hx

...

Vienmēr pamatīgi! Tikai pielikt tās pie acīm — tas

viņam neiešāvās prātā. Tikpat maz mūsu mīlestī-

bas filozofiem nāk prātā aplūkot mīlestību no pašas
mīlestības viedokļa. Tas ir: aplūkot viņu ne no ār-

puses; vērtēt viņu ne pēc kādas svešas vērtību sistē-

mas mērauklas (kā: loģiskās, bioloģiskās), jo tādējādi
rezultātā taču jāiznāk vai nu neprātam (piem. ja tem-

peratūru mēro ar olektīm), vai vismaz acīs krītošai

aplamībai (piem. ja cilvēka vērtību noteic pēc viņa
miesas svara); — bet mēģiniet iespiesties pašā viņas

dziļākā būtībā, pašā centrā (ja tā drīkst izteikties)
un tad no ārienes — ja patīk — skatīties uz citām

vērtību sistēmām, lai arī caur šām attiecībām tiktu

redzamas centrālās vērtības vistālākie, tā sakot, peri-
fēriskie izstarojumi. Un taisni tādēļ, ka šī problēma

iztirzājumu ar šo visdabiskāko izejas punktu tiklab

kā nemaz nenākas sastapt, tad arī šais prātojumos
tikdaudz lieka, nenozīmīga un gluži aplama, kas vai-

rāk kalpo jautājuma sajaukšanai, nekā noskaidro-

šanai.

Ir zināms, ka mīlestības pārdzīvojumos ir bezga-

līgi daudz varbūtību, gluži kā mūzikas instrūmentā

guļ bezgalīgi daudz melodiju — visas cilvēcei jau zi-
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nāmās un arī vēl nezināmās, kas pēc gadu simteņiem
vai tūkstošiem iznirs no nebūtības tumšajām dzīlēm

un skanēs. Ir zināms, ka šais pārdzīvojumos daudz

tādu momentu, kurus galīgi izanalizēt gandrīz nemaz

nav iespējams, vismaz šolaiku psīcholoģijai. Kā

vienu no tādiem varētu minēt to pēkšņo un fatalisko

mīlestības uzliesmojumu, kura ar kosmisku varu

sagrābj cilvēka dvēseli, un viens pats brīdis vai sa-

mērā īss laika sprīdis kļūst izšķirošs priekš visa cil-

vēka mūža. Šis mīlestības afekts nav vis kaut kāds

mūsu pārāk izsmalcinātā un nervozā laikmeta pro-

dukts. Jau sirmā senatnē tas pazīstams. Jau Platons

mēģina dot tam izskaidrojumu: dievi sadalījuši cil-

vēka dvēseli divās daļās; abas tās maldās pasaulē,
viena otru meklēdama; viņām sastopoties rodas tas

mīlestības uzliesmojums (vulgārā valodā — iemīlē-

šanās), kuru nekāda vara vairs nespēj iznīcināt. Arī

konkrētu piemēru, vēsturē daudz, sākot no vecā Jē-

kaba mīlestības uz Raeli līdz Dantem un Beatričei.

Vāgneram un' Matildei Vezendonk v. d. c. Mākslā:

Romeo un Jūlija; Tristans un Izolde; Meleandrs un

Aglavene (Māterlinka drāmā „Aglavene un Selizete")

v. c. Minētās sugas dažos piemēros izteicas šī mī-

lestības īpatnība visskaidrākā valodā, tā sakot, bez

blakus piemaisījumiem. Bet lielākā vai mazākā mērā

viņa bez šaubām atrodama katrā cilvēkā, gluži kā

citas cilvēka ideāiās īpašības, piem., līdzcietība; pat

tur, kur kavējošu ārēju apstākļu dēļ viņa nav vēl mo-

dusies, tā snauž it kā latentā stāvoklī. Cilvēka svē-

tākais pienākums nu ir modināt viņu, censties radīt

un atrast tos apstākļus, kuros tā varētu mosties un

dzīva kļūt. Kam tas nebūs laimējies, ta dzīve bez

šaubām būs nožēlojami nabaga. —

Bet ko saka lasītājiem labi pazīstamais mīlestības

filozofs, iztirzājot mīlestības „psīcholoģiskos pama-

tus" („Dz. V." 246. n.)? «lemīlēšanās psīcholoģiskā
daba pastāv taisni iekš tam, ka viņai jāizbeidzas, ko«

līdz viņa savu mērķi (t. i. pārošanos!) sasniegusi. Tā-
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dēļ nemaz nav iespējams uz viņu dibināt pastāvīgu
laulību" (t. i. kopdzīvi). «lemīlēšanās galvenā pa-
zīme ir — vairāk vai mazāk apzināma erotiska (?)
tieksme uz — pārošanos (!). Kā šī pārošanās ir no-

tikuse, tā šī tieksme izbeidzas" (!!). Uz to man

gribētos iebilst sekošo. Kad Tristans un Izolde (pēc
kādas versijas) mežā pavada nakti tai jūtu uzliesmo-

jumā, kurā ne mazāko šaubu nevarētu būt savu mī-

lestību apliecināt ar nāvi, ja tas būtu vajadzīgs, —

tad tie, vakarā kopā apguļoties, tomēr neaizmirst

vidū nolikt kailu zobenu kā zīmi, ka — nupat ci-

tētai iemīlēšanās analizei nav taisnība. Un vēl. Kad

Jēkabs (pateicoties to laiku nenoskaidrotiem indivi-

duālās tikumības jēdzieniem) uztur dzimuma sakarus

ar divām sievām un divām kalponēm, bet tomēr ne-

pārprotami mīl ar visu iemīlēšanās mirdzumu tikai

Raeli, mīl vēl tās piemiņu pēc viņas nāves, kā kaut

ko svētu — viņas divos dēlos, — tad arī tas liecina,

ka pievestiem citātiem nav taisnība. Un tad vēl.

Kad Solveiga baltiem matiem, bet karstām jaunības
ilgām pilnu sirdi aizvien vēl gaida atgriežamies Pēru

Gintu, tad sacīt, ka viņa gaida to, ko augšējais citāts

atzīst par vienīgi galveno tādā gaidīšanā, to sacīt dažs

varbūt nevarēs bez nosarkšanas. Bet nupat aizrā-

dītās trīs lietas nav tikdaudz piemēri, kā piemēru
simboli. Pēc tiem var katrs savākt pēc patikas daudz

konkrētu gadījumu, kuru arī mūsu tik pārāk pelē-

kajā dzīvē tomēr netrūkst. Citiem vārdiem tas būtu

teikts: ne nu dziņa pēc pārošanās ir ikreizes iemī-

lēšanās galvenā iezīme, ne arī pēc panāktas pāroša-
nās iemīlēšanās izbeidzas. Visa šo „pamatu" nepa-

matotība ceļas galvenām kārtām caur tam, ka autors

še nepiedodāmā kārtā sajauc divus momentus (va-
rētu arī teikt divas tieksmes) mīlestības psīcholoģijā:
seksuālo un erotisko. Seksuālā tiešām ir tīri dzīv-

nieciskā tieksme, „miesas kārībā". Erotiskā turpre-
tim ir vairāk garīga kaislība, kura apstaro un ap-

garo visu cilvēka intelektuālo būtni; kura, kā prizma
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saules starus, sadala dvēseles liesmu visās varavīksnas

krāsās. Tās ir mīlestības burvīgās krāsas. Vienīgi
cilvēks spēj pacelties līdz tai, kamēr pirmā ir katra

zooloģiska tipa funkcijas. Tādēļ arī erot. tieksme

nebūt nav tik atkarīga no viņai piedzejotā mērķa

(pārošanās sasniegšanas) un var ļoti labi pastāvēt arī

pēc tās, kā jau no augšējiem piemēriem tas redzams.

Seksuālā tieksme, kā tīri dzīvnieciska, ir akla; viņa
tiecas tikai pēc otra dzimuma, garīgi to nemaz ne-

kvalificējot (tā dzīvnieks un pavisam neattīstīts cil-

vēks); erotiskā turpretim var būt bezgalīgi smalki

diferencēta, līdz Platona mistiskam minējumam par

cilvēka dvēseles otrās puses meklēšanu, t. i. tādai

nereti var likties tikai viens vienīgs cilvēks mīlestī-

bas cienīgs. Arī šis bez šaubām ļoti svarīgs moments

mīlestības psīcholoģijas analizē. To neizšķirot, mūsu

citētais autors savos tālākos izvedumos pavisam atkal

sajauc citas divas lietas: dzimumjūtu neirastēniķus

(deģenerātus) un kailos seksuālistus. Pirmie meklē-

jami galvenām kārtām kultūras tautu izvirtušos slā-

ņos; pēdējie — pavisam nekulturālās tautās un šķi-
rās, kas vēl nav spējušas pacelties līdz cilvēcības lī-

menim, kuriem tādēļ arī erotiskā brīnumpasaule vēl

nepazīstama. Tie ir seksuālās tieksmes vergi ne tā-

dēļ, ka viņi būtu izvirtuši neirastēniķi, bet tādēļ, ka

citas viņi nemaz vēl nepazīst. Diemžēl, arī vidēji
kulturālās tautās tādu nav trūkums, tāpat kā mums

nav trūkums cilvēku, kam nav ne mazākās sapraša-
nas priekš mākslas, reliģijas un citām augstākām ga-

rīgām vērtībām. Tos ierindot neirastēniķos ir tik-

pat daudz pamata, kā saukt par neirastēniķiem vēr-

šus un zirgus.
Pēc tik aplamas «iemīlēšanās" psīcholoģijas sa-

prašanas, protams, jānāk arī aplamai mīlestības tā-

lākās gaitas («laulības mīlestības") saprašanai. — Ka-

mēr seksuālitāte ar visu savu miesiskumu tiecas uz

vienu momentu, uz piepildīšanos un pēc tā izzūd,

tikmēr erotikai pavisam pretēja tieksme: «pēc nepār-
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ejošā, bezgalīgā, mūžīgā, tik tiešām, ka mūžība un

bezgalība ir cilvēka dvēseles visdziļākās un brīnišķī-

gākās tieksmes, pēdējās robežas, pret kurām spēj
tiekties cilvēka gars. Tad nu apgalvojums, ka katra

«iemīlēšanās" pēc kāzām izbeidzoties, viņai esot jā-
izbeidzas — var zīmēties tikai uz veģetātīviem sek-

suālistiem. Piešķirt šim apgalvojumam plašāku no-

zīmi ir ciniski. — Mans nolūks tomēr nav tālāk de-

batēt ar nezināmo autoru. Vietām, tas jau bez šau-

bām, prot veikli schematizēt un veidot abstraktas kon-

strukcijas, kas pirmā acu uzmetienā dažam varbūt

izliekas diezgan pārliecinošas; varbūt tajās arī sava

daļa praktiskas gudrības, tomēr modernā cilvēka dvē-

seles slepenākās un svētākās tieksmes tas pavisam

nespēj uzminēt. 'Kā jau sākumā aizrādīju — kas grib

dziļāki saprast dzīvas mīlestības būtību, tam dziļāki

jārokas dzīvā dvēselē, ar svešu vērtību disciplīnu ga-
tavām mērauklām te gluži nekas nav panākams.

II

Kas tad nu ir īstās cilvēciskās mīlestības dziļākā
būtība? Kurp tiecas erotiskā tieksme? un kāda vi-

ņai nozīme cilvēka dzīvē? Tie iz dziļi un nopietni

jautājumi, uz kuriem galīgi izsmeļošu atbildi grūti,

jā, pavisam neiespējami dot. Vieglāki jau būtu dot

negātīvu atbildi, sacīt, kas viņa nav. Viņa nav sek-

suālisms, kaut gan neviena cilvēciska būtne nav brīva

no tā. Viņa nav arī tikai līdzeklis sugas turpināša-
nai, kaut gan tas ir no evolūcionistiem, ir no Šopen-
hauera, ir visā vulgārā mīlestības psīcholoģijā — ti-

cis pieņemts, kā neapšaubāma patiesība. Atzīstot

kaut ko tikai par līdzekli, mēs reizā atzīstam tā maz-

vērtību, nostādām tam pāri mērķi. Kas tad nu tas

mērķis? Bērns! Un tā bērna mērķis? Atkal bērns!

Tā ir tīri modernieciska filozofija. Tā ir Danaīdu

ūdens liešana mucās, nejēdzība, kurai, kā Ķenča mū-
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žībai, nav gala ne vienā galā, ne otrā. Mēs nedzīvo-

jam vis tāpēc, lai citi pēc mums atkal dzīvotu; bet

citi pēc mums dzīvo tāpēc, ka mēs esam dzīvojuši.
Tas ir: bērns nav vis mīlestības mērķis, bet sekas.

Tikai tā katra cilvēka personība dabūs absolūtu no-

zīmi; arī nākamā paaudzē, bērns. Un jo pilnīgāku
mīlestības dzīvi dzīvojusi iepriekšējā paaudze, jo lier

lāku mantojumu viņa atstās nākamajai. Taisni šo

es gribētu it sevišķi uzsvērt: pilnīgākā mīlestība pate,
bez nolūka, bez piespiešanās atstāj lielāko manto-

jumu pēcnācējiem, kamēr seksuālisti tās vietu pūlās
pildīt dažādiem surogātiem: cienību, pienākuma ap-

ziņu, kalpošanu tēvijai v. c.

Kāda tad nu ir tā pilnīgākā mīlestība un ko zem

tās, kauču galvenos vilcienos, lai saprot? Pilnīgākā
mīlestība ir kvēlojoša dziņa pēc pilnīgākas dzīves.

Platona simbolā par cilvēka dvēseles sadalīšanu divi

daļās ir izteikta mūžīga patiesība. Katrs mēs to,

kauču vispaslēptākā dvēseles krociņā, jūtam, katrā

no mums ir vairāk vai mazāk skaidra tieksme, ilgas
— pēc pilnības. Katra garīga augšana, mācīšanās,

atzīšana, augstākā skatīšana, darbošanās idejas vār-

dā —ir šīs tieksmes bērni. Parasti šīs tieksmes ir

itin kā savstarpēji izolētas, šķirtas, dažādiem virzie-

niem. Bet tad nāk Eross — un visas tās apvieno.
Lūk, kādēļ Platons zīmīgi saka:.arī filozofs bez Erosa

nevarot iztikt. To pašu liecina Džordano Bruno. Pat

Kants savā metafizikā atrod kaut ko no mīļākās. Par

lielajiem māksliniekiem vēl runāt būtu lieki.

Šī apvienojošā spēka simbols ir mīļotais cilvēks.

Katrai no šķirtajām pusēm (vīrietim un sievietei) gan

ir sava īpatnība, bet savstarpējā papildināšanā līdz

«veselajam" tā viens kā otrs vienādi nepieciešami.
Vīrietī dominē veidotājs, prāts, ideja; sievietē — pie-

pildītājs, dzīvu darošā „dvaša", dvēsele. Katra aug-

stāka kultūra ir divdzimumu būtne. „Kā sieviete sa-

tver vīra roku, lai dzīve savos dziļumos un augstu-

mos atvērtos un tiktu apgaismota caur viņai sve-
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šāku, brīvāku, skaidrāku un apzinīgāku principu (vī-

rieti), — tā vīrietis turēs viņas roku, kad tā pati sevi

atradusi, un jutīs caur viņu ieplūstošo dzīvību, jutīs,
kā viņa idejas kļūst dzīvas un patiesas," saka kāda

no modernajām, šo problēmu dziļi izprotošām domā-

tājām. Tādēļ mūsu jaunā, topošā un savās pamat-

tendencēs pilnīgākā kultūra nav nemaz domājama
bez Erosa apdvesmotas cilvēka dvēseles. Tādēļ mums

ir gan tiesības runāt par jaunu mīlestību, kuras uz-

devums ir vispirmā kārtā padarīt pašu cilvēku pilnī-

gāku. Gan tad ar dabisku nepieciešamību radīsies

arī pilnīgāka jaunā paaudze.
Bet varbūt visdievišķākā cilvēka gara iezīme ir tā,

ka nekas sasniegtais nespēj viņu apmierināt. Un šī

neapmierinātība, šī bezmērība taisni erotikā ir rak-

sturīga. Mīlestība nepazīst robežu. Uzņēmuse, ap-

tvēruse un it kā iezīduse visu sasniedzamo caur mī-

ļotā cilvēka dvēseles prizmu, agrāk vai vēlāk jānonāk

pie nesasniedzamām robežām. Mīlot vienu cilvēku,

grib viņā aptvert, piedzīvot un atzīt visu, pašu uni-

versumu, absolūto. (Pat Ancim un Grietai šī tieksme

ir kaut kā pazīstama: „tu taču man esi viss!") Bet

absolūto piedzīvot individuācijas robežās nav iespē-

jams. Gan iespējams to nojaust, kā pēc vājas rīta

blāzmas nojaušam sauli. Tā dvēsele nonāk pie di-

lemmas: vai nu atsacīties no absolūtā un palikt indi-

viduācijas robežās; vai prasīt absolūto un atsacīties

no individuācijas, t. i. — iet nāvē. Par nāvi un mū-

žību (absolūto laika ziņā) runā vienmēr visi lielie

mīlētāji. Te sākas mīlestības traģēdija. Tā ir cīņa

pie beidzamām robežām, kura var tikt izcīnīta ļoti
dažādi. Arī beigties viņa var ļoti dažādi: ar atkāp-
šanos, bēgšanu (mietpilsonis), ar kompromisu (godī-
gais viduvējs kultūras cilvēks), ar relatīviem panā-
kumiem (jaunradošais gars, ģēnijs) un ar nāvi (mū-

žīgās mīlestības liecinieks). Tā redzam, ka lielās

mīlestības dabiskā gaita noved pie pašiznīcināšanas

•— pie mīlestības nāves. Te slēdzas likteņa gredzena
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divi gali: visintensīvākā būtība un saltā, tumšā ne-

būtība.

Protams, to pēdējo izeju — mīlestības nāvi kā

tādu — mēs nekad nedrīkstam uzskatīt kā ideālu.

Nāve nevar būt tiešs pakalpojums dzīvībai. Bet ne-

tiešs gan. Kā kareivji mērķī šaujot mērķē daudz

augstāki, nekā patiesībā būtu vajadzīgs, jo tā tikai

tālumā pagurusē lode nonāks īstā vietā, —tā cil-

vēks, tiekdamies pēc ideāla, kas tālāk uzstādīts, nekā

būtu vajadzīgs, varbūt tikko tikko sasniegs vēlamo.

Tālais ideāls ir spēka ierosinātājs. Tādā nozīmē mī-

lestības nāves, sevišķi tās skaistās, kā viņas mums

rādījuši lielie mākslas ģēniji, bezgalīgi nozīmīgas, va-

rētu taisni teikt «bioloģiskā ziņā". Romeo un Jūlija,
Tristans un Izolde ir vairāk pastrādājuši un pastrā-
dās cilvēces mīlestības izdaiļošanā un padziļināšanā
un reizē ar to īstākās cilvēcības un augstākās kultū-

ras sasniegšanā, nekā visi morālisti un filozofi kopā.
Jo lielie mākslinieki, kuri aizvien arī lielie mīlētāji,
ir visīstākie mīlestības ceļa rādītāji cilvēcei.

111

Ja nu piegriežamies mūsu pašu literātūrai, meklē-

jot tajā pēc pārrunātās lielās mīlestības paraugiem,
tad diemžēl jāliecina, ka tādu atrast nāksies gyūt.
Trūkst mūsu jaunajai kultūrai un līdz ar to mākslai

vispār lielo vilcienu. Trūkst senatnē varoņu, trūkst

tagadnē lielo kultūras cīnītāju, trūkst arī lielo mī-

lētāju. Mūsu vecāko paaudžu mīlestība, cik tā at-

spoguļojas literātūrā sākot no pagājušā gadu sim-

teņa vidus, ir par daudz šauriņa, idilliska, jo bieži

ar sentimentālu noskaņu; bet jaunākās paaudzes —

sākot ap gadu simteņu maiņu — ar stipri pārsvarā
stāvošu seksuālismu. Tas izskaidrojams pa daļai
ar pēdējo gadu visādiem ekscesiem bagāto dzīvi, kas

vienumēr izskan arī seksuālismā; pa daļai ar pār-
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prastu nīcšeanismu. Te dzirdīgas ausis pa lielākai

daļai bija tikai priekš tā, lai «blondais bestija" dod

visiem saviem dabiskiem instinktiem pilnu vaļu. Un

tad jau, zināms, arī seksuālajam. Bez tam šis pats
virziens bij valdošais pie krievu modernistiem, zem

kuru fatāliskā iespaida stāvēja un vēl tagad stāv laba

daļa mūsu jauno dzejnieku. Un kad nu — nerunājot

jau nemaz par kādiem Saņinu autoriem, pat tāds sa-

mērā izsmalcināts dzejnieks, kā Valērijs Brūsovs, ne-

var uzrakstīt pat līdz šai baltai dienai gandrīz ne-

viena mīlestības dzejoļa, kur nebūtu tēloti seksuāli

uzbudinātas sievietes kunksti un vaidi, — tad jau,
protams, mūsējiem nevarēja vairs ne mazāko šaubu

būt, ka tas viss ne tik vien priekšzīmīgi, bet pat obli-

gātoriski. Kā gailēni tad nu viņi arī cīnās.
_

Nu, bet laiks visas kaites dziedē. Arī gailēnu
kaiti. Un pašā beidzamajā laikā jau manāma viena

otra simpātiskāka parādība. Tā Ed. Vulfs nesen bij

uzrakstījis mīlestības traģēdiju ar interesantu kon-

cepciju, tikai pavisam vājā izvedumā. Annas Bri-

gaderes Gundega jau ir solis tālāk. Un pašreiz man

priekšā mīlestības un nāves traģēdija*) no mūsu po-

pulārā dzejnieka Raiņa, kuru tad arī gribu drusciņ
tuvāk aplūkot.

IV

Drāmas saturs īsumā šāds: Agri no rīta maltuvē

strādā bagātas daugavmalietes meitas Zane un Anda

kopā ar bārenīti Barbu, saimnieces māsas meitu, kal-

ponēm Ortu un Čiepu. Tiek gaidīti precinieki, jo
Zane jau daugavieša bildināta pērnajā gadstirgū.
Kad tie atnāk, mātes meitas aizmūk izrotāties, mal-

tuvē paliek tikai Barba, bezgalīgi kautra meitene,

kura aiz lielas kautrības staigā aizsegtām acīm un

*)• J. Raiņa „Put vējiņi!" Tautas dziesma 5 cēlienos.

A. Gulbja apgādībā, maksā 1 rbl.
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tādēļ iesaukta par „sedzacīti". Zanes brašais līga-
vainis Uldis sāk ķircināties ar sedzacīti un ar varēm

viņu noskūpsta, acu tomēr neatsedzis. Barba iekož

Uldim rokā un izraujas. Uldim nu būtu jāiet no mā-

tes izlūgties Zanes rojku un jāsadzer derības, bet Uldis

uz to vairs nav piedabūjams — viņš taujā tikai pēc

aizbēgušās Barbas, sakurdams caur to pret viņu ir

mātes, ir Zanes dusmu uguņus. Kad Barba atrasta

un Uldis mēģina ar varu viņu atkal noskūpstīt, Barba

saslienas dusmās pret to, pate norauj galvas lakatiņu
no acīm, „lai tu redzi, kā tās mirdz, tevi, puisi, nici-

not," pie kam pati paģībst. Nu saceļas tracis bez

gala. Barbai pieraksta to par nāvīgu grēku, ka viņa

pati daugavietim rādījusies. Lai viņu dabūtu nost no

ceļa, nav izslēgta pat tāda pamātes mežonība: ieslo-

dzīt Viņu kūtī, līdz nobeidzas. Kalponi Ortu, kura

stāv Barbas pusē, un labprāt, redzētu sedzacīti kā ba-

gātā Ulda līgavu, uz vietas padzen. Bet nu izrādās,

ka Barba slepenībā Uldi tomēr mīļu tur, „Pašā sirds

dibenā, Kā smiltiņa dziļu leju Tura skaidru avo-

tiņu." Kāda lai te nu rodas izeja? Viņa varētu Ul-

dim līdzi iet, bet tad uz viņu krīt pamātes lāsts;

viņas bijusē aizgādne Orta aiziet postā; nelaimīgs arī

kroplais bārenītis Gatiņš, kurš. arī Barbu mīl; at-

stātā, apkaunotā Zane taisās slīcināties. Tāds ceļš uz

laimi kautrajai bārenītei liekas neiespējams. Bet no

Ulda atsacīties arī viņa vairs negribētu. Citas izejas
neatliek, kā Daugavas tumšā dzelme. Uldis ienes no-

slīkušo sedzacīti savā laivā, dziedādams: Pūt vējiņi,
dzen laiviņu, Aizdzen mani jūriņā! Jūras baltā aug-

stumā! — Priekškars. Tā tad arī Uldis iet nāvē —

baltā jūra lai paņem abus, lai savieno uz mūžību.

Skaidri redzams, Rainis gribējis rakstīt tīru mī-

lestības traģēdiju, bez kāda modernās sabiedriskās

dzīves problēmu piemaisījuma. (Tas, protams, nebūt

nav vēl kavēklis gadīties atkal kādam visādiem „ie-

lokiem" pielocītam jauneklim, kas ņem un sāk viņu
locīt sintētiski-analītiski un analītiski-sintētiski, līdz
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iznāk kā likts kādas sociālisma teorijas illustrācija).
Abi mīlētāji, kā liekās, atzīst tikai alternātīvi: visu

vai neko. Tā kā pirmo varbūtību dzīves sarežģījumi
izslēdz, paliek tikai pēdējā — nāve, tā vienam, kā

otram. Tāda ir drāmas idejiskā koncepcija, atgādi-
nādama pilnīgi lielās mīlestības traģēdijas pasaules
literātūrā.

Kas nu zīmējas uz šīs idejas izvedumu un māksli-

niecisko izbūvi, tad gan nedalītu spriedumu par viņu

grūti nodot. Drāmā ir skaisti momenti un dziļi li-

riskas vietas, sevišķi divos pēdējos cēlienos, un viens

līdz asarām skaists, dziļi sievišķs, pasīvas dabas rak-

stūrs — sedzacīte. Pievedīšu vietu, kur sedzacīte

taisās uz savu pēdējo gaitu:

„Nāc nu, mīļā vakarmāte,
Sedz nu sārtus paladziņus,
Zeltainām bārkstītēm,

Melnajiem metiņiem!
Lai neviena dvēselīte

Manus soļus neredzētu; —

Ne pat mans mīļākais,
Ne pat manas pašas acis:

Ko nu dara sedzacīte.

Tu, niedrīte — čukstētāja, Nepačuksti vējiņam!
Tu, vilnīti — čalotājs, Nepačalo vakaram!" —

Brīnišķā sāpju skaistumā mirdz te sedzacīte, pacelda-
mās brīžam līdz Materlinka mazās Selizetes debešķī-

gajam dvēseles daiļumam. Te kļūst saprotami Ma-

terlinka vārdi: Tas, kura dēļ kāds sevi upurē, nekad

nav tik laimīgs, kā tas, kas pats sevi ziedo. —

Bet tie ir tikai momenti vai atsevišķi ņemts rak-

sturs. Kopībā ņemot, tomēr jāsaka, ka šī Raiņa
drāma ir stipri vājš darbs. Nerunāšu nemaz par tīri

formālām nepilnībām; par uz priekšu ritošas drama-

tiskas darbības trūkumu drāmas pirmajā un lielā-

kajā daļā; par to, ka trešais cēliens beidzas ar to

pašu, ar ko beidzās pirmais cēliens, tā tad divi cē-
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lieni bijuši mīņāšanās uz vienas vietas ar vēsturiski

etnogrāfiskiem laika kavēkļiem. Ja par visu to ne-

maz nerunātu, tad tomēr jāatzīmē, ka vāja ir pašas
pamatidejas izveidojuma kompozīcija. Lai liktu drā-

mas varoņiem mīlestības dēļ nāvē iet, tad taču vis-

pirms pārliecinošā kārtā jāparāda šī mīlestība, taisni

šī lielā, fataliskā, ar viņas brīnišķo uzliesmojumu —

kurš neļauj nogriezties vairs ne uz vienu, ne otru

pusi. To atrodam visās lielās mīlestības traģēdijās.
Minēšu tikai pazīstamākās. „Tristanā un Izoldē" tas

notiek pēc simboliskā mīlestības dzēriena baudīšanas.

Viens mirklis — un abi ir kļuvuši pilnīgi citas būt-

nes: kā sapnī tie raugās viens otrā

drebošām balsīm vairs spēj izrunāt tikai viens otra

vārdu: „Tristan!" — „Izolde" (Pēc Vāgnera versi-

jas). — Romeo pēc Jūlijas pirmā ieraudzījuma jautā
aukli, kas tā tāda, un dabūjis zināt, ka tā viņa nā-

vīgā ģimenes ienaidnieka meita, izsaucās: „Mana dzī-

vība ir manam naidniekam kā parāds ziedota." Tā-

pat Jūlija, tikko Romeo redzējusi, izsaucās: „Ja viņš

jau precējies, tad kaps ir mana kāzu gulta." — Agla-

vene raksta Meleandram: „Eš esmu tevi tikai vien-

reiz redzējusi, tas bija vairāk nekā priekš 3 gadiem.
Un tomēr es nāku pie tevis mierīgāka, nekā kad mēs

būtu bērnībā vienā un tai pašā šūplī gulējuši." — Tie

ir droši pamati priekš mīlestības traģēdijas uzbū-

ves. —

Rainis turpretim liek savam Uldim drāmas lielākā

daļā kā pa tumsu grābstīties. , Līdz trešā cēliena

beigām Uldis dzenas pēc Barbas tikai tāpēc, lai viņai

atspītētu par to, ka tā ievainojusi viņa pašmīlību,

viņam rokā iekodusi, aizmukusi un Vēlāk piegriež

kroplim Gatiņam vairāk uzmanības, nekā viņam.
Trīs cēlienus cauri Uldim absolūti nav iespējams pret

Barbu kaut ko noteiktu just; jo viņš taču to nav

nemaz vēl vaigā redzējis. Visa Barbas meklēšana

notiek aiz kāres viņai atspītēt, ko Uldis pats atkārto

tiku tikām:
„ .. .

viņa mani neturēs par nerru. Es
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viņai rādīšu mani, Uldi, kaitināt!" „Es tam skuķim

gribu kodīgu pirts garu uzlaist, ka viņai acis sarka-

nas nosūrstēs." (69. 1. p.). Kad Orta saka, lai mēģina
Barbu ar labu pierunāt, Uldis atbild: „Es to lūgties?
Tādu knīpu! Mani kaitināt, tu redz!" (71. 1. p.). „Es

jau viņu gan noķeršu, Atspītēšu spītniecei" (77. 1. p.).
„Tu spītē, es spītēšu, Tēvi saka viltinieci" (85. 1. p.).
„Man lai meita atsacītu, Mana prāta iegribēta?! Vai

ar labu, vai ar ļaunu — Būsi mana līgaviņa" (87.).
„Man gribas jokoties, Spītētājai atspītēt" (89.). Tā

tas velkas līdz 111 cēliena beigām. Liekas, nu taču

vajadzētu reiz lūzumam nākt, kur spītības vietā

nāktu tikpat īsta un dziļa mīlestība. Autors kaut ko

tam līdzīgu brīžam it kā gribētu rādīt, piem., 111 cē-

liena beigu skatā. Tomēr kaut cik pārliecinoši tas

viņam neizdodas ne tur, ne vēlāk kur citur, jo Ulda

rakstūrs vispār pārāk rupjš, brutāls, pat mežonīgs,
lai tas būtu spējīgs pacelties līdz tai lielajai mīlestī-

bai, kas cilvēkam liek nāvē iet. Viņa uzvaras ieroči

ir: spītība, rupja vara, nauda; gluži kā Orta par viņu
saka: „Pirkt par naudu, raut ar varu, — To tik zini,

tirgus viltnieks!" Tāds viņš arī paliek līdz pašām
drāmas beigām, kā to liecina kroplīša Gatiņa piekau-
šana pēdējā cēlienā un rupjā Barbas aicināšana laivā

priekšpēdējā skatā. Ja autors ar to gribējis rādīt

Ulda vīrišķību, tad viņš stipri pārrēķinājies, jo vīri-

šķība un brutālitāte ir divas diezgan viegli šķiramas
lietas. Protams, ka mums nav nekādas tiesības pra-
sīt no autora, kādus raksturus lai viņš tēlo, kādus

ne. Bet mums ir gan tiesības ko citu prasīt: lai viņš

paliek zināma rakstura izvedumā konsekvents, lai tā-

dējādi raksturs kļūtu pārliecinošs. Par Raiņa Uldi

to nu gan nevar sacīt. Šis Uldis, un īsta, dziļa mī-

lestība, ja pat mīlestības nāve, kā autors to beigās

mēģina rādīt, — tās ir pavisam nesavienojamas lietas.

Bez sacītā te krīt svarā vēl viens zīmīgs apstāklis.
Visa Ulda gražošanās notiek lielākā vai mazākā dzē-

ruma skurbumā. No paša rīta, kad Uldis ierodas
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maltuvē, viņš jau ir iemeties. „Vai! tu dzēris! Tava

mute nāvi dveš!" iesaucas Barba, kad Uldis grib viņu

skūpstīt. Dzerts tiek arī vēl nākamos cēlienos. Kad

111 cēl. Uldis atkal sāk dzert, lielīdamies Barbai at-

spītēt, tad Didzim liekas, ka Uldis, viņa „mīļais vīna

biedris", jau tādā stāvoklī, ka nav vairs droši pat
mātes priekšā rādīties (runāt par Zani). „Nedzer,

nedzer! izdarīsi vēl kādu muļķību!" „Apdomā, ka

tevi gaida māte ar Zani uz derībām," saka Didzis.

Tas notiek taisni pusdienas laikā. Ja nu paturam at-

miņā, ka visi pieci cēlieni norisinās vienā dienā, no

rīta tumsas līdz vakara tumsai, — tad skaidri re-

dzams, ka visa Ulda gražošanās notiek zem alkohola

iespaida. Pēcpusdienā (IV cēl.) viņš gan aplējis

savu biedri Didzi ar vīnu un solījies nekad vairs ne-

dzert, bet tas jau ir varoņa darbs, ko starp reibumu

un paģirām jo bieži pastrādā.

Tad nu iznāk šāds nostādījums: rupjš brutāls

„vīna brālis", kurš gandrīz visu dienu pavadījis skur-

bumā, vakarā grasās palikt par Romeo! Pārāk daudz

autors no mums prasa, ja viņš grib, lai mēs tam ti-

cam. Tāpēc arī Ulda dziesmai, drāmas beigās priekš-
karam krītot: Pūt vējiņi, dzen laiviņu, Aizdzen mūs

jūriņā! Jūras baltā augstumā! kritiski domājoša ska-

tītāja ausīs jāskan kā ironijai, kas atstāj drīzāk uz-

jautrinošu, nekā aizgrābjošu iespaidu. Tam jaun-

kungam varam ar mierīgu sirdi šo braucienu novēlēt:

atvēsināsies, pāries skurbums un paģiras — būs atkal

viss labi.

Tā tad radīt īstu, pārliecinošu mīlestības nāves

traģēdiju, — tas Rainim nav izdevies. Tomēr, bez

skaistā sedzacītes tēlojuma, vienkāršos skatītājus
drāma interesēs ar daudzajiem, mākslas ziņā nenozī-

mīgiem un liekiem raibumiem. — Drāmas uzvedums

var būt tekošā teātra sezonā notikums, bet mūsu li-

terātūras vēsturē — nē.
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V

Beigās vēl dažas piezīmes par drāmas stilu un

valodu. Šai ziņā, Rainis laimīgi nonācis tai pašā vietā,

kur reiz stāvēja Pumpurs un Ausēklis. Kā toreiz vi-

siem spēkiem pūlējās rakstīt un dzejot taut. dz. stilā

un īsti tautiskā valodā, tādā, kāda viņa uzglabājusies
mūsu gara mantās —, tāpat tagad dara Rainis. Viņa
drāmas valoda un stils viscauri liecina, ka autors no-

pietni un pamatīgi iedziļinājies mūsu daiņās, dabūjis
no tām daudz skaistu ierosinājumu, izzvejojis daudz

zīmīgu skaistu vārdu, no kuriem dažs labs tādā kārtā

var tikt ievests atkal mūsu literāriskā valodā. Autors

iet pat tik tālu, ka daudzās vietās drāmas dialogos

iepin veselus tautas dziesmu pantus, gluži tāpat, kā

to darīja Pumpurs dažos savos dzejojumos. Šim pa-
ņēmienam ir sava labā, bet arī ļaunā puse. Labā

tā, ka dažām vietām drāmā tiek pārliets īsts tautas

dzejas mirdzums. Ļaunā tā, ka pretstatā šim tautas

dzejas mirdzumam dažs autora paša darinājums iz-

liekas pelēks, smags, brīžam pat neveikls. Piem.:

Baibiņ, mīļo Baibaliņu,
Nu tad bēgsim prom no mājām.
Kā dūjiņas gaisā skrien,

Bēgsim, rokās saķērušies.

Jeb:

Ko tu nāc? Te nav ķēķis.
Te ir tautas sabraukušas.

Vai nāc pati rādīties?

Ja arī principā atzītu par pieļaujamu šādu gatavu
tautas dz. pantu izlietošanu patstāvīgiem literāriskiem

nolūkiem, tad tomēr vienu lietu gan autoram vaja-
dzēja ievērot: dot lasītājam iespēju redzēt, kur ir au-

tora paša darbs, kur tapinājums — gatavā tautas

dziesma, atzīmējot pēdējās citātu pēdiņām. Jo tā kā

iepītie t. dz. panti pa lielākai daļai nepieder pie po-

pulārajiem, tad lielais vairums lasītāju noturēs tos
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visus par Raiņa oriģināliem. Urt ja arī šinī jautā-

jumā domās varētu būt dažādas, tad par kādu citu

līdzīgu Raiņa paņēmienu jāizsakās katēgoriski ne-

atzinīgi: tā ir patvaļīga tautas dziesmu plucināšana
un parodēšana pēc acumirklīgām dialogu vajadzībām.
Barona tēva daiņu krājums tagad mums ir galīgs tau-

tas dziesmu kanons. Bagātie variāciju materiāli dod

iespēju katru pantu piemērot visdažādākām vajadzī-
bām. Rainis tomēr neatrod par vajadzīgu, ar to rē-

ķināties: viņš, kur iepatīkas, pārtaisa personas, maina

vārdus; ņem no panta 2 pirmās rindas, pats pēc va-

jadzības pietaisa pēdējās, vai atkal 2 savām rindām

pieliek galā 2 t. dz. rindas v. t. t. Pievedīšu dažus

piemērus:

Tautas dz.:

Spoža zvaigzne grozījās
Pa ziliem debešiem;

Tā grozās mans prātiņš
Ar tautām runājot.

(L. D. 15032.)

Rainis:

Spožas zvaigznes grozījās
Pa ziliem debešiem:

Dod man vienu, tev paliks
Visai naktij gaišumiņa.

(Uldis uz māti, rādīdams

uz meitām, 34. 1. p.)
Tautas dz.:

Meitu māte, meitu māte,

Saderim, saderim!

Tev pieder rožu dārzs,
Man tā rožu ravētāja.

(L. D. 14761.)
Rainis:

Meitu māte, labunīte,

Nāc uz pusēm dalīsim:
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Tev palika rožu dārzs,

Dod man rožu ravētāju.

(Uldis, 34. 1. p.)
Tautas dz.:

Kalnā leju iestāvēju
Ar tautieti runādama.

Viņš teic savu goba zemi,
Man žēl tēva, māmuliņas.

(L. D. 14922.)

Rainis:

Kam tev redzēt to meitiņu,
Kad tev es izredzētā?

Kalnā leju iestāvēju
Ar tevīm runādama.

(Zane, 60. 1. p.)

Un šie piemēri nav vienīgie. — Jāatzīstas, man

ļoti neomulīgi tādam iecienītam dzejniekam, kāds

Rainis, šādus pārmetumus taisīt. Tomēr šādu rīcību

par korrektu gan nevar saukt. Rainis pats ir daudzu

skaistu dzejoļu autors. Ko viņš teiktu, ja kāds drāmu

rakstot taisītu dialogus no viņa pantiem, tos šādi ap-

strādājot un pat neieminoties, ka tie viņa?! Tautas

dziesmas arī noteikts literārisks īpašums. Un taisni

tāpēc, ka viņu autors visa tauta, tās vēl daudz vai-

rāk cienījamas. Tās mums pat svētas.
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Mākslas attiecības.

Ievadam.

Bībeles nostāstā par seno paradīzi tiek runāts par

„tekošu ūdeni", kas iztecējis dārzu slacināt un no

turienes sadalījies četrās lielās upēs, kuru vārdi ir:

Pizona, Giona, Idiķela un Frata. Tās tad arī piešķī-
rušas izredzētajam zemes stūrītim pasakainās dabas

bagātības un krāšņumu. Ādamam, bez šaubām, tur

bijusi dikti smuka dzīve, ārpus Darvina teorijas liku-

miem, tā kā tikai jānožēlo viņa politiskā īsredzība,

kurai pateicoties viņš līdz ar savu ziņkārīgo madā-

miņu no turienes ticis iztriekts. Tas nu gan ir bē-

dīgi, tomēr pilnīgi cerību zaudēt viņa pēcnācējam nav

pamata. Jo cilvēks pēc savas dabas ir paradīzes ie-

mītnieks un bez paradīzes viņš nevar iztikt. Para-

dīze ir aiz viņa un paradīze ir viņam priekšā. Pa-

radīze ir tālā pagātne — atmiņās, mītā; un paradīze
ir tālā nākotnē — sapņos, utopijās, cerībās. Tikai

tagad pašreiz viņas nav. Tagad pašreiz cilvēks atro-

das ceļā uz paradīzi. Un viņš tic, ka izvēlētais ceļš

viņu nevils, cik garš un grūts tas arī būtu, jo cilvēks

jau ir atradis to brīnumus darošo „tekošo ūdeni", kas

gluži tāpat kā toreiz, sadalās četrās lielās upēs un

liecina par izvēlētā virziena pareizību. Šis tekošais

ūdens ir: cilvēka radošais Gars. Bet to četru brī-

nišķīgo upju vārdi māksla, zinātne, reliģija un filo-

zofija.
Ja iesākto salīdzinājumu gribētu tālāk vērpt, tad

varētu sacīt, ka katrs cilvēks, kurš dzīvē neapmieri-
nās ar to vien, ka viņš veģetē, — pūlās kā nekā tikt

uz priekšu un tuvāk kārotai paradīzei gar vienu šo

upi, pa viņas nelīdzeno krastu, noguruma brīžos sevi
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aizvien stiprinādams ar tās spirdzinošo valgmi. Tur

nu nebūtu nekā sevišķa. Bet lieta kļūst interesan-

tāka, ja gadās redzēt, ka katrs no šiem četru ceļu

gājējiem — jeb pareizāki, šo gājēju vadoņiem: māk-

slinieks, zinātnieks, filozofs un priesteris — savu ceļu

atzīst par taisnāko un īstāko uz laimes zemi; iedomā-

jas to pilnīgi neatkarīgu un atšķirtu no citiem un aiz-

mirst, ka visas šīs upes ir viena „tekošā ūdeņa" (ra-
došā gara) nozares, kurām tomēr ir kāds kopējs gala

mērķis un kuras arī pēc sadalīšanās un nošķiršanās

pilnīgi tomēr nav šķirtas: sīkas mazas urdziņas un

tērcītes šur un tur sūcas un velkas no vienas lielās

straumes otrā, neļaudamas tā nekad aizmirst galve-
nās, vēl nedalītās straumes varenību un daudzpu-
sību.

Atmetot gleznaino salīdzinājumu, redzam, ka stā-

vam interesanta problēma priekšā par cilvēka aug-
stāko garīgo disciplīnu — mākslas, zinātnes, filozofi-

jas un reliģijas — savstarpējām attiecībām. Bet te

nu mums jau pašā sākumā jāatsakās no vilinošās

domas, šo problēmu vispusīgi iztirzāt. Mūsu mērķis
būs: sekot tikai vienai upes straumei — mākslai —

un novērot tad, kādas ir sīko tērcīšu saites taisni vi-

ņai ar pārējām lielajām straumēm. Tā tad mākslas

attiecības pret: zinātni, reliģiju un filozofiju šī vārda

plašākā nozīmē, ieskaitot arī ētiku un estētiku, resp.

praktiskās tikumības normas un praktisko mākslas

teoriju piemērošanu jeb kritiku, lai tad beigās varētu

visu savilkt kopskatā, aplūkojot mākslas attiecības

pret visu dzīvi.

Bet pirms sākam šos atsevišķos jautājumus tuvāk

aplūkot, minēšu dažus vārdus par mākslas attiecī-

bām — par viņas atkarību jeb neatkarību — vispār.
Ir daudz tādu izglītotu cilvēku mākslas cienītāju,

kuriem piemīt ērmotas bailes no tam, ka mākslu mē-

ģina vest kādos sakaros jeb attiecībās ar citām ga-

rīgām disciplīnām, piem., zinātni, tikumību, vai, bei-

gās, ar pašu ikdienišķo praktisko dzīvi. Viņiem lie-
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kas, ka ar šādu sakaros vešanu jeb atkarības uzrādī-

šanu tiekot aizkārta un mazināta mākslas cieņa, un

iznīcināta viņas patstāvība jeb autonomija. Šis —kā

tas skaidri redzams — pēc savas dabas it kā aizsar-

gāšanās un atgaiņāšanās uzskats, ir attīstījies zem pa-
visam pretējā uzskata iespaida, pēc kura mākslai tiek

pilnīgi noliegta katra patstāvība, neatkarīgā valdniece

tiek pārvērsta visnožēlojamākā kalponē, kura ne-

drīkst neviena brīva soļa spert: viss iepriekš noteikts,

atkarīgs; visa māksla — dzīves kopējo „apstākļu pro-
dukts".

Es nešaubos, ka dažreiz šo pretējo uzskatu aiz-

stāvjiem ir tikai labi nodomi un par viņu sajūsmību
jāizsakās ar atzinību. Retos karstos cīņas brīžos,
kad nav vietas mierīgai un lietišķai pārdomai, īsas

paroles nepieciešamas. Bet ja šādas īsas, kritiski ne-

pārbaudītas paroles sāk atkārtot kā absolūtu patie-
sību, tad tā ir vai nu neciešamas kūtrības, vai nožē-

lojamas gara nabadzības zīme. Uz tām nevar citādi

skatīties, kā uz rupju aizspriedumu un māņticību.
Un liekas, ka ir laiks arī mākslu cienīt un runāt par

viņu bez māņticības.
Tad kāda tad nu ir īsti tā māksla: atkarīga vai

neatkarīga? vai viņa valdniece vai kalpone? Par

šiem jautājumiem runājot, vienmēr jāizšķir* divi mo-

menti: kauzālais jeb cēloniskais, un teleoloģiskais jeb
nolūka.

Piegriezīsimies papriekš pirmajam — cēloniskai

atkarībai.

Vieglākas saprašanas dēļ lai man ļauts ņemt kādu

vienkāršu piemēru. Lūk, vārtu priekšā zaļo milze-

nis simtgadu ozols. Ja viņu nocērt — iznāks savi 10

vai vairāk vezumu malkas un zaru. Bet no visa tā

viņš taču nav ne adatas gala lieluma, tā sakot, pats
no sevis radījis. Visu šo vielas vairumu viņš ir ņē-
mis vai nu saknēm no zemes, vai lapām no gaisa.
Un tomēr taču neviens neņemsies apgalvot, ka šis

ozols nebūtu patstāvīgi audzis. Jo ko tad nozīmē
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augt? Neko citu, kā to: zināma dzīvības jeb organi-

zējošā enerģija izvēl un uzņem sev vajadzīgās vielas,

pārstrādā un izbūvē tās pēc sava īpatnēja veida un

iekšējiem veidošanas likumiem, kuri tālāk vairs nav

ne analizējami ne izskaidrojami. Neviens zinātnieks

neizskaidros, kāpēc ozola sēkla slēptā enerģija veido

taisni ozola lapu, bet liepas sēklas — liepas lapu.
Tā tad: vai tad nu tas ozols ir atkarīgs vai neat-

karīgs no savas apkārtnes? Bez šaubām viņš ir at-

karīgs, jo kur tad citur viņš būtu dabūjis visas tās

vielas, no kurām viņš pastāv! Tikai šī atkarība nav

viņa patstāvības noliegšana, bet gan tās pilnīga ap-

stiprināšana; tā pierāda jo gaiši: ja ļauj tādai un

tādai, zināmu īpatnību sevī nesošai dzīvības enerģijai
brīvi darboties, tad viņa no tādām un tādām vielām

izveido pavisam ko citu, jaunu, kas agrāk nebija un

kas citādi nekā nebūtu varējis rasties.

Uz mata šāda ir arī radošā mākslinieka atkarība

un neatkarība, brīvība un nebrīvība, zīmējoties uz

visas pārējās dzīves elementu kopsummu. Radošais

mākslinieks ir organizējošs princips, pilns neizsmeļa-
mām varbūtībām. Viņš un viņa māksla kauzālā ziņā
ir atkarīgi un neatkarīgi reizā, kā viss, kas dzīvs,

veidojas un attīstās pēc mūžīgiem attīstības liku-

miem. Organiskais likums ir augstākais visas dzī-

ves likums, un reizā ar to arī radošā mākslinieka un

mākslas likums un pēdējais izskaidrojums.

Līdzīgā kārtā atrisinās jautājums par mākslinieka

un mākslas nebrīvību teleoloģiskā ziņā. Arī še no

vienas puses tiek jo karsti aizstāvētas domas, ka

māksliniekam jārada pilnīgi brīvi, mākslas darbam jā-
būt vispirms netendenciozam; no otras puses

— ka

mākslai jākalpo dzīvei, ka īsta māksla vienīgi tā, kas

izpilda šo prasību.
Tad kāda tad nu ir īstā māksla: brīva vai ne-

brīva? Kādējādi rada īstais mākslinieks: ar nolūku

kalpot dzīvei jeb bez šāda nolūka?

Atgriezīšos pie augšējā piemēra. Tas pats ozols
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augot — tam nu gan varēs katrs ticēt — nemaz ne-

bija parūpējies par to, ka taču tiem mīļiem ļautiņiem
varētu sagādāt krietnas un izturīgas mēbels, nažu

spalus un cirvju kātus, krietnu kamīna malku v. t. t.

Bet kad nu viņš reiz ir izaudzis, tad, kā piedzīvojumi

rāda, viņš aizvien kalpo vienai vai otrai no šīm va-

jadzībām. Tāpat ābele pavasarī ziedot necik nedomā

par to, lai tiem apkārtstaigājošiem divkājiem tiktu

rudenī garšīgas ābolkūkas un debešķīgs kompots. Bet

ka viņas āboli tiek šādām vajadzībām izlietoti, ir

fakts, pie kura mēs katrs esam kādreiz bijuši līdz-

vainīgi.
Tā tad pilnīgi brīvas augšanas jeb veidošanās re-

zultāts kalpo šauri norobežotam praktiskam mērķim.
Tā tad šī augšana ir bijusi reizā: pilnīgi brīva un arī

atkarīga teleoloģiskā ziņā.

Līdzīgi tas ir ar īsta mākslinieka radīšanu un viņa
darbu. Bez šaubām, īsts mākslinieks radīs brīvi, un

tikai tāds ir šī vārda cienīgs. Bet kad viņa darbs

jau pabeigts, viņš kļūst par zināmu faktoru cilvēcis-

kās sabiedrības dzīvē, un viņam, tā tad, aizvien dzīvē

kaut kāda nozīme — sabiedriska, ētiska vai kāda cita.

Jo ja jau viņš būtu absolūti neatkarīgs, ja viņam ne-

būtu ar dzīvi nekādu pieskaras punktu, tad viņš, tā

sakot, karātos gaisā; tad mums, kas dzīvojam uz ze-

mes, nebūtu ar viņu nekādas daļas. Tāda māksla

varētu būt nozīmīga, varbūt, priekš gariem, bet ne

reāliem cilvēkiem.

Zināms, no tā nebūt neseko, ka māksliniekam visā

savā dzīvē un arī radīšanas starpbrīžos jābūt tikpat

neapzinīgam kā augošam kokam. Mākslinieka psī-
chika sukcesīvā kārtībā pildās dažādiem apziņas
stāvokļiem. Pēc radīšanas akta (it sevišķi koncep-
tīvā, ne izveidojošā, jo pēdējā jau lielu lomu spēlē
kritiski vērtējošais prāts) mākslinieks var tikpat gaiši

apzināties sava darba svaru un nozīmi, kā kurš katrs

cilvēks. To aizvien sapratuši un apliecinājuši īstie

lielie mākslinieki, kuriem piemitušas pietiekoši asas
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savu psīchisko procesu novērošanas spējas. Šoreiz

pievedīšu tikai kādu Poruka atzinumos, kurā viņš
runā par savu „Druvienas sila ezera nolaišana un

svētceļojums uz Linteni" izcelšanos:

„Tagad darbs iznāk it kā tendenciozs, domāju:

tajā tēlota techniskās kultūras cīņa ar pirmatnējo
dabu un mežonību. Bet toreiz, kad manīm piepeši
naktī uznāca šī darba ideja, kad es ieraudzīju Meža

tēvu ar sūnu bārdu, ar lūku jostu, ar kārpaino mēli,

kuru kultūra dzina no viena sila otrā, kad Sila ezeru

nolaižot Ūdens mātei vairs nebij slēptuves un tās zil-

gani bālos plikos plecus un kailo muguru apmēdīja
dūšīgie kultūras grāvrači, — tad manīm tā bija dvē-

selē, it kā kad es dzīvotu zaļos kokos, un dzelmēs

slīkstošos ūdeņos līdzi varenajā dabas spēkā."*) Ap-

brīnojami ass, vienkāršs un skaisti atstāstīts novēro-

jums, kurā jo gaiši apzīmēti abi mūsu augstāk aprā-
dītie momenti: apzinīgais un kritiskais „tagad" —

pēc radīšanas akta; un neapzinīgais intuitīvais «to-

reiz" — pats radīšanas akts. — Tādējādi mums jā-
saprot radošā mākslinieka un viņa darba teleoloģiskā
atkarība.

Pēc šīm vispārīgām piezīmēm varam stāties pie
sākumā minēto jautājumu tuvākas aplūkošanas.

1. Māksla un zinātne.

Māksla un zinātne — šie vārdi tik bieži tiek lie-

toti viens otram blakus, ka dažkārt liekas — tie ap-
zīmētu divas aizvien kopā saderošas lietas; divas

dvīņu māsas, kuras tik līdzīgas viena otrai, ka grūti

pat tās izšķirt, un ka tādēļ līgavainis, kas pēc vienas

prec, bet otru dabū, — jutīsies vēl mazāk pievīlies
kā vecais Jēkabs, kas Raeles vietā dabūja Leu. Ja

kādu raksturojot grib it sevišķi izcelt viņa inteliģenci

*) Kada vēstule Viktoram Eglišam, Poruka kopotos rak-

stos, Golta izdevumā.
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un garīgās spējas, tad netiek aizmirsts uzsvērt: viņš
dzīvi interesējas nar mākslu un zinātni! Kad zīlējam
savas tautas nākotni, atceroties viņas nenozīmīgo
lomu pagātnes vēsturē, — tad, atzīdami, ka politiskā
dzīvē arī no nākotnes viņai nekas nav gaidāms, mie-

rinājām sevi ar to, ka savu nemirstības vārdu viņa
runās mākslā un zinātnē. Un' tā vēl daudz citos ga-

dījumos.
Patiesībā gan ne nu tā labā satiksme, ne arī vie-

nādība starp šīm abām māsām ņe tuvu nav tāda,

kā parasti mēdz domāt. Un, ja jau par kādu vienā-

dību starp viņām abām vispār varētu būt runa, tad

tā, varbūt, pastāv tikai iekš tam, ka abas viņas augsta

dzimuma, īstas aristokrātes un viena tēva — cilvēka

radošā Gara -— bērni. Turpretim viņu raksturos,

darbībā un tuvākajos (ne beidzamajos, transcenden-

tālos) nolūkos vairāk pretešķību, nekā vienādību.

Arī viņu savstarpējā satiksme, tā sakot, „mājas dzī-

ve", ir drīzāk naidīga kā draudzīga.
Nu rodas jautājums: kādēļ tas tā? Vai tam nav

tikai „tīri cilvēciskais, pārāk cilvēciskais" — jeb pa-
reizāki, varbūt: sievišķīgais, pārāk sievišķīgais — cē-

lonis: tiekšanās pēc pirmās lomas, pirmās vijoles
kultūras Orķestrī? Ka dažreiz šādām tieksmēm arī

savs svars šo savstarpējo attiecību izkopšanā, to pil-

nīgi gan nevarēs noliegt. Tikai puslīdz droši var

teikt, izšķiroša nozīme šiem faktiem piekrīt tikai

diletantu starpā, tā vienā kā otrā specijā. īsts māk-

slinieks un īsts zinātnieks vienumēr stāv pāri šā-

diem motīviem. Šīs nesaticības cēloņi tā tad meklē-

jami dziļāki.
Katras darbības -— vienalga, vai tā fiziska vai

psīchiska — dziļākā būtība izteicas un kļūst sapro-

tama šīs darbības rezultātā, kas darbībai norisinoties

tiek vairāk vai mazāk apzinīgi sajusts kā viņas mēr-

ķis. Tādēļ arī šai gadījumā derēs uzstādīt īsu no-

teiktu jautājumu: pēc kā cenšas māksla un pēc kā

cenšas zinātne, resp. mākslinieks un zinātnieks? Uz
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šiem jautājumiem viegli dot tikpat īsas un noteiktas

atbildes: zinātne cenšas pēc patiesā, māksla — pēc
skaistā. Un nu dziļāki iespiežoties abu šo lietu bū-

tībā, kā arī salīdzinot līdzekļus, kādiem tiek strādāts

viņas iegūstot, mums diezgan viegli kļūst saprotama
minētās pretešķības izcelšanās.

Zinātnieks grib atzīt un viņa darbība norisinās

cilvēka racionālo spēju aplokā; mākslinieks grib just
un viņa darbība norisinās emocionālo spēju aplokā.
Zinātnieks tiecas pēc jēdziena, bet jēdzienu izveido-

šanas ceļš ir abstrakcija; mākslinieks tiecas pēc fan-

tāzijas radīta plastiska veida, tēla, — bet tas panā-

kams tikai caur konkrētizēšanu. Pat tai zinātnes no-

vadā, kur zinātnieka uzmanība saistīta pie konkrē-

tām lietām un parādībām, tas ir: pie zinātniskas

faktu novērošanas, viņu sakrāšanas un reģistrēšanas,
— zinātnieka izturēšanās ir pavisam pretēja tai, kā

izturās pret konkrēto tiešamību mākslinieks: zināt-

nieka ideāls ir novērot visu, cik vien iespējams ob-

jektīvi, izslēdzot katru personīgo elementu; māksli-

niekam, turpretim, nav lielāka prieka, kā tas, ja no-

vērojot ārpasauli viņā mostas pavisam subjektīvas

sajūtas un refleksi, Dievs dod — taisni tādi, kādi

vēl nevienā citā nav modušies, bet tomēr varētu mo-

sties. Zinātnieku interesē reālās esamības tīri kvan-

titatīvā puse, visu novēroto viņš cenšas mērot, svērt,

apzīmēt lielumos un skaitļos: saulaina diena un lie-

taina diena astronomiski ir divas pilnīgi vienlīdz

vērtīgas dienas, jeb kā kāds garzobis vācietis ironizē:

divas bikšu pogas un divas zābaku pogas ir četri;

friziera ziepju bļodiņa, lietus sargs, ielas vazaņķis
un Ģēte — arī četri! Patiesībā tas nebūt nav tikai

sarkastisks joks: vācu intellektuālistu valodā jūs to

bieži dzirdēsiet, ka cilvēkus, kuri aptvēruši un sevī

nesuši, tā sakot, visu universumu, apzīmē vienkārši

„der Fall" — der Fall Weininger, der Fall Nietzsche

v. t. t. Bet kur zinātniekam tā tikai „ein Fall", tur

māksliniekam vesela pasaule, jo mākslinieku interesē
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tikai kvalitatīvais, kas nav ne mērojams, ne sare-

dzams, un tādēļ gadījums, kur izteicas kvalitatīvā

pilnība, priekš mākslinieka ir tāda pat bezgalība, kā

kvantitatīvā, tas ir: viss universums, priekš zināt-

nieka. Tā kļūst saprotams Hugo von Hofmanstāla

paradokss: ja dzejniekam laimējoties uzrakstīt māk-

slas ziņā pilnīgu pantu, tad tas esot tāds pats noti-

kums un tikpat svarīgs priekš visas tautas, kā jaunas

provinces iekarošana pēc daudz asiņainām cīņām.

Zinātniskā pētīšanā un atziņā vispār aizvien var

izšķirt sekošos trīs galvenos momentus:

1) Kāda ir zināmas lietas jeb parādības būtība,

cik tālu tā pieejama kvantitatīvai analizei? Meklē-

jot atbildi uz šiem jautājumiem, zinātnieks sadala

priekšmetus un funkcijas vienmēr sīkākās sastāv-

daļās, nonākot tā beidzot līdz orgāniskai šūniņai, ķī-
miskam elementam, molekūlām, atomam, elektro-

nam vai beidzot pat tīri metafiziskiem enerģijas,
ētera un citiem jēdzieniem. Spekulatīvi šo ceļu ir

gājis jau atomu tēvs Demokrits, kurš savukārt, kā

daži domā, arī nav bijis gluži patstāvīgs, bet stāvējis
zem indiešu tradīciju iespaida; ar eksaktas pētīšanas
palīdzību to pašu iet mūsu dienu zinātnieks un ir

lepns uz saviem ārkārtīgiem panākumiem.

2) Kādi ir zināmas lietas jeb parādības cēloņi; jo
no nekā nekas nevar rasties. Izzinot cēloņus, izpētot
tos un iegūstot varu pār tiem, zinātniekam kļūst sa-

protama lietas rašanās un viņš paliek par dabas

spēku kungu un kalpinātāju. Un beidzot, it kā šīs

pašas atziņas otra puse.
—

3) Kādas, savukārt, sekas var radīt zināmā lieta

jeb parādība.
Tā tad: būtība, cēloņi un sekas. Kad zinātnieks

skaidrībā ar šiem trim momentiem, tad viņš saka, ka

lieta izpētīta.
Mākslinieks, turpretim, neprasa ne pēc būtības,

ne cēloņiem, ne sekām; viņam pilnīgi pietiek ar to
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ēmocionālo estētisko baudu, kādu modina viņā zi-

nāma parādība jeb lieta ar savu ārējo veidu.

Nupat sacītā paskaidrošanai pievedīšu kādu vien-

kāršu piemēru. Pār mūsu galvām vēja straumē

plūst mākoņu blāķi. Kā skatīsies uz tiem zināt-

nieka acs, kā mākslinieka? Zinātnieks vispirms jau-
tās, no kā viņi pastāv: miglas garaiņi, sniega pārslas,
ledus adatiņas, krusas graudi — ? Tālāk: kāda ir

bijusi jeb kādai vajadzēja būt gaisa strāvai, lai taisni

šāda sastāva mākoņi varētu rasties? Un treškārt:

kādas var rasties no viņiem sekas: lietus, sniegs,
krusa, sausums, jeb vēl tālākas: laba raža, aizsmacis

kakls un iesnas, nopluzierēts jaunais uzvalks un sa-

mērcēti dzeltenie zābaki v. t. t.

Māksliniekam, turpretim, gar to visu nav nekādas

daļas. Viņu interesē mākoņu veids, apgaismojums,
mainīgie gaismas toņi v. t. t. Viņš atrod intensīvu

baudu, redzot tos kā tālus baltus kalnus, kas baltāki

par sniegu saulē mirdz, te kā dīvainus milzeņu stā-

vus, te kā lielas fantastiskas galvas, milzīgām izju-
kušām bārdām un matiem, te kā jūrā aizpeldošas
buras, te kā baltu klusu jēriņu pulku. Viņam pie-
tiek tikai ar skatīšanu, pēc iespējas subjektīvā uztvē-

rumā un ar tās radīto estētisko labsajūtu. Māksli-

niekam tādēļ dažreiz var būt no ārkārtīga svara tīra

illūzija, piem., skaista meža atspulga rāmā ūdenī.

Atceraties tikai Purvīša pavasara ūdeņus ar viņos
mirdzošām brīnišķīgām bērzu birzēm! Un prātā nāk

tā paša Purvīša nostāsts par viņa studiju ekskursi-

jām ziemeļu jūrā, kur viņš, ar laivu braucot skices

izgatavot, ne vienreiz vien bijis pat nāves briesmās.

Jā, tas ir īsts mākslinieks, kas estētiskas illūzijas dēļ

spējīgs pat savu dzīvību likt uz spēli!
Tā tad mākslinieks vispirmā kārtā meklē tikai

skaistumu. Tādēļ viņš, kā Šopenhauers saka, ir vien-

mēr pie mērķa, visur tur, kur viņa skaistuma sajūta
nav traucēta, kur tā ir pilnīga. Tādēļ arī māksli-

niekam daudz vieglāk sasniegt absolūto, galējo pil-
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nību, nekā zinātniekam. Absolūtas zinātniskas pa-

tiesības*) mums tiklab kā nemaz nav, ja par tādām

•neskaita tīri formālās matemātiskās un viņām vis-

tuvāki stāvošās, piem., astronomiskās zinātnes. Da-

žam labam sentimentālam zinātnes cienītājam tas,

bez šaubām, būs ļoti nepatīkami dzirdēt, bet visa zi-

nātnes attīstības vēsture to nepārprotami rāda. Zi-

nātnes visstiprākā puse ir taisni tā, ka viņa mūžīgi

nodarbojas pati ar savu kļūdu izlabošanu. Kas

priekš 10 vai 25 gadiem bij neapstrīdāma zinātniska

patiesība, nu jau vairs sen netiek atzīta par tādu.

Visas zinātnes patiesības, tā tad, ir relātīvas, bet bez-

galīgi nozīmīga un vērtīga ir viņas pastāvīgā tuvinā-

šanās pilnībai, absolūtam. Lūk, kādēļ mākslas darbi,

var būt nemirstīgi, tā sakot — mūžīgi, bet zinātnes —

nē. Nostādiet blakus Homēru un Aristoteļu: vai Ho-

mērs mūsu dienās nestāv tādā pat diženumā, kā

priekš vairākiem .gadu tūkstošiem? Bet kas ir pa-

licis pāri no Aristoteļa patiesībām un it kā zināt-

niskā pasaules izskaidrojuma — ? Tāpat stāv ar

18. gadu simteņa mākslu, un zinātni.

Pēc. visa sacītā liekas diezgan -skaidri redzams,

ka mākslas un zinātnes pašā dziļākā būtībā slēpjas

nepārprotams antagonisms. Tādēļ arī kļūst sapro-

tami tie rūgtie pārmetumi, ko zinātnieks taisa māk-

sliniekam, norādīdams, ka pēdējais ar nolūku cenšo-

ties aptumšot patiesību un dzīvot izdomām un fan-

tāzijas tēliem. Un šie pārmetumi nav nebūt radu-

šies tikai tagadnē, vienpusīgā intellektuālisma laik-

metā. Par viņa tēvu uzskatāms pats dievišķīgais
Platons, kura acīs pat Homērs neatrada žēlastību kā

patiesības aptunīšotājs ar izdomām. Caur to pašu

*) Jāpiezīmē, ka šai vietā, kā arī viscaur augstāk, kur

runāts par zinātni, galvenām kārtām esmu domājis eksaktās,

tagad- valdošās dabas zinātnes, kāmēr attiecībā uz tā sauktām

humānistiskām zinātnēm, sacīto dažā labā vietā būtu jāmo-
dificē, kas šai vietā tomēr nav iespējams, jo tas aizvestu mūs

par daudz tālu. • .
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arī izskaidrojams, ka dažiem visai augstu stādāmiem

zinātniekiem pavisam bērnišķīgi, pat kuriozi jēdzieni

par mākslu un viņas būtību. Pievedīšu mākslas dē-

finējumu, kādu izstrādājis slavenais ķīmiķis Vilhelms

Ostvalds, cilvēks, kurš uz vecuma dienām netikvien

sācis domāt par savas pelēkās dvēseles glābšanu, bet

jau grasās palikt par tādu quasi mesiju; paklau-
sāties: „Die Kunst ist die Kunst, auf kūnstlichem

Wege willkommene Gefūhle hervorzurufen." Pie

vislabākās gribas es nevaru atrast, kāpēc šis pats dē-

finējums nevarētu tikt attiecināts uz dušas pirti un

Maskavas desu, jo viņa taisni nav par daudz sāļa vai

ķiplokaina! Un beigās šis pats antagonisms var no-

derēt par izskaidrojumu tai jau dažkārt atzīmētai

parādībai, ka māksla un zinātne nekad pilnīgi ne-

uzplaukst vienā laikmetā, bet zinātnes ziedu laikmets

seko pēc mākslas ziedu laikmeta un otrādi. Tā, piem.,
prof. A. Šulcs savā mākslas vēsturē saka: „Mākslu

un zinātni nekad nav vienā laikā tautas sekmīgi pie-

kopušas, bet gan māksla iet zinātnei pa priekšu: zi-

nātne iegūst pilnu varu tikai tad, kad mākslas ziedu

laikmets jau pieder pagātnei, un jo vairāk zinātne

aug un iegūst nozīmi, jo vairāk tiek māksla atspiesta

atpakaļ. Abos laikos reizā neviena tauta nav nekā

liela radījusi." Zināms, šim uzskatam ir arī savi

pretinieki, tā, piem., pazīstamais H. St. Čemberlens

to sīvi apkaro. Bet ka viņā sava daļa dziļas patie-
sības, tam par vislabāko pierādījumu var noderēt

mūsu tagad pārdzīvojamais laikmets, kurš.bez' šau-

bām var būt un arī ir lepns uz saviem milzu panā-
kumiem zinātnes laukā, kamēr mākslas panākumiem
grūti ar tiem sacensties. . Tas arī saprotami no tīri

psīcholoģiska viedokļa: lielas kultūras strāvas un

idejas aizvien, tā sakot, suģestē jeb hipnotizē kultū-

rālās tautas un visu kultūrālo cilvēci. Tad visa tau-

tas interese, uzmanība un radošie spēki tiek ziedoti

tikai pašreiz valdošai strāvai jeb idejai, caur ko, kā

tas viegli saprotams, citi garīgās radīšanas veidi pie-
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dzīvo radošo spēku atplūdu un cieš no tam. Tā

mums jāsaprot tagadnes zinātnes virskundzība, ne-

aizmirstot arī, ka drīz še jānotiek lomu maiņai. Un

ka kaut kas tamlīdzīgs jau tagad gatavojas, to da-

žas raksturīgas laika zīmes diezgan nepārprotami
rāda.

Tā nu esam iepazinušies ar galvenajiem mākslas

un zinātnes nesaticības un pretešķības cēloņiem. Bet

kur nu paliek tās vienojošās saites, tās klusās ur-

dziņas, kas sūcas no vienas lielās straumes otrā, par

kurām sākumā mums jau bija runa? Liekas, tām

še nemaz nav vietas. Un tomēr tas tā nav. Ir

brīži, kaut arī reti, bet ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi,
kad abas šīs nesaticīgās māsas sniedz viena otrai

roku un iečukst kaut ko ausī. Un viena nekad vairs

neaizmirst, ko otra tai sacījusi.
Ir tādas zinātniskas patiesības, kas pārgroza pa-

šos pamatos cilvēka attiecības pret pasauli, dabu vai

dažiem mūžības problēmiem. Tādos gadījumos arī

mākslinieka psīcholoģija nevar palikt neaizkārta,

it kā hermētiski noslēgta. Un nopietnā pārmaiņa,
kas notikusi mākslinieka apziņā un uzskatos, atspo-

guļojas tad arī šā vai tā estētiskās emocijās un māk-

slinieka radītos darbos. Kā šādu piemēru varētu

minēt zinātnes nodibināto atziņu par heliocentrisko

sistēmu. Vai mēs varam jel pavisam vairs iedomā-

ties tai apziņā, kā būtu, ja mēs vēl tagad skatītos

uz mūsu zemi kā visa universuma galveno daļu un

viduspunktu, ap kuru rit saule un mēnesis, „kā dzel-

tains vaska ritenis." — ! Kādas neatsveramas, bez-

galīgas, varenības un daiļuma sajūtas reizā zvaigž-

ņotā debess mūsos modina tagad, kur mēs, kauču

apmēram, zinām viņas sastāvu un iekārtu! Un cik

nabadzīga, salīdzinot ar to, paliek tā bērnišķīgā sa-

jūta, kad skatījāmies uz zvaigznēm tikai kā uz mir-

dzošiem punktiņiem pie zilā debess audekla! Ne

mazāk nozīmīga priekš mums ir evolūcijas ideja,
kura sīkumos vēl aizvien var tikt dažādi korriģēta,
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bet kodolā jau ir palikusi par katra kultūras cilvēka

nepieciešamu piederumu. Te zinātnes gaismā ir ap-

stiprināts vecais, skaistais bībeles vārds (ja nemal-

dos — Zīraka, vai arī Zālamana): „visa dzīvība kopā
mocās un kopā nopūšas ar mums". Un taisni šai

atziņai ir priekš visgalvenākā estētiskā piedzīvo-

juma elementa — priekš iejušanās (Einfūhlung) —

neizsakāmi liela nozīme (blakus minot — arī reli-

ģiozā spēka viņā daudz vairāk, nekā ēbrēju mītā

par piepešo pasaules radīšanu). —
Arī dažas sīkākas

zinātniskas atziņas, kā, piem., iedzimtības ideja, ir

tikušas sekmīgi izlietotas mākslas nolūkiem, kā to

darījuši Ibsens, Zolā un citi.

Tā tad beigu beigās nav vis mums īsta iemesla

noskumt par mākslas un zinātnes savstarpējo nesa-

ticību: cilvēka gara bezgalība tomēr spēj viņas ap-
tvert un savienot. Un nāk brīži, kur jāatzīst, ka

abas viņas kalpojušas vienam augstākam mērķim:

garīgās pilnības iegūšanai.

2. Māksla un filozofija.

Tās attiecības, kādas pastāv starp mākslu un zi-

nātni, pa daļai turpinās arī starp mākslu un filozo-

fiju. Es saku: pa daļai, jo filozofijas izveidošanās

mūsu dienās tik daudzpusīga, viņas ceļi un mērķi
tik dažādi, ka grūti pat atrast to īpatnēji raksturīgo,
kas apzīmētu viņas dziļāko būtību un ko varētu

attiecināt uz visiem tagad pastāvošiem filozofijas
virzieniem.

Vistuvāki zinātnei nolūku un līdzekļu ziņā stāv

tā sauktā «zinātniskā filozofija". Tas ir filozofijas
virziens, kurš teicas dibinoties vienīgi uz tīro dabas

zinātņu ieguvumiem, kādēļ tad arī dēvējas par da-

bas jeb natūrālistisko filozofiju; teicas strādājot pēc
stingri zinātniskām metodēm un tādēļ grib, lai iz-

turās pret viņa ieguvumiem uzticības un nemaldības



102

ziņā ar tikpat nesatricināmu paļāvību un ticību, ar

kādu parasts skatīties uz eksaktās zinātnes patie-
sībām.

Tā kā šāds uzskats par minēto filozofijas virzienu

savas vienkāršības un reizā it kā absolūtās nemal-

dības dēļ izrādās par ļoti auglīgu seklā intellektu-

ālisma veicināšanā, kurš arī pie mums, it sevišķi

mūsu jaunatnē, sajūtams jau bīstami lielā mērā, —

te varbūt nebūs lieki ar pāris piezīmēm pie viņa tu-

vāk pakavēties..
Zinātniskā filozofija atzīst par katras patiesības

izziņas līdzekli vienīgi cilvēka abstrakti domājošu

prātu un zinātnisko pārbaudījumu. Patiess ir tikai

tas, ko par tādu atzīst prāts un tīrās zinātnes. Tā-

dēļ viss metafiziskais un transcendentālais, kā arī

citi cilvēka gara patiesības izziņas un atziņas veidi

atmetami vai nu kā gluži lieki, vai pat kaitīgi. Cē-

lonības likums ir tas visaptverošākais tīkls, kurā tve-

ras viss esošais — tiklab makrokosms, tās neskaitā-

mās pasaules un saules sistēmas, kuras mums liek

atzīt zinātne bezgalīgajā debess telpā, —kā arī

mikrokosms — cilvēka gars ar visām viņa spējām,
būtību, „dvēseli" v. t. t. Zinātnei ir viss pieejams un

tādēļ viņa un vienīgi viņa spējīga teikt absolūto pa-
tiesību un atminēt visas pasaules mīklas. Un tādēļ

Ernsts Hekels, viens no šī virziena pazīstamākajiem

priekšstāvjiem, uzsauc saviem domu biedriem: Kā-

dēļ dabas zinātnieki vēl ļauj metafiziķiem pļāpāt
(fazeln) par būtības un pirmsākumu (Ursprung) jau-

tājumiem? Dabas zinātne nav nebūt, kā parasts

domāt, nespējīga stāties pie šīm lietām. Kā zināms,

attīstības mācība, šī stingri zinātniskā teorija, spiež
dabas zinātnei rokā ieročus, ar kuriem var izdzīt

filozofus pat no viņu pašu darba lauka. Tās pašas
garīgās spējas, tie paši atziņu avoti, iz kuriem ro-

das dabas zinātnes, ir spējīgas un derīgas, ja mēs

tik gribam viņas izmantot — atrisināt visus patiesos
un interesantos problēmus, ap kuriem pūlās filozofi.
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Ja tad nu bez tiem jautājumiem, kurus var apstrā-

dāt dabas zinātnes, filozofi ietiepjas vēl ar citiem

jautājumiem, tad mēs varam noteikti pasacīt, ka šie

problēmi ir tukši un ka cilvēka garam vajaga at-

radināties tiem kādu nozīmi piešķirt. To vīru darbi,

kuri ir palikuši uzticīgi metafiziskiem jēdzieniem
un sakās viņus atjaunot un atdzīvināt, piešķirdami
tiem zinātnisku nokrāsu, — patiesībā ir tikai tās fi-

lozofiskās teorijas, kuras .vienīgi no zinātnes var

tikt smeltas un kuras iegūst tikai caur atsevišķo zi-

nātņu tiešo (unmittelbarer) rezultātu loģisku apstrā-
dājumu.

Tā Hekels. — Liekas, šis virziens pietiekoši skai-

dri raksturots.

Ko nu varētu pret to iebilst? Vispirms man jā-

saka, ka mans nolūks nevar būt dot šeit šī virziena

vispusīgu kritiku, bet tikai dažus aizrādījumus, cik

tāl minētam virzienam nozīme priekš māksliniecis-

kās radīšanas.

Apgalvot, ka eksaktai zinātniskai pētīšanai esot

pieejams viss' kosmoss visā viņa bezgalībā, — to ap-

galvot sirmam zinātņu vīram, kāds Hekels, ir apzi-
nāta aplamība. Tagad jau katrs vidusskolas skol-

nieks zin, ka teleskopam un mikroskopam savas ro-

bežas un līdz ar to, ka bezgalīgi lielais, resp. tālais

un bezgalīgi mazais nav tieši pieejams cilvēka eksak-

tai izziņai. Šai ziņā pat matēmatikā zaudē savu sa-

tura reālitāti, jo bezgalīgi lielie un bezgalīgi mazie

lielumi ir uz metafiziskām un nevis uz reālām esa-

mībām attiecināmi jēdzieni. No tā tad skaidri seko,

ka visai mūsu zinātniskās atziņas kopsummai, zīmē-

joties uz visu kosmosu, ir tīri fragmentārisks rak-

sturs, tas aptver, tikai, tā sakot, „viducīti", kurš pie
tam samērā ļoti mazs, kamēr abi gali paliek sveši.

Jo mums pazīstamā un mūsu izziņai daudz maz pie-
ejamā pasaule ar visām saules sistēmām, stāv-

zvaigznēm un putnuceļiem ir taču tīrais nieks pret
visu absolūto pasauli!
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Bet es jau manu sava gudrā lasītāja gudros smī-

nus:
„. . . na! bet šito taču runā

.. . «dzejnieks". Un

tad — ha — ha — vai to nu vajadzīgs vēl apgāzt.
Tā sadzejot jau var diez' kādas briesmu lietas, bet

kāda tām nozīme un cik tur reāla satura!" Lai ma-

nas izteiktās domas netiktu tādā kārtā kompromi-
tētas, ar steigu atdodu vārdu visreālākā prāta cilvē-

kam, pazīstamajam fizikas profesoram Chvolsonam:

„Šī „astronomiskā pasaule"*) attiecībā pret visu

bezgalīgo kosmosu nav ne tuvumā pielīdzinājama
tam, kas ir viena ūdens pilīte pret Kluso okeānu. Jo

lai gan Klusais okeāns satur sevī ļoti lielu ūdens pi-
lienu skaitu, tad tomēr pieņemot, ka kosmosā ir tikai

tikdaudz „astronomisko pasauļu", cik pilienu Klusajā
okeānā, mēs nonākam tūliņ pie aprobežotā kosmosa

jēdziena! ~Bezgalīgajā" kosmosā jābūt bezgalīgi
daudz vairāk „astronomiskām pasaulēm", nekā mūsu

saules sistēmā atomu, jo arī šo atomu skaits ir vien-

mēr tikai aprobežots. Kāda nozīme tad šai ziņā „vis-

attālākiem izpētītās telpas kaktiņiem"? Pasaules jū-
ras vismazākā lāsīte, jā, pat viens atoms nav vēl līdz

šim izpētīts, ja runā par bezgalīgo kosmosu." —

Tā izsakās par šo jautājumu eksaktās zinātnes

vīrs ar pasaules slavu. —

Tā tad tagad man būtu atļauts pieņemt, ka mans

asais izteiciens pret Hekeli pietiekoši pamatots, ja es

neredzētu, ka manam gudrajam lasītājam vēl viens

jo gudrs āķis: bet kāda tad visam tam nozīme priekš
mums, kas mēs dzīvojam stingri aprobežotā īstenībā

uz šīs niecīgās planētas un no visa tā nekā nezinām?

Pūlēšos atbildēt pēc iespējas īsi.

Beidzamajā laikā ļoti bieži — gan vietā, gan ne-

vietā — tiek runāts par universālismu, par univer-

sālo un kosmisko sajūtu. Pat dogmātiskie materi-

ālisti un „īstie" marksisti ne reti nonāk tādā

*) t. i. visi tie debess ķermeņi un telpa, kuri vispār pie-

ejami cilvēka novērojumiem ar vispilnīgāko tēleskopu.
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~švunkā", lai gan, tiem konsekventiem paliekot, viņu

pasaules uzskatā nevar būt tādām lietām vietas. Es

to saprotu kā raksturīgu simptomu tam, ka cilvēka

gars jūtas tagad pavisam piemocīts un nogurdināts
ar racionālismu un tādēļ instinktīvi kaut kā pūlas
rauties no tā laukā. Bez šaubām, šī kosmiskā sa-

jūta ir visdiferencētākais un visvērtīgākais cilvēka

garīgais piedzīvojums vispār, bet priekš mākslinieka

it sevišķi, kaut gan līdz viņai pacelties spējīgi tikai

samērā nedaudzi diženākie gari, un arī tie tikai re-

tos izņēmuma brīžos. Minēšu tikai dažus: Ģēte, šil-

lers, Šellijs, Uitmans, Puškins, Tolstojs, Dostojevskis,
Fets, Žorž Zandu. c. (no dzejniekiem); Šopenhauers,
Nīcše, Hartmans, Šellings, Solovjevs v. c. (no filo-

zofiem).
Bet nu šī universālā sajūta bez bezgalīga kosmosa

nav nemaz domājama! Jo būtu taču smieklīgi viņu
nostādīt atkarībā no tēleskopa, ierobežot, teiksim,

līdz tādai un tādai zvaigznei un sakarā ar tēleskopa
samēra attīstību, tad viņu žēlīgi drusciņ paplašināt.

Ja nu pēc Hekeļa un viņa domu biedru uzskata

šāds cilvēka gara afekts būtu iznīcināms kā «noveco-

jies" un nezinātnisks, tad reizā ar to būtu iznīcināmi

visi lielākie cilvēces ģēniji, vismaz pats vērtīgākais

viņos taisni mākslinieciskās radīšanas ziņā. Tad nu

pāri paliktu tikai zoologi ala Hekels: saprotams, ka

tad cilvēce drīz vien iznāktu zooloģiska (kustoņu pie-

lūdzēja) un cilvēka pārvēršana no „Dieva bērna"

~mērkaķa bērnā", nevien simboliski-evolūcioniskā,

bet arī tīri reālā nozīmē būtu šī virziena spīdošais
triumfs.

No sacītā diezgan skaidri seko, ka mākslinieka

izturēšanās pret šo filozofijas virzienu un viņa šauri

nacionālistiskiem nolūkiem var būt tikai negātīva;
interesēt tas var viņu tikai, tā sakot, vēsturiski, kā

tipiska laika parādība, vai arī apoloģētiskos (aizstā-

vēšanās) nolūkos, bet nekad pozitīvi būtiskā ziņā.
Varbūt tikai satīriķiem šie „dievu gāzēji" var sniegt
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daudz pateicīgu vielu. Tā, piem., ja ņemam to pašu
Hekeli un viņa tik populāro «Pasaules mīkla" (Welt-

rātsel), kura, kā pats Hekels lepojas, jau 1907. g.

bijusi izplatīta vairāk nekā 1.000.000. eksemplāros

(arī mūsu «zaļajā jaunatnē" stipri izplatīta un atzīta

kā augstākā gudrība un pēdējais zinātnes un filozo-

fijas vārds). Šai grāmatelē vecais zoologs tīras bal-

tas zinātnes vārdā kā kosas saplucina starp citu šā-

dus līdz šim par neatrisināmiem atzītus mūžības

problēmus: Kā radusies pirmā kustība? Kas ir dzī-

vība? Kas ir dvēsele? Kā radusies pirmā apzinātā

sajūta (Empfindung) ? Kas ir griba un t. t. Kā no-

pietnākie domātāji uz šiem mīklu «atminējumiem"

skatījās, nav vajadzīgs vairs tuvāki paskaidrot. To-

mēr vienu lietu viņi nevarēja noliegt: to autors bij

nopelniem bagāts zinātņu vīrs — biologs. Tik nu,

diemžēl, izrādās, ka šis zinātņu vīrs atļāvies sev pa-
visam nezinātniskus paņēmienus: runāt kā autori-

tāte visās eksakto zinātņu nozarēs (citādi arī, pro-

tams, tik plašus ārpus viņa speciālitātes stāvošus

problēmus nebūtu bijis iespējams «atrisināt"). Bet

kas nu iznāca? Tas pats minētais fizikas profesors

Chvolsons*) viņam pierādīja, ka tais vietās vien, kur

Hekels savus slēdzienus pamato uz fizikas zinātnis-

kiem likumiem, viņš ir pielaidis ne vairāk, ne mazāk,

kā 21 rupju aplamību! Bet kur nu vēl visas citas

eksaktās zinātnes! Kur nu vēl, beigās, pati filozofija,
kurā viņš no speciālistiem netiek atzīts ne par go-

dīgu diletantu! Un šis duļķojums mūsu jaunatnei
no garīgiem invalidiem un pakalpīgiem veikalniekiem

tiek sniegts kā pēdējā patiesība, kurai vienīgi drīkst

*) Skat.: O. D. Ghwolson. Hegel, Haeckel, Kossuth und

das zwolfte Gebot. Bez tam, — pēc' Hekela pavisam bēdīga
taisnošanās mēģinājuma iekš „Flugschriften des Deutschen

Monistenbundes", Heft 1, — tā paša autora: Zwei Fragen an

die Mitglieder des Deutschen Monistenbundes, Braunschweig,
1908.
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ticēt! Nē, beigās šī lieta tomēr nav tikai komiska

vien, bet pat traģiska. — Bet tas tā blakus minot.

Ja nu māksliniekam šī «zinātniskā filozofija" var

maz ko pozitīvu sniegt, tad tas vēl nenozīmē, ka māk-

slinieka attiecībām pret filozofiju jābūt tikai

noliedzošām. Identificēt zinātnisko filozofiju ar

filozofiju vispār ir acīmredzama nepareizība.
Zinātniskā filozofija ir tikai pēdējo gadu des-

mitu bērns un vienpusīgā prāta valdības un

iedomāto dabas pētnieku auglis, bet filozofija
kā tāda pastāv jau gadu tūkstošus. No tā arī

skaidri redzams, ka filozofijas vērtību un viņas sa-

tura nozīmi nenoteic tas, cik viņās tīro zinātņu at-

ziņu. Jo tāda gadījumā veco filozofisko sistēmu no-

zīme, kurās šo zinātņu elementu atrodam vai nu

nemaz, vai ļoti mazā mērā, līdzinātos nullei. Bet,

ka patiesībā tas nebūt tā nav, to sapratīs katrs, ja
atcerēsies kauču seno grieķu filozofiskās sistēmas.

Man šķiet, var droši sacīt, ka Platona filozofija, kura

iztikusi bez spektroanalizes rezultātiem, tagadnes
termodinamikas, enerģijas U. c. teorijām, saistīs pie
sevis patiesības meklējošo cilvēku prātus arī vēl tad,

kad Hekeļa un Ostvalda monisms jau sen būs «iz-

garojis".
Ka tas nu izskaidrojams?
Tam, bez šaubām, vairāki cēloņi. Viens no gal-

veniem būtu minams tas, ka cilvēka gars savā dziļākā
būtībā nav vis vienīgi ar prātu (abstrakti) atzīstošs,

bet arī pētošs, vērtējošs un gribošs. Šīs garīgās funk-

cijas darbojas diezgan patstāvīgi un prāta direktīvam

praktiskajā dzīvē padodas tikai retos, vairāk indife-

rentākos gadījumos. Pa lielākai daļai, turpretim,
notiek tā: ko es kā jūtoša, vērtējoša un griboša būtne

esmu atzinis par vēlamu vai nevēlamu, to prātam,
šim «advokātus diaboli", pēc tam jāpierāda. Tagad-
nes analitiskā psīcholoģijā šī doma nav nekas jauns.
Pat Nīcše, šis brīžam visnežēlīgākais dvēseles chi-

rurgs, to it gaiši aptvēris un izteicis: «Cik maz no-
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zīmes ir pašam dzimšanas aktam priekš iedzimtības,

tikpat maz ir instinktīvajam pretstats „nākt pie at-

ziņas", jo filozofa apzinīgā domāšana tiek vadīta un

virzīta zināmās sliedēs pa lielākai daļai no viņa in-

stinktiem." „Es tādēļ neticu, ka dziņa pēc atziņas
ir filozofijas tēvs, bet gan ka kāda cita dziņa izlieto

atziņu kā savu ieroci." Šī doma ir ārkārtīgi bagāta

dažādām konsekvencēm, bet es pie viņas še nevaru

sīkāki uzkavēties. Aizrādīšu, ka tikai ar viņas pa-
līdzību iespējams saprast daudzas mūsu dzīves dī-

vainības: kādēļ, ar vienām un tām pašām formālām

zināšanām apbruņoti, viens brālis parlāmentā sēd

galējos labos, otrs galējos kreisos; viens profesors
pilnīgs ateists, otrs

— dedzīgs dievticīgs; viens slu-

dina straujāko egoismu kā vienīgo praktisko mo-

rāli, otrs — gatavs „atdot savu dzīvību par brā-

ļiem". — Tīra, kaila abstrakta prāta atziņa nesatur

sevī gluži nekā vērtējoša. Bet pirms vērtēšanas arī

gribas darbībai nav dots nekāds virziens. Tā tad

vērtēšanā un gribas virziena noteikšanā piedalās kaut

kas intīmāks, tiešāks, personīgāks, nekā abstraktā

saprašanā. Še darbojas pats dzīvības straumē plū-
stošais nedalītais „es", kā pēdējā mēraukla. Pretim

abstrakti teorētiskajam, tas ir vērtību noteicošais

konkrēti praktiskais prāts. Šis tad nu ir tas, kas

stāv visu lielo filozofijas sistēmu paslēptos pamatos.
Un liels gars agrāk vai vēlāk nonāks pie mūžīgajiem
vērtību jautājumiem: kāda nozīme ir man un manai

dzīvei? Kas ir mana dziļākā būtība? Kāda nozīme

ir līdzcilvēkam? kāda visai pasaulei, visai reālai pa-

stāvēšanai, visam kosmosam? Kāds ir mans un vis-

pār cilvēka dzīves uzdevums? un kas man jādara, lai

šo uzdevumu piepildītu?
Dodot sakarīgas un sistēmatiski izstrādātas at-

bildes uz šiem un viņiem līdzīgiem jautājumiem, ro-

das filozofiskas sistēmas, kuru uzbūvē, kā veikls ar-

chitekts tiek nodarbināts teorētizējošais prāts. Tā

tad viņš patiesībā stāv ne pirmā, bet otrā vietā. Un
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tā, lūk, kļūst saprotams, kādēļ seno filozofiju sistē-

mas satur vēl tikdaudz vērtīga arī priekš mums, par

spīti to laiku tik nepilnīgām eksaktām zināšanām.

Salīdzinājumā varētu tā teikt, ka daudzās agrākās
filozofiskās sistēmās, salīdzinājot ar tagadējām, ci-

tāds kļuvis tikai tas materiāls, no kura viņas uzbū-

vētas, kamēr pats tās „modelis" — atziņas un vērtē-

šanas tips — palicis gandrīz tas pats. To, piemē-

ram, redzam, ja salīdzinājām Demokrita materi-

ālismu (400 g. pr. Kr.) ar 20. g. s. materiālismu.

Gandrīz viena un tā pati mašīna, vienreiz taisīta no

koka, otrreiz no dzelzs. Abas klab vienu un to pašu
klabienu: es esmu tukšs! manī nekā nav iekšā! es

nezinu, kas tas ir: dvēsele!? es esmu tik mašīna ar

nesmērētiem ratiem . . . pardon — atomiem! — Kam

gan šis klabiens nav pazīstams!
Tā tad nu šī cauri un cauri dinamiskā, jūtu un

gribas cauraustā vērtību filozofija paliek tā, kas

galvenām kārtām spēj interesēt mākslinieku. Prak-

tiskajā dzīvē mēs to parasti apzīmējam par pasaules
uzskatu filozofiju, kā pretstatu tīri teorētisko atziņu
abstraktā prāta filozofijai, kāda viņa parādās it se-

višķi gnoseoloģiskos un ar tiem ciešā sakarā stāvošos

jautājumos. — Bet kad par šo ir runa, tad māksli-

nieka attiecības pret viņu kļūst pavisam citādas. Tad

tikai vajadzīgs, lai filozofija un mākslinieka indivi-

dualitātes būtu radniecīgas savos pamatos, un filozofs

kļūst māksliniekam vislielākais draugs. Lūk caur ko ir

izskaidrojams, piem., Nīcšes, šī cauri un cauri gribas
(„Wille und Macht") un „visu vērtību pārvērtētajā"
filozofa ārkārtīgais iespaids uz moderno mākslu, lai

gan visā šai filozofijā nav it nekā jauna, gluži otrādi:

tā atkārto to visvecāko, jau aizmirsto, pagānisko.
Un, ja sāktum tālāk apskatīties, kādi vēl no jaunā-
kiem filozofiem atstājuši lielāko iespaidu uz mākslu,

tad bez šaubām rinda nāktu pie Šopenhauera, šī at-

kal tīrā „gribas" filozofa („Welt als Wille und Vor-

stellung"), lai gan še griba tiek vērtēta diametrāli
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pretējā nozīmē: nevis viņas piepildīšana vajadzīga,
bet galīga iznīcināšana. Šis pats piemērs — Nīcšes

un Šopenhauera pilnīga pretēja gribas vērtēšana —

mums jo gaiši rāda, cik veikli un padevīgi abstrak-

tais prāts prot kalpot kādam paslēptākam kungam,

jo abi filozofi neskopojas ar diezgan pārliecinošām

prāta argumentācijām, kaut gan pierādītas tiek dia-

metrāli pretējas «patiesības". — Tāpat diezgan droši

var sacīt, ka nākotnes prātu valdinieks būs Berg-

sons, šis visemocionālākais filozofs, drošais brīvās

gribas kareivis. — Gribas un vērtību filozofija stāv

arī modernā sociālisma pamatos. Tikai tā kļūst sa-

protama plašā — arī mākslinieku aprindās — aiz-

raušanās ar viņu. Bet arī šis virziens noder par jo

spilgtu piemēru tam, ka nabaga „advokatus dia-

boli" — prāts — pūlas pierādīt, brīžam pat brīnum

«zinātniski", to, — ko diktē apspiestās masas griba
un pašuzturēšanās instinkts. —

Lielie mākslinieki aizvien bijuši lielie dzīves filo-

zofi. Tā, piemēram, par Ģēti mēdz sacīt, ka grūti
esot izšķirt, kas viņā bijis lielāks: vai māk-

slinieks. Katrā ziņā filozofs viņā bijis pastāvīgāks
nekā mākslinieks. Tādi paši divdabnieki ir Tolstojs,

Dostojevskis, Ibsens, Poruks v. c. Filozofs ar māk-

slinieku še strādā it kā vienu darbu. Filozofs iziet

no tiešamības, vispirms no sava personīgā tiešā pie-

dzīvojuma un, meklēdams visā esošā un notiekošā

pēc stingras likumības, kāpj aizvien augstāk pa ab-

strakcijas un plašāku jēdzienu veidošanas trepēm,
līdz beidzot nonāk pie vienas vai nedaudzām univer-

sālām patiesībām jeb likumiem. Viens saka: visu

lietu dziļākā un īstākā būtība ir mūžīgās idejas (Pla-
tons), otrs — griba (Šopenhauers), trešais — griba

pēc varas (Nīcše), ceturtais — topošā evolūcija

(Bergsons), piektais — enerģija (Ostvalds) v. t. t.

Pēc šādu universālu likumu atrašanas tālāk nu

viņam vairs nav kur iet. Te nu mākslinieks uztver

filozofa pamesto pavedienu un vērpj viņu tālāk, tikai
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pretējā virzienā: no abstraktā atpakaļ pie konkrētā,

tā novezdams filozofa no dzīves it kā atsvešinājušos

atziņu atkal atpakaļ pie dzīves, jo filozofiskā patie-
sība, kā Butrū (Boūtroux) zīmīgi saka, esot tikai dvē-

sele bez miesas. Mākslinieks piešķir viņai miesu,

viņu konkrētizē, plastizē, dodams tai skatāmu veidu

šādā vai tādā sava darba varonī, tipā, raksturā. —

No dzīves šīs atziņas iziet caur filozofu, pie dzīves

viņas atkal atgriežas caur mākslinieku, un šis divkār-

tīgais radīšanas process (kas, protams, bieži notiek

vienā pašā personā — māksliniekā-filozofā) ir visva-

renākā radošā Gara zīmoga uzspiešana dzīvei.

Es neņemšos izšķirt, kurš no viņiem augstāki stā-

dāms un kuram piekrīt lielāka nozīme: filozofiem

vai māksliniekiem. Prātā tomēr nāk Hebbeļa, uz

mākslinieku zīmētie vārdi: «Dāvinādama cilvēkiem

mākslinieka veidojošās spējas, Dievība ir parādījusi
savu vislielāko pašaizliedzību."
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Māksla un kritika.

I

Ja nemaldos — tas ir Šillera vārds: kad Ceuss

bija radījis dzejnieku, tad no atlikušajām skaidām

viņš izveidoja kritiķi. Šis izteiciens raksturīgs vai-

rākās ziņās. Vispirms tajā diezgan skaidri izskan

vecvecais naids starp dzejnieku resp. mākslinieku

un viņa kritiķi; naids, kurš tiešām tikpat vecs, cik

veca individuālā mākslinieciskā radīšana un tai vien-

mēr un visur līdztekošā mākslinieka radīto darbu

kritiska vērtēšana — no sirmās senatnes līdz mūsu

dienām; naids, par kuru kāds literatūras vēsturnieks

zobgalīgi saka, ka pati daba esot radījusi dzīvē ne-

samierināmus ienaidniekus: kaķi un peli, vilku un

jēru, lapsu un zosi, kritiķi un mākslinieku. —
Bez

tam šais Šillera vārdos skaidri izteicas doma, ka

kritiķis katrā ziņā netikvien zemāku stādāms par

mākslinieku, bet vispār mazvērtīgs. Arī šī doma

ļoti populāra, un kā parocīgākais pierādījums viņas

apstiprināšanai tiek izlietots fakts, ka kritiķim ne-

esot patstāvīgas eksistenecs, ka viņš atkarīgs no māk-

slinieka: ja mākslinieks neradīs, tad arī kritiķim
nebūs nekā ko kritizēt; tā tad viņš zināmā mērā

esot tāds parazīta augs, kas ap citu spēcīgāku tīda-

mies, no viņa pārtiek un balstās uz to. Kaut gan

kritiķa īstā daba un nozīme vēlāk mums skaidrāki

kļūs redzama, tad tomēr arī te jau jāpiebilst, ka šāds

kritiķa vispārīgs novērtējums — cik patīkams māk-

slinieka pašmīlībai viņš dažu labu reizi arī nebūtu —

dibinās tikai uz aizsprieduma un pārprātuma. Nebūs

grūti pārliecināties, ka kritiķa un mākslinieka funk-

cijas tik dažādas, ka viņas — stingri ņemot — ne-

maz nav iespējams salīdzināt un vērtēt, tāpat kā ne-
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var lāgā salīdzināt, teiksim, rozi un sudraba tējka-
roti. Sevišķi daudz neizteic arī otrs motivējums, ka

visa kritiķa eksistence esot atkarīga no mākslinieka,

jo tikpat labi mēs varētu teikt, ka dabas zinātnieka

eksistence atkarīga no dabas: ja nebūtu puķu un

augu, tad nebūtu arī botāniķu; ja nebūtu dzīvnieku,

nebūtu zoologu; ja nebūtu debess ķermeņu, nebūtu

astronomu. Bet tā kā šo vīru nopelnus un nozīmi

parasti aiz šādiem motīviem nemēdz mazināt, tad nav

arī tiesības uz tāda pamata iznīcināt kritiķa no-

zīmi.

Bez šiem vispārīgiem aizspriedumiem pret kri-

tiku un kritiķi ir pazīstami vēl arī speciāli radošo

mākslinieku aizspriedumi. Radošais mākslinieks

bieži neieredz kritiķi un vispār mākslas teorētiķi
tādēļ, ka viņam liekas, it kā kritiķis un mākslas

teorētiķis gribot viņu mācīt — kas viņam jādara un

kas nav jādara. Un tas nu viņam nepatīk. Arī šis

uzskats dibinās tikai uz pārpratuma. īsts un nopietns

kritiķis (un mākslas teorētiķis jau pavisam nē) ne-

kad neuzstādīs par savu uzdevumu mākslinieku mā-

cīt: viņš grib galvenam kārtām tikai mākslinieka

radīto darbu saprast, ar prātu aptvert, darbojoties
ar vispārīgi atzītiem prāta disciplīnu līdzekļiem. Un

tā kā nav nevienas lietas un parādības pasaulē, par

kuru varētu teikt, ka cilvēka prātam nav tiesības

viņai tuvoties, tad arī mākslas darbiem nevar tādu

privilēģiju būt. Vai cilvēka prāts ir spējīgs aptvert
visu lietu dziļāko būtību — tas pavisam cits jautā-
jums. Tas būtu jautājums par prāta un jūtu (un
intuīcijas) atziņas robežām un vērtību. Atstājot to

še neiztirzātu, mēs tomēr varam ar pilnu tiesību

sacīt, ka katrā mākslas darbā ir sava puse (sevišķi

viņa formālā, objektīvā), kurā vienmēr iespējams at-

rast loģiski aptveramu un abstraktos jēdzienos for-

mulējamu likumību. Ja kritiķis atrod pie kāda māk-

slas darba šai ziņā iekšējas pretrunas un nesaska-

ņas, tad tomēr nevar sacīt, ka viņš mākslinieku grib
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pamācīt: viņš konstatē tikai faktus un izved uz tiem

dibinātus slēdzienus, tāpat kā dabas zinātnieks, kon-

statēdams anormālas vai pataloģiskas (slimīgas) pa-

rādības zināmas sugas robežās, atvasinādams dažā-

dus slēdzienus un teorijas, nebūt nepūlās dabu pa-
mācīt. Te vienīgi varētu būt runa par to, cik kritiķa

aizrādījumi dibināti vai nedibināti; cik viņa konsta-

tējumi un slēdzieni pareizi vai nepareizi; citiem vār-

diem: cik kritiķis bijis, spējīgs savu darbu veikt, vai

viņš bijis „sava uzdevuma augstumos". Ja šādi uz-

stāda jautājumu, tad zināms, paturot acīs tiešamību,

noliedzošām atbildēm būs biežāki vieta, kā apstipri-
nošām. No tāda viedokļa aplūkojot, piemēram, mūsu

latviešu mākslas, it sevišķi literātūras kritiku, bez

šaubām jāliecina, ka tā tādā mērā pagrimusi un iz-

virtusi (jeb, varbūt, pareizāki: neattīstījusies), ka tie-

sības saukties par nopietnu kultūras faktoru mūsu

garīgajā dzīvē tai tiešām apšaubāmas. Nerunāšu ne-

maz par tiem «kritiķiem", kuri producējas dažādās

provinču pilsētiņu lapelēs un kas reti kādreiz spējīgi
uzrakstīt trīs rindas bez 5 rupjām gramatikas vai

pareizrakstības kļūdām, bet tomēr bargi jo bargi
«kritizē" mūsu ievērojamākos rakstniekus un literā-

riskās jaunparādības. Tiem vēl būtu daudz, daudz

jāmācās, lai no viņiem iznāktu kautcik godīgi avīžu

reportieri. Ja arī par tiem nemaz nerunā, bet acīs

patura tikai tos jau vispār itin kā atzītos kritiķus,
uz kuriem zināmās un dažkārt diezgan plašās ap-
rindas klausās, izkopjot savus uzskatus par literā-

tūru un mākslu, — arī tad jāsaka, ka mūsu kritika

ir tāļu pakaļ palikusi mūsu mākslai un atrodas uz

daudz zemākas pakāpes, nekā tā. Cēloņu šai parā-
dībai daudz un dažādi. Minēšu tikai dažus no tiem:

1) no dabas vispusīgi apdāvinātu un visu aptvert
spējīgu individualitāšu trūkums; 2) pamatīgas, plašas
un vispusīgas sagatavošanās un izglītības trūkums;

3) mūsu šaurie apstākļi, kuros vienmēr starp kriti-

zētājiem un kritizētiem nodibinājās kādas tuvākas
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personīgas attiecības, vai nu draudzīgas vai naidīgas,
kas aizvien aptumšo bezpartējisko spriedumu un iz-

teicas vai nu „saslavēšanā" vai „sadošanā", un tādēļ

arī 4) īsta godīguma jeb kritiķa ētikas trūkums; un

beidzot 5) neseno straujo sabiedrisko cīņu iespaids
uz visu mūsu mākslas un literātūras dzīvi, kas no

mākslas kritikas ir iztaisījis dažādu politisku un sa-

biedrisku partiju propagandas līdzekli.

Atzīstot to visu pilnā mērā, atzīstot mūsu kritikas

pagrimušo stāvokli, mums tomēr nav tiesības noliegt
kritiku kā tādu, neatzīt kritikas vispār, jo nav labi

ar netīro ūdeni izliet bērnu iz vannas. Tādēļ arī

sākumā kritiķa aizstāvēšanai teiktie vārdi zīmējami,
tā sakot, uz ideālo kritiķi, kādu mums vēl. nav. Un

tas, kā jau teicu, mākslinieku nekad negrib mācīt —

tas grib tikai saprast, izskaidrot un vērtēt viņa

darbu; bet mākslinieks gan daudzreiz no tā var

mācīties, ja izrādās, ka viņa darbā ieviesušās un pa-

likušas nepamanītas šādas vai tādas kļūdas, nepilnī-
bas un iekšējas pretrunas. Arī vēsturiski tas apstip-,
rinājas, jo pa lielākai daļai mākslinieki ir aizvien

uzmanīgi sekojuši viņu darbu lietišķas kritikas ap-

spriedumiem un nereti uz to pamata ķērušies pat

pie ievērojamiem pārgrozījumiem un labojumiem.
Netrūkst gan, zināms, arī tādu, kuri par labām un

pareizām atzīst visas tās kritikas, kas viņus slavē,
kaut arī vislempīgākā kārtā, un par nepareizām vi-

sas tās, kas uzrāda viņu darbos kaut ko drusciņ ze-

mākstāvošu par absolūto pilnību. īstam kritiķim,
zināms, nav vajadzības rēķināties ne ar pirmajiem,
ne ar otrajiem. Viņa darbībā ir noteicoši citi bezper-
soniski pašā lietā slēptie tīras intellektuālas atziņas
dzinuļi. Mākslinieka personības tuvāka pazīšana
gan kritiķim var dažā ziņā atvieglot viņa darbu, pa-

līdzot viņam atrast tā saukto „psīcholoģisko fonu"

uz kura mākslas darbs radies. Bet šis siltais intīmais

tuvums nekad nedrīkst mazināt viņa objektīvā prāta
saltumu. Tādēļ īsta un liela kritiķa psīcholoģija ir
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ļoti sarežģīta, sarežģītāka, nekā lielā filozofa un lielā

dzejnieka psīcholoģija. Tādēļ arī vēsture, piem., pa-

gājušā gadusimtenī, var uzrādīt diezgan daudzus lie-

lus filozofus un lielus dzejniekus. To katrs varēs

uzskaitīt paprāvu rindu. Bet cik ir lielo kritiķu?
Pateiks: Beļinskis, Brandess un — būs jāsāk apdo-
māties. — Salīdzinājumā varētu teikt tā: lielais māk-

slinieks un lielais filozofs ir itin kā divi augstākie

kalngali cilvēces garīgā pasaulē. Viens no tiem mū-

žīgi segts ar saltā prāta ledu, otrs — ar smaršīgajiem,
daudzkrāsainajiem dzejas un mākslas ziediem. Starp
tiem atrodas trešais, patiesībā ne mazāk augsts. Tas

no vienas puses gan apsegts ar ledu, kur uz viņu
dveš filozofijas un prāta atziņas saltie vēji, bet no

otras puses viņā puķes zied, kas sasētas no siltiem,

ziedošā kalna sūtītiem vējiem. Viņš ir itin kā abu

pirmo kalnu apvienojums. To jo gaiši redzēsim tu-

vāki analizējot pašu kritiķa darbību un viņa psīcho-

loģiju.

II

Stājoties pie kritiķa darbības analizēs, vispirms
uzduramies dažām grūtībām, kas rodas caur to, ka

kritikas mēdz būt ļoti dažādas, raugoties pēc tā, no

kāda viedokļa un kādā nolūkā kritiķis aplūko māk-

slas darbu. Tā, piemēram, izšķir vēsturisku, psīcho-
loģisku, socioloģisku, populāri-analitisku, impresio-
nistisku, tīri estētisku un vēl citus kritikas veidus.

Tuvāki ieskatoties viņu būtībā, izrādās tomēr par

iespējamu sadalīt tos visus divās grupās:

1) eksplikātīvā un

2) normātīvā kritika.

Zem eksplikātīvās kritikas jāsaprot visus tos kri-

tikas veidus, kuru nolūks, kā jau pats vārds to rāda,

ir mākslas darbu tuvāki paskaidrot, padarīt to māk-

slas baudītājam vieglāk pieejamu, rādīt viņam to pa-
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reizajā apgaismojumā. Pie šīs šķiras no minētiem

kritikas veidiem jāpieskaita populāri-analitisko (arī

zinātniski-analitisko) un impresionistisko kritiku.

Normātīvā kritika, turpretim, pūlas mākslas darbu

vērtēt un mērot viņu pēc zināmām mērauklām jeb
normām, rādot, cik pilnīgu vai nepilnīgu reālizējumu
atradusi mākslas darba elementos (formālajā un ide-

jiskajā) un visai mākslas darba kopībai piemītošā

(imanentā) likumība. (Te jāpiezīmē, ka normātīvo

kritiku nereti sajauc ar dogmatisko. Bet kā norma

viegli atšķirama no dogmas, tā arī normātīvā kritika

no dogmatiskās. Dogma ir vispārīgs, pa lielākai daļai
metafiziski pamatots negrozāms likums, kuru deduk-

tīvā ceļā attiecina uz atsevišķiem gadījumiem, tos

šādā vai tādā ziņā atzīstot vai noliedzot. Norma,

turpretim, induktīvā ceļā uz piedzīvojumu pamata
iegūta mēraukla, ar kuras palīdzību tad iespējams
noteikt, cik pilnīga vai nepilnīga zināma lieta vai

parādība kā sava tipa jeb sugas paraugs. Platons

mākslu vērtēja dogmatiski: viss, kas nekalpo ētiskā

ideāla sasniegšanai, atmetams — pat Homērs viņa
acīs neatrod žēlastības; Aristotels, turpretim, ar

savu entilechijas teoriju iet normātīvās vērtēšanas

ceļu.). — Eksplikātīvā kritika domāta galvenām kār-

tām priekš mākslas baudītāja; viņa ņem mākslas

darbu, kāds tas ir ar savu tiešo saturu, nemeklējot

tajā pēc vispārīgiem likumiem, to piepildīšanas vai

nepiepildīšanas; tādēļ arī viņa dažos savos veidos

gandrīz pilnīgi iztiek bez abstraktās prāta valodas,

ka, piem., impresionistiskā kritika. Viņa stāv, tā sa-

kot, zem mākslinieka autoritātes. Turpretim normā-

tīvā kritika, sverot un mērījot visu pēc zināmām nor-

mām, meklējot visur pēc likumības, cēloniskiem sa-

kariem un stingras konsekvences, var būt visai no-

zīmīga arī priekš paša mākslinieka, parādot viņam
mākslas darba objektīvās puses īsto dabu. Viņa tā-

dēļ stāv — jeb vismaz: viņai būtu jāstāv — pāri
māksliniekam. Protams, ka kritikas attīstībai nelab-
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vēlīgos apstākļos, kur tā vēl nav paguvusi nošķiro-
ties, kā tas, piemēram, pie mums, tiek lietoti abi

šie kritikas veidi vienkopus, pie kam, blakus minot,

uzkrīt sevišķi tas, ka eksplikātīvā tiek pie vārda „sa-

slavēšanas", bet normātīvā.— „sadošanas" gadīju-

mos, un tad jo bieži vēl tā, ka zināmu lietu vērtē

pēc viņai pilnīgi svešas normas, piem., tīri individu-

ālās estētiskās jušanas un radīšanas produktu vērtē

pēc sabiedrisko jūtu radītu mākslas darbu normas,

jeb reliģiski estētiskas parādības pēc tautsaimniecis-

kām (ekonomiskām) normām, kas nozīmē apmēram
to pašu, kā: ceļa garumu mērīt stopiem, bet vīnu —

olektīm.

Lai kritiķis darbotos vai nu eksplikātīvi vai nor-

mātīvi, tiklab vienā vai otrā gadījumā viņam jāiziet
no mākslas darba.. Ja kritiķi ir iespējams zināmā

mērā pielīdzināt dabas novērotājam un pētniekam,
tad tomēr aplam būtu domāt, ka mākslas darbs kri-

tiķim tikpat vienkārši atzīstams, kā kaut kāda viegli
pieejama dabas lieta, piem., kāds dzīvnieks vai stāds,

dabas pētniekam. Pēc šādās pilnīgi objektīvas atzi-

ņas gan kritiķim jācenšas, bet panākams tas nav

viegli. Šai ziņā pats estētiskā objekta atzīšanas ceļš
nesalīdzināmi grūtāks un sarežģītāks. Kas tad īsti

ir tas estētiskais objekts, par kuru kritiķis runā un

spriež? Ko saprot zem. tā? Parasti uz to atbild tā

sauktā (gnoseoloģiskā) „naīvā reālisma" garā: nu,

taču pats mākslas darbs —
- stāsts, dzeja, glezna, sta-.

tūja' vai dziesma. Ka tas nu gluži tā nav, nebūs

grūti pārliecināties. Ja jautātu, kādā nolūkā māksli-

nieks savu mākslas darbu raida pasaulē — mākslas

baudītājā publikā, tad atbilde var būt tikai viena:

tai nolūkā, lai mākslas baudītājā mostas un lai viņš

pārdzīvotu taisni to pašu dvēseles stāvokli (ar visām

tām jūtām, domām un gribas tieksmēm), kādu pār-

dzīvoja mākslinieks šo darbu radot. To panākt va-

jaga vispirms mākslas darba tiešiem estētiskiem fak-

toriem: tēliem, skaņām v. t. t., kas iztaisa mākslas
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darba ārējo būtību. Bet ka arī pat šo tiešo faktoru

radītais iekšējais pārdzīvojums var būt dažādās indi-

vidualitātēs dažāds, to viegli redzam vienkāršā pie-
mērā. Dzejniekā pamostas skumji skaistās tāļās bēr-

nības atmiņas un viņš ļauj tām kristallizēties liriskā

dzejolī.
~To saules staru atminos,

kas tur aiz mazā lodziņa
caur egļu zariem līda,
ik rītus, kad es pamodos . .."

Liekas, ka šai pantā tēlotā glezna ir noteikta

un skaidra un viņa modinātās jūtas tik vienkāršas un

ikvienam pazīstamas, ka katra dažādība jeb pārpra-
šana te izslēgta. Un tomēr tas tā nav. Ja nosēdinā-

sim 100 labus zīmētājus, izlasīsim viņiem šo pantu

priekšā un liksim katram uzzīmēt, kā viņš še tēloto

gleznu redz savā fantāzijā, tad (pieņemot pat> ka vi-

siem šiem zīmētājiem absolūti pilnīga technika) da-

būsim 100 dažādas gleznas. Tā tad patiesībā katrs

šo gleznu citādi redzējis un līdz ar to citu ko jutis.
Bet ja katram no viņiem būtu jānodod kāds sprie-
dums par to, tad protams, šis spriedums būtu pa-

matots uz to, kā viņš redzējis un ko viņš jutis. Tā

•tad īstais estētiskais objekts, kuru mēs vērtējam un

apspriežam, nav vis pats ārējais dotais mākslas darbs,

bet tas, ko mēs esam iekšēji skatījuši, kā mēs viņu
esam iekšēji piedzīvojuši. Ārējais mākslas darbs, tā

tad, ir tikai zināma estētiska piedzīvojuma ierosinā-

tājs.
Galvenos vilcienos šim līdzīgs psīcholoģisks pro-

cess norisinās arī citu mākslas darbu — glezniecības,
skulptūras v. t. t. — uzņemšanā un baudā.

Bez tiešiem faktoriem mākslas darba uzņemšanā
darbojas līdzi arī vēl tā sauktie asociatīvie faktori

(kā jau Fechnera asais skats to savā laikā izšķīris).
Es; piemēram, stāvu Rozentāla gleznas „Arājs"

priekšā. Viss tas, ko mana acs tieši uzņem no šīs
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gleznas: brūnās vagas, tipiskais salīkušais arāja
stāvs, piekusušais zirdziņš, pirmais vieglais pavasara

zaļums, dzeltaini mirdzošās purenes v. t. t.
— viss

tas kopā pieder pie šīs gleznas tiešajiem estētiskiem

faktoriem. Bet cik dažādas gaišas, tum-

šas atceres nevar modināt šī glezna manī, kas esmu

pavadījis savus 10—15 pavasarus starp šīm brūna-

jām vagām, aizzēlušām tērcītēm, plaukstošām pure-
nēm! Šis mākslas darbs ir spējīgs visus tos pēkšņi

atdzīvināt, un visi šie pagātnē uzņemtie skaistumi

pēkšņi uzpeld apziņas virspusē un darbojas, radot

dziļu un lielisku kopsajūtu. Tie ir asociātīvie fak-

tori. Bet ja man šo atmiņu nemaz nebūtu, ja es

lauku dzīves un dabu nebūtu nekad pazinis, t£»d ne-

būtu arī šo skaisto atmiņu, nebūtu asociatīvo fak-

toru, un iespaids, kādu es no šīs gleznas saņemtu,

būtu nesalīdzināmi nabagāks, pelēkāks. Ar tādu

iespaidu, bez šaubām, no viņas aiziet dzimis pilsēt-

nieks, kas lauku dzīves un dabas nepazīst.
Arī šie asociātīvie faktori nav šķirami no estētiskā

objekta, tas ir: no tā iekšējā pārdzīvojuma, kādu

modina mākslas baudītājā zināms mākslas darbs.

Arī tie runā vienmēr līdzi, mākslas darbu vērtējot un

nododot kopspriedumu par viņu.
No tā tad redzams, cik elastīgai, cik jūtīgai, cik

iekšēji bagātai, vispusīgi dzīves pazinošai jābūt kri-

tiķa psīchei, ja viņš grib mākslas darbu īsti saprast

un nodot par viņu bezpartējisku spriedumu. Sapro-
tams — zināma daļa subjektivitātes te neizbēgama.
Ja jau mākslas darba tiešie estētiskie faktori katrā

psīchē izskan citādi, tad prasīt, lai arī asociātīvie

darbotos vienādi, un radītu zināmas pilnīgi noteiktas

jūtas, taisni tās, kādas pārdzīvoja mākslinieks darbu

radot, ir neiespējami. Atzīstot mākslas darba abso-

lūti objektīvas izprašanas neiespējamību, mums ir to-

mēr tiesības prasīt, lai kritiķis nodotu spriedumu

par mākslas darbu tikai tad, kad viņš izpildījis pa-

šas nepieciešamākās, sacīt, elementārākās prasības



121

mākslas darba relatīvi objektīvai izprašanai. Mēģinā-
sim saņemt tās īsumā kopā.

111.

Mēs redzējām: katra mākslas darba galvenais uz-

devums — radīt mākslas uzņēmējā jeb baudītājā
taisni to dvēseles stāvokli, kādu pārdzīvoja māksli-

nieks šo darbu radot; kas ierosināja, kas spieda viņu

šo darbu radīt. Tā tad ārējais mākslas darbs spēlē
tikai starpnieka jeb vada (mēdija) lomu, gluži kā tē-

legrāfs vada no vienas stacijas uz otru (mūsu gadī-

jumā: no vienām smadzenēm uz otrām, no vienas

apziņas uz otru) zināma satura depešu, pie kam

mērķis sasniegts tikai tad, ja saņemtā pilnīgi līdzīga

izsniegtajai. Bet tas būs iespējams vienīgi tad, ja

saņēmēja stacija būs piemērota izsniedzēja stacijai
un saskaņota ar to: vienādi aparāti, vienāda zīmju
tulkošana v. t. t. Citiem vārdiem: mākslas uzņēmē-
jam jābūt radniecīgi disponētam ar pašu radošo

mākslinieku. Arī viņam pie mākslas darba uzņem-

šanas nepieciešams iekšējas radīšanas process, tikai

ar to starpību, ka mākslinieka radīšana ir autonoma,

bet mākslas uzņēmēja — receptīva. Vienīgi tas, tā

tad, būs spējīgs mākslas darbu saprast, jeb visu, kas

viņā ielikts, uzņemt; kas spējīgs uz šo iekšējo recep-

tīvo radīšanu. „Ja acs nebūtu saulei radniecīga, viņa
saules nekad nevarētu redzēt," saka Ģēte. Ja māk-

slas darba uzņēmējs nebūs māksliniekam radniecisks,

viņš mākslas darba nekad nevarēs saprast. Tādēļ
tad arī katrā mākslas kritiķi, vismaz, tā sakot, po-
tenciālā stāvoklī, vajaga būt māksliniekam. Šī ir

viena no vispirmajām prasībām, bez kuras piepildī-

juma kritiķis nav domājams. Tādēļ arī daži mākslas

teorētiķi, piem., Meimans, stingri prasa, ka katram

kritiķim, kauču kā amatieram-diletantam, vajagot

mēģināties tai mākslā, kurā viņš grib darboties kā

kritiķis.
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Liekas, šo prasību apmierināt nevarētu rasties

nekādas sevišķas grūtības, jo mākslinieciski dispo-
nētu cilvēku, tā sakot, mākslinieku potenciālā stā-

voklī, nekad nav bijis trūkums. Bet te nu rodas at-

kal savas grūtības. Radošā mākslinieka psīchē lielu

lomu spēlē individuālā īpatnība, pagātne, dvēselē no-

grimušo iespaidu un piedzīvojumu bagātība. Tie kopā
rada tā saukto psīcholoģisko fonu. Katrai stiprākai

individualitātei, katram spēcīgākam māksliniekam ir

šis psīchloģiskais fons savāds, īpatnējs. Praktiskajā
dzīvē mēs runājam par ģimenes vienādību. Vairā-

kiem vienu vecāku bērniem, brāļiem un māsām, at-

sevišķās sejas daļās un ģīmja pantos dažreiz, liekas,

nav gluži it nekā līdzīga. Un tomēr priekš vērīgas

acs viņos izmanāma ģimenes vienādība. — tā viegli

pazīs viena tēva bērnus. Tā arī viena mākslinieka

darbi dažreiz pēc ārējā satura, pēc apstrādātās vie-

las, pēc idejas, jā, pat stila (viens, piemēram, impre-

sionisma, otrs reālisma stilā) pilnīgi savāds, un to-

mēr viņos izmanāma „ģimenes vienādība", viegli

redzams, ka tie „viena tēva bērni". Kādēļ? Tādēļ,

ka viņiem visiem tas pats psīcholoģiskais fons, kuru

grozīt pēc savas patikas nestāv mākslinieka varā;

tajā izteicas pirmatnējākā, dziļākā, viņa neapzinīgā

garīgā īpatnība. Bet mākslas darba saprašanai ir

nepieciešami atrast šo katra mākslinieka īpatnējo

psīcholoģisko fonu, •ir nepieciešami viņā nodziļinā-
ties, iejusties, viņu, tā sakot, piesavināties.

Uz šī vispārīgā fona katram mākslas darbam ir

savs noteikts pamattonis: savs temps, savs ritums,

sava īpatnēja kombinācija, sava noskaņa. Visus tos

kopā mēs varētu apzīmēt par zināma mākslas darba

dominanti. (Līdzīgā, kaut gan ne gluži tādā nozīmē

šis termins lietots arī no Brodera Kristiansena). Arī

šīs dominantes atrašana nereti spēlē izšķirošu lomu

mākslas darba saprašanā vai nesaprašanā. (Kas iz-

nāktu, ja, piemēram, kāds spēlētu ;,Kas tie tādi, kas
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dziedāja" allegro, bet „Teci, teci, kumeliņi" — an-

dante!)
ledomāsimies tagad, ka kritiķim bijis jānodod

spriedums par 100 patstāvīgiem māksliniekiem, no

kuriem katrs reprezentējas ar 5 vērtīgiem darbiem.

Šim kritiķim tad nu ir bijis pienākums atrast un ie-

dzīvoties 100 dažādos psīcholoģiskos fonos un 500

dažādās mākslas darbu dominantēs. (Šāds uzde-

vums nereti jāveic vienas pašas kritikas sarakstīša-

nai, aplūkojot piemēram, gleznu izstādi ar 500 nu-

muriem, kas nebūt nav vēl tik sevišķi plaša. Pēdējā
Latviešu Mākslas Izstādē, ja nemaldos, bija pāri par

300 numuriem ar tuvi pie 50 autoriem; tā tad ap
300 dominantes un ap 50 psīcholoģisko fonu). Man

liekas, te katrs varēs daudzmaz saprast, ar kādām

grūtībām ir jācīnās mākslas kritiķim, ja viņš grib
savu uzdevumu ideāli izpildīt, cik ārkārtīgi viņam

jāsargās no mēchahizācijas, no šablonas, no perso-

nīgas vienpusības. Ar to tad arī esam izvirzījuši

kritiķa psīcholoģijas pašu vārīgāko vietu. Protams,

bez tā stādāmas vēl arī citas ievērojamas, jau pa

daļai minētās prasības kritiķim: viņam vajaga plašas
vēsturiskas izglītības; viņam jābūt pamatīgam māk-

slas teorijas pazinējam; viņam vajaga nopietnas filo-

zofiskas skolas, lai spētu vērtēt un stāvokli ņemt pret
visām tām idejām un problēmiem, ar kādiem cīnās

mākslinieks savā darbā — no dzīves nākdams, uz

dzīvi iedams; viņam jābūt jūtīgi refleksīvam cilvē-

kam, kas vissmalkākās estētisko jūtu reakcijas spēj
notvert, izanalizēt un ietērpt abstraktā prāta va-

lodā. Tās visas labas, pat nepieciešamas lietas. Taču

viegli varam iedomāties kritiķi, kam piemīt visas nu-

pat minētās zināšanas un spējas, un tas tomēr raksta

pavisam ačgārnas kritikas, ja viņš nebūs rēķinājies
ar minēto pašu galveno prasību: pirms spriedumu

nodod, pieiet cik iespējams tuvu pie katra atsevišķa

mākslinieka, pie katra atsevišķa mākslas darba;

ieiet, tā sakot, viņos pavisam iekšā. Tas, varētu
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teikt, ir galvenais kritiķa ētiskais pienākums: ne-

spriest par lietām, kuru izprašanai viņš vēl nav da-

rījis visu, ko tas varētu darīt; nespriest par lietām,

kurās aiz kaut kāda iemesla viņam vēl nav bijis ie-

spējams galīgi nodziļināties.
Bet lai šī pilnīgā iedziļināšanās būtu iespējama,

lai viņš varētu atrast katra mākslinieka psīcholoģisko
fonu, katra mākslas darba dominanti, kritiķim jābūt
zināmā mērā optimistam, viņam jāmīl tas māksli-

nieks, tas mākslas darbs, kuru viņš grib apspriest.
Tas nebūt nenozīmē, ka viņam jāiegūst katru māk-

slinieku par personīgu draugu; viņam jāmīl to kā

atzīšanas priekšmetu. Šis siltums, šis tuvums ir ne-

pieciešams pareizas estētiskas atziņas piederums.
Naids padara aklu. Godīga tuvināšanās pasarga arī

no partejības. Es gribētu tā teikt: kritiķim jāskatās
uz kritizējamo mākslinieku kā uz labu draugu, ku-

ram prieks sacīt visu to, kas labs būtu sakāms par

viņu; bet taisni tādēļ, ka viņam tikai labu grib, ir

nepieciešams uzrādīt viņa kļūdas; kritiķim ir jā-
domā: par katru īstas kļūdas uzrādījumu viņš būs

pateicīgs; no katra tukša glaima viņš jutīsies ap-

vainots.

IV.

Ja nu atgriežamies atkal pie mūsu apstākļiem, ja
atceramies jau sākumā aprādīto mūsu mākslas kri-

tikas pagrimušo stāvokli un ja jautājam, kas būtu

darāms, lai še daudzmaz kas labotos, tad, man šķiet,

jāiziet vispirms no šīs pēdējās atziņas — no mūsu

kritiķu ētiskās apziņas asināšanas. Tie citi mūsu

kritikas pagrimšanas cēloņi nav tik drīz izlabojami
un novēršami. Mēs nevaram it kā uz burvja mājienu

pēc savas iegribas radīt ūniversālas, visaptverošas
individuālitātes. Mums nav arī nekādas iespējas at-

rast uz vēlējumos cilvēkus ar vajadzīgi pamatīgu un

vispusīgu dziļu izglītību. Tas var nākt tik pama-
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zām caur neatlaidīgu darbu, daudz gados, gadu des-

mitos. Bet pie labas gribas — viena lieta gan mums

ir iespējama: atsacīties no līdzšinējās „sadošanas" un

„saslavēšanas" taktikas, t. i.: no bieži pat apzinīgi,

partejiskas izturēšanās. Un man liekas, ka gandrīz
visi, kas esam šai arodā šad un tad spalvas cilājuši,
esam arī šad un tad grēkojuši, dažreiz varbūt pat

neapzinīgi, acumirkļa iekarsuma, aizraušanās stā-

voklī. Bet tā vēl nav vislielākā nelaime. Vecie ro-

mieši teica: maldīties ir cilvēcīgi, bet maldos pa-

likt — negudri. Cik daudz, daudz mūsu kritika

iegūtu; cik lielā mērā viņa atkal izpelnītos tautas un

lasītāju publikas uzticību, ja mūsu kritiķi ķertos pie
šīs savas „iekšējās" reformas! — Kā tas praktiski
būtu vislabāki izdarāms, nav tik viegli pateikt, — par

to vēl daudz būtu jāpārdomā. Tomēr, lai nebūtu šie

tikai vārdi, mēģinu nākt pat ar konkrētu priekšli-
kumu:

Tiem, kas darbojas kā kritiķi un kam rūp mūsu

kritikas atdzimšana, būtu jādibina „bezpartejiskās
kritikas liga". Ne valdības apstiprinātu statūtu, ne

sevišķu telpu, ne citu tādu lietu šai ligai nav vaja-

dzīgs. Viņai vajadzīgs tikai kopēji izstrādāt un brīvi

pieņemt pašus galvenos nepieciešamākos kritiķa ētiku

rēgulējošos principus, kuri te vispārīgos vilcienos jau
uzrādīti. Katrai recenzijai vai kritikai, kas rakstīta

«bezpartejiskās kritikas ligas" vārdā, varētu vai nu

sākumā vai beigās būt attiecīga piezīme — varbūt

pat tikai ar iniciāļiem — B. K. L. Katram ligas
biedrim varētu būt pat atļauts rakstīt arī brīvi, bez

ligas autoritātes. Tādā gadījumā tikai atkrīt minētā

piezīme. Ligas biedru darbību vēro visi biedri. Ja

kādam izrādās, ka ligas vārds tiek nevietā valkāts,

var tikt ierosināta apšaubāmās kritikas bezpartē-

jiskuma apspriešana. Šīs apspriešanas rezultātā var

rasties vai nu apsūdzētā attaisnošana, vai aizrādī-

jumi, atgādinājumi un beigās pat tiesību atņemšana

rakstīt ligas vārdā. Tā būtu savstarpēja audzinā-
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šana, kas nāktu ļoti lielā mērā par labu vispirms

pašu mūsu kritiķu nopietnākai attīstībai, sevis dis-

ciplīnēšanai, bet ne mazāk arī mūsu mākslas uzzel-

šanai un viņas sekmīgai izplatīšanai tautā, jo tad

tauta iegūtu atkal uzticību mūsu kritikai, kas tagad
viņai gandrīz pilnīgi zudusi.
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Prāts un mūžības jautājumi.

Atziņas koks nav Dzīvības koks.

Bairons.

Tā ir brīnišķīga dzīves gudrība, kas izteikta ve-

cajā mītā un ko arī Bairons (gan pa daļai citādā no-

zīmē) liek savam Manfrēdam mutē: „Atziņas koks

nav Dzīvības koks". Atziņa izdzen cilvēku no lei-

putrejiskās paradīzes, atziņa paceļ viņu pāri dzīv-

nieciskai neziņai. Bet atziņa nekad nav spējīga
sniegt viņam visu un pēdējo. Atziņa — vismaz līdz-

šinējā — nav spējīga aptvert absolūto. Dzīvības

koks ir lielāks nekā Atziņas koks. Dzīvība ir plašāka
nekā atziņa; atziņa viņu nekad nevar pilnīgi ap-

tvert, jo Atziņas koks nav Dzīvības koks.

Tomēr cilvēks nekad neatsacīsies no šī pirmā
grēka — ēst no Atziņas koka, līdz kāmēr viņš — un

līdz ar to pats Dzīvības koks, kā daļa tas ir — kļūs
pilnum pilns ar Atziņas koka spēku. Tad Dzīvības

koks vairs nebūs šķirts no Atziņas koka, tad dzīvība

būs kļuvusi par atziņu, bet atziņa par dzīvību. Un

vienīgi šīs pilnības dēļ bij vērts, ka cilvēks „grēko".

*

Atziņas koks nav Dzīvības koks, un ar prāta pa-

līdzību iegūtā abstraktā mākslas atziņa nav pati
dzīvā māksla. Bet tomēr cilvēks jau no pašas sir-

mās senatnes, jau no tā brīža, kur viņš sāka izaugt
līdz kārtīgai, vairāk vai mazāk sistēmatiskai domā-

šanai, mēģinādams caur to saprast dažādās parādības

apkārtējā dabā un cilvēku dzīvē, — jau no pašas vi-

ņas sirmās senatnes cilvēks ir mēģinājis arī saprast
un izskaidrot, t. i. — ar prātu aptvert, to garīgās
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dzīves parādību, ko mēs saucam par mākslu. Pla-

tonam (427—347 pr. Kr.) jau ir daudz interesantu

un oriģinālu domu par mākslas būtību un viņas no-

zīmi. Aristotels (384 —322 pr. Kr.) savām mākslas

filozofiskām atziņām dod jau kārtīgu sistēmatisku

ietērpu. Jaunplatonisma spējīgākā priekšstāvja Plo-

tina (205—270 pr. Kr.) iespaids spekulātīvā estētikā

sniedzas pat līdz mūsu dienām. Ar Renesansa laik-

metu, visai garīgai dzīvei uzplaukstot, atdzīvojas arī

mākslas filozofija. Un jo tuvāk nākam 19. gadu sim-

tenim, jo vairākas un grandiozākas izveidojas estē-

tikas sistēmas. Tad nāk Baumgartena, Kanta, Šel-

linga, Hegeļa, Šopenhauera, Fechnera, Hartmaņa
sistēmas. Un mūsu dienās jau gandrīz katrs kārtīgs
filozofijas profesors tur par savu pienākumu uzrak-

stīt savu ētikas un estētikas „sistēmu". — Tolstojs
savā darbā „Kas ir māksla" saved kopā vairāk des-

mit ievērojamu mākslas filozofu paskaidrojumus par
mākslas būtību un viņas uzdevumiem, lai rādītu, ka

tie visi vai nu nepareizi, vai vienpusīgi. Un beigās,

protams, neskopojas arī no savas puses piemetināt

pie tā jau lielā skaita vēl vienu klāt, kuru nākamie

mākslas prātnieki atkal atradīs (un sen jau ir at-

raduši) tāpat par nepilnīgu un vienpusīgu, jā, pat
ļoti lielā mērā.

Kādēļ šī dīvainā rotaļa? Jeb vai še slēpjas tie-

šām tāda sfinksas mīkla, kuru cilvēkam nav iespē-

jams atminēt? Māksla taču ir garīgā dzīvē kaut kas

ļoti reāls, mums visiem pieejams un pazīstams! Vai

jel maz iespējams iedomāties harmoniskas dabas iz-

glītotu cilvēku, kurš nezinātu, kas māksla ir. Un ja
vēl vārdu ņem paši lielie mākslinieki, kā Šillers,

Lessings, Ģēte, Vāgners, Tolstojs, Rodēns v. c, kas

no sākuma līdz galam paši sevī izbaudījuši īsto lielo

un nemirstīgo mākslas darbu rašanos un izveidoša-

nos — vai tie tiešām nevarētu reiz priekš visām

reizām noteikti pateikt, kas īsti ir māksla un iekš

kā slēpjas viņas dziļākā būtība? Un tomēr tas nav



129

noticis, kaut gan visi minētie gara milzeņi ir gribē-

juši un mēģinājuši to darīt. Vai še neslēpjas gluži

neizskaidrojama pretruna? Tā varētu gan likties.

Bet tomēr šīs pretrunas izskaidrojums ļoti vienkāršs.

Mēs jau viņu minējām: tas pierāda tikai atkal un

atkal no jauna, ka — Atziņas koks nav Dzīvības

koks; dzīvība ir plašāka nekā atziņa.
No tā tad arī seko nepieciešamība, ka katram, kas

izsniedz roku pēc prāta iegūstamām patiesībām, vis-

pirms jātiek kauču .daudzmaz skaidrībā par prāta

atziņas robežām; ar to, kas un kādā mērā prāta

atziņai vispār pieejams. Pirms namu ceļ, vajaga
zināt, cik stipri tie pamati, uz kuriem tas balstīsies.

Pirms vērtības zīmi pretim ņem, vajaga zināt, cik

spējīgs maksātājs ir zīmes devējs.
Līdz šim — jeb pareizāki, līdz Kautam — (ja par

Jumu (Hume) un Loku (Locke) negrib runāt) — ti-

cība uz prātu bij neaprobežota. Par prāta neaprobe-
žoto „spēju maksāt" neviens nešaubījās un nedrīk-

stēja šaubīties. Un ja arī bij ik dienas un ik uz soļa

jāpārliecinās, ka „pašreiz" ar viņa kasi stāv vāji, tad

tomēr nekad nepietrūka ticības, ka nākotnē — jā,
nākotnē viņš visu, visu samaksās, ko vien no viņa

prasīs. Un pie tam tīrā zeltā — absolūtā vērtībā. Bet

te nu nāca Kants un sacēla vēl nepieredzētu skan-

dālu: („Kritik der reinen Vernunft") — visi lielie

solījumi bijuši tikai krāpšana, „Švindelis". Šos solī-

jumus samaksāt viņš nekad nebūs spējīgs. Kas ir

„lieta par sevi" (Ding an sich), kas ūn vai ir Dievs,

dvēsele, absolūtais kosmoss — to prāts nekad neiz-

skaidros; tas nestāv viņa kompetencē. Par to viņš
nevar sacīt ne jā, ne nē. Katrs lai te rīkojas, kā pats
zinādams. Kam patīk, lai meklē citas instances, lai

griežas pie tām.

Jeb lai apmierinājās, ar tīri konvencionālām no-

runām: lai patura lietošanā tās pašas vecās vērtību

zīmes, it kā tām tiešām būtu vēl īstā un pilnā nozīme:

praktikā caur to tiks tikai profitēts (Kritik der prak-
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tischen Vernuft). Te jums būs Dievs un dvēsele,

mūžīga dzīvošana un svētlaimība — kā „rēgulātīvi

principi", kā „praktiski postulāti". Rīkojaties ar

tiem kā līdz šim, tik neprasiet no prāta viņu vērtību

apstiprinājuma. Un tiešām: es saņemu neīstu pa-

pīra rubli kā īstu; un nopērku par viņu uz mata

tikpat daudz, cik par īstu; un tas, kas no manis viņu

saņēmis, atkal viņu tāpat izdos. Neviens no mums

nekā nav zaudējis, pieņemot, ja neviens no mums

nenāk uz tām domām — izmainīt viņu tīrā zeltā

(absolūtā atziņā). Tik kas uz šīm pēdējām domām

būs nācis, pieredzēs rūktu vilšanos un vēl daudz citu

nepatikšanu.

Kanta trieciens prāta (intellekta) visvarenībai gan

bija smags, bet nekādā ziņā dzīvību apdraudošs.
Gluži otrādi. Viņš bija vērsts tikai pret metafiziski

dogmatrzējošo prātu. Kants atņēma prāta valstij
vairākas plašas attālāk stāvošas provinces, kurās

pats valdinieks nekad vēl nebija bijis. Kants pierā-

dīja, ka tajās prātam arī it nekad neizdosies nokļūt,
ka viņš par tām it nekā nezin un nevar zināt, un ka

tādēļ arī viņam nav nekādu tiesību par tām valdīt...

Tā platības ziņā sašaurinot prāta valsti, atliku-

šajā daļā viņš tomēr nekādi neaprobežoja tā varu,

gluži otrādi — viņš iespieda tā rokās neaprobežota

patvaldnieka scepteri: vienīgi tā atziņa ir īsta un

droša, ko sniedz mums prāts un viņa rokas puisis —

empīriskā izziņa (Erfahrung). Atlikušajā valstī tiem

viss pieejams, izzināms, izpētāms — tiklab dzīvās, kā

nedzīvās lietās; tiklab gars kā matērija. Laiks un

telpa kā atziņas formas apriori un 12 tīrā prāta ka-

tēgorijas — tie ir pats augstākais tribunāls, kas visu

izspriež un visu izšķir, un tos spriedumus vairs ne-

kur nevar pārsūdzēt. Tas bij grandiozs darbs, šī

jaunā, apbrīnojami asprātīgi un konsekventi iz-

vestā atziņas teorija, darbs, kura piemiņa nekad ne-
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izdzisīs no cilvēces vēstures. Mēs varam ar pilnu
tiesību sacīt, ka Kants ir viena no visaugstākām vir-

sotnēm cilvēka gara pasaulē, kādas pavisam varam

saskaitīt varbūt 5—6.

Veselu gadu simteni stāvēja meklējošais cilvēces

gars šī varenā Kanta ieceltā tribunāla priekšā — stā-

vēja un klusēja. Ko bij darīt? Sacelties pret viņu?
Tam nozīme tikai tad, ja uzvara droša, jo pret varu

var likt vēl lielāku varu, pret veco stipro tribunālu

vēl stiprāku jaunu. Bet tāda neviens nezināja. Un

ja arī viens otrs ko mēģināja, tad tam bija vai nu,

tā sakot, privāts raksturs, kas uz plašākiem panā-
kumiem nevarēja cerēt; jeb arī tas tika darīts, pa-

priekš izsakot padevības jūtas vecajam Kanta iecel-

tajam tribunālam un teicoties viņa darbu it kā tur-

pināt.
Tādā nozīmē minami Fichte, Hegels, Šellings, Šo-

penhauers. Zināms, ka svētā muļķība un iedzimtā

gara aprobežotība savās izpriecās no visa notikušā

it nemaz nelikās traucēties. Tā taisīja savu kņadu

un dzina savu veikalu, itin kā nekas nebūtu noticis.

Šinī ziņā minami it sevišķi scholastiski dogmatiskā
garīdzniecība un materiālisma filozofi, pie kam pir-
mie rīkojās tomēr konsekventāki, nekā pēdējie. Tie

vai nu ignorēja, vai atmeta Kanta kritiku pilnīgi, ka-

mēr materiālisti, līdz ar Kantu, teicās atzīstot prātu

par vienīgo patiesības izziņas līdzekli, atzīstot arī

Kanta „tīrā prāta kritiku", starp kuras galvenajām

pamatatzinām stāv tā, ka prātam absolūti neiespējams
izzināt, kas ir lietu dziļākā un pēdējā būtība, kas ir

„lieta par sevi", „Ding an sich", jo prātam iespējams
atzīt tikai lietu attiecības, — tomēr bez kautrēšanās

un dažreiz ar nekaunību, kāda vienīgi šādai gara sek-

lībai piemīt, pasludināja, ka visu lietu vienīgā būtība,

lieta par sevi, esot — matērija! Šopenhauers, to re-

dzēdams, nevārēia nociesties, neizsaucies: „Šāds ma-
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teriālists līdzinās brīvkungam Minchhauzenam, kas

uz zirga ūdenī peldot, velk zirgu uz augšu ar kā-

jām, bet pats sevi pie bizes." Bet neba nu tāpēc
materiālisti ļāvās traucēties! Gara aprobežotībai ir

vienmēr bieza āda. Un ka šī garīgo rupuču suga vēl

līdz mūsu dienām nav galīgi izzudusi, rāda, ka muļ-
ķībai un gara trulumam cilvēcē daudz dziļākas sak-

nes, nekā to parasti domā- Bet atstāsim tos viņu ele-

mentam. ;

Veselu gadu simteni stāvēja cilvēces meklējošais

gars Kanta tribunāla priekšā un klusēja. Viņš juta
un zināja, ka tam nodarīta pārestība, briesmīga pā-

restība, bet viņš nevarēja to pierādīt. Tik ūz gadu

simteņa beigām šī apziņa sāk arvien vairāk un vai-

rāk noskaidroties un izkristalizēties loģiskos argu-

mentos. Jā, arī Kants bij piemirsis jeb, pareizāk,

nebij ievērojis, ka Atziņas koks nav Dzīvības koks,

ka Dzīvība plašāka nekā racionālā prāta atziņa; un

ka tādēļ Viņa sistēmas galvenais pamatprincips, uz

kura balstās visa 19. gadusimteņa empīriskā savās

pētīšanas metodēs filozofija, ka atziņa esot un varot

būt tikai viena — vienalga, vai tās organiskās vai

neorganiskās, dzīvās jeb nedzīvās lietas, ka šis prin-

cips patiesībā — kliedzoša nepareizība. Bet ja tā,

kādēļ tad lai vēl aizvien atzītu Kanta iecelto tribu-

nālu par vienīgo nemaldīgo un augstāko visu izšķi-
rošo instanci! Vai nu nebūtu beigās pienācis laiks

jautāt, kur šis tribunāls ņēmis savas pilnvaras? Kā

un no kurienes radies pats prāts? Kā izveidojušās

viņa katēgorijas? Pats Kants par to pat neuzdroši-

nājās jautāt, viņš pieņem tās kā gatavas un esošas*

kas tālāk nav izskaidrojamas, ne atvasināmas.

Uz gadu simteņa beigām šīs šaubas kļūst dzīvā-

kas, un meklējošā gara atmosfaira pilna tām, kā pēc-

pusdienas laiks ar tvīku bula laikā, līdz iesāk .mir-

dzēdamas šķilties jauno atziņu dzirksteles.
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«Abstraktā doma ir tikai viena no dzīves parādī-
bām, viens no dzīves veidiem, — kā tad viņa var ap-
tvert visu dzīvi?"

„Doma ir tikai viens no evolūcijas kustības eta-

piem, — kā tad viņu var attiecināt uz visu evolūcijas
kustību kopībā? Ar tādu pat tiesību varētu apgal-
vot, ka daļa līdzinās veselam, ka akmens, ko jūras
vilnis izsviedis krastā, līdzinās tam formas ziņā."

„Prāts — bija spīdeklis, varbūt tīri nejaušs, kas

apgaismoja dzīvo būtņu maldīšanos viņu šaurajā dar-

bības laukā — un piepeši šī laterniņa, kas spīdēja

dziļi apakšzemē, tiek pārvērsta par sauli, kas lai ap-

gaismo visu pasauli."

„Mūsu intellektam tādā veidā, kāds viņš nāk no

dabas rokām, galvenie objekti ir — orgāniskie cietie

priekšmeti, nedzīvā matērija."
„Mūsu jēdzieni izveidojušies pēc cieto priekšmetu

formas, mūsu loģika ir cieto priekšmetu loģika" —

un tādēļ viņas īstais darba lauks ģeometrijā, kur vis-

gaišāk izpaužas loģiskās domas radniecība ar ne-

dzīvo matēriju.

„Bet ja lieta grozās ap miesas un gara dzīvi, mūsu

prāts izrādās tik rupjš un neveikls instrūments, ka

šādam nolūkam pavisam neder."

„Intellekta (prāta) raksturā slēpjas iedzimta dzī-

ves nesaprašana."

„Neviena no tīrā prāta katēgorijām nav pilnīgi
attiecināma uz dzīvību — dzīvība neietilpst ne da-

žādības (multiple) katēgorijā, ne vienības katēgorijā,
ne mēchaniskās cēlonības katēgorijā, ne mērķa ka-

tēgorijā." Intellekts strādā tikai smago rupjo darbu,

„kā vērsis, kas velk arklu", bet sevi un apkārtni viņš
pazīst tikdaudz, cik vajag priekš vagas izdzīšanas.

Tie ir mūsu gadusimteņa ģeniālākā cilvēka Anri

Bergsona vārdi; pareizāki, varbūt, — ne tikai mūsu
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gadusimteņa, bet ģeniālāka cilvēka kopš Platona un

Jēzus Kristus.

Tās ir tikai dažas dzirksteles no jaunās gara

uguns — norautas, atšķirtas, un kā tādas tikai ļoti

trūcīgi spējīgas rādīt pašas liesmas varenību.

Kanta tribunāls ir zaudējis savu līdzšinējo varu,

un nevar būt vairs ne mazāko šaubu —uz visiem

laikiem. Neaprobežotā patvaldnieka prāta valstij ir

atņemta atkal viena province — šoreiz jau daudz tu-

vāk stāvoša, nekā agrāki minētās. Viņu sauc: Dzī-

vība. Ka prāts absolūti nav spējīgs dzīvību ne sa-

prast, ne aptvert, ne izskaidrot — to uz laiku laikiem

neaizmirstami pierādījušas visas neskaitāmās 19.

gadusimteņa „pozitīvi zinātniskās" teorijas, hipotē-

zes un sistēmas, ciktāl tās novēršas no nedzīvās matē-

rijas jeb no dzīvām bijušām, tā tad jau sastingušām,
materiālizētām formām. Līdz ar Faustu tām ar' jā-
saka:

Da steh ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug, als wie zuvor!

Bet apspiestais cilvēka gars var atkal brīvi un dziļi

ieelpot novārdzinātās krūtīs jauna sarkstoša rīta

svaigo gaisu. Tagad viņš atkal zin, ka Dzīvība ir mū-

žīga plūsma, mūžīga maiņa, mūžīga jaunradīšana,
kas jau tādēļ vien nav ne paredzama, ne iepriekš no-

teicama, ne ar kādu abstraktā prāta formulu aptve-

rama, Dzīvība ir mūžīga cīņa ar matēriju un mūžīga

pacelšanās tai pāri. Lai valda prāts pār nedzīvo

matēriju, no kurienes viņš ir savas atziņas formas

un savu likumdevēja" varu (ka Kants mēdza teikt)

dabūjis, jo tiešām: pats viņš ir nedzīvas matērijas
ekvivalents iekš mums. Lūk, kādēļ arī viņa likumi

tik brīnišķīgi sakrīt ar matērijas likumiem. Un ka-

mēr pastāv Dzīvības cīņa ar matēriju, kamēr matē-

rija dzīvībai nepieciešama, kā savas būtības izteikša-

nas fobjektīvēšanās) līdzeklis — tikmēr arī prātam
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darba nepietrūks, un viņa nozīme nav ne ar ko at-

sverama, ne pret ko atmaināma. Tai ziņā viņš pil-

nīgi nepieciešams un pārāk derīgs „vērsis". Tikai

par absolūto valdnieku mēs viņu vairs neatzīsim, jo
mēs tagad zinām, „no kurienes viņš nāk". Tagad
mēs zinām, ka Atziņas koks nav Dzīvības koks.
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Domas par reliģiju.

Ja mēģinu šeit izteikt dažas domas šai svarīgajā
dzīves problēmā, tad gribētos vispirms īsi aprādīt to

stāvokli, no kāda skatos uz pārrunājamo lietu. Šai

ziņā man it sevišķi būtu jāuzsver divi momenti: visu

sekojošo runā: 1) neteologs, un 2) cilvēks, kas — cik

viņa spējas un apstākļi ļāvuši — mēģinājis orientē-

ties tagadnes meklējošā intelliģencē valdošos dažādos

uzskatos vienīgi tai nolūkā, lai atrastu apmierinājumu
jautājošam šaubu garam un iekšējai sirds balsij.

Bet pret tikko izteiktiem aizrādījumiem varētu

celt dažus iebildumus: 1) vai neteologs ir kompetents
runāt nopietni par reliģijas lietām? un 2). vai tagad-
nes «meklējošam inteliģentam" vispār vairs vaja-
dzīgs apstāties pie tādām lietām, kāda ir reliģija?
Vai reliģijas mīkla nav jau ātminēta? Vai tā nepie-
der tikai vēsturei, garīdzniekiem un zināmai mazāk

izglītotai tautas daļai?
Atbildēt uz pirmo jautājumu — vai neteologs

kompetents runāt reliģijas lietās — samērā vieglāki.
Tiesa, ka katrai, tiklab garīgās kā praktiskās dzīves

nozarei, mēdz būt ūn ir nepieciešami savi speciālisti,
kuri savu priekšmetu smalki un pamatīgi pārzin, kā:

valodnieki, matēmatiki, ķīmiķi v. c. Tāds sava aroda

speciālists ir arī teologs. Tikai te nu tūlīt jāuzsver
viena lieta: teoloģija un reliģija nav itin nepavisam
viens un tas pats. Teoloģija ir zināma zinātniska

disciplīna jeb pareizāki — disciplīnu kopsumma.
Reliģija turpretim tīri subjektīvs stipri sarežģīts
un dziļi īpatnējs emocionāla rakstura iekšējs pār-

dzīvojums. Tādēļ viegli iespējama, tāda kombi-

nācija: kāds var' būt ļoti labs, pat priekšzīmīgs
teologs, bet ar stipri trūcīgiem personīgiem re-
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liģiskiem pārdzīvojumiem. Te man prātā nāk

plaši pazīstamais un diezgan ieslavētais Berlīnes

teoloģijas profesors Ādolfs Harnaks. Dažā ziņā
arī Renanu varētu pieskaitīt pie šīs katēgorijas. Un

otrādi: var būt cilvēks ar apbrīnojami spēcīgu un

dziļu reliģisko dzīvi, kas no teoloģijas kā tādas to-

mēr vai nu nekā nezin, vai zin ļoti maz. To it spilgti
apstiprina vēsture. Visi lielo pasaules reliģiju nodi-

binātāji Laotse, Buda, Kristus, Machomets -■— ir bi-

juši pēc mūsu jēdzieniem neteologi. Un ja arī tagad

reliģijas dzīvē tiek šur tur uzsists kāds augstāks vil-

nis, tad tas aizvien nāk no neteologiem, kādi piemē-
ram Tolstojs, varbūt arī Merežkovskis, Uitmans un

citi. Še viegli izvedama parallēle ar kādu citu garī-

gās dzīves nozari — ar mākslu: kas reliģijā teologs,
tas mākslā mākslas teorētiķis, kamēr radošam māksli-

niekam, kuram nemaz nav vajadzīgs būt ikreizes arī

speciālistam teorijā, stāv pretim neteologs ar spēcī-

giem pārdzīvojumiem. Būs lieki vēl paskaidrot, vai

radošam māksliniekam ir tiesības līdzrunāt mākslas

jautājumos, vai nē. Gluži tāpat tas ir ar neteologu
reliģijas jautājumos.

Beigās vēl jāpiemin, ka neteologs savos spriedu-
mos par reliģiju būs aizvien brīvāks (varbūt ārī patie-

sāks) par teologu, jo. pēdējais parasti pārāk saistīts

pie zināmas ticības jeb konfesijas, ir ieguvis savu

speciālo izglītību un. disciplinējis savu domāšanas

kārtību taisni noteiktā, ar zināmas konfesijas pamat-
uzskatiem saskaņotā virzienā un tam vēlāk pārcelties

pāri nākas ļoti grūti, vai pat pilnīgi neiespējami, ka-

mēr neteologam šīs grūtības atkrīt. Negribu ar sa"

cīto. it nemaz mazināt teologu praktisko, ne zināt-

nisko nozīmi, atceroties it sevišķi vēl to, ka teologs

jau arī var būt reizē cilvēks ar dziļu, spēcīgu reliģisku
dzīvi, kāds, piemēram, starp latviešu teologiem ir bi-

jis Juris Neikens, kaut gan no šīs puses viņš vispārībai
līdz šim vēl maz pazīstams. Ar to varbūt pirmais
iebildums būtu noskaidrots.
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Daudz plašāka un sarežģītāka iznāk atbilde uz

otru jautājumu: vai tagadnes intelliģentam vispār va-

jadzīgs vairs ar reliģiju nopietni rēķināties? Meklē-

jot atbildi uz šo jautājumu, nonākam patiesībā to

domu pašā centrā, kuras izteikt ir šo piezīmju no-

lūks.

Ja metam skatu reālajā dzīvē, vispirms paši sa-

vās mājās, t. i. mūsu latviešu intelliģencē, tad, ja
gribam atklāti un patiesi būt, ar nožēlošanu jāliecina,
ka īsti nopietna, tā sakot aktīva interese priekš reli-

ģijas viņā tiešām līdz pat beidzamam laikam ir stipri
maza. Zināms, uz atsevišķām personām jau arvien

varēs aizrādīt kā uz izņēmumiem. Bet par tām, kā

arī par tautas plašāko daļu, t. i. lauciniekiem pašreiz
nerunāsim, jo mūsu uzmanība piegriezta intelliģen-
cei. Un tad man liekas, ka es stāvēšu ļoti tuvi patie-
sībai, ja apgalvošu, ka mūsu intelliģences viss lielais

vairums ir vai nu — labākajā gadījumā — indiferents

reliģijas lietās, vai pat naidīgs pret to.

Indiferentie atklāti nekur pret reliģiju neuzstā-

jas (tad jau viņi nebūtu vairs indiferenti!), un ja
viņiem sajūsmināti kaut ko runā priekšā par reliģiju,
tad viņi dažreiz pat sadūšojas runāt līdz. Bet ka šo

lietu mūsu intelliģencē tomēr nopietni neņem, var

skaidri redzēt no tam, ka ir pagājuši gadi un gadu
desmiti, visdažādākās lietas un nelietības tikušas

plaši iztirzātas un pārrunātas mūsu periodiskos un

neperiodiskos izdevumos, grāmatās un dienas laik-

rakstos, bet cik ir bijis lietišķu apcerējumu par re-

liģijas jautājumiem? Cik pavisam citādi ir, piemē-

ram, krievu presē, kur vesela virkne iecienītu rakst-

nieku, kā Merežkovskis, Berdjajevs, Bulgakovs, Min-

skis, Uspenskis, Rozanovs un daudz citi — negarīdz-
nieki un neteologi, pastāvīgi cilā šīs lietas un uztur

dzīvu interesi priekš tām — dienas presē, grāmatās,

sevišķos krājumos, dibinot speciālas biedrības, pul-
ciņus v. t. t. Bet kāpēc pie mums viss tik klusu?

Nu, „no ka sirds pilna, no tā mute runā," un ar
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ko viņa nav pilna, par to viņa arī nevar runāt. Vēl

vairāk. Kādā diezgan plašā inteliģences daļā — it

sevišķi mūsu jaunākajā intelliģencē — ir ieviesusies

tāda savāda kautrība, gandrīz varētu teikt kauns no

reliģijas. Tā ir tāda pa pusei neapzinīga nojauta, ku-

rai trūkst noteikta prāta pamatojuma, tādas instink-

tīvas ērmotas bailes, ka to, kas interesējas un runā

par reliģiju, varētu viegli noturēt par tādu, kas nav

diezgan „izglītots", katrā ziņā, nav diezgan moderns

cilvēks. Un tādēļ prātīgākais par šādām lietām

klusēt, ja arī iekšienē varbūt šad tad radies viens,
otrs jautājums, par kuru gribētos izrunāties, kuru

vajadzētu noskaidrot. No šiem kaunīgajiem tad arī

rekrutējas nākamo indiferentu draudze.

Pie otras grupas, kura skaita ziņā mazāka, jāpie-
skaita, kā jau teicu, tie, kuri atklāti nostājas naidīgi
pret reliģiju. Tie, bez šaubām, ir daudz atklātāki un

arī aktīvāki par nupat raksturotiem indiferentiem.

Tos varētu atzīmēt par ateistiskā pasaules uzskata

piekritējiem. Tie labprāt nepalaiž gadījuma garām,
kur tik vien iespējams „apgāzt" reliģiju un reizē ar

to nopaļāt un izzobot viņas piekritējus un garīdznie-
cību bez kādas šķirošanas. Arī presē viņi darbojas
aktīvi, propagandēdami, cik vien tagadējos preses ap-

stākļos iespējams, reliģijai naidīgos ateistiskos uzska-

tus. Un tā kā tādu nekad nav bijis trūkums, kas

drukātam vārdam akli tic, it sevišķi, ja tiek runāts

zināmā
„
virzienā" un zināmas partijas orgānā, tad arī

šī uzskata propagandisti nevar sūdzēties par piekri-
tēju trūkumu.

Tagad nu jautāsim: kādi ir tie dziļākie cēloņi
mūsu garīgajā dzīvē un kultūrā, kas palīdzējuši šiem

uzskatiem rasties un nostiprināties, un kas viņus vēl

tagad uztur dzīvus? Atrodot un noskaidrojot tos, bū-

sim zināmā mērā noskaidrojuši arī, kā un cik augsti
vai zemi vērtējami paši šie uzskati. Nav šaubu, ka

cēloņi še būs ne viens vien, bet vairāki.

Vispirms būtu minams viens tīri specifisks cēlo-
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nis, kas radies no pašas latvju tautas dzīves apstāk-

ļiem; Tas ir: garīdzniecības jeb baznīcas nesapra-
šanās ar tautu tādēļ, ka gans un ganāmie pieder pie
dažādām nācijām ar dažādiem nacionāliem un sa-

biedriskiem centieniem un interesēm. Redzot, ka

sveštautības garīdznieks reliģijas vārdā sistēmatiski

strādā pretīm tautas labākajiem un cēlākajiem nākot-

nes centieniem, kā centieniem pēc izglītības, pēc paš-
darbības un pašnoteikšanās sabiedriskās dzīves vei-

došanā, pēc labākiem saimnieciskiem un materiāliem

dzīves apstākļiem, — redzot visu to, draudze tiek ar

varu spiesta — dažreiz pat neapzinīgi — skatīties uz

savu garīdznieku kā uz dzīves apspiedēju, attīstības

un labklājības kavētāju, tā tad: kaut ko nevēlamu,

pretīgu un naidīgu. Bet tā kā garīdznieks visu to,

kā jau teicu,, dara reliģijas vārdā, tad nav it nekāds

brīnums, ka vienkāršais cilvēks šīs lietas identificē,

un ienīstot garīdznieku, viņš sāk ienīst arī reliģiju.

Centīgais latviešu zēns, uzaudzis mājās no svešas var-

mācības saģiftētā atmosfērā, nonāk reālskolā vai ģim-

nāzijā, turpina dzīvot un attīstīties tajos uzskatos, kā-

dus viņš paņēmis no mājām līdz. Ar tiem pašiem
tad viņš aiziet uz augstskolu un arī pārnāk no tās.

Tagad nu gan viņš būtu spējīgs kritiski uz lietu ska-

tīties un šķirt garīdznieku no reliģijas. Bet daudz-

reiz tas jau ir par vēlu. Ja viņš būs bijis iio dabas

disponēts uz reliģiskiem pārdzīvojumiem, un ja augst-

skolā viņu nebūs spējis aizraut kāds straujš pretreli-

ģisks uzskats, kā, piem., dabas zinātniskais racionā-

lisms, padarot viņu tā par reliģijas nāidnieku uz vi-

siem laikiem (kas pie šādiem apstākļiem, pie tik labi

iepriekš sagatavotas zemes — tas dabiski sapro-
tams — var notikt pārāk viegli), tad no viņa var iz-

nākt vislabākajā gadījumā jau agrāk raksturotais in-

diferents. Kādā paslēptā dvēseles stūrī viņš varbūt

pat mīl reliģiju. Bet tam pāri sasēruši, sākot- no

agras bērnības, tik daudz antipātiju un nelāgu at-
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miņu, ka pavisam nepatīkami, pat sāpīgi šo vietu aiz-

kustināt. . Un tādēļ — labāk lai viņa stāv mierā.

Otrs visai ievērojams faktors, kas lielā mērā ir

veicinājis un vēl tagad veicina intelliģences novēr-

šanos no reliģijas, ir jau ciešāki saistīts ar pašu ofi-

ciālo reliģiju jeb baznīcu — patiesībā tas iztaisa ie-

vērojamu daļu no viņas, — tas ir oficiālās garīdz-
niecības kultivētais dogmatisms. Šim faktoram jau
ir sena un plaša vēsture — jāsaka: kauna un traipu
pilna. Lai atceramies tikai vidus laikus, kur neprā-

tīgais dogmatisms bij visas Eiropas garīgās dzīves

noteicējs un absolūts valdnieks un turēja to daudzus

gadu simteņus cauri kā nāvējošās žņaugās. Pilnīgs

garīgās dzīves sastingums, ķeceru tiesas, inkvizīcija
un sārti

— sārti
...

bez gala , ...
lūk, viņa piemiņas

un neizdzēšamie kauna traipi. Šīs lietas vispār tik

pazīstamas, ka par tām sīkāki runāt būtu lieki. To-

mēr jāsaka, ka mēs tagad stāvam no viņām jau tik

tāļu, ka neesam pat spējīgi visu to dzīvi iedomāties.

Tā, piemēram, vēlāko laiku zinātniskie pētījumi pie-
rādījuši, ka vienā pašā Madridē 300 gadu laikā pāri

par 300,000 cilvēku ticis sadedzināts uz sārta kristīgo
dogmu vārdā — ad majorem Dci gloriam! Tā tad

caurmērā Madridē ir tikuši cepināti 1000 cilvēku

gadā jeb 3 cilvēki dienā! Bet mēs nedrīkstam aiz-

mirst, ka Spānijā bez šīs bij vēl citas līdzīgas slep-
kavu bedres. Un kur nu vēl visa Eiropa! Vai te

nay jāstingst pat.drošākajai fantāzijai!

Zināms, tagadnes dogmatisms atrodas labu tiesu

citādā stāvoklī. Ar viņa varas plašību ir gājis gluži
tā, kā iet turku valstij beidzamajos gados: pastāvīgi
gadās jaunas sadursmes un jauni kari, un katrs karš

beidzas ar kādas provinces atņemšanu. Tāds paga-

lam applucināts un stipri ierobežots stāv dogmatisms
mūsu dienās. Kad Romā tai pašā vietā, uz tā paša

laukuma, kur priekš 300 gadiem tika uz sārta sade-

dzināts apbrīnojamais DžordanoBruno, uzcēla krāšņu
pieminekli šim kaislīgajam brīvajam cilvēcības un



142

dievības kareivim, dogmatismam bij jāstāv un jāno-
skatās apkaunotam un nevarīgam. Vispār jāsaka, ka

mūsu dienās stāvoklis šai ziņā ir lielā mērā grozījies.
Kamēr agrāk dogmatisms bij uzbrucējs un pretdog-
matisms tikai aizsargājās, tagad lomas ir mainījušās:
nu biežāki uzbrūk pretdogmatisms, bet dogmatisms
tikai aizsargājas. Tomēr jāliecina, ka viņam ir sīk-

sta dzīvība, un šad un tad arī tagad vēl viņš izmē-

ģina roku uzbrukšanā, ko var novērot visās oficiālās

reliģijās. Atceraties tikai tādus faktus, kā Tolstoja

izslēgšanu no baznīcas un mirušā pāvesta Pius X iz-

misušo cīņu ar modernismu katoļu garīdzniecībā,

cīņu, kas bij saistīta ar daudzu katoļu priesteru gan

izslēgšanu, gan brīvprātīgu atstāšanos no garīdznieku
kārtas tikai tādēļ, ka viņi nebij uz mata derējuši pā-
vesta dogmas Prokrusta gultā. Pat mūsu luterbaz-

nīca nav tīra no līdzīgām lietām, kā to jo gaiši lie-

cina gadījums ar Ķelnes mācītāju Jāto, ko vācu

„Spruchkollegiums" 1911. g. dogmas vārdā atcēla no

mācītāja amata, radīdams ar to vispārēju sašutumu

un nemieru jo plašās inteliģences aprindās un pat

garīdzniecībā, kā to jo gaiši pierāda fakts, ka lielākā

daļa Berlīnes mācītāju izteica protestu par šādu

„Spruchkollegiuma" rīcību.

Zināms, stiprākus garus, kāds piemēram bija Tol-

stojs, dogmas varmācība jau no reliģijas nespēj at-

baidīt un aizdzīt. Tolstoja gara acs bija par daudz

asa un skaidra, lai neatšķirtu dzīvo reliģiju no ne-

dzīvās dogmas, un zaudējot dogmu, viņš tomēr patu-

rēja reliģiju — vēl dzidrāku, šķīstāku un noskaidro-

tāku. Ne tā mēdz notikt ar vidus mēra cilvēku. Tas,

redzot, ka viņam ik uz soļa jānāk konfliktā ar dog-

mu, novēršas no dogmas un, identificējot dogmu ar

reliģiju, reizā ar to novēršas arī no reliģijas. Tā tad

še notiek tā pati kļūda, kāda jau iepriekš pārrunātā

gadījumā — kad draudzei un garīdzniecībai pretojas
nacionālās intereses. Abos gadījumos kopā ar netīro

ūdeni tiek izliets no vannas arī bērns.
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Gan teicu, ka liels gars un ģeniāls cilvēks, kāds,

piem., Tolstojs, šo kļūdu ierauga un izsargās no tās.

Taču ne ik reizes tas notiek, jo dogmatisma radītais

sarūktinājums un riebums var būt tik stiprs un dziļš,
ka arī lielais gars bezkritiski padodas instinktīvai

antipātijai. Tas piemēram, sakāms pa daļai par

Kantu, bet it sevišķi par Šopenhaueru. Nodziļinājo-
ties šī filozofa garīgajā būtībā, kļūst nepārprotami
skaidri redzams, ka viņa individuālitāte lielā mērā

reliģioza, taisni vai askētiski reliģioza. Bet dogma-
tisms ar trulo, oficiālo reliģiju (kuru, blakus minot,

viņš visos savos darbos nekad citādi nesauc, kā

„Pfaffen" un „Afterreligion") ir tā saniknojuši viņu,
ka viņš, tā sakot, ar varu ir ticis spiests novērsties

no kristīgās baznīcas un apmierināt savas reliģiozās
dvēseles dziņas senindiešu reliģijā un budismā. Šo-

penhauera ārkārtīgi plašā izglītība, kurā bij uzsūktas

visas cilvēces, arī līdz tam laikam Eiropā maz pa-
zīstamās Indijas un budisma kultūras bagātības,
deva viņam iespēju, kad viņš bija padzīts no kristīgās
reliģijas, atrast pajumti kādā citā reliģijā. Tas gluži
kā ar bagātnieku, daudzu namu īpašnieku: ja no viena

nama viņu izdzen un viņam to atņem, viņš pārkra-

vājas kādā citā. Bet kam nu viens pats tas nams, kas

dziļāki pazīst tikai vienu, teiksim — kristīgo reli-

ģiju, tam, ja dogmatisms viņu no tās aizdzen, ir jā-
paliek gluži bešā, t. i. tam jāpaliek nereliģiozam, jā-
paliek par reliģijas pretinieku un noliedzēju. Un

taisni šai ceļā mūsu tautā ir radušies un vēl tagad
rodas prāvs procents reliģijas noliedzēju.

Kā trešais šādas pat sugas faktors, kas veicina

ateismu un pavairo reliģijas apkarotāju armiju, jā-
uzskata reliģijas identificēšana ar kādu valsts varu.

Tas notiek, kad oficiālā reliģija paliek par kalpu un

aklu ieroci kādas politiskas varas rokās. Kā spilgts

piemērs te varētu noderēt franču revolūcijas vēsture.

Kad zem politiskās un sabiedriskās dzīves attīstības

spiediena izaug sadursme ar pārdzīvoto, novecojušos
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valsts varas veidu, kad šo pēdējo sajūt tikai kā slogu
visā dzīvē un attīstībā un tiek uzsākta cīņa pret to,

tad ļoti dabīgi, ka cīņas karstumā naida bultas tiek

laistas arī pret attiecīgās varas pakalpīgo rokas puisi
— reliģiju.. Te cilvēka politiskā pārliecība spiež
viņu palikt par oficiālās reliģijas naidnieku. Zināms,

ka arī še jau agrāk minētā kļūmainā pāreja notiek

gluži nemanot: noliedzot oficiālo reliģiju, tiek no-

liegta katra reliģija, tiek noliegta reliģija vispār.
Visi nupat aplūkotie cēloņi, kņp pavairo reliģi-

jas noliedzēju skaitu un veicina ateismu, tiek radīti

un izaudzēti— vai nu tieši vai netieši —no pašas
oficiālās reliģijas, tie ir, tā sakot, trumi jeb slimās

vietas dzīvajā reliģijas organismā, kas sapūdē paša
ši organisma audus, vājina viņu lielā mērā un nereti

noved pat līdz nopietnai krizei —būt vai nebūt. To-

mēr šie nav vienīgie pretreliģisko uzskatu veicinātāji.

Tagadnes dzīve un kultūra arī šai. ziņā tik tālu dife-

rencējusies,- ka ateistiskais elements ved pilnīgi pat-

stāvīgu aktīvu dzīvi un cīnās par savu neatkarīgu pa-
stāvību. Kādas nu ir šo patstāvīgo ateistisko uzskatu

dziļākās saknes un dzīvības nervi? Tie, šķiet, būtu

galvenām kārtām divi: 1) materiālistiskais pasaules
uzskats, ierēķinot tajā arī vēsturisko materiālismu un

tā spuraināko atvasi — sociālismu, un 2) zinātniskais

un filozofiskais racionālisms. Kā zināms, arī tie ie-

ņem ļoti stipras pozicijas ar daudzām jo daudzām

asprātības dzeloņdrāšu rindām, visādu kalibru smago

un vieglo artilēriju, sākot no proklamāciju lapiņām
un beidzot ar Marksu, Hekeli, Būchneru, Feuerbachu

v. t. t.; ar ložmetējiem un pa starpām pat dubļu me-

tējiem, ar smirdošām uti smacējošām gāzēm vārda

burtiskā nozīmē, kuras še jau tikušas lietotas agrāk,
nekā vācieši bij paguvuši nākt uz šīrri laimīgām do-

mām. . Tad nu ir viegla uh ļoti iespējama tādā var-

būtība, ka cilvēks, kas tiek no reliģijas pajumtes par
dzīts aiz nupat aplūkotiem iemesliem, neatrasdams

citur atbalsta* pāriet pie šiem labi bruņotiem preti-
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niekiem, un tā cīņa izvēršas jo sīva. — Zināms, ka

še nevar būt iespējams sīki un visā plašumā aplūkot
šos pretiniekus, vērtēt viņu dažādos ieročus un cīņas

paņēmienus. Tas novestu mūs par tāļu. Tādēļ me-

tīsim tikai īsu skatu uz pašu viņu stiprāko idejisko

poziciju, un par tādu, bez šaubām, kā pirmā tiek uz-

skaitīta viņu materiālisma filozofija, uz kuras, kā stūr-

akmeni, balstās arī marksisms, kas patiesībā ir tikai

dabīga tālāka konsekvence no filozofiskā materi-

ālisma, pārnesot to sabiedriskās un politiskās dzīves

laukā. Tādēļ vismaz dažus vārdus par pašu šī ma-

teriālisma filozofiju.

Viņa pamatdomas diezgan viegli izteicamas: viss

esošais ir savā dziļākā būtībā matērija. Visa kos-

miskā, fiziskā un garīgā pasaule ir tikai vienas ma-

tērijas dažādas kombinācijas, attīstības stadijas un

funkcijas. Tādēļ garīgai pasaulei nav un nevar būt

nekādas patstāvīgas nozīmes un eksistences. „Der
Mensch ist, was er ißt". Tādēļ nav nemirstīgas dvē-

seles, ne Dieva, ne dievības, ne vispār kādas augstā-
kas vadošas varas — dzīvo būtņu cīņa dēļ eksistences

ir visu noteicēja (vēsturiskā materiālisma pamatdo-
ma). Tādēļ arī nevar būt un nav vajadzīga reliģija,
kas meklē atrast un uzturēt sakarus starp cilvēka

garu un dievību, jo kādi te lai būtu sakari, kad ne

viena, ne otra no viņiem nemaz nav! Tādēļ reliģija
ir seklās māņticības un gara tumsības laikmeta bē-

dīga atlieka, no kuras vajaga atsvabināties — jo drī-

zāk, jo labāk.

Ko par šo filozofiju lai saka? Vai lai viņu at-

spēko? Bet atspēkot vajaga tikai to, kas kaut kā

pierādīts. Bet kur ir tas materiālisma filozofs, kurš,

pirms viņš apgalvo, ka viss esot tikai matērija, pa-

priekš varētu skaidri zinātniski un gnoseoloģiski ne-

apstrīdami pateikt, kas īsti tā matērija ir un ko zem

viņas lai saprot? Ja bērni zināmos gados tic, ka

Leiputrijā visa zeme pastāvot no biezputras kalniem,
tad vismaz viņi pie tā kaut ko pilnīgi noteiktu iedo-
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mājas: biezputru, kas tiem labi pazīstama. Bet ko

īsti iedomājas materiālisma filozofs, kad viņš stāsta,

ka cilvēka gars esot tikai matērija? Un vai viņš tik-

pat labi nevarētu kādā jaukā rītā pēc kafijas, ievē-

rojot to, ka viņš taču ik dienas kafiju dzer un jūtas

pēc tās tik dzīvs un spirgts, apgalvot, ka cilvēka gars

savā dziļākā būtībā ir kafijas biezumi? Ir neveikli

jokot nopietnās lietās, bet vēl neveiklāki smieklīgās
lietās būt nopietnam. Un kas nopietns tē sakāms,

tas jau arī ticis teikts (lai atceramies kauču, Fr. Lan-

g.es iznīcinošo materiālisma kritiku)—neviens mate-

riālists to nav spējīgs atspēkot. Kā pēc visa tā lai runā

nopietni par filozofiem, kā Būchneru un Hekeli, kuri

atrisina filozofiski kā uz delnas visas dzīves un pa-

saules mīklas, bet līdz katras mūslaikos nopietni ņe-

mamas filozofijas sliekšnim, t. i. līdz gnoseoloģijai

jeb atziņas teorijai, vēl nemaz nav notikuši. Neviens

lai nedomā, ka es še lietas pārspīlēju. . Pār vulgārā
materiālisma priekšstāvjiem, piem., Hekeli, tagadnes

filozofijas redzamākiem priekšstāvjiem nevienam

vairs, nav divējādu domu. Bet vai neskan ērmoti, ka

pat tāds, samēra taču diezgan respektējams pozitī-
visma filozofs, kāds ir Herberts Spensers, jau sirm-

galvis būdams, dažus gadus pirms nāves ir iepazinies
ar Kanta atziņas teoriju, un kādā vietā savā dienas

grāmatā raksta, ka tas esot taču diezgan ērmota lieta

—tie jautājumi par laiku, par telpu, un kas lieta par
sevi — „Ding an sich"? Šim par to vajadzēšot jau

nopietnāki padomāt, jo beigās taču visa šā sistēma

taisni šai vietā varot sabrukt.. Nu, tā laikam arī no

tās padomāšanas nekas daudz vis vairs neiznāca.

(Bet kas zīmējas uz viņa sistēmu, speciāli viņa evo-

lūcijas teoriju, tad pēc Bergsona kritikas un Berg-

sona evolūcijas teorijas laikam tiešām principiālajā
daļā nekas vairs no viņas nav pāri palicis.) —Tā

bažījās Spensers īsi pirms nāves. Tikai Hekels ar

saviem priekš- un pēctečiem nav spējīgs pat līdz šīm

bažām izaugt. Tiem vēl tagad nav vajadzīgs daudz
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galvas lauzīt, kas ir lieta par sevi — „Ding an sich"?

Lieta par sevi taču ir lieta par sevi. Un visas lietas

par sevi ir matērija. Kas te vēl ko jautāt! Uz mata

kā Šopenhauers saka: „Šāds materiālists līdzinājās
brīvkungam Minchhauzenam, kas uz zirga ūdenī pel-
dot velk zirgu uz augšu ar kājām, bet pats sevi pie
bizes."

Cik bēdīga un nepamatota arī nebūtu materiālis-

ma ieņemtā un aizstāvētā pozicija, tomēr jāliecina, ka

par. piekritēju trūkumu še nevar žēloties. Tādēļ arī

šis uzskats', spēlē diezgan lielu lomu ateisma veicinā-

šanā. Zināms, ka visa šā virziena dziļākie cēloņi ir,

no vienas puses, nopietnākas un pamatīgākas izglī-
tības trūkums, t. i. zīmējoties uz to plašo materiā-

listu, baru, kuri savu ticības apliecību smeļas no

Būchnera ~Spēks un viela" un Hekeļa „Pasaules mīk-

lām"; bet no otrās puses, zīmējoties uz pašiem šī

virziena barvežiem, kāds, piem., ir tas pats bieži mi-

nētais Hekels, kuram trīskārtīgs doktora grāds un

kuru taču tāpēc nevar saukt par neizglītotu (kaut gan

par viņa speciāli filozofiko izglītību tomēr jāliek trīs

jautājuma zīmes), — par tiem jāsaka, ka te darīšana

ar fatālu, domājams, iedzimtu, tā sakot predestinētu

gara vienpusību, seklumu un nabadzību citās gara

spējās, izņemot vienu šauru specialitāti, kāda pie-
mēram Hekelam ir bioloģija. Par šo zināmā mērā

garīgo kroplību atsevišķos gadījumos jau nebūtu se-

višķi daudz ko skumt,ja citi nepūlētos uzstādīt viņu

kā lielāko paraugu. Bet nu iznāk gluži tas pats, kā,

redzot cilvēku, kas, teiksim, uz kājām kropls, bet

ar rokām brīnišķīgs mākslinieks, gleznotājs vai mū-

ziķis, citi nostāda viņu sev par paraugu un cenšas

sakropļot sev kājas, lai kļūtu viņam līdzīgi. Tā ne-

apzinīgais materiālists sakropļo savu skaisto dvēseli,

pašu dziļāko un vērtīgāko viņā, zaudējot Dievu un

reliģiju un cenzdamies pataisīt sevi līdzīgu dažiem

slaveniem praktisko zinātnieku paraugiem, kas citās

garīgās spējās kropli. — Protams, ka šī maldīšanās
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plašos apmēros sevišķi ilgi nevar turpināties, arī ta-

gad jau manāmas zīmes, kas liek cerēt uz pārmaiņu.
Un agrāk vai vēlāk ir jāpienāk tai dienai, kad kropla-
jiem materiālisma barvežiem sekos tikai viņu kroplie
bēdu brāļi. No tiem nu reliģijai nav nekā daudz ko

baidīties, ne arī caur tiem viņa daudz ko zaudē.

Samērā daudz nopietnāki jārēķinās ar kādu citu

reliģijai naidīgu tagadnes domu virzienu, kurš gan

nav tik populārs un vulgārs, kā nupat raksturotais

materiālisms, jo prasa vairāk izglītības, nodziļināša-
nās un garīga asuma; bet būdams klusāks un dzi-

ļāks, viņš arī daudz stiprāks un bīstamāks. Tas ir

zinātniskais un filozofiskais racionālisms. Materi-

ālisms pēc savas būtības ir dogmatisks: pretim re-

liģijas dogmai viņš uzstāda savu dogmu, t. i. nepie-
rādītu un nepierādāmu apgalvojumu. Tie it kā em-

pīriskie jeb pat zinātniskie «pierādījumi", ar ku-

riem viņš mēdz savas dogmas dekorēt un no ārienes

izpušķot, var piemānīt tikai nekritisku un naīvu

skatu. Tāpēc arī viņš nav ne sevišķi bīstams, ne no-

pietni ņemams. Racionālisms, turpretim, rīkojas gal-
venām kārtām stingri kritiski — vismaz savos labā-

kajos un godīgākajos priekšstāvjos.

Viņš dažkārt nemaz nesteidzas savas jaunās pa-
tiesības uzstādīt, bet pierāda tikai, ka vecās, pastāvo-
šās neder, jo neiztur kritikas; ka viņas dibinātas vai

uz paviršības, vai pārpratuma, vai ieraduma, vai citas

kādas nejaušības. Un savu darbu viņš dažu labu reiz

izdara ļoti godīgi un pamatīgi, novedot pretinieku pie
dilemmas: vai nu piekrist cilvēka zinātniskai un vis-

pār prāta atziņai un tad atsacīties no vecajiem uz-

skatiem, jeb palikt vecajos uzskatos, ignorējot zināt-

nisko atziņu un cilvēka veselo prātu. Bet tā kā nu

pēdējā varbūtība, t. i. noliegt zinātni un cilvēka ve-

selo prātu, acīm redzot noved pie absurda, tad pa-
liek tikai pirmā, t. i. — atsacīties no vecajām patie-
sībām. Šādu cīņas taktiku tad nu kritiskais racionā-

lisms izlieto arī pret reliģiju. Kā grandiozs šādas
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cīņas paraugs, kas uz mūžīgiem laikiem apbrīnošanu
modinošs paliks cilvēces vēsturē, ir Kanta kritiskā

filozofija, it sevišķi viņa „Tīrā prāta kritika" (Kritik
der reinen Vernunft). Pietika šī viena paša darba,

lai visas 18. gadu simteņa tik brīnišķīgi kupli sazē-

lušās spekulātīvās un dogmatizējošās reliģiski-filozo-
fiskās sistēmas, to starpā arī tik ievērojamas, kā

Leibnica un Volfa sistēmas, sagrautu putekļos — kā

krievs saka: nyxi> h npax-b", Un pie tam, kā lie-

kas, uz mūžīgiem laikiem, t. i. kamēr atzīst cilvēka

veselo prātu. Tas nu bija trieciens, kādu vēsturē tik

reti var uzrādīt. Kants netikvien apgalvoja, bet arī

pierādīja, ka visi tie it kā zinātniskie un stingri filo-

zofiskie argumenti, ar kuriem Leibnics, Volfs un

viņu domu biedri sacījās pierādot Dieva esamību un

cilvēka dvēseles nemirstību, ka visi tie tukša fantas-

magorija un blēņas, jeb saudzīgāki izsakoties: nepie-
rādīti un nepierādāmi apgalvojumi.

Kanta darba sekas bij lieliskas un ārkārtīgas.
Veco uzskatu piekritēji bij tā apmulsuši un apju-
kuši, ka pagāja gadi, bet viņi vēl aizvien nevarēja
atjēgties un nezināja, ko īsti darīt. Daži balmutīgā-
kie un paviršākie ņēmās Kantu ironiski kritizēt un

„apgāzt", bet paši pie tam tūlīt labi sajuta savu ne-

omulīgo stāvokli un to, ka smejoties par Kantu, viņi

patiesībā smejas paši par sevi, par savu paviršību un

seklību. Nopietnākie, turpretim, ilgāku laiku pil-
nīgi klusēja. Tikai platā, ikdienišķā paviršība —

al-

gotie teoloģijas profesori, oficiālās baznīcas priekš-
stāvji, ar nopietnām sejām turpināja mierīgi savu

kņadu Leibnica un Volfa stilā, it kā nekas nebūtu

noticis.

Likās, kritiskais racionālisms ir uzvarējis un iz-

nīcinājis ne tik vien reliģijas dogmas, bet pašus re-

liģijas pamatus vispār. Tur nu neviens nekā neva-

rēja darīt: Kants bija pierādījis, un kas gribēja pa-
likt godīgs, tas nevarēja tam nepiekrist, ka ar zināt-

nes un vispār ar prāta palīdzību nav pierādāma ne
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Dieva esamība, ne cilvēka dvēseles nemirstība. Tas

paliks Kanta mūžīgs un nemirstīgs nopelns. Taisni

ar šiem pašiem paņēmieniem kritiskais racionālisms

liekas tik bīstams arī mūsu dienās, jo vienā, otrā

sīkumā viņš tagad gan būs pārveidojies, varbūt no-

gludinājies un papildinājies dažiem dabaszinātnis-

kiem metodes paņēmieniem, gan pieņemot neokan-

tisma vārdu, gan izveidojoties citās, it kā diezgan

patstāvīgās, bet tomēr slepeni tikai no Kanta pārtie-
kosās sistēmās. Taču kodols viņās visās paliek tas

pats: Dieva esamību un dvēseles nemirstību zināt-

niski nevar pierādīt. Un to nevar neviens neatzīt,

kas atzīst cilvēka veselu prātu. Tā tad: kāds pamats
vēl uz šīm lietām skatīties nopietni? Un tā nu esam

atkal nonākuši pie pašā sākumā uzmestā jautājuma:
vai tagadnes izglītotam cilvēkam, kas tic zinātnei un

tic cilvēka prātam — un nekādi nevar viņiem neti-

cēt — vai. tādam cilvēkam ir vairs vērts interesēties

un nopietni rēķināties ar reliģiju? Kur te nu atrast

izeju? Instinktīvi mums liekas, ka kādai izejai to-

mēr vajaga būt, ka viņa tikai jāatrod. Un varam

jau arī mierīgi sacīt, ka viņa ir atrasta. Un jāliecina,
ka pie šī ir strādājuši un strādā tagadnes paši spējī-
gākie un diženākie gari. Patiesībā, šī izeja atrasta

jau sen, bet strādāts tiek tagad pie ceļa nogludinā-
šanas un apgaismošanas uz to arī. tiem, kaš kritiskā

racionālisma gaismā ir apžilbuši un apjukuši. Va-

rētu teikt, ka pats Kants šo darbu ir iesācis un jau
labu daļu no tā pastrādājis. Ko „Tīrā prāta kritika"

(„Kritik der reinen Vernunft*') likās pilnīgi iznīcinot,

to «Praktiskā prāta kritika" („Kritik der praktischen
Vernunft"), kas iznāca sešus gadus vēlāk, zināmā

mērā atkal atdeva. īsos vārdos' Šo operāciju varētu

šādi izteikt: Dieva esamība un dvēseles nemirstība

ar tīrā prāta palīdzību jeb zinātniski nekad nav pie-
rādāma. Un kas to dara, tas tikai duļķo ūdeņus.

Bet cilvēka garam, ņemot viņu visā kopībā un prak-
tiskās dzīves attiecībās, sevišķi taīs brīžos, kad tas
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paceļas līdz augstākajai tikumiskai atziņai, līdz ka-

tegoriskajam imperātīvam, kļūst nepieciešama Die-

vības atziņa. Tādējādi, pēc Kanta domām, cilvēka

gara tikumiskajās funkcijās, it sevišķi pienākuma ap-

ziņā (Pflichtgefūhl), atdarās tas logs, caur kuru dvē-

selē iekrīt Dievības atblāzma. Tādēļ viņš saka: «re-

liģija ir visu mūsu pienākumu kā dievišķu likumu

atziņa." Dievs tā tad nav ne pierādāms, ne atzī-

stams ar prāta palīdzību, bet mūsos ir dzīvs kāds

instinkts (ja tā drīkst izteikties), kuram Dieva esa-

mības ideja absolūti nepieciešama un neapšaubāma.

Tikpat nepieciešama mums arī apziņa, ka mūsos mīt

nemirstīga dvēsele, pilna neapklusināmas dziņas pēc

augstākas pilnības un pilnīgas laimes jeb svētlaimī-

bas (Glūckseligkeit). Un cilvēks, neraugoties uz to,

ko viņa aukstais un sausais prāts saka, jūtas spiests
dzīvot un darīt tā, it ka tās būtu neapšaubāmi zinā-

mas lietas. Šīs atziņas tad nu ir, pēc Kanta termi-

noloģijas, tā sauktie «praktiskie postulāti", bez ku-

riem cilvēks savā. praktiskajā dzīvē (šī vārda pla-
šākā nozīmē) nevar iztikt.

Kants tā tad Dieva esamību nenoliedz. Viņš ti-

kai noskaidro to jautājumu, caur ■ kādām garīgām

spējām mēs varam Dievu atzīt, caur kādām ne. Un

taisni šo pēdējo jautājumu: caur ko mēs Dievu ne-

varam atzīt, Kants ir absolūti un reiz priekš visām

reizēm noskaidrojis: caur prātu ne. Savas «Prak-

tiskā prāta kritikas" beigās viņš kādā vietā noteikti

saka: «Pasaules Valdinieks ļauj savu esamību un

savu godību tikai nojaust, bet ne skaidri redzēt jeb
pierādīt." Ar to Kants pats tad nu arī atzinies un

pierādījis, ka racionālais prāts vēl neiztaisa visu cil-

vēka garīgo būtību; ka bez tā viņam ir vēl kaut kas

cits, ar kuru arī jārēķinās — pat nopietni jārēķinās,
ja cilvēks negrib savu garīgo būtību sakropļot. Kas

nu ir tas cits (cik tālu tās krīt svarā priekš Dieva at-

ziņas), par to mēs ar Kantu gan nevarēsim gluži vie-

nis prātis būt. Pilnīgi piekrist viņam mēs varam ti-
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kai tik tālu, ka tas ir irracionāls (ārpus prāta stā-

vošs). Šī tad nu ir tā brīvā vieta, kur tagadnes cil-

vēces meklējošam garam jāizcērt brīva izeja no ra-

cionālisma šaurā riņķa. Un šodien mēs jau varam

sacīt, ka pie šī darba tiek strādāts ar brīnišķu apga-

rotību un spēku. Bet pirms par to tuvāk, atgriezī-
simies pie paša domu pavediena.

Kants neapgāžami izved: ar prāta palīdzību ne-

var pierādīt Dieva esamību. Kas tad nu no tā vis-

pirms seko? Ļoti vienkārši tas, ka ar prātu nevar

pierādīt arī, ka Dieva nav. Citiem vārdiem: ja es,

piemēram, uzraujot špicku tumšā istabā, nevaru pa-

sacīt, kas atrodas tur aiz sienas, tad es nevaru arī

pasacīt, kas tur neatrodas. Tā tad: tur var kaut kas

vai nu atrasties vai neatrasties, un mana acs un špic-
kas gaisma nemaz nav tie īstie izziņas līdzekļi, lai ar

vinu palīdzību šo jautājumu noskaidrotu. Bet ar to

nu atkal nemaz nav sacīts, ka es it nepavisam ne-

varētu dabūt zināt, kas aiz sienas atrodas. Es, pie-
mēram, varu piespiest ausi pie sienas un uzmanīgi
klausīties — ja tur būs kaut kas dzīvs, es agrāk vai

vēlāk tomēr varēšu no viņa kaut ko dzirdēt, pieņe-
mot, ka mana auss vesela un dzirde pietiekoši asa.

Apmēram tas pats būtu sakāms par tīrā prāta lomu

reliģiskā atziņā. Jā, Kants tiešām pierādīja: ar ab-

strakto domāšanu un tīro prātu nevar Dieva esamību

atzīt. Un mūžīgs paldies lai viņam par to! Lai pal-
dies viņam, ka viņš skaidri pateica Leibnicam un

Volfam: jūs sava prāta špicku gaismā paši savas uz

sienām krītošās ēnas sauciet par dvēselēm un Dievu,

piemānāties paši un piemānāt citus. Ir diezgan ar

šādām spoku stundu rotaļām! Un tām tiešam bij jā-
izbeidzas. Tādēļ, lūk, tagadnes jautājošais un meklē-

jošais gars ir spiests uzstādīt drošo, varbūt pārāk
drošo jautājumu: kāda tad īsti prāta — šīs pie prak-
tiskās orientēšanās mums tik noderīgās špickas —

loma vispār cilvēka dzīvē un attīstībā? cik tālu ar

palīdzību var sniegt, un kur beidzas viņa robe-
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žas? Un lūk, ko atbild uz šiem jautājumiem ģeni-
ālākais filozofs pēc Platona un Kanta, XX g. simteņa
cilvēces lielais mācītājs, Anri Bergsons:

«(Abstraktā) doma ir tikai viena no dzīves

parādībām, viens no dzīves veidiem, — kā tad

viņa var aptvert visu dzīvi?"

«Doma ir tikai viens no evolūcijas kustības eta-

piem, — kā tad viņu var attiecināt uz visu evolūcijas
kustību kopībā? Ar tādu pat tiesību varētu apgal-
vot, ka daļa līdzinājās veselam, ka akmens, ko jūras
vilnis izsviedis krastā, līdzīgs vilnim formas ziņā."

«Prāts bija spīdeklis, varbūt tīri nejaušs, kas ap-

gaismoja dzīvo būtņu maldīšanos viņu šaurajā darbī-

bas laukā — un piepeši šī laterniņa, kas spīdēja dziļi

aDakšzemē, tiek pārvērsta par sauli, kas lai apgais-
motu visu pasauli."

«Mūsu intellektam tādā veidā, kāds viņš nāk no

dabas rokām, galvenie objekti ir: neorganiskie, cietie

priekšmeti, nedzīvā matērija."
«Mūsu jēdzieni izveidojušies pēc cieto priekš-

metu formas, mūsu loģika ir cieto priekšmetu lo-

ģika", tādēļ viņas īstais darba lauks ģeometrijā, kur

visgaišāk izpaužas loģiskās domas radniecība ar ne-

dzīvo matēriju."
«Bet ja lieta grozās ap gara dzīvi, mūsu prāts

izrādās tik rupjš un neveikls instrūments, ka šādam

nolūkam tas pavisam neder."

«Intellekta (prāta) raksturā slēpjas iedzimta dzī-

ves nesaprašana."
«Neviena no tīrā prāta katēgorijām nav pilnīgi

attiecināma uz dzīvību -— dzīvība neietilpst ne dažā-

dības katēgorijā, ne vienādības katēgorijā, ne mē-

chaniskās cēlonības katēgorijā, ne mērķa katēgo-

rijā."*)
Luk, vieta, kur rodama izeja no racionālisma

šauruma — tiklab no tā, kādu Kants izveidoja, kā arī

*) A. Bergsons. Radoša evolūcija (Dažādas vietas)
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no tā, kurā dzīvo mūsu tagadnes uzpūtīgie racionā-

listi Un intellektuālisti. Un jāliecina, ka par šīs iz-

ejas nozīmi un vērtību izveidojas aizvien noteiktāki

un skaidrāki uzskati. Aizvien dziļāki ieaug pārlie-
cība, ka prātā ~cieto ķermeņu loģikas" uzdevums, kā

Bergsons saka, ir: nodrošināt eksistenci mūsu fiziskai

būtnei, izteikt un attēlot abstraktās (speciāli matē-

matiskās) formulās ārējo. lietu savstarpējās attiecī-

bas. Bet kur sākas darīšana ar dzīvo, tur prāta ab-

solūtā vara izbeidzas. Bet bez prāta vēl dziļāki mū-

sos slēpjas, iztaisot varbūt pašu vērtīgāko mūsu ga-

rīgās būtības daļu, citas spējas, kas ved no prāta

diezgan neatkarīgu dzīvi, neprasa no viņa padomu un

nepadodas viņa likumiem. Tās ir intuitīvās atziņas

spējas, par kurām prof. Džemss pareizi saka; „Ja. ap-

skatām cilvēka garīgo darbību visā viņas kopībā, ja
ievērojam to viņas pusi, kas neatkarīga no domāša-

nas un zināšanas aploka, un kam cilvēki iekšķīgi sle-

nenībā padodas, tad esam spiesti atzīt, ka racionā-

lismam pazīstama samērā pati paviršākā cilvēka ga-

rīgās dzīves daļa. Nav šaubu, šai daļai piekrīt vis-

pārīgā atziņa tāpēc, ka viņai kalpo visi valodas lī-

dzekļi, viņa var jūs apbērt pierādījumiem, apbruņot
ar loģiku, atzīt ar vārdiem. Bet viss tās nespēj sa-

tricināt jūsu pārliecību tais gadījumos, kad jūsu
vārdos neietilpstošā intuīcija runā pretim prāta slē-

dzieniem. Šo intuīciju avots slēpjas daudz dziļāki
mūsu dabā par to skanīgos vārdos izteicošos virspusi,
uz kūpas balstās racionālisms. Zemapziņas dzīve,

visu kopā ņemot, ar viņas tieksmēm, pārliecībām,
centieniem un nojautām, pamazām sagatavodama
manī intuīciju, kura šodien aizsniedz manas apziņas
līmeni, zina kaut ko ar pilnu pārliecību, ka viņa pa-

tiesībai tuvāk, kā visakurātākie loģiskie slēdzieni, kas

vērsti pret viņu." Un kādā citā vietā: „Patiesības
īstos pamatus aizvien iztaisa mūsu impulsīvā ticība,

bet mūsu vārdos izteiktā filozofija — tā ir tikai for-

mulu virkne, kādās ticība ietērpjas.. Tiešā, intuitīvā
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pārliecība slēpjas mūsu gara dziļumos, bet loģiskie

argumenti ir tikai šīs pārliecības paviršā izteiksme."

(V. Džemss, Reliģiskā piedzīvojuma dažādība.)

No pievestajiem citātiem diezgan pietiekoši iz-

manāms, ka abu tagadnes filozofijas autoritātu —

Bergšona un Džemsā — uzskati šai jautājumā par

orāta un loģisko atziņu pilnīgi sakrīt. Šī atziņa ir

ārkārtīgi svarīga un bagāta visdažādākām un pār-
steidzošākām konsekvencēm. Zināms, viņas īstais

svars un nozīmē kļūst redzami tikai pēc ilgākas un

nopietnākas nodziļiņāšanās tajā. Tad mūsu garīgajā
dzīvē ļoti daudz kas dabū pilnīgi citādu, jaunu, ne-

parastu apgaismojumu un izskaidrojumu. Bet par
visām lietām, kā pats galvenais: mums zūd nešaubīga
ticība uz prāta absolūto visspēcību, un mūsu acīs tas,

kā Bergsons skaisti saka, vairs nav visvarenā saule,

bet maza, kaut gan ļoti vērtīga, praktiskās dzīves

laterniņa. Un vai mums nepaliktu kauns, ja mēs

varētu savu Dievu ar šo laterriiņu pamatīgi apgais-
mot, apskatīt un izpētīt, kā kupcis ēnainā pagrabā

apskata savus miltu maisus! Kas tas gan būtu par

Dievu! — —'—-

Ka dažādo īsto reliģisko piedzīvojumu un Dieva

atziņas aprakstos nepārprotami .izmanāms tomēr

viens ,kodols un būtība, pār to var viegli pārliecinā-
ties katrs, kam reliģiskās atziņas spēja nav vai nu

notrulināta, vai pavisam trūkst, citiem vārdiem: kas

šai ziņā nav garīgs kroplis. Tādēļ arī Hartmans pa-

reizi saka, zīmējoties uz dažādo reliģiju būtību: „Es

rūpīgi esmu salīdzinājis Boma mācību ar rītzemju

gudro mācībām, kas izliktas Austrumu literātūrā un

viņu „Slepenajā zināšanā". Es atradu brīnišķīgu

iekšējā satura saskaņu. Tiešām, Būdas,. Krišnas un

Kristus reliģijas man izliekas pilnīgi vienādas un sa-

skanošas". Un bijušais matēmatiķiš Le Rua, tagad
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dedzīgs brīvas reliģijas filozofs, viens no spējīgā-
kiem Bergsona skolniekiem, saka: „pat visnepilnī-

gākos simbolos un visrupjākos veidojumos var no-

tvert ļoti augstu un tīru iekšējo intuīciju." Un zīmē-

joties uz visu pašreiz še pārrunājamo problēmu, kādā

citā vietā viņš saka: „Dieva atziņa ir iekšēja pārdzī-

vojuma, ne abstraktas domāšanas auglis. Nevar ne-

vienam ticību uzspiest, ja viņam tās trūkst iekšēji."
Uzsvēris, ka tikai iekšējs pārdzīvojums še krītot

svarā, kuru vajagot tādēļ — un tas esot vienīgais, ko

šai lietā varot darīt — modināt un attīstīt, viņš tur-

pina: «lekšējo piedzīvojumu var aprakstīt, nospraust

viņu kā ar stigu, atvieglināt viņa sasniegšanu, bet

nav nekad iespējams radīt viņu priekš cita. Nevie-

nam nevar ar loģikas spēku uzspiest ticēt Dievam,

tādēļ ka nevienam nevar rupjā kārtā no ārienes uz-

spiest iekšējo pārdzīvojumu, ja viņš pret to aiztaisa

acis. Tomēr nevienam nav tiesības, ja viņš no iek-

šēja piedzīvojuma izvairās, taisīt negātīvu slēdzienu.

Bet no piedzīvojuma patiesībā izvairās katrs, kas tu-

ras tikai pie tīri intellektuālās prāta kritikas, kas ar-

gumentē un pļāpā tur, kur vajadzīgs darboties."

Ar to nu būtu īsos vilcienos ieņemts stāvoklis

pret intellektuālo racionālismu, kurš pārvalda tiklab

mūsu tagadnes empiriskās zinātnes, kā arī lielu daļu

no modernās pretreliģijas filozofijas. Redzējām, ka

viņš gan izliekas ļoti draudošs, bez šaubām spēlē lielu

lomu tagadnes garīgajā dzīvē un vēl ilgi tādu spēlēs.
Ja jau tikai no komiskā viedokļa ņemamais materi-

ālisms daudzās plakanās pierēs vēl aizvien tik dūšīgi
perinājās, cik daudz vairāk tad nu vēl viņš! Tomēr

bīstams priekš reliģijas, priekš tās dzīvās reliģijas,
kura nepārtiek no dogmu šabloniem un nedzīvā

burta, — arī viņš vairs nav.

Te nu tomēr varētu rasties jautājums, vai viss

šis nav tikai teorētisks apgalvojums? Vai reālā

dzīve neiet savu ceļu, pretēju tam? Man liekas, ka

ne. Ja plašāki skatāmies lielo tautu dzīvē, tad gan
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aina tēlojas gluži citāda. Par krievu intelliģenci var-

būt būtu vismazāk vajadzīgs runāt. Tās reliģiskās
meklēšanas un dzīvā interese reliģijas lietās vispār

pazīstamas. Tomēr šā fakta nozīmi var mazināt, aiz-

rādot, ka krievu intelliģencē vēl nemaz nav pacēlu-

sies līdz īstai vakareiropiskai kultūrai un izglītībai,
un ka taisni tādēļ vēl reliģioza. Tā, piemēram Gor-

kiis, atgriezies no Kapri salas, nevar beigt himnas

dziedāt un sprediķot par Vakareiropas intellektuālo

kultūru un racionālismu. Protams, ka krievu jaunās

intelliģences reliģiozitātē viņš arī redz tikai reakci-

onārā gara un aziātisma atliekas. Tādēļ der skatu

mest tālāk, kauču uz pašu racionālisma šūpuli —

Vāciju. Tiesa, ka intellektuālisms un racionālisms te

stāv vēl kuplos ziedos. Tomēr maldīgi būtu domāt,

ka tie vienīgie valdošie virzieni. Kad pirms dažiem

gadiem vācu monisti, kas patiesībā ir tāda drusciņ

atšķaidīta materiālisma sekte (viņu priekšgalā stāv

ķīmiķis Ostvalds un zoologs Ernsts Hekels), kad šis

monisms, lai sekmīgāki propagandētu savas mācības,

nodibināja tā saukto ~monistu bundu" (Monisten-

bund), tad, kā pretsvars tam, tūlīt drīz vien nodibinā-

jās tā sauktais Keplera bunds, kas silti iestājās par

reliģiju, un kas jau no paša sākuma starp saviem

biedriem skaitīja ap 300 vācu pazīstamu profesoru —

no dažādām ūniversitātēm, no dažādām zinātņu no-

zarēm, to starpā arī prāvs skaits dabas zinātnieku.

Tā vācu monistiem vis tik sekmīgi nevarēja veikties

ar reliģijas izbalotēšanu, kā latviešu skolotājiem kon-

gresā. Un ja ieskatāmies vācu tagadnes filozofijā
viņas ievērojamāko priekšstāvju darbos, arī te dabū-

jam to pašu pārliecību, ka interese priekš reliģiskām
meklēšanām ļoti dzīva un pieņemas aizvien vairāk.

Lūk, ko saka pazīstamais profesors Eikens savos

„Tagadnes reliģijas pamatproblēmos": „Arvien vairo-

jas zīmes, kas rāda, ka mostas un nostiprinājās jau-
nas, reliģijai labvēlīgas strāvas un centieni. Re-
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dzamā dzīves straume savā pārsvara virzienā vēl iet

pret reliģiju, bet paliek aizvien skaidrāki redzams, ka

tā vairs neaizņem visu cilvēka būtību, kā taisni pre-

tēji tai kustas apakšējā zemūdens straume, kas ir pa-

visam citāda rakstura. Cilvēka pamatattiecībā pret

pasauli un cilvēka dzīves pamatizjūtā notiek mole-

kulāras pārmaiņas; tās izirdina pamatu, uz kura

turējās vecā strāva, un sagatavo dziļas pārmaiņas it

visā kopībā." Tāļāk autors aizrāda uz šo pārmaiņu
dziļākajiem cēloņiem un redz tos gālvenām kārtām

iekš tam, ka visvarenais pozitīvisms esot sasniedzis

savu kulminācijas punktu —

ņo vienas puses
mark-

sismā, no. otras — Nīcšeš filozofijā, ka cilvēka meklē-

jošais gars pilnīgi vīlies, gaidot no tā radošo spēju

pieaugšanu; ateisms esot par daudz sekls, lai varētu

cilvēku vest už priekšu progresā. Tagadējā kultūra

gan protot kalpināt dabu, esot. ārēji lieliska, spīdoša,

trokšņaina un lepna, bet zem šī ārējā greznuma un

lieliskuma slēpjoties nožēlojami niecīga, sīka un pa-

nīkusi garīgā dzīve. Tādēļ Ēikens izsaucas: „Mēs

esam ieguvuši pasauli, bet pazaudējuši savu dvēseli."

Kā panākt atkal cilvēka garīgo padziļināšanu? Agrāk

esot lielas lietas gaidījuši no absolūtās morāles, no

autonomās pašnoteikšanās, no visaptverošās perso-

nības; tagad izrādoties, ka. galu galā visas šīs lietas

stāvot uz ļoti nedrošām kājām. Pat vienā no vissil-

tākajiem ateisma perēkļiem — marksismā rādies ne-

miers, un pat tur sāk pacelties balsis par jaunas re-

liģijas dibināšanu; tai vajagot būt sociālisma reli-

ģijai. Lai kā; bet tagad esot skāidrs, ka īsta cilvēka

gara dzīves padziļināšana būšot panākama tikai un

vienīgi tad, ja cilvēks rakšot savas dvēseles dziļumos
līdz dievībai — visa esošā dzīvajam centram. Un tā-

dēļ Ēikens raksta kādā vēstulē profesoram Hefdin-

gam: „Lai gan pavisam neesmu disponēts priekš ve-

cās, antoloģiskās metafizikas, tomēr manī atkal mo-

stas dziņa uz metafiziku un reliģijas metafizisku no-
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stiprināšanu," Un jāliecina, ka Eikena balss pat Vā-

cijā nav saucēja balss tuksnesī.

Varbūt dažā ziņā vēl interesantāka, nekā vācu

intelliģencē savā reliģiozā meklēšanā, ir jaunā franču

intelliģencē. It sevišķi vēl tādēļ, ka vietā un nevietā

pie katra gadījuma steidzas atsaukties uz Franciju:

Francijā taču baznīca šķirta no valsts; Francijas sko-

lās reliģijās mācība izmesta no programmas! Vai tur

vēl var būt kādas šaubas, ka Francija ir galīgi rēķinus

noslēgusi ar reliģiju!? Diemžēl, šīs spārnotās frāzes

var dažu labu novest rupjā maldībā. Jau tādi vārdi

vien runā daudz, kā Bergsons, Butru, Le-Rua, uz ku-

riem vērsti gandrīz visas franču jaunās intelliģences
skati un kuru idejas kļūst aizvien vairāk noteicošas

jaunās paaudzes pasaules uzskatu izveidošanā. Bet

tie visi, principiāli ņemot, stāv reliģijas pusē, kaut gan

jāpiezīmē, ka pats Bergsons plašāki par reliģiju līdz

šim vēl nav izteicies — to sagaida no viņa nākotnē.

Tomēr spriest par plašāku aprindu uzskatiem pēc ne-

daudzām, kaut arī populārām personām, nebūtu visai

droši. Tādēļ jāieskatās pašās šais plašākajās aprin-
dās. Un šai ziņā mums lielu pakalpojumu var sniegt
franču rakstnieka Agatona grāmata „Šīs dienas

jaunā paaudze." Agatons uzstādījis par mērķi iz-

pētīt, kādi ir paši raksturīgākie vilcieni franču jau-

nās, intelliģences garīgajā sejā. Šai nolūkā viņš gan

personīgi iztaujājis licēju un institūtu audzēkņus uņ

skolotājus, augstskolu studentus un profesorus, gan

anketas ceļā ievācis materiālus no dažādu virzienu

priekšstāvjiem literātūrā, no dažādu politisku partiju
barvežiem un t. t. Uz šiem plašiem materiāliem di-

binātais un veikli izstrādātais darbs Francijā radījis
ļoti dzīvu atbalsi; grāmata.īsā laikā izgājusi vairāk

kā 10 izdevumos un tikusi no franču akadēmijas

godalgota. (Arī krievu valodā ir parādījušies plaši

apskati par viņu.) Un te nu starp citu atrodam arī

zīmīgu raksturojumu tam, kā jaunā franču intelli-
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ģence izturas pret reliģiju. Agatons saka, ka 10 ga-

du atpakaļ augstākā skolotāju institūta audzēkņos

bijuši atrodami varbūt 3—4 reliģijas piekritēji, tagad
turpretim vismaz trešā daļa no visiem studen-

tiem esot ticīgi katoļi. Lai atrastu izskaidrojumu šai

krasai pārmaiņai, Agatons griezies pie triju ievēro-

jamāko Parīzes licēju (Kondorse licēja, Indriķa IV.

un Ludviķa Lielā licēja) filozofijas profesoriem.
Profesori nevar droša izskaidrojuma dot, tomēr ap-

stiprina faktu, ka lielākā daļa studentu esot ticīgi ka-

toļi, cik lielā mērā viņi jūtoties franči. Reliģijai nai-

dīgu strāvu neesot nekādu, un pat tie, kam reliģis-
kie pārdzīvojumi nepazīstami, tā sākot iedzimti ate-

isti — ar cienību izturoties pret saviem reliģioziem
biedriem. Pat Bergsons ņem vārdu šai uzkrītošajā

parādībā un izsakās apmēram šādi: „Nav šaubu, ka

mēs piedzīvojam lielas pārmaiņas, kam dziļa no-

zīme. Un mani šai gadījumā visvairāk pārsteidz tas,

ka mūsu priekšā norisinās netikvien ideju transfor-

mācija (idejas, kā zināms, var viegli mainīties), bet

pašas gribas transformācija. Bet griba ir tempera-
menta izteicēja. Temperaments turpretim ir cil-

vēka dabā taisni tas, kas vismazāk padodas maiņām.
No šī viedokļa raugoties, pārmaiņa, kas notiek ta-

gadējā franču jaunatnē, man izliekas zināmā mērā

kā brīnums." Un tiešām, vai tas nav brīnums, ka

Sorbonnas studenti par savu filozofijas profesoru iz-

vēl katoli Viktoru Delbo, katēgoriski atsacīdamies

klausīties sociālistu profesorus, kurus 900. gadā nē-

sāja uz rokām! (Lai nerastos pārpratumi, jāpiezīmē,
ka minētā grāmata iznākusi un viņā izmantotie no-

vērojumi izdarīti pāris gadus pirms kara sākuma, tā

tad viņu nozīmi nekādi nevar mazināt ar pašreiz pār-
dzīvojamā ārkārtīgā momenta iespaidu.)

Bet te nu tomēr ceļas jautājums, kā tas varējis
notikt, ka franču jaunatne taisni beidzamajos gados,
kur reliģija viņai vairs skolā netiek mācīta, palikusi
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tik reliģioza? Vai tas tomēr nav vairāk kā brīnums?

Un tomēr te nekādu brīnumu nav. Jo franči, kad

viņi izmeta reliģijas mācību no savu skolu program-

mām, to nedarīja aiz naida uz reliģiju jeb uzskatot

reliģiju par pārdzīvotu, bet gan tāpēc, ka reliģijas
stundu pasniegšanu katoļu labi organizētā garīdznie-
cība izlietoja kā aģitācijas līdzekli, lai ieaudzinātu

jaunajā paaudzē uzskatus, kas naidīgi pret pastāvošo,
t. i. republikānisko valsts kārtību. Un kad citādi

nekā nebija iespējams šo kaitīgo garīdzniecības aģi-

tāciju paralizēt, nekas cits neatlika, ka viņu pilnīgi
izraidīt no skolas. Un tiešām: ja, piemēram, mūsu

skolās reliģijas pasniegšana atrastos vienīgi vācu ga-

rīdzniecības rokās, un ja šī garīdzniecība izlietotu šo

izdevību, lai latvju jaunatnē iznīcinātu latviešu na-

cionālo apziņu, es būtu pirmais, kas balsotu par šā-

das reliģijas izmešanu no skolas — taisni reliģijas
vārdā! Ka franči tiešām nav veduši cīņu pret reli-

ģiju kā tādu, ir nepārprotami redzams. Reliģijas
stundu vietā tika ievestas morāles stundas. Šais mo-

rāles stundās patiesībā tiek mācīta kristīgā tikumība.

Pie tam šīs tikumības pamatošanai un paskaidrošanai
tiek izlietoti labā izvēlē tie paši līdzšinējo reliģijas
stundu materiāli, jo kur gan lai atrastu augstāku un

cēlāku tikumības un katras garīgās pilnības paraugu,

kā Jēzus Kristus apstarotā personībā! Un franču

valdība netikvien to neaizliedz, bet taisni oficiāli to

ieteic. Man šķiet, lieta taču pilnīgi skaidra. Varētu

jau vēl pievest, ko šai lietā raksta franču tautskolas

augstākais pārzinis no valdības puses, pēc reliģijas
izmešanas no skolas, Haske: „Būtu naīvi neatzīt

spēka un nozīmes reliģiskā morālē, kas savu autori-

tāti un iedvesmas spēku dibina uz dievvārdiem. Ne

cilvēks, bet pats Dievs ir devis baušļus savai izredzē-

tai tautai. Pats Dievs vētrā un pērkoņos iedevis Mo-

zum derības liecības. Pats Dievs caur Dievcilvēka

muti ir pasludinājis svētlaimības mācību kalna spre-
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diķī. Šo dievišķās gribas parādīšanos rūpīgi ir uz-

glabājusi baznīca — cauri gadu simteņiem. Pilnīgi
saprotams, cik liela vērtība priekš sirds un prāta šai

gribai..v. t. t. Man liekas, te tās cienības pret

reliģisko autoritāti dažā ziņā pat vairāk, nekā viņas
varētu vēlēties, piem., pret Mozu. Un to raksta skolu

augstākais pārzinis pēc tam, kad reliģijas mācība no

skolas izmesta. Pēc visa tā gan par tiem mūsu re-

liģijas izmetējiem pēc franču parauga būtu jāsaka:
3BOHTd, JļZ. He 3USieT
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Andrievs Niedra un Raiņa liriskā dzeja.

Disputēt par mākslu vispārīgi — kas ir īsta māk-

sla? kāda viņai nozīme un kādi uzdevumi?'—tā ir

lieta, ar kuru neviens tālu nav ticis. Ģeniālais rakst-

nieks un filozofs Tolstojs 15 gadus šos jautājumus

studējis uh tomēr katrs izglītots cilvēks, iepazinies ar

šiem ilggadējo ģēnija darbu rezultātiem, mācēs pa-

sacīt, ka Tolstojs savā darbā „Kas ir māksla?" rā-

dījis tik savus subjektīvos uzskatus par mākslu uh

nebūt nav spējis mums dot uz visiem laikiem un vis-

pār derīgu atbildi minētam jautājumam. Tādēļ gan,

ja kāds tagad ņemtos apgalvot, ka šim nupat laimē-

jies atrast īsto, absolūto mākslas mērauklu, tad šo

laiku cilvēks noklausītos šai apgalvojumā ar tādu

pat nopietnību, kā vēstī par perpetuum mobile at-

rašanu, t. i. — viņš to nemaz neievērotu, vai atkal

gardi nosmietos, ja tam netrūktu pacietības drusciņ

pakavēties pie laimīgā atradēja nelaimīgā atraduma.

Tādēļ vajadzētu mums reiz atzīt priekš visām rei-

zēm* ka uzskats par mākslu, kāds viņš nodibinājies
vienā vai otrā personā, būs arvien subjektīvs tādā

mērā, cik stipri šajā vai tajā personā attīstījusies in-

dividualitāte, un — ergo — uzbudināties dēļ viena

vai otra subjektīva uzskata par mākslu vispārīgi
būtu tikpat prātīgi — pareizāki neprātīgi, kā uzbudi-

nāties par zināmas personas bārdas augumu, deguna
formu vai ģīmja pantiem, uz ko mums, katrs atzī-

sies, nav taču ne mazāko tiesību.

Man jāpasteidzas norādīt, ka mans nolūks nav

mērot Niedras subjektīvos uzskatus par Raiņa dzeju
ar savu tāpat subjektīvo mērauklu, jo — kāda tam

lai būtu nozīme? Tas tikpat, kā mēģināt uztiept
Niedram kaut kādā ziņā viņa vispārīgos uzskatus par
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lirisko dzeju, kurus viņš izteic Austruma š. g. 8.

burtn., runādams par „aklo fantāziju". Kas ar to

lai būtu panākts? Būtu ticis zināms, ka ir viens,

kas citādi domā! To jau itā zin! Būtu norādīts, ka

kāds mākslinieks — Džeks vai Brencis — ar' citādi

domā. Ar to tad būtu indirekti sacīts, ka Niedram

jāpaliek par Džeku vai Brenci. Bet mēs taču ne-

gribam, lai Niedra paliek par Džeku, mēs gribam, lai

Niedra paliek par Niedru, par Andrievu Niedru
.. .

Un ja arī Andrievs Niedra, runādams par dzejisko

izteicienu, „viņam uzdīga cerības stars" (š. g. Austr.

8. burtn. 621. lp.), saka: „Tādu jucekli (tas ir: lietot

pievesto izteicienu) nekad nevar taisīt tas, kurš savas

idejas redz caur fantāziju, kā tēlus vai darbības; jo
tēli un darbības redzīgai fantāzijai allaž ir dabi-

ski", — bet mums turpretim agrā vasaras rītā ir ga-

dījies redzēt, kā i tumšā meža galotnēm dīgst pir-
mie drebošie saules stari, gluži kā tieviņi, tieviņi, bet

gari zelta asni; un nu, savus bezcerības brīžus salī-

dzinādami ar nakti un cerību ar lecošu rīta sauli,

lietojam minēto izteicienu, tad taču mēs nekāda ju-

cekļa nebūsim taisījuši. Arī Skalbe to būs redzējis,
kad viņš saka:

To saules staru atminos,

Kas tur, aiz mazā lodziņa,
Caur egļu zariem līda,
Ik rītus, kad es pamodos.

Bet kā jau teikts — šo rindiņu nolūks nav, kavē-

ties pie Niedras vispārīgiem uzskatiem par liriku.

Aplūkodams tuvāk Raiņa dzejoļu krājumu „Tālas no-

skaņas zilā vakarā", Niedra pārrunā arī jau agrāk
aizkustināto jautājumu: kā darīt Raiņa dzeju tautai

saprotamu? Par šo lietu viņš starp citu izsakās šā:

Vēl Zinību Komisijas Vasaras sapulcēs un vēlāk

dažos laikrakstos tika izteiktas domas: Raiņa dzeja
esot tādā ziņā jādarot tautai saprotama, ka lasītājiem

izskaidrojot, kādas sabiedriskas idejas viņa dzejoļos
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slēpjoties, jo tās esot izteiktas «simboliski". Pēc ma-

nām domām varētu ar tikpat daudz vai maz tiesības

prasīt, lai tauta mācās Ķīnas vēsturi, ja grib saprast

Raiņa dzejas, jo tikpat maz, kā Ķīnas vēstures ap-
dziedāšanu, var prasīt no lirikas — sabiedrisko ideju
simbolizēšanu. Mums vēl reiz jāatkārto, ka lirika

izteic jūtas, sajūsmu". „Sajūta, sajūsma nemaz ne-

var tapt izskaidrota; viņa var tikai tikt sajusta. Un

sajūtamu viņu dzejnieks mums dara ne caur prātu,
bet caur fantāziju". „Ja kritika grib kaut ko darīt

priekš tam, lai zināmi dzejas darbi tiktu tautas pla-
šākām aprindām pieietami, tad vienīgais, ko viņa
var darīt, ir tautas fantāzijas izkopšana, tas ir: tā

orgāna ievingrināšana, ar kura palīdzību mēs spējam
uztvert to, ko dzejnieks mums dod."

Tā tad — pēc Niedras domām — vienīgais, kas

šai lietā būtu darāms, ir — tautas fantāzijas izkop-
šana. Atkārtodams viņš atkārto, ka lirika izteicot

tik jūtas, sajūsmu, kas nevarot tikt izskaidrotas. Tā

tad jūtas no visiem izskaidrojumiem un prāta reflek-

sijām pilnīgi neatkarīgas; jūtas un prāts — divas

gara spējas, kuras savā darbībā viena no otras pilnīgi

šķirtas, it kā priekš katras šīs gara spējas cilvēkā

būtu pa lādītei: vienā ievietots prāts, otrā jūtas. Kad

runa iet par liriku — nu, tā jūtu darīšana, tad jāat-
slēdz jūtu lādīte, bet prāts var tikmēr mierīgi

snaust. .. Arī Raiņa lirika esot no jūtām — priekš
jūtām; no kādām idejām jeb ideju simbolizēšanas še

nevarot būt i runas. Ja tas tā patiesībā būtu, tad

mēs gan varētu ar pilnu tiesību sacīt: Raiņa lirika —

nabaga lirika!
. .

tas ir — ne jūtām nabaga, bet na-

baga tādēļ, ka visa viņas nozīme meklējama tik jūtu
valstī.

Varbūt ir liriķi, kuriem tas būtu patīkamākais

kompliments, bet priekš Raiņa tas ir apvainojums.
ledomāsimies šādā stāvoklī: mums lasot Raiņa

dzejoļus, otrā istabā atskanētu jauka mūzika vai

dziedāšana. Man šķiet, ka es nebūtu vienīgais, kam
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tādos apstākļos „Tāļās noskaņas zilā vakarā" izslī-

dētu iz rokām. Kādēļ? Nu tādēļ, ka mūsu jūtas

ļaujas ātrāk saviļņoties, un tā valoda, kurā māksla

runā taisni uz jūtām, bet tad ar' tikai uz jū-
tām, —tā ir mūzika, nevis lirika. Ja nu šai lirikā

viss grozās tikai ap „sajūtu, sajūsmu", kuru baudot

prāts ne drusku netiek nodarbināts, tad nemaz ne-

vajadzētu būt pirmās šķiras mūziķim, lai, sacensībā

pie zināmas personas jūtām, daudzkārt pārspētu

„Tāļās noskaņas". Tā tad — ja Raiņa lirika būtu

mērojama tikai ar jūtu mērauklu, tad mēs viņu va-

rētu pavisam lēti pārdot. . .
Bet tad mēs būtu ar*

traki vīlušies!
..

Ko gan lai sacītu par cilvēku, kas

būtu ar mieru Raiņa dzejoļus šā pārdot? Nu — cil-

vēks ar pārāk attīstītām jūtām un — maz prāta ..
.

Tā nu — man šķiet, būtu nepareizs uzskats, ka

šī lirika izmantojama — ja tā atļauts sacīt — tikai

ar jūtām; tur vēl kaut kas atliek, un tādu, drīkstu ce-

rēt, nebūs viens vien, kas atradīs, ka taisni šai atli-

kumā slēpjas viņas galvenais saturs. Tīra lirika ir

mūzika. Arī daži liriski dzejoļi, pa lielākai daļai
visai nenoteiktiem fantāzijas tēliem, nekādu noteiktu

domu, ne ideju neierosinādami, stipri tuvinās mūzi-

kas lirismam. Tik par Raiņa lirismu gan laikam

nebūs mums tiesība to teikt. (Ja būtu izņēmumi,
tad vienīgi nodaļā „Zelta tvaiks").

Tīru lirismu mēs varētu pielīdzināt stipram vī-

nam, kas gan ātri un stipri saviļņo mūsu jūtas, bet

kam nav gandrīz nekādu barības vielu. (Šis arī tas

vienīgais vīns, kuru baudot mums nav jābīstas no

paģirām). Bet ja nu aizvien un aizvien dotu mums

baudīt šādu vīnu, tad drīz viņš mums apniktu un gars

panīktu.

Turpretim Raiņa liriskās dzejas iespaids neparā-

dās vis vienīgi jūtu saviļņojumā, viņā ir izkausēts

ļoti daudz stipru barības vielu priekš — mūsu prāta.

Nepietiek, ka mēs savā fantāzijā skatām tik tās ainas

un tos tēlus, kas slīd gar mūsu gara acīm, Raiņa dzeju
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lasot; mums nedrīkst palikt apslēpts arī tas ideju pa-

vediens, kurā šie, tēli savērti kustas; pirmā gadījienā

mēs būtu šim dzirkstošam vīna kausam nodzēruši tik

drusciņ, no virsas šķidrāko, kas mūs gān uzbudina,

bet padibenes, kur nostājušās smagākās barības vie-

las, atstājuši neaizkārtas.

Ja pēc Niedras padoma mums būtu izdevies at-

tīstīt tautas fantāziju tik tālu, ka tā pilnīgi noteikti

un skaidri varētu:reproducēt tos tēlus, ko dzejnieks

pats skatījis, bet ne mācītu tautai saprast un uzķert

tās idejas, kas šiem tēliem liek kustēties un kas viņus

dzejnieka fantāzijā ir modinājušas, tad, pēc manām

domām, mums būtu tikai izdevies degradēt tautas

smadzenes par objektu, domu brīvību «Camera

obscura".

Fantāzijai esot tik jāiemācās pārtulkot vārdus

viņu uzskatāmībā;- kad tas sasniegts, tad viss, kas

pie dzejas saprašanas vajadzīgs, panākts. Bet ja nu

visa saprašanas māksla pastāv «pārtulkošanā uzska-

tāmībā", tad to šejienes taisns slēdziens, ka simbo-

lisku gleznu, kur jau mākslas darba technika mums

visu priekšā ceļ pilnīgā uzskatāmībā, katram jāsaprot,
katram šis gara baudījums pieejams. Par to Niedra

gan pats arī piebilst, ka «gleznas jaukums" paliekot
mums apslēpts, ja mēs «nemākam skatīties ūz glez-
nām". Ko īsti Niedra zem šīs «skatīties mācēšanas"

domā un iekš kā tai jāpastāv, kad runa iet par sim-

bolisku gleznu, to viņš tuvāk nepaskaidro.
Man liekas, ka jēdziens «skatīties mācēt" būtu

labāki apzīmēts ar «saprast". Tik tad, kad mes sa-

protam, ko mākslinieks ir gribējis ar un caur zināmu

simbolu teikt, tad būsim skaidrībā, kp katrs skatītais

tēls reprezentē, kāda viņam nozīme attieksmē pret
citiem, kādas cīņas, ciešanas, cenšanās un ilgas vi-

ņiem liek kustēties, tikai tad sasils mūsu jūtas, tik

tad būs asināta mūsu fantāzija, ievērot un pakavē-
ties arī pie tādiem sīkumiem, kurus mēs, viņu no-

zīmes nezinādami, būtu vienaldzīgi garām palaiduši.
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Vai tā tiešām nav ironija: ideju bagātība un spars,
kāds dveš mums pretim gandrīz no katra Raiņa dze-

joļa, liek domāt, ka Rainim ik reizes, pirms viņš

spalvu rokā ņēma, bija ap dūšu tā, kā viņš pats iz-

saka dzejolī „Telpas nav":

Telpas nav izstaipīt

Tirpstošās dzīslas,

Smadzenēs slāpētas

Degošās domas:

Smadzenes sagruzd v. t. t.

Lai nu sevi no šīm «degošām domām" at-

vieglotu (šis izteiciens «degošas domas" nepārprotami
norāda uz jūtu un prāta intensīvu darbību reizā, jo
domas pašas par sevi nav ne aukstas, ne degošas; par

degošām viņas dara jūtas), raksta viņš dzejoli. Viņa

dzejolis tā tad ir dzimis iz šīm «degošām domām"

un ar šo «degošo domu" palīdzību. Bet no šā dze-

joļa lasītājam, lai cik necik spētu nokļūt tai dvēseles

stāvoklī, kādā dzejnieks bijis viņu rakstīdams, pēc
Niedras domām, no tikpat liela svara mācīties Ķīnas
vēsturi, kā pazīt šīs domas

...
Tā taču ir ironija!

Ņemsim piemēru, manis dēļ to pašu, kuru arī

Niedra izlieto, lai rādītu, kādu iespaidu uz lasītāju
atstāj Raiņa dzejolis

Kalnā kāpējs.

. . . Tad kļūsi vientulīgāks, gads pēc gada,
No tevis atšķelsies pēc drauga draugs,
Rets ceļotājs, kas būs tev dvēs'lē rada,

Un reta puķe, kas tev klintīs augs.

Tad zudīs arī tie, — un kalnu tālēs

Bez gala klusums sirdi tevim žņaugs;
Tev nebūs dusas atrast ledus gālēs:

Visapkārt tevi ledains vairogs segs,
Bet visas zemes ilgas krūtīs degs.
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Par šo dzejoli Niedra izsakās šādi:

„Bet nu ievērojat, cik daudzas un cik dažādas jū-
tas citu pēc citas modina šis dzejolis. Vispirms —

abstrakta telpas sajūta — ja tā atļauts teikt — («vien-

tulīgāks"), tad tūliņ ilga laika sajūta („gads pēc

gada"); nākamās rindās vārds «atšķelsies" mums at-

gādina it kā kalnu, kas reižu no reizes top kailāks;
tad: „pēc drauga draugs" — aizķer mums tiešās dvē-

seles jūtas, varbūt ar' modina atmiņas no pašu iz-

dzīvota līdzīga brīža; „Rets ceļinieks, kas būs tev

dvēs'lē rada. .
." vai tas kā ar vienu mājienu neatver

vareno kalnu panorāmu, kuru lieliskumā tu toties

vientulīgāks jūties (parallēls konkrēts pastiprinājums

pirmās rindas «vientulīgāks")? Un tikai reti tev at-

duras acs uz ziediņu, uz kaut ko lēnāku, draudzīgāku
šai klinšu cietā bargumā (parallēls, konkrēts pastipri-

nājums otrās rindas teikumam „pēc drauga draugs").
„Tad zudīs arī tie

..
." lielisks, straujš kāpinājums

iekustinātas vientulības sajūtai! Jau tā bij novērsta

uzmanība no dzīves raibuma uz kalnāja kailumu, un

nu piepeši pazūd beidzamās dzīvības zīmes, pie ku-

rām vēl sirsnība varētu ķerties, lai fantāzija skatītu,

kā iz nebūtības izaugušas, tikai vairs «kalnu tāles"

un sajustu bezgalīgo auksto klusumu kā slogu uz

sirds. Un tad viss nobeidzas, sadzīdamies uz bei-

dzamo kontrastu, uz lielisko pretstatījumu starp tavu

cietumniecību («vairogs segs") un tavu jūtu plašumu

(«visas zemes ilgas") un ledus aukstumu ārpus tevis

(«ledains"), uguns kvēli tevī («degs ...") telpas un jūtu
kontrasts. Grūti iedomāties, ka deviņās rindiņās va-

rētu vēl augstāk sadzīt jūtas, vēl noteiktāk sagrābt
dvēseli, kā to Rainis dara."

Pieņemsim nu, ka «mazākais brālis" būs pēc
Niedras padoma savu fantāziju tā attīstījis, ka varēs

sekot šām visā straujumā cit' pēc citas ritošām glez-
nām, bet viņam būs pazīstams nevis Raiņa domātais

«kalnā kāpējs", bet kalnā kāpējs burtiskā nozīmē.

Cik augsti tad būs Rainim izdevies deviņās rindiņās
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«sadzīt" šā „mazākā brāļa" jūtas? Un ja nu ar vien-

kāršo lasītāju stāvētu par vienu grādu labāk, — viņš
zinātu tak, ka še kalnā kāpējs ir domāts citādā, ne

burtiskā nozīmē, bet viņam būtu pilnīgi sveši tie

dzinuļi, tās pārliecības, tās dvēseles cīņas, kuru dzīts

„kalnā kāpējs" kļūst «vientulīgāks gads pēc gada",
zaudē draugu pēc drauga, kamēr bez gala klusums

viņa sirdi žņaudz un beidzot «Visapkārt viņu ledains

vairogs segs, Bet visas zemes, ilgas krūtīs degs", tāds

lasītājs ar teicami izkoptu fantāziju nespēs saprast

Raiņa dzejas īstā satura.

Niedram pievestā dzejoļa veids atgādina sonetas

veidu, un jūtu pakāpeniskais saviļņojums — jūtu sa-

viļņojumu sonetā klausoties. Tādēļ viņš — salīdzi-

nājumā — nosauc minēto dzejoli par latviešu sonetu.

Ja mēs runājam tik par dzejoļa vienu pusi, par jū-

tām, tad salīdzinājums būs visai izdevies. Bet tad

tikai priekš vienas puses, nevis per omnia. Ja man

šā un citu šim līdzīgu dzejoļu raksturošanai būtu

jāizdomā kāds salīdzinājums, es viņu nosauktu, par

miniātūrtraģēdiju 3 cēlienos; pie tam šī traģēdija pil-

nīgi moderna.

Pirmā cēlienā mēs mācāmies pazīt kalnā kāpēju,
šīs traģēdijas varoni, ar stipru, nelokāmu raksturu,
kas ilgus gadus cauri nepiekāpīgi sekojis un seko sa-

vām pārliecībām, savām augstākām dziņām, neska-

tīdamies uz to, ka tāpēc tam jānāk konfliktā ar sa-

viem draugiem, kuri viņa nesaprot, neatzīst viņa pār-
liecības un cits pēc cita viņu pamet («atšķelsies" no-

rāda, ka šķirties no draugiem kalnā kāpējam nav vis

viegli, ka viņš ar saviem draugiem, tā sakot, bijis sa-

audzis, bet savu dievišķo dziņu pēc augstumiem viņš

nepārdod par draugu mīlestību); daži tak paliek, kas

teicas viņu saprotam un seko tam. Otrā cēlienā mūsu

varoni pamet arī šie pēdējie domu biedri; viņš paliek
viens, bet nelokāms, lai gan zina, kas viņu gaida,
kad «bez gala klusums sirdi žņaugs" un «dusas ne-

atradīs ledus gālēs". Ārkārtīgi aizgrābjošais beigu
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cēliena skats runā vairāk savām dekorācijām: «Vis-

apkārt tevi ledains vairogs segs ..
." Dievišķo dziņu

uzvara reizē ar cilvēcisko nemieru lasāmi uz varoņa

sejas. Es vismīļāk to iedomātos, kā mēmu skatu.

Mēs jau zinām, kas viņu šurp dzina, mēs zinām, kā

un kāpēc viņš no draugiem šķīrās; vārdi te tik sa-

maitātu visu..
.

Arī skatītājs stāv, kā mēms, bet

viņā pamostas

«Domas tik plašas,
Tirdošas, smagas,

Itin kā likten's

Dzelžainā vara.

(Raiņa «Dziļākās domas").

Šīs tās pašas domas, kuras Rainis sauc par «dego-
šām", jo arī skatītājam

«Nekāda prieka
Domāt šīs domas,

Bēgtu — kur bēgsi?
Tver, glauž un samin

...

Kas attiecas speciāli uz jūtām, tad tās pamazām
tiek dzītas tādā pašā crescendo uz augšu, kā pie
Niedras sonetas. Bet še mūsu jūtām pavisam cita

nokrāsa. Pēc Niedras šī dzejoļa analizēs mums jā-
atslēdz tik jūtu lādīte, mums tik vajaga just, just, —

«vispirms abstrakta telpas sajūta," «tad tūliņ ilga
laika sajūta" v. t. t. Bet kāpēc tas viss tā? Kāpēc
mums vajaga kalnā kāpējam līdz just, bet ne smie-

ties, kā par nenormālu cilvēku, kas iet «ledus gālēs"

galu meklēt — to zināt esot še tikpat nevajadzīgi, kā

zināt Ķīnas vēsturi!
.

.
Nē, lasītāju, kā mūsu laiku

cilvēku Niedra še nebūs domājis! Ja es salīdzinā-

jumā šādus Raiņa dzejoļus nosaucu par moderno

miniātūrtraģēdiju, tad pēc Niedras principa — tik

skatīt un just — viņa būtu klasiskā miniātūrtra-

ģēdija, kur skatītājam jāredz cīņas, jāredz ciešanas,
līdz jājūt un jātic, ka viss notiek tik tādēļ, ka tam tā
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vajaga notikt un ar to basta! Cilvēks ir tik paijiņa

augstākās varas rokā. Bet Rainis mums saka:

„Pats cīnies, palīdz', domā, spried un sver.

Pats esi kungs, pats laimei durvis ver."

Un šāds „Pats", kas „cīnās, domā, spriež un sver",

mums raugās pretim dažādos stāvokļos gandrīz no

katra Raiņa dzejoļa. Še arī meklējama Raiņa lirikas

audzinošā nozīme priekš tautas. Katrs lasītājs lai

augstāko ideju valstī top šāds „Pats", kas cīnās,

domā, spriež un sver, bet jūtas ir tik pavadošs, dze-

nošs spēks, pats par sevi saprotams — nepieciešams.
Kamēr tauta nebūs spējīga šā baudīt Raiņa dzeju,

tikmēr — „Tāļas noskaņas zilā vakarā", ja arī viņas

fantāzija būtu iekopta, būs grāmata, kurai no septi-

ņām zieģelēm noplēstas tik 3.
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"
Tuksneša ceļotājs."

J. Miķelsona dzejas. Apgādājusi Emīlija Bauman, Rīga.

Man gribētos sacīt: luksta bridējs. Ceru, ka au-

tors neņems to ļaunā, — viss taču ap viņu brien:

„ēnas brien", „skumjas brien", „bailes brien", „dim-

dieni brien"
...

— ko? — Kas attiecas uz „svētnīcu",

kurp tas sakās ejot, tad nevar būt nekādu šaubu, ka

tā apmēram tā pati, kura līgojas zem V. Eglīša «slēpto
choraļskaņu maujām". Krājuma sākumā ievietotā

„prelūdija" arī to rāda: „Elš liesmu plūdos Jūras el-

pojiens Un saules gvelzmes ..
." v. t. t. — Tuvāki

pārrunāt šo 48 1. p. biezo mixtum compositum no

valodas sakropļojumiem, gramatiskām kļūdām, ne-

dzejiskām frāzēm, neestētiskām gleznām, nepanesa-
mām atskaņām būtu garlaicīgi un lieki. Te daži pie-
mēri: „krēslas palagi drūp", „pār kalngaliem smaga

roka ... zemes lejās sniedz", „mirdz miriādi zvaigžņu
varenu lielu mirdzu", „gaismas sakšas jaunu dziesmu

pauž", „netīro nakts veļu vētra jūrmalā skalo", „zeme

dzīvību dzeras", „ziedos viss zied", „zelta bļoda mil-

joniem skangalos plīst", „iekš izmisuma", „iekš mū-

žības šķirstiem" un daudz citi „iekš"; „milzis pēc

šķēpa sniedz", „vēsas straumes slaistās", „dimd lie-

las zibeņu mašīnas" (debešos!), „gaisma birst" v. c;

atskaņas: mirdz — trīc; darbs — bargs! tinkš —

viņš .. . Vai atkal šāds zilvadmalzaļvadmalas gabals:

„. . . Zvanaiņi skanaiņā Vakara stundiņā — Meln-

melni vilnainā Mirdzamā ezerā Samtainā gultiņā

Mēnestiņš pamostas .'..!" — Bet šie ir tikai ziedi

virs rāvainā līmeņa neizdevušos simbolu un nesaka-

rīgu ideju uzplūdušajā lukstā, pa kuru autors līdz

jostas vietai bradā. — Zināms — ir nepareizi pa-

ģērēt no iesācēja, lai tas būtu jau „noskaidrojies",
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„nogludinājies" un bezkļūdaini pārvaldītu izteiksmes

līdzekļiem, taču tik neizkopts sajūtā un elementārākā

dzejas technikā, pie tam neīsts un stūrgalvīgi iedo-

mīgs, kāds še reprezentējas «tuksneša ceļotājs", ir

vienkārši nepanesams, pretīgs. Ka šādas dzejas to-

mēr atrod «apgādātājus", liecina jo gaiši par pēdējo

trūcīgo literārisko izglītību. Nav aizmirsts arī krā-

jumam pielikt nopelniem bagātā autora ģīmetni. No

vāka zīmējuma rēgojas pretīm Madernieka smagās
dūres pēdas.
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Kārlis Jākobsons

"Pie meža ezera."

Dzejoļu krājums „Imanta" apgadnieciba, Rīga. —
Maksa 40 kap.

Nu jau labs brīdis, kamēr Jākobsons dzied. Pa-

priekš „Uz mūsu zemes", tad — raibajā „Gaitniecī-

bas ceļā", pēc tam „Uz aizlauzta zara"; nokritis no

tā — faunu duetā par «Sniegbaltīti", līdz beidzot

nu — „Pie meža ezera". Starpbrīžos, tiklīdz Labais

Gars — dežūras nogurdināts — kādu acumirkli no

tā nogriežas, viņš atdodas ne visai asprātīgām nerāt-

nībām: vai nu spaidās ap „Muldiņu un mīkstumiem",

vai kur „Uguni" bez apdoma un cepj mīlestības vē-

stules Zetei Ziemel, kuras aizvien iznāk vai par jē-
lām, vai par piedegušām; vai atkal saēdas kaut ko

pārāk sāļu un dabū «Dēmona slāpes", vārdu sakot —

saraksta kaut ko pārmodernā prozā un ar katru šādu

darbu piesien pa reālai kazai pie sava (vēl sapņos)

pinamā lauru vaiņaga. Bet arī Labā Gara klāt-

būtnē — tīri liriskus pantus rakstot — ne aizvien viņš

paliek korrekts. Par daudz tas paradis šķielēt pa

labi un pa kreisi, ņemt vaigus pilnus sveša tukša vēja
un pūst to savā stabulē paša radītājas dvašas vietā.

Taču, kad viņš no šīm aplamībām atsakās, viņa
dziesma neiznāk nebūt slikta — nebūt slikta

.. .
Tāda

viņa bij „Uz aizlauzta zara" un it sevišķi „Sniegbal-
tītē". Dziļa, plaša, gandrīz tīra mūzika, uguns, iz-

misuma, ilgu, asiņainu un sniegbaltu sapņu pilna.
No vairuma vēl neizprasta, nebaudīta. Viens no spilg-
tākiem šī laikmeta patstāvīgās lirikas paraugiem. Bet

tagad — „Pie meža ezera" — Jākobsons liekas pa

daļai jau apmierinājies, bijušo aizmirsis, atkal node-

vies modernās šķielēšanas eksperimentiem. Trūkst

atsevišķos dzejoļos izturētu jūsmu, trūkst vispār do-

minējošā toņa. Vietām mīkstčaulu zeņķu salkanības
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(piem. lapp. 8, 10—14, 17, 47); vietām „Uz aizlauzta

zara" dziedātās variācijas; vietām līdz nāvei apnikušo
modernās lieluma mānijas radīto frāžu sājs atšķai-

dījums (kur viņš denuncējas kā „viļņu valdinieks",

„Latvju zemes zaigums", „Ogres pļavu maigums" (!?),
„mūžu kārais", „praviets", „dievs", „Es — demiurgs"
v. t. t.).

Interesanti novērot, cik ilgi vispār zināmai daļai
no mūsu „jaunajiem" patiks šo „nezvanīgo zvārguļu"
žvadzināšana? Attaisnojumu vietā šķielēt uz Nīcši,

Brūsovu v. c. tikpat smieklīgi, cik neloģiski. Uzrā-

dāt papriekš darbus, 1) kuros tik pat patstāvīgas, dzī-

vības spējīgas idejas, dziļi un oriģināli dvēseles pār-

dzīvojumi, kas 2) tik pat pilnīgās mākslas formās ie-

tērpti, un katrs — jūs redzot — klusu pie sevis sacīs:

„lūk pravietis!" Arī jūsu pašu runāti šie vārdi nebūs

vairs tukšas frāzes — jūsu darbi tos attaisnos, tie būs

jūsu darbu un gara spēju sumējošs apzīmējums. Bet

kamēr to trūkst, tikmēr jūs, oficiālie „demiurgi", ļau-
dīs ejot nekad neklausāties, ko tie aiz muguras par

jums čukst: jūs dzirdēsat vārdu „āksts!" un tas jums
nepatiks, kauču gan ļoti vietā teikts, jo „Quod licet

Jovi, non licet bovi!" (kas atļauts Jupiteram, nav at-

ļauts vērsim).

Vēl atliek uzsvērt, ka ari laba daļa skaistu, daudz

labākas apkārtnes cienīgu dziesmu ir Jākobsonam

„Pie meža ezera". (Piemēram lappusēs: 29, 30, 31,

34, 37, 38, 50, 57). — Beidzot gribētos man novēlēt,

kaut Sātans biežāk viņu apsūdzētu Dieva priekšā,
kaut Dievs tam reiz pa reizei sūtītu Ijāba pārbaudī-
jumus, jo sāpes, kapsētas baismas, izmisumam tuvas

skumjas, vēl tomēr melnsarkanu sapņu pilnas — lūk

Jākobsona pasaule un elements, kurā tas spējīgs ra-

dīt, dot savu, būt īsts, dziļš, aizraujošs; kaut taču

viņa Labais Gars tam kādreiz sapnī parādītu spogulī,
cik neīsts, sagrābstīts un smieklīgs izskatās Kārlis Jā-

kobsons kā prozaiķis „dioniziskā" elementā!
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J. Jankava

"Vecie elki."

Brošūru lasot grūti tikt skaidrībā, vai tā satur au-

tora humoru par sevi pašu, vai arī viņš tiešām tai

pārliecībā, ka varot līdz ar dažādām tirgus precēm

izkalt jaunu cilvēka psīcholoģiju" (3. 1. p.) un tad jau
laikam arī mākslas kritikas; tāpēc tas nu, jādomā,
steidzies tūliņ savu laimīgo atradumu demonstrēt. —■
Kā paša šī kuriozuma turpinājums pa daļai uzskatā-

mas dažas jau parādījušās recenzijas par to. Tā

„Rītam", blakus pāris lietišķām piezīmēm, izsprūk

smieklīgā frāze: „šī grāmata zvana vētru", un citkārt

spītīgi pašapzinīgais V. Eglīts (Dzelmē 6.) atrod šai

pašā gadījumā pietiekošu iemeslu, lai naivi nogaustos,

ka nupat mums jāsākot «skatīties šai idejai (domāta

proletāriāta uzbrukšana līdzšinējai kultūrai) acīs, lai

uzņemtos apzinīgu cīņu pret to, kapitulētu vai pār-

vērstos par viņas piekritējiem." No Dieva puses —

kur tad taisni te tā vētra, kur tā pēkšņā atmošanās

un gatavošanās uz fatālisko cīņu, ieraugot agrāk
„M. Lk." feļetonos izkaisīto modernās mākslas vul-

gāras profanācijas artiķeļu krājumu?! Vai vainīgi
te Jankava vairākkārt atkārtotie draudi, ka aizkusti-

nātā jautājuma galīgai izšķiršanai vajadzēšot drīz

„likt pieri pret pieri un pamēģināt tad, kura būs sti-

prāka", it kā šie pieres piedāvājumi būtu pirmo
reizi dzirdami; it kā jau būtu aizmirsti vakardienas

notikumi, kad šīs daudzkārt piedāvātās pieres tie-

šām vajadzēja, bet tās vietā dabūjām redzēt noplivi-
nāmies viņas varoņu svārku stērbeles, kamēr dažs

labs no tiem, pret kuriem Jankavs tagad savus drau-

dus vērš — „slimās mākslas" kopējs un cienītājs —



180

palika pierinieku atstātās pozicijās, gāja gūstniecībā
un nāvē; it kā, beidzot, pats proletāriāts nebūtu prak-
tikā pierādījis augstāku intelliģenci par jankavisko
un viņam konģeniāliem varoņiem, gūdams grandiozo
17. okt. uzvaru pilnīgi kultūrāliem līdzekļiem —ar

apzinīgu, stingri izturētu pasivitāti! — Jā, kas tad?

Vai bieži lietotais Marksa vārds tos izbiedējis? Vai

marksismu, kurš uzskatāms viņa pamatidejā kā dar-

vinisma turpinājums, kurš (m.) tāpat kā viņa priekš-
tecis (d.) mūsu dienās jau tiktāl izkopts, asimilējies
universāli-harmoniskai kultūras cilvēka dvēselei un

jau arī iesācis izlīdzināties ar metafizikas kardināl-

jautājumiem, ka sociālā ētikā bez viņa elementa in-

telliģents nav domājams, — vai šo marksismu tie mā-

cījušies pazīt tik no Jankava tirādiem, kam netikvien

šīs doktrīnas tālāknoskaņojumi un izkopumi pilnīgi

sveši, bet kas pārvērš karikatūrā tiklab sevi, kā kri-

tiķi, tā dogmatisko marksismu kā absolūto mērauklu

priekš lietām, kas stāv ārpus viņa kompetences un,

protams, tad arī savu objektu — moderno mākslu

(visos Skalbes, Akurātera, Eglīša v. c. darbos Jankavs

atrod tikai „mēslu bedres" un «puvumus"!). Nav arī

domājams, ka Jankava nemitīgā kaulēšanās, lai viņa

uzskatus atzīstot par ziniskiem, varētu uz domātāju
cilvēku kaut cik iepaida atstāt. Gluži otrādi. Še tik

īsti sāk sajust, cik nepieciešami ir reiz priekš visām

reizēm šarlatānu štempeli spiest uz pieres visiem

tiem, kas ar saviem ~tīri ziniskiem" un tā tad „abso-

lūti obligātoriskiem" uzskatiem manās duļķainos ūde-

ņos lomu vilkt. Zinība kā tāda, zinība pati par sevi

nedod nekāda pasaules uzskata. Viņas tīrais veids

un varas sfēra ir empīrika. (Kaut gan arī tās priekšā

guļ mīklains atvars gnoseoloģisko. problēmu veidā).

Empīrikas izstrādāto un sakrāto materiālu koordinā-

cija sistēmā, doktrīnā, pasaules uzskatā piekrīt filo-

zofijai, kurā subjektīvais elements aizvien spēlē no-

teicošo lomu. Tā arī marksisms un vēsturiskais ma-

teriālisms nava vis tīra socioloģiska zinība, bet socio-
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loģiska filozofija ar labu daļu utopišma, daudz pret-
runām un nepilnībām. Ja tas tā nebūtu, ja mark-

sisms un vēst. materiālisms būtu pilnīgi objektīva zi-

nība, tad visiem viņa piekritējiem, kuri nav garīgi
slimi, vajadzētu būt pilnīgi vienādiem savos uzskatos,

tā kā, piemēram, par siltuma un gaismas nodibinā-

tām teorijām, lai griežamies pie kura zinībvīra gri-
bēdami, dabūsim dzirdēt vienu un to pašu. Bet kā

stāv ar marksistiem? Kā kokam nav divu pilnīgi
vienādu lapu, tā nav pasaulē divu uzskatos pilnīgi

līdzīgu marksistu. Kur te riu paliek Jankava skol-

nieciskā klaigāšana (37. L, p.); zinātnisks! objektīvs!
vispārobligātorisks! vispārnozīmīgs! allgemeingiltig!
o6me3HaqHMbiH! o6irj;eo6H3ate;ibHbiH! Šo patiesību sa-

prata arī pats Markss, uzsvērdams, ka šādu vai tādu

teoriju zināmas klases pieņem nevis viņas ziniskās

pilnības dēļ, bet pateicoties klašu antagonismam. Ja

nu beidzot paraugāmies, pret ko tad Jankavs visas

savas tik sūri grūti lāpītās baterijas uzved, tad tik

vēl īsti dabūjam redzēt, cik donkichotiska ir viņa
cīņa. Individuālisms, ko modernie mākslinieki kul-

tivē, tas viņa nāvīgais ienaidnieks*). .
Un te tās lietas. stāvot tā: modernie mākslinieki,

būdami paši atkarībā no buržuju interesēm, sludinā-

jot . individuālismu, kas attaisnotu pastāvošo kapitā T

listisko kārtību, tā tad mantīgo buržuju virskundzību

pār proletāriātu, pēdējā izsūkšanu un Verdzību.

Kam mūsu modernie mākslinieki tikai pēc Jan-

kava karikatūrām pazīstami — nav brīnums, ka tie

arī šai nejēdzībai noticēs; kas viņus kaut cik tuvāki

pazīst —: ne mūžam! lekš kā lai pastāvētu šī atka-

uj J. gan min arī vēl otru — par daudz lielais

lētais") erotisms; bet tā kā šis loģiski koordinējas pirmējam,
tad pietiek, ja ievērojam tik to. Bez tam pats Jankavs arī

nav par to vēl īsti skaidrībā: brīžam viņam izliekas tas par
lielu («pārspīlēts"), brīžam par māžu („sīkas mīlestības intri-

gas", kurās modernisti esot nogrimuši), raugoties kā kurā frāžu

virpulī labāki skan.
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rība, kad taču viņi savā reālā dzīvē no buržuju privi-

lēģijām nekā nebauda, asi no tām atsakās un nesau-

dzīgi graiza vēdera paradīzē kustoniski apmierinātos

buržujus? Paši dzīvodami pa lielākai daļai visai ne-

apskaužamos materiālos apstākļos, viņi paliek uzti-

cīgi saviem ideāliem, ar to gaiši pierādīdami 1) Jan-

kava domu nepareizību, ka vienīgi materiālās intere-

ses noteicot cilvēka darbību un uzskatus; 2) ka tiem

ir tiesības prasīt vairāk ideālisma arī no proletāriāta,
kura materiālie apstākļi bieži var būt pat labāki par
„mākslinieku buržuju" apstākļiem. Tā redzam, ka

šim individuālismam ar šķiru materiālo interešu pre-

tešķību nav nekāda sakara, ka viņa ideāli meklējami

pavisam iekš kā cita. Tik vienu lietu J. savā, gan-

drīz 200 1. p. biezā brošūrā nepārprotami skaidri pie-

rādījis: ka tam nav ne mazākās jēgas par šiem ideā-

liem, un tādēļ ar pilnu tiesību var sacīt, ka viņa kri-

tika par tiem līdzinās daltoniķa kritikai par sārtās

krāsas efektiem. Un ja arī tiešām buržuji zem indi-

viduālisma maskas spēlē izsūcēju lomu, kāda tiesība

tad J. atbildību par to uzkraut māksliniekiem indi-

viduālistiem, ar kuru individuālismu pirmējiem nav

nekā kopēja? Bet taču pati individuālisma ideja, ko

mod. mākslinieki sankcionē, kuru tā tad dažādi var

izlietot, un buržuji viņu izlieto kā apspiešanas un iz-

sūkšanas līdzekli! Tā tad mākslinieki tomēr kalpo

buržujiem, viņiem šo līdzekli, šo ieroci apgādādami
— sacīs Jankavs. Ja tā, tad atbildība par visām

slepkavībām, kas tiek pastrādātas, piem., ar brau-

niņa sistēmas revolveri, uzkraujama šī ieroča izgu-

drotājam" un fabricētajam. Tie tā tad vislielākie

ļaundari un tūkstoškārtīgi slepkavas. Jankava ab-

surds ne par matu nav labāks.

Tā Jankava misiones brauciens uz „veco elku"

zemi tiek lieks un smieklīgs, lai skatītos uz viņu no

kāda redzes stāvokļa gribēdami, un būtu gan patie-
sībā pilnīgi ignorējams, ja tik šis dūšīgais misionārs

savā dvēselē nebūtu tik ļoti līdzīgs tiem angļu mi-
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sionāriem, kuri ar lūgšanām un svētām sejām brauc

uz Indiju „vecos elkus" noārdīt un turieniešus pie-

griezt «vienīgi īstajai" kristīgai ticībai, bet to pašu

kuģu paslēptās telpās ved līdz jaunus, angļu fabrikās

izgatavotus elkus, kuru svētīga izandelēšana stāv

taisni proporcionālā attiecībā ar «veco elku" noārdī-

šanas sekmēm. Še tad arī meklējama šo misionāru

uzupurēšanās gatavība un enerģijas avots.
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Antona Austriņa

"Vakardiena."

Dzejas 1902.—1906. D. Zeltiņa apgādībā. Maksā 40 kap.

Raiba ir Austriņa «Vakardiena", kā pupas zieds.

Viņa ceļš rit no «apaļas noriņas" līdz kamēr «aiz sar-

kanās jūras"; no «paniņām" līdz «nirvānai"; no «līg-
smas kviekšanas pilnas sivēnu kūts" līdz «hadesani"
un «dievu avotam". Un savā ziņā labi tas. Mēs ne-

drīkstam aizmirst, ka šī «Vakardiena" ir Austriņa

pirmā diena Mūzas gaitās. Jaunā gājēja priekšā viss

Vēl jauns, uz visu viņam jāreaģē. Un te nu intere-

santi novērot, cik intensīvas šīs reakcijas vispār, un

uz ko sevišķi viņas visintensīvākās. Pēc tā tad va-

ram konstatēt, no kādiem toņiem komponēs viņš sa-

vas melodijas arī turpmāk, cik plaša klaviatūra vi-

ņam pieejama, jeb citiem vārdiem: ko no viņa va-

ram gaidīt. Te jāatzīst par nenoliedzamu: klaviatūra

Austriņam reti plaša, pilnīgi pietiekoša priekš dzej-
nieka simbolista, toņu maiņas ļoti bagātas, vienmuļī-
bas nekur, vienpusīgas intensīvitātes arī nē. — Glez-

nas viņam pa lielākai daļai iznāk vienkāršās līnijās,
bet aizvien tipiskas, pabeigtas, ja ne noapaļotas, svai-

gas un nesamocītas. Jūtās nekur ne klaju ne aiztu-

rētu kungstienu, bet pat visnopietnākās situācijās aiz-

vien kāda daļa flegmatisma, un lūpu kaktos kaut kas

kā kluss smīns, no kā grūti uzminēt, kas aiz tā slēp-

jas: vai sāpes, vai humors, vai ironija? Šis smīns

viņam tā parasts, ka tas gandrīz nekad un nekur ne-

grib nozust. Mazāk pievilcīgas tās vietas, kur viņā
mazāk iekšķības, kur tādēļ var tam, tā sakot, cauri

izskatīt un redzēt, ka aiz tā īsti nekas neslēpjas
(piem. «Vientulis" 66. lapp.). Bet tādu vietu samērā
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nav daudz. — Satura, domu un ideju ziņā „
Vakar-

diena" mazāk interesanta nekā formas un izteiksmes

līdzekļu ziņā. Te Austriņš vēl ticīgs kora dziedātājs,
kaut gan ne tāds, ko apmierina tirgus laukums un

«izbraukums zaļumos". It sevišķi viņš mīl līdzvilkt

slavenāko krievu solistu — Brūsova, Baļmonta, Iva-

nova, — tagad jau gandrīz plašajā akomponimeņ-
tistu korī. Izvēle jau nav sliktā un pārmetumi būtu

nevietā, ja nolūks nopietni pie viņiem kādu laiku mā-

cīties. Pie solista vien solists izglītoties var, un pēc
šīm ekskursijām sāksim mēs no Austriņa jau kaut ko

patstāvīgu gaidīt. •

Krājuma izdevums vienkārši solids. Banāls, pa

lielākai daļai bez nozīmes un attiecības uz saturu ir

sīkais sadalījums daudzajās nodaļās ar kliedzošiem

uzrakstiem un pedantiski pieturēto vecjumpravisko
motto sistēmu. Ir laiks šo prieku atstāt tiem, kas

uz citu neko nav spējīgi.
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R. L. B. Zinību Komisijas vasaras sapulces

tika noturētas 19. un 20. jūnijā. Zāle pustukša, bet

savu pāris simts galvu tomēr: pa tirgonim, pa ārstam,

advokātam; viens — otrs lauku skolotājs, viens —

otrs mācītājs, šur tur pa krāsu micītei ar piederu-
miem. — Kāpj priekšnieks tribīnā —:

„Imanta nevaid miris
.

. . !"

Pārskrien tā kā vieglas trīsas
...

Na nu! Paskatos

blakus «gudrajās sejās —: Wer das glaubt, der zahlt

einen Ferding!" Un apmierinos. Tad vēl tā kā pā-
ris siltu vārdu — par savstarpēju saprašanos, vieno-

šanos, darba tautas labā. Jā, jā! — Nāk advokāts

Teikmanis un referē par 32 „teātra lugām". Skaitlis

liels, bet posts no tām vēl lielāks: kur tik nepaska-
ties visur brīva mīlestība, diez kāda tur cenšanās,

liekšanās, cīņas; esot no tām sasodītām grāmatām

salasījušies tie jaunie, un tad nu paši vairs nezinot,

ko īsti gribot, bet ko gribot, to nevarot; esot taču nu

diezgan tā „tapdamā", vajagot rādīt arī kaut ko ga-

tavu, tapušu (laikam resnus vēderus dzīvās bildēs)
v. t. t., v. t. t. — Red. Benjāmiņš, laikam nenoskār-

tīs, ar kādu „cienību" paši jaunie grib izturēties pret

tamlīdzīgiem referātiem, mēģina vēlāk oponēt. Nai-

vākiem viņa vārdi nāca tik par labu. Referents pats

viņu applaudē, laimīgs, ka lieta drīzāk galā un —

Siisser Friede, sūsser Friede, komm, o, kommm meine

fette Brust!" — Tad Bebru Jura referāts par peda-

goģiskām grāmatām. Izstrādāts rūpīgi, bet priekš
nevienāda sastāva sapulces par daudz speciālu sī-

kumu. — AI. Dulbe paguvis uzbūvēt veselus divus:

par belestristiskām grāmatām un par lirisko dzeju. Abi

pēc gluži vienāda plāna: priekšgalā katram augsts,
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augsts gludu vārdu tornis, galā karogs lai. Abi tie

J. Porukam, tā stāstu rakstītājam, kā dzejniekam.
Lieta tā, ka uz Poruka jau nu var droši būvēt: pa-

mati te jau tik dziļi ierakti, ka, ja vējš torni neap-

gāž, tad citas bailes nevar būt. Ne tā tas ar citiem —

zem tiem taču Jankavs nesen vēl elkus meklējot bij
ieracies «puvumos" un «mēslu bedrēs". Ej tad nu

sazini, kā tur tās lietas īsti stāv. Taču, lai būves

neiznāktu par daudz vienmuļīgas, Dulbe uzceļ pa pa-

pīra tornīšam iKārsteņam un K. Jākobsonam; bet gar
Skalbi ejot viņš nočīpstina pirkstu galus — salds šis

esot, tādēļ tornīša celšanu nevarot (bailes,' ka neiz-

kūst). Un Akurāteram tāpat — jā, šim bij pat vēl

mācīties spalvu turēt! (. A JKajib, hto He3HaKOM tm c Ha-

niHM neTyxoM: eme 6bi 6ojiee..." h. t. £."). — Students

Kornets lasīja par latīņu burtiem. Priekšnesums

sacēla dzīvas debates. Pēc tam students Krūmiņš no-

lasīja lakonisku depešu par mēnešrakstiem, tā sa-

turēja apmēram to pašu, kas kārtīgi tiek dienas laik-

rakstos nodrukāts, izsludinot jauniznākušo burtnīcu

saturu. Tika gan arī klausītājiem paziņots, ka lie-

lākā daļa jauno rakstnieku esot dekadenti, un beigās
rakstnieki dabūja to pamācību uz mājām līdz, lai

turpmāk savos ražojumos tēlojot «intelliģenci", lai-

kam to, kas pieradusi caur savām kalponēm pastellēt
frizierus, kas viņus skuj un skroderus, kas svētdie-

nas paltes iepletē, bet nu caur studentu Krūmiņu
rakstniekus, lai viņus «tēlo". — Debates šis ziņojums,

protams, nesacēla nekādas, un tā — kam patīk — var

konstatēt faktu, ka Zin. Kom. vasaras sapulces vai-

rāk interesējas par burtiem nekā gar rakstniecību. —

Direktors V. Maldons bij sarakstījis prāvu skaitli in-

teresantu statistisku datu par mūsu tautskolām. Žēl

tik, ka pats priekšnesums bija negluds un diezgan

pavirši izstrādāts. — Par vērtīgākiem priekšnesu-
miem jāatzīst Dr. mcd. Reinharda par aklības izpla-
tīšanos Kurzemē un A. Niedras «baznīca un skola".

Dr. Reinhards sniedza visai interesantas statistiskas
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ziņas par aklo skaitu, par aklības cēloņiem (iedzim-

tība, slimības, dragājumi), par dažādām acu slimī-

bām dažādos vecumos v. t. t. Šīs ziņas viņš sakrājis
5 gadu laikā, apceļojot un uzmeklējot aklos, resp.

acu slimos 5 Kurzemes apgabalos un 2 pilsētās. Ce-

rēsim, ka citi ārsti — speciālisti sekos Dr. R. priekš-
zīmei un ka tādējādi tuvā nākotnē mums rāsies zi-

nātniski pamatots pārskats par mūsu tautas veselības

stāvokli. -■— A. Niedras priekšnesuma pirmai pusei

bija kultūrvēsturisks raksturs (agrākie audzināšanas

ideāli — kristīgais un tautiskais konflikts viņu star-

pā), bet otrais tīri paidagoģisks. Iztirzājot jautājumu,
kāds audzināšanas ideāls būtu vēlams mūsu taut-

skolā, Niedra nostādīja blakus kristīgo un sociāl-

demokrātisko ideālu. Lai raksturotu pēdējo, Niedra

nāk ar skolotāju kongresa rezolūciju padusē, kamēr

pirmā raksturošanai viņš vispirms aprāda, ko jāsa-

prot zem ticības, pie kam šī viņa «ticība" iznāk tik

brīva no katra dogmatisma, ka tai varētu piekrist
katrs, kam vispār nav sveši, reliģiskie pārdzīvojumi.
Vēlāk tā nemanot identificējas ar oficiālās baznīcas

«ticību" un. tā, protams, iznāķ tās ideāls nepārspē-

jami augstāks. Ja Niedra gribēja bezpartejisks būt,

tad, ņemot vienā pusē tikai ideālo saturu, vajadzēja
to pašu darīt arī otrā (ņemot sociālisma ideālo sa-

turu, kurš pilnīgi ietilpst nesagrozītā Kristus mācībā

un tādi var arī noderēt kā audzināšanas ideāls). Bet

ja vienā pusē viņš ņēma kongresa rezolūciju, kādēļ
tad ne otrā — baznīctēvu «kongresu rezolūcijas"?

Vispār bij jāsajūt, ka Niedra negrib atšķirt sociālisma

ideālo saturu no aktīvā sociālismā šo laiku bieži bar-

bariskās cīņas līdzekļu sistēmas. Šī nenoteiktībā un

atturība skaidrāki izteikties nenāca priekšnesumam

par labu.
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Bez svētnīcas — J. Akuratera dzejas.

Apgādājis P. Poriters. Rīga, 1907. g.

Vāka zīmējums J. Jaunsudrabiņa.

Ne ikviens, kam sadursme gadās ar saviem die-

viem altārpriekšā, svētnīcā, lai steidzas tempļa pīšļus
nokratīt no tupelēm, pa durvīm laukā mesties un,

atsaukdamies uz. Akurateri, proklamēt dzīvi bez svēt-

nīcas, bez altāra. Pirms šo soli grib spert, vajaga
labi pārdomāt un — kas it sevišķi no svara — va-

jaga mācīties pazīt savu. dievu dabu! Un daba die-

viem tāda, ka: snaudēju dievs snauž, sapņotāju dievs

sapņo, mīļotāju dievs mīļo, varmāku dievs kulakus

berž, bendes dievs cirvi trin, vientuļa dievs lielo vien-

tulību auž, bet meklētāju dievs — bēg. Un mūžīgo

meklētāju dievs mūžīgi bēg, jo tie ir mūžīgi noārdī-

tāji. Un kamēr viņi tādi, tikmēr tie ārda katru svēt-

nīcu, katru altāri, un mūža dienu paliek tie bez svēt-

nīcas, bez altāra, bez dieva.

Tāds meklētājs un noārdītājs ir Akurāters.

Man mēles galā pat vārds nihilists*), kaut gan pa-

gaidām kautrēšos to izrunāt. Bet varbūt drusciņ vē-

lāk, pēc dažām krizēm, kurām, domājams, pār Aku-

rāteri drīz jānāk, būs iespējams par to skaidrāki ru-

nāt. Taču tie, kas agrāk Akurateram_ uzmanīgi seko-

juši un atcerēsies, piemēram, viņa «Ārprātu" (M. V.

Mēnešrakstā, ja nemaldos — 1904. g.), kurā, man

šķiet, visdziļāki un visspilgtāki izteicas Akuratera in-

dividualitāte, sapratīs, ko še domāju. — Lāsts —

lāsts — lāsts, pār visu! Tik ārprāts, haoss — vienīgā

atpestīšana. Un ja arī pie tā mēs tagad mazāk uz-

kavētos, nenoliedzams tomēr paliek tas, ka viņš mū-

žīgs, neapmierināms meklētājs un noārdītājs. Bet

*) „Pohtiķu dievs" lai saviem klientiem paskaidro, ka nihi-

lists var būt arī ārpus politikas — mākslā, ētikā, filozofijā.
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ja tā, tad nav grūti jau iepriekš uzminēt, kādiem jā-
būt dominējošiem toņiem viņa psīcholoģijā un dzejā:

spēka pielūgšana, cīņas gars, sevī noslēgts lepnums
un — nemiers — nemiers .

. .

„Mēs esam nemiera bērni Priekš mums ir saules

kvēls" (62. lp. p.). „Es mīlēt spēju tos, (kas) — mū-

žam meklēt iet caur tūkstoš maldiem" (11). — „Ja

gribi tu karotājs būt, Tev vajaga asiņu slāpt, Ar visu

pasaules naidu Zobenu rokā grābt. Bet ja tava

roka grib drebēt — Tu nolādēts" (10). — „Tik atlik-

sies Viens vienīgs draugs, Kas līdzi ies tev stundās

smagās: Tavs lepnums . .
." (15).

Un tālāk — sevis dievināšana tais brīžos, kad

dvēsele brēc pēc Dieva, kas lai spētu mūžīgi jaunas
pasaules radīt. (Par mūžīgās Saplūšanas Dievu es to

gribētu saukt.) Bet Akurateram viņa nav, viņš bēg

no tā, un kā citādi tad dvēseli klusināt un mierināt

izmisumam tuvos ekstāzes brīžos, kā sacīt: tu pats

sev Dievs! — „Mana sirds ir mans Kungs un mans

Dievs!" (29). —

Un cieš viņš no tā, briesmīgi cieš. Jo kas gan cits

šī neapmierinātība, šī noārdīšanas kāre, kā dvēseles

dziņa pēc citām pilnīgākām formām, kuru radīt to-

mēr trūkst spēku, veidojošo spēku. Tā varētu kā

psīcholoģisku cēloni šīm Akuratera raksturīgākajām

īpašībām uzskatīt neproporcionālu attiecību starp

viņa dvēseles prasībām un veidotāja spējām. No še-

jienes tad arī tiek saprotama Akuratera biežā atkār-

tošanās un samērā mazais izteiksmes līdzekļu (gleznu,

salīdzinājumu, simbolu) krājums. Spēka un uguns

viņam aizvien daudz, kamdēļ sajūtas pastāvīgi svai-

gas un intensīvas, bet tās neizlejas grandiozos veidos,

pēc kuriem alktin alkst Akuratera dvēsele, un cieš,

bet neatsakās, jo ciest viņai daudz mīļāki, nekā at-

sacīties. „Un mana laime —tāir kā Laokoona čūska

man no dievības lemta" (50). — Tā Akurāters mīļo
Lielo, Vareno ar dziļu, traģisku mīlestību, kuru var-

būt varētu saukt par negātīvo mīlestību.



191

Arī tās Akuratera lirikas daļā, kuru sauc par ero-

tisko, nav grūti atrast tos pašus galvenos vilcienus.

Galīgi no sievietes atsacīties viņš nespēj. Par daudz

karstu, dedzinošu tvīku šais jūtās, par daudz pilns

viņš tām. Tomēr Akuratera erotiskā lirika savā ko-

pībā asi atšķiras no mūsu literātūrā diezgan stipri sa-

zēlušās Cake Woake lirikas, kuras kultivētajiem pil-

nīgi pietiek sievietes un seksuālās baudas kā tādas,

lai jau svīstu un gavilētu kā septītās vai pat astotās

debesīs. Akurāters atzīst to tikai tad, kad tā caur-

austa augstāko dzīves ideālu tieksmēm un tā top par

dzīvu dzinēju spēku un stiprinātāju tālo mērķu sa-

sniegšanai. Akuratera sieviete ir ideāla, līdz roman-

tismam ideāla, brīžam pat galīgi romantiska. Tādēļ

reti viņš atrod sievieti, kas viņu apmierina, un ja
arī reiz pa reizai viņš ļaujas aizrauties, tad tas vai-

rāk īss jūtu pārpilnuma skurbums, sātaniski svilošs

un bezgala intensīvs, no kura viņš drīz atģiedas, jūtas
atkal vientuļš un neapmierināts.

„Un savu līgavu mīļo

Atstāju vienu

Uz baltiem palagiem
Un degu un nīkstu —

Jo nelaimīgi
Esmu iemīlējs tevi

Mūžība skaistā (37). —

Un „zilā nakts" viņam saka: „Priekš tavas sirds

šai zemē mīlas nava." (36). — Vai tas neatgādina

jo dzīvi Nīcšes galīgi romantisko erotismu: „Nie

noch fand ich das Weib, von dem ich Kinder mochte,

es sei denn dieses Weib, das ich liebe: denn ich liebe

dich, o Ewigkeit" (Also spr. Ztr.).
Un tā Akurāters atkal cieš, cieš un meklē, un

augstāko sajūsmu brīžos klauvē pie Melnās Mūžī-

bas durvīm, aiz kurām slēpjas katra piepildīšanās,
kuru vienīgi viņš noliegt nespēj, kuru mēs neviens

noliegt nespējam.
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Eleģijas.

Viktora Eglīša dzejoļi. Autora apgādība, 1907. g.

I

levadā Eglīts stāda priekšā savus dzejoļus kā kul-

tūras cilvēka ražojumus. Vecākiem dzejniekiem tie

tādēļ izlikšoties bez vērtības, kā „pārāk izdomāti,

sasmalcināti". Bet — „dabas cilvēkam arī kultūra

izliekas tāda". „Katras tautas ceļš tomēr no dabas

uz kultūru." „Jo kultūras mums tikpat kā vēl nav."

Vispār — Eglīša paroles beidzamajā laikā: klasisks,

akadēmisks un -r— kultūra, kultūra, kultūra
.. .

Tīri

formālā ziņā ņemot, varētu izteikt bažas, vai latvieša

sajūta še nereaģēs tāpat, kā krievi jau reaģē uz Eg-
līša paraugiem šai ziņā, pat tik nopietniem cilvēkiem,
kā Merežkovsku:

„,... ar . kultūru (kuļturnostju)
sākuši ir lielīties un švītot un nēsāt viņu visur līdz

izrādīt," „un vai tā jau nav vājas kultūras zīniē?"*)
Tālāk citētā kritiķa tonis paliek tīri ciniski griezīgs.
Redzams, ir arī „kultūras cilvēki", kas uz šādu vien-

pusīgu aizraušanos reaģē asi atraidoši.

Bet nu satura ziņā. Vēlamā kultūra rodoties «pū-
loties katru ceļu tālāk iet kā līdz šim. Pūloties strau-

jākam, lokanākam būt. Un izveicīgākam." Te nu

jājautā: vai tiešām vēlams vēl vairāk acumirklīgā
nervozā straujuma un jūtiskās lokanības, nekā šai

laikmetā viņu mums jau ir pret mūsu pašu gribu?
Šīs iezīmes nes, kā neizbēgamu laikmeta zīmogu, vi-

sas vājākās un daža pat diezgan prāva individuali-

tāte. Liekas, šis uzaicinājums kaleidoskopiski mek-

lēt dvēselē varbūtīgās miniātūr-pasaules ir uzaicinā-

) HyKOBCKHft: Ot Hexoßa no HaiiMX nHefi..
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jums novērsties no visa kolosāli lielā, titāniskā, intu-

itīvi varenā, no dziļā uz periferijās zūdošo plaši

seklo, ja arī laistīgi mirdzošo un intīmi kairinošo.

Radītājs un ģēnijs nekad neaiziet no dabas. Univer-

sālie pasaules gari nekad nav tikuši par tādiem caur

lokanību, straujumu un vieglu izveicību. Vēlamais

tautu ceļš nevis „no dabas uz kultūru", kā diviem

pretpoliem — tautas, kas to gājušas, aizvien fiasko

cietušas, — bet gan no dabas uz kultūru dabā, kā

divām koncentriskām, cieši sapītām pasaulēm, kas

savstarpēji papildina viena otru, un tā iegūst kopā

divkārtīgu plašumu, varenumu, visaptverību.

II

Krājumā ievietots ap 70 dzejoļu. No tiem gandrīz
trešā daļa parādās atklātībā pirmo reizi. No agrāk
drukātiem izlasē uzņemti (ar maz izņēmumiem) tik

tie, kuros vairāk iekšēja līdzsvara, samēra, mākslinie-

ciska noskaņojuma. — Raksturīgākie elementi Eg-
līša dzejā: stingri ieturēts ritums, veikli uztvertas

atskaņas, svaigas impresionistiskas gleznas, tam vi-

sam pāri nupat kalta metalla mirdzums. Dziļāki
iekšā gruzd sveloši kaislīgas, saraustītas, pašmoco-
šas jūsmas; vietām sabrukumam tuvs sagurums, —

jau pazib pirmās zilganzaļās izmisuma svītras

bet tad atkal izaicinoša sacelšanās, spēka pieplū-
dums, līdz sāk atkal tuvoties jauns kritums. Starp

jūtu lapām asi strauji domu dzeloņi, kuru dzēlieni

dedzina, bet ikreiz nesāp ilgi. — Cīņa uz āru un

iekšu, un brūces no ārienes un iekšienes. Gandrīz

uz ik soļa izšaujas un pamirdz spilgtu domu un ideju
daudzkrāsainās liesmas, kā illuminētā dārzā naktī,

bet vienas centrālidejas, plašas lecošas, visu apgais-
mot un sasildīt sološas saules nav.

Grāmata drukāta uz laba papīra. Brošējums glīts

un ar garšu. Ap 15 (autora zīmētu?) vinjetu, kuras

stipri oriģināli domātas, bet izveduma ziņā mazāk
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laimīgas. Dažas tomēr (piem., 57. lp. p.) reti inte-

resantas. — Vispār jāatzīst šis dzejoļu krājums par
vienu no visvērtīgākām parādībām pēdējo gadu daiļ-
literātūrā. Vajadzība pēc viņa, ievērojot Eglīša no-

zīmi mūsu modernajā dzejā, bij sen jau jūtama. Vē-

lams, lai Eglīts uz priekšu nebūtu vairs tik skops
savu rakstu izdošanā atsevišķos krājumos.
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Zīmējumi.

V. Damberga dzejoļi. J. Rozentala apgādība, Rīga,

? : 1907.

Dambergs savā dzējnieciskās attīstības gaitā asi

atšķiras no visiem citiem jauniem dzejniekiem: nav

dzejnieka, kuram jaunībā nebūtu bijis savs „Sturm

und Drang" laikmets. . Katra jaunība aiz dabiskas

nepieciešamības bagāta jūtām un viegli entūziasmē-

jas. Lielie gari jaunībā bijuši aizvien vislielie trak-

galvji, „revolūcionāri". Priekš trīsdesmitā gada pa

troksnīšam saceļ arī mazākie. Dambergs še izņē-

mums. Vēl jauns gados, pasaules uzskati vēl neno-

dibinājušies, stils neizkopts, bet savā dzejā viņš —

„iemiesots miers"! Nepieaudzis sirmgalvis — ja va-

jadzētu viņu divos vārdos raksturot. Izskaidrojums,
še var būt tik viens. Un tas ir: Damberga flegmā-
tiskā daba. Pastiprinājumu šim uzskatam viņa dzejā
daudz. Pievedīšu dažus: „Pasauli bez spilgtām krā-

sām Mana dvēs'lē bieži redz" (10. lp. p.) ; „Sirdī ne-

mīt spilgtas jūtas, Bāli eņģeļi tai mīt" (turpat); „Pār

dvēseli atkal lido snaudiens" (17); „Un viņas (dzīves)
nerimstošās snaudas Kā mākoņkrauju vijums maigs"

(18); noskatoties „pagājušo dienu virknē", sirds „ne-

nolād nedz arī svētī tās" (21); „Pēc mirkļa mirklis

aiziet lēnā gaitā Un sirdī vēlēšanu liekas nav" (421;

„
Visam priecājos, kas viņā (dzīves kamolā) vijies

Vienaldzīgs, ko arī neiegūtu" (54) v. t. t. —To pašu
liecina arī viss viņa jušanas veids: ja runā par

krā-

sām, tad tās aizvien „bālas" (gandrīz katrā dzejolī),
«krēslainas", «sudrabainas", „palsas", aizvien vājos
pustoņos; ja par kustībām, tad tās „lēnas", (atkārto-
jas ļoti bieži), „kūtras", v. t. t. Tālāk vēl tas, ka re-

dzes efekti, kā klusāki,, mazāk traucējoši, stāv pār-
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svarā par dzirdes efektiem, vietām pat pēdējos viņš
attēlo ar redzes efektu piepalīdzību: „dzirdi" klusās

dziesmas; straume „sidraboti" skan, — kamēr strauja
temperamenta dabas krāsas ~dzird". Beidzot to pašu
apstiprina šāds V. Eglīša personīgs novērojums. Krā-

juma priekšvārdā viņš raksta: „Dambergam piemīt
īsta intelliģenta atturība un īsta dzejnieka noblese

kā dzīvē, tā dzejā, kurā viņš gluži kāds dzīvē. Šai

ziņā Dambergs par paraugu ņemams." Ja šīs Eglīša
novērotās īpašības savā psīcholoģiskā ģenēzisā būtu

tiešām „intelliģentā atturība" un „noblese", bet ne

flegmātisma izstarojums, tad viņas vispirms parādī-
tos iekš tam, ka šādu V. Eglīša izteicienu savā dze-

joļu krājumā nepielaistu. —

Tāds flegmātiski gurds iet Dambergs caur dzīvi

un, ne ar ko neaizraudamies, ne par ko neuztrauk-

damies, apsver visu un pārdomā par visu, notver

visklusākos un maigākos toņus un pustoņus un tajos
ietērpj to, ko pārdzīvojis un domās atrisinājis. Viņa

stiprums tādēļ — mierīga, gandrīz jau vienaldzīga

garām tekošās dzīves novērošana un klusa skaistuma

kultivēšana.

Kas attiecas uz formu, tad atliek vēl daudz ko vē-

lēties. Labu paraugu pamudināts, teorētiski viņš

augsti ciena ritumu un atskaņas, bet sajūta priekš
šīm lietām, sevišķi priekš pēdējās, stipri neizkopta.
Gandrīz ik dzejolī ir gadījumi, kur viņš atskaņo

brīvo „a" ar stiepto („ā") un lauzto („ā"): „ausa"

ar „gausā", „gaitā" ar „skaita", „liesmās" ar „dzies-

mas", „klusējām" ar „kam"; vai atkal „vīniem" ar

„liniem", „tērzēja" ar ~berzēja", „ūdens" ar „rudens"

v. t. t. Atskaņas pantos nebūt nav obligātoriska
lieta, bet ja jau viņas reiz lieto, tad tās nedrīkst būt

par traucēkļiem. — Varbūt trešā daļa no Damberga
4 rindu pantiem ir tādi, kurus lasot jājūt, ka pēdē-

jās divas rindas, it sevišķi beigu vārdi, tik tādēļ še,

lai būtu atskaņas. Dzejnieks ar izkoptu sajūtu un

drošu techniku nekad to neatļauj manīt. Viņš aiz-
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vien konstruē teikumus tā, ka arī tad, kad atskaņas

meklētas, izsacītais tomēr liekas kas jauns, ko at-

metot kaut kas svarīgs zustu, Dambergs, turpretim,
dzied:

Aiztek strautiņš čalodams,
— Nē — arvienu teic,

Krastus klusi skalodams,

Neapstājot steidz.

Ja jau reiz sacīts, ka viņš «aiztek čalodams", ku-

ram tad tiesības domāt, ka viņš pēkšņi būs apstā-

jies?! Tādēļ otrs apgalvojums, ka viņš «neapstājot
steidz", gluži lieks, pleonasms, tik atskaņu dēļ pie-
kārts, neattapības zīme.

Vai atkal:

Sveras lejup kokiem zari,

Pilni augļu lēni līkst,

Savā gaitā dabas svari (?)
Zemāk, zemāk svērties drīkst. —(!?!)

No krājumā ievietotiem pāri par 40 dzejoļiem
B—lo var pilnīgi netraucēti baudīt un izjust tajās

simpātisku dzejnieka individuālitāti.
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Kaut kas par Literātūras Fondu.

Katra atbildīga vispārības darbinieka vieta ir

postaments, uz kura jānostāda zināmam amatam

visderīgākā persona. Caur to viņa nāk visiem re-

dzamā vietā; caur to viņai tiek garantēta iespēja
būt tiešām par vispārības jeb atklātības darbinieku.

Praktiskais utilitārisms un estētiskā sajūta prasa, lai

starp postamentu un ūz viņa nostādīto figūru būtu

vajadzīgais samērs: jo augstāks šis postaments, jo
dižākai jābūt uz viņa nostādāmai personai un otrādi.

Dzīvē tas gan reti sastopams. Še dzīves veidotās ka-

rikatūras pārspēj visas joku lapas. Uz visaugstāka-
jiem tautu un valstu postamentiem jo bieži stāv tīri

mikroskopiskas, no apakšas nemaz nesaredzamas

personiņas, kamēr.dižākajām nekāda postamenta ne-

novēl. Vēl vairāk, — tās pūlas pat vēl zemē ierakt,
līdz ceļiem, līdz pleciem, līdz pat mufei; ja maz ie-

spējams, tad arī to vēl aizber ar zemi. Un nereti

iznāk atkal dīvaina karikatūra: virspusē palikusi
galvas maliņa paceļas kā kalns pāri visaugstākajiem

postamentiem un uz .tiem nostādītiem knišiem.

(Tolstojs).
Arī mūsu Literatūras Fonda pārvaldes pienā-

kumi ir tāds postaments. Un no laika gala uz tā

ir atradušies kādi, kas sakās kaut ko darām (gluži

pareizi: kur viens par niecīgu, tur jāliek vairāki,

grupa). Tikai beidzamajā laikā aizvien vairāk dzird

izsakām šaubas, vai jel pavisam kāds vibrijons uz

šī postamenta atrodoties, jo redzams gluži itnekas

neesot. Šīs šaubas ir nepamatotas, jo tā tās lietas

tomēr nav: pērn, marta mēnesī, es pats savām acīm

dabūju pārliecināties, ka 5 gabali «Literatūras Fonda

pārvaldes locekļi" eksistē — ar brillēm, bez brillēm
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un bārdām lai. Vasaru tie pa lielākai daļai, jādomā,
būs laimīgi pārcietuši, jo kad rudenī viens no viņiem

(gan laikam vismazāk ar tiem kopā saderošs) svešā

malā aizgāja sava likteņa tumšo ceļu, tad kādu lai-

ciņu vēlāk no augšas nokrita viena liela taukaina

asara, kuru katrā ziņā būs viens no atlikušajiem

raudājis — vai arī visi kopā. Un tā ir droša dzīvī-

bas zīme. Tā tad matēmatiski iznāk, ka vēl 4 gaba-
liem vajaga būt augšā. Tiktāl mani novērojumi. Bet

ja nu sāktu vēl tālāk jautāt: ko viņi tur tagad pa

ziemu dara, tad man netikvien jāatsakās no katra

mēģinājuma kaut ko tālāk minēt, bet jau pilnīgi jā-
pievienojas jautājumam. Un kas mani uz to dzen,

nav tik vien kā ziņkārība.
Jau pērn, minētā vēsturiskā dienā (tā bija kāda

L. F. locekļu sapulce, kurā piedalīties bij uzaicināti

arī rakstnieki), kad tika spriests, vai izsolīt godalgas
vai ne, runa bija arī par Fonda pienākumiem un uz-

devumiem vispārīgi. leminējos toreiz, ka Lit. Fonda

vispirmais pienākums ir: būt it kā glābšanas ratiem

mūsu rakstniekiem, sniegt palīdzību tur, kur viņas
vissteidzamāki un nepieciešamāki vajadzīgs, tā tad

ārkārtīgos apstākļos. Prātā man bija tie no mūsu

rakstniekiem, kuriem zināmu apstākļu dēļ jāklīst aiz

dzimtenes robežām un no kuriem dažam labam zu-

dusi pēdējā iespēja uz daudz maz cilvēcisku eksis-

tenci. Man atbildēja: Fondam neesot daļas gar rakst-

nieku personām un viņu apstākļiem, bet gataviem li-

terāriskiem ražojumiem., Šo motivējumu vēl līdz šim

neesmu izpratis. Viņš man stipri atgādina tā aristo-

krāta filozofiju, kas zem ozola zīles bij paēdis un to

pavisam nevarēja saprast, ka taču taisni zīļu dēļ pats
ozols jātaupa, jo citādi to zīļu arī nebūs. Bet nu

nekas. Godalgas tika izsolītas, kaut arī pret rakst-

nieku lielākās daļas gribu. Varēja tomēr pieņemt,
ka Fonds varbūt arī par ko citu vēl domās. Šīs ce-

rības tomēr vīlušās. Izrādās, ka Fonds šķiet tagad
«atnākušu esam to laiku, kur viņš var atpūsties no
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savām darbošanām". Nerunājot jau nemaz par to,

cik spiedoša acumirklī vajadzība jaunu līdzekļu iegū-
šanai, kā lai mierinās ar faktu, ka visu ziemu, tas

ir: visu gadu Fonds nav nevienu literārisku vakaru

sarīkojis? Pēc veco žīdu priekšzīmes Fonds svētī

atdusas gadu. Žīdi gan šādu atdusas gadu svētīja ti-

kai pēc 49 darba gadiem, bet viss Fonda mūžs diez'

vai būs septītā daļa no šī skaitļa. Un kamēr Fonds

šā atdusas, dažs no mūsu labākajiem rakstniekiem

ir bijis spiests no viņiem personīgi neatkarīgu ap-

stākļu dēļ ārzemēs ne vienu vien nakti pavadīt uz

ielas zem klajas debess, vai līst klaidoņu nakts pa-

tversmēs. Kādi tie citi apstākļi tur var būt, nebūs

grūti iedomāties. Tas tā līdz šim. Bet kā nu vēl

uz priekšu, kad visai latviešu tautai nav vairs ne-

viena literāriska žurnāla, kur varbūt varētu savas

bada dziesmas nodrukāt? Bet mums ir Literātūras

Fonds. Un viņam ir 4—5 «pārvaldes locekļi". Un

tie, kad iedomājas, izsola godalgas. Bet ja rakstnieki

darbus neiesūta, par to vēl nekas: viņš spēj arī no

saviem paklausīgiem gariem sev rakstniekus darināt.

Tik par nelaimi vienu lietu nespēj ne nu Fonds, ne

viņa puiši: vērtīgus literāriskus darbus darināt. God-

algas izspriežot tas nu bij jāatzīst pašiem Fonda

sirdsdraugiem un gudrajiem, jo izrādījās, ka neviens

no iesūtītiem darbiem nav godalgas cienīgs. Bet vai

nu Fonds tādēļ ļaus sevi blamēties: ja ne godalgas,
tad viņš izdala saviem puišiem vismaz dzeramnau-

das — na čajok-s . . . par pakalpojumu — «liriķiem"

pa 30 karbes, «drāmatiķiem" drusku vairāk v. t. t.

Un ja apstākļi spiedīs, kas zin, varbūt tad Fonds

paliks vēl aktīvāks*), tas ir: ja kāds no rakstniekiem

aizies uz veļu valsti, tad tie saliksies atkal visi kopā

*) Latv. B. gada pārskatā bij lasāma sensācionāla ziņa,
ka Fonda pārvaldes locekļi pagājušā gadā esot 20 reiz sēdē-

juši. Man liekas, referents nav gleznu diezgan reljefi izcēlis,

jo katrā ziņā viņi būs netikvien sēdējuši, bet arī acis mirk-

šķinājuši.



201

un izraudās vienu lielu tauku asaru. Un mums būs

nešaubīgi jātic, ka Literātūras Fonda pārvaldes lo-

cekļi eksistē. Un viņu asara lēkās kā apaļš, salts

vardulēns pa nomirušā rakstnieka krūtīm un gaisā
būs, it kā visi zemes rāpuļi vienā korī dziedātu: lai

dzīvo latviešu literatūra!
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Andrejs Paparde. "Tantris."

Lirika. Maksa 50 kap.

Paparde pieder pie tiem literātiem, kuriem dze-

joļus rakstīt nav viegli, kam rindas iz piedurknes ne-

birst. Pie tiem, kuri nav dzejnieki par exellence, bet

estēti-intelliģenti, jūtīgi, harmoniski un vispusīgi iz-

glītoti, ar dziļi nopietnu skatu dzīvē un mākslā,

daudz cietušu dvēseli krūtīs. Paparde ir vairāk cie-

tošs intelliģents, nekā tīrs dzejnieks, un kā tādam

viņam arī svēšas dzejnieku parastās vājās puses: acu-

mirkļa entuziasms un patoss, galīgs salūzums un iz-

misums. Viņam rezervē aizvien pietiekoši daudz

enerģijas sakost zobus, atcirst pieri, palikt vajadzīgā
līdzsvarā, arī tad, kad bezdibens priekšā un aiz mu-

guras.

Dzejnieks ir uz priekšu neaprēķināms. Viņā aiz-

vien kaut kas no bērna. Te viņš galīgi salauzts* raud,

bet nākamā acumirklī varbūt jau smiesies un būs

līksms — būs līksms par to, ka ieraudzījis savā acu

skropstā drebam mirdzošu, vizuļojošu asaru septiņ-
krāsainās guntiņās. Šī īpatnība ieliek vistumšākajā
brīdī radītā dzejnieka darbā kaut ko no rotaļas, kas

izteicas formā, stilā, valodā, kura tad arī vizuļo kā

viņa septiņu guntiņu asara.

Uz Papardi nupat sacīto maz var attiecināt. Ag-

rāk (Austrumā) Paparde pūlējās vairāk dzejisks un

interesants būt un iznāca, protams, mazāk, tādēļ ka

nebija tik pārliecinošs un īsts. Tagad viņš liekas

sevi atradis. Tagad viņš vairāk nodziļinājies sevī,

šķīstījies dziļākās ciešanās, labāk iepazinies ar savu

spēju raksturu un apmēru. Viņš nesaplok, bet arī

nekad neaizmirstas. „Tantri"' lasot var just, ka lie-

lākā daļa šo īso bezritma un bezatskaņu rindiņu
rakstīta drebošiem pirkstiem, smeldzošās sāpēs, kā
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grūti slimais raksta par visnepieciešamāko nedau-

dzās aprautās rindiņās savam tuvējam. Tāds, pro-

tams, nelietos trīs vārdus tur, kur var iztikt ar di-

viem, tas arī neies galvu lauzīt pēc „krasnoje slo-

večko", pat atstās viņu neizrunātu, kad tas uz lū-

pām būs. Un nav taču noliedzams, ka cietēja īsie,

vienkāršie vārdi pie reizes var atstāt dziļāku iespaidu,
neka pirmās šķiras oratora spožā runa.

(XXVII.)
īsa dzīve —

Kā ziemas diena, —

Te viņa ausa,

Te viņa nīka.

Beigts piektais cēliens,

Laiks uz mājām iet.

Kur ēnas naktī

Senus skūpstus gaida, •
Kur bālas lūpas
Senos sapņus smaida,
Tur mana stunda gaidā.

Nav viegli atrast piemērus, kur vēl tā vienkār-

šība segtos ar traģisku īstenību.

Papardes dzejā stipri izmanāmi ziemeļzemju da-

bas iespaidi. Liekas, ka tie it labi noder viņa drū-

majai dabai un pesimistiskai jušanai. Vislielākā daļa

gleznu, salīdzinājumu, simbolu tapināti no tās: le-

dainās klintis, nemierīgā jūra, visbiežāk naktī un

miglā, kurā vientuļš kuģis vai laiva maldās; aiz mig-
las nesaredzamās zvaigznes, krūtīs neklusināmās il-

gas pēc tām; ļoti bieži atkārtojas arī rudens motīvi:

birstošas lapas, satumstošs vēss vakars; pļāvēja-nāve
mēness aukstajā gaismā; kaps. Jāsaka pat, ka iz-

nīcības sajūta tik pirmatnēji un dziļi nav izteikusies

nevienā latviešu dzejniekā, kā Papardē.

(L. XXI.)
Rīts vai vakars,

Vienvienīga doma:
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Reiz aiziet, reiz beigties.
Vai rozes plūci,
Tomēr nakts reiz nāks,

Vai sviedrus leji,
Tev alga būs kaps.
Tu mūžam vaicāji,
Tev nu atbilde taps.

Šis pamatmotīvs velkas caur visu krājumu, at-

kārtojas daudz variācijās un beigās tajā arī izskan:

Viss mirs, viss mirs,

Būs tikai mūžīgais miers,
Būs tikai mūžīgā nakts.

Brīžam gan mostas ilgas pēc baudas, pēc laimes,

pēc lielākas pilnības, bet turpat tūlīt viņas jau sa-

plok, jo:

Cerēt — vai zini

Diezgan muļķīgs joks, —

Vilciens apstājas,
Laiks, — jā, kas kuram tīk,

Kas grib, lai tālāk brauc,
Man šitā joka diezgan.

Tikpat īsas un ātri dziestošas ir mīlas jūsmas.
Visur rēgojas pretim tas pats iznīcības spoks:

Man kausā mirdzēja nāve,

Tev dzeru, Tev, vienīgā.

Šī sajūta tad arī ir galvenām kārtām tā, kas vi-

sai Papardes dzejai uzspiež dziļu nopietnības zīmogu,
kas attaisno viņa kailo, vietām tīri prozaisko stilu,

kas tagadējo daudzo dzejoļu krājumu pulkā „Tantri"

neļauj tik drīzi aizmirst.
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Mazas drāmas.

Andreja Uplša dzejoļi. Dzirciemnieku izdevums.

Rīgā, 1911. 86 lp. p. Maksā 40 kap.
Ar „Mazām drāmām" Upīts grib lirikā laurus

gūt. Dažs labs, kas kādu no Upīša garajiem stāstiem

būs aizvēris līdz galam neizlasītu nepanesami rupjā

toņa dēļ, vai aiz tā paša iemesla sašutumā nolicis

pie malas laikraksta lapu ar viņa recenziju vai po-

lēmisku artiķeli, — ar dibinātu neuzticību ņems
rokā „Mazās drāmas". Tomēr, kā par brīnumiem,

izrādās, ka šoreiz šāda neuzticība nevietā: tipisko

rupjību, parastās vienpusības un pat atļauti mēre-

nas tendences jaunajā dzeju krājumā velti meklēt.

Lirisko objektu izvēlē autors uzrāda diezgan lielu

dažādību, mēģinādamies gandrīz visos „mūžīgi liris-

kos" motīvos: darbs, cīņa, cerība, centība, sērdienība,

mīlestība, vientulība, dabas jūsmas, skumjas, nāve un

pat — horribile dietu! — „romantika" (61. lp. p.),
kura nu gan diezcik romantiska nav, kurai pa vidu

„bērīts asti žvīgo" un „es negulējis īsā naktī" tiek

atskaņots ar: „pret zagļiem turējs stingru (!) vakti,"

tāpēc ka (lūdzu neaizmirst, ka tas viss noticis naktī!)
— „ar rungu laukam apkārt līdis" (63. lp. p.). Brrr....

Tas vis nav pa vienam zobam. Tomēr pārāk pie
sirds to nevajaga ņemt — netrūkst jau arī saldākas

«romantikas", kuru autors gan par tādu neatzīmē:

„Un atkal še viena sēžu Un dziļumā noraugos: Vai

manu zudušo laimi Vilnis malā izskalos?" (33). Jeb

arī: „Zem veca ozola sēžu Nakts tumsā lūkojos, —

Kā senās dienās pēc tevis, Pēc tevis ilgojos. Es zinu,

mans meitenīts atnāks, Pie krūts man pieglaudīsies"
v. t, t. (30). Baltas kurpītes un zilas bantītes jāpa-
pūlas pašam piedomāt. Un tad vēl pavisam salda:
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„Lai laiva lēnām tālāk slīd — Tu manās rokās ie-

miedz klusi, Vēl tikai mazu, mazu brīd, Pie manām

krūtīm dusi, dusi," (29.). Ka tas notiek naktī, pīļu

dīķī un arī vecais mēnesis ir neiztrūkstoši frontē,

par to ir runa iepriekšējos pantos. (Tikai — blakus

minot — ja uzsver „mazu, mazu brīd", tad nedrīkst

teikt „dusi, dusi", jo šis atkārtojums modina ilguma

sajūtu, tā tad stāv pretrunā ar iepriekšējo — „mazu,

mazu brīd". — Pareizi šos pašus vārdus lieto Po-

ruks: Un kapsētā zvans kā skan: Dusi, dusi!). Re-

dzams, ka Upīts var būt saldāks par mūsu visroman-

tiskākiem dzejniekiem: lai līdzīgus pantus atrastu,

jāatšķir vismaz Lapas Mārtiņš. Tā nu jāpārmet
Upīšam vājība, par kuru agrāk neviens nebūs do-

mājis: salkanība. Tā izteicas arī citādi: krājumā ir

daži bērnu dzejoļi. Tajos gandrīz visi lietu vārdi

deminutīvi. Vienā pašā „Bārenītes Ziemsvētku

sapnī" to ir lietots vairāk nekā 50 vietās. Tiesa, ka

bērnu valodā šī valodas forma diezgan parasta, bet

dzejā viņa baudāma tikai tad, ja tajā izteicas dziļa
un pārliecinoša sirsnība, ko par Upīša pantiem vis

lāgā nevar teikt. Rodas interesants jautājums: kā

tas izskaidrojams? Vai tik saldas lūpas pavisam

spējīgas lietot kādreiz rupjus vārdus? Jeb, ja tas

agrāk noticis, tad tagad, kur Upītī pamodies liriķis,
tas vairs nav domājams? īstais izskaidrojums gan
laikam būs citāds. Jo var diezgan droši apgalvot, ka

krājumā sakopotie dzejoļi nav vis izplūduši pēkšņi

beidzamajā laikā, bet radušies vairākos gados, paral-
lēli citiem, gluži pretēja rakstura darbiem. Arī šī

salkanība ir zīme, ka autoram trūkst estētiskā līdz-

svara. Mīklas atminējums diezgan vienkāršs: rupjī-
bas pretpols ir salkanība. Abi šie parasti mitinājās
vienā personībā. Ir taču parasta lieta, ka, piem., vis-

salkanākās mīlestības ziņģes atrod cienītājus estētiski

visneizkoptākās lauku jaunības daļā, kuras sarunas

valoda parasti pastāv no vistreknākajiem izteicie-

niem. Kas izpērk pilsētās simtiem tūkstošu pastkar-
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tes. ar pārīšiem, kas bezgalīgās variācijās mīlinājās
un laizās, no kurām dažai labi apakšā varētu stāvēt

pievestais Upīša pants? Taču ne cilvēki ar daudzmaz

izkoptu gaumi. Rupjības pretpols ir salkanība un tā

arī zem jaunās maskas, kur vismazāk .to varēja gai-

dīt, atrodam to pašu veco Andreju Upīti. — Krā-

juma pārējā daļa tomēr šī pārmetuma nav izpelnī-

jusies. Bet tā tad arī nekā īsti nava izpelnījusies —

ne pārmetumu, ne uzslavas. Tie ir stipri pelēki —

kaut gan brīžam diezgan gludi ritoši panti, kuros

neieskanas neviena jauna stīga, neviens jauns salī-

dzinājums, neviena svaiga, īpatnēja Upīša paša fan-

tāzijas radīta glezna. Lasot domas tā i skraida: tā

frāze tur dzirdēta, tā tur, tā tur. No daža dzejoļa
tomēr liekas runājot īsts un dziļš pārdzīvojums, piem.,

«Ugunī" (74. lp. p.j, bet tad gadaš vidū atkal kāds

neveikls izteiciens un samaitā visu labo iespaidu
(«lai tūkstoš skrūvēm piegriež manu sirdi —").'
Baudāmi ir panti 51., 67., 69., 71. un 80. lp. p. Bet

netrūkst arī paraugu, kuri kuriozi pašā savā kon-

cepcijā, piem., „Roze" (32. lp. p.):

Ko, birzes dziesminieks, dzied

Tik agrā rītā?

Par rozi, kas sētmalā (!) zied

Nemanīta.

"Rozes traģikai še jāizteicas caur to, ka viņa «sētmalā"

zied un tādēļ paliek nemanīta. Bet tai «sētmalai" nu

reiz vispār štipri šaubīga reputācija, tā pavisam ne-

spēj mūs liriski saviļņot; kas tur notiek, to mazāk

progresīvi cilvēki taisni grib atstāt nemanītu, nevien

to rozi, bet. arī ja pats Andrejs Upīts kādreiz zied

viņai blakus.

Beigās tomēr tiem, kas atraduši baudu Upīša ag-

rākajos darbos, «Mazās drāmas" var uz siltāko ie-

teikt;, gaumes izkopšanas ziņā tās viņiem — kopībā
ņemot — katrā ziņā būs solis uz priekšu.
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Pirmdiena.

Jāņa Grīna dzejas. Cēsis, 1911. 64 lp. p. Maksa

30 kap.
J. Grīns ir jauns dzejnieks. Daži viņa panti jau

laikam kaut kur lasīti — kādā dienas laikrakstā. Bet

Grīns pieder pie tiem, kuriem ļoti patīk savu vārdu

redzēt uz atsevišķa krājuma vāka. Un kad viņš sa-

liek visu savu Dieva svētību kopā un redz, ka ar to

jau var pildīt 60 lappuses, tad vairs netiek kavēts

un iznāk krājums ar moderni raibu bildi uz vāka.

Liekas, ka Grīnam tiešām būtu dzejnieka dāvanas.

Viņš ir pilns silta simpātiska dzīves prieka, kurš ir

pakluss, bet īsts un tā laimīgi neatgādina mums jau

apnikušo orģiju meklētāju toņa. Dažas gleznas, daži

salīdzinājumi viņam svaigi, oriģināli, vienoti ar pa-

tīkamu novitāti: „Debess bāla, vai pat balta, Saulei

arī laikam salti; Ja nu būtu tuvāk viņa, Aizdotu es

kažociņu." — „Klusi kā krūmā balts zaķītis Sirdī

prieks man ielīdis." — „Verstes stabu ceļa malā

Melna resna čūska žņaudz. Žņaudz, lai rāda mazāk

verstu." — Bet vai šo pēc vajadzēja steigties krā-

jumu izdot, par to stipri jāšaubās. Lieta tā, ka for-

mas ziņā Grīna panti pavisam vāji. Viņš patiesībā
neietur nekādu ritumu — ne brīvā, ne nebrīvā. Kā

rinda, kā pants pagadās, tā lai iet. Pat sonetā

viņam atskaņotās simmetriskās rindas ar nevienādu

pēdu skaitli: pirmā rindā 6 pēdas, atskaņotajā — 8.

Redzams, ka formas un stila problēms Grīnam vēl

nemaz nav ausis. Šis trūkums padara viņa pantus

nevērtīgus, nebaudāmus. Atskaitot piecus, sešus glu-
dākus dzejolīšus, par grāmatas pārējo daļu jāsaka,
ka tā nav dzeju, bet dzejisku nedarbu krājums. Ce-

rēsim, ka līdz otrdienai Jānis Grīns par šādām lie-

tām būs jau nopietnāki pārdomājis.
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Ziedu klēpis.

Liriska biogrāfija II no Aspazijas.
nieku" izdevums. 178 lp. p. Maksā 1 rbl.

Aspazija bez šaubām stāv tagad savas mākslinie-

ciskās attīstības zenītā. To liecina vispirms viņas
beidzamā laika ražība kvantitatīvā ziņā, jo pārrunā-

jamais dzeju krājums, kurš no dzejnieces līdzšinē-

jiem atsevišķiem krājumiem pats prāvākais, — pēc

visa spriežot, ir sarakstīts apmēram vienā gadā. Ja

gadā saraksta garu romānu, tas mazāk pārsteidz, bet

ražot tādus vairumus lirikas, kura kopībā arī kvali-

tatīvi augsti stādāma, tas prasa ārkārtīgi intensīvas

un laimīgas mākslinieciskas koncentrācijas.

Krājumu ievada pāris lapu garš priekšvārds, kurā

dzejniece dziļi sirsnīgiem vārdiem dāvā to savai ne-

laiķei māmuļai, jo:

Tās jūtas, kurās es līgoju, —

Tā kurā es spīgoju,
Tā ņemta no Taviem skatiem!

Es savu kokli stīgoju
Ar. Taviem sudraba matiem!

Bet drīz vien pēc tam, griežoties pie dzīvajiem, dzej-
niece pieņem pavisam citādu seju un sabar profe-
soru P. Šmidtu par to, ka tas teicis '-—šim nepatīkot
„Saul. stūrītis", Un arī Teodoru par kādu līdzīgu
grēku. Šos vecos norēķinus gan varēja savest kādā

citā vietā, jo vispār tie «priekšvārdi" lirikas krāju-

mos, ja viņi nav tīri mākslinieciskas prelūdijas vēlāk

sekojošām melodijām, estētisku baudu nekādi ne-

veicina, bet gan traucē. īstas mākslas templī mēs

satiekamies ar mākslinieka — tā sakot — apskaid-
roto „es" un arī paši tiekam uz laiku it kā apskaid-
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roti; tādēļ nepatīkami ir, ja šādā brīdī mākslinieks

pēkšņi gar kāda priekškara stūri pabāž galvu un

iemet dadzi bārdā kādam savam vecam pretiniekam.
Kā svarīgākais visā šajā priekšvārdā jāatzīmē kāda

dzejnieces atzīšanās, kurā viņa atsakās būt par «šķi-
ras dzejnieci", par kādu pēdējos gados daudzkārt to

ir proklamējuši zināmā lēģera publicisti. Zīmējoties
uz tagadējo šķiru cīņu, dzejniece atzīst par savu uz-

devumu «sniegt ziedus tikpat uzvarētājam, kā uzva-

rētam".

Un tad nāk pats «ziedu klēpis", lielā ziedu bagā-
tība un dažādība: bezlaicītes, zilās puķes, papardes
ziedi, vēja rozītes, kaķu pēdiņas, nāvīgie ziedi, ma-

gones (nodaļu nosaukumi). Un gandrīz visi šie da-

žādie ziedi, kas dažādi smaršo, dažādās krāsās

mirdz, dažādi sauli sveic, dažādi raud savas irstošās

ziedlapiņas vējā, — gandrīz visi tie izaug no vienas

sirds, bet arī pilni visdažādāko pretrunu: viskaut-

rākā maiguma un ugunīgu kaislību, dzīves alkuma

un nāves ilgu, uzupurēšanās gatavības un neaprobe-
žotas brīvības prasību savam „es", mūžības nojau-
dām un acumirkļa varas, prātnieciskas nopietnības
un viegli gracioza humora. Un šos vislielākos pret-
status, nemanāmas pārejas un destinguētas nianses

dzejniece izceļ viegli kā rotaļādamās, ar apbrīnojamu
plastiskumu, reljefi un pārliecinoši. Aspazijas dzejas
plastika ir cietāka, kompaktāka nekā citu mūsu la-

bāko dzejnieku, piem., Skalbes plastika. Par to var

viegli pārliecināties, ja lasa dzirdāmi paraugus no

abu šo dzejnieku darbiem. Dažus no Skalbes bei-

dzamā laika labākajiem dzejoļiem nemaz nevar dikti

lasīt; viņi ir tik trausli, no tik maigām sajūtām pīti,
ka tādējādi tie zaudē daudz no sava iekšķīguma un

dziļi maigas sirsnības. Aspazijas dzejas, turpretim,
tik tad vēl īsti atveras, ja viņas labs lasītājs priekšā
ceļ. Viņas saistītā valoda pēc sava plūduma, teikumu

kombinācijas un loģiskiem akcentiem aizvien patur
zināmu tuvumu ar dzīvu sarunas valodu. Tādēļ arī
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Aspazija uzskatāma kā visretoriskākā no mūsu ta-

gadējiem dzejniekiem — pa lielākai daļai šī vārda

labākajā nozīmē. Aspazijas dzeja viegli pieejama arī

mazāk izsmalcinātam lasītājam un tādēļ pieskaitāma
arī pie viņas lirikas populāritātes galveniem (ne vie-

nīgiem) cēloņiem.
Ja nu piegriežam Aspazijas lirikas plastikai tu-

vāku vērību un sākam pakaļ pētīt un analizēt, ar

ko dzejniece šādu plastiskumu sasniedz, tad jāsaka,
ka ar dzejiski skatīto tēlu vispārīgā zīmējumā viņa
maz vai nemaz neatšķiras no mūsu citiem plastiski

tēlojošiem dzejniekiem, bet tas, kas viņas tēlus tik

dzīvus, tuvus un mākslinieciski reālus padara, ir ār-

kārtīgi reljefais un gludi-glītais detaļs, kurš parasti
tiek zīmēts miniātūrā un ļoti veikli piepīts pamat-
kontūrai. Šāda reljefa un izkopta detaļa nozīme pie
katra fantāzijā skatāma tēla ir ļoti liela, jo tas, —

kaut gan stingri ņemot, efekts ir dibināts uz illūziju
— pievelk tuvu visu tēlu, visu skatāmo objektu. Ja

es aizvērtām acīm aptaustu otra cilvēka roku vai

pieri („detaļu"), tad tuvuma ziņā manī paliek tā sa-

jūta, it kā es visu viņu būtu aptaustījis, vismaz man

ir tā iespējamība pēc patikas to darīt — es viņu
jūtu tik gluži un pavisam tuvu. Mākslinieks, kas prot
veikli ar detaļu rīkoties, bieži tad arī visu tēlu ne-

maz neuzzīmē, jeb ja arī zīmē, tad ļoti paviršās vis-

pārīgās līnijās, bet pilnīgi dzīvu padara tikai detaļu,
tās Esava rokas, kuras tad dod mūsu fantāzijai visā

tuvumā aptaustīt, un mēs, tās aptaustījuši, citu pavi-
sam aizmirstam un illūzoriski pieņemam, it kā viss

tēls būtu bijis tik pat tiešs, dzīvs un tuvs, ja arī tā

pavisam nav, ja mūsu priekšā Esava vietā stāv Jē-

kabs. Šāds paņēmiens ir ļoti nozīmīgs — varbūt pat

nepieciešams, lai varētu lasītāju sev tuvināt, jeb pa-
reizāki — lai varētu tuvu pieiet lasītājam, jo tēlo-

tājs, kas vienlīdzi izceļ visas daļas un varbūt veic

savu darbu visai teicami, bet nedod nevienu tā gluži
un pavisam tuvi aptaustīt, nekad nespēs tā piekļau-
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lies uzņēmājam, nekad neuzburs tādu tuvuma un

tiešamības illūziju. Illūstrēšu sacīto ar dažiem pie-
mēriem. „Rīta dziesmā" (98. lpp.) jauna mīla, kas

pašreiz tik mostas, tiek pielīdzināta rīta debestiņai,

„kas pustumsā vēl ietīta". Te ir uzmesta salīdzinā-

juma vispārīgā kontūra, gan pietiekoši aptverama,
bet sīkāki neizstrādāta. Nu šai vispārīgā kontūrā

tālāk tiek izcelts detaļs:

Tik viena maza (debestiņa) maliņa
Pie apvārkšņa jau sārta,

No Austras rožu pirkstiņa
Ar galiņu tik skārta,

Vēl saredzams ir tālumā

No naga ieapaļums,
Kas atkrāsojas sārtumā

Kā pusmēneša zaļums.

Vai nu vēl kāds varēs sacīt, ka nav tiešām skatījis

agra rīta svīdumā. kaistošu debestiņu! —

«Pazudis vārdiņš" (106. lpp.). Grib kaut ko jauku

un labu sacīt, bet vārdiņš pēkšņi pazūd, un nekā to

vairs nevar atrast.

Kā upē, kā dzelmē tas iekritis,__
Jau zirneklīts tīklu tam pāraudis!

Pirmā rindā ir vispārīgā kontūra, bet šis salīdzi-

nājums bieži dzirdēts, tas skan diezgan vienaldzīgi.
Bet. — ~jau zirneklīts tīklu pāraudis", — protams,
taisni pār to vietu, kur viņš iekritis, — jā, nu ir

tiešām beigas, nu viņš vairs nav atpakaļ dabūjams.
— Līdzīgus piemērus ar smalki izceltu detaļu var

atrast gandrīz uz katras lappuses.
Tomēr par visaugstāko māksliniecisku gudrību

arī šo tik pateicīgo paņēmienu nedrīkstam uzskatīt.

Tādējādi rīkojoties, dzejnieks ar laiku pieron tikai

šos detaļus veidot un ar tiem kutināt lasītāja fantā-

ziju. Tas noved dzejnieku pie tā sauktās efektu mek-

lēšanas un lasītāju pie šo efektu ķerstīšanas. Māk-
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sliniēkam jāpatur prātā aizvien vēl kāda augstāka

prasība: pēc tam, kad viņš lasītājam piegājis gluži
tuvu, viņam šis tuvums jāizlieto, lai pasacītu tam

kautko lielāku, plašāku, dziļāku un nozīmīgāku; vi-

ņam aizvien jāparāda nojaušamās līnijās tas lielākais,

svarīgākais, kura daļa (detaļs) nupat visā tuvumā

tikusi aptaustīta. Un jāsaka, ka arī šo augstāko pra-
sību Aspazija pa lielum lielai daļai piepilda; te va-

rētu saukt daudz skaistu piemēru, kā: „Nēizdziedātā

dziesma" (41. lpp.), kur kapa oliņu smieklos dzej-
niece liek izskanēt vientules cietējas dzīvei un pa-
zust mūžības tumsa; „Veļu māte" (85. lpp.), — dzie-

smu kamoliņā tiek satīta dzejnieces darbu nemirstība;

«Strazdiņš un lakstīgala" (114. lpp.), kur Daugavas
straumē veldošs putna spārniņš piebur upes melno

straumi veļu pilnu, kas ir mīlas ilgās mirušas dvēse-

les v. d. c. Tomēr ir arī paraugi, kur dzejniece aiz-

mirstas un rotaļājas tikai ar detaļu, un iznāk diez-

gan skaļš, bet sekls un parupjš efekts, piem., „Abi
labi" (133. lpp.): tiek projektēta kopdzīve kā saulei

ar mēnesi, ūn kā saule kūla mēnesīti ar sudraba sa-

kārnīti, tā „es arī tevi kulšu" —

Tā vien tik būs visa starpība:
Mans sakārnīts nebūs no sudraba.

Na! tuvāka analizē te lieka, jo tur tiešām nevajaga
daudz attapības, lai saprastu, ka «sakārnīts", kas

nav no sudraba, būs stipri līdzīgs vienam diezgan
reālam mieta gabalam. Un tas nav rubricējams ne

zem bezlaicītēm, ne zilajām puķēm, ne kaķu pēdi-
ņām, ne zem citas kādas «Ziedu klēpja" puķu sugas.

Varbūt ar to varētu sekmīgi operēt apsolītā «Raganu
naktī". — Sekla efekta ziņā līdzīgi kvalificējami arī

dzejoļi 126., 129. un 134. lpp. — Bet vairāk nekā

pret šiem, būtu ko iebilst pret tiem dzejoļiem, kur

dzejniece aizmirstas retorikas un dažādu formas ro-

taļu varā, kur vairs nevalda dzīvs dzejas plūdums,
bet nedzīva maniere dažādās komplikācijās; kā
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piem.: visā dzejolī katra panta pirmās vai beidzamās

rindas tiek savā starpā atskaņotas: Marss — bars —

stars — spars — gars (57. lpp.); vai arī: tīsties —

vīsties — bīsties — nīsties — neatzīsties (128. lpp.).
Šīs pie matiem savilktās atskaņas ir tik traucējošas,

ka, lasot dzejoļa beidzamos pantus, nemaz vairs nav

iespējams koncentrēties viņa saturā, bet domas gaida
tik uz to, kāds „ars" jeb „īsties" tagad nu atkal nāks.

Tikpat traucējošas ir katra panta beigās bez īsta sa-

kara un vajadzības piekārtās un pastāvīgi atkārtotās

frāzes, piem.: sietiņš sijā! sietiņš sijā! (60. lpp.); nu

saki! nu saki! nu saki! (71. lpp.); jeb atkal visā dze-

jolī viena rinda tiek līdz apnikumam variēta, piem.,

„Ap tevi" (108. lpp.) katra panta pirmā rindā tiek

divreiz atkārtoti šādi izteicieni: pie tevis! —no te-

vis! — pār tevi! — tik tevi! — ar tevi! — pēc te-

vis! — bez tevis! — Seklas kuplejas teksta noskaņu

piedod retoriskā periodiski ieturētā vaidēšana dzejolī
„Balta puķe ezerā" (51. lpp.); tur katrā pantā 3 rin-

das pastāv no „ak vai!" — pie kam panta priekš-

pēdējā rindā tas tiek atkārtots 4 reizes: Ak vai! —

ak, vai! — ak, vai! — ak, vai! Protams, ka šis ci-

tādi diezgan glītais dzejolītis pēc tik pamatīgas, bet

nepamatotas izvaidēšanās (visā dzejolī no tās vien

pastāv 15 rindas!) kļūst pilnīgi nebaudāms. —No

šī retorikas sēkļa gribētos dzejnieci nopietni biedināt.

Tomēr viena otra vājāka vieta, kuras arī atzīmēt

ziņotājs tura par savu pienākumu, nevar mazināt šī

skaistā krājuma vispārīgo vērtību. Jo, ja aplūkojot
citus mūsu dzejoļu krājumus, gluži dabīgi gribas at-

zīmēt labākos, lai pārējos atstātu neievērotus kā ne-

nozīmīgus, tad šoreiz ir daudz vieglāk izvilkt no

„Ziedu klēpja" to nelielo kontrabandu čakārņa veidā

un dažus no viņa mazliet bojātus ziedus (jo kam gan

citam to grēku lai uzgriež!), bet pārējie paliek kā

īsti dārgumi mūsu tautas dzejas un reizē arī mūsu

cienījamās dzejnieces nopelnu vaiņagā.
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Sirds varā.

J. Akuratera. Elēģijas un sonetas. „Dzirciem-

nieku" izdevums. 64 lpp. Maksā 30 kap.

Tā ir klusa, sirsnīga, dziļi patiesa un īsta dzeja,
ko Akurāters šai nelielajā krājumiņā sniedz. Te nav

nekā ārīga, kliedzoša, ekzaltēta; nekur dzīšanās pēc
lēta efekta, nekur nesaskaņas starp formu un saturu.

Savā būtībā Akurāters te ir tas pats agrākais, tas

pats straujais cīnītājs un dievu dēlu kareivis; saules,

puķu un karstā asins viļņa, un mīlestības, un vaļī-

bas, un sapņu tveices skalds; bet tomēr ir kaut kas

noticis, pirmā acumirklī lāgā neizmanāms, it kā pa-

slēpts un aizplīvurots, bet toties dziļāk pašā būtībā

iespiedies, kaut kas, kas pārvelk pār visu vieglu

skumju plīvuri. Gan dzejnieks ņemas sevi mierināt:

„Tu saki: sen! Ne, viss tāpat, kā bijis,
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, dzidrais debessjums, —

Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis."

Un tomēr nava vis tāpat viss kā bijis. Un, gadu
skaitu pārmainot, ir mainījusies arī sirds un viņas

liesmojums, un arī saule un dzidrais debessjums
(protams, tikai priekš šīs sirds). Kā vieglas, vieglas,
tikko manāmas pirmās rudens trīsas iet caur šīm

dziesmām maigi klusa, elēģiska rezignācija. Kaut-

kas no pirmām augusta dienām, kad ārīgi „viss tā-

pat vēl kā bijis", „tā pati saule, dzidrais debessjums",
vēl tas pats karstais vasaras liesmojums, bet tomēr

ir, it kā kaut kas kur klusi raudātu, kaut kas šķirtos,
atvadītos, un kaut gan saki sev, bet netici vairs, ka

„viss tāpat, kā bijis". Un šī ir viena no visskaistā-
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kām, saldi skumjām sajūtām, kādas dabā vispār pa-

zīstamas, tāpat kā visskaistākais pavasaris ir febru-

ārī, kad viņš vēl nav redzams, bet tomēr ir un mirdz,

un kūp novakaru zilajās dūmakās un ar vieglu rei-

boni plūst caur visām dzīslām. Vēlāk viņš kļūst klie-

dzošs un ārīgs, un visi suņi rej viņam pretim, tāpat

kā nav nekā interesanta vēlajā rudenī, kad „spēle"

jau pazaudēta, spēki iztērēti un agonija iesākusies.

Šādām pirmām klusi intīmām dzīves rudens nojau-
dām ir apgarotas šīs Akuratera dziesmas. Un tas ir,

kas padara viņas tik simpātiskas. Vērīgs lasītājs at-

radīs starp viņām dažu labu lirisku pērli.
Arī formas un stila ziņā — ja neievēro dažus

sīkumiņusmaz še ko iebilst. Ritums viscaur gluds,

korekts, atskaņas pareizas. Pat sonētās (kādēļ autors

saka: „elēģijas un sonētas, it kā sonētas nevarētu

elēģijas būt?) nav pārāk meklētu atskaņu un lieku

„notes ķīļu" rindu. Skatīšanas un tēlu zīmēšanas

veids ir tas pats īpatnējais, autoram jau agrāk pie-
mītošais. Ja par Aspaziju varējām sacīt, ka viņas

dzejā aizvien reljefi izcelts detaļs, tad par Akurateri

jāsaka pretējais. Akurāters nekad neuzkavējas pie

sīkuma, nekad neapstājas pie atsevišķas puķes, pie

atsevišķa dabas skata. Vismīļāk viņš runā par „pu-

ķēni", par „vaiņagiem" vispār, it kā steigā visam ga-

ļām iedams, steigā noglāstīdams, nekad nemēģinā-

dams atrast un atzīmēt arī masas un nedzīvo priekš-
metu individuālās īpatnības. Tāpat nenoteiktās un

izplūdušās kontūrās zīmēti citi viņa iemīļotākie tēli

un simboli. Tādēļ arī visā Akuratera dzejā vairāk

valda mūzikālā, tuvāki nediferencētā jūsma (Stim-

mung), nekā noteiktu tēlu skatīšana. Bet tā kā dze-

jas mūzikālam elementam piemīt daudz mazāk akti-

vitātes nekā tiešai mūzikai, lai mums varētu zināmu

jūsmu no ārienes uzspiest, un mazāk arī nekā veikli

apstrādātam gleznieciskam elementam, — tad šāda
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dzeja grūtāki pieejama, viņa prasa vairāk nodziļinā-
šanās un vislabāk atveras tik tad, ja jau iepriekš
mūsos piemīt radnieciska jūsma. Tad viegli rodas

kontakts un viņa sniedz mums dziļu un intensīvu

baudu. Tas būtu jāievēro, ja gribam saprast Akura-

tera simpātisko, kaut gan pašauro dzejas pasauli.
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Uz saules taka.

Rob. Eidemaņa dzejas. „Varavīksna." 1912. 46 lpp.
Maksā 25 kap.

Tā ir sīka, maza grāmatiņa, krietnas plaukstas

platumā un garumā. Un iekšā sīki mazi dzejolīši.
Un arī pats tās dzejnieks -— kā man stāstīts — esot

tāds mazs vīriņš, vēl skolnieka blūzē. Un uz virs-

lūpas, jādomā, viņam ir sīkas, mazas ūsiņas, jeb ja

nav, tad drīz būs, lai gan viņš pats par sevi saka,

ka viņš būšot „mazs pelēks putniņš ziedošā kokā".

Bet tas nu jāuzskata kā mazs dzejniecisks untumiņš.
Vienā ziņā viņš tomēr līdzinās putniņam: viņam taču

sava dziesmiņa, jo:

Katram cilvēkam

Sava dziesmiņa.
Mana — kā rudenī

Saules liesmiņa —

Klusa un skumja.

Raugies, kāds mazs filozofiņš, jo pret to tiešām

nav nekā ko iebilst: katram sava dziesmiņa. Un,

protams, tad arī tādas mazas skumjiņas. Tās tiešām

mazajā krājumiņā diezgan bieži un neliekuļoti šur

tur izskan cauri. Un arī citas tādas mazas lietiņas —

mazs nemieriņš, maza mīlestībiņa, mazi sapnīši un

ilgas. Bet vietām tiek mēģināts runāt maza dēmo-

niņa balsī: Kāds skaistums — Tumsas briesmās

Degt pašam savās liesmās Pret straumi laivu irt! —

Bet tas tomēr tik nekaitīgi un tik drīz pāriet, ka nav

nekāda iemesla to nopietni ņemt. Ir arī tāda maza

mistikas pasaulīte, piem., dziesma par Jāni Znotu —

„cilvēku, kurš mīlēja un nīda visu" (43. lpp.). — Vi-

sam tam pāri un cauri izkaisītas šādas tādas mazas
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kļūdiņas, mazi grēciņi, kurus tad arī nevar daudz

ļaunā ņemt, jo sevišķi tādēļ, ka, it kā tos atsvērdami,

šur tur pamirdz mazas svaigas patstāvīgas glezniņas
un oriģināli vilcieniņi, piem.:

Mans taciņš zaļā ēnā

Zem baltiem bērziem dus. (16. lp. p.);

Jeb arī dzejolītī „Sieviete", 36. lp. p.:

Es savu dzīvību nēsāju
Kā vaļīgu gredzentiņu
Uz vaska pirksta. Reiz metīšu

Es bezdibeņakā viņu.

Tā mazajam dzejnieciņam būs arī savs lasītāju

pulciņš, sevišķi tādēļ, ka viņš viscaur vienkāršs, ne-

pretenciozs. Tie tad arī gaidīs viņu izaugam lielu.
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Uz saulaino tāli.

Pludoņa poēma no putnu dzīves. A. Golta apgā-
dībā. 1912. Maksā 70 kap.

Plūdons pēc savas mākslinieciskās dabās pieskai-
tāms tā sauktiem „vulkāniskiem" dzejniekiem. Tie

nenodarbojas pastāvīgi, kā kārtīgie rakstītāji, kas

dienu dienā zināmas stundas nosēd pie rakstāmgalda
un pieraksta noteiktu lapu skaitu; tie dažreiz ilgāku
laiku liekas it kā izdzisuši, aizbiruši; un omulīgais

pilsonis pielien pie pašas krātera malas un uztaisa

sev būdu. Bet tad pēkšņi nāk izverdums un aplej

ar ugunīgu lāvu visu, lai pēc tam atkal dotu vietu

mieram un klusumam. — „Divas pasaules", „Rek-

viems", „Atraitnes dēls" — lūk šādu vulkānisku

erupciju momenti. Dabīgi, ka šādus dzejniekus uz-

manīgāki novēro, gaidot uz jaunu „izverdumu". Un

poēma „Už saulaino tāli" liekas signālizējot par .to,

kā par notikušu faktu. Atliek tikai konstatēt, cik

„briesmīgs" viņš bijis.

Gāju putns un saulainā tāle, pēc kuras viņš tie-

cas — tie bez šaubām pieder pie skaistākajiem sim-

boliem Cilvēka mūžam nemierīgā, gara un mūžam ne-

apmierināmo tieksmju attēlošanai. Bet dzejniekam
ir iespējams katru simbolu dažādi modulēt -—- pie-
dodot viņam plašāku vai šaurāku nozīmi, Plūdonis

šoreiz izšķīries par pēdējo. Ar savu jauno poēmu

viņš noteikti nostājas šķiras — t. i. Zemākas šķiras,

proletāriāta, dzejniekos. Konstatējot šo faktu, pro-

tams, nava gribēts izteikt pārrunājamā darba kaut

kādu māksliniecisku vērtējumu, bet tikai aizrādīt uz

viņa sabiedriski ētisko nokrāsu. Prologā dzejnieks
aizrāda, ka pagājis laiks, kad —
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„ . .. viens vārds tikai dega visiem uz mēles:

Kust iekš kaislību kvēles! ...

Visu priekš sevis,

Ko reibināt prātus Dionīss devis! . .

Kas daļas gar citiem vairs!

Pēc visa, kas saldkārs un kairs,

Kaislību ārprāta karsonī sniegt!
Pīšļos triekt

Ikvienu, kas lūko to liegt..." .

Katram, kas daudzmaz pazīst mūsu dzīvi, sevišķi
mūsu neseno pagātni, nebūs grūti uzminēt, uz ko šie

vārdi zīmējas. Tāpat arī —

„Jums, kas pazināt tik šauro jomu,
Dzimtas lomu, —

Jaudu dzīves tāļās selgās vērties domu. .
."

Tā tad atsacīties no nepiepildāmo un šauri egoistisko
individuālo tieksmju apmierināšanas, atsacīties arī

no šaurās ikdienīgās dzimtas laimes, un:

11Apzinīgi

Topait nu un lieli, tāļredzīgi!
Jūs, kas bijāt šķirti, savrūpīgi, —

Sabiedrīgi

Topait nu un plaši, viendomīgi!"

Šos gudros vārdus runā Rudens, un dzejniekam drīz

vien liekas, ka —

„Aizbēgušas jautrās dzīru dziesmas,
Aizmirsusies klusā dzimtas laime:

Visas jūtas viena kopu saime —
—"

Un:

~Turpu, turp uz balto saules tāli!"

Tā prologā tiek zīmētas poēmas galvenās idejis-
kās līnijas. Divās nākamajās nodaļās autors izlaiž

no rokām prologā uzsākto galvenās idejas pavedienu
un pajautrina lasītāju, rādot humoristiski-satīriskā
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apgaismojumā seklās dzīves komiskās puses. Sevišķi

sekmīgi tas viņam veicas nodaļā „Pie vistu kūts".

Tajā atrodam nesaudzīgu satīru uz dižciltīgās vācu

mietpilsonības adresi, kurā atsevišķa individa vērtību

nosaka pēc tā, cik žuburu ir viņa ciltskronī un kādā

augumā skaitās viņa dzimums. Ak, šis visuvarenais

„dižkungs fon Gails no vistu kūts", kura

„tēvs ir dzimis Elzass-Leghornā,
Tēvtēvs pa dzimumam bij brabantietis;
Bet viņa priekštecis bij bretonietis:

To sauca Gailu Āzinūzius
.
. ."

Tiešām nepārspējama ir šī nepārspējamā lielmaņa

kosmogenētiskā filozofija, kuras priekšā jānobāl tik-

lab Kantam un Laplāsam, kā Hekeļam un Sv. Jāņam.
Paklausāties tik to:

lesākumā bija Gailis . . .
Un Gailis bija tas iesākums.

No Gaiļa un caur Gaili viss tik tapis mums.

Tas lielais baltais sidrabrats,
Ko redzat jūs tur augstu gaisā
Ar starojošo mirdzumu,

Tā iraid pasaules Gaiļa acs."

„Un tur tas lielais zilais jums,
Kas kā milzu katla dibens gulstas uz mums,

Pa kuru sniegmirdzošas vistiņas šļūc, —

Tā iraid pasaules Gaiļa vistu kūts."

Ne mazāk ievērojams viņa pretinieks, brīvkungs fon

Hāns no Mēslu muižas, kuram gan „tēvs dzimis te-

pat Kazdangā, bet senči cēlušies no Kochinchīnas."

Tas, būdams „īsts Don-Žuans un kauslis traks", sāk

tramdīt pirmā Gaiļa tikumīgās vistas, kādēļ starp
abiem varenajiem draud izcelties uz vietas divkauja,

ja tik Poģis to neizjauktu. — Protams, ka šāda ap-
kārtne Jaunajam Gulbim kļūst nepanesama, un tas

uzņemas bīstamo ceļojumu, apsmiets, nīsts un arī ap-

skausts. Beidzamajās nodaļās — „Pa zvaigžņu ceļu"
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un „Pie Mellās jūras" — tēlots „gāju putnu" grūtais

ceļš un ceļa briesmas — jauno ideju aizstāvju grū-

tās cīņas, kas prasa daudz asiņainu upuru. Šais no-

daļās patiesībā būtu meklējams visas poēmas sma-

guma punkts. Bez šaubām, tajās atrodamas dažas

tiešām skaistas vietas, tomēr vispārīgais iespaids ne-

sniedz tā, kā lasītājs iepriekš būtu gaidījis. Te kļūst
redzamas arī poēmas vājās puses, galvenām kārtām

tās, ka autors dažus no saviem simboliem nav, tā

sakot, līdz galam izdomājis, nav viņiem devis galīgi
noteiktas kontūras un lomas. Sevišķi tas sakāms par

Jaunajam Gulbim naidīgo varu simbolizējumiem.
Kas īsti tās ir un ko zem viņām lai saprot? Prologā
Rudens (ienākusēs dzīves gudrība) ar saviem vētras

zvaniem zvana morituri „lepniem mežiem, kas ceļ
biezo dūri, Stāv kā mūri" tāpēc ka tie sevī slēpj

ūpjus un pūces un attur saules gaismu jaunajai koku

audzei. Bet kāds sakars tam ar Jauno Gulbi un ci-

tiem gāju putniem, kas mežā nemaz nedzīvo? Teiks:

mežā dzīvo plēsīgie putni, kuri, ja ne gulbjus, to-

mēr citus mazos putniņus vajā. Bet tad jau simbolis-

kiem personificējumiem bij jāņem šie plēsīgie putni,
ne mežs, kurš attiecībā pret tiem ir tikai viņu dzīves

vieta, un kuram tādēļ nav piešķirama personīga at-

bildība, tāpat kā pils nav atbildīga par viņā dzīvo-

jošā tiranna darbiem. Un ja arī tiešām še būtu kāds

sakars, tad to vajadzēja rādīt, bet vēlāk visā poēmā
starp daudzajiem Jaunā Gulbja pretniekiem Mežs

vairs nekad nav sastopams. Autors turpretim nāka-

majās nodaļās rāda „Pīļu dīķa" un „Vistu kūts" ie-

mītniekus, uz kuriem atkal rudens draudi nemaz

vairs neattiecas, kaut gan patiesībā arī tie tos pelnī-
juši, ja jau reiz tā taisnā tiesa tiek spriesta. Un beigu

nodaļās Jaunajam Gulbim un viņa biedriem atkal pa-

visam citi ienaidnieki, starp kuriem vienu no galve-

najām vietām ieņem tā pati Rudens vētra, kurai pro-

logā bij piešķirta taisni soģa loma. Tā jaunajam
Gulbim — cik nodaļu, tik pretinieku. Protams, ka
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tādi nav iespējams radīt sakarīgu, gradācijās pieau-

gušu cīņu, un vienojošais pavediens starp poēmas at-

sevišķām nodaļām ir vājš, patiesībā vislabāki to uz-

skatīt kā atsevišķu epizodu virkni iz putnu dzīves. —

Beigu nodaļās dažās vietās autors pat sajauc simbolis-

tisko un reālistisko tēlošanaspaņēmienus, nostādīdams

pretīm gāju putnu tēlojumiem skatus iz cilvēku reālās

dzīves, piem., 66. lp. p.: „Bet rūpēs sastingušie dzīves

bāri, Kas būdās mitinājās, nenojauda* Ko brīvie putni

pauda"; 69. lp. p.:; pilsētā „Tie, lejā tur, trauc tik

pēc dzīves zaļas: Graši taukainie pāršķind sauldzies-

mas skaļas"; „Un savus sapņus tāldimdošus Putni

bārsta vientuļos kabinetos" (!?), bet: „Ak, kas šiem

vīriem, augsti mācītiem, Bija par daļu, ko putni

dziedāja tiem" (70. lp. p.). — Tāpat, lai rādītu to

grūto likteni, kas brīvības Cīņā paši brīvību zaudē-

juši, autors lieto brīžam cilvēku reālos apstākļus, cie-

tumnieku (70. lp. p.), brīžam putnus, ko cilvēki sa-

ķer un iesprosta (85. lp, p.). Tā kā autora paša jau
agrāk lietotie, no putnu dzīves ņemtie simboli un

alegorijas pilnīgi pietiekoši, lai caur tiem attēlotu vis-

dažādākos sadzīves tipus, apspiedējus, apspiestos, ie-

slodzītos, vienaldzīgos etc, tad šāda reālā tēlojuma

iejaukšana nav ne ar ko attaisnojama, un mākslas

darbs stipri cieš no stila vienības traucējuma. — Iz-

palikt varēja zināmajā lēģerī novazātās frāzes, piem.:
„Biedril Biedri! Baltajā gaismā līst asins sviedri!

Biedri!" v. t. t. Tās skanēja brīnišķīgi anno tik un

tik. Un mūsu autors ir taču veiklais Zaratustras tul-

kotājs. — Kas, beigās, attiecas uz viskonsekventāki

izvesto simbolu — Jauno Gulbi, — tad, kaut gan ne-

pārprotami skaidri redzams autora nolūks piešķirt

viņam dedzīga zemāko šķiru pravieša lomu, tomēr

„īsti apzinīgajiem" viņš laikam tomēr nebūs pa gau-

mei —kā pārāk „romantisks". Jo nava jau nekāds

noslēpums, ka to reālajos, pārāk reālajos centienos

galveno lomu spēlē ne „romantiskā" saulainā tāle,

bet gari omulīgā tuviene ar visu, kas skaitāms, sve-
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rams un mērojams. :— Vispār tomēr jāsaka, ka, ne-

raugoties uz dažādiem iebildumiem, ko varētu vienā,

otrā vietā celt, ar savām daudzām skaistām' un īsti

dzejiskām vietām plašākās lasītāju aprindās un ar

krasi izskanošo šķiras tendenci zemākajās šķirās

jaunā poēma bez šaubām iegūs daudz lasītāju.
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Saules gredzens.

J. Akuratera teiku drāma viena cēliena ar prologu un epilogu.

Dzirciemnieku izdevums. Rīgā, 1911. g.

Šai „teiku drāmā" Akurāters izved pazīstamās un

viņa paša jau vairākkārt izteiktās domas: burtnieks,

dziesminieks ir vislielākais tautas varonis un aplai-

motājs. Šī doma ir skaista, un ar savu skaistumu

viņa gūst sev piekritējus, kuri pieķeras tai vairāk

ar sajūsmu, ar sirdi, ne ar kritiski domājošo prātu.

Kritiski un objektīvi domājošais prāts viņu var pie-

ņemt tikai ar daudz ierobežojumiem. Uz to vispirms

spiež nepieciešamais un neapgāžamais tautas orga-

nisma diferencēšanās fakts un vajadzība eksistences

cīņā, un tālāk — kā sekas no tā — spējīgu un stipru
individuālitātu dabiska dažādība. Nogrimušajā sau-

les pilī, kad krīvs pasludina, ka tautas vaiņaga „jauno
zaļumu ēd rūsa", autors liek prātot dažādiem mūsu

tautas varoņiem un mītu tēliem, kā tautu glābt no

posta. Te nu Imanta piedāvā zobenu, jo „caur kau-

jas asiņaino rītu Tik sudrabota saule lēks". Namei-

zis ieteic kā labāko līdzekli „naida kvēli": „No bai-

lēm iznīks apspiedēji, Kad tautas ienaids kvēlos sīvs".

Tālivaldis domā, ka „Prāts varu var paveikt: Lai

gudrība sirmā Pret ienaidnieku let cīņā pirmā".
Viesturs: „Pirms pie šķēpa pielikt roku, Mīlestībai

ziedot būs". „Vienība kā straume rauj." Lāčplēsis:
„Nav cita tautas vadītāja, Kā spēks un drosme vī-

rišķa." Koknesis: „Mans sapnis un cerība Manās ro-

kās: Darbs, darbs tik slaucīs No vaiņaga rūsu." Bei-

dzot vaidelotis ieteic daili: „Tik daile, dievu sūtītā,

un sirmais dziesmu spēks Būs tautas vairogs stiprā-
kais, Kad pūķi tumsā rēks." Protams, ka šie vārdi
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izteic autora paša pārliecību, un viņš tad arī liek šo

padomu bez kādiem tālākiem pierādījumiem, bez

drāmatiski izvestiem motivējumiem akceptēt visiem

minētiem tautas varoņiem. Ja dzejnieks pieķērās šai

domai ar nedalītu bērnišķu ticību, tad tas ir labi un

smuki. Un arī saprotami, jo pierādījumus viņš nes

pats sevī, savā sirds dziņā. Tā stiprina viņa pašap-

ziņu un neļauj tam pagurt grūtā brīdī. Bet ja autors

domā, ka arī caurmēra lasītājs tikpat viegli tai no-

ticēs un pieķersies ar visu sirdi, tad tā ir apbrīnojama
naīvitāte. Lai iesildītu lasītāja sirdi priekš šīs dzejas,
tad gan jāķeras pie gluži cita apstrādājuma. Tagad
turpretim visa šī „teiku drāmas" nozīme, kurā drā-

mas elements ir tikai dialoģiskā izteiksme, pastāv iekš

tam, ka tajā atrodam, tā sakot, autora ticības aplie-
cību. Tā, bez jau minētā, izteicas vēl dažos citos

zīmīgos vārdos, kuri attiecināmi uz mūsu tautas ta-

gadējiem apstākļiem: „Zeltam nu kalpo Arājs un ka-

reivs. Dziesma skan klusi Kā nogurusi. —

„
let

zelta gaitās Dēli un meitas. Zelts sauli nīdē Iz zemes

cēlies." Viegli mūsu dzīvē uzzīmējami arī tie trīs

velni, kuri burtnieku beigās nomāc: Dzeltēnais (mant-
rausība — „acu vietā tam karājas lielas zelta ripas,
kā naudas gabali"); melnais (reakcija) un sarkanais

(pretējā ekstrēma). Tagadnes dzejnieka cīņa ar tiem

gan ļoti pateicīga viela, bet Akuratera apstrādājumā
tā pavisam nav izmantota. Pie tās jāķeras ar daudz,

daudz lielāku nopietnību.
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Jaunākā lirika.

I

J. Rainis. Gals un sākums.

Viena rituma ziemas dziesma. A. Gulbja apgādība. 212 1. p.

150 kap. .

Raiņa jauno dzeju krājuma trešajā lapā stāv au-

tora dāvinājums:

Tev pamatšķira —

Liekas, tur nav nekā sevišķa. Katrs jau zin, ka Rai-

nis ir un grib būt zemākās šķiras — proletāriātā —

dzejnieks. Tādēļ arī dabīgi, ka viņš tai dāvina savu

jaunāko gara bērnu. Tomēr, kad izlasa grāmatu
cauri un nodziļinās viņas autora jauniegūtās atziņās;
kad izskan pēdējo rindu tumšie akordi:

Sākuma mākoņi mācas un veļas,
Mūžības miglas vārās un ceļas —

un lasītājs redz, ka te nav ne jausmas no tā „sā-

kuma un gala", par kādu domāja savā vēsturiskā iz:

teicienā prezidents Muromcevs I Domes atlaišanas

dienā un priekš kura. vienīgi tā «pamatšķira" ar sa-

viem «ideologiem" priekšgalā līdz šim ir izrādījusi
dzīvu interesi, — tad lasītājam uzmācas šaubas, kā

lai īsti saprot šo dāvinājumu? Aiz cienības pret no-

pelniem bagāto un aizvien nopietno dzejnieku arī

par seklu pakoķetēšanū negribētos to uzlūkot, lai gan

nākamajā lapas pusē tā «pamatšķira" tiek rakstu-

rota kā tāda, kas radīta no cilvēcei līdz šim vēl maz

pazīstamas un dikti brīnišķīgas matērijas; kā tāda,

~.Kas izaugs, jutīs, pratīs, izvedīs, Līdz ļauns un sāpes

ļaužu dvēselē dzīs Tu izej cilvēci un sauli
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gūt." Atliek tik vēl viens izskaidrojums: to runā

utopists un dzejnieks.
Tiešām, jājautā: kā izskaidrojams šis brīnišķīgais

optimisms? Man šķiet —pa daļai caur to, ka Rainis

ir bijis sociālistisks utopists no sākta gala; pa daļai
caur vienpusīgi un illuzori saprastu tagadni. Ir jau
pazīstama lieta, kādus brīnumus katra māte redz

savā augošā bērnā: cik viņš aizvien skaists, cik gudrs,
cik apbrīnojams, lai gan tālāk stāvošs no visa tā nekā

nevar manīt, jo īstenība nereti runā pavisam ko citu;
cik dziļa nozīme un pat ģenialitāte tiek atrasta katrā

viņa. šļupstā un bērnišķīgā muļķībā! Tāds garīgs
bērns ir Rainim tā «pamatšķira". Un viņš nu redz:

tagadējā pilsonībā tik maz ideālisma, maz dīgstošu

asnu, kamēr zemākā šķira visa it kā elektrizēta sa-

jūsmā, ideālismā,, cīņas - kārē. Liekas tik vienkārši

un dabīgi: pilsonība savu lomu izspēlējusi, deģenerē-

jusies, tagad rinda proletariātam: tas piepildīs visas

cerības, un gaidas. Mēģinot uzmanīgāki analizēt abu

pretējo šķiru ideālismu un meklējot pēc šīs nevienā-

dības dziļākiem psīcholoģiskiem izskaidrojumiem,

dabūjam citādu ieskatu. Bez. šaubām, pilsonības
ideālisms ir atslābis; bez šaubām, proletariāts pār-
dzīvo drudžainas sajūsmas brīžus. Bet kas tāpēc jau
domā — taisni proletariāts nu būs tas, kas «izvedīs,
ka ļauns un sāpes ļaužu, dvēselēs dzīs," tas patiesībā
nav mazāk naīvs, kā bijušie un esošie 100Q-gadu val-

stības gaidītāji. Tā vien liekas, ka zināmas idejas
un garā tieksmes cilvēcē ir it kā iedzimušas un laik

pa laikam šādā vai tādā veidā viņas atkal uzpeld
virspusē. — Patiesībā proletariāta «ideālisms" ir gan-
drīz vienīgi tīri praktiskas dabas, kā jau tas no viņa

ideologiem ar uzviju ticis atkārtots. Bet priekš tāda

«ideālisma" atrast dzirdīgas ausis un dūšīgus cīnī-

tājus ir aizvien bijis viegli. Savā laikā pilsonība da-

rīja to pašu. Bet viņa arī jo gaiši pierādīja, cik pār-
steidzīgi ir pēc tā jau spriest par kādas veselas šķiras
augstākā ideālisma spējām. Tiklīdz pilsonība iedzī-
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vojās bagātībā, tā izdziest šķiras progresējošais ideā-

lisms; paliek tikai atsevišķu individu ideālisms; to

individu, kuriem nepieciešamas ir augstākas cilvē-

ciskas meklēšanas, mūžīgo mīklu minēšana, garīgo
vērtību radīšana. Tā ir tā robeža, līdz kurai ir visi

ideālisti, bet aiz kuras tik retie. Proletāriāts vēl nav

šai robežai pāri, tāpēc spriest par viņa tālākām ideā-

lisma spējām pāragri. Vai Rainim tiešām nav pa-
zīstamas pašā šai „pamatšķirā" dažādas apakšstrā-
vas, kuras jau tagad viena otru cildina par topo-
šiem buržujiem"? Jeb vai tagadnes proletāriāts ar

kaut ko garantē sava ideālisma neaprobežotu attīs-

tību? Lai uz to varētu dot apstiprinošu atbildi, ir

jābūt vairāk kā naīvam. Viņa „ideologu" organizē-
tam un sīvi aizstāvētam sociālās māņticības kultam

līdzīgu var atrast tikai viduslaiku ķeceru un raganu

vajāšanas vēsturē, vienīgi ar to starpību, ka tais lai-

kos to darīja Dieva vissvētā vārdā vienīgi nemaldīgā

katoļu baznīca, protams, tikai aiz tīras cilvēku mī-

lestības; bet tagad to dara vissvētā vēsturiskā mate-

riālisma vārdā vienīgi nemaldīgie proletāriāta ideo-

logi" ne aiz mazākas cilvēku mīlestības. Mēs tagad

pa daļai brīnāmies, pa daļai ar nicināšanu un nožē-

lošanu pasmīnam par toreizējo „cilvēku mīlestību"

un „ticību" Dievam. Bet es nešaubos, ka reiz un var-

būt nemaz tik tālā nākotnē ar daudz lielāku brīnēša-

nos un nicināšanu smīnēs par tagadējo ticību vēstu-

riskam materiālismam. Jo dievība pēc savas būtī-

bas ir neizdibināma; šādā vai tādā koncepcijā cilvēce

pie viņas aizvien ir turējusies. Te cilvēka maldīša-

nās drīzāk iespējama un tādēļ arī vieglāk atvaino-

jama, sevišķi ia ievēro to laiku zemās garīgās attīstī-

bas līmeni. Bet ticēt kā nemaldīgai dogmai absur-

dam apgalvojumam, ka vienīgi «materiālās intere-

ses" — jeb īsāki sakot apetīts — noteic visu cilvēku

domu, jūtu un gribas pasauli un tad vēl lepoties ar

to — tā jau ir pārāk bīstama gara kretīnisma iezīme.

Par šādiem apetīta bruņiniekiem gan ir atļauts stipri
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šaubīties, ka tie „pratīs, izvedīs, līdz ļauns un sāpes

ļaužu dvēselē dzīs" —! Tāpat tā saules gūšana aiz

tīra apetīta ļoti atgādina Poruka «veselīgo zēnu" sau-

les gūšanu: „ .. . ja tā būtu liela sviesta ciba, pil-
dīta ar dzeltenu garšīgu vielu, tad šie draišķīgie
zēni.

..
mestu ar lingu akmentiņus uz sauli, lai tā

nokristu, pļaukš! pie viņu kājām, un tad tie mielotos

un apēstu visu sauli —." Mēs nekad nedrīkstam šau-

bīties par lielās, visu cilvēci pārņēmušās demokrātis-

kās idejas universālo nozīmi, cik tālu viņā izteicas

vispār cilvēciskas taisnības prasības; bet par to kon-

cepciju un tiem motīviem, kā tos formulējis dogmā-
tiskais vēsturiskais materiālisms, it sevišķi par to pa-

rodiju, kādā tas izvērties pie mums, un par šīs paro-

dijas dūšīgajiem aizstāvjiem, no kuriem Raini, pro-

tams, mums aizvien ir jāatšķir — par tiem gan pa-

reizi būtu sacīt kalēja Klāva vārdus: „Ak tu, nožēlo-

jamais tumsas perējums, kad tev reiz zvīņas nokritīs

no acīm!" („Anduļa atmiņās").

Pārejot uz pašu krājumu, jārunā par to ar vis-

lielāko cienību. Gan viņā atrodas pāris desmit diez-

gan nenozīmīgu bezkrāsainu dzejolīšu, sevišķi grāma-
tas pirmajā pusē, bet tas nebūt nemazina viņas vis-

pārīgo nozīmi. Raiņa lirikā jau aizvien bijis stiprā
mērā piejaukts prātnieciskais elements, tomēr, kas at-

tiecas uz domu bagātību un dziļumu, tad neviens no

viņa līdzšinējiem dzejoļu krājumiem nevar šim bla-

kus stāties (par māksliniecisko plastiku un pabeigtību
formas ziņā gan nevar gluži to pašu teikt). Mazāk

ievingrinātam lasītājam varbūt pagrūti nāksies ar

viņu galā tikt, sevišķi ievērojot Raiņa simbolistisko

un aizvien it kā norauto strupjo izteiksmes veidu,
bet —jo cietāka čaula, jo gardāks kodols. Nav ne-

maz iespējams šai vietā izcelt un kritiski apgaismot
visu to domu bagātību, kas še noguldīta. īsumā va-

rētu teikt: šis krājums jāuzskata par dokumentu, ka

autOrs pāraudzis katrai šaurai dogmatikai, arī šablo-

niskam materiālistiskam pasaules uzskatam, lai gan
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vēl vienā otrā vietā izskan it kā šo domu dziestošas

atbalsis. Ar dziļu nopietnību un tumšām — bieži

it kā nāves nojautu apdvesmotām — baismām viņš
nododas mūžības mīklu minēšanai: individs, bezgalīgi
dziļā un plašā cilvēka dvēsele; viņas attiecības pret

līdzcilvēku, pret cilvēci vispār, pret visu universumu.;

mūžīgā attīstība, nāves noslēpums un mūžīgā tap-
šana no jauna. Tiem blakus parastāki un ikdie-

nišķai dzīvei tuvāk stāvoši problēnii: prieka un

sāpju nozīme dzīvē; daba, mīlestība, vietuļība, darbs.

Visskaistākā no visām šīm domām tomēr šķie-
tās Raiņa padziļinātais ieskats par cilvēka dvēseli.

Tā ir visdrošākā garantija par nereti dzirdēto domu

nepamatotību, ka Rainis varētu sastingt nabadzīgajā
un smacīgajā partijas atmosfērā, tapt līdzīgs tām no-

žēlojamām figūriņām, kas ~algrēmu domās" ķepu-

rojas viņa ēnā. Taisni priekš 10 gadiem R. dziedāja':
Cilvēka dvēsele, nabaga dvēsele, kur tev, būt līdzi bez-

gala dabai? —- — Daba tik pilnīga, dabai tik vienalga,
Kas viņai daļas: — cilvēks un sāpes?! („Tālās noska-

ņas"). Tagad turpretim viņš dzied: Daba nezin, cik

tā liela, Saule nezin, cik tā karsta, Debess nezin, cik

tā dziļa. —

r
— Dvēsle zin, cik daba liela, Dvēsle

zin, cik saule karsta, Dvēsele zin, cik debess dziļa.

Vēl tik viena dvēsle nezin,
Cik tā pati skaista, dziļa,
Zināt vēl i nezināmo (193. ļp. p.).

Un kādā citā vietā:

Dvēs'lē līdza top — tā kā visums liela,

Visums līdzis top — tā kā dvēs'lē ziņots,

. ; Domā gribot aug — savas dvēs'les klēpī
Visumu vēršot. (197. lp. p.)

Šī universālā jeb ■ visuma sajūta, šī makrokosma

spoguļošanās mikrokosmā bez šaubām ir pats aug-

stākais atziņas akts, uz ko cilvēka gars spējīgs. Pro-

tams, ka tas nava nekas jauns, nedzirdēts. Es va-
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rētu desmitiem un desmitiem šādas atziņas piemēru

pievest, sākot no indiešu vedam, priekšsokratiķiem,
cauri vidus laikiem līdz romantiķiem, Ģētem, Šopen-
haueram, Nīcšem, Ed. Hartmanim, Uitmanim, Fetam,

Solovjevam, Materlinkam, Verharnam. Šīs atziņas
nozīme nav jaunumā, bet tā ilgas un sekmīgas gara

attīstības augstākajā pakāpē. . Prof. Gompercs, ana-

lizējot šo sajūtu, gluži pareizi uzsver, ka tā vispirms

vērtējama .no grioseoloģiskā (atziņas teorijas) vie-

dokļa un uzskatāma kā pāreja no reālistiskā pasaules
uzskata uz ideālistisko. Bet tai arī liela ētiska no-

zīme. Gompercs saka
„ . ...

mūsu ~es" piederošo ob-

jektu pasaule pati par sevi ir ļoti mainīga. Viņa var

aprobežoties ar ļoti šauru tādu interešu aploku, kas

kalpo tīram pašuzturam. —— Bet šī pati pasaule var

bezgalīgi paplašināties • cauri veselai pakāpju rindai,

vispirms caur. dalības ņemšanu atsevišķu cilvēku lik-

tenī. . . tālāk — caur augošu interesi priekš «vispā-

rīga rakstura jautājumiem" un cilvēces likteņa; bei-

dzot, caur sevis identificēšanu ar savas radīšanas pro-
duktiem radīšanas procesā (kā to redzam arī pie

Raiņa: «Tad dzīvs tik citos, darbu dvēselē, Dedzi tur

spīdot kā sena zvaigzne" — 198. lp. p.) jeb ar neap-

robežoti plašu mīlestībā . aptvertu būtņu pasauli

( — universumu). Jo tuvāki pirmajai (šaurajai) pa-

kāpei stāv cilvēka dzīve, jo «nabagāku" mēs viņu
saucam" (agrākais šaurās partijas Rainis — «cilvēka

dvēsele, nabaga dvēsele") — «bet jo «bagātāka, jo
tuvāk pēdējai pakāpei" (salīdz, augšējo citātu).

Uzkavējos pie šīs domas ilgāk tādēļ, ka atradu to

par vienu no visgalvenajām R. tagadējās garīgās fi-

zionomijas noteikšanai. Protams, pilnīgi noapaļotu

pasaules uzskatu bez iekšējām pretrunām uz pārru-

nājamā materiāla pamata gan grūti nāksies izlobīt.

Un tas arī dabīgi, jo mūsū priekšā taču dzejoļu krā-

jums, ne filozofiska sistēma. Tā, piem., uz 197. 1. p.

(«Būtnes mērķi) blakus rindai, kas izteic ideālistiskā

pasaules uzskatā vispār atzītu un gnoseoloģiski pa-
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matotu domu, — „Dvēs'le līdzi top kā visums liela"

— stāv rinda — „Visums līdzi top kā dvēs'lē ziņots."

Bet tas jau mūs noved galējā panteismā apmēram

pēc Fechnera koncepcijas, tā jau ir irracionālā me-

tafizika*). Turpretim uz 208. 1. p., tēlojot meklētāja
gara iespiešanos matērijas noslēpumos, atrodam šā-

das rindas:

Gars gremdējas vielā
. . .

Kur dažums top viens,

Kur daudzums top veids,
Kur viela top gars,

Kur patmets (subjekts?) top pretmets (objekts).

Tas nu atkal stipri vien atgādina materiālismu,
lai arī varbūt viņa jaunākajā monistiskajā uzspodri-

nājumā pēc Ostvalda un Hekeļa „šnites", par kuru

Čemberlens tik zīmīgi izteicās:
„ ...

wir erleben heute

den Spaß, dass ein hervorragender Zoolog den denk-

faulen Massen einen „wissenschaftlichen" Monismus

als neue Religion predigt." — Šī diezgan prāvā pret-

runa laikam būtu tā izskaidrojama, ka dzejnieks vēl

nav pilnīgi atsvabinājies no sava pagātnes manto-

juma (ja ticēt daudziem apgalvojumiem — tad R.

agrāk tiešām bijis materiālistiskā pasaules uzskata

piekritējs). Tagad turpretim tajā viņš dzīvo ar intel-

lektu, kamēr intuīcijās, kas ir visīstākie garīgās dzī-

*) Fechners, kā zināms, ticēja un arī pēc sava veida «pie-

rāda", ka visi debess ķermeņi: planētas — to starpā arī mūsu

zeme —
saule un zvaigznes esot individuāli apzinīgas būtnes,

tā kā tad tiešām iznāk „visums tā kā dvēs'lē ziņots". Fechne-

ram Rainis tuvojas vēl ar to, ka viņš līdzīgi pirmējam atzīst

stādiem dvēseli
— „Stādiņš zin, cik zili ziedi," nostādot tos

pretīm kristalliem (rubīns, dimants), kuriem „Greznās krāsas

mirdz bez dzīves" (194. lp. p.). Tikai Fechners apzinību šīm

stādu dvēselēm nepiešķir. Sal. Nanna oder iiber das Seelen-

leben der Pflanzen. Arī — Die Tagesansicht gegemiber der

Nachtansicht. — Tiem, kam Fechnera vārds vēl svešs, jāpie-
zīmē, ka tas nav bijis nekāds murgotājs, bet gan fizikas pro-

fesors, sākumā. Vēlāk pieķērās filozofijai; empīriskās psīcho-

loģijas —it īpaši estētikas nodibinātājs. Miris 1887. g.
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ves un augšanas momenti, viņš tam jau pari, ta ka

arī uz šo sakaru var zīmēt dzejnieka paša vārdus:

Pie saules karājos ar tūkstots saitēm,
Bet ak, cik sīciņas tās saites ir!

Šai ziņā zīmīgas rindas atrodamas arī uz 11. lp. p.:

Ļauns, sāpes, nāve, maiņa, pasaule
Tik mutuļveidi tur, kur vārās visums,

Un viens tik ir un bij un būs un paliek:
Tā pati meklētāja dziņasdvēsle
Un pati meklējamā aizsaule.

Man šķiet, še diezgan nepārprotami izteikta doma —

dvēseles primāts pār matēriju. Tad vēl. iKā viena

no vissvarīgākajām materiālistiskā pasaules uzskata

konsekvencēm ir determinisms, cilvēka gribas nebrī-

vība; cilvēks ir tikai viens riņķis bezgalīgajā cēloņu

ķēdē; visu noteic apstākļi. Rainis turpretim tagad
saka:

Šodiena, tā stāv vēl manā rokā,

Kad es pats tik esmu savā rokā —

Sevi darīšu pēc sava gara,
Savu apkārtni es pats sev ņemšu,
Savus cēloņus sev izvēlēšu,

Apzinātu nākotni es likšu,

Sev par pagātni un liktens sliegsni.

Kas šajās rindās neizlasa domas par cilvēka brīvo

gribu, par „es" neatkarību no „apstākļiem", ar to gan

velti būtu vēl tālāk runāt.

Kas attiecas uz dzejoļiem ar sabiedrisku izjūtu,
tad arī tie (izņemot jau pārrunāto dāvinājumu, ku-

ram ar visu grāmatu nav nekāda tieša sakara) lie-

cina par to pašu virzienu autora garīgajā attīstībā.

Arī te redzams, ka intellektuāli (ar prātu) Rainis vēl

karājas pagātnē (tas tad arī viņam to dāvinājumu

diktējis), bet savās intīmākās jūtās, savas dvēseles

siltākajos pulsos viņš jau pāraudzis šaurajai šķirai,
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viņas „ideoloģijai" un „ideologiem", pa reizei galanti
tiem pasmīnēdams: Es pārsteigts klausos: lūk, tas

vārds bij mans, Ko jūs tur sakāt; sen es viņu teicu.

No tāles skan kā svešāds paša zvans; Nu. atceros

tās domas —

: sen tās veicu. (177. 1. p.) —

: Tagad, kā

tas citādi nevar būt pie dzimstoša ideālistiska uz-

skata, viņa simpātijas sāk vērsties uz visu cilvēci:

Ticība uz tālo mērķi,
. .Cerība uz dienās darbu,

' Mīla visai ļaužu dzimtai. (178. 1. p.)

Be.t pēc paisuma nāk kritums. Atkal un atkal,

kā šīs augstākās jūtas pretpols, uzmācas vientulība,

brīžam auksta un salta —

Tu esi viens no mūžības •

. • Un viens tu paliksi līdz galam.

Tad glābiņš meklējams mūžīgi skaistā, visu dziedi-

nošā un mierinošā dabā; lūk, „Kļusās dienas brī-

nums":

Sirds kūst un līgojas no saules gaisa,
Līdz sāpēm pilna dvēs'lē aug un lūst,
Bez gala dailē, jaunā plūsmā plūst. (36. 1. p.)

Bet arī šī sajūta nav bez pretrunas. Tas jau mūžīgs

dzejnieka lāsts:

Noguris patveries dabā,
Bet stipram i tad tev ir jābūt,
Daba tev nespēj būt draugs,

Draugs ševim esi viens pats. (43. 1. p.)

Tā rit dzejnieka dzīve — mūžīgi sniedzoties uz āru

un atvelkoties atkal sevī, kā gliemezis savelkas savā

vākā, lai no ārienes iegūtais dotu nepieciešamo vietu

veidojošam un augošam garam:

„Tik nepieciešamo tu baudi, Lai koka riņķos sula

riet, Lai dzīves audumam top audi" (186. 1. p.) .
Bet atstāties nekur viņš nedrīkst ceļā — „es ritu,

ritu" — tas ir visas šīs grāmatas leitmotīvs; tādēļ arī



237

grāmata nosaukta „viena rituma", t. i. -.— kādas ne-

mitīgi plūstošās dzīves — „ziemas dziesma". Bet

ziema ir gals un noslēgums visam tam, kas sācies

pavasarī. Un es domāju, ka nemaldīšos, ja sacīšu,

ka Raiņa pavasapa dziesma bij „Tālas noskaņas zilā

vakarā", vasaras — «Vētras sēja" un „Ave soli" —

rudens -— „Vēja nestas lapas" un „Tie, kas neaiz-

mirst" (pēdējo krājumu priekšvārdā dzejnieks pats
dēvē par «rudens dziesmu") un nu — ziema Un gals,
Bet pēc ziemas atkal nāk jauns pavasars; Lūk, tā-

dēļ grāmatas nosaukums — „gals un sākums"; Jo

apstājas nav.

Es ritu, ritu, ritu,
Vienā ar visu mītu,

Nēsāts un nesams atkal uz citu rītu

Es mūžam ritu. ' . ' • •

(184. 1. p. — beigu nodaļas motto.)

Un šai «vienā ar visu." jeb vienībā ar visumu (univer-

sālismā) gribas sazīlēt tā jaunā pavasara galveno ie-

zīmi. . . . '. :

Beidzot šo īso un visai nepilnīgo recenziju, jāiz-
saka vēlējumos, pirmkārt: lai šis „ritums" vēl ilgi,

ilgi neapstātos. Lai kur, viņš ritētu, lai kādā svešā

malā — viņš tomēr viss, viss atritēs dzimtenē. Bet

otrkārt: lai visi labie gari palīdzētu «tiem, kas ne-

aizmirst", bet arī jauna nekā nemācās, tai «pamat-

šķirai" un vispirmā kārtā «ideologiem" pacelties līdz

šai grāmatā sasniegtam garīgam līmenim.- Tas būtu

Raiņa vislielākais un paliekamākais nopelns. Maz

attīstīts un tītīgs bērns no svešas rokas maizi neņem

pretim, bet ja pazīstams sniedz to pašu gabalu, tad

gan. Varbūt tāpat ar šīm idejām, kuras visā savā

vairumā nebūt nav jaunas. Tikai līdz šim viņas bij

domājuši „būržuji" un tādēļ — lai. Diēvs pasarg'l
Bet kad nu Rainis tās sniedz — kas viens var zināti?
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II.

Viktors Eglīts. Hippokrena:

Jambi un lirika m modo classico. «Zalkša" grā-

matu apgādniecībā 1912. g., 196. 1. p., 125 kap.

Katra abstrakcija ir nepatiesība un lielāks vai ma-

zāks pāridarījums, lielāks vai mazāks tās konkrētās

īstenības sakropļojums, uz kuras pamata abstrakcija
radusies. Abstraktā doma nekad nesniedz konkrētās

īstenības ekvivalentu. Viņa ir tikai pēdējās ēna, bez

miesām un asinīm, bez dzīvības siltā plūduma; tikai

bāla kontūra. Lūk, kādēļ runāt abstraktā valodā par

tādu pašu siltāko dzīvības pulsa pilno īstenību, kāda

ir lirika, arī ik reizes ir pāridarījums. Un tomēr bez

šī pāridarījuma mēs nevaram iztikt. Lai cik bagāta
un plaša būtu mūsu īstenības izjūta un dziņa pēc tās,

agrāk vai vēlāk tomēr pienāk brīdis, un mēs gribam
it kā rēķinus noslēgt, it kā vienā kopskatā aptvert
visu izjusto, lai varētu orientēties tajā, apsvērt viņa

pozitīvo vai negātīvo nozīmi attiecībā pret dzīves

plašākiem mērķiem un uzdevumiem. Un, lūk, rodas

abstrakcija. Un jo plašāka šī abstrakcija, jo ma-

zāks ir tas jēdzienu jeb ideālu skaits, kurā ietilpst
viss konkrēti pārdzīvotais (t. i. — jo lielāks tas «pā-

ridarījums"), jo laimīgāki jūtamies. Šis apstāklis
tad ir par cēloni tam, ka aizvien, iepazinušies ar

kādu, nereti daudz konkrētas dažādības saturošu

mākslas darbu vai mākslas darbu kollekciju, jā pat

ar veselas mākslinieku grupas darbiem, mēs sākam

meklēt pēc pāris abstraktiem jēdzieniem jeb idejām,
kuras lai būtu atrodamas visu vai vismaz aplūkoto
darbu lielākās daļas pamatos.

Ja nu mani jautātu: cik un kādas idejas ir domi-

nējošās Eglīša jauno dzeju krājumā, tad atbildētu:

divas — vara un mīlestība. (Un tas būtu sakāms

netikvien par jaunāko dzeju krājumu, bet par Eglīša
literārisko darbu lielāko daļu.)
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Tā ir prof. Freuda (ievērojamā priekšstāvja jau-
nākajā psīcholoģijā — psīchoanalizē) doma, ka brīvi

komponētā dzejas darbā pozitīvos jeb ideālos tipos
aizvien attēlojoties dzejnieka neapmierināto vēlējumu
piepildīšanās. „Mēs varam teikt," saka Freuds, lai-

mīgais nekad nefantazē, to dara tikai neapmierinā-
tais. Neapmierināti vēlējumi ir fantāziju dzinekļi
(Triebkrāfte) un katra fantāzija ir vēlējuma piepil-

dīšana, neapmierinošas īstenības korrektūra."*)
Lasot V. Eglīša dzejas, gandrīz aizvien, kur rindas

straujāk rit un sajūta paliek intensīvāka, kur dzej-
nieks kļūst dziļi patiess un pārliecinošs, man likās,
ka te dzīvā izjūtā runā viena vai otra no minētām

idejām, ka tās ir vina fantāzijas „dzinekļi", ka tajās
izskan viņa vēlējumu piepildīšanās. Tas nebūt nav

viegli, šos pamatnervus katrā vietā, tā sakot, atpre-

parēt, tā kā vini kļūst pilnīgi redzami. Pa virsu tiem

dažādi citi audi. Bet bez šiem audiem apslēpti tie

jūtami aizvien un aizvien. Sevišķi nozīmīgs šai ziņā

Eglīša dzejojums „Renesansa karāļnams" (130. 1. p.).
To varētu uzskatīt zināmā mērā par Eglīša program-

mas darbu." Nav šaubu, ka še tēlotam karalim, viņa

domām, jūtām un dziņām pieder autora nedalītas

simpātijas, tā tad arī izteicas autora „vēlējumu pie-

pildīšanās". Un lūk, kāds šis karālis tēlots pašās

pirmās rindās: „Es tautai kārais jauns, man rokas

darbiem pilnas Un domās savairojies bagāts krā-

jums tai; Bet mocos mīlas jūgā nomodā vai sapnī. .
."

Un tūlīt mums abi galvenie pavedieni, galvenie nervi,

rokā: valdīšana jeb varas apziņa un mīlas jūgs. Par

šiem tad nu drusciņ plašāk. Vispirms — valdīšana,

vara.

Protams, ka tai nav nekā kopēja ar šī vārda jē-
dzienu politiskā dzīvē. Te nav runa par varu, kas

dibināta ārējiem varas līdzekļiem, uz ārējo autoritāti.

*) Šo domu daudzi Freuda skolnieki plašāki apstrādā,
pm. Dr. Fr. Riklins

— Wunscherfūllung v. Svmbolik im Mār-

chen v. c.
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Tā šais, kā citos dzejojumos, kur šī pati ideja dabū

citu simbolistisku ietērpu,*) pēdējo atmetot, paliek

pāri kaut kas diezgan nevainīgs: griba valdīt pār
tautu un intelliģenci un valdīt to caur garīgu pārā-

kumu, pie kam kā šī garīgā pārākuma iezīmi galve-
nām kārtām uzsver gudrību.

Jau minētā dzejojumā autors liek karalienei, kad

tā manījusi, ka karalim ļoti plaša sirds uri tas „sirdi

citai atdos, citai vai ik nakt'," bet viņa „karaliene
vairs pēc vārda tik un dēla, kā Penelopei gadiem man

te ciest un smakt," — tomēr ar visu apmierināties, jo

„gudrāks viņš par mani," un kad tas sāk runāt, „Ne-

viens no mirstīgiem tām nespēj pretim celties, Sirds

klausās tik un raustās, raUd un var vai diet." — Citā

maskā tā pati doma iznirst dzeju ciklā „Tautas va-

dītājs," (125. lp. p.): „Lāsts tiranniem! es viņus nīstu,

Šos tumšos varmākus; bet to, Caur gudrību un varu

īsto Kas sevīm tautu iemanto, To gribu slavēt, pat ja
valda Viņš viens bez ļaužu padomiem." Bet valdot

gudram vadonim, var rasties „Jauns tautas vadons,

gudrāks vēl, Un vadīs tālāk mūžībs ēkā, Kur vecais

nepaguvis vēl."

Tād, izmaukusies atkal no šīs maskas, un. nostā-

jusies bez ārēja'paaugstinājuma tuvāk pašai, tautai,

tā pati doma izskan šādā variācijā: „Un ja mums die-

višķīgā patvaldība ņemta, Ja- cīņās varoņiem nav at-

ļauts būt, Tad ziniet — cita varonība ir vēl lemta —

Mums domās, kaislībās būs lieliem kļūt" (lespējamā
varonība 117. lp. p.). . •

Kā otra garīgā pārākuma iezīme bieži, uzsvērta

individualitātes stiprums visās savās tieksmēs, dziņās
un kaislībās, it sevišķi seksuāli-erotiskās, un šo tiek-

smju neaprobežota izteikšanās, nerēķinoties ar šau-

rām morāliskām šablonām ūn iežogojumiem; pār vi-

sām lietām — brīvība un atklātība visā un uz visu.

*) Visai, zīmīga šai ziņa jau agrāk iznakusē („Zalksa" alma-

nacha") Eglīša drāma „Galmā".
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Ak brīvība un atklātība, iKā vajadzīgas dzīvē jūs! Jo

dziļās dzīves dievišķība Tik tā reiz aptverama būs.

Ja jūtu es, kā nejūt citi, Ja domāju, kā vēl neviens,
Vai to man noslēpt nesacītu. Un ļaut, lai notrūkst

pavediens — — Jeb vai lai noslēpjos, ja krītu, Vis-

tumšos noziegumos drošs? Jeb liegs kāds mīlēt

man pa vecam, Līdz nāvei kaislās baudās degt? •
Ak, daudz vēl — visu ļaut sev varu, Mans soģis
sirdsbalss vienīgais" (120. lp; p.). „Es zinu dai-

ļumu, kas daiļāks gan par visu: Tā manas dieves

miesa, vienīgs dievs tas man; Līdz vien to iedomāju,
slimstu dailes varā, Un krītu skūpstīt to, un viss tad

nozūd man —
— Un jūtos pilnīgs tad un nav man

vairs ko gribēt, Kad daiļās dieves miesa manās rokās

kvēl" (102. lp. p.). Tautas dziesmas autoram izliekās

gļēvas un garlaicīgas, jo „Nav dzīvo melodiju manās

tautas dziesmās, Ne straujo kaislību, kas manā sirdī

mīt; Tās lasot neiedegas sirds man uguns liesmās"

(115. lp. p.). Un tādēļ:
„
. ... šaubos es, vai nenostigtu

Jūs savos sapņos prātīgos, '. Ja straujo kokli mierā

liktu Es savos ļaudīs sātīgos" (176. lp. p ).
Abas pievesto citātu virknes, kuras varētu pēc va-

jadzības vēl pagarināt, šķiet, pietiekoši apstiprina iz-

teikto domu pareizību, tā kā varam tagad mēģināt uz

tām kritiski skatīties. Tā nu ir viena no nepatīka-
mākām pusēm mūsu augstās kultūras laikmetā, ka

satura ziņā teikt ko gluži jaunu ir ļoti grūti, to pie-

dzīvojam tikai ārkārtīgi retos gadījumos. Gandrīz

katrai domai ir iespējams uzrādīt savu pagātni, savu

vēsturi.

Kas nu attiecas uz mūsu izcelto pirmo domu —

par garīgas varas, par garīga pārākuma nozīmi mūs-

laiku dzīvē vispār, tad tā jāuzskata par vienu no vis-

plašākām kultūras cilvēces domām beidzamajā gadu-
simtenī, un vienīgi pateicoties tai ir modusies vispla-
šākās tautas masās vēl nepieredzēta dziņa Dēc izglī-
tības. Izglītība, zināšanas — ir vara, — tas tagad
katra gana zēna uņ darbnīcas mācekļa ceturtais ticī-
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bas loceklis. Bet arī tai versijā, kādā Eglīts viņu aiz-

stāv „Renesansa karaļnamā" un „Tautas vadītājā",

viņa nav jauna. Mums visiem vēl uz lūpām vārdi,

ko teicis Tolstojs, un sevišķi Bjernsons, šis nekronētais

un tomēr no visiem atzītais ziemeļnieku karalis, savas

valsts un tautas likteņa lēmējs. Un beigās —ar kla-

sisku skaidrību un noteiktību šī doma tikusi formu-

lēta un aizstāvēta jau vairāk kā priekš 2000 g. ne no

kāda mazāka, kā Platona. Un Eglīts vēlas tautas

vadoni, kas „tautu iemanto — caur gudrību un varu

īsto," kas „mūžības domas nepiemirst", kam „zelt-

adatas skats", tad tas gandrīz vai burtiski sakrīt ar

Platonu. Pievedu še citātu (pēc prof. Šneidera vācu

tulkojuma, Staat V, Kap. 18): „Ja filozofi netiek

valstīs par karaļiem, jeb tie, kas tagad saucas par

karaļiem un vareniem, nepaliek par īstiem un pilnī-
giem filozofiem, ja valsts vara un filozofija nesakrīt

kopā, un ja daudzie apdāvinātie vīri, kuri tagad no-

dodas tikai vienai no abām šīm lietām, tiek ar varu

no politiskās darbības atturēti, tad, manu mīļo

Glaukon, nebūs gala valsts nelaimēm, un —kā man

šķiet — arī visas cilvēces postam." (Sokrāta saruna

ar Glaukonu.)
Bet lai cik skaisti tā arī skanētu, lai ar kādu god-

bijību mēs arī izturētos pret dievišķo Platonu, un

katru viņa vārdu un domu, tomēr še patlaban pār-

runājamā jāatzīst par skaistu utopiju un dievišķu
naīvitāti. No tā, protams, nebūt vēl neseko, ka mēs

jau atzītu tagadnes attiecības starp garīgo un poli-
tisko varu par ideālām un pilnīgām. Kādas īsti vi-

ņas būtu vēlāmas pozitīvā ziņā, to īsumā formulēt,

ja negribam savukārt palikt naīvi, nav iespējams. Tik

to varam teikt, ka mūslaiku tik plaši meklētājai cil-

vēcei tādas universālas „mūžīgas domas", kura priekš
visiem būtu obligātoriska, nemaz vairs nav, ja ne-

skaita par tādu to: ļaujiet katram domāt savu domu!

Un ja arī tāda — kauču uz kādu laiku — rastos, tad

taisni caur to, ka viņu „no augšienes" mums priekšā
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diktētu, vai nu tā būtu politiska vai tīri garīga auto-

ritāte, kā to Eglīts slepenībā domā, tā vairs nebūtu

mums ne mūžīga, ne mīļa. Kristus mācībā bez šau-

bām ir mūžīgas domas, bet vai caur baznīcas varas

centralizāciju viņas kultūras cilvēces lielākā daļā nav

padarītas nepievilcīgas, pat atbaidošas, iekš kam slēp-

jas galvenais cēlonis tagadnes centieniem, decentra-

lizēt baznīcas varu un šķirt baznīcu no valsts, t. i.

mūžības domu no katras varas un personīgas autori-

tātes piemaisījuma. Un ja šodien mums būtu iespē-

jams iecelt taisni tādu tautas vadītāju, kādu Platons

to vēlējās, un kurš, kā redzējām, gandrīz vai pilnīgi
sakrīt ar Eglīša ideālu, tad — cik brīnišķīgi tas mums

arī izliktos, — visnelaimīgākais justos taisni pats —

Hippokrēna's autors . . . Lai man atļauts pievest vēl

kādu citātu no Platona: „Kas grib dzīvot īstu dzīvi,

tam jāļauj savām kaislībām pēc iespējas izaugt lie-

lām, tas nedrīkst tās aprobežot (Eg.: „Jeb liegs kāds

mīlēt man pa vecam, Līdz nāvei kaislās baudās

degt?"); un kad viņas īsti lielas kļuvušas, viņam jābūt
spējīgam apzinīgi un varonīgi tās apmierināt un dot

viņām to, pēc kā katru reizi tās kāro (Eg.: Pēc cīņas
bauda ļauta, baudā prieks līdz nāvei, Un atmošanās

saldā, varoņdarbs un bikts"). Bet tas, man šķiet, ir

lielai masai nepieejams; tādēļ viņa to nosoda aiz

kauna, lai apslēptu savu pašu nespēju, un dēvē ne-

aprobežotu brīvību (Zūgellosiehkeit) par kaunu, lai,

kā jau agrāk teicu, pēc dabas labākos cilvēkus kalpi-
nātu, un tādēļ ka viņi paši nespēj savas kāres apmie-
rināt, viņi slavē mērenību un taisnību aiz vīrišķības

trūkuma. (Eglīša karalis: „Par mani tauta gauž, ka

ļaujos sev vai visu, Ak Dievs, cik manas tautas jau-
nais prātiņš lēts! (139. lp. p.) „Jeb liegs kāds

..
.

man
.

. . kaislās baudās degt — Kas nīkulībai nav pa

plecam. (120. lp. p.; sal. arī Muļķības vara un gars
114. lp. p.; Manas tautas dziesmas 115.)

Bet te taču Platona citāti brīnišķīgi sakrīt ar

Eglīša uzskatiem! Ja gan! Tikai mazs pārsteigums:
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tie ir Platona vislielākā pretnieka, sofista Kalliklesa

vārdi iz viņa sarunas ar Sokrātu. Un Kalliklesa uz-

skatu attiecība pret Platona un Sokrāta uzskatiem ir

tāda pati, kāda ūdens attiecība pret uguni. Un nu,

man šķiet, mēs diezgan skaidri redzam, cik neomu-

līgā stāvoklī atrastos Hippokrena's autors Platona

ideālā filozofa pārvaldītā valstī. Jo pēc Platona do-

mām īsts un atzīstams „tautas vadītājs" ir tikai tas,

kaš vispirmā kārtā rūpējas par stingru tikumību, tā

savu pašu, kā tautas. Tādēļ arī viņa valdinieki, filo-

zofi bij vispirmā kārtā domāti kā pretsvars tādiem,

tagad vispār augsti stādītiem vīriem, kā Temistokls

un Perikls, kuri, kā viņam likās, vainīgi pie dēmokra-

tijas pārāk brīviem uzskatiem par tikumību. Filozo-

fija pēc Platona uzskata aptver zinātni, ētiku un re-

liģiju; tādēļ filozofam tautas vadonim jābūt vispirms

stingri ētiskām un reliģiozam. Un to nu pavisam

grūti saskaņot ar „visu ļaut sev varu". — Un" skanī-

gās un drošās rindas:

Ak svētā muļķība, tu manā tautā valdi,
Un gars vēl tevis pēc te nevar dievišķs kļūt —

mūsu autoram gan dažā ziņā būtu mazliet jākorriģē.

Reizē ar to aplinkus izteikts Eglīša uzskata kri-

tisks vērtējums. Bet arī par to visu atbildību uz-

kraut Eglītim, būtu netaisni, jo tajā skaidri redzams

vēlā, bet ģeniālā sofistu skolnieka Nīcšes iespaids.

(Ne par velti Nīcše svieda cauri diviem gadu tūksto-

šiem savu ciltstēvu dedzīgajam pretniekam Sokrātam

šādus vārdus atpakaļ: Sokrates war ein Hanswurst!).
Mēs neņemsimies šīs idejas m toto nosodīt, kā to

bieži darījusi šaursirdība un garīga tuvredzība. Zi-

nāmā mērā kultūrālas spējas, lai arī ne bez savām

ēnas pusēm, viņas pietiekoši pierādījušas, lai pre-
tendētu uz pilsonības tiesībām mūslaiku garīgajā
dzīvē. Tikai uzstādot viņas par vienīgi pareizām un

nodošanos viņām „par vienīgi iespējamo varonību",

kāda tendence izskan arī pārrunājamās dzejās, tikai
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to es gribētu še atzīmēt par tādu pašu tuvredzību,

kā pirmējā, tik tiešām kā Sokrāta un Platona zvaig-
znes vēl šodien spīd gaišāki, pie mūsu garīgajām de-

besīm/nekā Nīcšes meteors.

iKas attiecas uz daudz citām mazākām idejām un

idejiņām, kas šai dzeju krājumā diezgan bagātīgi
izkaisītas un spējīgas stipri saistīt lasītāju, tad jāat-
zīmē, ka visas tās nav iespējams šai vietā tuvāki pār-

runāt. Un tas arī varbūt nav vajadzīgs. Intelliģen-
tam lasītājam, kas nekādā ziņā nepaies šim ievērī-

bas cienīgam dzeju krājumam garām, tas atņemtu it

kā visu svaigumu. Atliek tik vēl pāris piezīmju par

Eglīša dzeju formu. Un šai ziņā viņa stiprākā puse

ir ritums, arvien stingri izturēts, viegls un korrekts;

uzrāda diezgan daudz dažādības un atgādina ar to

klasiskus paraugus. Turpretim vājākā puse ir at-

skaņas. Par tām jāizsaka autoram nopietni pārme-
tumi. Šai ziņā viņam grēku tik daudz, ka tos. varētu

sadalīt pat trijās šķirās. Pie pirmās šķiras jāpie-
skaita tādas nepanesamas un fonētiski gluži neiespē-

jamas atskaņas, kā: mākts —- nāks; bēdas — ķēdes;

skūpsts — šļupsts; vēss — sēj; mūžu — dusu; lū-

pām — rūpēm. Pie otrās šķiras pieder tās mākslīgi
sakabinātās un burtiski it kā pareizās, kā: tev's —

dcv's, rozs (roza?) — drošs, laukā — nav kā. Bet

patiesībā tās nav mazāk traucējošas, kā pirmējās.
Un beidzot trešā šķira — tās „no viņiem labiem lai-

kiem", kurām mūsu dienu dzejā gan vairs nav īstā

vieta, kā: nāc — sāc; man — gan; ar— var; dabas

laikos — grēku tvaikos.

Cerēsim, ka dzejnieka nākamajā Hippokrēnā
(Mūzas avotā) vairs šādi gruži pa virsu nepeldēs.

III.

K. Skalbes "Sapņi un teikas". Dzejoļi. «Univer-

sālas mmioieKas int. od/od. a. Gulbja apgādībā.
81 lp. p. 20 kap.
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Vienai mātei citreiz bija trīs dēli: divi gudri (par
tiem jau esmu rakstījis), bet trešais nebij gudrs.
Tas ir: viņš vienkārši negribēja būt gudrs. Viņš tikai

dziedāja tā:

Man visi gudrie vārdi

Sen garlaicīgi kļuva,
Tik sirds —

Tik sirds un saule man tuva.

Kā tā pasaka tālāk iet, kā tie gudrie dēli skatījās
uz to, kas negribēja gudrs būt, to jau katrs zin. Tā-

dēļ arī man visu viņu nevajaga stāstīt, jo arī šai

ziņā nekas jauns zem saules vēl nav noticis. Bet

zin arī to, ka tas dēls, kas negribēja gudrs būt, ka

tas piedzīvo dažādas pavisam brīnišķīgas lietas. Un

lai gan šos laikus citiem cilvēkiem brīnumi stipri

gājuši mazumā, tādēļ ka viņi palikuši gudrāki, tad

tomēr šim trešajam dēlam tie netikvien nav mazumā

gājuši, bet pat pievairojušies. Ja arī apburtā prin-
cese un brīnumputns un baltais vīriņš ir it kā paslē-

pušies, tad to vietā radušies citi brīnumu teicēji.
Un dēlam, par kuru nupat runa, pat vecas drēbju
skrandas un sārtais sāls grauds aizkrāsni prot stāstīt

brīnišķīgus stāstus. Un kur nu vēl kad baltā tēj-
kanna mūrīša lodziņā, acis piemiegusi un tvaiku caur

nāsīm pūsdama, sāk savu stāstu! Paklausāties viņā:
„Ziemu es mīlu piemiegt acis — piemiegt acis un

sapņot. Es redzu zemi, kur tējas koks zied un zilus

karaļa svārkus, kuros lokās zelta pūķi. Es redzu,

kā viņus planda vasaras vējš. Karalis iet caur dārzu

uz savu alabastra lapeni. Tur viņu gaida divpadsmit

dāmu, divpadsmit dzeltenu tējas rožu, līkām, sapņos

noreibušām acīm. — Viņi dzer tēju no mazām por-

celāna tasēm, uz kurām uzgleznotas mazas dāmas

ar līkām zeltbrūnām acīm, kuras redz tikai teikas.

Tad karalis atsauc savu stāstītāju un liek viņam
stāstīt par pūķiem un varoņiem. Un kad pūķis ar

divpadsmit galvām iedzen varoni līdz krūtīm zemē,
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tad divpadsmit dāmu noliec divpadsmit tumšu gal-

viņu, uz šaurām dzeltenām rociņām un tvīkst un

dreb, kamēr varonis nav nocirtis pūķim divpadsmit

galvas . .." Tā tējkanna.

Un kad vēl pats runcis sāk stāstīt par kaķīša

dzirnaviņām ar riekstu gaņģiem un mandeļu gaņ-

ģiem —

murrā, murrā murr . . . Ak, nav nemaz tādas

lietas, kam nebūtu savs vēl nedzirdēts stāsts priekš
tā dēla, kas negribēja gudrs būt un kuram vārds ir —

Kārlis Skalbe. Un tāpēc tie gudrie dēli — v. t. t.

Strīds ap jautājumu par vielas un formas nozīmi

mākslas darbā, jeb — kas noved pie tā paša -— par

idejas un viņas māksliniecisko ietērpu, par domu un

jūtu dzeju — ir jau stipri vecs un tomēr bez no-

teiktiem panākumiem vienā vai otrā pusē. Nav ne-

kāda prieka nest ziedu tik neauglīgai strīdus lietai,

ar ko bez tam var vēl iegūt „slikta cilvēka" slavu.

Tomēr ir gadījumi, kur nekādi nevar paiet garām

viņam ar klusēšanu, un tāds gadījums ir arī šis, kad

jāvērtē Skalbes dzejas nozīme. Lieta tā, ka Skalbe,

kā jau sākumā pievestais citāts rāda, kurš ir ļoti no-

zīmīgs priekš visas Skalbes dzejas, — apzinīgi un

katēgoriski atsakās no tā sauktās ideju lirikas. Ja

nu dzeja vērtējama pēc viņas domu bagātības, tad

jau tiešām ar Skalbes liriku stāvētu diezgan bēdīgi.
Un visiem tiem, kas bez augstām idejām nevar liriku

lasīt, jau iepriekš jāpasaka, lai Skalbi nemaz rokā

neņem. Un ja kāds aiz nezināšanas vai pārskatī-
šanās to padarījis, lai drīzāk noliek viņu atkal pie
malas un nomazgā rokas ar karbola ziepēm. Bet —

„ja tu kā bērns esi sēdējis tumsā, kā vientulis zie-

došs koks zem augstām melnām eglēm, Klusi nolie-

cies sevī, Kaunēdamies Pats savu ziedu Mirdzošā

kailuma; Un ja līdz sirdij pār tevi, Birdinot ziedu

pēc zieda, Ir gājusi vēsma
.. .

Aukstā pasaules vēs-

ma — Sniedz man savu roku, tu būsi mans draugs"
— tā saka Skalbe savam lasītājam (5. lp. p.).
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Uri šai aicinājumā ir arī sava filozofija, bet tik

pirmatnēja, tik vienkārša, ka viņa mums vairs ne-

maz par tādu neizliekas. Un tāpēc neizliekas, ka

mēs esam pārāk samaitāti no šabloniskas šolastiskas

domāšanas. Bet —- kā tas jau no daža laba patiesi

dziļi domātāja un dziļāko dzīves mīklu sapratēja
ticis atzīmēts — īsti dziļais un pirmatnējais aizvien

paliek vairumam paslēpts caur —- savu vienkāršību.

Un tiešām -— kas ir visas dzīves dziļākā būtība?

Nekas cits, ka cenšanās, mūsu individuālitātē kon-

centrēto dzīves enerģiju izliet kaut kādos veidojumos;
kaut kādi viņu izstarot, kā saule izstaro savu ener-

ģiju; kaut kādi „sevi izteikt". Un priekš tā vienam

vislabāki noder cīņas lauks; otram mierīga praktiska

nodarbošanās, trešam filozofija, ceturtam reliģija,

piektam sabiedriska darbība, sestam māksla. Un cik

daudz un dažādu apakšstrāvu nav katrā šai katē-

gorijā, piem., dažādas mākslas, bet katrā mākslā at-

kal dažādie virzieni! Cik lirikā vien jau viņu nav!

Bet visi iziet uz to pašu: sevi izteikt, izliet veidos

savu potenciālo dzīves enerģiju. Bet šīs iekšējās

enerģijas bagātība var būt tik liela :— viņa var būt

tik maiga un viegli aizplūstoša, ka pietiek aukstas

dzīves vēsmas,, lai „birdinātu ziedu pēc zieda" —

brīnišķos, tīros lirikas ziedus. Kāda tiesība tad nu

ir te nākt citam un sacīt: ne, bet iespied viņos mūsu

šabloniskās domas (jo tās gluži jaunās, kā jau esmu

atzīmējis, var tikpat bieži sastapt, ka baltu zvirbuli

pelēko starpā); un vēl kādam citam: ne, bet iespied

viņos mūsu visvarenā vēsturiskā apetīta pamatprin-

cipus! Un tur jau glūn vēl viens un vēl viens. Jums

visiem ir par sevi taisnība! Birdiniet jūs savus zie-

dus ar augstām domām, un jūs savus ar vēsturiskā

apetīta principiem. lespējami jau tas ir, kaut gan

arī viltojumi še pārāk bieži un ziedu vietā tiek birdi-

nātas čabošas papīrlapas. Bet ļaujiet to pašu darīt

arī tiem, kas savus ziedus izaudzējuši bērna sapņu
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dvašā un kluso nakts zvaigžņu mirdzumā un dejo-

jošās sniega pārslās un bālos sila pulkstenīšos.
Varbūt visi dzīves nesaprašanās, šķelšanās un

naida cēloņi nāk no tam, ka 1) daudziem nelaimē-

jas jeb viņi pietiekoši nepapūļas atrast savai indivi-

dualitātei vispiemērotāko izteiksmes (praktiskā
dzīvē — nodarbošanās) veidu. Viņi mēģinās daudzos,

bet nevienā nekā īsta nepanāk, ir vienmēr neapmie-
rināti un paliek caur to citiem par traucēkli un sev

par nastu. Bet 2) no tam, ka tie, kas, kā teic, „sevi

atraduši", gandrīz aizvien iekūņojas tai garīgajā tuv-

redzībā un- naīvitātē, ka taisni tas viņiem piemēro-
tais dzīves enerģijas izteiksmes veids (jeb profesija)
tas visaugstāk stādāmais, vienīgi pareizais un atzīsta-

mais. Un tādēļ pār katru maksu tas arī citiem uz-

spiežams, vismaz izgreznojams ar morāliskā pārā-
kuma togu. Šī šaursirdība un kultūrālais tirannisms

ir mūsos tā iesakņojies, ka mēs gan šad tad domā-

jam par viņa veida maiņu, bet par viņa iznīcināšanu

nemaz. Tikko šo uzpūtības un šaursirdības mēteli

izdodas kādam noraut, tā tūlīt ar steigu viņu uzģērbj

pats norāvējs. Tā, piem., garīdzniekam un profesio-
nālam morālistam viņš tagad ir atņemts, bet tajos

jau .ir ielīduši — netikvien ielīduši, bet pilnīgi jau
ar to saauguši — zinātnieks un sociālais darbinieks.

Protams, ka mūsu dzejnieks un mākslinieks ne-

grib šai sacīkstē citiem pakaļ palikt. Vēl pagājušā
gadā kāds augsti godājams autors bij sarakstījis grā-

matu, lai visiem skaidri pierādītu, ka taisni dzejnieks
esot tas vienīgais un visīstākais tautas varonis un

labdaris.

Tie ir cilvēki, kuri pastāvīgi dzīvo jubilejas sa-

jūsmā un domā jubilejas loģikā, jo katrā jubilejā,
kā zināms, jubilārs ir tas vienīgais un vis-vislielākais

cilvēces labdaris, vai nu tas būtu profesors, moder-

nieks, sociāls darbinieks, skursteņslauķis vai ministrs.

Tie ir cilvēki, kas samaitā katru kulturālas brīvības

jēdzienu, jo brīvība pēc šādas filozofijas pastāv iekš
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tam: diktēt citiem priekša savus uzskatus, apgriezt
tos pēc savas „šnites", palikt tiem par elku.

Bet man teiks: atsakoties no šāda uzskata taču

iznīcināta cilvēka pašapziņa, šīs nepieciešamākais dzi-

neklis katrā individuālā attīstībā. Tas iebildums gan

daudz atkārtots, bet maz pārdomāts. Patiesībā mūsu

pašapziņai pietiek un viņa arī pietiek no šādām di-

vām pārliecībām: 1) Ka mēs savā darbā esam atra-

duši paši sevi — mūsu individualitāte tajā visdziļāk
un pilnīgāk izteicas un 2) ka mūsu darbs ir kultū-

rālai cilvēcei (jeb tautai) kaut kādā ziņā nozīmīgs,

nepieciešams. Ar to pilnīgi diezgan. Un tā lauku

vecīte, kas tumšā kaktiņā velk sava mūžgala skumjās
dienas, bet uzaudzējusi vienu krietnu arāju, var būt

tikpat pašapzinīga, kā tas mākslinieks, kura darbs

pasaules izstādē ticis apbalvots ar pirmo godalgu.

Un ja nu atgriežos pie sākumā aizkustinātā jau-

tājuma par vielu un formu un pie tā, kas lielāks:

domu vai jūtu dzeja, kāds stāvoklis tad nu beigās

ieņemams pret to? Katra ideja, katra viela var tikt

mākslinieciski apstrādāta; tā viena, kā otra dzeja
var būt liela, ja viņā ir izlējusies un kristallizējusies
īstas mākslinieciskas individualitātes radošā dzīves

enerģija. Tikai ne ideja, ne viela nav mākslas darba

vērtības noteicēja, bet gan mākslinieka individuali-

tātes radošo spēju augstums. Tās ir tas condicio sine

qua non. Ja mazapdāvinātais mākslinieks gleznos
madonu, bet īstais krāsu meistars — brūno baraviku

meža sūnā, tad bez šaubām pēdējā darbs būs nesa-

līdzināmi vērtīgāks nekā pirmējā.
Un ja nu piegriežamies Skalbēm kā mākslinie-

ciskai individualitātei, tad, man liekas, gan vairs ne-

vajaga daudz komplicētu pierādījumu, lai pārlieci-
nātu, ka tā patiesa, dziļa un oriģināla. Un taisni tik

ļoti, tik ļoti gribētos Skalbēm pateikties par to, ka

viņš mūs saudzē ar tiem „gudriem vārdiem" (jo
kas gan mūsu dienās nav gudrs!), un rāda tikai sirdi
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un sauli un savas dvēseles balto ziedu bagātību, kā

tie birst „aukstā pasaules vēsmā".

Bez šaubām, mūsu laikos, kad, kā autors saka,

„katrs vērdiņu ar līkiem pirkstiem dzen" un „Uz

altāriem kad liesmas nekvēpina Un sveci tikai tad

vairs aizdezina, Kad jāuzmeklē grasis pazudis", bez

šaubām daudzi bradā netīrām kājām šos baltos zie-

dus. Jo kam tagad vaļas domāt par „bāliem sila

pulkstenīšiem" (apbrīnojami skaists un pareizs Skal-

bes dzejas simbolizē jums), „Kas zem eglēm klusi

sapņo" un ilgodamies uzlasa debess gaismu? „Lieli

meži der priekš malkas, Kam šie meža pulkstenīši?
Pat ir zaķis viņus neēd — Tam ir savi kāpostiņi.
Lācis vienaldzīgi samin, Gliemēzs kūtri garām vel-

kas Tur uz treknām, glumām sēnēm" (6. lp. p.). Jā,
kam gan der šie pulkstenīši! Bet tomēr tas dzej-
nieku neatbaidīs. Kādam viņi tomēr der un ir ne-

pieciešami. „Vientulīgai meža malai, Ganam, dien-

vidā kas sapņo, Galvu noliecis uz sūnām." Un ar

to jau pietiek tā cilvēka pašapziņas stiprināšanai un

uzturēšanai, kas ir pilnīgi vaļā ticis no augšā rak-

sturotā kultūrālā tirannisma.

Daži raksturīgi vilcieni Skalbes dzejā, kā, piem.,

dziļi latviskais, jau pienācīgi tikuši atzīmēti un at-

zīti. Tādēļ velti to te vēl atkārtot un pierādīt. Sa-

karā ar to derētu atzīmēt viņa apbrīnojamo pasivi-
tāti, klusumu un iekšķīgumu. Skalbe mūsu dzejas
orķestrī spēlē uz vijoles aizvien con sordino. Labā-

kos viņa dzejoļus tiešām nevar dzirdami lasīt, vismaz

vairāku klātbūtnē, lielākā telpā. Skalbe ir tipisks
tās mākslas priekšstāvis, kādu aizstāv Anri Bergsons.
„Mākslas līdzekļos," viņš saka, „var atrast vairāk iz-

smalcinātus, izmeklētus, tā sakot, apgarotus tos pa-

šus paņēmienus, ar kādiem panāk hipnozes stāvokli."

Šāda hipnotizējoša vara dveš pretim no katra labāka

Skalbes dzejoļa. Un redzams, ka šāds hipnozei lī-

dzīgs stāvoklis — gribētu viņu saukt par estētisku

hipnozi — arī pašam dzejniekam labi pazīstams un
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tuvs. Ja citi vakarā iemieg, lai miegā sapņotu, tad

Skalbe turpretim iemieg, lai no sapņiem atsvabinā-

tos, jo viņam vakars „Notrauc sapņu sniegu, Tumsu

sedz un miegu" (49. lp. p.). Un kādā citā vietā viņš

pielīdzina sevi mēnešsērdzīgajam, kam „Pār jumtiem
traukties tīk, pār, korām kāpt, Pār torņiem mēnes-

nīcā šūpoties Un aklām acīm zvaigznēs skatīties."

Viņš biedina, lai vārdā viņu nesaucot, jo „Tik smagi

man no jumta krist Uņ pamest zvaigžņu miglu
tālu." Un ja arī atsakāmies izvest pilnīgu šāda gara

stāvokļa parallēli jeb līdzību ar hipnozi, tad viena

lieta tomēr te sevišķi jāuzsver. Skalbe ir mūsu vis-

tipiskākais neapzinīgā jeb zemapziņas (Unterbewusst-

sein) dzejnieks. Un tā ir galvenā atslēga visas viņa

īpatnības izprašanai. Tas izskaidro viņa pasivitāti,

viņa bēgšanu no katra trokšņa, viņa mīlestību vienīgi
uz klusajiem motīviem, tas izskaidro arī, kādēļ vi-

ņam garlaicīgi visi gudrie vārdi, het tuva tikāi sirds,

kādēļ viņš, klusi noliecies sevī, kaunas pats no savu

ziedu kailuma, kādēļ viņš tik labprāt pielīdzina sevi

mēnešsērdzīgajam; tas izskaidro arī, ņo kurienes

nāk šīs ārkārtīgi oriģinālās gleznas un salīdzinājumi,

no kurām daudzas ir it kā jūras zvaigznes, brīnišķīgi

jūras dzelmes stādi un ziedi, ko ūdenslīdējs tikko

pirmo reizi iznesis dienas gaismā; tas, beigās, iz-

skaidro arī, no kurienes šī dziļi latviskā stīga, it kā

gluži jauna, bet tomēr tik veca, visiem tik.labi pa-
zīstama. Mēs katrs nesam, kā to arī modernā zi-

nātne, pierāda, sevī savas tautas pagātni. Tikai tā

guļ kaut kur tur tumsā, zem skaidrās apziņas sliek-

šņa, un tādēļ tik grūti pieejama. Bet Skalbēm viņa

pieejama un tik pilnīgā mērā tikai viņam vien. Un

tādēļ katrs šis tautas dvēseles dzelmes zieds, ko viņš
iznes dienas gaismā, ir dārgums, ko neviens cits ne-

spēj mums dot. lekš tā pastāv Skalbes kā latvju
tautas dzejnieka lielā misija.
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Mīļu, mīļu sveicienu sirdī dārgajiem sila pulkste-
nīšiem, kuri tagad sapņo — tikai ne zem eglēm, bet

kādā daudz saltākā ēnā. —

IV

Apsesdēls. Smagas domas. Dzejoļi. Dzirciemniek

izaevums. mga, iyiz. g. 14 / 1. p. 60 kap.

Šai grāmatā guļ tiešām smagums. Smagi ir ši

panti jau formas • ziņā. Netikvien smagi, bieži pa

neveikli. Brīvais pantmērs, kuru autors gandrīz vis

caur ietur, nav izvēlēts aiz formas virtuozitātes, be

ērtības dēļ. Autoram, redzams, nav bijis ne vaļas
nē intereses domāt daudz par formas prasībām, viņ

savus pantus atstājis, tā sakot, cirvja aptēsurhā. Va

jau pat būt, ka autors pierēķina to sev kā kād

nopelnu, tāpat kā ar pārākuma apziņu viņš laikam

būs atstājis savā grāmatā tās gluži neestētiskās, pa

vienkārši rupjās gleznas un salīdzinājumus, kā, pie

mēram, 110. 1. p.: „Par debesīm vai cūku kūt

Grib kāds sev zemi pārveidot, — Ne priekšrakstu
ka baušļus dot!" Jeb arī 138. 1. p., kur autor

stāsta, ka viņa dvēseles pagalms pielaidies pelēkiem
ķērcošiem zvirbuļiem, kas knābjiem durstījuši zem

~ķā bērni grāmatu irbuļiem," — un tad viņš sa

slaucījis „dvēseles apcirkņu stūros Laimes atliek

drumstalas., kas pelēja; Pusbadā -mirstošas atmiņ
žurkas Purniņus raustot viņas tur zelēja." — Traucē

joši ir arī neveikli jaundarinājumi, tā, piemēram, pēc
tečuš jeb pēcniekus viņš nokrusta vienkārši par pē
čiem („Bet mani pēči gūšot, ka es alku", 120. ļ. p.

ciešanu par ciešu („Lai viņa kausā ciešu malks to

liets", 141. 1. p.).

Bet neraugoties uz visām šām un vēl citām ne

veiklībām, grāmatu tomēr var izlasīt; pat ar zinām

interesi. Interesanti ir tie caur dzejnieka individuāl

prizmu gājušie domu refleksi, kurus radījuši pēdēj
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gadu lielie notikumi mūsu sabiedrības un tautas

dzīvē.

Apsesdēls, cik atceros, jau agrāk, priekš deviņ-
simt piektā gada, ar saviem pirmiem mēģinājumiem

dzejā bij nostājies sabiedrisko dzejnieku rindā. To-

reizējā sabiedriskā dzeja bij jo stipri apdvesmota no

tā sauktā sabiedriskā romantisma. Viss tad kūsāja
vēl nenoteiktās gaidās, bezgalīgi rožainās varbūtībās.

Tad nāca piektā gada vētras un pērkoņa grāvieni.
Dažs labs vārdu varonis tika atmaskots un izrādījās

par zaķpastalu; dažs noskaidrojās, sāka sevi parei-
zāki novērtēt un vilkt noteiktākas robežas starp in-

dividuālo un sabiedrisko dzeju; dažs pārvērtās šab-

lonistā, mums visiem labi pazīstamo un līdz nepa-
nesamībai apnikušo sabiedrisko teoriju šablonistā.

Piektā gada notikumu sekas, cik man zināms,

arī Apsesdēlu ķēra smagi, pat ļoti smagi. Daži dzejoļi

(kā piem., 25. 1. p.), laikam uzskatāmi kā viņa ta-

gadējā stāvokļa tieši attēli:

„... Un es trinu šo akmeni.. . trinu
..

.

Mugura līka

Un spēki sīka,
Bet es trinu viņu un trinu.

Spīdēt, — tam bija spīdēt! ..."

Un beigās tas arī panākts:

Un nu viņš spīd, un nu es redzu

Tajā, kāds esu,

Bet nepanesu
Vairs redzēt tēlu, ko tajā redzu."

Tāpat laikam saprotams arī dzejolis „
Važas" (112.

1. p.): „Šņerkstot, Kā nikni nejauki kucēni ņerkstot
No rīta tās modina mani, Visu dienu tik viņās ausies,

Tik viņu džinkstošā dziesmā klausies — Dziesmā

par zaudētu kauju." Jāatzīst, ka tiešām kaut kas

briesmīgs un šausmas modinošs izskan šais īsās, ne-

mākslotās rindās. Zem šī smagā lāsta, jādomā, tad
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nu arī radušās šīs „smagās domas". Un taisni šai

ziņā viņas mums interesantas: kas palicis tajās vēl

no agrākā? Kādā virzienā tās tālāk izveidotas?

Ir vietas, kas rāda, ka autors cīnās pēc dziļākām

atziņām, pēc plašākām domu perspektīvām. Viņš
netic vairs masas, bezkrāsainā pūļa brīnišķīgajām

spējām: „Var barā strādāt, iet un bļaut, Var lauzt,

kas ceļā stājas —- Bet nevar barā teikt: lai

top! — Nav barā radīšanas" (140. 1. p.). Viņš arī

vairs nešaubīgi netic apstākļu visvarenībai: „Mēs

tevi radījām, Ņirgājas apstākļi, — Kā bērnu mēs

tevi aiz rokām vadījām! Bet es jūs liekšu — Ceļas
cilvēks — zem sevis, — Es jūsu varu putekļos
triekšu" (39. 1. p.). Un cīņa paliek neizšķirta. Ap-
brīnojami dziļa kosmogenētiska atziņa, līdz kādai

pacelties spējīgs bij varbūt tikai Poruks, kādas —

mūsu laikos maz cilātas — glabājas viduslaiku mis-

tiķu rakstos un indiešu vedās, — izteicas dzejolītī
27. 1. p. „

Bet Visa pasaule — Dziļa sāpoša
brūcs, Ko radošais spēks Pats sevī plēsa, Lai nebūtu

— viens." Ciešanās dzīst šī brūcs un sāpes ir viņas
skaistums. Bet kad brūcs būs sadzijusi, radošais

spēks degs atkal vientulības mokās.

Taču šo brīvāko un plašāko domu samērā maz.

Tās tikai, kā malduguntiņas, šur tur pamirdz un at-

kal tikpat ātri izdziest. Galvenos vilcienos autors

palicis uzticīgs agrāk uzsāktajam virzienam. Tas

diezgan zīmīgi izteicas jau pašā pirmā dzejolī: „Viss
mūža ieguvums — Trīs smagas domas, Kas laupa
vai prātu. Viena par tiem, Ko dzīve uz ciešanām

notiesāja. Otra par viņiem, kas glābt tos gāja, Bet

cits pēc cita Pie pekles vārtiem tās svelmē krita.

Bet trešā -— vissmagākā — Līdz galam vēl jāizdomā
tā — Cieta un asa, Kā tērauds, ja kādreiz kāds prasa."
Tās divas pirmās domas mums jau labi pazīstamas,
tās jau tikušas, tā sakot, vēsturiski tiesātas un svēr-

tas. Pie tām tad arī še neuzkavēšos. Interesanti būtu

zināt, kāda tā trešā? Pats autors tiešas atbildes uz
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to nedod, bet atrast, man šķiet, tomēr viņu varam.

Krājumu izlasot atrodam gan šur tur divu pirmo
domu dzejiskas variācijas, bet daudz stiprāki par tām

izskan kāda cita, tiešām „cieta un asa", un gribētos
sacīt arī salta. Un viņas vārds ir — naids. „Ar naidu,

Tevi, mana druva, es apsēt gribu, Un pļaujas laikā

vākt bagātu ražu — Simtkārtīgu atriebību." (7. 1. p.).
,„Sirds pilna žults, Deg skatā naids. Kā pātagām cērt

katris vārds, Ik doma — bults, Un duncis — smaids

(!? — 12. 1. p.). „Kas nīdējis Ar katru savu miesas

daļu, Kam acīs spīdējis Ir uguns — dzeltains ar

zaļu 1— Tas savā naidā vairāk pastrādājis Kā

tas, kas mīlestību mācīt gājis." (46. 1. p.). Uz 51. 1. p.

„Sējējs" šaubās, ko labāk sēt uzartajā zemē: naidu

vai izmisumu vai ko citu; Bet beigās: „Ar stingru
roku tas izmisumu un naidu" Sētuvē maisa. Un šaus-

mīgu smaidu smīnēdams, uzartā zemē kaisa." Uz

77.. 1. p. autors šaubu pilns uzstāda jautājumu un

atstāj to bez atbildes: „Kamdēļ es ārdu? Kamdēļ
manī šis degošais naids Pret radošo vārdu?" Tīri

sātānisku nokrāsu šīs naida jūtas dabū kādā citā

vietā: „Ne tikai nemīli, — Ass, griezīgs naids tev

krūtīs plosās Pret paša bērniem" (99. 1. p.). Tad

atkal autors pielīdzina savu dvēseli zemei bez lietus

sējas laikā uņ „Tik viena vienīga zāle Tur — naida

jūtas — var augt!" (100. 1. p.). Brīžam viņš sajūt
to kā varonību un tad jautā: „Kas daudz ir mīlējis,
tam piedod daudz!

...
Cik piedos tam, kas daudz

ir nīdējis, Kas savā naidā liels kā peklē dedzis?"

(127. 1. p.). Beigās tomēr autors naīvi brīnās par

savu kultivēto jūtu vienīgi dabiskajām sekām: „Vēl

tagad tu sāpēm to mīklu, sirds, mini, — Kam mīla

tev garām kā svešniece gāja. Vai tāpēc, ka naidā

dunci tū trini, Kad citus sev sekot tā aicināja?"

(142. 1. p.). .
Šķiet, nevar but šaubu, ka ši naida doma tad

nu arī tiešām ir Apsesdēlam tā trešā, jaunā, vēl ne-

izdomātā. Patiesībā viņa nebūt nav jauna. Kas se-
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kojis s.-d. literātūrai, labi zinās, ka savas trīs ceturt-

daļas no tās pārtiek un savus spēkus smeļ naida

kultā. Pat tādi mēreni dēmokratijas rakstnieki kā

Aspazija un Plūdons nevar iztikt bez tā. Aspazija
liek pat Patiesībai, kad tā, pēc viņas domām, mīles-

tībā cietusi fiasko, atriebties: „Tā nenāk vairs smago

krustu nest, Tā nāk uz naidniekiem akmeņus mest."

Un Plūdons vēl pērn dziedāja dziesmu savai sirdij:
„Ne mīlestībai — naidam būs tev sevi ziedot! Uz

augšu galvu celt! Un dzelt, dzelt, dzelt! Ne mūžam

piedot!" Un varbūt nemaldīšos, ja teikšu, ka šīs

naida jūtas tagadējā sociāldēmokratijā ja ne vienī-

gais, tad katrā ziņā visgalvenais spēks. Varbūt tam

tiešām arī tā jābūt. Taču pats Kristus saka: Viņš
neesot nācis pasaulē mieru nest, bet zobenu. Tomēr

starp naidu un naidu milzīga starpība. Ja kāds iesāk

kaut ko nīst, tad var būt divējādi gluži pretēji
cēloņi: varbūt viņš atradis kaut ko augstāku, vērtī-

gāku un nu atdevies ar visu sirdi tam. Tādā gadī-

jumā aiz mīlestības pret jauno ieguvumu, kas viņu
tuvāki ved pilnībai, veco gluži dabīgi viņam jāienīst.
Bet var būt arī tā, ka kaut ko sāk ienīst ne aiz mī-

lestības uz ko jaunu, augstāku, bet tādēļ, ka tas

pats vecais nav pilnīgi meties savam pielūdzējam ro-

kās, tā tad aiz vienkāršas sanīšanās, aiz ievainotas

patmīlības.
Es nu gribētu šoreiz tik pārgalvīgs būt un ap-

galvot, ka taisni šis pēdējais naida veids ir tas, no

kura pārtiek mūsu tagadējā sociāldēmokratijā.
Kas būs pūlējies vērīgāk ieskatīties tiešajā dzīvē

pēdējos 10 gados, kuros tik lielā mērā notikusi sa-

biedriskā grupēšanās šķirās, tam būs kritis acīs, ka

— varbūt ar ļoti maz izņēmumiem — visi tie, kuri

ar savu pagātni piederējuši pie pilsonības vai sīk-

pilsonības un pēc it kā pārgājuši sociāldēmokratos,

nav to darījuši aiz mīlestības uz apspiesto zemāko

šķiru, aiz līdzcietības viņas grūtajam liktenim, bet

aiz ievainotas pašmīlības. Atceraties tik tos sociālistu
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varoņus uz laukiem, un provincpilsētiņās laikmetā no

900.—905. g. —! Kurš galdnieka vai friziera mā-

ceklis nebij toreiz, bīstams s.-d. lauva! Un kur tad

vēl varenie saimniekdēli ar lauku palīgskolotājiem

priekšgalā! Tā godība vēl visiem tik dzīvi atmiņā,
ka neatrodu par vajadzīgu to tuvāki iztēlot. Bet pa-

lūkojaties, ko dara tagad tie no viņiem, kuriem pa
šiem trim, četriem gadiem palaimējies tikt vai nu

pašiem pie savas darbnīcas vai veikala, vai tēva mā-

jās par saimniekiem? Tie attiecībās pret saviem

apakšniekiem gandrīz bez izņēmuma rīkojas pēc
Rekabeama paroles: ja mans tēvs pārmācījis ar pā-

tagām, tad es jūs pārmācīšu ar skarpijiem! Un kā

lai ne — laiki taču palikuši vēl grūtāki. No agrākās
sociāldēmokratiskās varonības atmiņā palicis —ja
daudz — tad varbūt 905. gadā dabūtais pēriens.
Mēs brīnāmies: kā tas varēja notikt? Kā cilvēks,

priekš 5 gadiem tik dedzīgs zemākās šķiras aizstāvis,

tik īsā laikā pārvērties vēl dedzīgākā tās pašas šķiras

apspiedējā? Man šīs mīklas atminējums diezgan
vienkāršs: tā ir s.-d-skā naida kulta dabiskā gaita.

Tādēļ arī nav nekāds brīnums, ka uz laukiem tiem

vecajiem saimniekiem, kas aizvien bijuši s.-d. preti-
nieki (un pilsētās tāpat amatniekiem), ir tagad vieg-
lāki strādniekus dabūt, nekā tiem jaunajiem, kuri

priekš 5—6 gadiem staigāja ziliem krekliem un sar-

kaniem karogiem.
Bet nevajaga domāt, ka tas tā tikai ar saimnieka

dēliem un frizieru mācekļiem. Uz mata tai pašā
psīcholoģijā dzīvo lielum lielā daļa no tagadējās s.-d.

„ideologiem" — publicistiem, rakstniekiem v. t. t.

Kam gan nezināms, ka viņu atkrišana notikusi pēc
izmisuma pilniem mēģinājumiem tikt pie kādas re-

dzamas lomas tai pašā sasodītā pilsonībā, rakstot gan

garus jo garus romānus, gan citas sājas lietas. Bet

kad nu pilsonība stūrgalvīgi palika pret visiem šiem

pakalpojumiem vienaldzīga, tad,, protams, cits nekas

neatlika, kā sākt viņus ienīst, atdoties naida kultam,
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pāriet sociāldemokrātos. Un jāatzīst, ka tas priekš
daža laba bijis diezgan laimīgs ķēriens, jo pirmkārt,
ir iespējams apmierināt savas naida jūtas un atrie-

bības kāri, un otrkārt, iespējams tikt pie kaut kādas

barveža lomas ar samērā maz pūliņiem un pašdiscip-
līnēšanos: vajaga tikai ievingrināties labi lamāties,

stingri „partijas garā'
1

, jo rupjāki, jo labāki, jo tā

visdrošāki atradinās strādniekus kritiski uz viņiem

skatīties, stāvoklis paliks nodrošināts un — blakus

minot — arī veikals zels.

SoCiāldēmokratijai ar saviem ideologiem līdz šim

gājis tāpat, kā vecticībniekiem ar garīdzniekiem: ja
no ortodoksās baznīcas kāds padzīts, tad to ar va-

ļējām rokām saņem vecticībnieki.

Raugoties, tā sakot, no tīra cīņas viedokļa, šāda

taktika jau zināmā mērā attaisnojama: ar katru bēgli
tiek pretnieka armija vājināta. Kļūda pastāv tikai

iekš tam, ka bēglim nedrīkst uzticēt vadoņa lomu-

Tas bez šaubām aptraipīs karogu un uzrakstīs uz tā

paroli, kādu paši cīnītāji nekad nebūtu rakstījuši.
Tā strādnieku šķiras karogu aptraipījuši viņas bēgļi

vadoņi. Kur būtu jāstāv augstākās cilvēcības un tais-

nības liesmojošiem vārdiem, tur tagad stāv pašu ze-

māko un neķītrāko cilvēka jūtu apzīmējums: naids,

ne tas svētais naids, kās izaug augstāka ideāla vārdā,

bet taisni pats zemākais: naids aiz atriebības kāres.

Tagadnes cilvēce jau ir tik tālu attīstījusies, ka pat
atklātā karā, kur bez šaubām dabū brīvas pavadas

pat viszemākie un mežonīgākie instinkti, pretnieku
tomēr par naidnieku neuzskata. Cīņu izcīna uz

skaidru aprēķinu pamata un viņas nolūks ir tikai

salauzt pretinieka varu, un kad tas panākts, ne nai-

danii ne atriebībai nav vairs vietas. Būtu taču vai-

rāk kā smieklīgi, ja kāds nāktu klajā ar veselu filo-

zofiju, ka krieviem jānīst japāņi kā tādi, jeb bulgā-
riem turki. Bet mūsu s.-d. vadoņi vēl nav paguvuši
iedzīvoties šai tik elementārā atziņā, un kur jāizcīna
skaidra un taisnīga ekonomiska cīņa uz tīras cilvēci-
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bas pamatiem, tur viņi nododas atriebības un naida

kultam, strādnieku šķirai sniegdami caur to, protams,
īstu lāča pakalpojumu.

Bez šī vispārīgā lietas apgaismojuma, kurš, man

šķiet, arī jau diezgan palīdz novērtēt šo varoņu no-

pelnus, gribētu aizrādīt vēl uz kādu intīmāku, it kā

paslēptāku psīcholoģisku vilcienu.

Vārdi: sociāls, sociāla sajūta, apziņa un t. t. tiek

mūsu dienās tik bieži lietoti, ka gandrīz nevienam

nenāk nekad vairs prātā apjautāties, ko īsti šie jē-
dzieni nozīmē attiecoties uz atsevišķu cilvēku un viņa

apziņu. Atbildes, kādas uz šo jautājumu dod mūsu

sociālisti, kā: šķiras apziņa, interešu kopības apziņa,
kollektīvisma sajūta v. t. t. ir vai nu pārāk nenoteik-

tas un tukšas, vai tīri metafiziskas, pat mistiskas,

lai varētu tajās atrast kādu cik necik noteiktu kon-

krētu saturu. Nesalīdzināmi auglīga ir tā atbilde, ko

dod uz šo jautājumu psīcholoģiskā socioloģija. Pēc

tās sociālā sajūta, īsi sakot, ir apziņas apziņa, „ein

Bewusstsein von einem andern Bewusstsein," kā

prof. Steffens to zīmīgi definē. Ja es ar savu apziņu

pieeju otra cilvēka apziņai tik tuvu (pa daļai tas ie-

spējams pat attiecībā pret dzīvnieku, tā kā varētu

teikt: otras dzīvas būtnes apziņa), ka tā pilnīgi at-

spoguļojas manā apziņā un it kā saplūst ar to, tad

es jūtu sociāli, t. i. — sabiedriski. Un vienīgi tikai

tad. Tā ir tā pamatšūniņa, no kuras kombinējas

vissarežģītāko un visdažādāko sociālo jūtu organismi.
Bez tās nav iespējama nekāda šķiras apziņa, ne kol-

lektīvisma sajūta. Un tas pilnīgi ārējais kollektīvisms,

kurš panākams tīri ārējiem līdzekļiem caur mate-

riālo interešu kopību un par kuru tā sajūsminājās
mūsu sociāldēmokrati, patiesībā nav nekas vairāk, kā

zirņu maisa kollektīvisms: tiklīdz kādam no maisa

iemītniekiem palaimējas atrast maisā, tas ir — ārēji
saistošo materiālo interešu kopībā — kādu cauru-

miņu, tā tas arī tūliņ pa to izspraucas ārā un beigas
ir kollektīvismam. To jau arī paši sociālisti laikam
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būs atzinuši un sapratuši. Tādēļ arī savu ideālu

viņi cer panākt tikai caur to: izšūt vienu milzīgu vis-

aptverošu un pavisam nesaplēšamu maisu, t. i. —

nodibināt kollektīvu valsti. Bet ja nu arī izdotos

tādu maisu izšūt un sabērt visus tajā iekšā, ko tad

viņi darītu ar Apsesdēlu, kam acīs degtu „uguns-

dzeltenais ar zaļu" un gars ir „stiprs tik tur, kur

irst. . .
Kur radīšana sākas (kauču tā paša maisa!),

tas mirst!" (72. 1. p.), jo — „par debesīm, vai cūku

kūti Grib kāds sev zemi pārveidot, —Ne priekšrak-
stus kā baušļus dot!"

Skaidri redzams, ka no ārējā uz materiālisma pa-

matotā sociālisma vai kollektīvisma nekas īsti dzī-

vības spējīgs nevar izaugt. Pavisam citādi ir ar to

sociālo sajūtu izkopšanu, kuras pamatos stāv garīga

tuvināšanās, garīga saaugšana, kamēr materiālais

elements, kā viens no diezgan svarīgiem ārējiem
faktoriem, gan patur zināmu nozīmi, bet nekad ne-

ieņem pirmo vietu. Bet šī garīgā tuvināšanās, šī ie-

spiešanās otra apziņā ir pilnīgi neiespējama naida

jūtu pilnai dvēselei. Jo divas naida jūtu pildītas

apziņas viena otru atgrūž un saplūst tām ir absolūti

neiespējami. Atliek tikai otrs ceļš. Un tas ir mīlestī-

bas un skaistuma ceļš. Tīri pārsteidzoši un pat ap-

brīnojami ir tas, kā sakrīt divu, pilnīgi neatkarīgu

disciplīnu — psīcholoģiskās socioloģijas un modernās

estētikas — gala izvedumi: kamēr pirmās pamatak-
mens ir līdzcilvēka apziņas apziņa, tikmēr otrā ar

savu iejušanās (Einfūhlungs) teoriju tiecas taisni

uz to pašu, ietverdama savu objektu pasaulē pat ne-

dzīvo dabu. Tādēļ, lūk, varam šo ceļu apzīmēt par
mīlestības un skaistuma ceļu. Tas ir neaprobežotas

garīgas augšanas un pilnības ceļš, kas mūžam paliks
svešs naida jūtu izķēmotai dvēselei. Tas ir ceļš,
kuru staigājuši visi lielie pasaules gari, nonākot bei-

gās līdz universālismam — visuma mīlestībai. Un

tas ir ceļš, kurš absolūti svešs mūsu naida kultivēta-

jiem publicistiem un rakstniekiem. Lūk, kur izskaid-
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rojums, kādēļ tiem vēl nav izdevies radīt neviena

īsta dzīva tipa no strādnieku vidus. Jo priekš tā vis-

pirms vajadzīgs iegūt tēlojamā cilvēka apziņas . ap-

ziņu, tas ir: vajadzīga visintīmākā un mīlestības ap-

garota iespiešanās iekš viņa „es", kas šiem ļaudīm
ir pilnīgi sveša un neiespējama lieta. Tie nodarbojas
tikai ar banālu karikātūru producēšanu, jo karikā-

tūru, kā zināms, var radīt tīri ārējiem, pusmēchanis-
kiem līdzekļiem. Bet tiklīdz kāds mēģina radīt po-

zitīvu tipu, tā iznāk tikai nedzīva lelle.

Un ja Apsesdēlam liekas, ka tas, ~'kas nīdējis ar

katru savu miesas daļu, kam acīs spīdējis ir uguns
dzeltenais ar zaļu, tas savā naidā vairāk pastrādājis,
kā tas, kas mīlestību mācīt gājis" -— tad šādam ap-

galvojumam var būt tikai viena nozīme: tas lai pa-

liek kā dokuments par sociāldēmokratisko naida

kultivētāju- pilnīgo dēmorālizāciju un garīgo . ban-

krotu. Tā ir materiālisma filozofijas beidzamā un

neizbēgamā konsekvence, bet arī „gala sākums".
_—■

Protams, ka mīlestības jūtu konkrētais •saturs nav

kaut kas pilnīgi gatavs, noteikts, šablonisks. Tas ir

tikai jūtu virziena apzīmējums, kamēr viņu individu-

ālais saturs var būt ļoti dažādās nokrāsās, — dažādi

niansēts. Neikena un Apsīšu Jēkaba mīlestību mēs

.vairs nemēģināsim atdzīvināt. Tā pieder pagātnei.
Mūsu pienākums tagad . aizdedzināt jaunu uguni,

gluži kā senārieši ik gadus,; pavasarim tuvojoties,
mēdza teikt, ka viņu uguns palikusi „veca", ka tā

vairs neesot diezgan spējīga, palīdzēt saulei uzvarēt

ziemas sala un tumsās pūķus, un tādēļ to izdzēsa

un tika izberzta jauna uguns, jauniem saules .un dzī-

vības svētkiem. Šādas jaunas uguns radīšana tad nu

ir mūsu garīgās kultūras augstākais nākotnes uzde-

vums. Un arī dzejniekam, šim tradicionālam tautas

svētās uguns sargam, piekritīs tajā svarīga loma. To-

mēr — lai garā sveikts ir katrs, kas kaut jel kā būs

palīdzīgs šo jauno uguni aizdegt, ar ko iznīcināt

tumsas, sala un .barbariskā naida kultu. .
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V

K. Jākobsons. Dziļš miers.

Dzejas: Imanta apgāds. 1913. g. 75 kap.

K. Jāķobsona dzejnieciskās personības visgalvenā
iezīme ir tā, ka uz viņu absolūti nevar paļauties.
Katram dzejniekam zināmā laikmetā ir savs attīstī-

bas līmenis, kas raksturo viņa dzejas caurmēra vēr-

tību. Pēc garāka vai īsāka laika sprīža, protams, tas

var mainīties — celties vai grimt. Bet tā tad ir da-

biskas attīstības gaita, kurā neslēpjas nekāda iekšēja

pretruna.. Jākobsonam nekad nav bijis šāds noteikts

attīstības līmenis, ja par tādu neuzskata pašu neno-

teiktību, kurai tiešām Jākobsons palicis uzticams no

pašiem pirmiem mēģinājumiem dzejā līdz šai dienai.

Šī nenoteiktība nav gluži tas pats, kas patstāvības
trūkums, kuras cēlonis slēpjas iekš tam, ka cilvēks

bez dziļākas īpatnības, bez savas personības jeb
centra, pūlas akli darīt pakaļ atzītiem paraugiem,
bieži maina tos un līdz ar to mainās arī savā dzejā.
Nevar teikt, ka Jākobsons būtu brīvs no šīs vājības.
Bet nenoteikts viņš paliek arī tad, kad viņš entūzias-

mēt's zināma virziena vai parauga dievinātājs, tas ir:

blakus diezgan pieklājīgam dzejolim viņš uzrakstīs

absolūti nevērtīgu un nekur neliekamu. Un pats to

neticēs un neatzīs, un nebūs arī no cita pārliecināms.
Šīs nenoteiktības dziļākā sakne ir paškritikas trū-

kums.

Ar tām pašām spējām, kas Jākobsonam piemīt,
viņš varētu ieņemt ļoti cienījamu vietu mūsu dzej-
nieku vidū. Fantāzijas, sajūsmības, dzejnieciskās in-

tuīcijas viņam nekad nāv trūcis. Viņam vienmēr

daudz ko rakstīt. Trūkst tikai viena: viņš nezin, ko

nevajaga rakstīt. Un tas nu jāatzīst par vienu no

ievērojamākām rakstnieka dzīves gudrībām, ka rakst-

nieks kļūst liels ne tik vien caur to, ko viņš raksta,
bet arī — un varbūt pat galvenām kārtām — caur
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to, ko viņš neraksta; ka viņš zin, ko nerakstīt. To

atzīst arī Ģēte, kad viņš saka: neesot nekā briesmī-

gāka, kā fantāzija bez labas garšas. Tikpat labi va-

rētu sacīt arī: bez paškritikas.
Piegriežoties pārrunājamam krājumam, jāsaka,

ka tas pieder pie laimīgākajiem Jākobsona dzeju ko-

pojumiem. Lai gan viņā, kā jau visos mūsu — arī

pašu labāko dzejnieku krājumos — ir diezgan daudz

bezkrāsainu un nenozīmīgu pantu, kā arī sīkāku

stila kļūdu, tad tomēr rupju grēku pret elementā-

rām dzejas un estētikas prasībām nav tiklab kā ne

maz. Un tas jau ir ļoti daudz. Varētu jau pat sākt

domāt, ka noticis neiespējamais: ka Jākobsonā pa-

modusies paškritika. Pagaidām tomēr no šāda slē-

dziena vēl jāatturas, jo arī agrāk, priekš kādiem

7—B gadiem starp viņa daudzajiem dzejoļu krāju-
miem bija kāds neliels krājumiņš tikpat pieklājīgs.
Tomēr — kādas lietas Jākobsons pēc tā atkal nav

laidis klajā! Tādēļ jānogaida.
Jākobsona dzejai ir tīri emocionāls raksturs. In-

tellektuālā elementa domu un ideju iepinumā viņā
velti meklēt. Neatzīmēju to kā trūkumu, bet kā dzej-
nieka zīmīgu īpatnību. Dzimtenes daba un mīlestība

— gan spilgtās impresijās, gan idilliskā mierā; mū-

žīgās, neapmierināmās ilgas un klusa rezignācija,
kas sabiezē brīžam līdz tumšai nāves nojautai ar

traģisku pieskaņu — tie Jākobsona lirisko emociju
avoti. Izteiksmes līdzekļos viņš atrod brīžam ļoti

svaigas impresionistiskas gleznas, brīžam patīkamu
vienkāršību, kura nereti dabū tautas dziesmas no-

skaņu, kā, piem., dzejolītī uz 27. lp. p.:

Tur aiz zeltenītes mājas
Bezgalības zvaigznes mirdz —

Tās man rāda to celiņu,
To celiņu, kur man sirds v. t. t.

Ir arī paraugi, kur vienojas vienkāršība ar svaigu
impresionistisku plastiku, kā, piem., skaistais dzeio-
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lītis 54. lp. p. „Sidrabiņa naksniņā". Pat skaņu tē-

lojamie līdzekļi šai dzejolītī vietām veikli izlietoti,

atkārtojot jo bieži skaņas s un i un tādējādi radot

ar skaņu palīdzību zibošu un vizošu mēneša mirgas

impresiju klusā naktī:

Mēnestiņa lodziņā
Sidrabiņu mirdzina —

Krūtīs laime, laime tilpj,

Paipaliņa maigi svilpj, —

Mīlas strauti dzirdina

Sidrabiņa naksniņā.

Mīlestības emocijas, cik tālu viņās tieksmes izteicas,

ir vieglas, gaišas, vairāk garīga erotika bez seksuālā

smaguma. Trīs četri šīs šķiras labākie dzejolīši

(piem. 17., 29., 30., 39., 44. lp. p.) spēj izdzēst dažu

labu nepatīkamu atmiņu par Jākobsona agrākajām
neveiklām eksaltācijām. — Izjusti un pārliecinoši ir

arī kādi $—4 dzejolīši ar tumši traģisku noskaņu,

piem,. „Kā oši šalc" (75. lp. p.,) dzejolis 101. lp. p.

un daži citi. Pie tiem gribētos pieskaitīt arī beigu

pantu no pēdējā dzejoļa grāmatā — „Zemes pītes".
Nebūtu nekas zaudēts, ja no tā iepriekšējie neiztu-

rētie pieci panti būtu nostrīpoti un palicis būtu ti-

kai šis:

„Ai, tu mūsu māte, kapsēta,
Nav neviens tik varens vēl kā tu

. .
.

Kas pie taviem vārtiem nonācis,

Pirmreiz saprot dzīves gājumu.

Ja vēl atzīmēju, ka arī ritma pareizības un da-

žādības ziņā, kaut gan ne viscaur, tad tomēr pa lie-

lākai daļai šī krājuma dzejoļi ir apmierinoši, tad

esmu īsumā aprādījis viņu labākās īpašības. No trū-

kumiem un kļūdām it sevišķi būtu jāatzīmē nepareizi
skatītās un tēlotās gleznas, piem.: „Uz

. . . salām, kur

izklāta (?) zvaigžņu sākts," (25. 1. p.); „ . . . pie liljas
šķīstās krūts" (37. 1. p.); „... lūpiņas sarkanbaltas"
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:
40. 1. p.); „,.'... sirds kā druva pret sauli ēnā."

(127 L p.). Netrūkst arī paraugu, kur pēc veca pa-

raduma valda nianiera, poza un frāze. Bet maz

prieka visus viņus uzskaitīt. Dažreiz der arī atcerē-

ties, ka rūdu, kurā zelta graudiņi tikai reti iekšā,

tomēr sauc par zelta rūdu. Un gribas jau ticēt to la-

bāko: ka uz priekšu Jākobsons tiešām mācīsies viņu

apzinīgi skalot, tīrīt.
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Varas un mīlestības idejas lietā.

~Dzimtēnes Vēstneša" 21. numurā ievietotais

V. Eg. kunga raksts, kas mani izaicina vēl reiz at-

griezties pie tām idejām, kuras aizkustināju recen-

zijā par Eglīša kunga jaunāko dzeju krājumu, —

būtu man tikai patīkams, ja nejustu slepenas bailes

no tā, ka mūsu domu izmaiņa neizvēršas vienkāršā

avīžu polemikā, kura parasti mēdz būt ļoti neauglīga

nopietnu jautājumu noskaidrošanā, ja pat — no kā

lai pasarga Dievs — paliek personīga. — Kaut gan

pret daudziem Eg. kunga uzskatiem manas attiecības

tīri negātīvas, tad tomēr viņa nenogurstošās meklē-

tāja dziņas jo augsti cienu .un nekad neesmu šau-

bījies par viņa personības prāvo nozīmi mūsu tautas

garīgajā dzīvē.

Eglīša kunga aizrādījumu un pārmetumu ko-

dols — ja esmu viņu pareizi sapratis —- pastāv šais

divi lietās: 1) ka mana recenzija metodiski nevērtīga
un 2) ka es, kritizējot viņa varas un mīlestības ide-

jas, nepareizi apgājies ar Nīcšes un Platona autoritā-

tēm un tādēļ beigās arī ar viņu pašu.

Vispirms tā metodes lieta. Eglīša kungs uzskaita

vairākus neatzīstamus kritikas veidus, kā filozofisko,

ētisko, dogmatisko (vēsturiski materiālistisko) un no-

stāda tām pretīm kā
„vienīgi pareizo no literātūras

vēstures izvesto teorētisko atziņu stāvokļa". Tas jau
nu būtu ļoti smuki, ja man neuzbāztos tāda sevišķa

kāre nostādīt blakus šādus divus teikumus:

„... vienīgi pareizā no vēsturiskā materiālisma

izvesto atziņu stāvokļa un-
„ , . .

vienīgi pareizā no

lit. vēstures izvesto atziņu stāvokļa."
Un nu redzam, ka viens apgalvojums atšķiras no

otra tikai caur vienu vārdu: kur pirmajā stāv „vēst.
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materiālisms", tur otrajā — „lit. vēsture". Tā kā nu

man tās vajadzīgās ticības trūkst tiklab priekš viena,

kā otra apgalvojuma, tad nevaru arī uz viņiem ci-

tādi skatīties, kā uz viena un tā paša pāvesta nemal-

dības zižļa diviem galiem. Uz viena no tiem jau
sen sēdēja vēsturiskie materiālisti, uz otra tagad no-

sēžas Eglīša kungs. Viņa jaunais atradums tā tad

patiesībā pastāv iekš tam, ka viņš apmaina vienu

stipri nodilušu dogmu pret citu, drusciņ jaunāku,
kura viņam, kā nākamam filologam, aiz viegli sapro-
tamiem iemesliem stāv tuvāk pie sirds. Bet tā kā

katrā dogmā, kamēr tā „vienīgi pareiza", slēpjas savs

katēsorisks imperātīvs, tad Eglīša kunga raksta bei-

gās proklamētā „absolūtā brīvība" pastāv starp citu

iekš tam: pieņemt tā paša raksta sākumā uzstādīto

dogmu. Par šo domāšanas veidu es tā garāmejot ru-

nāju recenzijā par Skalbes dzejoļu krājumu („Dz. V."

22. num.). Tādēļ to še vairs neatkārtošu.

Varbūt šoreiz pietiktu ar šīm vispārējām piezī-
mēm par lietas tīri formālo pusi, jo pēc satura viņu
izsmelt, t. i. pierādīt Eg. kunga dogmas vienpusību
un nepareizību, šai sakarā nav iespējams. (Ceru pie
šī jautājuma kādreiz atgriezties.) Tomēr gribētos
vēl aizrādīt, ka metodiskā ziņā arī taisni šai gadī-

jumā mana recenzija nebūtu stādāma taisni ārpus

tās, „vienīgi pareizās", par kādu Eg. kungs uzskata

tikai literārisko kritiku. Es arī to atzīstu, ja darbs

tikai literārisks, t. i. — satur tikai estētiskas vērtības.

Tādas, piem., ir Skalbes jaunākās dzejas. Bet ja
darbā ar tīri estētiskām vērtībām sakausētas arī filo-

zofiskās, kā tas ir Eg. kunga dzejās, tad taču darbs

pats ar savu būtību, ar savu saturu prasa arī filozo-

fisku kritiku. Darbam ar filozofiskām idejām pie-

mīt arvien zināma tendence, lai arī šī vārda labākā

nozīmē, kamēr tīri estētiskam darbam tādas nav.

Skalbe savu lasītāju nekur negrib vest, viņš tikai uz-

spiež tam roku uz acīm, uzbur sapni, pastāsta teiku

un atlaiž. Turpretim Eg. kungs savu lasītāju taisni
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ar intuitīviem mākslas līdzekļiem grib arī pārliecināt,
sauc viņu uz ko, ved kaut kur. Bet nu beigās uz-

stāda viņam dikti dīvainu prasību: to dzejisko pava-

diņu, pie kuras es jūs vedu, jums brīv kritizēt, un tā

būs vienīgi pareizā kritika; bet to pasauli, kurā es

jūs vedu, to nē. Redzams, ka Eglīša kunga prasība,
lai absolūti tiktu šķirta un par vienīgi pareizu atzīta

estētiskā (jeb kā Eg. kungs saka — literāriskā) kri-

tika pretīm idejiskai (kura tiek atzīta par neliterā-

risku), ka šī prasība, ja paturam acīs idejisku māk-

slas darbu kā kaut ko veselu un sevī pabeigtu, ir

pārāk mākslota, ir vienpusīgas teorētizēšanas auglis.

Tādēļ, atgriežoties pie savas recenzijas, es — pre-

tīm Eglīša kunga terminoloģijai „vienīgi pareizā li-

terāriskā" un „neliterāriski filozofiskā" — uzstādu

šādu: estētiskā formas kritika un idejiskā satura kri-

tika, abas vienādi nozīmīgas un nepieciešamas pie
katra darba, kurā atrodami abi šie elementi: māksli-

nieciska forma un idejisks saturs, kas mākslinieciskā

intuīcijā sakusuši nedalāmā vienībā.

Tiesa, ka es savā recenzijā biju ievērojis tikai ide-

jisko pusi. Bet to jau es sākumā ar nolūku uzsvēru,

ka atbildēšu tikai uz jautājumu „cik un kādas idejas
ir dominējošās Eglīša jaunā dzeju krājumā." Un tas

dabīgi un saprotami: dienas chronika nav priekš iz-

smeļošām" kritikām, tās jāmeklē speciālos žurnālos,

krājumos, monogrāfijās. Tagad pārlasot savu recen-

ziju, atrodu, ka tīri praktiskā nolūkā — lasītāja
orientēšanās labā — man vismaz vajadzēja atzīmēt,

ka arī mākslinieciskā ziņā V. Eglīša dzeju krājums
nes diezgan daudz interesanta un dažs labs viņa dze-

jolis pieskaitāms pie labākajiem mūsu lirikas zie-

diem. Tādēļ iespraužu šo ārpus manas recenzijas
sākumā uzstādītā nolūka stāvošo piezīmi šai vietā.

Kas nu attiecas uz pašām varas un mīlestības ide-

jām, tad mans domu gājiens bij apmēram šāds. Vis-

pirms ar citātiem pierādīju, ka šīs idejas tiešām do-

minējošas Eglīša dzejā. Eg. kungs to tagad arī ne-
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noliedz, tā tad neesmu maldījies. Pēc tam, kritiski

vērtējot garīgās varas ideju izsacījos par to noliedzoši,
kā nepiemērotu pārāk daudpusīgi meklējošai un

stipri diferencētai tagadnes kultūras cilvēcei. Eglīša
kungs uz to iebilst, ka viņš varas ideju atzinis tikai

dažās savas attīstības stādījās, bet beigās no tās at-

sacījies un atkal atgriezies «atpakaļ pie Feba". Šim

iebildumam būtu nozīme, ja es būtu kritizējis Eglīša

kunga personīgus uzskatus viņa beidzamajā attīstības

stādijā. Turpretim katrs par sevi noslēgts mākslas

darbs, par kādu uzskatu arī lirisku dzejoļi, kritizē-

jams kā tāds. Tāpat iebildums, ka morāliskā vara

esot attaisnojama tad, ja viņai labs mērķis, — neiz-

tura kritikas: devīzei: «mērķis attaisno līdzekli" pā-
rāk bēdīga pagātne, tā kā to nav vairs vajadzīgs še

tuvāki pārrunāt. Gribēdams, tā sakot, demonstrēt,
cik neomulīgā stāvoklī nonāktu pats Eglīša kungs, ja

pēkšņi vara pārietu, piem., Platona ideālā filozofa —

valdnieka rokās, kurš izrādījās Eglīša kunga ideāla-

jam tautas vadītājam tuvi radniecīgs, — nostādīju

pretīm Eglīša kunga neaprobežotām, zem Nīcšes ie-

spaida izveidotām, brīvības prasībām visās dabiskās,

sevišķi seksuāli-erotiskās, dziņās Platona stingri ētis-

kos uzskatus. Uz to nu Eglīša kungs piezīmē, viņš
nevarot pielaist, ka es būtot «iedzīvojies Nīcšes un

Platona mīlestības jautājumu atrisināšanā". Vis-

pirms, uz Nīcšes speciāliem ieskatiem mīlestības lie-

tās neesmu nekur atsaucies (aizrādīju tikai vispārīgi
Uz viņa iespaidu), tā tad šai lietā nav nekāda pamata

runāt par iedziļināšanos vai neiedziļināšanos. —

Drusciņ citādi lieta stāv ar Platonu. Viņš „Ideālā

republikā" ievedis pat sievu kopību, un «Simpozio-
nā", kurā viņš savus uzskatus par mīlestību vispla-
šāki un daiļāki izsakot un kura domu gājienu Eglīša

kungs sakās atstāstot, viņš, kā izrādās, nemaz neceļot
nekādus sevišķus ierobežojumus dabiskajām tieks-

mēm. Te nu es atkal savukārt man dāvāto kompli-

mentu par to neiedzīvošanos Platona mīlestības jautā-
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jumu atrisināšanā raidīšu Eglīša kungam atpakaļ.

Vispirms, kas zīmējas uz sievu kopību «Ideālā re-

publikā", tad jāsaka, ka to, līdzīgi dažām citām pā-

rāk fantastiskām lietām minētā darbā, Platons se-

višķi nopietni gan nebūs domājis, jo 1) tas pavisam
nesaskan ar visos citos Platona darbos valdošiem ētis-

kiem uzskatiem un 2) kaš it sevišķi svarīgs, -— «Li-

kumos", kuri radušies vēlāk par «Ideālo republiku",
par kādu sievu kopību vairs ne ar vārdu netiek bilsts.

Tā tad Platons pats to klusēdams ņēmis atpakaļ. Kas

zīmējas uz Eglīša kunga «Simpoziona" domu gājiena

atstāstījumu, tad par to man viņam jau nopietni pār-
metumi jāizsaka, jo tam ar īsto domu gājienu «Simpo-
zionā" pavisam maz kā kopēja. Tas ir tikai nepa-

beigts „S." 28. un 29. nodaļas (pēc parastā iedalījuma)
domu gājiena atstāstījums. Tas nav arī tieši Sokrā-

tam pierakstīts, kā to no Eglīša kunga vārdiem va-

rētu saprast, — Sokrāts tikai atstāsta to, ko viņš dzir-

dējis no Diotimas, kādas filozofiski izglītotas Ceisa

priesterienes iz Mantinejas. Priekš Sokrāta — Dio-

timas stāsta jau izteikušies par mīlestības jautājumu
pieci runātāji, un katrs no viņiem uzsver kaut ko

pavisam īpatnēju ūn dziļi nozīmīgu mīlestības pro-

blēmā. Tā, piem., pirmais runātājs Fedros uzsver

apbrīnojamo mīlestības (Erosa) varu, caur kuru vie-

nīgi cilvēks spēj ziedot savu dzīvību otra labā. Otrais

runātājs Pauzānijs izšķir debešķīgo un ikdienišķo mī-

lestību. Aristofāņs ceļ priekšā tik ļoti zīmīgo mīlestī-

bas ilgu un meklēšanas simbolizējumu, pēc kura pilnī-
gais cilvēks no dieviem sadalīts divās daļās jeb pusēs,
un mīlestības ilgas ir meklēšana pēc otras puses, tās

atrašana —« neizsakāma laime. Un beigās arī Eglīša
kunga referētais Sokrāta — Diotimas stāsts beidzas

īsti Platona garā — ar tikumības apoteozi, par kūpu

Eglīša kungs laikam tāpēc neko nemin, ka tas lāgā
neietilptu viņa aizstāvētā uzskatā.

Tā nu man liekas, ka Eglīša kungs faktiski pa-

visam nav ņēmis Platona ildejas viņa «ideju kopībā",
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kā viņš to gan beigās apgalvo un mans Platona kā

stipra tikumības aizstāvja raksturojums ne caur ko

nav vājināts.
Uz dažām sīkākām lietiņām Eglīša kunga rakstā

neatradu pietiekoša iemesla atsaukties.

Beigās vēl gribētos dažus vārdus minēt tai tiku-

mības lietā pro domo sua. Tā kā par tikumību ru-

nāt šos laikus nav pavisam moderni, tad dažs labs

varētu mani jau tāpēc vien, ka man pie šīs lietas tīri

nejauši nācās vairākkārt pakavēties, noturēt vai jau

par tīri šablonisku morālistu. Man nav nekādas va-

jadzības šai lietā savas kārtis slēpt, un tā kā vienu

no savas praktiskās tikumības visaugstākiem princi-

piem varu diezgan īsi formulēt (un to kāds cienīgāks

jau agrāk padarījis), tad te viņš ir: mums jācenšas
cik vien iespējams pēc tā, lai nekad mēs līdzcilvēku

neuzlūkotu kā līdzekli, ne materiālās attiecībās (tajā

prasībā ietilpst viss sociālais problēms), ne garīgās

(tajā ietilpst viss individuālās pašnoteikšanās un ga-

rīgās brīvības problēms), — bet aizvien kā mērķi.

Tādēļ, piem., Nīcši es atzīstu tiktāļ, cik viņš sekmē

personības padziļināšanu, bet noliedzu viņu no tās

vietas, kur šī personības padziļināšana tiek prokla-
mēta uz citu personību rēķina. Tādēļ arī Eglīša

kunga devīzē «absolūtā brīvībā absolūtā pilnība", ka-

mēr mēs esam cilvēciskās sabiedrības locekļi, es ne-

kad cita nekā nedzirdēšu, kā labākā gadījumā tukšas

skaņas.

Piezīme. Ja Eglīša kungs atrastu par vaja-

dzīgu domu izmaiņu vēl turpināt, tad ļoti vēlētos, lai

viņš savus aizrādījumus un pārmetumus rezumētu

stingri noteiktās tēzēs.
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Recenzenta piezīme.

Eglīša kunga teicamā sajūsmība par zināšanām,

analizēs un loģikas skaidrību, kā arī atzīstamā puķoto
frāžu un diletantisma nosodīšana no jauna liek cerēt,

ka nākotnē, kad visi šie viņa vēlējumi būs tuvāki

īstenībai, ar viņu būs jo patīkami satikties katram

lietišķības cienītājam.
Bez šaubām, Eglīša kungam nāksies piedzīvot

vēl dažu labu pārsteigumu un vilšanos, kā, piem., to,

ka zinātnes patiesība nav vis tikai viena, bet katrā

laikā sava (nebūtu nu gan pārāk daudz prasīts, lai

viņš jau tagad to zinātu). Šī parādība novērojama
visās zinātnēs, un nav tādas zinātnes, kurā kaut kāds

uzskats jeb teorija pēc īsāka vai garāka laika sprīža
«nenovecotos". Piedzīvojumi rāda, ka starp īstiem

zinātņu vīriem tas nebūt nemazina cienību pret zi-

nātni. Tikai naivais lajs prasa no zinātnes absolūto.

Kā visai populāru piemēru varētu pievest zinātnes

uzskatus par matēriju. Necik tālā senatnē atomu

teorija bij «vienīgi pareizais" un pēdējais zinātnes

vārds. Kas tagad viņai vairs tic! Tās vietā nāca

elektronu teorija. Atkal «vienīgi. .." v. t. t. Bet nu

jau arī to sāk apdraudēt kaut kāda tur ētera virpuļu
teorija un diez kas vēl. Ja nu empiriskās zinātnēs

var tik straujas maiņas notikt un «vienīgi pareizās"

patiesības tik nepastāvīgas, cik vairāk tad tādās tīri

intellektuālās disciplīnās, kāda, piem., lit. vēsture un

kritika, kurās viens pilnīgi valdošs uzskats, kā, piem.,
atomu teorija, savā arodā līdz šim pavisam nekad

vēl nav spējis nodibināties. — Tiem, kas par šādām

lietām interesējas un it sevišķi Eglīša kungam ieteicu

palasīties tādu jau diezgan populāru darbu, kā, piem.,
Puankarē «Zinātne un hipotēze" (iznācis arī krievu
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un vācu valodās). Tad viņi vairs ar nopietnām se-

jām un it kā citus pamācot neatkārtos naīvitāti —-

zinātnei tik viena patiesība. — Šos aizrādījumus lū-

dzu uzskatīt kā atbildi uz Eglīša kunga pirmo tezi.

2) Kas attiecas uz otru tezi un viņas paskaidroju-
miem, tad arī tie no jauna apstiprina manu pārlie-
cību, ka jau viņreiz no manis returnētais kompli-
ments par neiedzīvošanos Platonā ir nonācis pēc pie-
derības. — Par Eglīša kunga paskaidrojumu, ka Pla-

tona «Likumi" mūs interesējošā jautājumā esot uz-

skatāmi kā kompromiss starp neaizsniedzamo sievu

kopības ideālu un pagrimušo dēmokratiju, — no-

pietni nenākas runāt. Pietiek, ja atzīmēju, ka «Li-

kumos" Platons noteikti saka: tikai pie barbariem

valdot nelikumīgā Afrodīta. Kādu atsaukumu tad

Eglīša kungs vēl vēlas? — Mēģinājums sadalīt «Sim-

poziona" personas pēc Sokrāta — Kaliklesa dialogu

pārauga pozitīvās un negātīvās attiecībā pret Pla-

tona paša uzskatiem, pavisam nepareizs. «Simpo-
zionā" katrs no runātājiem izsaka arī kādas pozitī-
vas Platona domas par mīlestību, apgaismo tās pašas
lietas būtību no dažādiem redzes stāvokļiem caur

savu individuālo prizmu: To dara arī Pauzānijs,
kurā Eglīša kungs redz tikai pederastu. Bet Pauzā-

nijam pieder arī sekošie vārdi: «Ne- katra mīlestība

(Eros) skāista un cildināšanas cienīga, bet tikai tā,

kas skubina mūs skaisti mīlēt. — — Un nekrietns

ir tas zemiskais mīļotājs, kas miesu mīļo vairāk nekā

dvēseli; viņš arī nav pastāvīgs, jo. viņš nemīl pastā-

vīgu lietu un ar zūdošo miesas skaistumu (ziediem),
kurus viņš mīlēja, pazūd arī viņš pats un aizmūk, pā-

rnesdams kaunā savas daudzās runas un solījumus.
Bet kas mīļo dvēseli, kura ir laba, paliek pastāvīgs
visu mūžu, jo viņš ir sakusis ar pastāvīgo." —Tā

Platons nebūtu licis runāt savam pretiniekam. To

sapratīs katrs, kas daudz maz Platonu pazīst. Pla-

tona attiecības pret pederastiju ir jautājums, kuru

iztirzāt lielas publikas priekšā neatrodu par iespē-
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jamu. Interesenti kaut kādu ieskatu par to var atrast

kauču pie Šopenhauera (man acumirklī nav cita avota

pie rokas) — Welt als Wille v. Vorstellung, 2. Band,
4. Buch, Kapit. 44, .Metaphvsik der Geschlechtsliebe,

Anhang. — Tas arī Eglīša kungam sagādās pārstei-
gumu. Tomēr Platona gala vārds šai jautājumā at-

rodams viņa pēdējā darbā — «Likumos". — Diotima

ir ne vairāk, ne mazāk «mistiska", kā kaut kura ņo

daudzām Platona dialogu personām. Viņas nozīme

jau pietiekoši apstiprinās ar to, ka Platons atradis

par vajadzīgu viņu ievest un likt tai mācīt Sokrātu,

mīlestības gudrībās. Viņa tā tad nostādīta kā pirm-
avots, no kura Sokrāts šai jautājumā savas atziņas
smeļ, un taisni tas, uz kurām atsaucas Eglīša kungs.
To neminēt neatrodu par korrektu. —

3) Likums — uzlūkot līdzcilvēkus ne par līdzekli,

bet par mērķi — Eglīša kungam liekas naidīgs kul-

tūrai, jo caur to zūdot katrs cilvēku vērtības prin-
cips. Redzams, personīgu vērtību Eglīša kungs bez

tirannisma nemaž nespēj iedomāties. Man, turpretim
liekas, ka šis uzskats nav kulturālāks un nopietnāki

ņemams, kā tā «lauvas" jeb «pārcilvēka" uzskats,
kas. teiksim, atnācis pilsētā un pārliecinājies, ka tur

nedrīkst citu namos logus izdauzīt, kad viņam tas»

gars to liek, teiktu, ka. pilsēta tāpēc naidīgā kultūrai

un ka tajā nevar individualitāti attīstīt. Materiālās

un tīri fiziskās attiecībās šāda lauvu filozofija gan

pa lielākai daļai tagad pārvarēta, bet garīgā?, kā re-

dzams, viņa vēl stāv ziedos. Ja to attaisno, nosau-

cot par «dabas iekārtojumu";, tad kādēļ neattaisnot

kā dabas iekārtojumus visus tos, no kuriem citas

individualitātes nav drošas visdažādākās attiecības?

Arī iznīcinot to, netiek iznīcināti nekādi augstāki
dabas un gara mērķi, bet tikai viena barbarisma at-

lieka. Kultūras cilvēkam, kam vārds sāp vairāk nekā

sitiens, taču vieglāki pieciest, ja izdauza viņa logus
nekā ja iebrūk viņa garīgajā pasaulē. Un katrs Ceisa

akts, kas pamatots tikai uz varu, ir tāds iebrukums.
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Tādēļ arī katram pret to jo stingri jāuzstājas. Tā-

dēļ arī Eglīša kunga mīlestība uz Geišu mūsu laikos

var palikt gan traģiska, bet nekad tāda, kas spējīga
radīt kaut ko dzīvē nozīmīgu. Ir taču pazīstama lieta,

ka pie pašiem grieķiem Ceiss, šis dievs, kurš, kā

Dr. Maurenbrechers pareizi piezīmē, bij netikumī-

gāks par cilvēkiem. — ētiski bij jau sen miris, ka-

mēr reliģiski-mītiski vēl dzīvoja nejūtīgākajās tautas

masās, apmēram tāpat, kā mūsos pēc Kristus dzīvo

vēl Jave. No tā jo skaidri redzam, cik absolūti bez-

sekmīgiem jāpaliek Eglīša kunga pūliņiem mūsos šo

monstrumu taisni ētiski vēl atdzīvināt. Ceisa varoņ-

darbs — Prometeja piekalšana pie klints, tā Prome-

teja, kurš palicis par visas cilvēces garīgās un tiku-

mības varonības simbolu — ir pilnīgi pietiekoša ga-

rantija, ka ne zem kādas kontrbandas to vairs ne-

ievedīs mūsu apziņā. Un tomēr nekas nav nepama-
totāks, kā teikt: ar to atņemta iespējamība kļūt par

varoni! Prometeja garīgo varonību nekāda Ceisa pat
visrupjākā varmācība nespēja salauzt. Un tomēr Pro-

metejs nebija valdītājs, apspiedējs, bet raisītājs, pa-

līgs — visdziļākā, visskaistākā vārda nozīmē. Lūk,

kur mūsu īstākais un cienījamākais varonības pa-

raugs! Vārdi, kurus jau Aischils liek savam Promete-

jam vērst pret varmāku Ceisu, ir tagad gaisā dzirdami

stiprāk, kā jebkad:
No krišanas nekas to nespēj glābt. —Arto no

savas puses beidzu domu izmaiņu šai lietā.
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"Pilsētas dzeja."

I

Kopš dažiem gadiem literāriskā kritikā bieži dzir-

dams dīvains un diezgan amizants vērtēšanas veids:

kā rakstnieka sevišķu nopelnu, caur kuru it kā jau
būtu garantēta un neapstrīdama viņa ražojuma lielā

nozīme, mēdz uzsvērt to, ka viņš, lūk, savā darbā

vielas un sižetu ziņā esot apstrādājis kaut ko pavisam

jaunu. Naivajam lasītājam ar to ar it kā teikts:

lūdzu vairs ne druskas nešaubīties! jeb jūs iedroši-

nāsities ar necienību raudzīties uz to, kas tagad taisni

tas — visjaunākais! Un lasītājs sajūt, ka tas ir sprie-
dums bez apelācijas tiesībām.

Vārdam „jauns" jau nu bez šaubām vienmēr ir

bijusi burvīga skaņa. Un ir jau arī dzīvē lietas,
kurām tas tiešām augstākais kritērijs, tā, piem., pār-
tikas preču tirgus produktiem. Arī sensacionālo ziņu

medinieks — žurnālists dzīvo tādā psīcholoģijā: tas

tagad tas visjaunākais! lūdzu piegriezt vērību! Līdz

nākamajam rītam tas vairs nebūs visjaunākais, bet

parīt būs jau kaut kas tāds, par ko vairs neviens nekā

nezinās! — Te varbūt tas tā dabīgi un vajadzīgs. Bet

kad šo tirgus un sensacionālo ziņu ķērāju psīcholo-
ģiju sāk ievest literātūras vērtēšanā, tad nebūs ne-

vietā apzīmēt to kā literātūras profanāciju, kas tiek

piekopta vai nņ aiz dziļāku ieskatu trūkuma, vai lēt-

ticīgu cilvēciņu muļķošanas nolūkā. Un tiešām: nav

taču pasaulē tādu mūļķību un literārisku aplamību,
kas savā laikā kādreiz nebūtu bijušas gluži un pavi-

sam, pavisam jaunas! — Ar to nebūt nav teikts, ka

vielas izvēlē rakstnieks lai būtu kaut kādējādi apro-
bežots. Ja viņa individuālā īpatnība to prasa, lai
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viņš ņem vielu kādu ņemdams; tikai darbs vērtējams
ne pēc vielas, bet pēc apstrādā juma. Un tas jau arī

vairs nav nekāds noslēpums, ka taisni tie, kas ne-

strādā dienas sensācijai, bet mūžiem un tālajām nā-

kotnes paaudzēm, — ka taisni tie vismazāk vērības

piegriež tām «visjaunākajām" vielām. Tie, gluži

otrādi, vismīļāki pievēršas tam, ko laiku plūdi nav

spējuši aizskalot. Ar diženas personības neizdzē-

šamo zīmogu katra viela — arī tā visvecākā — kļūst
jauna un iegūst nezūdošu vērtību. Tā Fausta le-

ģenda jau priekš Ģētes ir tikusi apstrādāta gandrīz
no kādiem 200 autoriem. Tas nebūt neatbaidīja Ģēti
laist to caur savas personības prizmu. Un lūk —

visvecākais kļuvis par visjaunāko un vēl daudzus gadu
simteņus cauri paliks par tādu.

II

•; No «jaunajām" literāriskām vielām kopš pagājušā

gadu simteņa beidzamā ceturkšņa visbiežāki top ci-

lāta «pilsēta". Vispirms pilsētas dzīves straujais ne-

mierīgais ritms pretim lauku dzīves idilliskam mie-

ram un vienmuļībai; tad — pilsētnieku saraustītā un

komplicētā psīcholoģija pretim laucinieka psīcholo-
ģijas viengabalībai un vienkāršībai; un beidzot: ar

savu ārieni, savu mākslīgo veidu dažādību urt plastis-
kumu pretim brīvajai dabai un viņas veidiem. Pilsē-

tas nozīmes pieaugšana mūsu garīgajā dzīvē ir pil-

nīgi dabīga un saprotama: cīņa dēļ eksistences, kura

kļūst jo dienas intensīvāka, aizvien vairāk pārceļ sa-

biedriskās dzīvēs smaguma centru no laukiem pilsētā.
Dabīgi, ka arī pilsētai rodas savi mākslinieki un dzej-
nieki. Tas jau arī noticis: lielākām tautām, kā krie-

viem, vāciēm, frančiem — ir jau tiešām savi «pilsētu

dzejnieki" ar diezgan īpatnējām garīgām fizionomi-

jām. Cik tālu ņu šie dzejnieki smeļ vielu saviem

darbiem galvenam kārtām no cilvēka psīcholoģiskās
dzīves, tad jāsaka, ka viņi jau radījuši diezgan daudz
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interesanta, kaut gan pašam iedalījumam — pilsēt-
nieka psīcholoģija un laucinieka psīcholoģija —

stingri ņemot, ir tikai relatīva nozīme: galvenais te

taču nav ne tas, ka tēlotā persona pilsētnieks, ne tas,

ka viņa laucinieks, bet tas, ka viņa cilvēks ar visām

cilvēciskās dabas pamatīpašībām. Tam pašam cil-

vēkam mūža vienā daļā var būt tīri laucinieka psī-

choloģija, bet otrā tas ( ja viņam vien piemīt zināma

garīga elastība) tipisks pilsētnieks.
Citādi tas stāv ar to dzeju, kur pilsētu ņem kā

tīri estētisku fenomenu. Sajūsminātie pilsētu dzej-
nieki šai ziņā grib būt it kā kāda augstāka un pilnī-
gāka skaistuma kultivētāji un nereti mēdz ar zināmu

pārākuma apziņu noskatīties uz idilliskiem dzejnie-
kiem — lauciniekiem (ne pēc dzīves vietas, bet māk-

slinieciskās izteiksmes). Viņi tura zem savas cieņas
dziedāt par zaļām druvām un puķotām pļavām (tas
taču tik naīvi un sentimentāli!), bet gan par trotu-

āru un ielas bruģi; ne par zvaigznēm, bet elektris-

kām lampām; ne par tumšzaļajiem egļu torņiem, bet

par melnajiem fabriku skursteņiem; ne par gana

trallināšanu birzē, bet par lokomotīves vai automo-

biļa pūtieniem putekļu virpulī. Un iespējams jau tas

tiešām ir: Kā sniega, mākonis apklāj ar baltu sniega
kārtu visu, kas gadās zem viņa ceļā, tā arī dzejnieks
var projicēt savu dzejisko sajūsmu uz kuru katru

priekšmetu. Bet kā estētiskā ziņā nav vienalga, vai

sniegs sabiris uz sētas mietiem vai zaļajā egļu me-

žiņā jeb bērzu vijīgos zaros, — tā arī nav vienalga,
uz ko dzejnieks projicē savu dzejisko jūsmu. Te nu

neviļus uzmācas jautājums: kura dzeja tad nu ir pā-
rāka? kura viela pateicīgāka, pieņemot, ka viņu ap-

strādātāji vienādi spējīgi? Atbildēt uz šo jautājumu
varēs tikai tas, kas pietiekoši pazīst abas dzīves, kam

pietiekoši daudz smalkjūtības un asa skata estētis-

kās analizēs. Tā kā pašiem bulvāru dzejniekiem šo

lietu parasti trūkst, tad arī diezgan nenozīmīgi klau-

sīties viņu spriedumos. Bez šaubām — šis ir estē-
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tisks problēms, kurš pamatīgu un nopietnu pētījumu

cienīgs. Varbūt nākotnē tādi arī radīsies; bet par

viņu gala iznākumu arī jau tagad patiesībā nevaja-
dzētu būt šaubām: cik krāšņāka ziedoša lauku taka

par pelēko trotuāru, zvaigžņotā debess par elektrisko

lampu jucekli; zaļš vēja locīts koks par stingo no-

kvēpušo fabrikas skursteni; cik augstāki — beigās —

stāv mūžīgi mainīgais pār sastingušo, dzīvais pār ne-

dzīvo, — tik augstāki mūžam paliks dzīvības radī-

tāja daba par dzīvības maitātāju pilsētu, dabas estē-

tiskā vērtība par pilsētas estētisko vērtību, dabas

dzeja par pilsētas dzeju (pie dzejnieku vienādām spē-

jām). Varētu izvest vēl citas interesantas parallēles,
tā piem.: dabas estētiskai baudai, dabas mīlestībai un

dziņai tuvināties tai nav nemaz robežu — šis tuvums

var pāriet pavisam īpatnējos, apbrīnojami dziļos un

vērtīgos dvēseles pārdzīvojumos, ko parasti dēvē par

„dabas mistiku", kura lielākā vai mazākā mērā bijusi

pazīstama visiem īstiem mākslas ģēnijiem. Bet vai

kādreiz radīsies arī ielas bruģa, laternu stabu un

tramvaju mistika, par to stipri jāšaubās. Un bei-

gās: spējas, kas kristallizē cilvēka dvēselē dabas skais-

tuma izjūtas, kas valda taisni par šīm estētiskām aso-

ciācijām — tās nav zināma cilvēka individuālais iegu-
vums vien, tās pamatojas dziļāki, zem skaidrās ap-

ziņas sliekšņa, tās ir mantojums no daudzām iepriek-

šējām paaudzēm, kas aizvien stāvējušas kontaktā ar

dabu. Pilsētnieka dvēselē pilsētas «skaistumu" izjū-
tām nevar būt šāda dziļa pamatojuma un rezonances

jau tāpēc vien, ka pilsētnieki, kā jau tas vispār pazīs-

tams, nedaudzās paaudzēs (4—5) izmirst. Šeit, tā tad

viss notiek, tā sakot, tikai dvēseles virspusītē. Tādēļ

arī visai specifiski «pilsētas dzejai" viena no visgal-

venākajām un neiztrūkstošām iezīmēm ir taisni —

viņas paviršība. Cilvēka garīgās dzīves paseklināšana
un noplicināšana — tā, varbūt, viņas lielākā misija.
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111

Kā šādu «pilsētas dzejas" paraugu mūsu literātūrā

varētu minēt kādu nesen iznākušu A. Švābes dzejo-
jumu*). Šī dzejojuma galvenais svars pastāv iekš

tam, ka arī viņā ir mēģināts pilsētu izmantot kā estē-

tisku fenomenu. Tādēļ no principiālās puses viss

augšā teiktais ir attiecināms arī uz A. Švābes «Pil-

sētu". Idejas, ko autors pūlas savā dzejojumā iepīt,
ir tik tendenciozas un banālas, ka neatrodu par va-

jadzīgu pie tām uzkavēties. Par A. Švābes rakstnie-

cisko individualitāti vispār būtu jāsaka, ka viņa pie-
der pie tā estētiski un idejiski sajukušo rakstnieku

tipa, kuriem noskaidroties un sevi atrast laikam nāk-

sies ļoti grūti. Kā spilgtākos šī tipa priekšstāvjus
mūsu literātūrā no jau pazīstamākiem rakstniekiem

varētu minēt Kārli Jākobsonu lirikā un Andreju Upīti

ēpikā. Par Švābi pagaidām grūti teikt, vai viņš vai-

rāk liriķis, vai ēpiķis — viņš balansē starp Jākob-

sonu un Upīti; no viņa varbūt varētu iznākt šo abu

sintezē, ja Jākobsons nebūtu intimāks un Upīts glu-
dāks par viņu. Kā šiem abiem, tā arī Švābem ne-

pieciešami vajadzīga labi trokšņaina un ekstrēmos

izplūstoša «strāva", kurai līdzi peldēt. To viņš, bez

jau pārāk apdilušā urravu dēmokratisma liekas at-

radis vairāk modernā «pilsētas dzejā". Kā šiem

abiem, tā arī Švābem brīžam pilnīgs paškritikas trū-

kums un banalitātes kults. Kā šiem abiem, tā arī

Švābem nesavaldāma tieksme uz daudzražību. Bet

kā tie abi nav tomēr bez talanta, tā arī Švābe. Viņa

«Pilsētas" prologu, piemēram, jāatzīst par diezgan
veiklu un baudāmu dzejas fragmentu, kaut gan Ver-

harna iespaids pārāki redzams. Bet pēc tā tūliņ nāk

nodaļa, kuru komiskām (zināms, nopietni domātām)

*) A. Švabe. Pilsēta. Gūstekņa dziesma. Raņķa izdevuma,

Rīgā, 1913. 80 1. p. Maksā 40 kap.
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un nepareizi veidotām gleznām un salīdzinājumiem,
dažādām neveiklībām, banālitātēm un rupjībām gan

reti kāds varēs pārspēt. Te daži piemēri-, pilsētas
debesis „ar melnām skursteņrokām (?) saslaucītas

Un asiem torņu pirkstiem izbakstītas" (!). —

„Atrimpa? (?) «brīvām plūdu krūtīm uzliek akmens

korsetes" (!) un viņa „zvīņu pavalstniekus Kā no-

ziedzniekus Cit pēc cita ķer Un vienā auklā ver —

Lai saulē balojas ..
." Un pašam tam «Atrimpam"

arī iet dikti švaki, jo viņam «sasmalstītās alus par

dibenes ūn samazgas Un fabrikgrāvju sapuvušas

smirdoņas Pār baltiem putu pleciem lej Kā piedzē-
rušai sievietei..." Ar līdzīgiem dzejas ziediem un

aklas fantāzijas darinājumiem (tie vietām iet pat tik

tālu, kā „... pazemīgās zelteņacīs visnetīrākās kā-

jas (!!) katrs garāmgājējs skalot var") grāmata tik

bagātīgi pušķota, ka no nedaudziem citātiem vien la-

sītājs tomēr dabūs stipri nepilnīgu ieskatu. Tādēļ
tiem, kas par šādām lietām interesējās, jo dzīvi ietei-

cams iegādāties pašu oriģinālu. Uz mani personīgi
šī brīnum progresīvā «pilsētas dzeja" atstāja tik stipru

iespaidu, ka beidzot viņu lasīt man prātā ienāca kāds

sen aizmirsts pants nO kādas vecās, vecas dziesmu

grāmatas, kuru bērnu dienās tiku redzējis un arī la-

sījis. Tas skan:

Tu redzi, kā man gadās,
Ka skauģi ap man badās,

Tie iedur pašās nabās

To trītu nāves dzeloni.

Šis pants ir ticis savā laikā dziedāts baznīcā pie

ērģeļu skaņām, varbūt mitrām acīm. Un ja tā, kādēļ

tad lai mūsu „īšti progresīvajiem" lasītājiem nesāktu

sirds straujāki pukstēt lasot A. Švābes dzejas ziedus,

kuros taču tik daudz «progresa"!
Ja, cik žēl, ka pievestā panta autors, šis daudz ap-



283

sološais dzejnieks, tik agri nomiris! Vai no tā neva-

rētu iznākt A. Švābem īsts sirdsdraugs un cīņas
biedrs!

Beigās vēl jāpiezīmē, ka pārrunājamais kliedzoši

diletantiskais darbs jau reiz ticis nodrukāts „Domās",

tai pašā žurnālā, kurā nāk vesela virkne apcerējumu

par to, kā cīnīties pret diletantismu.
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J. Lapiņa priekšlasījums par J. Raiņa
"Pūtvējiņi."

(Riteņbraucēju biedrības zale, 3. janvāri.)

J. Lapiņām kā nākamam kritiķim (cik man bijis
izdevības ar viņu iepazīties) ir divas ļoti vērtīgas īpa-
šības. Pirmkārt, viņam plaša izjūtu (psīchisko pie-

dzīvojumu spēju) skala — no krasā reālisma dzīvē un

rakstniecībā līdz kūsājošam romantismam un pat
misticismam. Otrkārt ■— viņam piemīt atzīstams go-

dīgums. Rakstot pa lielākai daļai kreisos orgānos,

viņš tomēr paliek uzticīgs sev un neatdodas aklā par-

tijas kalpībā. Tikai piektdienas priekšlasījums at-

stāja pa daļai tādu iespaidu, it kā viņš būtu no zinā-

mas puses priekš šī priekšlasījuma iedvesmots. Tā-

dēļ runātājs ne reti nonāca vai nu pretrunās ar sevi

pašu, vai neērtā stāvoklī.

Mūsu lasītājiem jau ir pazīstams Raiņa jaunās
drāmas saturs un viņā aizkustinātie problēmi (skat.
„Dz. V." 1913. g. 295. n.). Tādēļ atzīmēšu šeit tikai

to, ko runātājs vai nu deva jaunu, vai citā apgaismo-

jumā.
Sākumā runātājs plaši aizrāda: lai varētu pareizi

sanrast drāmas raksturus, jāpazīst vēsturiski tas laik-

mets, kurā domāta drāmas darbība. Kurš ir šis

laikmets? Diemžēl — runātājs to nevarēja noteikti

pasacīt. Daži domājot, nesenā pagātne, daži — se-

nāk. Runātājam pašam liekas: tai laikmetā, kad vēl

nav bijusi galīgi izbeigusies līgavu laupīšanas paraša.
Tiek pievesti vairāki pierādījumi, kuri tomēr nekā

nepierāda. Runātāju, redzams, spiež uz to labā

griba: glābt nekonsekvento, mākslinieciski vāji izvesto

un autora paša nolūkiem nederīgo Uldi. Tomēr vainu
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uzgriezt līgavu laupīšanas laikmeta iespaidiem nav

gluži nekāda pamata. Rainis taču veselus divus cē-

lienus pilda ar speciāliem precību ierašu tēlojumiem.
Drāmas visi 5 cēlieni ir viena precību diena! Jā, bet

šī ātrā Ulda izšķiršanās — tikko Barbu redzējis,

tūliņ tai pašā dienā viņu arī līdzi ņemt — arī esot

pierādījums, ka toreiz šādas ātras, it kā mazliet mīk-

stināta laupīšanas veida precības vienīgi bijušas pa-
zīstamas. Bet Zani Uldis sarunājis jau pērnajā gads-

tirgū! Tā tad vismaz jau kādu gadu! Pats Uldis ne-

mitīgi dzied: «dzersim kāzas trīs dieniņas!" Zane

savukārt saka uz Uldi: «kalnā leju iestāvēju, ar te-

vīm runājot." Vēlāk arī runātājs pats atzīst: «bildi-

nāšana notiek ļoti ceremoniāl i". Tā tad ti-

pisks un pašos ziedos stāvošs precību laikmets, un viss

izgudrojums gluži bez kāda pamata. Bez tam jāsaka,
ka visa šī apokalipsiskā minēšana nav to pūļu vērts,

iznāk pat smieklīga. Ja taisni laikmetam še tik liels

svars un tā zināšanā slēpjas visas drāmas pareizās

saprašanas atslēga, tad autora paša pienākums bija
to noteikti atzīmēt, kā tas parasts visās vēsturiskās

drāmās. Bet ja autors to aizmirsis, tad tiem, kas

drāmas pareizā saprašanā vistuvāk ieinteresēti (šai

gadījumā Jaunā teātra komisijai, kura arī šo priekš-

lasījumu sarīkoja), vajadzēja to dabūt no autora

skaidri zināt. Autors taču dod sīkus aizrādījumus par

drāmas inscenējumu, dekorācijām v. t. t., tā tad tīri

ārējo pusi, — kādēļ tad viņš tik maz rūpējas par

pašu galveno — par satura pareizu saprašanu!
Tālāk runātājs dod diezgan pareizus un izsmeļo-

šus Barbas un drāmas mazāk ievērojamo personu

raksturojumus, bet tad atkal atgriežas pie nepateicīgā
uzdevuma

— glābt neglābjamo Uldi un polemizē pret
«Dz. V." recenzentu. Uldis esot spēka pārpilnais da-

bas cilvēks, kas pastāvīgi svārstoties pretējos ekstrē-

mos: no brutalitātes sentimentālismā un otrādi. Pil-

nīgi pareizi. Un taisni tādēļ arī viņš neder par va-

roni, kas spētu ziedot kādai lietai sevi visu un izvest



286

to līdz galam. Uldis neesot tā sadzēries, ka būtu

pavisam prātu zaudējis un nesaprastu vairs, ko dara.

— Nu, pirmkārt: te nav darīšana ar Ulda p rāt v,

bet jūtām; un lai tās sāktu tā funkcionēt, ka par

padarītā sekām vēlāk pats darītājs negrib ne dzirdēt,

nebūt nava vajadzīgs piedzerties līdz galīgai nesama-

ņai. 2) Pats autors Didzim liek Ulda «stāvokli" pa

pusdienas laiku diezgan augsti novērtēt: «nedzer, ne-

dzer, izdarīsi vēl kādu muļķību!" Tālāk runātājs uz-

sver: pašās beigās taču Uldis esot skaidrā prātā, — tā-

dēļ jāņemot nopietni. Cik uz mata no pusdienas līdz

krēslai piedzērušais var palikt skaidrs vai neskaidrs,

to izpētīt nav mana speciālitāte. Nava arī tas vaja-
dzīgs: drāmas.vērtība atkarājas ne no kaut kādas ie-

domātas varbūtības, bet no skaidri motivētas darbī-

bas un mākslinieciski pārliecinoša tēlojuma. Beigās

arī pats runātājs atzīst savus glābšanas mēģinājumus

par veltīgiem: ka Uldis tiešām būtu spējīgs Barbas

dēļ nāvē iet, kā autors drāmas beigās liek viņam pa-

sludināt, tam nu gan ticēt nevarot. Te tad arī sabrūk

visas iepriekšējās pūles: ja cilvēks grasās kaut ko

darīt, par ko mēs skaidri zinām, ka viņš to neizdarīs,

negribēs to izdarīt, — tad taču tā ir komēdija, ne

traģēdija.
Ja tā nebija pārskatīšanās, tad tas neķorrekti, ka

runātājs, pievedot taut. dziesmu piemērus no autora

izlietotām precību dziesmām, lasīja arī Raiņa t. dz.

parodijas («Spožas zvaigznes grozījās", «Meitu māte

labunīte"). Vāja loģika bij arī atspēkojumā, ko ru-

nātājs vērsa pret «Dz. V." recenzenta Rainim taisīto

pārmetumu par tautas dziesmu plucināšanu: Rainis,

iesprausdams t. dz. pantos šur tur pa savai rindai,

pierādot, ķa viņš spējīgs dzejot gluži tāpat, kā tautas

dziesmas sacerētājs. Bet ja kāds iespraudīs Raiņa

pantos šur tur pa savai rindai, vai tas arī būs pierā-

dījis, ka viņš spējīgs dzejot gluži tāpat, kā Rainis?!

Vai runātājam tiešām nav skaidra starpība starp dze-

jojumu un parodiju? :— Pašās beigās runātājs dod
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Raiņa rakstnieciskās darbības vispārīgu raksturo-

jumu, ar kuru grib izskaidrot un attaisnot; kādēļ
„Pūt, vējiņi!" iznācis taisni šāds. Nu, tur jau bez

šaubām runātājam sava daļa patiesības. Raiņa vien-

pusīgie cienītāji lai tomēr neņem man pārāk ļaunā,

ka arī še aizrādu uz kādu paslēptāku cēloni, kādēļ

„Pāt, vējiņi!" iznācis stipri pavājš darbs: tā ir viņu

pašu vaina! tās ir sekas no viņu pilnīgi nekritiskas

izturēšanās pret Raiņa darbiem, kura beidzamos ga-

dos jau pieņēmusi noteiktu māņticības kulta raksturu.

Tā ka visās tais slavas dziesmās, kas Rainim tiku-

šas dziedātas no zināmas grupas priekšstāvjiem (Ro-

berts, Krauja, Antons v. c), ir tik daudz gara naba-

dzības un specifiskas muļķības, tad jau pavisam ne-

varēja domāt, ka Rainis tās nopietni ņems. Drīzāk

bij jādomā, ka Rainis darīs tāpat kā savā laikā darīja

Donatello, kas ajzgāja no Paduas uz Florenci tik tā-

dēļ, ka paduieši prata viņu tikai akli un muļķīgi
vēt un dievināt, kamēr florentieši viņu mazāk slavēja,
bet stingri un lietišķi kritizēja, caur ko, tad arī bija

garantēta viņa tālākā attīstība. Tagad tomēr izrādās,

ka esam pārrēķinājušies. — Dievs labi dar' ko darī-

dams un Rainis labi raksta ko rakstīdams. Un ja ga-

dās vietas Raiņa darbos tik pretrunu pilnas, nekon-

sekventas vai kļūdainas, ka pat vissajūsmiņātākie pie-

kritēji nevar ar tām nekādā galā tikt (piem., dažas

vietas „Ugunī un Naktī", tāpat arī „Pūt, vējiņi!"), —

tad Rainis var. justies tomēr pilnīgi drošs, ka neviens

neteiks: te ir kļūda vai nepilnība, — bet tad iesāk-

sies viena apokalipsiska minēšana: kas te īsti varētu

būt domāts? un vai taisni te nav pavisam kaut kas

sevišķs, noslēpumains, pat pravietisks, simbolisks?

Un mēs redzam, ka šāda minēšana jau iesākusies arī

ap „Pūt, vējiņi!" kļūdām, kā to gaiši rādīja arī J. La-

piņa priekšlasījums.
Nē, draugi! tā tam gan vairs nevajadzētu tālāk iet!

Lai nedomā, ka man Rainis (kā mākslinieks) nav

mīļš. Tomēr —r „mīlu Platonu, bet patiesību vai-
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rāk." Un pie šīs lietas ilgāk uzkavējos tikai tāpēc,
ka tam liela principiāla nozīme. Es nekad neticēšu,

ka Rainis, šis bez šaubām viens no visspējīgākiem
mūsu rakstniekiem, — nopietnāk pārdomājot, nebūtu

varējis pats atrast „Pūt, vējiņi!" galvenās kļūdas un

novērst viņas. Un tās ir šīs trīs: 1) no Ulda rakstura

un darbības jāstrīpo brutālais, vismaz drāmas

pēdējā daļā, atstājot tikai vīrišķo; 2) Uldis ne-

drīkst būt piedzēries, lai visai viņa darbībai būtu

īstas nopietnības raksturs, un 3) jāliek Uldim Barbu

atsegt un vaigā redzēt jau pirmā cēliena beigās, lai

visa tālākā meklēšana pēc viņas būtu psīcholoģiski
motivēta uh sagatavotu uz katastrofu. Bet ja Rainis

to nav darījis, tad tikai tāpēc, ka viņš nejuta sevišķas

vajadzības priekš tā. „Labs jau būs!"

Poruks priekš pasaules literātūras lielā mērā gājis

pazušanā tik tāpēc, ka latviešu garīgā atmosfēra ne-

spieda viņu viņa ģeniālās koncepcijas pamatīgāk iz-

strādāt. Un ja tagad nodibinātais māņticības kults

grib to pašu darīt ar Raini, tad neviens, kam mūsu

literātūrā mīļa, nedrīkst uz to vienaldzīgi noskatīties.

Tā ir mūsu literātūras indirektā postīšana, kaut arī

„tie nezina, ko tie dara".
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Mūsu jaunākā lirika.

Chronistam, kas visas dzīves parādības atzīmē bez

viltus un liekas prātošanas, vajadzētu par pagājušiem
Ziemsvētkiem teikt, ka tie mums bijuši neparasti ba-

gāti ar divi lietām: ar sniegu un liriku. Es lāgā ne-

gribētu ticēt, ka starp šīm parādībām varētubūt kāds

cēlonisks sakars, ne nu taisni tāpēc, ka gribētos pa-
visam noliegt mūsu liriķiem kosmogoniskas spējas; bet

tāpēc, ka dabiskāki būtu pēc tik liela siržu kar-

stuma izmešanas kosmosā nākt vienam pamatīgam

atkusnim, tā ka pūpoli sprāgst laukā, mušas un odi

atmostas un prasa: man hu? —, bet nevis 15° R., iepu-
tinātiem vilcieniem, nosalušiem deguniem.

Bet lai nu tas arī būtu kā būdams — skumji ap

sirdi man ir tomēr. Ne tāpēc, ka tas atkusnis nav

atnācis, ne tāpēc, ka dažam deguns nosalis; ne tāpēc,

ka es liriku nemīlētu, ka man piekritis tas uzdevums

par viņu recenzijas rakstīt. Piedzīvojumi man rā-

dījuši, ka tas ļoti nepateicīgs uzdevums vispār. Un

man šķiet, ka šoreiz it sevišķi. Es pacilāju te glītos

sējumus: tur Anna Brigader, Atis Ķēniņš, Kārlis

Skalbe, Plūdons, Linards Laicens . . . Bet Anna Bri-

gader taču man cienījāma paziņa un distinguēta
dāma. Pret dāmām jābūt aizvien „galantam", pret

dzejniecēm it sevišķi. Kā nu lai viņu kritizē! Ķē-
niņš un Skalbe — sirsnīgas dvēseles un man labi

draugi. Bet par draugiem taču nedrīkst pasaulei
nekā slikta stāstīt. Korifejam Plūdonim ir rokā de-

bess valstības
.. . gribēju teikt: literātūras vēstures

atslēgas. Ja to sakaitina, viņš,: kā kritiķu kritiķis,
ūz to punktu var vēl mani ierakstīt savā literātūras

vēsturē. Mīļš jauneklis ir arī Linards Laicens.

Un tāpēc man tagad skumji.
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Bet kad nu citas nekādas izejas neatrodu, tad

mēģināšu izpalīdzēties kauču tā: autohipnozes ceļā
uz kādu laiku viņus pavisam izdzēst no atmiņas vai

vismaz iedomāties gluži ko citu, tā: Anna Brigader
varētu būt kādas studentu korporācijas „fuksis",

kam sirds nesas uz pantu taisīšanu, bet kam var

arī piparus sadot pēc sirds patikas. Atis Ķēniņš —

tas kāds sentimentāls laupītāju virsnieks Vidus-

Azijā vai Leišos, kautkādā tur Potrimpa zemē. Kār-

lis Skalbe — tas dzīvo ziemeļos starp samojediem,
brauc ar suņiem un dzer trānu, bet pa augstiem
svētkim grauž saules puķes, Plūdons — tas kāds

kalēja zellis uz laukiem, kas uz ermoņikām spēlē
simfonijas, bet neprot ne lasīt, ne rakstīt; kāds saim-

nieka dēls pa svētdienām uzraksta viņa izdomājumus.
Linards Laicens — tā kāda veca untumaina šuvēja,
kas brīžam šuj pilsētā, brīžam uz laukiem, bieži no-

pūšas un klusām rīmē peršas.
Un ta nu palikšu tai laimīgā apziņā, ka neviens

man neņems ļaunā, ko turpmāk še uzrakstīšu.

I

Anna Brigader. Dzejas. Rīgā. Izdevēji: A. Va

ters, j. napa un nieari. zvi lap. p. 1 rbl. 60 kap.
Nu jau pagājis labs laika sprīdis, kopš sieviet

vispār un latviešu sieviete sevišķi ņem dzīvu aktīv

dalību augstākā kultūras dzīvē, pašā kultūras rad

šanas darbā. Ja mūsu dienās vairs nav vajadzīg
ar garām argumentācijām pierādīt, ka sievietei ne

tikvien tiesības, bet neatliekams pienākums uz šād

darbību; ja tagad katrs (izņemot dažus monstru

mus, kuru vispasaules Noāsa šķirstā dažādo Diev

Kunga kreātūru starpā, zināms, arī nedrīkst trūkt)
to atzīst kā kaut ko par sevi saprotamu, — tad to-

mēr šīs darbības novērtēšanā vēl nebūt nav panākta
vēlamā vienprātība. Daudziem, sevišķi vecākajā pa-

audzē, ir vēl dziļi iesakņojies tas uzskats, ka sievietei
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ar savu aktivitāti kulturālā radīšanā jāpierādot, ka

viņa visādā ziņā savās intellektuālās spējās līdzīga
vīrietim, un kā sekas no tā, tad viņai arī vajadzīgas

līdzīgas politiskas v. c. tiesības. Ka pirmā atsvabi-

nāšanās cīņas karstumā šāda parole varēja tikt bez

tālākas apdomās pieņemta, tas vairāk kā saprotams.

Turpretim tagad mūsu jūtīgākās ausīs tajā skan

kaut kas neīsts, mākslots, tāpat kā neīsti un māksloti

mums izliekas arī tie sievietes radītie darbi, kas

mums palikuši no pirmā, vienpusīgas aizraušanās

cīņas laikmeta. Tagad mēs vairs negribam, lai ra-

došā sieviete rāda, ka viņa garīgi tāda pati, kā vī-

rietis, bet gan lai viņa rāda, ka viņa īsta sieviete,

sieviete savā visdziļākā būtībā, vispaslēptākā dvē-

seles krociņā, visā savā apzināmā un neapzināmā

psīchiskā dzīvē. Tagad mēs zinām, ka sievietība

var būt tik pat pateicīgs, neizsmeļami bagāts un kul-

tūrāli vērtīgs veidošanas objekts, kā vīrietība. Un

tāpēc mums tagad jāpieradinās pie tām domām, ka

taisni tas sievietes radītais darbs mūsu vispārīgā
kultūrālā augšanā pats vērtīgākais, kurā izteicas vis-

tīrākā veidā sievietība, un nevis falsificēta vīrietība,

kā to līdz šim bij parasts domāt.

Latviešu sievietei jau vienmēr, no pašas sirmās

senatnes, ir mirdzējis radītājas oreols ap gaišo pieri.
(Atceraties tik sievietes lomu mūsu tautas dziesmu

radīšanā!). Bet ja mēs vēl tomēr diezgan nepietie-
koši pazīstam un saprotam latvietes dziļāko un īpat-

nējo dvēseli, tad pie tā lielā mērā vainīgs agrāko
laiku kollektīvas radīšanas veids, kurā iekrīt visas

tautas burtniecības rašanās. Un kollektīvi radītā

darbā, protams, nevar būt runa par sievietības un

vīrietības pilnīgi diferencētu izteikšanos. Tādēļ tad

arī šī problēma dziļāka izprašana kļūst iespējama
tikai mūsu dienu pilnīgi individuālās radīšanas laik-

metā. Tas liekas diezgan vienkārši saprotams (kaut

gan dažam labam, piem., Zeltmatim, vēl nenoskaid-

roti jēdzieni par robežām starp pagātnes kollektīvo
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un tagadnes individuālo radīšanu. Skat. „Dz. V."

Š7g. 8. n.).

No šāda viedokļa aplūkojot Annas Brigader

dzejniecisko radīšanu, jāsaka, ka tā mums ļoti vēr-

tīga. Man gribētos pat teikt, ka Annā Brigader ir

latvietes dvēsele izteikusies ja ne visspilgtāk, tad

katrā ziņā vistīrāk. Ja nostādām blakus citas viņas
darba biedrenes, tad nav grūti redzēt, ka tās nereti

aizraujas vai nu falsificētā vīrietībā, vai švirkstošā

jūtu eksaltācijā, vai citā kādā ekstrēmā un modes

virzienā.

Anna Brigader darbojas dzejā jau labu laika

sprīdi. Tomēr viņa nav ļāvusies aizrauties ne pa
labi, ne pa kreisi un palikusi līdz beidzamajam lai-

kam uzticīga pati sev. Tas padara dažā ziņā viņas
dzeju it kā monotonu, vienmuļīgu. Izlasot viņas

prāvo dzeju krājumu no viena gala līdz otram, pa-

liek iespaids, it kā tas būtu radies vienā vai divos

gados. Sakārtojums reljefi izceļ kādu fatāliski dziļu,
dvēseles pamatus uzvandošu centrālu piedzīvojumu
ar labi izturētu jūtu crescendo priekšā un de-

crescendo pēc tā. Caur to grāmatas lielākā daļa. da-

būjusi organiski vienojošu pavedienu, kas velkas

līdz nodaļai „Sanesāt bēdu" (200. lp. p.). Žēl, ka

dzejniece šai nodaļā par agru izlaiž no pirkstiem
šo interesanti vienojošo pavedienu un bez vajadzības

piejauc klāt savas dvēseles tapšanas .gaitu tēlojošām

•dzejām maz nozīmīgus gadījuma dzejolīšus (dāvinā-

jumus v. t. t.), kurus visus pēc galvenās, dzejnieces

'«cs
4' izsmeļošās daļas varēja labi savienot blakus

daļā, it kā pielikumā.

Tomēr arī tagad nav grūti šo galveno daļu uz-

tvert kā sevī noslēgtu, veselu. Varētu pat schēmatiski

uzmest dzejnieces dvēseles dzīves kopgleznu, kāda

tā šai galvenajā daļā parādās. Sākumā (1. nod. „Es.

jūtu") dvēsele kā saulains vasaras rīts — gaismas,

prieka, gaidu un cerību pilna.
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Katru ritu pret sauli

Eju caur magoņu lauku.

Uz visu viņa atsaucīga, jūtām bagāta un pāri plūstoša:

Es jūtu. Tūkstoš veidos

Kaut skanētu šis teiciens.

Es jūtu! Tūkstoš veidos —

Tas dzīvībai mans sveiciens.

Tik šur tur aizslīd kāda tumšāka nojauta, kā

sirmi priekšpusdienas mākonīši. Nākamajā nodaļā

(„Nemiera dienas") jau dzīve uzpūš savu salto

dvašu: .

Mana dvēsele iztrūkās un saplaka
Kā putns, kuru krīt vanaga ēnas.

Un tad iesākas likteņa neizbēgamās sāpju Un maldu

diena („Pa maldu takām").

Atradu tavu dvēseli

Kā zaļu klinti tuksnesī.

Fatāliska dvēseļu satikšanās, ilgošanās, tuvošanās.

.Untā kā atstīgota kokle es
...

Tev padodos uz dzīvību un nāvi!

Bet beigās tomēr nepiepildīšanās. Un „No ļaunā saltā

vārda, Ko sacīja mans draugs" ir visa dzīve saģiftētā,
ir saule un zvaigznes un visas ugunis izdzēstas.

Lepnuma dusmās

Kur eju un stāvu,
Nav man vairs citu

Sāpju vai domu:

Kaut nebūtu tevis,
Tik tevis!

„Bet rītus, ikrītus Možas ar mani Ilgas un jūtas
Klusas. Tik jaunas, Kā nakts rasā mirkuši ziedi

Mirdz manas dvēseles saule." Un visa sacelšanās un

lepnums un dusmas un lāsti — viss, viss tas nekā

nelīdz:
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„
Velns lai parauj to tadu!

Bet — asaras līst." (89. ī. p.).

Salauzta, slima un vientuļa, kā saltas miglas pielijuši,
tad aizmaldās dvēsele pa klusām rudens takām

(„Tīmekļu stīgas").

Kas zin, kad ziedoņrīti sārti

Aiz tumšām naktīm blāzmosies,
Tiem visi līgsmās pretī ies,

Tik nevērsies vairs mani vārti.

Atliek vairs divas nodaļas traģiskajā decrescendo:

„
Vakari" un „Sanesat bēdu".

Trīs soļi aiz mums — tā man šķiet,
Un trīs soļi priekšā -— tumsa iet.

No dienas briedīgās pilnības
Tik sāpes — sāpes vien atlikās.

Gan vēl šad tad ienāk prātā spītība un lepnums, bet:

„Lepnums pārnāca, Galvu nokāra, Rokas tukšas tam

bija. Līdz pat pusnaktij, Pāri pusnaktij Manas asa-

ras tad lija." Un: „Melniem vāliem, Bez gala, bez

malu, Bez gala, bez malu, Saplūda nakts."

Vai ausīs vēl kādreiz jauns rīts? vai rētas sa-

dzīs, vai slimā dvēsele paliks vesela? Grūti pasacīt.
Bet drīzāk ne, kā ja. Neviļus kādreiz aizmaldās taks

kapsētas vientuļā stūrī, kur zem sarkana rožu krūma

guļ mīlestības ārprātā mirušais, kas 20 gadus nav

pazinis ne draugu, ne radu.

„Tik mulsis par mīlestību

Man vaigi asarās bāl.

Ko stāvu še, ko gribu?
Sveiks, sveiks, tu mīļotais brāl!"

Lūk, šīs ir dzejnieces dvēseles stāsta galvenās kon-

tūras. Protams, pa starpām pinas arī citi motīvi —■

sabiedriskie, reliģiskie, daba, ikdienības idille, ceļo-

jumi, beigās pat paprāto jumi („Akoti"). Bet vērī-
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gam skatam tie nespēj aizsegt galvenās kontūras.

Un taisni šīs galvenās kontūras atrast un acīs pa-
turēt ir nepieciešami katram Annas Brigader dzeju

lasītājam. Citādi visas viņas izirst laba vidusmēra

dzejoļos, starp kuriem šur tur pamirdz spilgtāki pa-

raugi. Tomēr tādu, kas atsevišķi ņemti paši par sevi

ar patstāvīgu izveidojumu vai pat liriski koncen-

trētu fabulu atstātu noslēgtu un paliekamu iespaidu,
— tādu nav daudz. Dzejniece laikam apzinīgi arī to

nebūs gribējusi, jo šos līdz patstāvīgām personībām
koncentrētos veidojumus viņa izstrādā citā dzejas
nozarē — drāmā. Viņas lirika nav šķirama no vi-

ņas „es". Atsevišķie dzejolīši ir tikai dažādi krāsoti,

ne ar ko sevišķi acīs nekrītoši mozaīkas akmentiņi
vienai lielai gleznai — dzejnieces dvēseles portrejai.
Kas to nebūs saskatījis, tas redzēs tikai atsevišķus

krāsu plankumus. Lūk, kādēļ tad arī lielais vairums

dzejoļu ir no pirmās personas. Un lūk, kādēļ var

teikt, ka Annas Brigader lirika nav tikdaudz ierosi-

noša, suģestējoša, kā atpestoša. Tas ir: lasītāju, ku-

ram pašam nebūs attiecīgas dvēseles dzīves izkop-
tības un pārdzīvojumu, tad arī nesuģestēs, viņā šo

pārdzīvojumu nemodinās, jeb modinās mazā mērā.

Bet visām dvēseles stīgām bagātais un likteņa maldu

takas gājušais lasītājs tajā atradīs objektīvētu, zem

likteņa laimes un sāpju nastas radītu dvēseles

dziesmu. Un šī dziesma viņu atvieglos, atpestīs, jo
katra objektīvēšanās ir atpestoša. Dziļi un skaidri

latviska ir šī dziesma, līdz tipiski latviskai reliģio-
zitātei. Tādēļ neviens, kas iemīļojis īsti latviskās

stīgas sievietes dvēselē, tai nepaies vienaldzīgs ga-

rām. Dziļi un patiesi sievietiska viņa. Un tikai tāda

spēj mācīt sievietes īsto dvēseles būtību uzminēt un

cienīt. Dažs labs no tās sāks saprast, cik daudz fa-

tāliska sievietes likteņa traģisma izteicas kauču šais

divās drastiskās rindiņās:
Velns lai parauj tādu!

Bet — asaras līst.
..
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II

Potrimpa zemē. Ata Ķeniņa dziesmas un dzejo

jumi pa 10-gadiem, izdevis „Zalktis", Rīgā, 191

240 lp. p. 1 r. 50. ķ.
Atis Ķēniņš darbojas mūsu literātūrā jau no pa

gājušā gadu simteņa, iekarojis tajā sev redzam

vietu, palicis populārs un no daudziem iemīļotā, be

visi viņa darbi līdz šim bija izkaisīti dažādos perio
diskos un neperiodiskos izdevumos un tādēļ inter

sentam kopībā nepieejami. Diezgan dīvaini: popu

lārs dzejnieks un rakstnieks, bet grāmatas neviena

Pie mums daudz parastāka pretējā parādība: nav n

dzejnieks, ne rakstnieks, bet grāmatu vai pusduci
Ne, ne — lai tad jau labāk tā;, bet rakstnieks be

grāmatas ir tikpat kā žīds bez paunas. Un šito la

kām nupat atzinis arī Atis Ķēniņš. Tāpēc nu viņ
izdevis krājumu, kurā savākts viss, ko viņš dzejā uz

rakstījis no pasaules radīšanas līdz šodienai.

Nav viegla lieta kritiski orientēties prāvā dzej

krājumā, kurš pie tam vēl radies garākā laik

sprīdī. Patiesībā nepieciešami būtu psīcholoģisk
ētiskas analizēs ceļā atrast atbildes vismaz uz šiem

trim jautājumiem: 1) kāda ir dzejnieka ja t

drīkst teikt — psīcholoģiskā konstrukcija, kādas pa

matstīgas viņa domu un jūtu pasaulē; 2) kādu attī

tības. gaitu — formas un satura ziņā gājis viņš caur

kā audzis un pārveidojies no savās darbības sāku

miem līdz tagadnei un 3) kādu iespaidu atstājis v

kāda nozīme viņam mūsu tautas dzejā vispār?
Bet tā kā visu šo jautājumu kauču paviršs iztir

zājums nevar ietilpt šo īso piezīmju rāmjos, tad pa

kavēšos tuvāk tikai pie pirmā no uzstādītiem jautā
jumiem. Un šai ziņā jau dzejnieks pats man nāci

palīgā,, šķirodams un grupēdams savus gara bērnu

nodaļās, radniecīgos ar radniecīgiem.
Varētu teikt, ka Ata Ķēniņa dvēselē diezgan vieg

izšķirami šādi galvenie jūtu kompleksi: 1) dabas jūt
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komplekss (1. nod. „Daba un dvēsele"); 2) erotisko

jūtu komplekss („Ziedu tvanā"); 3) nacionālo jūtu
komplekss („Pret kalnu"); 4) jūtu komplekss, kas

radīts iekšējām pretrunām un nesaskaņām starp jū-
tām un prātu, prātu un gribu, sapni un patiesību,
dzīves alkumu un dzīves zudību v. c. (nodaļa „Rīti

un rieti") un beigās 5) reliģisko jūtu komplekss
(fragmentos no ~Kaupas").

Krājuma beigās ievietotais chronoloģiskais rādī-

tājs dod iespēju pārliecināties, ka dzejnieka psīchikā

jau pašā viņa darbības sākumā — gadus 10 un vai-

rāk atpakaļ — ir tiekušies pēc izteiksmes visi šie

paši jūtu kompleksi (izņemot varbūt reliģisko, kurš

arī tagad samērā neskaidrākais un nediferencētākais

starp visiem). Tā dzejnieks savā 15 gadu ilgā attīstī-

bas gaitā gan būtiskā ziņā nav ieguvis nekā jauna,

viņš jau pašā sākumā ir sevi uzminējis un atradis

sevi visu; bet viņa darbs bijis auglīgs un vērtīgs

savu būtisko pamatelementu kvalitātīvā izveidošanā

un vispusīgā izsmelšanā.

Dabas izjūtā A. Ķēniņam jau no paša sākuma

piemīt īpatnējs maigums, vieglums, medainums; kaut

kas no Verlēna, kaut kas no vācu jaunromantiķiem,
kaut kas no mūsu tautas dziesmu impresionisma.
Prātā nāk tie laiki, kad mēs kā. zeņķi gaidījām at-

dzimušo „Pēterburgas Avīžu" numurus, kad ar ne-

pacietību tika aizvien vispirms meklēts literāriskajā

pielikumā pēc Ķēniņa un Skalbes pantiem.

Bij divi pumpurīši
Uz zara aizlauzta.

No visām zīlītes dziesmām

Tik vienu tie saprata.

Tā tas arī palicis atmiņā līdz šai dienai. Tagad šis

tas no to laiku skaņām jau it kā pārdzīvots, nove-

cojies. Bet arī dzejnieks nav uz vietas stāvējis. Arī

viņš kļuvis dziļāks un atradis jaunas spēcīgākas un

interesantākas impresijas, kuras balstās uz viegla
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višķi redzams no tādiem dzejoļiem, kā „Veļu mēnesī"

vai arī „Septiņbrāļu lietus lija" —:

Aizkūp debess, nodziest smiekli,

Miegs uz jumta sēd un sijā...

Un tālāk kāda vieta:

Sliden-slapja, saules silta

Taciņa zem basām kājām:

Zaļi rasu ezeriņi

Puķu krastos mirdz gar mājām.

Mīļā saules māmulīt,

Ļauj man
.. .

roku noskūpstīt!

Pēdējā bez šaubām stipri pārdroša, bet tomēr lai-

mīga impresija.
Erotisma apdvesmoto dzejoļu krājumā prāva no-

daļa. Daļa no tiem stipri konvencionāli un bez dzi-

ļākas nozīmes, kaut gan panti veikli un rit gludi,

piem., „Līgaviņa" (78. lp. p.):

Sārtas, tumši sārtas rozes

Ļauj tev matos spraust,
Smaidot tavu mīļo galvu
Man pie krūtīm glaust v. t. t.

Nu, lai jau tiek savs zieds arī ikdienībai! Bet bez

tā A. Ķēniņa erotikā ir vesela rinda dziļi interesantu

motīvu un toņu. Mīlestība kā raisošais un dzīves

veidus radošais spēks:

Mūžīgi-sievišķais spārnus mums dod,

Sapņojums gribā veidu sev rod.

Vai arī:

Jūra šķita nebeidzama,

Dzīve murgos murgodama;
Liktens laivai nebij sokas,
Te tu sniedzi manim rokas —

Saules meita, Tu!

Un dzīve dabū saturu, veidu un nozīmi.

298
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Mīlestība ir vairāk kaut kas, nekā tikai bauda.

Un kad baudas kauss iztukšots, tā nezūd, tā nebēg,
bet taisni tad sāk mirdzēt brīnišķā skumju un sāpju
mirdzumā: Pilns dzīvei bij kauss; to izbaudījuši, Nu

esam tik bezgala noguruši. Ne glaust man tev matus,

ne skūpstīt vairs acis, Nedz lūpas vairs manas tev

glaimus vēl sacīs."

Tik zinu, tava dvēsele manējās sniegsies,
Tava gaišā piere pār krūtīm man lieksies: —

Svētvakara sapnis, kad zvani sen dus,

Un zemei pār laižas nakts eņģelis kluss.

Un kas šo tālāko un dziļāko skaistumu atradis, tam

arī tiesības dot šādu dzīves un mīlestības definējumu:

Dzīvot ir skaistumu baudīt un nest;

Mīlēt — zemes daiļumu dievībai nest. (72. 1. p.)

Pēc tā tad arī, kā beigu konsekvencei, jānāk atziņai,
ka mīlestība ir likteņa vara, kura sniedzas pāri in-

dividuālās pastāvēšanas robežām. Un ja nebūtības

saltās rokas sarautu viņas pavedienu, tad:

Pie kapa — mana dvēsele

Sāpju stingušām acīm — balts sargs,

Nāves eņģeli gaidot ik nakti,

Kas kausu tai atnesīs bargs.

Tā A. Ķēniņa erotikā skan visi toņi: gaišs dzīves

prieks, karsto asiņu vilnis un baudas alka, kura to-

mēr spējīga garīgi apskaidroties, pāriet dvēseles

kaislībā, sapinoties ar sāpju jausmām un nebūtības

tumšiem minējumiem.
Redzamu vietu Ata Ķēniņa psīchikā un dzejā ie-

ņem nacionālo jūtu komplekss. Varētu teikt, ka par

tipiskākiem priekšstāvjiem tagadnes nacionālā mek-

lēšanā, ciktāl tā atspoguļojas mūsu daiļliterātūrā,
uzskatāmi Niedra, Rainis un Ķēniņš. Katram no vi-

ņiem sava noteikta īpatnība. Niedra, kaut gan vi-

ņam bieži redzīga, pat pārāk redzīga acs priekš re-
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ālā un praktiskā, tomēr ir un paliek tas, kas spējīgs
nacionālo uztvert visdziļāki, intuitīvā ceļā, novedot

to līdz tipiski latviskai reliģiozitātei un sakausējot to

ar viņu. Tas. ir tās vīrs, kuram vajadzētu un kurš,

pateicoties savai apbrīnojamai plastiskai fantāzijai,
ir vienīgi spējīgs strādāt pie jaunā latviešu mita ra-

dīšanas un izveidošanas. Bet viņš strādā vairāk pie
sava „reālā un praktiskā". Rainis skatās uz nacio-

nālo jautājumu no sociālā viedokļa un aptver viņu
vairāk ar prātu, nekā intuitīvi. Bet Ķēniņa attie-

cība ir galveriām kārtām tīri liriska,, kaut gan brī-

žam tajā izskan ari gribas impulsi, kuri tiecas pēc
dzīves pārveidošanas un jaunradīšanas. —

1 Viņš
skumst par verdzības laiku atliekām mūsu tautas

dvēselē:

Mūsu raudošais skumju un sapņu stāsts,

Tas vēl mūsu senču un tēvu lāsts.

Dzīves dzelžainā roka tos locīja, Līdz klusām

tie kājas tai skūpstīja. Tiķ zemu pie zemes tos no-

lieca, Ka tiesību dzīvot tie aizmirsa, Un lūdzās tur

gļēvi, kur vajadzēja ņemt." ——

Bet badu un spieķi caur mūžu kad jūt,
Vai brīnums, ka iedzimtais lepnums tad zūd!

Dzejnieks mīl un grib mīlēt savu tautu, bet šādas īpa-
šības ir atbaidošas, riebīgas un nīstamas. Tā rodās

dīvainā attiecība: viņu nīst un mīlēt reizā:

Kas tautu mīlot — nīst,

Pats reizē augsts un zems,

Tās zvaigžņu ceļu sev

Un savai tautai lems.

Un dzejnieks sauc straujos ziemeļa vējus, lai tie nāk

nomēzt to, kas dzīves nespējīgs, ka tas dod vietu

jaunai dzīvībai:

Nāc, svelošais, spalgais zil-ziemeļa vējš,
Slauki jūrā, kas izkurtis, bāls!
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„Laiks jaunatnei ziedus nest svētnīcās, Laiks vī-

riem bruņogu ģērbt, Laiks latviskas domas un mel-

dijas Tautu mūžības kamolā vērpt!" — Dzejnieks

stipri tic nākotnei, tic, ka nāks jauna cilts, kas at-

svabināsies no senču lāsta, dziedās jaunu dziesmu,

skanēs jaunu dienu stāsts:

Celsies, jūras klinšu putnu,
Melnu ērgļu spēcīgs bars, —

Jaunas, stipras darba tautas

Atkal svabads varoņgars!

Celsies tie un droši līgsmu

Ērgļu dziesmu tālēs kliegs;
Velti ziemelis un tumsa

Ērgļu pulkam ceļu liegs!

Kā visai simpātisks vilciens šai nākotnes ticībā vēl

atzīmējams tas, ka dzejnieks šo labāko nākotni ne-

gaida ka kādu nejaušību, kā brīnumu vai gatavu dā-

vanu, bet saprot to kā pozitīva neatlaidīga darba re-

zultātu un tādēļ jo bieži uzsver darba nozīmi un cil-

dina darba prieku. Mīlē; tici un

strādā!" viņš sauc savai tautai. Un citā vietā:

" Ir laime — dūmos smakt un plēst un sviedros

. • mirkt,

'.. Līdz vārpu kūlī gurda galva slīka!

Un vēl citā: darbā, vīri, sievas! Daudz vēl

līduma, ko līst! Darbs lai svēts! Šo kausu ceļam

Tiem, kas darbā sviedrus svīst!".

Savas reliģiskās jūtas, kūpas atrod izteiksmi, it

sevišķi fragmentos iz vēl nepabeigtās traģēdijas

„Kaupa — Dieva meklētājs", Atis Ķēniņš nespēja

lāgā šķirt no nacionālajām jūtām.

Kā tautu man un Dievu šķirt, —

Man būtu labāk dzīves mulsā mirt!
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Ta pati doma atkārtojas vel citas variācijas:

Grūt Tevi rast, mans Dievs,

Grūt! Tevi prast!
Nu zinu: tautā man caur Tevi sevi rast!

Kaut gan pret šo ideju noteiktu stāvokli ieņemt va

rēs tikai tad, kad nebeigtais darbs būs galā un viss

pieejams, tomēr arī tagad jau varētu piezīmēt, ka šī

ideja nav jauna. Tā ir viena no daudzām variāci-

jām tai pamatdomai, kuru jo spilgti izcēla Ogists
Konts (Kontam, kā zināms, Dievs — jeb pareizāki:
fetišs — bija pati Cilvēce) un kura mūsu dienās tiek

dažādi variēta gan no puspozitīvistiem, gan no da-

žādiem sociāliem mistiķiem. Tādēļ varbūt pareizāki
būs, ka arī pie Ķēniņa viņu apzīmēsim par misti-

cismā izskanošu nacionālismu, un nevis reliģisko

jūtu funkciju, kā autors to saprot.

Pie visinteresantākām nodaļām krājumā pieder
„Rīti un rieti". Tajā viszīmīgāk izteicas dzejnieka
individuālā īpatnība, nevien jūtas, nevien prāta re-

fleksijas, bet pati visdziļākā personības sakne: gri-
bas ritms. Tikai šo nodaļu izlasot kļūst skaidrs

motto, ko dzejnieks licis pār visu krājumu:

Jums, sapņotāji, kas meklējāt,

Jums, gribētāji, kas noskumāt.

Bet gribētājs noskumst tikai tad, kad viņa griba

nepiepildās, nesasniedz mērķa. Un viņa nepiepildī-
šanās cēlonis šai gadījumā ir tikai subjektīvas dabas:

pašas gribas iekšējās pretrunas, viņas saskaldīšanās,

viengabalības trūkums. Lai kādu virzienu viņa arī

ņemtu, — aizvien, aizvien viņa krīt pretstatā, cīnās

pati ar sevi un iznīcina pati sevi. Brīžam viņa no-

vēršas no tiešās dzīves, no ikdienības un alkst pēc
vientulības un sapņu maldiem:

Nīst brīžam dzīvi mana dvēsele,

Kā Ļaunu nīst,
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Un ilgojas tal-tala tuksneša,
Kur vairs neviens, neviens tās nepazīst.

Jeb: „Man riebjas, riebjas ikdienības, Šīs rudens

dienas pelēkās." Un atkal: „Cik dzīvē gāju, tik kā

cauri skriedams, Uz dievu klusumu arvien kā mājup
iedams."

Bet kā Pēterim bij vēlāk tikpat daudz reižu

Kristus jāapliecina, cik reižu viņš bij to aizliedzis,

— tā te šī griba savukārt atkal tikpat naīvi un prie-

cīgi apliecina to pašu dzīvi, kuru bij ar tādu sašu-

tumu noliegusi.

„Ak, runā, gars un liesmo
.. .

Un izdzen blēņu sirdi

Iz sapņu Ēdenes,

Lai atmostas
...

uz zemes

Un darba gavilēs!"

Un šī svārstīšanās starp pretstatiem un gribas paš-
iznīcināšanos notiek visdažādākos veidos. Tā cīnās

un viens otru iznīcina egoisms un altruisms:

Es ilgu krēslā saldkairs baudinieks,
Bet mīlu ciest, par citiem mirt man prieks.
Tā cīnās prieks un skumjas:
Cik saules neskatu — arvien tās naktī brūk;

Cik kokles netveru, arvien tās skumjās jūk.

Tāpat cīnās prāts un sirds un kādus pretstatus mēs

arī neņemtu. Un beigās jānāk pie tās nospiedošās
atziņas:

Tu gribēji viens divu laimes gūt:
Uz sapņu troņa dzīvei valdnieks kļūt, —

Tas nevar būt!

Bet kas tad nu galu galā lai paliek par dzīves mērķi?
Pie kā tad lai turās? Jā, viens mērķis var būt tikai

tad, kad ir viena griba, jeb vismaz izturēta tiekšanās

pēc vienas gribas. Bet tagad? kāds te var mērķis,
būt?
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Līgosi ūdeņi, lidosa dvēsele,

Mērķis — bezmērķība. Vējš to lai zin!

Tā ir smaga atzīšanās, kas noved pie fatālisma, pie

pozitīvā un negatīvā, laba un ļauna noliegšanas.

— Dēls, ļauna, laba nav:

Kas ir, tam bij tā būt!

saka visaptverošās gudrības pilnais Baltais tēvs.

Un beigās dzejnieks liek izskanēt savām dziesmām

akordā, kas skaisti atbalsojas ar sākumā likto

motto:

Ir tikai sapņi, draugs, kas tevi māc,

Un tavas tautas skumjais dziesmu prāts.

Mēs neticēsim, ka tas būtu sfinksas mīklas atmi-

nējums, bet mēs arī neprasīsim pēc tā. Mums mīļš
ir tas, kas daudz meklējis, daudz maldījies, daudz

cietis savu maldu dēļ, bet tomēr palicis uzticīgs
maldiem, meklēšanai Un sapņiem. Šais sapņos ir

daudz skaista, tādēļ viņos arī daudz patiesa un daudz

laba. . , *:; •: . .

Jāpiezīmē vēl, ka krājums izdots ļoti grezni, ar

R. Tillberga zīmētu dzejnieka ģīmetņi, daudzām

B. Dzeņa viņjetēm, J. Zālīša vienu kompoziciju un

vairākām mūzikas ieskaņām, kas pieliktas uz atse-

višķam lapām.

III

Plūdons. Dzīves simfōnijas. Episki dzejojumi.
A; Lroita apgaaioa, mga, iyi3. g. 113 1. p. Maksā 1 r.

No tīri formālās puses ņemot gan recenzentam

nebūtu tiesības Plūdoņa „Dzīves simfonijas" ierindot

mūsu jaunākajā lirikā, jo autors taču pats viņas dēvē

par ēpiskiem dzejojumiem. Bet ja uzskata par iz-

šķirošu instanci „garu" un ne „burtu", tad nogrē-

kojums neizliksies vairs tik smags. Vispirms jāsaka,
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ka Plūdoņa dzejnieciskā individualitāte ir caur un

cauri liriska ar vienmēr pārsvarā stāvošu subjektī-
vismu. Tādēļ jau viņa agrākie „ēpiskie" dzejojumi

(piem., „Atraitnes dēls") iznākuši daudz liriskāki,

nekā daža laba Pegaza jātnieka „lirika". Un tas

pats jāsaka par daudziem jaunajā krājumā ievieto-

tiem dzejojumiem. Otrām kārtām: grāmatas lielāko

daļu — apmēram divas drešdaļas —- aizņem balādas.

Bet balādas ir dzejas veids, kuru pilnīgi ierindot

ēpiskā dzejā nav pavisam iespējams. Pat mākslas

teorijas autoritātes vai nu atstāj viņas bez noteikta

rubricējuma, ierādot tām vidus vietu starp liriku un

ēpiku, vai arī dēvē vienkārši par liriski-ēpisko dzeju.
Tā nu arī šinī gadījumā, liekas, ja būtu jāizvēl krā-

jumā ievietoto dzejojumu raksturojumam tuvāks ap-

zīmējums, tad katrā ziņā pareizāki būtu apzīmēt tos

par liriski-ēpiskiem," nevis ēpiskiem dzejojumiem.

Krājumā ir savākti pavisam 17 dzejojumi, kuru

rāšanās laiks ir dažāds. Tur ir darbi, kas sacerēti

gadu desmit un vairāk atpakaļ, piem., „Divas pasau-

les"; tas pirmo reizi bij iespiests „Austrumā" (ja
nemaldos tai pašā burtnīcā, kurā tagad tik popu-

lārais „Rekviēms" arī parādījās pirmo reizi); tad —

„Baigi", kas bij iespiests
„
Vērotājā"; bet arī laba

daļa tādu darbu, sevišķi starp balādām, kas sace-

rēti beidzamajos gados, piem., „Jumis-atriebējs",

„Tīreļa noslēpums" v. c. Tiklab vieniem, kā otriem

piemīt stipri īpatnējs raksturs. Viņos atspoguļojas

dziļi īpatnēja dzejnieka personība, kura nekādiem se-

višķiem „lūzumiem" un straujām virziena maiņām
nav padevusies. Pie stipras viengabalīgas personības
tas arī citādi nav domājams. Protams, ka tas neiz-

slēdz tiesību uzņemt iespaidus no labiem paraugiem
un mācīties no viņiem. Par tiem runājot, jāsaka, ka

bez iespaida no mūsu pašu labākajiem dzejniekiem,

sevišķi Ausekļa, Plūdons daudz mācījies no vācu

dzejas, mazāk no krieviem un šo to, varbūt, arī no

frančiem, piem., skaisto metaforu un biežo antitežu
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lietošanu, kas it sevišķi raksturo franču dzeju. Bet

viņa melodiskā, aizvien labi noapaļotā strofa, bez

šaubām, ir labas vācu skolas auglis.
Plūdons nav idejisks, bet cauri un cauri emocio-

nāls dzejnieks. Un ja arī no dažiem viņa dzejoju-
miem iespējams izlobīt kaut kādu šaurāku, piem.,
sabiedrisku ideju, tad šī ideja ir tā konkretizējusies,

dabūjusi tik gleznaini-plastisku ietērpu, ka viņa, tā

sakot, nav nemaz vairs redzama, redzams tikai tēls,

veids un viņu darbība — šie vienīgie un mūžīgie
katras īstas dzejas mēdiji.

Ja nu sākam noteiktāki jautāt pēc Plūdoņa garī-

gās īpatnējības, pēc tipiskākajiem vilcieniem viņa

dzejā, tad ir diezgan pagrūti atrast īsu un noteiktu

atbildi. Kā jau minēju — viņš nav ideju dzejnieks,

tādēļ arī nav iespējams atrast viņa darbos kādu va-

došu centrālu ideju. Arī jūtu kompleksus, no kuriem

aužas viņa dzejas, nav iespējams tik noteikti un

vienkārši šķirot un kārtot, kā tas pats no sevis pa-
dodas pie citiem mūsu dzejniekiem. Bet ja nu orien-

tēšanās labā tomēr šādas īsas atbildes vajadzētu at-

rast, tad es uzdrošinātos kā zīmīgākos vilcienus Plū-

doņa psīchikā un dzejā atzīmēt šīs divas lietas: viņš
ir protesta gars un irracionāli baigo jūtu dzejnieks.
Šis raksturojums varbūt dažam labam izliksies ne-

parasts. Es tomēr gribētu savam apgalvojumam dot

dažus dziļākus pamatojumus. Vispirms te man nāk

prātā kāda vieta no viņa paša „Mazā Anduļa bērnī-

bas atmiņām", kurām, kā zināms, pa lielum lielai

daļai ir tīri autobiogrāfiska nozīme. Un tur nu kādā

vietā mūsu autors saka, ka bailība un nežēlība esot

bijušas viņa rakstura spilgtākās iezīmes tēlojamā
bērnības laikmetā; tiek arī rādīti gadījumi, kūpi sa-

cīto zīmīgi apstiprina. Protams, ka mūsu tagadējā

dzejniekā nav vairs ne jausmu no tās bailības, kas

viņam toreiz lika līdz nesamaņai skriet no iedomātā

trakā suņa, ne arī no tās nežēlības un varmācības

tieksmēm, kas viņa fantāziju toreiz tā saistīja pie
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asiņainajiem stāstiem par nesalaužamajiem brāļiem
Makabejiem. „Manai fantāzijai gribas bradāt pa

asinīm līdz ceļiem. Tai gribas lēkāt pa nokautiem

naidnieka līķiem, noklausīties mocekļu vaidos un

noskatīties mocītāju spīdzināšanā," saka toreizējais
Andulis. Bet man tomēr gribētos uzturēt apgalvo-

jumu, ka šī pati fantāzija, šī pati psīcholoģiskā pa-

matdziņa, kas toreiz viņu saistīja pie brāļiem Maka-

bejiem un lika raudāt par Napoleonu, — pārveidota,
mākslinieciski izkopta, ievesta pasaules uzskata un

dzīves saprašanas un vērtēšanas kopsakaros, liek ta-

gadējam dzejniekam tik bieži tēlot nāves ainas,

asins šaltis. Nāve vai asinis sastopamas gandrīz katrā

viņa balādā. „Dūkņu sils" beidzas ar nāvi. „Uz jū-
ras" — beidzas ar nāvi. „Jumis atriebējs" ■— beidzas

ar nāvi. „Salgales Mada loms" — beidzas ar nāvi.

„Tīreļa noslēpums" grozās ap upuriem, kam

Melli vīri — varaskalpi uzkrita,

Līdz asinīm sita, tad nokāva.

„Zagnicas kalēju" baida vīrs, kam „divpadsmit asins

vātis mirdz"; balāda beidzas ar nāvi. ~Port-Arturas
varonī" -— asins ainas un nāve. „Nemezīda" — bei-

dzas ar nāvi. No visām balādām atlikušas tikai kā-

das divas, kurās nav šo tipisko nāves un asins ele-

mentu. Tādēļ, man liekas, ir diezgan pamata atrast

še atkal Mazā Anduļa asinskārīgo fantāziju darbībā.

Šī pati fantāzija, dzejnieka izkoptas tikumības gro-

žos, modina dzejnieka protesta garu, it sevišķi sa-

biedriskās dzīves jautājumos. Tādēļ arī laba daļa no

Plūdoņa balādām stāv sakarā ar pēdēj gadu asiņai-

najiem notikumiem tautas dzīvē, tā, piem., «Tīreļa

noslēpums", „Zagnicas kalējs", „Port-Arturas varo-

nis" un „Nemezīda". Šis vilciens viņa dzejā tad arī

atradis mošu atbalsi zināmā sabiedrības šķirā, kura

visdzīvāki bij ieinteresēta minētos notikumos. Pēc

sacītā nav grūti saprast, ka Plūdons nav sabied-

risks" dzejnieks šī vārda parastajā nozīmē. Viņa
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sabiedriskā dzeja nav praktiskas sabiedriskas darbī-

bas un cīņu auglis, kā to varētu liecināt par dažiem

citiem mūsu sabiedriskiem dzejniekiem, — bet, ja
tā drīkst izteikties, psīcholoģiski-ētiskas individuālās

īpatnības izstarojums, — īpatnības, kuras dīgļi, kā

redzējām, manāmi jau dzejnieka pašā agrajā bēr-

nībā. • .

Šis pats protesta gars izteicas mīkstinātā veidā,

brašas vīrišķības apdvesmots, arī citos dzejojumos,
piem., poēmā „Fantasts". Tajā dzejnieks starp ci.tu

griežas pie jūras šādiem pāšapzinīgas drosmes un iz-

nīcinoša sarkasma pilniem vārdiem :

Jūra, ' . • .
Tev radušies arī visādi neglīti dzīvnieki,
Visādi rāpuļi ūn līdēji kustoņi,
Visādi divdabji
Un abinieki,

'.Gits par citu nejaukāks,.
Un viens par otru riebīgāks.
Bet no visiem taviem rāpuļiem
Un no visiem taviem līdējiem

Jūra, ' .

Neviens nav tik pretīgs, .
Un neviens nav tik riebīgs,
Kā līdēji un rāpuļi cilvēka ģīmī! .
Pēc savas dabas rāpo krupji un vardes,

Pēc savas dabas čūskas un ķirzakas
Un lielie milzu krokodīļi.
Bet cilvēks rāpo pret savu dabu:

Tie rāpo ar garu,
Šie garīgie rāpuļi, '

. Šie nīdamie, nicināmie atpakaļrāpuļi!"

Šis fragments atzīstams par visai zīmīgu dzejnieka
uzskatu izteicēju, kaut gan še diezgan gaiši izma-

nāms visu protesta garu virsvadoņa Nīcšes iespaids,

tā.idejas, kā stilā ziņā.
Bet neparasta un dīvaina kombinācija iznāk.
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kad blakus šīm varonības tieksmēm nostājas pavisam

pretējās jūtas — tīri irracionālu baiļu jūtas. Tas ir

otrs galvenais elements Visās Plūdoņa .balādās. It

sevišķi veikli un drausmīgi suģ'stējoši tas iepīts ba-

lādās «Tīreļa noslēpums" un „Uz jūras". Pēdējā ar

īstu meistarību tiek izvesta baigo jūtu gradācija. Ar

gaigalas klaigām tās tiek modinātas. Bet pāri jāu,
kā pats šausmīgais liktenis „Mella ēna ar izkapti

gaida". Tad gaigalas klaigas sabiezē nēzināmas būt-

nes smagās nopūtās, sarkans loks parādās ap mēnesi,

iznirst nāves spoks, — pazib spožais asmens, — jū-
ras ūdens pēc asinīm ož

.. . Tad

Skaļš izbaiļu kliedziens... Tumšs ūdens

šļaksts
. .

.

„Tad agrākais vienmuļais viļņu raksts ...

Tik dzelme burbuļus raida
.
..**',

Melnā ēna ar izkapti dabūjusi savu.

Ja šai balādā būtu notikumu radošie apstākļi un

attiecības starp Ansi Bertramu un „viņu" reljefāki

parādīti, tad tā bez šaubām varētu tikt pieskaitīta pie
īstām meistara balādām mūsu literātūrā. — Pie la-

bākajām autora balādām ar tīri latvisku nokrāsu pie-
skaitāma arī „Jumis-atriebējs".

Pārejot uz formas jautājumu Plūdoņa dzejojumos,
neatliktos vairs daudz ko teikt: Kritika jau ne vien-

reiz vien ir atzīmējusi Plūdoņa virtuozitāti dzejiskas
formas pārvaldīšanā, viņa vieglo, vijīgo ritumu,-me-

lodiskumu, pantmēra dažādību, grāciozitāti, spēju
veikli mainīties un ■piekļauties ikreizējam saturam.

Gribētos vēl tomēr aizrādīt uz dažu dzejojumu brī-

num veiklo kompozīciju un architektonisko uzbūvi;

Ņemam kauču tās pašas „Divas pasaules". Dzejnieks
grib rādīt kliedzošas sabiedriskās dzīves pretešķības,
kādām pārpilna mūsu dzīve un kas jo sevišķi spilgti
novērojamas mūsu jūrmalā pa peldu sezonu starp
bezdarbīgiem dzīves lutekļiem, baudu, uzdzīves un

izpriecas mediņiekiem vienā pusē, un dzīves jūga no-
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spiestām, nabadzīgajām zvejnieku ģimenēm — otrā.

Šim nolūkam viņš sākumā ņem vienu momentu —

saules rietu — un rāda tad spilgtās krāsās, kā iz-

skatās šai brīdī vienā no šīm pasaulēm, kā otrā. Tur

parks atmostas no dienas snaudiena, lampu liesmas,

mūzika; zīds, zelts, dāmas, kavalieri, šampaniets.
Bet tur mālu būdas, līki drūmi stāvi, raizes dēļ mai-

zes kumosa, šo raižu dzītas aizpeldošas laivas virs

baigi melnās dzelmes. Krasais satura kontrasts

formā izvests simmētriski: katra no šīm „pasaulēm"
tēlota trijos jambu pantos — divos četrrindu, vienā

sešrindu pantā. Jau šis pirmais nostādījums vien

būtu dzejiski vērtīgs un par sevi pabeigts darbs, kas

spējīgs atstāt paliekamu iespaidu. Bet nu autors ņem

un pakāpina pretējos virzienos aizvien augstākās
gradācijās abu pretējo pasauļu īpatnējo dzīvi, aiz-

vien vairāk sabiezēdams viņu tipiskās krāsas. Bak-

hantiskajā baudu pasaulē aizvien vairāk pieaug uz-

dzīves skurbums; bet drūmajā ēnu pasaulē cilvēki

grimst aizvien dziļāk tumsā un jūras naktsvētras

šausmās. Dzejnieks te lasītāju ņem, tā sakot, krusta

uffunīs, pārvar viņu no divām pusēm: abās gleznās
krāsas sabiezējot, tiek sasniegts ar katru par sevi

attiecīgi lielāks iespaids, jūtu intensitāte. Bet reizā

ar to notiek vēl otrs iespaidu padziļinošs process:

paliek aizvien krasāks kontrasts starp vienu un otru

pasauli.

ledomājaties tumšu plankumu uz gaiša fona. Ja

fons paliks gaišāks, plankumam nemainoties, tad

subjektīvi mums tomēr liksies, it kā plankums pa-

liktu tumšāks, jo palielinājies ir gaišā un tumšā kon-

trasts. Bet nu iedomājaties, ka maiņas notiek pre-

tējos virzienos ar abiem redzes iespaida elementiem:

fons paliek aizvien gaišāks, bet plankums tiešām,

arī objektīvi, aizvien tumšāks. Subjektīvi tad mēs

to sajūtam griezīgi asi. Tas ir visradikālākais līdzek-

lis pretstatu sajūtas modināšanai, pie kam jo liela

nozīme še piekrīt taisni pašam tapšanas procesam
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(dināmiskam elementam). Jo ja mūsu acu priekšā
nostādītu gatavu gala rezultātu (tikai statisko ele-

mentu) — fonu visgaišākā un plankumu vistumšākā

stadijā, — tad iespaids ne tuvu nebūtu tik stiprs, kā

tad, kad mūsu acu priekšā norisinājušās abas pretēju
virzienu pārmaiņas.

Un taisni pēc šī, tik rafinēti smalka psīcholo-

ģiskā likuma ir izvesta Plūdoņa „Divu pasauļu"

kompozicija.
„Kad saule lien no putu palagiem" — abās „pa-

saulēs" sasniegts kulminācijas punkts, gala efekts:

vienā

„Aiz zila zīda puķu priekškariem

Mieg pirmā miegā meiča kairi skaista.

Tā dūnu cisās luteklīgi dus

Ar liegu smaidu sejā glezni sārtā

Kā bangās gaigalas
Tai krūtis cilājas:
Sirds sapnī tver vēl laimi izbaudītu" v. t. t.

Bet otrā:

„Kā mūmiju uz aukstiem akmeņiem
Tā sievu redz, kas rokas lauzot vaida.

Un kaktā tur, kur kails spīd salmu maiss —

Guļ bēdu dzimtas atspaids vienīgais, —

Ko nāves žaunās milzu vilnis rijis."

Dzejojuma ar tik smalku kompozīciju un uzbūvi nav

otra vairs latviešu literātūrā un -— diemžēl — arī

pašam Plūdonim ne.

Jāpiezīmē vēl, ka krājumā bez oriģināliem atro-

das arī 13 tulkotas balādas no Morikes, Teodora Fon-

tanes, Ļermontova un citiem.

IV.

Saules puķes. Kārļa Skalbes izmeklētas dzejas,

izaeveji: a. vaiters, j. napa un biedri, Rīgā. 184.

lapp. Maksā 1 rbl.
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Vareni rit dzīve sīkumu tirdziņā, pa kuru kā ne-

tīrs, mālains pavasara ūdēns rūkdams griežas netī-

rais, steidzīgais ļaužu bars. Skābs gurķis V/2 kap.
gabalā. Mārciņa rupjmaizes — 3 kap. Eļļainie pī-

rādziņi — 5 kar), pāris. Glāze medus kvasa — 3

kap. Visbālākais ūdensklinģeris — 1 kap. gabalā.
Stingri tikumīgas žāvētas reņģes — divas par ka-

peiku! Sanākat! Sanākat! — . . . • .
Un sanāk arī. Drūzmēdamies, spiesdamies. Uņ

ar kādu steigu ripo netīrie, taukainie vara graši no

rokas rokā! Kas nolēmis iepirkumu izdarīt par 3

kap., tas pēc iespējas jau laikus ierīkojas tā, ka viņš

pirkstos tura taisni 3 kap., nevis piecas. Jo mainī-

šana, aprēķināšanās — tā tāda komplicēta' lieta,

īleizā arī nedroša, un vispār — traucējoša. „Grive-

ņiks" šādos apstākļos ir neparasta, acīs krītoša un

uztraucoša parādība. Jau ar savu aristokrātisko

ārieni vien viņš pārāki atšķiras no godīgiem dēmo-

kratiskiem vara vērdiņiem. Tad vēl ceļas jautājums,
vai viņš īsts. Pēc tam nāk liela rēķināšana, skaitī-

šana. Un kulē viņu iemetot, nejūt nekā no patīka-
mā smaguma, kāds katrā ziņā būtu manāms iemetot

divas lielās, brūnās, labsirdīgās pieckapeikas. Jods

lai parauj griveņiku! Lai dzīvo vērdiņš un piecka-

peika!
Bet nu iedomājaties, kā šai laimīgajā pasaules stū-

rītī būtu iemaldījies kāds neprātnieks, kurš, krimi-

nāli noziedzies pie viena skābā gurķa, sniegtu tā bi-

jušam īpašniekam pretīm krāsaini raibu papīra strē-

meli:

„Lūdzu!"
— Ko vēl vēlaties?

„Nekā. Es samaksāju!"
— Tad dodiet naudu.

„Te viņa būs."

Ūn atkal sniedz to pašu papīra strēmeli. lesākas

nervoza izskaidrošanās. Izrādās —tā 100 rbļ. kre-

dītbiļete. To vajagot izmainīt. — Bet apžēlojaties:
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kas tad par skābu gurķi maksās ar 100 rbļ. kredīt-

biļeti! Un kas to lai izmaina! Ja no visām tuvām

un tālām bodītēm savāktu kopā visus kapitālus, diez

vai tad vēl iznāktu 100 rbļ. Un ko tad visi bodnie-

ciņi lai iesāktu bez graša kabatā! Uz rāviena ap-

stātos viss tirgus. Nevienam vairs nebūtu ar ko iz-

mainīt ne 5 kap., ne 3 kap. Būtu jāaiztaisa visas

bodītes. Pircēji saceltu nemierus v. t. t., v. t. t. —

Krāmējaties pie kaķa ar savu 100 rbļ. gabalu, par

kuru būtu vispirms jāpierāda, ka tas tiešām arī ir

100 rbļ. gabals, ka viņš vispār ir kaut kas, netikvien

raiba papīra lupata, ar kuru apmānīt godīgu bodnie-

ciņu. Un neķeraties vairs otrreiz klāt skābam gur-

ķim, kad jums nav kulē kapitāla, ar ko samaksāt,

nomejrb!.

Vareni rit dzīvē pa sīkumu tirdziņu, kur pazīst
un atzīst tikai vara vērdiņu, bet uz „griveņiku" ska-

tās jau greizām acīm un ar dziļu neuzticību sirdī.

Nedod Dievs tur nomaldīties cilvēkam, kam ir ietau-

pījums lielāks par vērdiņu!

Man negribētos samaitāt omulību visi mi tiem,

kuri jūtas apmierināti, pat lepni ar mūsu tagadnes

garīgo atmosfairu, kultūrālo augšanu un idejisko
meklēšanu. Bet grūti ir atsvabināties no tām do-

mām, ka vērdiņš ir palicis mūsu garīgo vērtību mēr-

aukla, valdinieks un simbols. Ar to nebūt negribu
teikt, ka mēs esam garīgi pavisam nabagi, ka mums

nekā nav. Tā jau būtu Dieva zaimošana. Bet visu

mūsu bagātība cirkulē vērdiņos. No visa kā mums

ir kaut kas. Bet tikai par vērdiņu: par vērdiņu zi-

nātnes, par vērdiņu mākslas, par vērdiņu pasaules
slavas, par vērdiņu patriotisma, par vērdiņu šovi-

nisma, par vērdiņu liberālisma, par vērdiņu dēmo-

kratisma, par vērdiņu sociālisma, par vērdiņu aristo-

kratisma, par vērdiņu varonības, par vērdiņu godī-
guma, par vērdiņu fanātisma, par vērdiņu reālisma,
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simbolisma — un kas visas tas skaistas lietas lai sa-

sauc! No visa par vērdiņu.

Tikai muļķības un gara kūtrības par pieci mārki.

Netīri un nodiluši ir visi šie vērdiņi. Un taisni

tie, kas vēl nesen bija tie jaunākie un spožākie, kā,

piem., slavenais sociālisma vērdiņš, tagad tik nodilis,

tik netīrs un nosmulēts, ka paši šīs preces bodnieciņi
ne labprāt viņu ņem kailā rokā, bez liekulības cimda.

Bet kad nu profesija uz to spiež, spiež viņus cilāt un

skaitīt, tad jau jādara vien ir.

Grūti pagaidām sacīt, vai šī sīkmanība tikai ga-

dījums, vai divdesmitā gadusimteņa, šī pirmā un lie-

lākā kultūras un visu garīgo vērtību decentralizācijas
laikmeta, neizbēgama attīstības stadija. Tik tā

nojauta kļūst aizvien skaidrāka, ka šis garī-
gais sīkumu tirdziņš nevar apmierināt kulturālā cil-

vēka augstākās garīgās tieksmes. Un tādēļ tai jābūt

pārejas stadijai, no kuras jātiek laukā. Un jo drī-

zāki — jo labāki. Zināms, pieteikt karu vērdiņam
un uzsākt atklātu cīņu ar viņu, mēģinot to iznīcināt,

mēģinot daudzus viņus it kā sakausēt vienā ft. i.:

vienu pabalstīt uz citu rēķina —) šis vecais pārdzī-
votais cīņas paņēmiens arī nav atzīstams. „Savs kak-

tiņš, savs stūrītis zemes" un — savs (garīgais) vērdiņš
lai katram!

Nesenā pagātnē daudzi pēc tā ilgojās un vēl tagad
ilgojas kā pēc augstākā ideāla. Mēs varam viņus sa-

prast, bet mūsu nākotnes domai jātiecas tam pāri.
Kaut ko paliekamu un laika plūdā nezūdošu radīs

tikai tas, kas savā ceļā ies līdz galam, kas savu domu

izdomās līdz beigu konsekvencēm, kas būs spējīgs
savam darbam uzspiest lielā stila vilcienus. Tādēļ

cīņu jāvērš pret to nekultūrālo šaursirdību, pret to

znobismu, kas tikai savu vērdiņu atzīst par vienīgo
un absolūto normu; kas dēsta naidu un nicināšanu

pret visu un katru, kas neietilpst viņa šaurajā partijā,
strāvā vai virzienā, kam ir vairāk nekā vērdiņš.
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Un šada sakara bus vieta minēt dažus vārdus par

Skalbes dzeju, par viņas nozīmi un vērtību.

Atstājot pie malas, kā tagad jau pilnīgi liekus,

Skalbes dzejas elementārus iztirzājumus, gribu at-

zīmēt viņā tikai divus galvenos īpatnējos momentus:

ētisko saturā un aistētisko ietērpā.

Ētiskais elements Skalbes pēdējo gadu dzejā ie-

ņem visai redzamu vietu, kaut gan viņš itin nekur

neparādās tendenciozs. Skalbes ētika ir attīstījusies

pilnīgi neatkarīgi no katras gatavas filozofiski- vai

reliģiski-ētiskas sistēmas. Viņa izaugusi no dzej-
nieka individualitātes, kā no sēklas laukā izaug koks

vai puķe. Brīnišķīgs altruisms ir Skalbes ētikas ko-

dols. Tik pilnīgs viņš, tik konsekvents līdz beidza-

majai robežai, kādu varam sastapt tikai Evanģeli-

jumā un senindiešu vedās.

Bet savas dziļās mūžīgās ētiskās patiesības Skalbe

mēdz izteikt it kā jokodamies, it kā rotaļādamies,

bērnišķīgi naivā valodā, caur tīri bērnišķīgu va-

roņu" vai vientiesīšu muti. Savā „ziemas pasakā"

„Kaķīša dzirnaviņas"*) Skalbe liek kaķītim runāt

vārdus, kādus var runāt tikai dievībai tuvojies ti-

kumības spēks.

„Kad kaķītis bij beidzis savu stāstu, ķēniņš pa-

ņēma viņu uz ceļiem un prasīja:

„Saki, ko lai es daru melnajam runcim?" (Tas

bija kaķītim atņēmis dzirnaviņas).
„Ei, ķēniņ, es nepieminu ļauna", kaķītis atbildēja.
„Un ko lai es daru tavām nepateicīgajām mei-

tām?"

„Dari viņām tikai labu. — Kāpēc vairot sāpes?
Lai vairojas labāk prieks!"

„Un ko lai es daru tiem puikām, kas tevi tik ne-

žēlīgi mocīja?" prasīja ķēniņš.

*) Skat. Kārļa Skalbes „Ziemas Pasakas", A. Gulbja ap-

gādībā.
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„Ei, ķēniņ, es nepieminu ļauna. Šie mazie ļaudis
ir tik ziņkārīgi. Viņi vēl nezin, kā sāp."

Vai šie kaķīša vārdi jo dzīvi neatgādina Lielā Mā-

cītāja vārdus: mīlējiet savus ienaidniekus,, un mūsu

gadusimteņa lielākā cilvēcības kareivja Tolstoja
doktrīnu: nepretoties ļaunumam ar ļaunu.

Tā pati atziņa izskan daudzās vietās arī viņa li-

rika, ••

„Es negribu atņemt nevienam,

Nevienam, itin neko!

Viss lai plaukst un lai zaļo,
Brīvi lai vaļā veras, —

Viss lai uzzied un dzīvo!" (20. l. p.).

Vai atkal: •." .

„Ar gudriem netīkas man kopā iet,
Es mīļāk soļoju ar vientiesīti:

Viņš puķes nesamin,

Pat kraukļa maitu

No zemes augšā ceļ un drānā tin.

(82. 1. p.)

Altruisma ideja te novesta līdz beidzamajai iespē-

jamībai, jā, pat neiespējamībai. Neviļus nāk prātā
svētais Asīzas Francis, kurš, gribēdams arī, „Viss lai

plaukst un zaļo, Viss lai uzzied un dzīvo", ļāva pat

riebīgākajiem insektiem — utīm — uz savas miesas

dzīvot un baroties, slavēdams tās pat par debešķī-

gām pērlēm" .. .
Tas jau izskan komiski, tā jau ir

ekstrēma. Bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir

vienas idejas izvešana līdz galam, līdz beidzamajai
robežai. Un tikai tad un caur to viņa iegūst lielos

vilcienus un laika plūda nemirstību.

Kā izsmiekls pēc tam skan mūsu ausīs šolaiku

partiju un šķiru, piem., sociāldēmokratu, altruistiskā

morāle, kura bez naida un atriebības idejas nevar ne

soļa spert, bet tomēr grib būt humāna un altru-

istiska.
—N: , .-.

Ja mēs sāktu pētīt pēc Skalbes ētikas rašanās un
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izveidošanās gaitas, tad mums būtu jāatzīst, ka viņa
radusies aistētisko piedzīvojumu aplokā. lejušanās —

apbrīnojama iejušanās spēja, — šī, kā to prof. Lipps
tik skaisti rāda, katras estētiskas emocijas pamat-

šūniņa, — ir tas burvja spēks, kas Skalbēm nostip-
rinājis viņa brīnišķo ētisko instinktu. Visu Skalbes

mākslu, man šķiet, varētu, uzskatīt kā retu piemēru,
kur estētiskais un ētiskais stāv savā starpā orga-

niskā sakarā, un viens no otra izaug..

Skalbes estētiskā iejušanās nav tikvien iejušanās
šī vārda parastajā nozīmē, bieži jo bieži viņa sniedzas

līdz tīrai intuīcijai. Bet kāda priekšmeta intuitīva

uztveršana ir arvien brīnišķīgs iekšējs piedzīvojums,
kas ikreizes liek mums atzīt un skatīt katru, arī sen

pazīstamu lietu vēl neredzētā gaismā. Tā ir tā

spēja, bez kuras neviens nevar būt īsts dzejnieks,

jeb — kā Bergsons saka — ja mēs visi varētu intu-

itīvi atzīt un uztvert apkārtējo pasauli, tad mēs visi

būtu lieli dzejnieki un mākslinieki, tad māksla būtu

lieka, jo „mūsu acis iztvertu no telpas brīnišķas .glez-

nas un ar atmiņas palīdzību saistītu tās laikā; mūsu

skats redzētu un paturētu cilvēka miesu dzīvajā mar-

morā statuju fragmentus, kas nestāvētu zemāk par

skaistajiem antīkas darbiem" v. t. t. Skalbes skatam

bieži stāv pacelts šis šķidrauts, kas kavē mums re-

dzēt lietu īsto un dziļāko būtību. Lūk, no kurienes

nāk viņa brīnišķīgās gleznas un fantāziju veidi, vien-

mēr jauni, apbrīnojami svaigi, neredzēti, nedzirdēti.

Pāršķirstot viņa izlasīto dzeju krājumu 180 lapas
pusēs, paliek tāda sajūta, it kā tu būtu kailām rokām

līdz elkoņiem racies un rušinājies mirdzošos dārg-
akmeņos — pērlēs, smaragdos ūn dimantos, kur nav

nekā nenozīmīga, pelēka, traucējoša. Es saku gan:

dārgakmeņos, tomēr tie ir vairāk nekā dārgakmeņi:
tie ir sadrupinātas dzejnieka dvēseles gabaliņi, īstas

un pilnīgas dzejnieka dvēseles, kurai piemīt divas pil-
nības: viņa ir. brīnišķīgi skaista un brīnišķīgi laba.
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Bet:

Bāli sila pulkstenīši,
Kas zem eglēm klusi sapņo . . .

Kur gan der šie pulkstenīši?

Mūsu tagadnes dzīvē, protams, skābu gurķi par tā-

diem dārgumiem nevar nopirkt, jo te valda vērdiņš.

Tādēļ arī no mūsu idejiskā sīkumu tirdziņa bodnie-

ciņiem Skalbēm ne vienreiz vien jau nācies dzirdēt:

riomeji i

V

Linards Laicens. Pilsētā un laukā. Dzejo
jL-zircieiiiiiiejKii izaevums, ou iap. p. iviaKsā 40 ka

Kad par Laicenu jārunā, tad tiek tā omulīgi v

gaiši ap sirdi. Ne tāpēc, ka no viņa mums staro

dama sejā kristu mākslas pilnības saule, kas liek ai

mirst ikdienu un nedienu; bet tāpēc, ka Laicens pro

brīžam tik ēvarģēlīgi sarunāties ar to pašu „ikdien

un nedienu", ka tā vairs nemaz tik bīstama neizlie

kas. Laicens parāda viņai īkšķi, pasit knipi zem dc

guna, nosmejas un aiziet svilpodams.

Ļauns zirneklis ir mani

Ar lāstu apaudis; ( — ļoti traģiski!)
Tas tādēļ, ka es dziesmas

Un meitas mīlējis.

Te nu bija! Un mēs skaidri zinām, ka šis nebē(

nieks par spīti visiem zirnekļiem un viņu lāstiem v

priekšu tāpat mīlēs dziesmas un „meitas". Un tā n

visa tā lāsta nekas liels vis beigās neiznāk.

Laicens ir starp mūsu jaunākajiem dzejniekiem

pats drastiskākais, niķīgākais un ēvarģēliskākais. Ša

ziņā viņš ir sava bijušā labvēļa Blaumaņa laimīg
mantinieks. Arī Blaumanis uz savu zirnekli un viņ
lāstu nekad īsti nopietni neskatījās un vēl savā be

dzamajā ceļojumā, no kura viņš atgriezās jau ie

slēgts šaurās mūža mājas sienās, tas vēl nevarēj
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beigt jokoties par Puliera braucienu uz debesīm. Un

taisni šī īpašība: arī nopietnā brīdī un situācijā aiz-

vien atrast kaut ko drastisku un uzjautrinošu, vis-

labāki raksturo Laicena individuālo īpatnību. Bieži

jo bieži viņš ir tāds pats, kā viņa apdziedātais Jēkabs,

kurš ļoti nopietns „meitām cepurē nes ogas", bet —

„zem viņām krupis, biezs un glums". Tas stipri at-

gādina senlatviešu kaitēšanās un ķircināšanās kāri.

Un līdzīgus momentus Laicens prot notvert visur. Ga-

dās viņam „loga iepazīšanās". Ik vakarus, kad viņš

mājās pārnācis, atver logu pret ziemeļiem, pāri ielai

atveras otrs un tajā parādās „.
.

.
divas mirdzošas

acis — Melns matu mākons pār tām". Domāt —nu

sāksies viena romantiska ilgošanās, nopūšanās, mek-

lēšana iepazīties un t. t. Bet no visa tā nekā. Lai-

cenam liekas, ka viss te sasniedzams ļoti vienkārši:

Tik sniegties aiz loga pār ielu

Un lūpas pret lūpām likt!

Vai tas būtu iespējams pat žirafu pārim ar lļ/2 sa-

žeņu gariem kakliem, tas nekrīt svarā. ■— Un kādu

nevainīgu izlaidību viņš prot novērot bērnu idillē

„saules norā":

Saules nora pie pusdienas karstuma,

Sviedrē un smacē it kā pa maisu.

Kaili tad puikas gorās uz vēdera —

Elkoņos galva un kājas pa gaisu.

Kādam citam līdzīgas frāzes varbūt skanētu neveikli

vai pat piedauzīgi, bet Laicenam viņas atļaujamas,
jā, pat vietā.

Blakus ar šo ēvarģēlību un bieži savijies ar to,

Laicena pantos izskan gaišs, saulains dzīves prieks.
Mūsu pa lielum lielai daļai pesimistiskajā dzejā jā-
atzīmē tādi toņi par simpātiskiem un vēlamiem ga-

rīgā līdzsvara uzturēšanai. Mūsu dzejniekiem gan-
drīz pavisam aizmirsies prieku dēvēt par savu

draugu, kā to Laicens dara:



320

Mans prieks, tu atkal klātu!

Ak, vecais draugs, kur biji?

Jeb: „Es ceļos jauns un svētītsj Kā varons vecā teikā.

Vēl mūžs mans neizpētīts — Vēl daudzreiz, dzīve,

sveika!"

. Šie divi aprādītie vilcieni Laicena dzejā — drai-

skulība un dzīves prieks — piešķir viņai patīkamu

svaigumu un zināmu orīģinālitāti. īpatnēji skatītas

gleznas un salīdzinājumi vietām veikli un zīmīgi iz-

vesti: „Pa minūtēm dienu ņem, saliek Nakts savā

melnajā maisā".— (rudenim tuvojoties); ~Ap cepuri

man sniega zintes Lēns ziemels klusām sien un jauc."
Skaisti zīmēts lapkritis agrā rudens vakarā: „Kad

vēlu logs vēl vaļā Un mēnesis mākoņos plaukst, Tad

krēslā pelēki zaļā Viens vieglītēm čab un čaukst:

tas lapkritis slēpdamies staigā Pa septembra aiz-

vēju — Velk krunkas vasaras vaigā. Vai, vasara, galā
jau tu?" —

Atzīstot Laicena dzejas pozitīvās īpašības, kas

dažas no tām' padara par īsti simpātiskām un pat

vērtīgām (pie tādām gribētos pieskaitīt dzejas 5.,

13., 25., 26., 29., 48., 56. un 66. 1. p.), — jāatzīmē to-

mēr tā itin kā neapmierinātā sajūta, kādā paliek la-

sītājs pēc krājuma izlasīšanas. Liekas tomēr, ka

dzejnieks nebūtu diezgan nopietni strādājis, nebūtu

sevi diezgan piespiedis kritiski skatīties uz savu

darbu, pielaisdams šur tur dažādus grēkus un grē-
ciņus formā un ietērpā, bet tēmatu izvēlē — pavir-
šību un nejaušību. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka šis

jau ir autora otrs dzeju krājums. Uz tāda vairs ne-

drīkst skatīties kā tikai uz mēģinājumiem. un meklē-

jumiem. Te.jau tiesība gaidīt, lai dzejnieks sāk rā-

dīt, ko viņš īsti var.. Un tik daudz gan viņš jau va-

rētu, kā izsargāties no tik banālām atskaņām, kā pu-

ķes un skuķes (6. 1. p.), vai arī no neloģiskām, tik

atskaņu dēļ piemocītām, «ķīļu" rindām, rindām, kā-

das sastopamas, piem., tā paša dzejoļa 6. un 7. pantā.



321

Vispār, šis „ķīļu rindu" simptoms, kurš jo bieži sa-

stopams pat pie mūsu atzītiem dzejniekiem, ir vai nu

dzīvas, elastīgas fantāzijas trūkums, vai paviršības
liecinieks. Psīcholoģiskais izskaidrojums tam šāds:

plastizējot zināmu dzejisku domu jeb koncepciju,
šad un tad iekrīt prātā interesanta spilgta glezniņa,
dzīves izteiciens vai asprātīgs un veikls domu formu-

lējums, ar ko var labi piepildīt, varbūt, panta divas

rindas. Bet ko nu likt nākamās divās rindās? ar

ko radīt atskaņas? Nu vajadzīgs veiklas un dzīvas

fantāzijas, lai tai pašā gleznā vai domā atrastu kādu

interesantu, vairāk vai mazāk vērtīgu vilcienu, kura

formulējums vārdos pildītu pantu, radītu atskaņas
un tomēr neļautu atslābt lasītāja interesei. Kamēr tas

nav noticis, tikmēr jāatsakās arī no laimīgi atrastām

pirmām rindām, lai cik vilinošas tās arī izliktos. Kla-

siskie dzejnieki to tā arī dara, un tādēļ viņu darbos

šādu „ķīļu rindu" gandrīz nemaz nav iespējams at-

rast. Daži, kā piem., Heine, sevišķi savas radīšanas

vēlākajā laikmetā, izpalīdzas tādās reizās ar savām

neizsīkstošām humora pilnām asprātībām, kūpas tik

labi spēj vainu noslēpt, ka lasītājs netikvien kā ne-

jūtas traucēts, bet beigās pat pateicīgs par tām. Bet

kad Laicens apdzied meitas, kas nāk pie dzejnieka

veltījuma gaidīdamas, tad viņam iznāk starp citu šādi

panti:
Ar smaidošām acīm un lūpām
Nāk piektā, sien lentīti zilu

Ap altāri tavu: redz drūpam.
Tā sapņo par sauli un silu.

Ko dzejnieks gribējis izteikt ar beigu rindām: redz

drūpam v. t. t. Kāda nepieciešamība šīs rindas iz-

saukusi? Gluži nekāda, kā tikai tā, ka vajadzēja at-

skaņu uz „lūpām" un „zilu". Laimīgās iedomas ir

pieticis, lai taisni pildītu divas rindas: Ar smaido-

šām acīm un lūpām nāk piektā, sien lentīti zilu. . .

Glezna tiešām vienkārša, veikla, viegli skatāma,
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klusa humora pilna. Bet ap ko lai nu viņa sien to

lentīti? Te nu uzreiz fantāzija apstājas, kā gaisli-

dotāja motors, un dzejnieks krīt zemē: plakš! Viņš

gan tūliņ paceļas, tik diemžēl nemēģina izvest ne-

pabeigto, bet grib lidot atkal tālāk. Un atkārtojas
uz mata atkal tas pats:

Ņem sestā pie mēteļa pogas,
Ved savā pilsdārzā tevi.

Vēl negatavas tur ogas

Pils pagrabā rāda tā sevi.

Es varētu zvērēt pie Mahometa bārdas, ka Lai-

cenam nepavisam nebūtu ienācis prātā stāstīt tik

neinteresanto patiesību par negatavām ogām, ja viņš

pats nebūtu pie tās pogas piesējies, jeb pareizāki,

pie tās Šķelmīgās gleznas: nāk skuķe, paņem tevi pie

mēteļa pogas un ved dārzā
. .. Bet tad vajadzēja ari

visas pūles pielikt, lai tās šķelmības iznāktu priekš
4 rindām, ne tikai divām vien.

Zināms, tie jau ir sīkumi! Un nebūtu jau arī

vērts par viņiem tik daudz runāt, ja par nelaimi visas

dzejas nepastāvētu tikai no sīkumiem, t. i.: no at-

sevišķām rindārm Un te dzejnieks nekad nedrīkst

aizmirst, ka viena neveikla rinda spējīga samaitāt 20

vērtīgas un glītas. Tas gluži tāpat, kā plaisiņa, šau-

rāka pat par tievāko matiņu, spēj atņemt milzeņam
zvanam visu viņa skaisto skaņu.

VI

Prelūdijas. Naurēnu Elzas dzejoļi. Autora apgā-
dībā. 1913. g. Jelgavā. 70 lap. pušu, maksā 40 kap.

Lasot Naurēnu Elzas dzejoļus, prātā nāk Andrejs

Paparde un viņa plānie glītie dzeju krājumiņi. Šāda

asociācija varbūt izliksies dīvaina un pārāk subjek-
tīva, jo abiem dzejniekiem pavisam maz kā kopēja
būtiskā ziņā. Un kauču gan tas tā, tad tomēr viņu

psīchikās krīt acīs dažas interesantas formālas vie-
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nādības. Abiem viņiem ļoti izkoptas intelliģences,.
priekš mūsu šaurajiem apstākļiem gandrīz jau va-

rētu, sacīt: izsmalcinātas. Abi viņi kautri un attu-

rīgi, negrib būt liela stila dzejnieki, bet tomēr dzejo.

Dzejošanas kaite pie mums jau tagad tik izplatīta,
ka nepaiet gandrīz neviena nedēļa, kad neparādītos
kaut kur — ja ne Rīgā, tad kāda apriņķa pilsētiņā
kāds pāris „pirmo dzeju krājumu". Vispār šī kaite,

kaut gan zināmos gada laikos pieņem tīri epidēmisku
raksturu (ko it sevišķi dabū sajust mūsu laikrakstu

redaktori), — nav ne nū sevišķi bīstama/ne intere-

santa; pa lielākai daļai viņa tikai akūta un tikai re-

tos izņēmumu gadījumos pāriet kroņiskā stādijā.
Būtu nepareizi sacīt, ka arī šī akūtā kaite un vi-

ņas sekas (tas ir: pirmais un pēdējais dzeju krājums)
gluži bez kādas nozīmes, kā to parasti uzsver iznī-

cinošā kritika. Man liekas, ka viņa pastrādā cietušā

garīgajā organismā lielu — kā Aristotels saka —

~katarzisu", t. i. — šķīstīšanas procesu, gluži kā

masalas un vēja bakas fiziskajā. Tādēļ arī nav ne-

kādas vajadzības kritikai par viņiem uzbudināties un

tos apkarot, ja tikai zem tiem neslēpjas ūz neattī-

stītu garšu spekulējošs veikalnieks. Un tā šie pirmie
un pēdējie krājumiņi rodas un tūliņ arī pazūd, jo
parasti viņos pilnīgi trūkst abu galveno
sko" elementu: dzejās un intelliģences.

Šādā ziņā Naurēnu Elzas un Andreja Papardes

dzejas jau pirmā acu uzmetienā liek sajust, ka viens

«antiseptiskais" elements viņos stiprs un nenolie-

dzams: intelliģencē. Bet kas attiecas uz otru, tad

Naurēnu Elzai viņa bez šaubām būs vairāk nekā Pā-

pardem. Papardi gribētos apzīmēt par dzejojošu in-

telliģentu, un kā tāds viņš ļoti interesants. Bet Nau-

rēnu Elza ir katrā ziņā dzejniece. Viņas izjūtas ir

svaigas un īstas, fantāzija viegla un vijīga, gleznas

oriģināli uztvertas un ar labu garšu izvēlētās krāsās

zīmētas, pantmērā pietiekoši daudz dažādības un

ritms viscaur pilnīgi korrekts. Ir atsevišķi panti,
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atsevišķas vietas, pie kurām patīk ilgāki kavēties. Ir

dažas tik smalkas muzikālas nianses, ka caurmēra

lasītājs tām pāries nevērīgi pāri. Kaut gan pa lielā-

kai daļai viņa atstāj kultūras dzejas iespaidu (kā

pretstats dabas dzejai), tomēr netrūkst arī dabas ie-

spaidu un pašas dabas ierosinātu jūtu kompleksu

(piem., „Jūras meita un Saules vainadziņš", kur

skaisti personificēts saules lēkts un riets uz jūras).
Brīžam pat liekas, ka daba un kultūra dzejnieces
psīcbīkā dabūjušas taisni vēlamo ideālo līdzsvaru.

Ja pēc visa tā iespaids tomēr nepaliek pilnīgi ap-
mierinošs, tad cēlonis, šķiet, slēpjas iekš tam, ka

dzejniece par daudz atļāvusi sev individualitāti da-

žādas sugas iespaidiem, caur ko tikusi vājināta viņas
īpatnējā personīgā stīga. Te ir viss kas: daba, kul-

tūra, romantika, mistika, latv. mitoloģija, klasiskā

mitoloģija, modernais impresionisms v. t. t. Un tā

beigās aizvien paliek vairāk vai mazāk acīs krītošs

eklektisma iespaids. Kā tālākas sekas no tā paša vēl

tās, ka atsevišķos dzejoļos galvenais pavediens un

galvenās kontūras aizvien it kā apmiglotas un aiz-

segtas blakus lietām, sīkumiem, kā stīgu augiem tiek

aizsegts logs: viss saplūst zaļā pustumsā un paliek

neiespējami skaidri izšķirt priekšmetus aiz loga. —

Tādēļ jaunās un bez šaubām spējīgās dzejnieces nā-

kotnes uzdevums būs: vairāk atsvabināties no svešā

un dziļāki rakties sevī un atrast sevi pašu; aizvien

acīs paturot galveno un uzsverot to, ierādīt pienā-

cīgo vietu detaļām kā līdzeklim un blakus elemen-

tam. — Gribētos šoreiz ticēt, ka nākotne nevils.
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Andrejs Paparde. Mūžība.

Mana dziesma. Izdevis Jaunu Rakstu Apgādiens.
95 lappuses. Maksā 1 rbl.

Paparde ir izvēlējies savai grāmatai skaistu no-

saukumu: Mūžība. Ak, katram vārdam jau ir sava

skaņa, sava melodija. Un netikvien tas: sava vesela

pasaule. Es ļoti labi saprotu, ka ar lielu interesi var

lasīt leksikonu, kā to arī darījis dažs labs no liela-

jiem vārda meistariem. Šāda lasīšana prasa sevišķi
daudz uzmanības, garīgas koncentrācijas. Dažs vārds

ir tik bagāts, ka viņš šalc un līgojas dvēselē, kā klusi

plūstošā upē iemests kupls ievu ziedu vaiņags. Līgo-

jas un mirdz, līdz, pamazām, lēni tiek aiznests vai

nogrimst.
Ja ar visu sirdi izrunā vārdu: Mūžība -— tad gri-

bas aizvērt acis, atlaist rokas klēpī un kādu brīdi

nekā nedarīt.

Un tad visapkārt jūtama bezgalīga jūra — klusa,

mierīga un tumša, kurai nekur nav krastu. Un pār

galvu — bezgalīga zvaigžņota debess, kurai nekur

nav robežu. Bet viss cits tad — neizsakāmi niecīgs,

nenozīmīgs un tukšs.

Mūžība

Brīnišķīgam vārdu burvim vajaga būt tam, kas

grib šo neaptveramo saistīt un ietvert vārdos. Te va-

jadzīgs neparastas drosmes un ārkārtīgu spēju. Bet

arī tad vēl varētu šaubīties un jautāt, vai jel vispār
mums pazīstamie mākslas līdzekļi ir pietiekoši atrast

kaut arī nepilnīgu atlīdzinājumu (adekvātu) šīm vis-

brīnišķīgākajām un sarežģītākajām cilvēka gara iz-

jūtām?
Kā nu šo grūto uzdevumu veic Andrejs Paparde?
Par Papardes dzejnieciskām spējām man jau kād-
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reiz agrāk, bijis gadījums izteikties. Toreiz viņu
raksturoju kā „dzejojošu.intelliģentu". Arī viņa jau-
nais, pēc skaita jau trešais, dzeju krājums spiež iz-

vēlēties to pašu raksturojumu. Vispirms Paparde ir

intelliģents — smalks, izkopts, rafinēts, ar labu

gaumi, stingru paškritiku, plašu skatu dzīvē un

mākslā; atturīgs, liter.āriski cauri un cauri godīgs,
brīvs no lētu efektu kāres, tālu no katras banalitātes.

Nu, un tad —,
tad viņš dzejo. Un ja arī ne vienmēr,

tad daudzreiz taisni tāpēc, ka viņam ir jādzejo. To-

mēr būt par Mūžības tulku, t. i. izteikt savā dzejā šīs

ārkārtīgās, grūti aptveramās jūsmas un jausmas, tas

Papardēm nav lemts. Varētu tā teikt: Paparde spēj
aizvest savu lasītāju Mūžības jūras krastmalā. Viņam
ir taisni uz to sevišķa tieksme, kura jo gaiši izteicas

viņa jaunajā grāmatā. Lai kuru ceļu viņš sāktu iet,

kuru lietu aplūkot, kuru domu domāt —''aizvien viņš
nonāk pie Mūžības. Tādēļ arī šis vārds jo daudzos

dzejoļos atkārtojas, un autors pats arī to apzinīgi uz-

sver:

Zināt to vienu,

Saprast līdz galam:
Kas tavās domās

Kā grauda dīglis cēlās,

' Uz mūžību iet —;

Caur vētru, caur nakti

Uz mūžību iet —■■

Tava doma, tavs darbs,
Tavs pēdējais asins piliens. (71. 1. p.)

Jeb: „Mani kalnu ceļi — Tie dziļās domu dienās,

Kad atveras saules avoti, let balti mūžībā" — Aiz-,

mirstas zeltītās druvas, skūpsti, laime, un — »-Par

(pa?) kalnu balto ceļu let sirds — Uz māju iet." Šī

„māja", šī miera vieta, kurp dvēsele tiecas, tad nu ir

Mūžība. To autors skaidri sajūt un apzinās. Caur

dzīvi tādēļ viņš iet kā zinātājs, kura uzmanību dzī-

ves ņudzeklis ar savām niecīgām, bet priekš neziņā-
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taja tomēr it ka brinum svarīgam lietam un jautāju-
miem nekad vairs nevarēs pilnīgi pie sevis saistīt.

Zināt tos mērķus,

Kas mūžībā dus,

' Aptvert to visu,
Kas dvēseli sauc! (79.)

Un viņš skaidri zin, ka pati Mūžība ir šī dīvainā

saucēja: „Tik vienu zinu: Aiz svina rūtīm, Aiz nakts

un oceana Mans nemiera atvars — Tur dvēseles tum-

šie stāsti Savu gaitu gaida." (63.).
Te nu oatiesībā, īsti tik vēl sākas pati tā Mūžības

dziesma, tais dvēseles tumšajos stāstos, tajā, kas

slēpts „aiz svina rūtīm, aiz nakts un oceana". Te

sākas tas grūtais, pārāk grūtais uzdevums: izcelt no

bezveidības estētiski iedvesmējošos veidos mocošās

un atpestošās, drausmīgās un mierinošās Mūžības

jausmas; vest viņas no tumsas valsts tā, kā Orfejs
ved savu Eiridiku; kā brīžam ar atzīstamām sekmēm

darījusi Vidus laiku reliģiozā māksla ar kristīgās re-

liģijas mītu piepalīdzību.
Bet no šī uzdevuma taisni Paparde atsakās, jo —

kā jau teicu — viņš aiziet tikai līdz Mūžības krastam,

jeb —kā viņš pats saka: pie mūžības sliekšņa. Bet

priekš tā, kas aiz šī sliegšņa, viņam ir tikai klusums:

„Sen juta sirds Nāks klusais vakars, Nu doma sa-

prot: Ir brīži dziļākie Sāpes vislielākās, Ne vārda tad,

Ne asaru nav — Ir tikai klusums, Kas visu ņem un

visu aprok." (73.)
Tā, patiesībā, Paparde rāda, apdzied tikai ceļu

līdz Mūžībai, bet ne pašu Mūžību, pie kam šie ceļa

dzinuļi viņā ir aizvien vairāk intellektuālas dabas (ar

prāta atziņu iegūti), nekā emocionālas (caur jūtām
un iekšējo piedzīvojumu), kas atkal apstiprina jau
minēto, ka Paparde vispirms intelliģents, un tad tik

dzejnieks.
Kaut gan Papardes skats spiežas aizvien cauri vi-

sam nīcīgam un pārejošam, vērojot tumšos un mūžī-
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gos visas esamības pamatus, — tomēr viņa izturēša-

nās pret dzīvi nekad nav pasīva, viņš nav kvietisma

sludinātājs, kā to bieži darījusi indiešu un kristīgā

reliģija. Viņš tiecas dzīvi pārveidot, padarot to skai-

stāku, dziļāku, labāku. Viņš tic, ka tad arī Mūžības

doma nāks cilvēkam tuvāk, kļūs dziļāka. Tādēļ grā-

matā ir prāvs skaits dzejoļu, kuros jo spēcīgi izskan

dzīves atjaunošanas un jaunradīšanas sauciens, kā

piem., „Lielie vēji" (51. 1. p.) v. c. Netrūkst arī grie-

zīgas sarkasma Dātagas cirtienu tiem, kam „bēdas

sirdi ēd Par pazudušu vērdiņu", kas noslīkuši tru-

lībā (82.), vergu gļēvībā (83.) un lielā bara gara

kūtrībā (92.).

Vispār jāsaka, ka mūsu garīgi pilngadīgajiem la-

sītājiem Papardes grāmata kļūs mīļa un vērtīga, ta-

gad sevišķi vēl tāpēc, ka šī gada lirikas „raža" uz

Ziemas svētkiem, salīdzinot ar citiem gadiem, tik na-

badzīga.
Grāmata izdota glīti, ar izsmalcinātu gaumi.
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Rūdolfa Blaumaņa kopotie raksti.

Septītais sējums. Dzejas. Jelgavā, 1914.

g. L. Neimaņa izdevums. 232 lp. p. 125 kap. —

Pāršķirstot Blaumaņa dzejas, pamostas viegla va-

kardienas sajūta. Ne tāpēc, ka Blaumaņa vairs nav,

ka viņa mūžs jau pieder vakardienai, — bet tāpēc,
ka viņa gars, viņa mākslinieciskais, it sevišķi lirikas

gars, ir vakardienas gars. Un, kā šī gara galvenās
iezīmes gribētos atzīmēt: samērā mazo diferencēša-

nos, pārvaldošas stīgas, noteikta virziena trūkumu.

Tas izskaidrojams pa daļai ar to, ka Blaumaņa pa-
saules uzskata izkopšanas un virziena izvēles gadi
iekrīt tai mūsu tautas garīgās augšanas laikmetā, kad

nākamo asi nošķiroto strāvu un virzienu nošķiroša-
nās process bij vēl tikai pašā sākumā, tā tad samērā

maz ievērojams un tādēļ nespējīgs patstāvīgākas in-

dividualitātes sev līdzi aizraut; pa daļai ar to, ka

Blaumanis jau no dabas harmonisks, vispusīgs un

līdzsvarots gars. Tādēļ arī nekāds vienpusīgāks vir-

ziens — vai tas būtu reālisms, individuālisms, misti-

cisms, vai kāda neizrūgušu sabiedrisko tendenču

strāva — neatrada viņa iekšienē dzīvas atbalss, kaut

gan šīs dažādās strāvas viņa mūža pēdējos 10—15

gados jau stipri šalkdamas plūda visapkārt. Viņš

negribēja būt ne reālists, ne individuālists, ne so-

ciālists, — viņš bija un palika tikai — Rūdolfs Blau-

manis, kas nes sevī dīgļus no visa, bet vienpusīgi ne-

atdodas nekam. Un tiešām, Blaumaņa darbos viegli
atrodami paraugi gan spirgta reālisma (agrāko gadu

noveles), gan diezgan nopietni izprasta misticisma

(Sestdienas vakars), un — ja patīk — arī vēl da-

žādu citu virzienu garā. Tādēļ gan Blaumani ar pilnu
tiesību var raksturot kā īstu klasiķa tipa dzejnieku,
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kas sevī apvieno visus virzienus harmoniskā vienībā.

Ar to, zināms, neesmu teicis, ka Blaumaņa darbi tie-

šām īstā klasiķa darbi (izņemot, varbūt, drāmu «In-

drāni"). Priekš tā Blaumaņa laikmeta kultūra vēl

bija par mazu, primitīvu, un galvenais: viņa vēl ne-

bij noteikusies, nebij izsmēlusi dažādos virzienus

katru par sevi. Un pirms tas nav noticis, nevar arī

būt runa par īstu klasiķu apvienojumu (sintēzi). Saku

to tāpēc, ka pēdējos gados vārdi. „klasiķis" un „kla-

sisks" tikuši tik bieži nevietā un visačgārnākā no-

zīme lietoti, ka no pašas dabas už pilnīgu vienpusību

predestinēti rakstnieki tiek izklaigāti par klasiķiem.
Ja Blaumanis būtu 50—100 gadus vēlāk dzimis, tad,

bez šaubām, no viņa varētu iznākt īsts un liels kla-

siķis. Tādā kārtā Blaumaņa harmoniskā personība
var tikt uzlūkota arī kā nākamo — rītdienas centienu

paraugs.

Blaumaņa lirikā ir izmantoti visi „mūžīgi liriskie"

temati. Bet katrs tikai pa drusciņai. Un ja visas

krāsas vajadzīgā samērā savieno, tad iznāk baltā

krāsa. Tā arī kopiespaids no Blaumaņa lirikas —

viegls, gaišs, saulains, kaut gan šur un tur netrūkst

arī pa drūmai skaņai. Tomēr līdz nopietnam traģis-

mam, kaut kādā lietā, kā to prasa mūsu modernākā

un drosmes pilnākā jušana, Blaumanis nekur neno-

nāk. Viņš pats to arī sapratis un, jādomā, stipri no

tam cietis, tā ka, var būt, viņa lielākā traģika ir bi-

jusi: īstas traģikas trūkums:

„Jā, mana tauta,

Es pazīstu tevi!

Tu esi maza,

Un tavi centieni

Un tavi mērķīši .
Maziņi, maziņi,

Sīciņi ir»

Remdena ir tava

Mīlestība!
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Tavs ienaids

Ir slābans bezzobis — —

Tavi tikumi

Ir apvazāti,
Nedz balti, nedz melni!

Tavi netikumi

Ir mazas nerātnības!"

Un drusciņ tālāk:

„Bet tu, bet tu!

Tu aizžogo visas

Neiemītās tekas,

Kas noved kalnā

Uz spirgtāku gaisu.

Nežēlīgi Tu velc viņu līdzi Pa ikdienas putekļiem
Un spied viņu (t. i. dzejnieku) rādīt Atkal un atkal

Tev tavu nespodro Bezkrāsas bildi."

Un tādēļ:

„Lāsts pār mani,
Ka man jāir
Dzīvam spogulim,
Kurā atspīd
Tikai nediža

Vidējība!
Lāsts manai vājībai!"

(Oda, 60. 1. p.).

Brīžam tomēr liekas, ka Šai „vājībai" ir dažas

ļoti vērtīgas pozitīvas puses: aiz „vājības" un dro-

smes trūkuma viņš izsargājas arī no bīstamām te-

kām pār bezdibeņiem, no „krišanas", un tā paglabā
baltu savu šķīsto dvēseli. Dāvinājumā draugam viņš

pamāca to sargāties no samaitājošās baudas, jo:

„
— kā arī grēks Ar zaļganām acīm Pa vakara krēslu

Man nemāja: nāc!

. Es tomēr nekļuvu
Nešķīsts un ļauns, '.'•■■•/.
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Jo mani sargāja
Nabadzība

Un kauns."

Tā nonākam dīvaina problēma priekšā: vai palikt

vidējībā ar balto sirdi, vai iet līdz traģiskam galam,

zaudējot balto sirdi? Tai pašā laikā, kamēr Blau-

manis turējās pa pirmo ceļu, Poruks gāja — otro.

Kurš tad nu augstāk stādāms, kurš atzīstams kā ide-

āls? Priekš izņēmuma dabām, priekš varoņiem, ģe-

ķiem, ģēnijiem — zināms, Poruks. Priekš „vidē-

jības", priekš tautas — Blaumanis. Tāpēc tad arī

Poruku mīl un mīlēs jaunatne, kuru vienlīdzīgi pie-
velk varonis, ģēķis un ģēnijs. Bet Blaumanis ir un

paliks saulainās pusdienas un gaišās pēcpusdienas

draugs. Tādēļ pie Blaumaņa mēs nemeklēsim ne ie-

rosinājumu straujām cīņām, ne kara saucienu, ne

ieroču žvadzināšanas. Bet kam pelēkā ikdiena sāk

palikt par smagu un sirds sāk alkt pēc klusas un

mierīgas saules gaismas; pēc zaļo biržu žūžoņas un

jautri dejojošiem saules zaķīšiem caur zaru tīklu

tumšzaļajā maurā; pēc zilās debess, baltiem māko-

ņiem un klusā sirds šķīstības prieka, — tas sniegsies

pēc dzidrā un spirdzinošā Blaumaņa dzejas malka. —

Vajadzība pēc Blaumaņa kopotām dzejām bij

stipri sajūtama
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J. Grīns. Rožu ugunī.

Dzejoļi. Cēsīs, 1914. O. Jēpes apgādībā. 64 lp.

p. 30 kap.
Šo nelielo J. Grīna dzeju krājumiņu var izlasīt

ar patiku, vietumis pat ar baudu (jūsmotais nosau-

kums lai neviena neatbaida!). Pats svarīgākais, ko

par J. Grīnu tagad varētu teikt, ir tas, ka viņš atro-

das uz pareiza attīstības ceļa. Bet te tūliņ arī pa-

mostas Pilātus jautājums: kas ir patiesība? —
kas

ir pareizais ceļš? Kā atbildi uz šo kļūmīgo jautā-

jumu dzirdam vesela uz visām pusēm vilinoša sirēņu

kora balsis: pareizais ceļš ir sociālā dzeja: pareizais

ceļš ir modernā pilsētas dzeja; pareizais ceļš ir vēl

modernākā intellektuālā dzeja; pareizais ceļš īr vis-

modernākā klasiskā dzeja! Un tā gandrīz bez gala.
Atbildes nāk un nāk. Un pašās beigās, lūk, vēl viens

pavisam moderns un „brīvs" literārisks sienāzis, kam

no visas skaistās Dieva pasaules nepieder vairāk

nekā, kā tikai garās kājas, ar kurām lēkt no viena

sveša zieda uz otru. Bet arī tas švirkst par pareizo
ceļu: — pareizais ceļš ir: cip-cirip — cip-cirip! —

Jā, kurš tad nu beigās ir tas pareizais ceļš?
Protams, ka šī plašā un sarežģītā jautājuma pie-

tiekošs noskaidrojums nevar ietilpt šo īso piezīmju
rāmī. Ja tomēr mēģinu kādu aizrādījumu dot, tad

tas ir tikai dažu pieturas punktu atzīmējums garajā
ceļā. Kas nav spējīgs būt par mainīgu „moderno"

vēju rādītāju, bet nes sevī organiskas attīstības pra-

sošos dzejnieka instinktu, tas sapratīs arī to, kas šai

vietā paliek nesacīts.

Vispirms: katrs īstas dzejas galvenais ierocis un

izteiksmes līdzeklis ir tēls, glezna; vispār: kāds fan-

tāzijā skatāms veids. Bet dzejniekam attīstoties, at-

tīstās un mainās arī dzejiskā veida būtība un sastāvs.
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Šis attīstības ceļš sākas ar vienkārši naīvi skatītu

gleznu un beidzas ar mītu. Protāms, mītu te jāsa-
prot tagadnes nozīmē: kā visplašāko un dziļāko dzī-

ves un likteņa gudrības kopsummu aptverošu veido-

jumu, kas aizvien tomēr gleznaini fantāzijā skatāms.

Ja mēģinātu uzmest šī attīstības ceļa galvenās pietu-
ras vietas, tad dabūtu apmēram sekošo:

i: Vienkārša glezna (piem., Skalbes „Man te-

ciņa — linu audeklis"),.
2. Gleznains salīdzinājums (Veidenbauma „Kā

gulbji balti padebeši iet" 1. daļa).
3. Naivais personificējums (Aspazijas „No teiku

salas ziedonis").
4. Allegorija (Barona „Mazs avots kalnā", Raiņa

„Lauztās priedes").
5. Simbols (Raiņa „Kalnā kāpējs", Poruka

„Krusts").
6. Simbolisks personificējums (Poruka „Izgāja

dvēsele" Plūdoņa „Rēgi").
7 Mīts (Skalbes „ Jūras vārava", Ļermontova

~Dēmons", Aischila „Prometējs").

leskatoties tuvāk šais attīstības pakāpēs, redzam,
ka pirmās divās valda nekustīgais (statiskais), tā

sakot, tīri grafiskais elements. Trešajā ienāk dina-

miskais elements, kas, pārnests personā, darbojas kā

griba, tā tad ieaug jau ētiskā pasaulē. Ar ceturto

(allegoriju) piešķetinājas domu (idejiskas) dzīves pa-

vedieni, kaut gan vēl diezgan neveikli, tā sakot, nē-

sakausēti ar gleznaino vielu. Šī sakušana notiek sim-

bolā (5.). Simboliskā personificējumā (6.) nereti tā

sevi pāraug un daudzreiz iegūst likteņtraģēdijas (tā
tad jau pa daļai reliģiskas) pieskaņas. Un beigās —

septītajā — apvienojas: estētiskie, tikumiskie, prāta
un reliģiskie, pavedieni (elementi). Te var atrast

katrs no tiem savu pilnīgāko izteiksmi. — Jāpiezīmē
vēl, ka zināma pilnība jeb gatavība, kaut gan saturā

vairāk vai mazāk vienpusīga, var tikt sasniegta uz
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katras pakāpes, kā to gaiši rāda augšā pievestie pie-
mēri. Bet lielajos īsto gara milzeņu darbos, kā piem.,

Ģētes ~Faustā", ir atrodami paraugi visām attīstības

pakāpēm, visiem izteiksmes veidiem — sākot no

vienkāršas gleznas, līdz visu aptverošam mītam.

Man nu liekas, ka ar šīs diezgan vienkāršās schē-

mas palīdzību ir tiešām daudz maz iespējams orien-

tēties dažādo „ceļa rādītāju" juceklī. Novestu mūs

par tālu, ja gribētu te ierādīt viņiem katram (kā:
~oilsētas dzeiai", „sociālai dzejai" v. t. t.) pienācīgu
vietu. . Piemēram minēšu tik dažus vārdus par tā

saukto „intellektuālo dzeju", kuru daži garīgi pavārgi
un attīstības nespējīgi rakstītāji ņemas vientiesīšiem

iegalvot kā visjaunāko, augstāko un pilnībai tuvāko

dzejas virzienu. Par laimi, šie rakstītāji paši labprā-

tīgi izrāda savu teoriju darbos. Un te nu dabūjam
pārliecināties, ka mums darīšana vai nu. ar lietām,
kam ar dzeju nav nekāda sakara, kā: ritmā un ar at-

skaņām savārstītām abstraktām frāzēm; vai arī ar

neveikli sakarinātām kailribainām allegorijām (mūsu
schēma 4. pakāpe). Bet allegorija nu taisni ir tā ne-

laimīgā pārejas štādijas izteiksme (no tikai gleznainā
un emocionālā uz emocionāli-idejisko, uz simbolu),
kura nekad nav varējusi iekarot visai cienījamu
vietu īstā dzejas pasaulē; bet mūsu dienās tikai ne-

glābjamu diletantu sirdis pieder tai. īsts dzejnieks
šīs pārejas stādijas produktus, izņemot retus gadī-
jumus, nemaz nerāda atklātībā, līdz viņš attīstījies
līdz simbolu radīšanai. Ar to tad arī izsmelta šīs

jaunās Amerikas nozīme un viņas atradēju no-

pelni.
Šīs blaku piezīmes bij nepieciešamas, lai attais-

notu un tuvāk paskaidrotu sākumā izteikto aizrādī-

jumu par jaunā dzejnieka ceļa pareizību vai neparei-
zību. Un tā nu atgriežoties pie J. Grīna, varam sa-

cīt, ka viņa dzeja aptver mūsu schēmā atzīmētās 3

pirmās pakāpes: gleznas,- salīdzinājumi, personificē-
jumi— ar tīri .estētiski-emocionālu saturu. Bet ar
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prieku jāliecina, ka jaunais dzejnieks še strādā ap-

zinīgi, ar modru paškritiku, diezgan stingri raudzī-

damies uz formas gludumu, ritma un atskaņu parei-

zību, kontūras skaidrību, krāsu noskaņojumu un va-

jadzīgo dažādību, kā arī jūtu satura vispārnozīmīgu
vērtību. Ja salīdzina „Rožu ugunī" ar autora pirmo

dzeju krājumu „Pirmdiena", tad pēdējo gadu pa-

nākumi jo spilgti manāmi. Kamēr tur viscaur val-

dīja nejaušība un svaidīšanās uz dažādām pusēm, tik-

mēr še redzams nopietns darbs un spirgta dzejnieka

dziņa. Par dažām viņa nelielajām dzejām, piem.,

gleznu „Raudoša meitene" (53. lp. p.), salīdzinājumu

„Puķes" (48.), personificējumu „Bērziņi" (49.), „Pa-

saka" (54.), „Varavīksna" (59.) — jāsaka, ka tās savā

veidības pakāpē ir jau tuvu īstai gatavībai. — Par

pirmo Grīna dzejoļu krājumu man gadījās izteikt

dažas asas piezīmes. Jo patīkamāki tādēļ šoreiz uz-

svērt pilnīgi pretējo. Bet reizē arī to, ka ceļš vēl

priekšā tāļš. Pamazām vajadzēs sākt domāt par tā-

lāko gaitu. Jaunajam dzejniekam tagad jau labs ne-

pieciešamais pamats zem kājām. Kaut ko vērtīgu

sasniegt simbolos un simboliskos personificējumos
varēs tikai tas, kas pietiekoši pārvalda vienkāršās

gleznas un personificējumus. Tā tikpat vienkārša

patiesība, kā: lai varētu būt labs gleznotājs, portrē-
tists, papriekšu jāiemācās godīgi zīmēt. Ačgārna
ceļa gājēju, kā atbaidošu paraugu, mums tiešām vai-

rāk nekā vajaga, gan nesenā pagātnē — mistēriju

autori, kuri neprata visvienkāršāko gleznu iespiest
četrrindu jambu pantā, — un arī tagadnē — kauču

tie paši bēdīgi slavenie intellektuālisti, kuri gan pa-

tiesībā nav vēl tā goda izpelnījušies, lai viņus no-

pietni apkarotu.
Un, ja arī kādam trūktu radošo spēju iziet aprā-

dīto garo ceļu līdz galam, tad tomēr nekad nevajaga
aizmirst, ka: sasniegt pilnību uz kādas zemākas pa-

kāpes ir daudz vairāk, nekā sacelt jucekļi uz aug-

stākas. . i
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Pamati un paviršība.

(Atbilde A. Bračam.)

Lasot „Dzimt. V." 63. un 64. num. A. Brača sace-

rējumu, ar kuru viņš tik sekmīgi „apgāž" manu māk-

slas teorētisko uzskatu pamatus, man ne vienreiz vien

bij rindu vidū jāapstājas un jāpadomā, kas īsti ir šī

sacerējuma cēlonis: vai te izteicas jau labi pazīstamā
A. Brača polemiku kāre, vai paviršība, domu vien-

pusība un nezināšana mākslas teorētiskos jautāju-
mos? Vēl tagad neesmu par to gluži skaidrībā, kaut

gan liekas, ka savu daļu būs vainīgi abi no šiem cē-

loņiem. — Uz tiem jautājumiem, kas radušies aiz

mana oponenta paviršības vai nezināšanas, es labprāt
dodu tuvākus paskaidrojumus. Un tādu, pēc manām

domām, te trīs: 1) par fantāzijā skatāmo veidu jeb

gleznu nozīmi dzejā; 2) par mītu attiecību pret dzeju
un 3) par mākslu diferenciāciju. Turpretim uz tiem

citiem skaidri izmanāmiem polēmiskiem niķīšiem un

sofismiem, kurus izplucinot būtu jāraksta vismaz

divreiz garāks raksts par Brača sacerējumu, es pa lie-

lākai daļai neatsaukšos, izņemot pāris vispārīgu aiz-

rādījumu.
A. Bračs izlasījis no ievada piezīmēm kādā manā

recenzijā (šīs piezīmes ieņem ne vairāk par pāris des-

mit rindām un es noteikti tās apzīmēju par „mēģinā-

jumu dot dažus pieturas punktus" dzejnieka attīstī-

bas vērošanai) veselu estētikas sistēmu (šī sistēma

izteikta 7 rindās) un pūlas viņu apgāzt: pēc šīs sistē-

mas nevarot nemaz skaidri zināt, kur lai ierindo

Blaumaņa „Andriksonu", kur Horacu, kur Puškina

dzejoli „Jel nevaicā", kur Fausta un Hamleta „vien-

ruņas", kur dažas asprātīgas vietas un bonmot'us no

Oskara Uailda, kur Raiņa dzejoli „Ja dzīve būtu",
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kur stāstu par Bābeles torņa būvēšanu un valodu sa-

jukšanu —? Un tāpēc Bračs cīnās pret to. Nu, var

jau cīnīties. Kāds kungs cīnījās ar vēja sudmalām

un domājās cīnoties pret bruņinieku. Kas A. Bra-

čam var aizliegt domāt, ka viņš cīnās pret estē-

tisku sistēmu. Man uz to tikai jāpiezīmē: ja es būtu

uzrakstījis ne 7 rindas, bet 70 lappuses garu princi-

piālu apcerējumu par dzeju kā mākslu, tad tas ne-

kad nevarētu tikt uzskatīts par citu ko, kā tikai par

nodaļu vai fragmentu tajā, ko mākslas filozofija sauc

par estētisku sistēmu. Izstrādātas estētiskas sistē-

mas aizņem ne tikai 70 un ne tikai 700, bet pat 7000

lappuses, bet arī pie tām vēl aizvien varēs nepilnības
atrast un pat lietišķas ierunas celt.

Kaut gan savā recenzijā ar minētām piezīmēm ne-

esmu ne varējis, ne gribējis kādu noapaļotu teoriju
vai sistēmu dot, tad tomēr viņām ir savi labi pār-
domāti pamati. A. Bračs tad nu cīnās arī pret šiem

pamatiem un domā, ka tie varot būt vienīgi vai nu

ģenētiski, vai dogmatiski, jo tā kā es neesot turējies
ne pie vieniem, ne otriem no tiem, tad man viņu pa-
visam neesot. Uz šo aplamību jāpiezīmē, ka tagad-
nes mākslas filozofijā ir estētiskas teorijas un sistē-

mas ar ļoti dažādiem pamatiem, tā, piem., nerunājot

jau nemaz par spekulātīvām un metafiziskām estē-

tikas teorijām (kā: Platona, Plotina, .Šopenhauera
teorijas), ir estētikas teorijas uz atziņas teorijas pa-

matiem (Kanta un Baumgartena), socioloģiskiem
(Gūjo — Guyau estēt.), bioloģiski-evolūcionistiskiem

(Granta-Allena, Herberta Špensera estēt.), salīdzi-

noši:etnoloģiskiem (Hirna, Erhsta Grosēs), eksperi-
mentāliem (Fechnera, Meimaņa) un vēl citiem. Kas

zīmējas uz manis dotiem aizrādījumiem, tad, kā tas

viegli redzams — tie balstās uz psīcholoģiskiem pa-

matiem: iejušanās ceļā dvēseles stāvokļus objektīvēt,

ejot, saskaņā ar individuālās attīstības gaitu, no vien-

kāršā uz sarežģīto. (Uz psīcholoģiskiem pamatiem
dibina savas estētikas terijas ievērojamākie tagad-
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nes mākslas filozofiskā Lipps, Folkelts, Grooss, Vite-.

zāks v. c.). Un tā lasot visus garos dažādi izpušķotos
A. Brača atspēkojumus, ka manai „sistēmai" neesot

ne ģenētisku, ne dogmatisku pamatu, es redzu,, ka

man gar tiem nav itin nekādas daļas. — Pēc šīm pie-
zīmēm varu pāriet uz jau minēto triju jautājumu pa-

skaidrošanu.

Dzeja un fantāzijā skatāms tēls. Kā jau savā re-

cenzijā esmu to pareizi izteicis — fantāzijā skatāms

tēls ir galvenais dzejnieka izteiksmes līdzeklis, tāpat
kā filozofa galvenais izteiksmes līdzeklis abstrakts

jēdziens. Bet kā ievērojami filozofi (piem., Platons,

Šopenhauers, Nīcše, Solovjevs) Savos tīri filozofiskos

darbos brīžiem paceļas līdz apgarotai tēlu un gleznu
valodai, tā ievērojami dzejnieki dažreiz noslīd līdz

abstraktai domu refleksu valodai. Tā starp abiem

viņiem atrodama, tā sakot, kopēja robežu josla, kur

filozofs it kā ieiet .dzejnieka daļā, bet dzejnieks —

filozofa. Šai vietā vilkt matēmatiski stingras robežas

ir tiešām grūti. Un ne šai vietā vien tas tā: dabas zi-

nātnieki, piem-, nespēj vilkt pilnīgi stingras robežas

starp organiskām un neorganiskām vielām; pat starp
dzīvnieku un stādu valsti, kaš, liekas, taču tik viegli

atšķiramas lietas! Praktikā, zināms, caur to nekādas

grūtības neceļas, jo atsevišķu vietu dēļ filozofisku

darbu neviens nesauks par dzeju, un dzeju — par

filozofiju; neidentificēs arī viņu izteiksmes līdzekļus.
Bet sofistam te ir pateicīgs darba lauks: tā kā dzej-
nieks runā abstraktā beztēlu valodā, tad dzejas va-

loda ir abstrakta, beztēlu. Tiek pēc Hamaņa norā-

dīts uz dažiem Fausta ūn Hamleta monologiem, kaut

gan Hamans turpat saka (par ko Bračs klusē), ka

taisni caur šiem monologiem attiecīgās personas tie-

kot raksturotas un padarītas „uzskatāmas". — (an-

schaulich): Gluži tāpat par šo jautājumu izteicās

prof. Kroče (Croce) savā estētikā: „FilozOfiskās sen-

tences, ko runā komēdijas vai traģēdijas persona,
stāv savā vietā nevis kā domas, bet kā zināmas per-
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sonas raksturojums, tāpat kā sarkanā krāsa uz glez-
nas nestāv kā jēdziens par sarkanu, — tā tad arī ne

kā doma, bet kā tēlotās lietas raksturīgs elements." —

Bet A. Bračs atrod dzeju arī asprātībās un paradok-

sos, kaut gan kā pierādījumu tam viņš var pievest
tikai nepareizi tulkotu un sagrozītu Hamaņa citātu

(neņemos izšķirt, vai tas ar nolūku, aiz paviršības,
vai nepareiza krieviskā tulkojuma dēļ): kur Bračs

stāsta, ka paradoksi sagādājot baudu un esot inte-

resanti, tur Hamans saka, ka viņi sagādājot omulīgu
„štimungu" (vergnūgte Stimmung) un esot «ami-

zanti". Pēdējais vērtējums, zināms, pilnīgi pareizs.
Bet par mākslu (t. i. asprātības un paradoksu

„dzeju"), kura iziet uz „omulīgas štimungas" un

„amiziera" radīšanu, man nekas nav sakāms, tur jā-

atstāj A. Bračam pilnīga rīcības brīvība.*)
Prātā tomēr nāk Ģētes vārdi tais pašos „Propile-

jos": „Diletants domā, ka ar asprātībām viņš varot

līdz dzejai tikt." Tas pats būtu sakāms arī par tām

„teorētiskām emocijām", kas jau kā jēdziens izteic

tikpat daudz, kā
— koka dzelzs. Turpretim īsts dzej-

nieks, kāds piem., bij Ģēte (kuru prof. Diltejs un

Čemberlens ne par velti sauc par redzes un skatīšanas

ģēniju), saka: „Mana domāšana jau ir skatīšana", un

kādā citā vietā (sarunās ar Šilleru): „Tas man ļoti
liels prieks, ka man ir idejas, bez kā es to zinātu, un

ka viņas pat acīm redzu."

Dzeja un mīts. A. Bračs mani dikti bar, ka es

sajaucot dzeju un mītu. Un, kad nu to lietu tomēr

vajaga noskaidrot, tad viņš saka, „mācīsimies" pie
Bābeles torņa. Nu labi, mācīsimies. Bet ko tad?

1) Ka šis mīts nav pavisam dzeja (pastrīpojumi
Brača), 2) ka viņā ir dzejiskais elements (dažas rin-

das zemāk), jo notikums rādīts tēlos, un 3) ka viņš

*) Tādēļ, kad Bračs atsaucas uz dažiem saviem slepeniem

piekritējiem, man jābrīnās, ka to vēl tik maz, un ka tie paši
vēl tik nikadēmiski slepeni.
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ir tikai dzeja, ja mēs neticam tēlotam notikumam,

kā faktam. Tas nu ir tiešām kā pie Bābeles torņa.
Tomēr visu to dara ticība: ja ticot kāda notikuma

faktiskumam, tad viņš esot mīts un neesot dzeja;

ja neticot — tad viņš tikai dzeja un vairs neesot

mīts. Man gan vieglāki pieņemt, ka ticība spēj kalnu

pārstādīt, nekā to, ka ticība var pārvērst dzeju par

nedzeju un nedzeju par dzeju. Bet nu uz vienu acu-

mirkli tomēr piekritīšu Bračam: es neticu vairs ne-

vienam tā sauktā mīta faktiskumam: ne grieķu, ne

romiešu ne ēģiptiešu, ne babiloniešu, ne indiešu.

Kas nu ir noticis? Nav vairs neviena mīta: ne grieķu,
ne romiešu, ne ēģiptiešu, ne cita kāda. Ir tikai grieķu,
romiešu un t. t. dzeja! Par šī tik ievērojama atra-

duma līdzdalībnieku man tomēr metas bailes palikt,
un tādēļ arī šito „teorētisko emociju" atstāju atkal

A. Bračam vienam pašam. Tā nu ar šo mācīšanos mēs

būtu iemācījušies tik rokām taustāmu aplamību, ka

katrs ir zemākās klases vidus skolas zēns varētu

mums paskaidrot, ka grieķiem ir ļoti dzejiski mīti,

kuru faktiskumam gan neviens netic; bez tam grie-
ķiem ir ļoti ievērojama dzeja, kas dažkārt ar mītiem

nestāv nekādā sakarā. Bet vecākajās klasēs jau zin,
ka grieķiem ir mītu radītāji dzejnieki, piem., Ho-

mērs (pie kura A. Bračs uz manas „sistēmas" pa-
mata meklē pēc vienkāršām dabas gleznām!). Nav

grūti saprast, ka viss babiloniskais juceklis, ar kuru

Bračs teicās noskaidrot manus uzskatus, ceļas no

tam, ka ticība vai neticība dzejiskā ziņā itin nemaz

svarā nekrīt, bet tikai dogmātiski-reliģiskā: ja es

ticu stāstam par pirmo cilvēku grēkos kiišanu, tad

šis stāsts ir manas reliģijas sistēmas piederums; ja
es tam vairs neticu, tad viņš kļūst par mītu. Bet

dzejas cik viņā ir bijis, tikpat ir, jo visi tie elementi

(tēli, simboli, situācijas v. t. t.), kuri rada dzejisku

emociju — kā bijuši, tā ir, tā kā to var formulēt

pat tīri matēmatiski: tādēļ ka palikuši tie paši sa-

skaitāmie, iznākumā būs tā pati summa. Nav tikai
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vairs pārdabiskā, t. i. dogmātiski-reliģiska faktora.

Lūk, kādēļ dzejnieks ir un var būt mītu radītājs.
Ja tauta ūz šiem mītiem skatās dogmatiski-reliģiski,
tad tie kļūst par pamatu tautas dogmatiskās reli-

ģijas sistēmai; ja ne, tad tie turpina pastāvēt kā

mīti, daudzreiz nesdami sevī tomēr aizvien vel brī-

vas reliģijas, it sevišķi panteistiskās, elementus. Jau

Herodots teica, ka. Homērs un Heziods esot grieķiem

viņu dievus devuši. It sevišķi tas sakāms pār Ceisu,

Apolonu, Atēnu, Afrodītu. (Skat. prof. O. Pfleiderer —

Die griechische Religion). Tas notiek apmēram

B—lo. g. s. pr. Kr. Bet 399. g. Sokrātu notiesā uz

nāvi par to, ka viņš noliedzot tautas dievus. Dzej-
nieka radītie (zināms, arī ar tautas līdzdalību) mīti

un dievi bij kļuvuši par dogmatiskas reliģijas pa-

matu. Bet kad dogmatiskā ticība izirst, tie turpina
savu pastāvēšanu kā mīti. Tā .mītu radītājs ir dzej-
nieks, un mīts ir viņa pilnīgākais un augstākais iz-

teiksmes veids. — Protams, ka šis jautājums sīkumos

ir ļoti sarežģīts, jo mīti ir ļoti dažādi: dabas mīti,

debess mīti, kustoņu mīti, teiku mīti v. c Vundts

savā „Tautu psīcholoģijā" šo jautājumu iztirzā uz

vairāk tūkstošu lapu pusēm. Še tad arī ir savākts

viss ievērojamākais no visiem jaunākiem pētījumiem,
ko mūslaiku zinātne šai jautājumā var uzrādīt. Var-

būt būs pareizi darīts, ja pie viņa. Un

mūs interesējošā jautājumā . Vundts sakā sekošu:

„Caur to, ka māksla abos savos pamatveidos (t. i.

tēlojošā un mūziskā) izteic visu to, ko cilvēks gan
kā iespaidus; no ārpasaules, gan kā paša dvēselēs sa-

viļņojumu sevī nes, — ir viņa (t. i. māksla) beigu

beigās paša cilvēka dzīves glezna, vispirms un vistie-

šāk cilvēka pasaules uzskatu glezna, kā tie no ārējiem
piedzīvojumiēm un iekšējiem pārdzīvojumiem radu-

šies. Tādēļ viņa (māksla) katrā savas attīstības pa-
kāpē pēc savas formas ir vispārīgas fantāzijas dar-

bības izteicēja, bet pēc satura-:— pasaules uzskatu iz-

teiksme, kā tie vispirms izveidoti mītā un- reliģijā.
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Tādēļ pēdējiem , (t. i.'mītam un reliģijai) priekš sa-

vas izteiksmes tikpat nepieciešama ir māksla, kā

māksla caur to saturu, ko mīts un reliģija viņai dod,

iegūst savus visdažādākos, visu cilvēka dvēseles

dzīvi aptverošus veidus." (V6lkerpsychologie, 111 sēj.,
Kunstentwicklung v. Mvthenbildung. — Plašāki

darbi par mītu un dzejas identitāti ir vēl L. Prel-

leram — par grieķu un romiešu m., K. Zimrokam

—- par vācu m., L. Ūlandam: visi mīti — tautas

dzeja.).
Mākslas diferencija. Jautājums par atsevišķu

mākslu rašanos zinātniski nav vēl galīgi noskaidrots,

kā paviršība to domā, jo vēl tagad dažādas auto-

ritātes par to dažādi izteicas. Tā P. J. Mebiušs pie-

ņem, ka sākumā esot bijušas trīs pirmmākslas: būv-

niecība, mūzika un mīmika, Spensers un pa daļai
arī Vundts turpretim pieņem, ka visas mākslas cē-

lušās no divām saknēm: no vienas dzeja, mūzika

un deja; no otras glezniecība un skulptūra. Un bei-

gās daži, sākot ar Ādamu Smitu, domā, ka visas

mākslas radušās no vienas pirmmākslas — no de-

jas. Tomēr tā ir tikai viena varbūtība starp dau-

dzām, šis uzskats nebūt nav zinātniski pierādīts, kā

to arī prof Desūārs (Dessoir) pareizi piezīmē:
„priekš šīs atvasināšanas mums nav nekādu drošu

zinātnisku pierādījumu, jo visvecākā vēsturē it ne-

kas nav zināms par tādu deju, bet tautu zinātne

(etņoloģija) mums vēsta tikai par gatavām nešķi-
rotām (diferencētām) mākslām." (Aestethik v. allge-
meine Kunstwissenschaft.). — Tomēr visā — arī un

it sevišķi tagadnes dzīvē — diferenciācijas princips
nenoliedzams, tādēļ arī svarīgi zināt, kā skatīties

uz to tagadnes mākslās jautājumos. Ir tiesa — jo

augstāk kāds dzīvnieks attīstās, jo viņš iegūst vairāk

derīgu orgānu: kājas, muti, acis, īsas vai garas ausis

v. t. t. Bet no tā nu nebūt vēl neseko, ka attīstības

nozīme un vērtība pastāv kāju, astes, kuņģa v. t. t.

iegūšanā. Jo tādā gadījumā mums būtu jāsaka, ka
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mēs dzīvojam priekš kājām, kuņģa v. t. t. Tā tad

šai organisma darbību diferenciācijai ir vēl otra puse:

jo diferencētākas organisma darbības, jo attīstītāka

psīchiskā dzīve, kura organismā balstās uz attīstītā-

kiem nervu centriem. Beigās, kā visas organiskās
attīstības gala mērķis — tādu lielo galvas smadzeņu

izveidošana, kādas atrodas pie (kultūras) cilvēka. Te

organisma funkcijas sasniegušas vislielāko diferen-

ciāciju, bet psīchiskā dzīve — gluži pretēji — vis-

lielāko koncentrāciju, jo te mostas cilvēka nedalāmā,

vadošā „es" apziņa, kas zemākās attīstības pakāpēs
vēl nebija. Nu ceļas jautājums, priekš kam tad bij

vajadzīga organisko funkciju diferenciācija? Priekš

tam, lai dzīvība varētu sekmīgi cīnīties ar dzīvībai

naidīgo nedzīvo matēriju, lai dzīvība varētu sekmīgi
attīstīties uz dziļāku un varenāku nedalāmā „es" ap-

ziņu. Bet ar organisko funkciju diferenciāciju vēl

nav izsmelti visi cīņas un matērijas kalpināšanas
veidi. Cilvēks to turpina ar prāta palīdzību, ka

tas jo gaiši izteicas visā tagadnes prāta un viņa ra-

dītā techniskā kultūrā. Tāpēc Bergsons saka: „prāta

(šī vārda šaurākā nozīmē) mērķis ir nodrošināt

mūsu ķermenim dzīvi zināmos apstākļos, attēlot

ārējo lietu savstarpējās attiecības un, beigās, aptvert
domās matēriju." (Tvorčeskaja evolūcija). Tas nu

dabīgi un ar attīstības pamatdomu pilnīgi saskai

noši: jo lielāka matērijas pārvaldīšana un kalpinā-
šana caur tieksmi uz āru vienā pusē (caur organisko

funkciju diferenciāciju, prātu un zinātni), — jo lie-

lākai jābūt nedalāmā „es" pieaugšanai, gara koncen-

trācijai, un tieksmei uz iekšu otrā pusē. Pirmā beigu
beigās, tā sakot, kristallizējas intellektā; otrā — in-

tuicijā. Ja diferencētās organisma funkcijas bij lī-

dzeklis, un psīche ar augstāku „es" apziņu mērķis,
— tad arī intellekts ir līdzeklis un intuicija mērķis.
Bet intuicijas funkcijas visspilgtāk izteicas mākslā.

Vecā scholastiskā psīcholoģija mācīja, ka prāts,

jūtas un griba esot pilnīgi savā starpā nošķirtas un
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cita no citas neatkarīgas psīches pamatspējas un

funkcijas, Jaunākā tagadnes psīcholoģija (vislielākie

nopelni varbūt gan te piekrīt Bergsonam), turpretim,
māca, ka šī sadalīšanās ir tikai psīches virspusē —

viena vesela un spēcīga celma „es" trīs zari, no ku-

riem visvairāk materiālizēts ir prāts, kādēļ tas arī

pašā mākslinieciskā radīšanā (ne technikā, izvedu-

mā!) spēlē samērā mazāko lomu. Tā tad visdziļākās

intuicijas būs tās, kas pēc iespējas aizņems reizē

visus šos psīches pamatzarus: prātu, jūtas, gribu, līdz

ar viņu dziļākos pamatos it kā paslēpto nedalāmo

„es". Tādēļ dziļi patiesi jau pievestie Vundta vārdi,
kā mākslai vajaga aptvert visu cilvēka dvēseles

dzīvi, jeb, kā viņš citā vietā saka (tai pašā 111 s.

beigās): „māksla ir dzīve ar visiem viņas elemen-

tiem, kas tiecas pēc vienības." Ja nu salīdzinām vi-

sas mākslas, tad, pēc manām domām, šim nolūkam

visvairāk piemērota ir vārda māksla jeb dzeja, jo
valoda taču ir visas cilvēka dvēseles dzīves — ārē-

jās un iekšējās: domu, jūtu un gribas vispilnīgākais
attēls. Zināms, iespējama arī citāda izvēle. Tā Ri-

kards Vāgners par tādu visu atziņas elementu (filo-
zofisko, tikumisko, reliģisko, estētisko) un visu

mākslu (dzejas, mūzikas, plastikas, glezniecības, de-

jas un pat architektūras) apvienotāju uzlūkoja liela

stila operu un arī praktiski diezgan atzīstamā mērā

to reālizēja (izlietodams, blakus minot, šim nolūkam

gandrīz vienmēr mītus). Pēc A. Brača teorijas, «no-

teikti un saskanīgi piemērojot spriedumu, ka attīstība

ir darbību sadalīšana", Vāgners, zināms, būtu jāno-
stāda uz vienas pakāpes ar hotentotiem un bušme-

ņiem. —

Tomēr arī lielie vārda meistari — Dante, Šillers,

Ģēte, Tolstojs, Strindbergs — ir aizvien centušies

rādīt gudrības, tikumības, dziļas reliģiozitātes un

skaistuma apvienojumu savos nemirstīgos darbos.

Šie darbi ir neapgāžami pierādījumi, ka dzeja — jo

augstāk attīstās, jo vairāk tiecas pēc pilnīgākas sin-
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tēzes (apvienojuma). Un viņu panākumi liek gaidīt
no nākotnes vēl vairāk. Jo mūsu dienās, kur mate-

riālistiskās kultūras garu nāvējošais intellektuālisms

tik bīstamā mērā sazēlis; kur reliģijas (nerunāju par

dogmatisko) dzidrie avoti gandrīz pilnīgi aizsēruši;

kur dažādas vienpusīgas specializācijas kļuvušas par

plašām, liekas —- pat nepieciešamām, dvēseles krop-

ļošanas organizācijām, — taisni tagad ilgām pēc tā

jaunā mīta, kas mums atkal mācīs apzināties, mūsu

dievišķā gara, mūsu „es" dziļumus un plašumu? —

tagad šīm ilgām jākļūst aizvien karstākām ūn mo-

cošākām.
... . . ■ •'

;• •

Piezīme. Zīmējoties uz A. Brača morāles sūtī-

jumu attīstības nespējīgo rakstītāju un īiterārisko

sienāžu labā, man jāsaka, sekošais:

1) Šie vārdi pavisam negrēko pret intelliģentā
sabiedrībā pieņemtu izteikšanās veidu, jo pat vis-

lielākie dzejnieki zināmos gadījumos pret uzbāzī-

giem tukšu salmu kūlējiem lietojuši netikvien

tādus, bet pat daudz stiprākus. (Tā Ģēte par sava

laika sieņāzi saka: „sit zemē to suni, jo tas ir

spriedelētājs!" Tāpat Puškins, Nīcše, Lessings, pat
klusais Mērike v. c).

2) Tie nebūt nemaitā manu stilu, jo daiļums

nav ne varizējiskums, ne balto jēriņu un zilo ban-

tīšu salkanība. Ja Bračs atrod sienāzi par estē-

tiski piedauzīgu, tad lai viņš piesargās nākamo

vasaru nokļūt kādā ziedošā pļavā: tur viņš var

sastapt vaigu vaigā netikvien Īiterārisko, bet pat
īsto sienāzi ar visiem briesmīgiem ragiem.

3) Tie ir ļoti vajadzīgi, par to ka daudz tādas

lietas un tādi rakstītāji, kurus nemaz nevajaga
loģiski apgāzt, jo tas nav to pūļu vērts.

4) Tie var ļoti. veicināt rakstnieku labu attie-

cību nodibināšanu, jo citādi šie sienāži un tukšo

salmu kūlēji var sākt domāt, ka viņu tiešs pie-
nākums izplatīt aplamības par tiem, kas neatzīst
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viņu niekošanos. — Cīnīties par nopietnāku māk-

slu ir vairāk, nekā tēva zemi dalīt.

Fr. Bārdas piezīmes:

1) Jau savā recenzijā es noteikti saku: fantāzijā
skatāms tēls ir galvenais dzejas izteiksmes līdzeklis;

runāju par viņa attīstību un lietošanas veidiem. Ja

reiz runā par galveno, tad, par sevi saprotams, ir arī

mazāk ievērojami, kā, piem., samērā diezgan sva-

rīgais muzikālais elements, bez tam vēl daži sīkāki

izteiksmes līdzekļi, kā: sajutumu skaņas, aliterācijas
un citi sīkumi. Varbūt man kādreiz gadīsies runāt

arī par tiem. Ja kāds saka: es tagad runāšu par
vilku, bet otrs metas tam starpā: a, bet kāpēc ne

par jēru, un par suni, un par balto vērsīti, un par

Bābeles torni — tad tas norāda tikai uz šī cilvēka

lpģikas un takta trūkumu.

2) Bračs domā, ka viņš sevi var glābt ar to, ko

Ģēte būtu varējis teikt. Ķencis, braucot pie mēr-

nieka, domāja, ka viņš varētu glābties ar to, ka cie-

tuma atslēgas būtu pazudušas un mērnieka kučieris

piedzēries. Un nolūdza Dievu par to. Tomēr ,ne nu

atslēgas bij pazudušas, he kučieris, piedzēries. Un

Ķenci ielika cietumā. Tā arī Ģēte nav teicis ne

vienu, ne otru, un arī nevarēja teikt, kamēr viņš

bija Ģēte, un ne viņa apkarotais diletants. Un Bračs

paliek tai pašā cilpā, kur bijis. — Kas zīmējas uz

manis konstatēto Haīnana citāta sagrozījumu, tad,

kā jau teicu, man nav ne mazākās vajadzības izpētīt,
vai tā ir Brača privātaplamība, vai kopēja ar privāt-
docenta Samsonova aplamību. Es varu tikai vēlreiz

konstatēt faktu: kur Bračs nepareizi saka, ka para-

doksi, sagādājot baudu un esot interesanti, tur Ha-

mans saka, ka viņi sagādājot „vergnūgte Stimmung"
un esot „amūsant" — vērtējums, kas uz nopietnu
mākslu nekad nav attiecināms. Cik svētu seju Br;

pie tā taisa, tas atkal viņa privātlieta. Dīvaini paliek



348

tomēr tas, ka Br. nepadodas pat faktiskiem konsta-

tējumiem.

3) Esmu pilnīgi pareizi teicis, ka saltā abstraktā

prāta valoda īpatnēja filozofam, konkrētā tēlu valoda

— dzejniekam. Filozofs paceļas līdz tēlu valodai —

zīmējas uz filozofā notikušo jūtu pacilātību, un

otrādi. — Ka abstrakcijās nav iespējama pozitīva ra-

dīšana, atzinuši paši lielākie filozofi, piem., Kants:

„Lielākais un varbūt vienīgais tīra prāta filozofijas

derīgums ir tikai negātīvas dabas, jo filozofija nav at-

ziņu paplašināšanas orgāns, bet tikai robežu notei-

cēja, un patiesību atrašanas vietā viņas klusais no-

pelns ir izsargāt no maldiem."

4) Uz to varu tikai atgādināt vecvecos un mūžīgi

jaunos lielā meistara vārdus: „tēlo, māksliniek, ne-

runā!"

5) Jūtu apzīmējumiem ir lietišķs saturs vienīgi
tad, kad tie izteic kādu zināmu jūtu īpatnību (īpat-

nēju kvalitāti), tā, piem., daiļuma jūtas — pilnīgi

īpatnējas jūtas, kurās mēs piedzīvojam jeb atzīstam

daiļumu. Tāpat tikumiskās, reliģiskās, mīlestības,

prieka, naida v. c. jūtas. Turpretim iznāk aizvien

absurds, ja mēs jūtas un emocijas apzīmējam ne pēc
viņu iekšējās īpatnības, bet pēc tā cēloņa, kas viņas
modinājis. Tad, protams, varam dabūt aritmētiskas

jūtas, trigonomētriskas jūtas, ģeomētriskas, ķīmiskas,
medicīniskas v. c. jūtas un emocijas, jo šādas vai

tādas jūtas jau aizvien cilvēks pārdzīvo ar šīm lietām

nodarbojoties. Un tad, zināms, arī teorētiskas. Mēs

zinām: ir teorētiska atziņa, t. i. atziņa, kas teorijā
izteikta: teorētisks uzdevums — uzdevums, kas teo-

rijā formulēts un kam teorijā jāatrod atrisinājums.
Tāpat teorētisks uzskats, teorētisks pierādījums v.

t. t. Ja es tagad saku: teorētiska emocija, tad tas

nozīmē: emocija, kura satur teoriju; teorētiskas jū-
tas — jūtas, kurās slēpjas teorija. Iznāk absurds, uz

matu tāds, kā „koka dzelzs". Tādēļ ne Brača naīvā

daudzvārdība, ne Petražicka autoritāte nespēj glābt
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šo valodas ziņā nepareizo un neloģisko terminu. To

pierāda arī pats Bračs, jo tiklīdz viņam kaut kas

par šīm jūtām jāizsaka, tad viņš saka: tās esot

prieka vai moku jūtas. Pilnīgi pareizi! Turpretim,

rīkojoties aprādītā neloģiskā ceļā — apzīmējot jūtas
nevis pēc viņu iekšējās īpatnības, bet pēc cēloņa, kas

viņas modinājis — dabūtu netikvien braukšanas jū-
tas, jāšanas jūtas, bet pat rudzu un kartupeļu lauka

jūtas, glītu zirgu un brangu vēršu jūtas, zaķu, lāču,

un vēl daudz citas jūtas.
6) Kas zīmējas uz to „tīro liriku", tad nemaz ne-

iztirzājot šo jautājumu pēc satura, viegli redzams,

ka tā tikai tukša vārdu rotaļa. Ja arī pieņemtu (kas

patiesībā nepareizi), ka abstrakta prāta atziņa tieši

var modināt zināmus jūtu saviļņojumus un tos atkal

abstraktā valodā izteicot, rastos lirisks dzejolis, kas

ar to tad panākts? Vienu emociju izsaukusi māksli-

nieciska skatīšana, otru — abstrakta domāšana. Kā-

pēc tad nu tā viena tīra, otra netīra? Skatīšana un

jušana ir abas tuvu radnieciskas sensiblas funkcijas,
kamēr domāšana un jušana pretējas (heterogēnas).
Tā tad tikai pēdējās var tikt uzskatītas par nesaska-

nīgu maisījumu jeb netīru liriku, ne pirmā. Bet ka

stingri abstrakta domāšana pati par sevi nekad ne-

var jūtu saviļņojumu radīt, redzams no tā vien-

kāršā piemēra, ka rēķinot grūtu matēmatisku uzde-

vumu visu mūsu apziņu aizņem loģiska domāšana,

gandrīz pilnīgi izspiežot jūtas. Ja pēc tam, kad uz-

devums tuvojas laimīgām beigām, mūsos mostas

zināma gara pacilātība, tad to nebūt neizsauc skaitļi
un abstrakcijas, bet apziņas pilnīgi konkrētais saturs:

nolūks tūliņ panākts, līdz ar to atpūta, pastaigājiens,
zinātnisks atradums ar daudz patīkamām sekām v.

t. t. — iKad Ņūtons sarežģītos matēmatiskos aprēķi-
nos sāka redzēt, ka rezultāts iznāk apstiprinošs
priekš kādas viņa pamathipotezes, viņu pārņēma
tāds uzbudinājums, ka viņš vairs nespēja savus rē-

ķinumus turpināt, un tas bij jāpabeidz kādam viņa
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biedrim. Kāpēc? Taču ne. tāpēc, ka no šī brīža at-

tiecīgās matēmat. formulas un domāšana ar viņām
būtu izrādījušas pēkšņi tik brīnišķi uzbudinošu

spēku, bet tāpēc, ka viņš garā jau skatīja visu to

konkrēto nākamības ainu, kādu radīs viņa atradums.

Un tā atkal nonākam pie konkrētā, kas aizvien šādā

vai tādā veidā arī fantāzijā skatāms, kā vienīgā un

īstā emociju cēloņa.

7) Manā paskaidrojumā pēc Brača izķertā un še

pievestā citāta tieši tūliņ tālāk, stāv: „bēt dzejas cik

viņā bijis, tik ir, jo visi tie elementi, kuri rada dze-

jisku emociju, kā bijuši, tā ir." Ja dzejas cik bijis,
tik ir, tad taču no dzejas nekas nav pārvērties. Jaun-

pienākušais reliģiskais faktors pievieno vēl citu —

ne tieši dzejisku, bet reliģisku — vērtību; tam atkrī-

tot, atkrīt arī reliģiskā vērtība, atkal: kas bijis, tas

paliek! Tad nu es prasu: kaš tā par loģiku: norauj
no vienas domas pavediena pusi, izkariķē to un tad

brīnās! — Ka mana doma, kuras otra puse tālāk

izkariķēta, pilnīgi pareiza, formulēju to vēl reiz uz-

skatāmāki un vienkāršāki. Apzīmēsim mītu ar M.

Bet šis M (mīts) kā dzejas veids sastādās no vairā-

kiem elementiem: tēli (t), situācijas (s), runas (r),
darbības (d) v. c. Tā tad M=t.-f s+r-f d. Bet

dogmatiski reliģisko ticību apzīmēsim ar R. . ja nu

mītam pievienojas šī ticība, tad dabūjam: M + R =

= t+ s + r + d + R — dzejai pievienojusies ticībā.

Ja šī ticība izgaist, paliek atkal tikai tas pats mīts

ar saviem elementiem: M ==> t -ļ- s -f- r + d. Nekādas

pārvērtības ne citi brīnumi nav notikuši. Arī. it ne-

kādi matemātiski viltojumi, kā Bračs tālāk neloģiski

zobojas.

8) Turpinādams vairot savā agrākā rakstā iesākto

bābilonisko jucekli A. Bračs sajauc jēdzienus: 1.) ti-

cēt reliģiskā nozīmē ar jēdzienu attiecību, abus tos

identificēdams (ja es savu parādnieku sūdzu pie tie-

sas, tā ir attiecība; bet kur te ticība?) un 2) simbols

un dzeja it kā kāda tēla simboliska saprašana vien
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to padarītu par dzeju. Redzams, kaßračam ļoti der

„mācīties" pie manis uzmestās dzejas attīstības schē-

mas, lai zinātu, ka vienkāršas gleznas, salīdzinājumi

un personificējumi ir dzeja, bez kaut kāda sakara

ar simboliem. Kad šīs aplamības atsegtas, A. Bračs

paliek savā agrākā neglābjamā stāvoklī. .

9) Ja es savā. dzejas attīstības schēmā kā mītiskas

dzejas paraugus pievedu Ļermontova «Dēmonu" un

Skalbes „Jūras vāravu", tad jājautā: no kādas pla-

nētas tapināta tā loģika, pēc kuras es par mītiem

atzīstot tikai „stāstus, kas vispasaules mitoloģijā kā

tādi ir reģistrēti" —?! Bet nu tālāk. Tagad A. Bračs

atzīst par mītu to, kas subjektīvi „mūsu dvēseles

dzīvē patiesi arī mīta lomu spēlē" (tāds, bez šaubām,

ir Ļermontova „Dēmons"j; bet pagājušo reiz viņš

savu atziņu savelk kopā sekoši: „ja zināmu mitolo-

ģisku faktu uzskatām tikai kā mūsu dzīves parādību

apvienojumu (tā tad subjektīvi,— Fr. 8.),. tad tas

vairs nav mīts, bet dzeja; ja tam ticam kā reiz bi-

jušam faktam (tā tad objektīvi, — Fr. B.), tad tas

ir mīts." Nu, vai vēl stingrākas loģikas var iedomā-

ties! Kopā savelkot: Bračs prasa tādus subjektīvus
mītus, kuru objektīvam taktiskumam mēs ticam . . .
Bet tādi būs iespējami gan vienīgi „Pie lielas upes
Bābelē.

.
."

10) Brača paskaidrojums, kā jāsaprot Vundta lo-

ģiskā, ne laika ziņā uzsvērto „vispirms" gan ļoti
amizants (lietojot Hamana apzīmē jumu), bet nav

gluži oriģināls: tas stipri līdzinās tam, kādu lieto

Bierns (Raiņa ~Zelta zirgā") mirstošā teva vārdus

«paskaidrodams":— „otrais dēls, ak vai, jau beigas!"
— tas taču nozīmē: jau beigas dalīšanai, jo viss jau
atdots man." — Ka pēc Vundta uzskatā mīts no dze-

jas nav šķirams, no agrāk pievestā citāta redzams

pilnīgi nepārprotami („ ...mītam.
... priekš savas

izteiksmes tikpat nepieciešama māksla, kā mākslā

ar to saturu, ko mīts un reliģija viņai dod, iegūst
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visdažādākos visu cilvēka dvēseles dzīvi aptverošus
veidus.").

11) Pagājušo reizi, uzrādot A. Brača nezināšanu

mākslas teorēt. jautājumos, kurai pateicoties viņš ta-

gad jau novecojušos brošūru gudrību par visu māk-

slu celšanos no vienas pirmmākslas uzstāda kā kādu

pēdēju tīri zinātnisku patiesību (lai ar to „apgāztu"

manu uzskatu pamatus!), — es pievedu vairākas au-

toritātes, rādīdams, ka šis jautājums zinātniski ne-

maz vēl nav izšķirts un ka te valda visdažādāki ap-

galvojumi. Tagad Bračs runā tā, it kā arī viņam
būtu jau agrāk bijuši pazīstami manis pievesto pēt-

nieku uzskati. Bet ja Bračam tiešām bija zināms,

ka šai jautājumā pastāv tikai dažādas zinātniski ne-

pierādītas hipotēzes un viņš tomēr šādu nezinātnisku

nzskatu nostāda kā tīri zinātnisku patiesību, tad man

jājautā: kā sauc tādu rīcību īstā vārdā? Ja Bračam

tiešām būtu pazīstami jaunākie pētījumi šai jautā-
jumā, tad viņš zinātu arī, ka dažas diezgan ievēro-

jamas autoritātes, piem., Meimans un Štumpfs, galīgi
noliedz dažādu mākslu rašanos no vienas vai ne-

daudzām pirmmākslām, pieņemot katrai mākslai pil-

nīgi patstāvīgu izcelšanos no sākta gala; un tad viņš
arī nevarētu nākt pie komiskā slēdziena, ka es, aiz-

rādot uz valdošo uzskatu dažādību šai jautājumā,

runājot pats sev pretim.

12) Ar sacīto A. Bračs diezgan nepārprotami pie-
rāda, ka intuitīvā dvēseles darbība (it sevišķi jaunra-
dīšanā) kā diferencēto organisma darbību pilnīgs

pretpols, viņam vēl pilnīgi sveša pasaule. Neredzu se-

višķas vajadzības uzņemties pie viņa pamatīgu „mi-

sijas" darbu. Nepieciešamākais manā iepriekšējā
rakstā diezgan skaidri sacīts.

13) Vāgnera nostādīšana blakus hotentotiem ir

iespējama tikai uz Brača nepareizā uzskata pamata

par visu mākslu rašanos no vienas mākslas. Tā šis

uzskats tiek novests pirmo reiz pie absurda. Nostā-

dot hotentotus blakus Vāgneram, Bračs nonāk pie
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absurda no otras puses. Tā ar šo uzskatu A. Bračs

šoreiz tiešām rīkojas pēc paroles: kas tevi sit pa
vienu ausi, tam griez arī otru.

14) Cik zināms ■-—Vāgners nav ne no viena pa-
stāvēšanas tiesības prasījis savai operai, arī no Brača

ne, jo viņa opera var pastāvēt bez tā. Tādas dziesmas

un ārijas, kas „hemaisās vārda darīšanās" .(!!) līdz-

šinējā vēsturē vēl nepazīst.

15) Te Bračs saredz gan kokus, bet mežu ne.

16) Šai mākslas filozofijas veidā gan A. Bračam

nav no konkurences ko bīties.

17) Tiem, kas tiešām dzīvo tikai domāšanai, ir

spējīgi pat līdz skaidrām domām tikt, bet atrod' sa-

vai individuālitātei pār nepiemērotu dzejnieka tēlo-

jošo izteiksmi, pilnīgi pietiek ar to, ka viņi piešķir
savām domām stingri piemērotu prāta valodas ie-

tērpu. Un tiešām — visi lielie domātāji, kuri gan
laikam visdziļāk būs izbaudījuši priekus par savu

domu skaidrību, nekādu citu prieka izrādīšanas lī-

dzekļu nav lietojuši, ka vienīgi to: uzrakstīt savas

domas skaidrā filozofiskā valodā. Visiem citiem,

kas grib šais priekos dalīties, nevajaga nekā vairāk,
kā tikai ņemt viņu darbus rokā un lasīt. Katrs, kas

domu skaidrību mīl, zin, kāda bauda ir . lasīt Kantu,

Šopenhaueru, Bergsonu. Priekš kam te vēl vajadzīgs
speciālu prieka taisītāju? Pie tam vēl. tādu, kuriem,

ievērojot, viņu domu vērtību, pavisam maz izredzes

priecāties, bet gan vairāk mocīties, kas tik neizbē-

gami noved pie tumšās vārgās jūsmbšanas gaudenu

pusnakts domu garā. —

Atzīstot intuicijas, kā pilnīgi irracionālas (prātam

pretējas) gara darbības galveno nozīmi katrā radī-

šanas procesā, reizē ar to atzīst, ka abstrakti domā-

jošam prātam augstākajā gara kultūrā nepiekrīt

pirmā vieta. .
Bet kas zīmējas uz nākotnes augstākās kultūras

saprašanu, tad te gan maz kas panākams ar kāda

diezgan nenozīmīga kritiķa pavisam nenozīmīgo
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frāzi. Tad jāmet acis uz tiem gara milzeņiem, kuru

garīgais raugs apņēmis visu tagadnes kultūras cil-

vēci. Minēšu tikai visizcilāk stāvošos: Nīcše, Tolstojs,

Bergsons. Katrs no tiem pieder dažādām tautībām,

katram savs īpats, daudzreiz pilnīgi pretējs pasaules
uzskats. Bet vienā lietā viņi visi vienis prātis: cīņā

pret intellektuālisma valdību, kas padara cilvēku

seklu un trulu. Par Tolstoju būtu lieki vēl ko mi-

nēt. Bergsona trieciens racionālismam un intellek-

tuālismam liekas būt tik stiprs, kāds pēdējos 2—3

gadusimteņos nav vēl piedzīvots. Arī Šellinga laikā

ne. Tas liekas it kā piepildot Nīcšes pravietiskos
vārdus: „Mēs tagad tuvojamies atkal visiem tiem īpa-
tiem pasaules saprašanas veidiem, kādus atrada grie-

ķiskais gars Anaksimandrā, Heraklitā, Parmenidā,

Empīdoklā, Demokritā un Anaksagorā." Vārdu sa-

kot: visos priekšsokratiķos, kuri vēl stāvēja tuvu

mītam, konkrētai pasaules uzņemšanai un sapraša-
nai. Bet vēlākos intellektuālistus, pat Sokrātu

Nīcše nekautrējās saukt par „muļķa desu" (Hans-

wurst), redzēdams viņā vienpusīgu prāta cilvēku.

Mēs sapratīsim Nīcšes pārmērības, bet tagadnes un

nākotnes vērtēšanā mēs neaizmirsīsim viņa zīmīgos
vārdus „Zaratustrā": „No savas gudrības jūs taisiet

nabagu mājas un slimnīcas priekš sliktiem dzejnie-
kiem." Es gribētu teikt: priekš attīstības nespējīgiem
intellektuālistiem.
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Andrejs Kurcijs. Bez prieka un dailes.

Dzejas. Izdevusi studentu sabiedrība „Stars".

117 lp. p. Maksā 75 kap.
Daudzreiz pat ne visai ievērojami dzejnieki raidot

savus ne visai ievērojamos gara bērnus tautā, neaiz-

mirst dot viņiem līdzi dzimumdienu apliecības —

tādā un tādā gadā un mēnešdienā pasaule kļuvusi

bagātāka ar šitiem diviem vai trim pantiem, kuros

atrasts, ka darbs ir skarbs vai arī cita kāda aiz-

grābjoša gudrība. Parasti šī lielā patiesības mīlestība

neatrod cerētās ievērības, un vēsturīgo dienu skaits

gadā caur to nav kļuvis necik lielāks. Tomēr, kad

izlasa Kurcija jauno dzeju krājumu, sajūtas, ka trū-

kums taisni tas, ka autors nav atzīmējis savu dzeju
rašanās laiku. Ne tāpēc, ka te būtu atsevišķas ļoti
svarīgas lietas, bet tāpēc, ka šai gadījumā bez šo datu

palīdzības nav saprotama kopībā jaunā dzejnieka
dvēseles dzīve (psīche), viņa „psīchiskais fēns", uz

kura tēlojas un izceļas atsevišķo dzeju apzīmēs un

ainas. Visā šai dzeju krājumā valda divas pamat-

sajūtas. Viena no tām, kas valda grāmatas pirmā

pusē, — bezgalīgs nogurums, nespēks, nevarība;

skumjas, izmisums, nāve. Šai grāmatas daļai varētu

par motto likt beigu vārdus no Poruka Ceļi-
nieka" —: „Ak, es labprāt dusēt ietu." Un — tad

arī tēli un gleznas, kuras autors lieto savu jūtu un

domu izteiksmei, protams, piemēroti šai sajūtai: ru-

dens, vakars, nakts ainavas, tumsa, spokainais mē-

ness; vientulība, skumjas, nespēks, nāves jausmas;
viss iet, kā pats autors saka, „uz leju" un „uz galu".
— „Es jūtu, ka ar katru gadu Mans bēdu smagums

pieņemas, Un izmisuma mēmos brīžos Sirds tālā

kapā gremdējas." Jeb: „Kā nāves drānā viss apga-
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bals tīts, Un visur klīst mēnesis līdz. Šausmīgi ne-

dzīvs kā ļīķa maska No vaska." Un tā gandrīz uz

katras lappuses.

Grāmatas beigu daļā, turpretim, aizvien biežāki

ieskanas jūtas, kuras, ja ne taisni saulaini jautras,
tad vismaz alkanas pēc dzīves, pat nemiera un cī-

ņas. „Tik nemiera nastu Es nesu elsdams uz nā-

kotnes krastu." „Mans jauno dienu rīts, Es tevi

saucu, nāc, jel atkal nāc!" „Tas cīņas miers — man

vēsta jaunu dzīvi, Kas vareni kā upe veļas brīvi."

Jeb: „Nu manā sirdī kā priekā lūst Nāves stingums
un viļņo un plūst Siltā straume ar ziedoņa šalku

Uz dzīves talku." — „Bet manas ilgas trauc Uz citu

lielu dzīves pavasaru, Vēl manā sirdī draudot atbalss

sauc Un atkal es kā senāk kvēlot varu." Kā redzams,

pilnīgi pozitīvs un dzīvi apstiprinošs raksturs. —Te

nu tādēļ būtu interesanti zināt, vai grāmata sakār-

tota chronoloģiskā (laika) kārtībā. Ja tas tā, tad

būtu redzams, ka autorā pa viņa rašanās laiku no-

ticis lūzums, ka viņš no tumsas iznācis gaismā, no

bezdarbības pārgājis uzņēmīgā darbībā (aktivitātē).
Vēl vairāk, būtu redzams, ka maiņa notikusi netik-

vien psīchiskā pamatfonā, bet arī ideju un domu

dzīvē: kamēr pirmā pusē pa lielākai daļai apstrādāti
tādi motīvi kā — bērnības atmiņas, skumjas pēc

aizsteigušās jaunības, ilgas pēc dzimtenes, sirdssāpes
pēc mirušā drauga un taml., — tikmēr beigu daļā
runā jau pilnīgi nepārprotami pazīstama sabiedriskā

virziena dzejnieks ar visiem šo virzienu raksturojo-
šiem paņēmieniem, cīņas saucieniem, nākotnes gai-
dām, „lielo brīdi", neizņemot pat zemisko atriebības

slavēšanu. — Turpretim, ja šāda chronoloģiskā sa-

kārtojuma krājumam nav, tad autora psīchi jāsaprot
kā pārāk nenoteiktu un svārstīgu no vienas vienpu-
sības otrā — no nāves. ilgām cīņas priekos, no

skumjām bērnības atmiņām straujās nākotnes tiek-

smēs v. t. t. — Tagad šis jautājums nevar tikt iz-
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šķirts, un tādēļ Kurcija garīgā fizionomija kopībā

paliek nenoskaidrota.

Pēc jau sacītā par grāmatas idejisko saturu ne-

būtu vairs daudz ko piebilst. Varbūt tik vēl to, ka

jaunais dzejnieks, kaut gan redzami piesliedamies
tai sabiedriskai strāvai, kura līdz šim noliedzoši iz-

turējās pret tautības ideju, vairākās vietās tomēr iz-

teic neliekuļotu un patiesi izjustu mīlestību uz dzim-

teni un savu tautu: „Un kamēr sarkanas asinis virst,
Es gribu dzīvot, pirms sirds man mirst, Ar tevi —

nabaga tauta."

Zīmējoties uz formu un māksliniecisko ietērpu,

par Kurcija dzejām nevar nodot nedalīta sprieduma.
Dažs labs atsevišķs dzejolis ir diezgan gluds un kor-

rekti izstrādāts, kā, piem., „Drūms sastindzis pelē-
kais debesu lauks" (53. lp. p.), „Pie loga" 2. (71. lp.

p.), „No ziemeļiem .. ." (88. lp. p.), „Klusa cerība"

(114. lp. p.), v. c. Ir arī dažos dzejoļos, kas kopībā
ņemot gan nav izturēti, zīmīgas un diezgan oriģinā-
las gleznas, piem.: „Egļu tumšie zari Cēlās kā putnu

bari, Spokaini cēlās un atpakaļ krita"; „Iz sniega lau-

kiem milzīgs mēness rokas";. „Pār eglāju zelta luk-

turi karam Es redzu mēnesi bālu" v. t. t. Atzīstama

īpatnība arī tā, ka gandrīz viscaur valda tēlojošā
mākslinieciskā izteiksme, ne sauss domu kopojums.
Ka kopiespaids tomēr nav gluži apmierinošs, pie tā

vainīga, gribētos teikt, brīžam diezgan liela pavir-
šība: ir gleznas, ku£ām pavisam neaptveramas un

nesaskatāmas kontūras; ir domu simbolizējumi, no

kuriem pie vislabākās gribas nav iespējams izlobīt

kaut cik noteiktu domu; paviršība un gadījums
valda arī ritmā — noteiktam pantam zināma rinda

te piecpēdu, te četrpēdu; vairāk uzmanības gribētos
redzēt arī valodā — vismaz no lielā pulka pareizrak-
stības kļūdām vajadzēja izsargāties. Neveiklu ie-

spaidu atstāj tas, ka autors tīri mēchaniski, bez īstas

vajadzības un dziļākas nozīmes atkārto dažus apzī-

mētājus, piem., „liels". Kas viņam gan nav liels:
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lielas ilgas, liels gars, liela mīlestība, liela stunda,

lielas bēdas, liela brīve, lielas acis, lielas ceļa jūtis,
liela diena, lielas skumjas, liela pļauja, liela pārlie-
cība, liela dziesma, un tā bez gala. Pie tam šis

apzīmētājs vismazāk spējīgs kaut ko noteiktu izteikt

un caur viņa pastāvīgu atkārtojumu pat nopietnas
lietas tiek padarītas komiskas.

Neraugoties uz visu to, no iKurcija nākotnē to-

mēr gribas tikai labu gaidīt.
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"Komēdijas" teatŗa izrādes.

I

„Komēdijas" teātrī ceturtdien, 2. februārī, izrādīja

pirmo reizi Leonīda Andrejeva, „Tas, kuru pliķē"

(pareizāki tulkots būtu „Tas, kurš pļaukas dabū").
— Andrejeva dvēselē jau no paša viņa literāriskās

darbības sākuma novērojams zināms duālisms, kurš,
autoram attīstoties, kļūst arvien krasāks. Varētu

teikt, ka Andrejevs vienmēr stāv ar vienu kāju re-

ālajā pasaulē, ar otru galēji mistiskajā. Tādēļ viņš
brīžiem uzraksta pavisam glītus reālus tēlojumus, brī-

žam atkal darbus, kuri pilni vistumšākā simbolisma

un misticisma; bet visbiežāk jauc vienā darbā abas

šīs pasaules un tā rada to īpatnēji andrejevisko, kas

tagad vispār pazīstams kā viņa mākslinieciskās sejas
raksturiskākā iezīme. Te arī slēpjas cēlonis pastār

vīgo Andrejeva darbu pārpratumiem un nesapraša-
nām, ko it sevišķi vēl veicina paša autora īpatnēji

andrejeviskā paviršība savu darbu izstrādājumos.
Drāmā „Tas, kuru pliķē" Andrejevs palicis pilnīgi

uzticams sev. Tur ir krasi reālistiski, pat naturālis-

tiski tēloti tipi, piem., cirkus direktors Brike ar ve-

selu virkni klauniem un žokejiem. Tiem pretim pil-

nīgi citas pasaules cilvēki, no kuriem vispirmajā
rindā stādāms „Tas", — „ar pliķiem iz debesīm —

izdzīts dievs," tad cirkus jātniece Konsuella, pa pu-
sei arī viņa tēvs, grāfs Mančini, bet it kā uz ro-

bežas: Sinīda — lauvu dresētāja, kura par spīti visai

brutālai apkārtnei, nēsā sevī kādu dīvainu noslē-

pumu: ar suģestējošu dvēseles spēku pavēlēt un val-

dīt pat pār dzīvnieku psīchi -— pār lauvām. Kas zī-

mējas uz pašas centrālās figūras „Tas" psīchi, tad

Andrejevs te vairs nestrādā tikdaudz kā simbolists,

bet drīzāk kā kūbists. — „Tas" ir cilvēks, kurš ie-
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ņēmis sabiedrībā augstu stāvokli, pēc dzimumā aris-

tokrāts, izglītots, gudrs, varbūt pat ģēniāls. Bet caur

kādu ārkārtīgu piedzīvojumu (sakarā ar sievas ne-

uzticību) viņš atstāj visu, atsakās no visa un pietei-
cas cirkū par klaunu. Tā kā viņš nekādu īstu klauna

stiķu neprot, tad viņš paliek par „to, kurš dabū pļau-
kas", klaunu pļaukas. Viņa dzīves filozofija apmē-
ram tāda: parastā dzīve ar visām iekārtām un sa-

dzīves veidiem patiesībā visbēdīgākais cirkus, pilns

rupjību, nekrietnību, zemiskuma; bez īsta mērķa,

bez nozīmes. Prātīgāki tādēļ sevi nemānīt, it kā no-

pietni ko darītu un cīnītos. Un tas visatklātāk un

vaļsirdīgāki izvedams cirkū, kur nav jāturas ne pie
kādiem priekšrakstiem, sadzīves formām v. t. t., kur

visi pie pirmās satikšanās uzrunā viens otru ar „tu",

kur nekādus tālākus plānus taisīt un mērķus spraust
nav vajadzīgs. Labāki tad te saņemt tās atklātās,

ļauni nedomātās, brīžam varbūt pat labsirdīgās pļau-

kas, nekā tur, „gudrajā sabiedrībā", nodevīgās, ze-

miskās.

Par visām lietām: dzīvot tikai acumirklim, ne

par ko nenoskumt, ne par ko nepriecāties; runāt, do-

māt, just un darboties pilnīgi neatkarīgi no visām

tradīcijām, ierašām, audzināšanas un citām nocietē-

jušām it kā pārkaļķotām formām; dzīvot neierobe-

žoti brīvi iekšējam, dzīvajam dvēseles enerģijas plū-
dumam.-— Tikai mīlestība uz Konsuellu kļūst par to

nekustināmo punktu, kuru nekā nav iespējams gro-

zīt; tur laika pļūds un dvēseles brīvais ritums pa-
liek nevarīgi. Un Konsuella ir viņam kaut kas līdzīgs,

radniecīgs, kaut gan ne tik Spilgti izteicies, kā „Tam".

Un kad izrādās, ka Konsuellu būs jāzaudē (tp sapin
tīklos zirneklis barons Reņjars), tad „Tas" ar mie-

rīgu sirdi sagatavo Konsuellai nāves zāles. Nonāvējas
arī barons, un „Tas" dodas tam pakaļ uz nebūtības

valsti, sapīcis, ka barons būšot tur jau priekšā.

Tādējādi drāmas galvenais idejiskais saturs būtu

formulējams šādi:
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a) Absolūts tagadējās dzīves iekārtas — ārējās un

iēkšējās noliegums, un .

b) slavas dziesma mīlestībai, kuras cīņas turpi-
nāsies vēl aiz nebūtības miera priekškara.

iKas zīmējas uz pašu izrādi, tad — kaut gan tā

nestāvēja zemāk par parastajām „Komēdijas" izrā-

dēm, tomēr tā īpatnējā stila un kolorīta, kāda prasa

šis stipri oriģinālais darbs, viņā gan nebija. It se-

višķi tas jāsaka, par paša galvenā varoņa tēlotāju

Ļaubertu. Tas īiu gan nebija tas „Tas". Lauberts

viņu bija uztvēris kā vienkāršu ekstrāvagantu zelli

— drusciņ sentimentālu, drusciņ parupju, drusciņ
romantisku. Bet „Tas" taču ir „pārģērbies vecs Dievs,

kas zaudē prātu". Tikai skatā pēc glāžu saskandinā-

šanas, kad „Tas" stāv mēma novērotāja pozā, Lau-

berts tēloja smuki. No pārējiem tēlotājiem labākie

bija Koškins — rupjā, un aprobežotā Brikes lomā,

Šmitchen kā Konsuella — gan pilnīgi neizturēta, bet

ar dažiem glītiem momentiem; Ludvigs Lau kā grāfs
Mančini izveda savu lomu diezgan konsekventi un

pat imponējoši. Diezgan nosvērts un labi uztverts

bija arī barons Reņjars Sīmaņa Remesa veidojumā.
Paula Baltābol kā Sinīda — gan enerģiska un kus-

tīga, bet lauvu siržu suģestētā ja gan ne. Lai to liktu

nojaust, vajadzēja vismaz dažos momentos rādīt ci-

tādu psīcholoģisku koncentrāciju.

; II

Rīgas «Komēdijas" teātrī trešdien, 8. februārī, iz-

rādīja pirmo reizi šai gadā N. Čerešņeva pazīstamo
4 cēlienu lugu „Privāts uzņēmums". Luga nav visai

gara mūža, kaut arī novitāte ne. Tomēr viņā skatoties

prātā stāv vārdi: reiz bija. Jā, reiz bija tie laiki, kad

zeņķi un skuķes — ģimnāzisti Un ģimnāzistes — mā-

cīja pasauli un sludināja augstākās dzīves gudrības

par audzināšanu, tikumību, brīvību v. t. t. Ja ne pa-
tiesībā, tad vismaz dažu pārāk žēlsirdīgu autoru
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žēlsirdīgos darbos. Tāds pārāk žēlsirdīgs darbs ir arī

Cerešņeva „Privāts uzņēmums". Visi džimbuki un

džimbucenes tajā tīrie eņģeļi. Un ja arī viņus samaitā

pret pašu gribu, kā tas notiek ar izvirtušā skolas di-

rektora dēlu Borisu Poļenovu, tad šis tomēr beigās

sadūšojas pret visu, izraudās, notur pamatīgus spre-

diķus vecim un citiem un tad aizbrauc uzsākt brī-

nišķīgus gaišus ceļus un gluži jaunu dzīvi. Ak, šie

debešķīgie džimbuki! — Tikai — reiz bija, kad mēs

visam tam ticējām un raudājām viņiem līdzi. Tas

pirms B—lo8—10 gadiem. Tāpat mēs toreiz ticējām arī,

ka visi skolmeistari un skolmeistarienes ir gatavie
elles prauli, kā to arī Čerešņevs pūlas rādīt, jo visā

viņa „Privātā uzņēmumā" diezgan prāvā skolmeistaru

galerijā nav neviena, kurā kaut jel cik būtu daudz-

maz godīga cilvēka ģīmja un līdzības. Tagad, turpre-

tim, mēs zinām, ka ir daudz nelāgu skolmeistaru,

bet arī daudz nelāgu džimbuku un džimbuceņu. Un

rakstniekam pat ļoti pateicīgs uzdevums rādīt negā-
tīvus tipus tiklab no pirmējiem, kā otrējiem. Bet

ja rakstnieks viņus jau iepriekš sadala āžos un bal-

tos jēriņos, tad mēs tur vairs nekādas asprātības ne-

atrodam. Un uz asaru spekulēt te jau pavisam
velti. Šī sajūta bij noteicoša arī „Privāta uzņēmuma"

pirmizrādē.
Par pašu izrādi nekā izcilus stāvoša ne pozitīvā,

ne negātīvā ziņā ko teikt, izņemot, varbūt, tik to,

ka viņa bij drusciņ vai pat vairāk kā drusku garlai-

cīga.

111

Ericha Lauberta beneficē Rīgas „Komēdijas" te-

ātrī trešdien, 22. februārī, uzveda pirmo reizi Koso-

rotova drāmu «Mīlestības sapnis". Šinī, mākslas

ziņā viduvējā darbā tiek risināta diezgan inte-

resanta psīcholoģiska problēma. Turīgs intelliģents

ideālists, Andrejs Luganskis, kādā Parīzes kafē-
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šantānā iepazīstas ar dziedātāju šansoneti Mariju
Žarden. lepazīstas — iemīlas un — noslēdz „lau-

lību" uz vienu mēnesi — par noteiktu honorāru.

Kontraktā Marija Žarden apsolās Luganski mīlēt,

kā tik sieviete mīlēt spējīga un „darīt to lai-

mīgu". Viņa tiešām tur savu solījumu. Paiet mēne-

sis, Luganskis peld tīrā laimē, par kontrakta pār-
traukšanu negrib vairs ne dzirdēt; tam grūti pat ie-

domāties šķirties no Marijas. Bet Marija Žarden,

tikko mēnesis notecējis, sakrāvā savas lietas un uz

mata, kad pulkstens nosit 12, sniedz Luganskim roku

uz šķiršanos, pat aizliedz tam viņu uzrunāt ar „jūs".

Viņi galīgi šķirti ļaudis. Luganskis lūdz, dievojas,
raud, lādas — viss velti. Marija nav vairs atgriežama.
Jautājums: kas spiež Žarden uz šādu soli? Izman-

tošana un izdzīves kāre tā nav. Tikai izlikšanās

Žarden mīlestība arī nav bijusi, kaut gan viņa pati
sākumā apgalvo: šī esot šo mēnesi „spēlējusi" kriet-

nas sievas lomu: vēlāk kļūst nepārprotami skaidri,

ka Marija ir Lugansku ideāli mīlējusi. Kas spiež

Mariju aiziet? Te autors noved mūs pie interesan-

tām domām. Marija pēc dabas ir tāda sieviete, ku-

rai mīlestība nav tikai flirts un laika kavēklis. Viņa

tajā ieliek visu savu būtni. Bet viņai jau divas rei-

zes nācies piedzīvot, ka tā pēc tam, kad tā bijusi
atdevusies ar miesu un dvēseli un mīlestības pilno
sirdi it kā godīgam un ideālam cilvēkam, abas rei-

zes beigās tikusi vienkārši padzīta, izsviesta — ga-

rīgi salauzta, ruinēta. Un nu lūk, šādā sievietē mos-

tas savāds pašuzturēšanās instinkts: tā kā jauna ka-

tastrofa to varētu tomēr beigās salauzt un iznīcināt

(taisni tāpēc, ka viņa nav sekla un vieglprātīga), tad

— lai tas nenotiktu — jānodrošinās jau laikus. Vis-

nepamatotākais nieciņš jau viņā modina aizdomas,

ka arī šoreiz lieta varētu ņemt tādu pat gaitu, kā

agrākās reizās, un pašuzturēšanās instinkts te nu vi-

ņai liek taupīt sevi, atsakoties no lielās ideālās mī-

lestības. Tādēļ Marija Žarden atzīst vairs tikai mē-
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nesi, dienu vai tikai dažas stundas garu «laulības

dzīvi", kas, protams, ne pie kādas traģiskas katastro-

fas nespēj novest. Tā modernais, baudu kārais vī-

rietis ar varu izposta un paseklina ideālas sievietes

psīchi, piespiesdams to izmest no savas garīgās bū-

tības tās visskaistāko un vērtīgāko daļu: lielās mū-

žīgās mīlestības ideju. Slēdziens: Ja nākotnes kul-

tūras posmā uz brīviem sakariem pamatotais dzi-

mumu kopdzīves veids tiešām izkūņotos par val-

došu, tad «Tristans un Izolde", «Romeo un Jūlija"
tos ļaudis interesētu vairs tikai kā archaiski joki. —

iKas zīmējas uz pašu izrādi, tad tā visiem spēkiem

pūlējās noturēties. uz godīga vidējības līmeņa, kas

viņai zināmā mērā arī izdevās. Taču no benefices

izrādes gribējās gaidīt drusku vairāk. Pats benefi-

ciants Lauberts tēloja jūtīgu ideālistu Luganski un,

protams, ne bez rutīnas. Taču to, ko autors Lugan-
skā ielicis, Lauberts gan neizcēla. Vispār — Lauber-

tam tagad jau laiks domāt vairāk par raksturu lo-

mām, nekā par jūsmīgiem mīlētājiem. Mirdza Šmit-

chen kā Marija Žarden savu lomu, šķiet, bij diezgan

pareizi uzķērusi, bet īstas apgarotības viņas tēlojumā
nebij. Vispār — Mirdzai Šmitchen bieži, tā gadās:
loma diezgan piemērota, balss līdzekļi, mīmika, kus-

tības — labi, ir izmanāma pietiekoša intelliģencē un

nodziļināšanās; spēle rit korrekti, skatītājs ieintere-

sēts. Nu nāk vieta, kur vajadzētu likt stīgām šalkt

un dziļumiem runāt. Bet Šmitchen tāpat mierīgi,
korrekti un gludi aiziet visam pāri. Un skatītājs jūtas
vīlies. Man grūti izšķirt, kas pie tā vainīgs: pati
artistē, apkārtne vai režija? No pārējām redžamā-

kām lomām vēl būtu jāatzīmē: Kristaps Koškins kā

Žemčužins (tēlojums apmierinošs, tikai vajadzēja at-

turēties vietām no tiem drusku par robustiem toņiem,
kādus lietoja cirkus papa Brikē), un Špilberg kā gri-
zete Nunu. — Izrādes beigās beneficiantam pasniedza
balvas.
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Sievietes tikumiskā personība.

. Sievietes jautājums beidzamājā laikā tiek bieži

cilāts. Ne vārda plašākajā nozīmē, kā to sapratām

agrāk, pirms kara, bet tikai sakarā ar tām nevēla-

mām parādībām sievietes dzīvē, kas radušās caur pē-

dējā laika apstākļiem. Un tiešām — lieta ir pārāk

nopietna, lai paietu tai klusējot garām, bīstami sli-

mīgā parādība mūsu tautas dzīvē prasa, lai 1) no-

skaidrotu viņas īstos cēloņus, un 2) atrastu vajadzī-

gos pretlīdzekļus. Presē, sabiedrībā un pat biedrī-

bās stipri daudz par šo lietu spriests: meklēti cēloņi
un proponēti pretlīdzekļi. Apskatot šos dažādos

spriedumus un spriedelējumus, nav grūti visus viņus

pēc sava kodola sadalīt divās daļās: viena strāva pū-
las izskaidrot visas ļaunās parādības tagadnes sie-

vietes dzīvē caur tīri individuāla rakstura cēloņiem:
tā esot ētiskā jeb tikumiskā pagrimšana, baudas kāre,

sevis nesavaldīšanās un aizmiršanās. Otra, turpre-

tim, visu vainu uzveļ „apstākļiem": no vienas pu-

ses — bēgļu sievietes, pilsētas nabadzīgāko iedzīvo-

tāju sievietes un izjukušo ģimeņu grūtais materiālais

stāvoklis, kas jo nepanesams kļūstot caur tagadējo

pasakaino dzīves dārdzību; no otras puses, pārāki
pietiekošais maks baudas kārīgā vīrieša rokā. Tādi

esot tie cēloņi. Sakarā ar tiem tad arī tie pretlīdzekļi.
Pirmajiem kā visīstākie ūn piemērotākie liekās gri-
mušās sievietes nesaudzīga morāliska nosodīšana un

pazudināšana. Tīri jābrīnās, ar kādu mežonīgu at-

riebības prieku lauku korrespondenti no dažādiem

apvidiem raksta, ka nu viņu izdzīves priecīgajām
jaunkundzītēm sākot jau nākt tās neizbēgamās re-

dzamās sekas; seko uzskaitījumi: tik un tik gadījumu
tādu jau esot, un droši vien vēl vairāk būšot. Otrie

ieteic praktiskas dabas pretlīdzekļus: uzlabot sievie-
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tes materiālos apstākļus, nokārtojot piemērota un

pietiekoši atalgota darba atrašanu, dibināt praktiskus
kursus, patversmes v. t. t.

Tuvāki pārdomājot abus šos izskaidrojumus, to-

mēr, jāsaka, ka patiesībā gan tie ļoti maz ko izskai-

dro, katrā ziņā kritikas nekādas tie neiztur. Tā ņe-
mat pirmo, morālistu, izskaidrojumu: sieviete tagad
ved neapdomīgu dzīvi, jo viņa zaudējusi tikumisko

pamatu zem kājām. Kas ar to ir izskaidrots? Kā-

pēc taisni sieviete to tagad zaudējusi, kur taču vis-

apkārt redzams tikumisko spēku pieplūdums? Tie

laužas uz āru ar nepieredzētu sparu, paceldamies ne

reti līdz īstajam heroismam, tā kā pat veselas tautas,

niem., franči sāk runāt par visas savas nācijas tiku-

misko atdzimšanu; un ne bez pamata. Kāds velns

tad ieskrējis taisni mūsu sievietē, ka viņai uz reizi

labpaticies tik vienkārši palikt pavisam netikumis-

kai? Jā, taisni pats šis svarīgākais jautājums paliek
še pilnīgi nenoskaidrots. Daudz vairāk neizskaidro

arī „apstākļnieki" ar savu jau pārāk nodeldēto ša-

blonisko teoriju. Materiālie apstākļi spiežot sievieti

palikt par tādu. Uz to jāiebilst 1) vismaz %no tām

sievietēm, kuru dzīves veids izpelnījies tagad sabie-

drības nosodīšanu, pieder pie materiāli vai nu pie-
tiekoši, vai pilnīgi nodrošinātām. To apstiprina

jautrās sievietes rocība priekš greznošanās; to ap-

stiprina neskaitāmie fakti tā pilsētā, kā arī (pēc kor-

respondencēm spriežot) uz laukiem, ka kļūmīgo taku

ejot taisni sievietes no labākām aprindām.
Mums nopietnāki jāpūlas atrast šīs bēdīgās pa-

rādības īstie un dziļākie cēloņi. Un kā katras dzīves

parādības izskaidrojums noved mūs pie psīcholoģis-
kām analizēm (jo arī tīrie ārējie mēchaniskie faktori

par dzīves veidojošiem un noteicošiem kļūst tikai tad,
kad viņi laužas caur psīchiskas dzīves prizmu), tā arī

šoreiz mūsu sievietes dvēseles dzīve mums kļūst sa-

protama, ja mēģinām izrisināt tos slepenos psīchiskos
pavedienus, no kuriem aužas sievietes garīgais plū-
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dums pārdzīvojamā momentā. Protams, šis uzde-

vums nava vieglais, un viņa pienācīgs apstrādājums
nevar ietilpt šo īso piezīmju rāmjos. Tomēr man

gribētos izcelt še vismaz pāris momentus, kuri var-

būt, spēs mest gaismu visā lietas būtībā. Viens no

tiem būtu raksturojams kā individuālās psīcholoģijas,
otrs — kā masas psīcholoģijas funkcija.

Ņemsim pirmo.

Daudzreiz jau tikusi atzīmēta un uzsvērta (gan
praktiskā dzīvē, gan zinātniskā psīcholoģijā, gan daiļ-
literatūrā, tā sievietes dvēseles īpatnība, kuru varētu

apzīmēt par psīchisko viengabalību. Ja sievieti kaut

kas pietiekoši dziļi ieinteresē, tad viņa šai lietai no-

dodas ar visu savu nedalīto būtību. Dažādās psīchis-
kās dzīves sfairas, kuras vīrietī ir daudz vairāk di-

ferencētas un it kā iežogotas viena pret otru, sievie-

tes dvēselē stāv ļoti tuvu viena otrai, jā, pat pilnīgi
saolūst. Kam nava pazīstamas, piemēram, sievietes

asaras; ar ko visu tās nevar izsaukt: ar dusmām,

kaunu, spītību, žēlumu un t. t. Vīrietim tas gluži

neizprotami, kā, piem., aiz dusmām, vai kauna var

raudāt, bet sievietei tā visdabīgākā parādība. Sievie-

tes dvēseles dziļākās sfairas un funkcijas ir it kā ķē-
des gredzeni, kas savērti cits citā: ja vienu pavelk,
visi citi velkas līdz. Un jo intimāka, dziļāka kāda

funkcija, jo stiprāki tā saistīta ar visu pārējo psīchi.

Tādēļ arī jau sen ir ievērota tā parādība, ka sek-

suāli-erotiskās emocijas sievietē var saistīties un tikt

ierosinātas ar pavisam citādas dabas emocijām, ja

pēdējās tikai diezgan intensīvas. Seksuāli-erotiskas

emocijas tādā kārtā var saistīties, piem., pat ar re-

liģiskām emocijām, kā tas jo spilgti novērojams sie-

viešu klosteros, kur nereti Kristus tiek mīlēts ne kā

Dievs, bet kā debesslīgavainis ar visām līgavas pie-
tvīkušām erotiskām jūtām. Pirms kādiem 17 g. kādā

Vācijas klosterī norisinājās uz šāda pamata raiba

traģēdija: Kāda mūķene, turēdama savu līdziemīt-

nieci par bīstamu līdzcensi pie viņas „debess brūt-
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gāna", aiz greizsirdības gandrīz nāvīgi to ievainoja.
Bet kad ievainotā brīnišķā kārtā tomēr atveseļojās,
noziedzniece, uzskatīdama to par zīmi, ka „debess-
brūtgāns viņas vairs pietiekoši nemīlot, nonāvējās
pati. Pievedu šo raksturīgu notikumu tādēļ, lai tie,

kam šī doma vēl jauna, neturētu to par izdomātu,
vai pārspīlētu. Katra dziļāka emocija saviļņo sie-

vietes jūtu pasaulē visas sfairas. Arī asprātīgais, kaut

gan bieži ciniskais un vienpusīgais O. Veiningers,
šķiet, to labi novērojis. Tikai tā ir izskaidrojama
O. Veiningera teorijas izcelšanās, pēc kuras sieviete

esot, tikai seksuāliste. Patiesībās te tik daudz, ka

sievietes psīchē pie katras dziļākas emocijas seksuāli-

erotiskā stīga klusāk, vai skāņāk vibrē līdz. Paturot

to acīs, atgriežamies pie pašreiz pārdzīvojamā vēstu-

riskā momentā. Te arī mūsu sieviete ir padota tiem

ārkārtīgi neparedzētiem jūtu saviļņojumiem, kādu

līdz šim mēs vēl nepazinām, — vai tas nu patrio-
tisms, varonības dievināšana, cīņas prieks, žēlums

un līdzcietība, vai citas kādas jūtas. Sievietei ir ab-

solūti neiespējami palikt še neitrālas, objektīvas no-

vērotājas lomā. Simtiem pavedienu viņa saistīta ar

dzīvi un ar pārdzīvojumiem, ārkārtīgiem notiku-

miem. Bet atceroties viņas jūtu pasaules viengaba-
lību un nedalāmību, kļūst mums skaidrs, ka arī vi-

ņas seksuāli-erotiska jūtu sfēra nevar palikt kā

rāms ezera līmenis, katrā ziņā ne tāda, kāda tā bija
normāliem apstākļiem valdot. Bet ja nu reiz arī tā

saviļņota, tā tieksies savu dabisko gaitu zināmajā
virzienā. Lūk, kas pašreiz pārdzīvojamā laikā šagal

tavo un disponē mūsu sievieti uz kļūmīgo ceļu. Ja

nu rodas vairāk, vai mazāk vilinoša izdevība, citkārt

pilnīgi neiespējamais tagad tiek sperts ar brīnišķi

vieglu sirdi un fatālu nenovēršaņrību. Un par šo iz-

devību trūkumu gan tagad nevar žēloties. Tādēļ

taisni tās sievietes, kuru psīches visimpulsīvākās un

atsaucīgākas uz dzīves vareno balsi, krīt vispirmās,
bez izšķirības viņu materiālos apstākļos un sa-
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biedriskā stāvoklī. Man šķiet, ka to nevar saukt par

vienkāršu «tikumisku izvirtību". Uz sievietes mai-

gām dvēseles stīgām tagad spēlē notikumu brutālā

roka, sitot tās ar tādu sparu, ka līdz jāšalc un pat

jātrūkst arī tām stīgām, kuras sākumā netika tieši

nemaz aizskartas. Un tas ir viens no sievietes ta-

gadējās «tikumiskas pagrimšanas" cēloņiem. Otra

raksturīga funkcija tagadnes sievietes psīchē būtu

analizējama no masas psīcholoģijas viedokļa. Arī tā

jau ir daudzkārt atzīmēta parādība, ka abu dzimumu

seksuāli-erotisko jūtu līdzsvars uzturas tik tad, ja
zināmam sieviešu dzimuma kontingentam stāv pre-
tim apmēram tāds pats vīriešu dzimuma, kontin-

gents. Pati daba arī par to rūpējas, jo, kā zināms,

statistika rāda, ka uz ik 100 vīriešiem dzimst 105—

110 sieviešu. Kur šis dzimuma kontingentu līdz-

svars zūd, tur zūd arī dabiskais līdzsvars seksuāli-

erotisko jūtu dzīvē.

Tā, piem., jaunos, ātri uzplaukstošos rūpniecības
centros, kur vīriešu dzimums skaitļa ziņā stipri pā-
rāks par sieviešu, pēdējo tikumiskais līmenis neno-

vēršami grimst, pie kam šī grimšana notiek propor-
cionāli ar vīriešu dzimuma skaitlisko pārākumu.
Tas pats novērojams jaunās kolonijās, zelta raktuvēs

un t. t. Kā mums tuvāki stāvošs piemērs varēja no-

derēt dzīve Jurjevā. Pateicoties diezgan prāvam stu-

dentu pieplūdumam šai nelielajā provinces pilsētiņā,
abu dzimumu dabiskais, skaitliskais samērs zūd un

neizbēgamas sekas ir Jurjevas sievietes tikumiskā

pagrimšana. Igauņu tautas darbiniekiem jau sen

šī parādība ir uzkritusi. Ja nu atgriežamies pie
mūsu acumirklīgiem apstākļiem, tad taču bez kā-

diem tuvākiem redzams, ka mūsu

tautas apdzīvotā apgabalā ļoti daudzās vietās — pil-
sētās un arī uz laukiem — tagad pavisam nenor-

māls skaitliskais samērs starp vīriešu un sieviešu

dzimumu. Un sekām te jānāk gandrīz ar dabisko

nenovēršamību. Tās ir: sievietes tikumiskā pa-
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grimšana. Reāla dzīve tad to nu arī pilnīgi apstipri-

nājusi. Un arī te jāsaka, ka lielāka vai mazāka tu-

rība šai ziņā spēlē samērā diezgan niecīgu lomu, jo
aprādītie psīcholoģiskie cēloņi slēpjas un darbojas
daudz dziļāki sievietes dabā. Kas nu pēc visa tā

būtu sakāms par pretlīdzekļiem? Zināms, darba ap-

stākļu nokārtošana, patversmes un tamlīdzīgas lietas

jau nava smādējamas. Derīgas tās varbūt arī citādā

zinā — kā vispārīgu sociālu ļaunumu novērsēji. To-

mēr gaidīt no tām ko īsti vērtīgu pārrunājamā lietā,
būtu stipri naivi. Jo šie līdzekļi, kā tādi, ir tikai

ārēji, mēchaniski. Katrā ziņā īsto ļaunumu sakni tie

pavisam nava spējīgi aizķert, kur nu vēl iznīcināt.
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Māksla un dzīve.

Ja īstenība tieši aizņemtu mūsu Drātus un ap-

ziņu, ja mēs varētu stāties ar reālajām lietām un ar

sevi pašu nepārtrauktā satiksmē, tad — man lie-

kas — māksla būtu lieka, jeb pareizāki mēs visi būtu

mākslinieki, jo mūsu dvēsele tād stāvētu pastāvīgā
sakarā ar dabu. Mūsu acis uztvertu no telpas brī-

nišķas gleznas un ar atmiņas palīdzību saistītu tās

laikā. Mūsu skats redzētu un paturētu cilvēka miesu

dzīvajā marmorā statuju fragmentus, kas nestāvētu

zemāk par skaistajiem antikas dārbiem. Bieži kā

jautru, biežāk kā.skumju, vienmēr kā, īsti pirmatnēju
mūziku mēs dzirdētu dziļi iekš mums skanam, mūsu

iekšējās dzīves nepārtrauktu melodiju. Viss tas ir

iekš mums un ap mums — bet skaidri mēs neaptve-
ram nenieka no tam. Starp dabu un mums, ak, ko

es saku: starp mums un mūsu pašu apziņu krīt šķidr-
auts, — šķidrauts, kas ikdienišķam cilvēkam liekas

biezs, bet plāns uri caurredzams māksliniekam un

dzejniekam. iKāda feja gan audusi šo šķidrautu?
Vai viņa to darījusi aiz nepieciešamības, vai drau-

dzības? Cilvēkam vajadzēja dzīvot, un dzīve prasa,
lai mēs lietas redzētu tādās attiecībās, kādas sakrīt

ar mūsu vajadzībām. Dzīve pastāv darbībā. JDzīvot
nozīmē uzņemt no lietām tikai derīgo iespaidu un

atbildēt uz to ar piemērotu reakciju: pārējiem ie-

spaidiem jāaptumšojas, jeb viņi drīkst tikai neskaidri

mūs ķert. Es redzu un domājos pazīstam, es klau-

sos un domājos saprotam, es pētu sevi un domājos
lasām savas sirds visdziļākajos pamatos. Bet ko es

no ārpasaules redzu un dzirdu, nav nekaš, vairāk, kā

vien tas, ko mani jūtekļi no tās izņem manas darbī-

bas vadīšanai; un no sevis paša pazīstu es tikai to,

kas virspusi viegli saviļņo, kas stāv sakarā ar manu
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rīcību. Tā tad mani jutekļi un apziņa sniedz tikai

tiešamību man praktiskajām vajadzībām piemērotā
vienkāršībā. No tā, ko viņi liek mums redzēt reāla-

jās lietās un mūsos pašos, cilvēkam nevajadzīgās da-

žādības ir izdzēstas, bet vajadzīgās vienādības akcen-

tētas, manai rīcībai jau iepriekš ir uzzīmēti ceļi. Tie

ir tie ceļi, kurus jau visa cilvēce priekš manis gā-

jusi. Reālas lietas ir klasificētas, raugoties pēc de-

rīguma, kāds man no viņām var nākt. Un šo klasi-

fikāciju es uztveru daudz vairāk nekā viņu formu

un krāsu.

Bez šaubām, cilvēks šai ziņā stāv jau daudz

augstāk par dzīvnieku. Grūti ticams, ka vilka acs

redzētu kādu atšķirību starp jēru un kazlēnu;

priekš vilka tas ir tikai laupījums, vienādi viegli sa-

ķerams un norijams. Mēs, protams, atšķiram kazu

no auna; bet vai mēs atšķiram kazu no kazas un

aunu no auna? Lietu individuālitāte un būtība pa-
liek no mums neievērota vienmēr tad, ja nava ma-

teriāli derīgi viņu ievērot. Un pat tur, kur mēs viņu

ievērojam atšķirot, piem., cilvēku no cilvēka, mūsu

acs uztver ne pašu individuālitāti, t. i.: noteiktu pil-
nīgi oriģinālu veidu un krāsu harmoniju, bet tikai

vienu, vai divus vilcienus, kas atvieglo praktisku at-

kal pazīšanu. īsi sakot — mēs neredzam pašas lie-

tas: pa lielākai daļai mēs apmierināmies ar to: iz-

lasīt viņām uzlīmētas etiķetes. Šī praktiskās vaja-
dzības radītā tendence caur valodas iespaidu tiek vēl

vairāk pastiprināta. Jo, visi vārdi (izņemot īpašvār-

dus), apzīmē sugas. Vārds, kas patura no kādas lie-

tas viņas parastāko funkciju, jeb banālāko pusi, no-

stājas starp mums un pašu lietu un aizplīvurotu pa-
visam viņas veidu, ja šim veidam nebūtu jāpaslēpjas
aiz tām vajadzībām, kādas radījis pats vārds. Un

netikvien ārējie priekšmeti, arī no mūsu pašu dvē-

seles stāvokļiem paliek mums nepieejams taisni tas,

kas viņos visintīmākais, personiskākais, kas visīpat-

nējāki piedzīvots. Kad pārdzīvojam mīlestības vai
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naida jūtas, kad jūtamies jautri, vai skumji, — vai

tas, kas no šīm jūtām mūsu apziņā parādās, ir tiešām

mūsu pašu jūtas ar tūkstošām vieglām niansēm, tūk-

stošām dziļām rezonancēm, kas padara šīs jūtas par
mūsu pilnīgi īpatnējām? Tad mēs visi būtu māksli-

nieki, dzejnieki, mūziķi. Bet pa lielākai daļai mēs

no savas dvēseles stāvokļa manām tik to, kas ārīgi
atklājas. Mēs uztveram no savām jūtām tik viņu
bezpersonisko pusi, ko valoda reiz par visām reizēm

marķējusi, jo tā pie vienādiem noteikumiem pie vi-

siem cilvēkiem apmēram vienāda. Tā individuālais

iet plašumā pat mūsu pašu individualitātē. Mēs ku-

stamies starp vispārībām un simboliem, kā iežogotā
laukā, kur mūsu spēks pēc derīguma mērojas ar ci-

tiem spēkiem; katra mūsu vairāk funkcionējoša dar-

bība saista mūs pie sevis, un tā mēs dzīvojam vidus-

joslā starp reālajām lietām un sevi pašu, ne pilnīgi

reālajās lietās, ne sevī. Bet laiku pa laikam daba,

kā aiz izklaidības, rada dvēseles, kas vienkāršāki

skatās uz dzīvi. Es nerunāju par to apzinīgi gribēto,
nārdomāto un sistēmatisko vienkāršību, kas ir filo-

zofijas un refleksijas darbs, bet es runāju par da-

bisko jūtekļu un apziņas struktūrā iedzimušo vien-

kāršību, kura redz, dzird un domā, it kā ar jaunības
naīvitāti. Jā, šī vienkāršība, šī atsvabināšanās no

pagātnes mantojuma būtu pilnīga, ja šī dvēsele ne

ar vienu pašu iespaidu nestāvētu sakarā ar parasto
aktīvo dzīvi, tad tā būtu tāda mākslinieka dvēsele,

kādas pasaule vēl nava redzējusi. Tas cilvēks kļūtu
slavens reizē visās mākslās jeb pareizāki, viņš tās sa-

kausētu vienā. Viņš skatītu visas lietas viņu*pirmat-

nējā skaidrībā, materiālas pasaules veidus, krāsas un

toņus tikpat labi, kā iepriekšējās dzīves vissmalkākās

tieksmes. Bet prasīt no dabas to, būtu par daudz.

Pat tiem no mums, kurus viņa kā māksliniekus ra-

dījusi, paceļ viņa šķidrautu tikai reizēm un tad arī

tikai no vienas puses. Tādēļ mūsu mākslinieks pa
lielākai daļai ieinteresēts tikai priekš vienas māk-
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slas. Tādēļ jau no sākta gala mākslu dažādība. Tā-

dēļ arī māksliniecisko dāvanu dažādība. Viens at-

dodas krāsām un veidiem, un tā kā viņš mīl krāsu

krāsas dēļ un veidu veida dēļ; tā kā viņš tās skata

ne sevis, bet viņu dēļ, tad viņš redzēs cauri mirdzam

reālo lietu iekšķīgo dzīvi caur viņu krāsām un vei-

diem. Pamazām viņš atklāj šo iekšķīgo dzīvi mūsu

atziņai, kas sākumā no tā it kā apjūk. Vismaz uz

kādu acumirkli viņš atsvabina mūsu fantāziju no aiz-

spriedumiem krāsu un tēlu skatīšanā, no tiem aiz-

spriedumiem, kas iespiedušies starp tiešamību un

viņas uzņemšanu mūsu apziņā. Un tā viņš reālizēs

mākslas augstāko gribu, kas še pastāv iekš dabas pil-

nīgas atklāšanas. Citi nodziļinās vairāk paši sevī.

Viņi pūlas savas jūtas, savu dvēseles stāvokli un bū-

tību aptvert viņu pirmatnējā skaidrībā. Un lai iero-

sinātu mūs uz tādu pat darbu sevī, viņi rāda mums

kaut ko no tā, ko tie redzējuši: caur vārdu ritmisku

sakārtojumu, kuri tā noslēdzas organismā un iegūst
savu īpatnēju dzīvību, — viņi saka mums lietas (jeb

pareizāki norāda uz tām), ko valoda, kā tāda, ne-

būtu varējusi izteikt. Citi rokas vēl dziļāki. Viņi
aptver to, kas atrodas dziļāk nekā prieki un bēdas,

ko vajadzības brīdī mēs vēl varam izteikt; viņi no-

nāk pie tā, kam ar vārdiem nav nekā kopēja — dzī-

ves ritmi, kas cilvēkā dziļāk un iekšķīgāk, nekā vis-

dziļākās un paslēptākās jūtas, kas viņa spēka un cie-

šanu, ilgu un cerību dzīvais individuālais likums.

Caur to, kā viņi šo mūziku izceļ un uzsver, viņi spiež
mūs to ievērot, viņi noved mūs pie tā, ka mēs tīri

negribot viņai padodamies, kā, piem., mēs piebiedro-

jamies dejai, ko uz ielas dejo jautri ļaudis.

Un beigās caur to iedrebas arī iekš mums, —

pašos mūsu dvēseles dziļumos, — kaut kas, kas tikai

gaidīja savu laiku. Tā mākslai, vai nu tā glezniecība,

tēlniecība, dzeja, vai mūzika, nav nekāda cita mērķa,
kā praktiski derīgo simbolu un konvencionālo sociālo

abstrakciju izspiešana no mūsu apziņas, īsi sakot —■
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visa tā, kas mums tiešamību aizplīvuro; tai vietā viņa
mums palīdz pašai tiešamībai acīs ieskatīties. Bet šī

lietu tīra uztveršana noved pie sadursmes ar visu

nraktisko, iedzimto; tā prasa zināmu dzīves immate-

riālitāti, kuru parasti apzīmē par ideālismu. Tā va-

rētu, bez kādas vārdu rotaļas, sacīt, ka darbs ir re-

ālistisks, ja dvēsele ideālistiska, un ka tikai caur

ideālismu var reālismu aptvert.
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Filozofiski un mākslas teorētiski raksti.

Romantisms kā mākslas un pasaules uzskata cen-

trālproblēms. Šis raksts nolasīts Ķēniņu skolas zālē

sarīkotos Rakstnieku vakaros. Raksta pirmā nodaļa
— 5. novembrī, 1909., otrā nodaļa lasīta 21. janvārī,
1910. Priekšlasījums plaši atstāstīts laikrakstā Lat-

vija. Pilnīgā veidā raksts iespiests pēc autora nāves

žurnālā Vainags, 1920., Nr. I—3.1—3. Ironiski noska-

ņotajā sākumā minēts, ka šī rakstnieku vakara pro-

grammā esot „Masku balle" un „Karaļi, ja ne cits,

tad vismaz viņu krāsnkuris". Tas zīmējās uz Jaun-

sudrabiņa stāstu Masku balle un Skalbes pasaku Ka-

raļa krāsnkuris, kas arī tika pirmoreiz nolasīti tai

vakarā.

Par derīgo un garīgi vērtīgo. Raksts vispirms no-

lasīts kādā rakstnieku vakarā. lespiests laikrakstā

Latvija, 1910. g. Nr. 280., 286., 292.

Māksla un estētika. Latvijā, 1911., Nr. 69. un 75.

Mīlestība un nāve. Dzimtenes Vēstnesī, 1913.,

Nr. 289. un 295. «Mīlestības filozofs", ar ko Bārda

mazliet polēmizē, ir Andrievs Niedra rakstā (par
Ivandes Kaijas romānu) ledzimtā grēka pamati.

Mākslas attiecības. Dzimtenes Vēstnesī, 1914.
r

Nr. 134., 154., 157.

Māksla un kritika. Latvijā, 1915., Nr. 81., 87. un

98.

Prāts un mūžības jautājumi. Raksts iespiests pēc
autora nāves, Latvijas Sarga lit. pielikumā, 1919.,

Nr. B—9.

Domas par reliģiju. lespiests pēc autora nāves

Izglīt. Min. Mēnešrakstā, 1920., Nr. 10.

Recenzijas un citi īsāki raksti.

Andrievs Niedra un Raiņa liriskā dzeja. Baltijas
Vēstnesī, 1903., Nr. 231. un 233. ar parakstu Fr. Brd.

Autors šo rakstu pieminējis arī kādā vēstulē brālim.
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J. Miķelsona «Tuksneša ceļotājs". liesp.
Staros, 1907., Nr. 2. Kārļa Jākobsona „P i c meža

c z c r a". Turpat, Nr. 3. J. Jankava „V ecie. c1k i".

Turpat, Nr. 5. Antona Austriņa „V akar di c n a".

Turpat, Nr. 6. R. L. B. Zinību komisijas
vasaras sapulces. Turpat, Nr. 7. J. Akura-

tera „Bez svētnīca s". Turpat, Nr. 9. Visām re-

cenzijām paraksts Fr. B.

Vikt. Eglīša «Elēģija s". Staros, 1908., Nr. 1.

V. Damberga „Zīmē jv m i", Turpat, Nr. 2. Abām

recenzijām paraksts Fr. B.

Kaut kas par Literātūras Fondu.

Zalktī, 1909., Nr. 1. Andreja Papardes „T ant r i s".

Turpat, Paraksts — Fr. B.

Andr. Upīša «Mazās drāmas". Druvā, 1912.,

Nr. 7. J. Grīna «Pirmdien a". Turpat. Aspazijas
„Z ie d v klēpi s". Turpat. Nr. 2. J. Akuratera

«Sirds var ā". Turpat, Nr. 3.

Rob. Eidemaņa «Uz saules taka". Dzimten.

Vēstnesī, 1912., Nr. 128. ar parakstu Fr. B.

Plūdoņa „Uz saulaino tāli". Druvā, 1912.,

Nr. 7. J. Akuratera «Saules gredzens". Turpat.

Jaunākā lirika. Dzimtenes Vēstnesī, 1913.: J. Rai-

ņa «Gals un sākums" (Nr. 10.). V. Eglīša
«Hippokrēna" (Nr. 16.). K. Skalbes «Sapņi
un teikas" (Nr. 22.). Apsesdēla «Smagas do-

ma s" (Nr. 51.). K. Jākobsona «Dziļš miers"

(Nr. 79.).
Varas un mīlestības ideju lietā. Dzimt. Vēstnesī,

1913., Nr. 28. Šo domu izmaiņu ierosināja V. Eglīša
raksts, kur autors atsaucas uz Fr. Bārdas recenziju
par Eglīša grāmatu Hippokrēna.

Recenzenta piezīme. Turpat, Nr. 34. Atbilde uz

Eglīša otro rakstu.

«Pilsētas dzeja". Turpat, Nr. 247.

J. Lapiņa priekšlasījums par J. Raiņa «Pūt, vē-

jiņi". Recenzija iespiesta Dzimt. Vēstnesī, 1914., Nr. 6.

Mūsu jaunākā lirika. Recenziju cikls iesp. Dzimt.



Vēstnesī, 1914. Ann a s Brigader es „D zej as"

(Nr. 20.); Ata Ķēniņa «Potrimpa zemē"

(Nr. 32.); Plūdoņa «Dzīves simfonijas"

(Nr. 55.); K. Skalbes «Saules puķes" (Nr.
72.); Li n. Laicena' «Pilsētā un laukā"

(Nr. 111.); Naurēnu Elzas «Prelūdijas"
(turpat).

Andreja Papardes «Mūžība". Dzimt. Vēstnesī,

1914., Nr. 288.

Rūdolfa Blaumaņa kopoti raksti. 7. sējums. Dz.

Vēstnesī, 1915, Nr.' 37.

J. Grīna «Rožu ugunī". Dzimtenes Vēstn., 1915..

Nr. 43.

Pamati un paviršība etc. Fr. Bārdas recenzija par
J. Grīna dzejoļiem ierosināja A. Braču nākt klajā ar

savām domām par recenzijā aizķertiem estētiskiem

un mākslas teorētiskiem jautājumiem. Tā nu izcēlās

dzīva un asa domu izmaiņa. Fr. Bārdas raksti šai

jautājumā iespiesti Dzimt. Vēstn. 1915.: Pamati

un paviršība — Nr. 71. un 72.; Fr. Bārdas

piezīmes (Brača pretrakstam) — Nr. 111, 113,

114.

Andr. Kurcija «Bez prieka un dailes". Dz. Vēstn.

1915, Nr. 118.

«Komēdijas" teātra izrādes. Recenzijas iespies-
tas Līdumā, 1917. g. Nr. 32, 38, 52. ar parakstu
F. R. B.

Sievietes tikumiskā personība. Raksts iesp. pēc
autora nāves Latvijas Vēstnesī, 1920, Nr. 6.

Māksla un dzīve. lesp. turpat, Nr. 36.
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