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Pēc
atkušņa bija krietni uzsalis un nakti uzkritusi branga kār-

tiņa sniega. Ar prieku varēja iekārt atkal zirgu ilksīs, palaist
slaidu riksi. To arī darīja mežsargs Vaina. Viņam bija pa-

likuši neizvesti pāris vežmeļu malkas. Jāpasteidzas, šad tad pie-
vilkdams grožus, ar mutii pašmūkšķinādams, Vaina laida dūkano

tieši pāri ezeram, ka pašam sirmā bārda plīvoja vien. Pajūgs
drāztin iedrāzās staltajā priedienā. Ek, mans rožu dārzs! Lab-

patika atspoguļojās mežsarga grumbainajā vaigā. Un ieraugot

tepat mirdzošajā sniegā zaķa pēdas, viņš nenocietās nenodudinā-

jis bārdā, ka nu jau ļipainīši vīrā, taupāmais laiciņš klāt. Lai nu

mednieķeļi sajož biksas un pakar šautenes vadzī.

Palaidis grožus vaļīgāki, Vaina ļāva dūkanajam iet soļos. Tā

jau nu ir: Dieva pasaule Vainām atveras tikai mežā. Kur tie

gadi, ka viņš pazūd no mājas caurām dienām, klusi, nemanot pa-

rādīdamies mežā drīz še, drīz tur, sirms un lēnīgs kā sūnām ap-

audzis cinis, šautene gan viņam plecos karājas, aiz muguras tek

melns vai brūns Pikšelis, bet tas viss tikai tā, goda pēc. Nošāvis

viņš savā laikā nav ne lapsu, nedz arī vanagu. Kad meža sargs,

tad sargs un nevis skauģis — tāda viņa doma. Lai gan, blakus

minot, gadījās pašu pagastā daža cieta paure, kas neticēja, ka

Vaina, visu mūžu nokalpojis par mežsargu, tomēr ne zaķa nav

aizticis. Esot īsts mežsargs! — slava tik; liels mūlāps viņš vai

arī tik slīpēts, ka pats velns viņa pulvera dūmus nesaož. Bet kad

dažkārt dzīrās vai pa kulšanas laiku ap alus mučeli sasēduši vecie

draugi, īpaši Druvnešu tēvs, gribēja Vainu pakaitināt, vajadzēja
tik ieminēties: ej nu, Vainiņ, ej, kas nu tu par mežsargu, tev pat
zaķa aušenes nav. Ir zaķēns no tevis vairs nebīstas, kur nu vēl

meža zaglis. — Tādās reizēs Vainas dūre nedauzīja vis galdu,
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viņa acis nemeta vis zibšņus, kā to dažs varbūt gaidīja, nē, viņš
nokrekšķinājās un tikai nepacietīgi pameta ar roku. „I ka' jūs,
ciemiņi, nesaprotat. Pa desmitam, pa divdesmitam katru gadu.
Būtu vien gribējis. Tepat jau viņš man ir stobra galā. Mīļš lo-

piņš. Neredz nabags mani. Nu, kā nu lai tā — katram sava ādiņa
mīļa. Paskatos, nopriecājos, Pikšelis ierejas — projām ir." — «Pa-

taupi, pataupi Biģu dēliem, lai puišeļi nokniebj kā ogu." Draugi

lēja putojošo alu un smējās. Vaina saslējās: «Nemuld' niekus,
nav pieķerti!" Jā, uz meža zagļiem viņš bija nīgrs. Lai žēlīgs
Dievs! Viņa apgaitai tie labprāt lieca līkumu.

Izbraucis cauri sīklītei, Vaina pagrieza zirgu eglienā un tur-

pat viņa vērīgā acs pamanīja šķērsu pāri ceļam divējas pēdas,

dziļas, platas cilvēku pēdas. Nu, nu
... pavisam svaigas. Rāvienā

zirgs uz vietas, Varēja skaidri izšķirt — viens bijis pastalās,
otrs skaļš, spēcīgs blīkšķis apstulbināja Vainu kā negaidīts

pliķis. Pērkona spēriens šajā laikā viņu nebūtu pārsteidzis vairāk.

«Bezgodis! Gaišā dienā, tepat vai acu priekšā... tas par

traku!"

Izlēcis no ragavām, Vaina pagājās soļus desmit pa pēdām uz

sīkiītes pusi. Tad saprata savu bezspēcību: pret diviem un tukšām

rokām.

«Bet nu no. tiesas, no visas tiesas," viņš runāja cieši, metās

atpakaļ ragavās un laida uz māju, lai sniega pikas gar acīm šķīst.
Drīz viņš bija atkal sīkiītes malā. šautene un Pikšelis lai.

Saprata Pikšelis lielo steigu, saprata arī, ka rējiens jāvalda. To

nu vēl varēja savaldīt, bet kājas ne par ko. Rautin rāvās uz priekšu

pa svešajām pēdām.

Smagi elsdams, bargs un steidzīgs Vaina ir sviedrus neattapa

noraust, kad pēkšņi pūriņa malā viņš palika durteniski.

«Bezgoži... bezgoži..." viņš pūta un kā neticēdams vēroja

sniegā iegulēto vietu, ar prāvu, kvēlu asins plankumu un stirnas

pēdām. «Dienas laikā, jaunā sniegā šitāda negantība. Nedzirdēts,
neredzēts."

Pikšelis drāzās uz priekšu, lēcieniem, brāzieniem, sniegu

šķiezdams, — tur vajadzēja būt pavisam savādām lietām. Un tie-

šām — svešs vīrelis ar stirnu plecos ! Vēl ilgāk klusēt, tas bija

pāri Pikšeļa spēkiem. Skaļš gaviļu rējiens saimniekam par ziņu,
un —

vīrelis pasita galvu atpakaļ. Kā pašu nelabo ieraudzījis —

stirnu zemē, pats vētrā biezoknī.

Pikselim vairāk rūpēja pamestā stirna kā svešais vīrelis. Ap-

tekāja visapkārt, apostīja, ierējās vēl un vēl reiz.

Vainām tik atlika: ak tu
...

ak tu
... projām gan... Viņa

sarkani kvēlajā vaigā neganti zibsnīja acis. Tā vien nagi snaistī-
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jās — ķert šauteni, Pikšeli nost. Pagāns, ko vankšķēja! Tak sa-

valdījās, īgni paspēra šuneli sāņus.
Galvā jaucās svarīgākas domas. Dzīt pēdas? Cik tālu vecās

kājas vairs izturēs. Un krūtis. Nē, tādai negantībai jāmeklē pati
sakne.

Un Vaina meklēja.

Ap pusdienas laiku, kad Druvnešu vectēvs brida gar mež-

malu uz Ceplīšiem atdot patapinātās linu sukas, valciņa malā, kur

saiet Ceplīšu un Druvnešu robeža, jau iztālēm viņš saskatīja trīs

vīrus, lielus vīrus — zīmes pierēs, šautenes plecos, — kārtībnieks,

virsmežsargs un Vaina. Bija sastājuši pie nelielas eglītes, vēroja
izbradāto sniegu, vēroja viņpus valciņa Ceplīšu pakalni, kur viet-

vietām cauri nopūstajam sniegam rēgojās rudzu zelmenis.

Sadevies ar visiem rokas, Ceplīšu vectēvs piemiedza acis kā

smieklam:

„Nu gan Vainām būs nodarīta diža vaina, kad ar pašu policiju

jāliekas kopā?"
Vaina nepacēla acu pret Druvnesi, savu senu draugu. Kā

ļauns, kā pārvērsts. Un kad viņš atdarīja muti, tur runāja pati
bardzība:

„Tavs Krišs nav mājā?"

„Vai, kā tu, Vaina, jocīgi prasi, it kā Krišs jau trīs dienas

atpakaļ nebūtu nobraucis ar tavu Jorēnu un citiem uz visu nedēļu
peļņā."

«šautene mājā?"

„Mājā, mājā, neba jau Krišs karā gāja, ka līdza ņems," Druv-

nešu vectēvs lūkoja viegli iesmieties.

Viņa smiekli nevienam nepielipa.

„Te nav jokiem vietas," ģenerāļa balsī dimdināja kārtībnieks.

«Varbūt jūs esat dēla šauteni kādam aizdevuši?"

Nu bija laiks arī Druvnesim rādīt savu gudrību.

«Ko nu, dēls, zinām jau, neba nu šautene — šitāda dumpīga
lieta — teikt, tikpat kā miltu sietiņš vai linu sukas pa mājām
apkārt nēsājam. Un pa manim — prasait Vainām — kauču tā

mūžu žumpā mirkusi, savus nagus es nesmērētu, ārā nevilktu.
—

Bet ko t' jūs tā visi, ir kas nelāgs lēcies?"

Ja Vaina nedomātu pazīstam veco Druvnesi tikpat labi kā

sevi pašu, viņš varētu viņa valodai arī neticēt. Tagad viņš kļuva
pielaidīgāks. Pāris vārdos izmeta, kas par lietu — meža zagļi
tvarstāmi. Viens gals jau nu būtu rokā. Tepat, Ceplīšu rudzu
laukā stirna gaidīta, apakš šīs eglītes, skat, skujas vēl čupiņā pa-
likušas, kur tupējis. Lai ar' laupījums mežā pamests un zaglis pa-
mucis, tomēr tepat tuvumā viņam vajaga būt. Pa pasauli šurp vis
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neviens nenāca. Papurinās, padrebinās, gan zīmes rādīsies. Tāds

bija kopīgs spriedums.

Vēl brītiņu paklausījies, Druvnesis čāpoja ar linu suku tālāk

uz Ceplīšiem.

Ceplīšos visus mājniekus sastapa sētvidū. Runāja skaļi, smē-

jās, īpaši sievieši. leraudzījusi kaimiņu vectēvu, jaunā saimniece

kā šautuvīte pasitās pretī un tūlīt uzprasīja, vai šomājā ar' bijuši

kumēdiņu taisītāji. Ak vēl nē? Nu, tad lai sagaidot, uz to pusi

jau nogājuši. Tīrais smiekls. Kā lapseņu apsēsti izskraidījušies
te malu malas — gan klētī, gan kūtī, pa augšienām, pa šķūni —

kur tik caurums, visur iekšā — ieroci meklējot. Vaina biedē kā

pērkona negaiss. Man dusmas un smiekli ar' nāk, paķeru no krāsns

augšas cūku kaujamo dunci: še mūsu ierocis! kuram vajadzīgs? —

Mans Vaina bārdu vien nopurināja, teic: — es tevi nesaukšu par

lopu, tu vēl esi bērns. Vai, tik pikts savu laiku vīrs nebija re-

dzēts. Bet ko nu iztaisās kā ērmi. Kā savus kaimiņus vairs ne-

pazītu. Ne mūsu istaba kādreiz šauteni redzējusi, ne mūsu grā-

pelis —
stirnu. Viņi nāk okšķerēt. Kumēdiņi! Bet es vēl vienu

joku palaidu. Kad jau bērns, tad bērns. Kamēr Vaina ar virs-

mežsargu pa manu klēti, kārtībnieks ieiet kūtī. Es klusītēm klāt,
zlinks! — durvis ciet un krāpt! — noslēdzu. Pati rāmi, rāmi ar

nēšiem uz aku. Nāku atpakaļ, jā, mans kundziņš jau spārdās gar

durvīm ka klaudz. Kas man, kad šie klētī nekā nedzird, es ar'

neko. Bet kad sadzirdēja, ārdās vai laukā: kas tās durvis aizslē-

dzis? Es pretī: es aizslēdzu. — Kāpēc slēdzi? — Ziemas laiks,

nevar lopus saldēt. Domāju, jūs visi pa klēti dakalējaties. šie vai

plīst, es tik smejos. Sit nu vēju ar dūri!"

„Citiem smiekli, ko darīsi, viņiem amata darīšana," ciemiņš
piekāpīgi noteica. Atdeva suku, iekšā parunāt negāja, teicās ne-

vaļīgs esam, jau visu laiku likās savādi steidzīgs un mudīgi vien

tipināja atpakaļ uz māju.

Ticis pāri pašu tiltiņam, viņš noslaucīja sviedrus. Sētā viss

bija klusu un mierīgi. Tak laikam citur nogriezušies, ka pa ceļam
ar' vairs nemanīja. Atgrūžot durvis, viņa pirmais vārds:

„Kur tie zaķi?"

«Skroderis namiņā velk ādu nost," citiem iepriekš pasteidzās

ar atbildi mazdēls Valdiņš.
Kā tad, lejā pie akas, dūmu namiņā, vectēvs uzdrāzās virsū

skroderim, kur tas jautrā omā meta patlaban vienam zaķēnam
cilpu kaklā. Otrs, jau sakopts, gulēja turpat uz cērtamā bluķīša.

„Dulns tu esi! Skrej ratā ar visiem saviem zaķiem! Savu

mūžu neesmu rokas smērējis gar tādām lietām, nu taisni cilpā.

Saproti, mums uz pēdām. Katru brīdi var būt Vaina ar policiju
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klāt. Ceplīšos bijuši, un es jau uz robežas satiku. Gan likos mie-

rīgs un gudrs, bet kas viņu prātu zina."

Notrūka skroderim svilpiens. Tik aši viņš atrāva rokas no

zaķa, it kā tas būtu pārvērties par ezi.

«Skaties, nabags!" Un skrodera sīkais augums sarāvās vēl

mazāks. Samirkšķināja melnās acis un nopurinājās.

„Ko niekus. Es pēdas nojaucu. Skaidri pa gaisu ielēcu eglī-
tēs. Tur pliks un sauss. Līdz ceļam es uz vēdera un tad ar lielu

līkumu. Nieki. Ne velna mums nepierādīs, kad stirnu pievācis

pats Vaina."

«Stirnu pievācis kad tu skroderis esi, vācies pie savām

biksām un nepiņķējies ap zaķa kājām, ir tās pašas var mūs iegāzt.
Tak taupāmais laiks."

«Skaties, nabags," skroderim tik atlika nošņākties un atdot

zaķus vectēva ziņā, viņš pašu malas labāk apzinoties.

Gribot negribot bija vectēvam zaķi jāsaņem. Ko darīsi, kad

zeme vēl cieta, ierakt nevari un aiznest, nosviest kaut kur mežā,

jā, kas lai tagad staigā apkārt ar pusdīrātiem zaķiem, kad uz katra

soļa vari saskrieties krūtīs ar pašu valdīšanu.

Velna padarīšana. Visa tā ļezga vectēvam pagalam nepatika.
Lai nu tie zaķi, tie pašu daļā šauti, bet nelabais mani kapāja dot

vēl skroderim šorīt patronas un tad vēl pašam kulties līdz. Skaidri

kā apmāts, šis kā pārskrien, acis tā vien deg: — aizšauts, tepat

buķelis aizšauts, ceļas un krīt, tik nelaižas klāt — vēl viens

blīkšķis, tad būs darīts, un lai palīdzot pārstiept. Domāju, kā nu

tā divatā panesīs, paņems raguteles. Va' prāts! skaidrā dienā pa

ceļu ar stirnu uz ragutelēm, taisni visai pasaulei acīs. Laime vēl,
ka laikā attapos un nepēros skroderim līdzi līdz galam. Tad bija
ar Vainu krūtīs.

Noslēpis vienu zaķi ratnīcā, otru šķūnī siena pantā, vectēvs

gāja parunāt mīlīgi ar vedeklu.

«Bertiņ, meitiņ, labi nu nav, paņem raguteles, pabraucies ar

Valdiņu pa meža ceļu, pa tām manām pēdām. Ja kādu satiec,
teic, puika jau laužas, plijas, nobrauks līdz Ceplīšiem paciemoties.
Tad dzirdēs, kozi, kur šie nogriezušies, un vēl šo to."

Kālab nē? To var. Ja visas aizdomas, kas mājai tagad uz-

gulušas, ar ragutiņām varētu nolīdzināt, mīļu prātu viņa aizvizi-

nātu Valdiņu trīs reizes līdz Ceplīšiem un vēl tālāk arī.

Pa to laiku vectēvs iztīrīja šauteni, lai dūmu smakas nema-

nītu, un pakāra parastā vietā pie dēla gultas. Tad izgāja vēl reiz

apstaigāt māju. Pag, diez kur skroderis tās zaķa iekšas nogrūdis?
Kā tad, ir gan tādam skroderim gudra galviņa! No namiņa asiņu
pilieni sniegā ved uz valciņu. Re, pastūmis valciņa pakraulītī, lai-
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kam domājis, ūdens aiznesis. Tur nu plaušiņas aizķērušās un pli-
vinās pa virsu. Liedzies tad, ka paša zaķa neesi acīs redzējis.

Un cik tādā posta reizē var sagadīties zīmju, par ko piere

grumbās jārauc, to nemaz agrāk nevarēja iedomāt. Tā nupat, at-

griežoties sētvidū, vectēvu pārsteidz jaunas asiņu pēdas sniegā.
Taisni pa taku uz istabu. Ak tu nolāpīts! Tas jau Riksis. Val-

kājas apkārt. Nu sakosts. Guļ pie sliekšņa un smilkst. „lesi
būdā!" vectēvs uzrājās un īdzīgi noskatījās, ka Riksim aizklibo-

jot palika sniegā vēl otras asiņu pēdas. Ej nu šiem izskaidro un

pierādi, kas suņa un kas zaķa asinis.

Viņš atkal gāja iekšā. Skroderis sēdēja uz galda un mētāja
roku pa gaisu tik bezbēdīgi, ka nenopriecāties. Skaties, viņš tev

taisns kā loks! Vectēvam sirds bija pilna, bet pārmest un rāties

skroderim ar' vis nekā nesamanīja. Tikai klusībā nebeidza grē-
mēties par savu šīrītējo apmāto prātu.

Brīdi pasēdējis uz gultas malas, uzcēlās. Pagrābājās pa krāsns

augšu, šo to pacilāja, tomēr īsti nemaz nezināja ko meklēt, ko

būt. Pagadījās rokā paša dūraiņi, uzmaucās. les pakāpāt tos pa-
šus žagarus, istabā tikpat nekāda prāta. Lai tad šie atnākuši redz,
ka te tāpat vien katrs savā darbā rosāmies.

Auga sakapāto žagaru strēķītis, auga vectēva nemiers. Jau

dūraiņi nost, pats izmeties vestē, vēl rasa uz pieres. Pakapā, pa-

kapā, acis atpakaļ vien griežas. Vēl gan, Dievu teic, tur nekā ne-

mana. Bet ko tas līdz? Ik brītiņu šķūņa galā varēja parādīties

trejas galvas, un zinies tad, ka aplam neizmuldies. Un ja nu vēl

atrod
...

Pārnākusi jel Berta drīzāk, tad dzirdētu ko. Tad piepēši

viņam iešaujas prātā pavisam nelaba doma: diez vai tik Berta

būs attapusies Valdiņu nobrīdēt, lai nepīkst ne vārda par tiem

zaķiem. Citādi, kā jau bērns, izmuld skaidru patiesību. Labi vēl,
ka lielie bērni skolā. Ka tik nu Valdiņš Es ar' kā aizbāzts,

pats neieprātojos laikus.
— žagaru strēķītis aug un aug. Vai Die-

viņ! Bertu ar Valdiņu nevar sagaidīt. Nebūtu nu tik mudžeklis

sapiņķēts. Briesmīgs mudžeklis.

Arvien ašāk, arvien niknāk cilājas cirvis, domāt, tīri vai

smelknēs žagari sakapājami. Kad tiek pavisam karsts un sagurst

roka, viņš lūko pats sevi mierināt. Nu, kas tur nu būtu, ko es

tik briesmīgu nodarījis? Dažs nokauj cilvēku, cits nozog miljo-

nus un dzīvo. Nu, zaķi nāk dārzā — tāds gaišs mēness — skro-

deris uzplijās šaut, es neteicu nē — tik tās vainas. Ne jutin, ne

domāt, ka šis vēl līdīs uz Ceplīšu valciņu stirnas glūnēt. Bet es

palieku par blēdi, pats savās acīs par blēdi un savu draugu pa-

taisu par smejamu muļķi. Un Berta un Valdiņš vēl līdzi jāievelk.
Kauns —

kauns un dusma! Un viss — šitāda nieka dēļ... Gluži

VILMA DEL L E

198



nemanot cirvis cilājas atkal ašāk, krīt niknāk, šķiet, uz bluķīša
noguldīta pati negantība — kauns.

Skaļš Valdiņa kliedziens sastindzina pacelto cirvi — tad cir-

vis krīt, steigs vectēvs uz kliedziena pusi, tik kreisai rokai tā kā

žagars pie un netic vecais vīrs savām acīm: pie viņa kājām

sniegā iezīmējas sarkans pusloks. Kad viņš paceļ roku augstāk,

nevar tomēr neredzēt, ka tur, kur vajadzēja būt rādītāja pirkstam,
kā no apgāztas pudelītes līst tieva, sarkana strūkla. Vēl vienas

asinis
...

Kā sasalis viņš stāv un vēro sniegu, kur sarkanais plan-
kums plešas plašumā. Viņš neredz Bertu, kas tiltiņa gravā paceļ

bērnu, paceļ apkritušās ragutiņas un kāpj augšup. Tad viņa ir

klāt. Viņas acīs ir sāpes un bailes.

„Tēvs ...
tēvs

... jūsu pirksts ..." viņa vaimanā.

„Nekas, Bertiņ, nekas
...

nekliedz
...

nebaidi bērnu
...

tas

Dieva pirksts."
letvēris atlikušo pirksta stunguri labajā plakstā, mierīgu sirdi

viņš griežas uz istabu. Vēl pamāj ar galvu bērnam:

„Ko tu, Valdiņ, tāds balts novārtījies, kūleni apmeti sniegā?

Tas, dēls, nekas, visādi gadās, visādi."

Kad pirkstu apsiedama Berta nerimst gausties, vectēvs runā

klusi, bet cieši:

„Dievs mans liecinieks, man nav žēl tā pirksta. Par to man

tagad miers. Lai nāk Vaina kaut vai šobrīd."

Berta nesaprot īsti. Kas par mieru? Kādēļ lai Vaina nu nāk?

It kā tagad kas labāks būtu vērties, kad jauna nelaime vēl klāt.

Ej nu izproti ik reizītes vecu ļaužu domu. Kas nu būs, būs. Viņa

lūkoja apsvērt ar mierīgu prātu. Nē, nav nemaz tik briesmīgi.
Liels nekas tur nevar iznākt, ja arī viss atklājas. Krišam ieroču

atļauja ir. Liela muiža tie divi zaķēni. Ja valoda sapinas, par

citu lai atbild skroderis pats. Un vectēvam viņa pārsteidzīgo pie-

ļāvību droši vien piedos, — visu mūžu skaidri nodzīvojis. Tak

labāk gan būtu, kad noietu visa tā jara garām, žēl veca vīra,
tā jau tagad nabagam ciešanas. — Tādēļ viņa arī nemaz nepa-
teica kalpones padzirdēto ziņu, ka nu jau ciemiņi visgarām pār-
meklēti un šīpus upes vairs tik atliek Bunduļi un šomājas. Kra-

tīšot visu nakti. Par varēm gribot sadzīt vainīgos.
Skroderis joprojām nadzīgi darbojās ap saimnieka lieldienas

kārtu un svilpoja. Jāsarauj, lai rītu var laist atkal tālāk. Un

tad ■— ne gailis nedzied pakaļ tam.

Rītā, kad saimniece ar kalponi atnāca no lopu kopas, skroderis

jau svilpoja: lustīgs še un lustīgs tur, tēva zeme man visur. Viņš
šaudījās no galda pie plīts, uz durvīm, grabināja spaiņus, pūta
ogles, žirgts un mundrs, kā no āķa atrāvies asaris.

Arī saimniecei prāts bija gluži rāms. Laikam jau negaiss ga-
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rām būs. Novedīs vēl skroderi projām, tad pavisam noskaidrosies.

Tos zaķus tak varēja būt nošāvis Krišs un jau labi sen.

Tikai vectēvs uzcēlās pavisam sadrūmis. Otras tādas moku

nakts savā mūžā viņš neatcerējās. Dieviņ, kā viņš bija gaidījis
Vainu...

„Gauži sāp?" vedekla pienāca pie gultas.
„Sāp ar..."

„Būs jānoiet līdz aptieķim. Pāries labāk. Un joda ar' mums

nav vairs necik. Varbūt aizjūgt zirgu."

„Aiziešu kājām," bija strupa atbilde.

Bet ilgi vēl viņš nerīkojās uz iešanu. Sēdēja uz savas gultas
un pa brīžam caur zobiem aši ierāva dvašu. Kā ugunīs svilināja
ievainoto roku. Vēl gaužāk kaitēja doma: kālab viņš nenāca?

Būtu noticējis man par šautenes nedošanu? Būtu iegalvojis tiem

citiem, ka Druvnešos nav nekas meklējams? Varbūt nemaz ar' ne-

zina, ka mūsmājās skroderis šuj. Nekas par to vis nav runāts.

Bet — varbūt tomēr ir. Varbūt Krišs pateicis. Nē, nē, lai ar' pa-

teicis, nekas dižs par skrodera meža nedarbiem nav dzirdēts, var-

būt tāpat karstumos šoreiz tik iesvilies. Jā, bet pēdas visgarām
mūsu aplokam, tās pēdas uz Ceplīšu valku

... Nekā, vajadzēja,
taisnības pēc vajadzēja nākt, taisnības Te vectēva galva no-

slīgst vēl zemāk: kad nu — kad nu Vaina gaidīja mani nonesām

viņam pašu taisnību, pašu skaidrību... Kā draugu, gaidīja īstu

patiesu draugu. Tālab nenāca, tikai tālab
...

Un vakar ne virsū

man neskatījās. Viss ar ziņu ...
Skaudrās sāpēs salīgojās viss

viņa gurdenais stāvs.

Taču kas jādara.
Vai tas nu nav negals! Ne vairs pastalām auklas sasiet, nekā.

Līdz laiž roku uz zemi, tīri vai balsī jākliedz. Vedekla sameklēja
Kriša kurpes, palīdzēja saģērbties.

„Posta dienas. Kad nu ar roku labi vien izietu," viņa bažīgi
noraudzījās aizgājējam nopakaļ.

Aptieķī roku pārsēja, pamācīja vēl, kas mājā darāms, un vec-

tēvs būtu varējis iet. Būtu, ja vien nerūpējis dzirdēt ko jaunu, —

aptieķī pienāk ļaudis, katrs pa teicienam atnes.

Jaunu? Nu, tās lietiņas Druvnešu tēvs pats arī gan zināšot,
kad nu jau puspagasta apgriezts uz otriem sāniem. Druvnesi tak

tāpat?
Vecais vīrs jūt savādu mulsumu. Grūt acis pacelt uz aptie-

kāru, grūt pateikt — nē. It kā šajā mazā vārdiņā būtu paslēpts
vesels aizdomu kalns. Kāpēc viņu mājā nē, kad visās citās jā?

Jānopūšas. Pavisam saguris ar to roku.

Tad aptiekārs runā tālāk:

„
Satrauc tik cilvēkus. Un visu nakti. Bet Biģu dēliem labi
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nu nebūs. Lai nu viņi šoreiz nemaz nav vainīgi, tomēr šautene at-

rasta — noslēpta pelavās — un čubu maisā trīspadsmit vāveru

ādiņas. Slikti. Vēl aizliegums spēkā. Nu, bet vispār, kam tas bija

vajadzīgs? Saceļ tādus putekļus, kad puišeļi tāpat prieka pēc pa-

niekojas. Tikpat īstais šiem no nagiem izšļucis. Un pie tam vēl

veseli divi. Taisni tas Vainu visvairāk kremt. Vaigā pelēks kā

zeme. Pirmīt bija ienācis, brauca mājā visi trīs itin šļaugani,

okšķeri izbeiguši."

'„Ko darīsi, amata darīšana," Druvnesis noteica vēl piekāpī-

gāk kā vakar Ceplīšos un bāza pasniegto vēstuli kabatā.

Izejot uz ceļa, no aptieka viņš bija iznesis līdz smagus, sma-

gus vārdus — pelēks kā zeme. Un viss nemiers, kas vakar bija
atkritis līdz ar nocirsto pirkstu, gurdināja veco vīru atkal. „Tu,

vienīgi tu sacēli visu šo jucekli, tu nodarīji šīs gaužās nepatikša-

nas savam draugam," viņš nevairījās sevi klaji apvainot. „Tad

proties visu par labu griezt. Visu, kas jau noticis, un kas vēl var

notikt."

Sīkiem, ātriem soļiem viņš steidzās pa kājceliņu. Varbūt viņu
dzen miesas sāpes. Varbūt vēl gaužākas. Krustceļos viņš nepa-

griežas vis uz Druvnešu pusi, — viņam jāredz savs draugs. Savu

un viņa sāpju labad jāredz.
Tur nu viņi sēž, katrs galdiņa galā. Vaina ir izvaicājis par

ievainoto roku, devis dažus padomus, kas tādās reizēs palīdzējuši,
un tagad viņi klusē, kā gauži piekusuši, tālu, grūtu ceļu nostai-

gājuši. Arī šis klusums nav viegls, īpaši tam vienam nē.

Tad ciemiņš spēji sakustas.

„Tu nenāci mūsmājās..."
Vaina paskatās draugā īsi, pētījoši. Viņš neizprot, ko draugs

īsti domā tā runādams.

„Gaidīji?"

„Gaidīju gauži, visu nakti gaidīju."

„Tad Druvneši būtu vienīgā vieta, kur mēs ierastos gaidīti.
Citur pretī gandrīz vai ar koku. Ko nu —" viņš pameta ar roku.
Un tikai pēc brīža atsāka: „Nebūtu mēs tevi satikuši ceļā, būtu

jau iets. Ek, visu to lietu man netīk ne pieminēt. Sariebt tik klaji,
tepat pašās acīs. Tīša spītestība. Grib mani izcelt no vietas vai
citādi kā. šitā nekad vēl nav bijis. Nevaru iegādāties, kur es kā-
dam tā sariebis. Slimam jāpaliek, kad tevi pataisa par nelgu."

Viņš runā sagrauzti, balss manāmi dreb, tad plaukstā pa-
slēpj acis.

Svelmaini iesāpas Druvnešu tēva roka, jo svelmaināk sirds.

Mierināt savu draugu viņš nemāk. Pateikt visu klaji, kā vakar

bija cerēts, šobrīd tik grūti, grūti. Vārdi atgrimst krūtīs kā ak-

meņi dzelmē.
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Kā palīga roku tverdams, viņš pastiepj savu pār galdu:

„
Vaina — es biju tas..."

Vaina paceļ galvu. Noraidoši pakrata. Viņa vaigs ir smagnējs

un drūms.

„Es zinu, tu gribi man palīdzēt. Tas nelīdz vairs, draugs.
Redzu pats — Vaina ir vecs — vecs nošaujams suns, kas nespēj
vairs pēdas dzīt."

„Nē, Vaina, saproti mani, es tevi tīši maldināju, meloju tev,
es šauteni atvēlēju citam," Druvnesis runā sviedriem vaigā.

Sirmā mežsarga vaigs kļūst vēl drūmāks.

„Jā," gārdzoši skan viņa balss, Jaunās dienās neviens man

nebūtu varējis aizmiglot acis. Arī tu nē,"

Neizsakāmi smags klusums apņem abu draugu galvas.

Ai cilvēks!

Anna Brigadere

Ai cilvēks, pasaulē tu tādēļ esi laists,
Lai censtos arvien vairāk būt tu cēls un skaists,
Tās debess kāpnes, ko tik sapnī skatīt cer

Tev priekšā stāv, kur vien tu savu kāju sper.

Ja gara spožums vairāk tev kā citiem dots,
Kā izšķērdētājs šķied nu, lai tas tev ir gods,
Kā gaismodama tava uguns nebeidz līt,
Jo debess debess nav, ja viens tik stars tur spīd.

Kā gribi kuplot tu, ja tev visapkārt nīks?

Tik celdams topi dižens pats, bet sīkdams sīks.

Tur senais vārds arvien no jauna jāatrod:
Tas visu iemanto, kas sevi visu atdot prot.

Ai cilvēks, visai radībai tu ilgu mērs,

Un tevī piepildīties grib kā stāds, tā zvērs.

Ej garā gaišs un mīlestības caurstarots,
Lai pestīšanas spēks un drošums tev tiek dots.

Ja prāts tev dots, kas prot sev lielas mantas gūt,
Tad zini arī to, ka tam tik tādēļ būt,
Lai sapratējs tu visur palīdz asnus celt.

Vai dārzs būs dārzs, ja tur tik tavam kokam zelt?
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Kad uzplaukst ziedonis un viss pret sauli stīdz,
Maz dienās dabas brīnumdarbs ir padarīts.
Pēc ziema ilgi gaidīt liek, līdz zaļo zars,

Bet tava mūža gads ir viss viens pavasars.

Ir viss viens pavasars tavs īsais mūža gads,
Vai miesa cīņā cieš, vai dvēs'li plosa bads,
Tur viss tik tam, lai zemes pītē neizgaist
Tā Dieva dzirksts nu vairs, kam arvien kvēlāk kaist.

Cilvēks Dievam

Pēteris Ērmanis

Kad rīta debess balta bij pār mani,
Es saidei spīdot zināju: tavs vaigs.
Tu baries pērkonā, līdz vējam skani,
Tu tumsā nāc kā mēness logā maigs.

Bij laime, jaudu: smaidot tu man māj,

Bij bēdas, jaudu: sods tavs tver un rāj

Es lielāks, vecāks dienas kvelmē augu;
Prāts — līdumnieks pēc meža mežu gāJž.
Aizvien es tālāk apvārkšņos nu raugu;
Ne Dievs vairs saulē mirdz, ne vētrās brāž;
Tu kaut kur pāri kosmam cēlies tad,
Bet pilnam zaigs tavs nedzisa nekad.

No tevis bēgt es, tevi nīdēt sāku,
Jauns karogs man, kur zvīļo: „Tevis nav!"

Bez tevis lielā Jaunceltnē es nāku.

Tai ticu. Ticēt? Bet tai vārdā jau
Tai vārdā tu! Es apmāts maldījies,
Un Nedievs jaunais bijis atkal — Dievs.

No tevis citā tad es ceļā bēdzu:

It visam smiet, it visu apšaubīt.
Es lietas savu ņirgu lokā slēdzu;
Vai nīkst, vai zaļo — manā nievā krīt.

Es visu noliedzu, tik skepsi nē.

Tai ticu. Ak! Dievs atkal bijis te!

203



Nu zinu: tikai nāves snaudā miegot
Tev līdz ar mani nebūtībā grūt,
Vai arī — jaunai citai gaismai sniegot,
Mums kopā mūžos nešķirībā būt,
Kur starosim mēs — viens un vienīgs kvēls:

Tēvs meklētais — un priekā rastais dēls.

Velns un dzīvība

Mirdza Bendrupe

Pat rūdīts velns šai naktī kā bez jēgas bija,
Jo nesaprazdams pats nenieka — kāpēc, kā —

Viņš stundā pēdējā pirms pusruakts atgadījās
Starp krustiem kapsētā.

Lai vieta bīstamā pavisam nepazustu,
Gar kapu Hndām klejo tas,
Līdz atrod senu kapu — vienīgo bez krusta,
Tur sniegā nometas.

Tā dumjā dzīvība, kas asnus rauj no oļiem,
No čaulas dīgļus dzen, kam vajadzētu nīkt —

No poliem šurpu sals un iznīcība soļos
Un klusums bezgalīgs..."

Bet runa nicīgā kā darva salīp lūpās.
Velns jūt — dreb, raustās zemes krūts,
Zem viņa sniegu tā kā dzīvi pleci šūpo,
Kā vārdi dzied un dūc:

— „Tu
} mīļais, atnāci1? ..

Es ilgi gaidu tevi,
Mazliet par ilgu. Nu jau simtais gads...
Bet tik daudz pacietības mīlestība deva...

Vai esi vēl tas pats ?
..

Kā karogs plandās vējš pār kupenām, ko cēlis

Tik augstu, Ica šai naktij — laikam — nenāksrīts,
Ka mātes aizmirst gaidīt pazudušos dēlus,
Slēdz plakstus, cisās krīt.

Un savu niknumu kā pūci, dienā aklu,
Velns atkal medībās pār zemes klajiem dzen:

„Nakts kā uz mūžību! Kas zin, nu lauzīs kaklu

Tā — apnikušā sen,
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Tu, protams, atceries: ar citu tiki laulāts
...

Kad viņureiz tu teici — „jā" —

Es kausu pacēlu vispriecīgāk pret sauli

Un teicu
...

nē — nekā
.. .

Tas „mīlu" neteiktais man ilgi muti dzēla

Kā zibenis. Tā laikam dievu likts,

Un arī tā, ka tagad — ka tik vēlu

Tev jāklausās šī bikts
...

Un tad? Ak jā —es daudziem sprogas izdāvāju,
Tik skūpstus taupīju. Ko sacīt vēl?

..

Tam vārdam-zibenim jau mute pārāk vāja.

Ej! Tiks tev manis žēl,

Bet to es negribu. Viss piepildīts un ziedots."

Un sūrās dusmās velns no sniega ausi rauj,
Būt te, kur mirušais — pat tas! — vēl dzīvei ziedo,
Tam bailes neatļauj.

„Vaigs sen jau sajaucies ar ūdeni un plienu, —

Kas tur vēl mīl un svilst?

Zem velēnām tā guļ nez' kuro dienu!" —

Viņš sašutumā bilst,

Un galvu ierāvis zem kupra, ko tas nēsā,
Lai neaizledo vecā acs,

Velns tālāk aizklibo. Kā sirds lai velnam nesāp ?

Viņš nav pat kapsētā viens pats,

No kauliem siltums kāpj, zem ledus sulas dzīvas

Dun, mīlas pulsi daiņo, balsis trīc —

Nakts ievelk taustekļus, vējš blāzmai pretī plīvo —

— Rīts.
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UZ LIELCEĻA

Ed. Cālītis

Vējš
kļuva arvienu stiprāks un skarbāks; austrumos svīda

blāva krēsla, ausa rīts. Dzeltēni brūnā straume šņākdama
brāzās pret tumši sarkano krastu, uz kura, kā neredzama

milža rokas mesti, šāvās garām milzīgi akmens bluķi, sīki krūmiņi
un reti atsevišķi koki ar pavasara ledos nobrāztu mizu un atska-

lotām saknēm.

Jēkabs Balders atspiedās ar krūtīm pret garā aira galu, un

sekodams tā trīsām un spējajiem grūdieniem straumē, domāja. —

Tas gan nebij nekas sevišķs, par ko viņš domāja, šīs domas drī-

zāk varētu saukt par snaudienu nomodā, tik vienmuļas, tik lēnas

un tik ikdienišķi parastas tās bij. — Tā bij bunte siļķu, ko kara-

vānes vadītājs uz malaču neatlaidīgu' pieprasījumu bij beidzot no-

pircis, dažas pudeles degvīna un vārdu cīņa starp malačiem un

karavānes vadītāju, — bij tas, par ko viņš domāja un apmierināts

smīnēja.
Tie taču ir pavisam savādi ļaudis, šie karavānu vedēji un kor-

ņiki. Itin ka viņi paši nezinātu, ko malacis var prasīt, ko tam

tiesība prasīt un dabūt, bet ar labu, bez garas izrunāšanās, bez la-

māšanās viņi to nedod nekad. — Bet vecie malači jau arī nav

muļķi. Bārdu šūt viņi sev neatļausies, tad jau drīzāk iezvels kā-

dam ar ķeksi pa galvu nekā piekāpsies, un tādēļ ķildās ar vedējiem
vai korņikiem uzvarētāji allaž paliek viņi.

Airis reizes divas trīs dunēdams atsitās pret krūtīm. Jēkabs

Balders pacēla acis un blāvajā rīta krēslā ieraudzīja sev taisni

priekšā melnu svītru šķērsu pār ceļu. Tā pasakaini ātri drāzās vi-

ņam pretī un auga lielāka. Aira gals atkal iebelza viņam pa krū-

tīm, ka viņš tikko noturējās kājās.
Kā tad! — arī korņiks plenicas otrā galā kliedza. Tikai vēja

brāzieni un straumes šņākšana bij stiprāka par viņa aizsmakušo,

ķērkstošo balsi. — Ko viņš grib? — Ko viņš kliedz? — Kā viņam
vajag? — Ā, kundziņ, nu arī tev būs jāpatecina kaulu tauki. Tu

to gaidīji tikai no malačiem vien, — Jēkabs domāja un juta,
ka krūtīs, pašas sirds tuvumā, viens itin kā ar pirkstu kutinātu. —

Jāsmejas!
Un palaizdamies šai tīksmei, kādu radīja kutinājums, viņš,

nekā nedomādams, palaida airi vaļā.
Kas nu būs? — Nekas! — Plenica brāzās lejup, taisni mel-

najai svītrai virsū, kas tagad bij izaugusi par melnu draudošu

krasta sienu, bet viņš, noskrējis līdz plosta malai, ielēca ūdenī.

Vienā acumirklī pazuda viss : plosts, straume, krasts
...

Pa-
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lika tikai viena vienīga doma: kulties malā! — Katrā ziņā kul-

ties malā!

Beidzot tomēr viņam izdevās saķert kāda krūma zarus un,

pie tiem turoties, izrāpties uz glumā, mālainā krasta. Viņš apsē-

dās turpat, lai atpūstos, un kamēr ūdens čurkstēdams tecēja no sa-

mirkušā apģērba atpakaļ upē, juta, ka sirds tuvumā to turpina ku-

tināt. — Vai tas nebij korņiks, kas kliegdams skrēja kā traks pār

plosta plenicu? — Ko tas cilvēks īsteni grib? — Kam viņš tā

kliedz? — Vai viņam nebij rokā ķeksis? Ko viņš ar to gribēja?
Aiz nevaldāmiem smiekliem Jēkabs Balders skaļi iespraucās' un

paskatījās uz leju, uz melnās radzes pusi, kurp aizdrāzās plosta ple-
nica. — Na, tur tagad bij Jērika. — Bet kas viņam daļas? —

Lai

katrs tiek pats ar sevi galā. Kā visur un vienmēr!.

Tad viņš kļuva uzmanīgs. Izlikās, ka ūdenī turpat zem viņa
kājām kāds plunčātos; viļņu un straumes šļakstēšana vien tā ne-

bij ! — Un ja nu tas būtu tas pats vīrs ar ķeksi no plosta, ko viņš
nolēkdams bij it kā redzējis šurp skrējām? — Ja viņš lēcis tam

tūdaļ pakaļ?
Nu, tu brīnumu brīdis!

—
Jēkabs Balders iesaucās, izvilka no

kabatas nazi, atvāza to un, noliecies pār krastu, skatījās ūdenī. —

Lai nu viņš nāktu ārā ar vai bez ķekša, ar to šobrīd sastapties

viņš negrib. Vēlāk, kad viss būs pāri un aizmirsts, varbūt jā, bet

šobrīd nē!

Atvāzto nazi no rokām neizlaizdams, viņš vēroja tumšo

straumi.

„Ignāt, tu?" viņš nomierinādamies un izbrīnījies paklusu
iesaucās.

No tumšās dzelmes pacēlās roka samirkušā piedurknē, bet

slapjais pakausis ar garām matu šķipsnām tanī pašā laikā nozuda

ūdenī.

„Muļķi, nekārsti nagus pa gaisu! Rāpies malā!"

Viņš ātri iebāza nazi atpakaļ kabatā un, ar kreiso roku pie-
turēdamies pie tā paša krūma, kas tam bij palīdzējis tikt malā, lai-

dās atpakaļ ūdenī.

„Kungs Dievs, kādi nelgas ir arī tie, kam nav lemts no-

slīkt!"

Ne bez pūlēm viņam izdevās atvairīties no ļgnāta izstieptajām
rokām un saķert to aiz matiem. Tagad tā lieta bij droša! Ta-

gad viņš stiepa to krastā kā izmirkušu kucēnu un lamāja par to,
ka tas neturējās kājās.

„Nu, tad ir arī cilvēkam prāts! —Ko tu rij tik netīru ūdeni ?"

Ignāts ilgi rīstījās un jutās pavisam slikti.

„Mani zābaki !" viņš beidzot atģidās. „Tu taču. atmini, ka pē-

dējā pieturā es nopirku gluži jaunus zābakus..."

UZ LIELCEĻA

207



„Jā, gandrīz jauni zābaki. Tie nu būs pagalam/ Jēkabs

smēja.

„Ko nu es tagad iesākšu bez zābakiem? — Kāda nelaime!
Kāda briesmīga nelaime. Kā viņa varēja gadīties? Vai tu ne-

dzirdēji, ka korņiks kliedz griezt pa kreisi?"

„Korņiks kliedza? — Vai viņš patiesi kliedza man griezt pa
kreisi? — Es viņam arī kliedzu turēt pa labi. Vai tu dzirdēji, ka

es viņam to kliedzu?"

„Nē, to es nedzirdēju ..."

„
Tālab! — Tik lielā straumē priekšējais malacis viens nekad

nevar novaldīt plenicu pareizi. Tas jādara abiem: — malacim un

korņikam. Tāds ir vecu vecais likums uz visiem plostiem."'
Ignāts nekā neatbildēja. Tad viņš atkal atcerējās savus zā-

bakus, kas bij palikuši būdā pie ugunskura. Labāk nebūtu tos ne-

maz pircis. Būtu tagad kabatā nauda.

Jēkabs Balders piecēlās kājās.

„Celies, iesim," viņš strupi teica. — šī Ignāta gaudošana par

bojā gājušajiem zābakiem viņam sāka apnikt.

Ignāts izbrīnījies paskatījās uz viņu un palika sēdot.

„Uz kurieni? — Uz kurieni tu gribi iet?"

Jēkabs Balders apskaitās.

„Vai zini, man sāk palikt žēl, ka es izzvejoju tevi no šīs zu-

pas ! Tev, liekas, arvienu vēl liela patika peldēt tanī kā klimpai. —

Celies un iesim!"

Viņš saķēra jaunekli aiz padusēm un uzrāva to stāvus.

Uzkāpt upes stāvajā kraujā, kurā pavasara plūdi katru gadu

noskaloja katru stādu un zaļumu, nebij tik viegli. — Bet kad viņi
bij sasnieguši krauja malu, tiem atvērās plašs skats uz apkārtni.
Gar pašu krauja malu gāja ceļš, bet aiz tā bij neliela birze. Tā-

lumā bij redzamas dažas lauku mājas slēpjamies nesen izplau-
kušo koku zaļumā. — Patlaban lēca saule, un vēja vietā, kas bij

bijis uz upes braucot, te pūta tikko jūtama vēsa vēsmiņa.
Jēkabs Balders līdzcietīgi paskatījās uz Ignātu, kas izmircis

sala un bez cepures un saslapušiem matiem tiešām izskatījās bē-

dīgs, un sacīja:

„Ak, tu žē, cik tu vēl esi jauns un zaļš! — Patiesību sakot,
tev jau vēl nāktos cieši jo cieši turēties mātes brunčos, bet ne pa

pasauli kulties apkārt. Cik tad tev ir to gadu?"

Ignāts, nekā nesapratis, kādēļ viņam to saka un prasa, no

aukstuma drebēdams atbildēja tādēļ, ka neatbildēt viņš vēl nebij
dzīves skolā mācījies:

„Deviņpadsmit."
„Tālab! — Un ar plostiem brauc pirmo reizi?"

„Pirmo!.."
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„
Tālab!

..
Tālab tu arī žēlo zābakus, kad arī pats tīri labi

tagad varētu būt tur, kur tavi zābaki." Jēkabs Balders klusi, lab-

sirdīgi iesmējās. „Ar pašu pirmo reizi varēji arī savas plostnieka
gaitas beigt. Bet ja nu tagad tev izdosies tās turpināt un atkārtot,
tad tu pats sapratīsi, ka nav jāžēlo manta, kas vairs nav rokā. —

Pasaule ir liela un plaša, un itin viss, kas vien viņā, pieder mums,

cik vien mēs spējam rokā paņemt — šobrīd."

Ignāts, ar pūlēm valdīdams drebuļus, tuntuļoja viņam līdz neko

daudz nesapratis no tā, ko viņam teica.

„Bet uz kurieni mēs ejam?" viņš nenocietās.

„Uz kurieni?! — Vienalga uz kurieni! — Pasaulē iekšā! —

Ikkatra vieta ir atvērti vārti uz to, tikai iekšā un uz priekšu
. . .

Un tāļāk nost no tās tur," Balders teica, norādīdams ar īkšķi pār

plecu.

„Tagad tur lejā vēl ir tikai Jērika, bet drīz tur būs vesela Bā-

bele. — Ak, kā te šodien skries un kliegs tie, kas pazaudējuši vai-

rāk nekā tikai pāri apvalkātu zābaku. Bet ar tiem es negribu sa-

stapties. Man nepatīk zaudētas mantas dēļ naidā pārvērstas laužu

sejas..."
Beidzot arī Ignāts saprata, ka te tiešām nekā ko gaidīt nav,

ka augšā kuru katru acumirkli var parādīties jaunas plostu kara-

vānes, kuru liktenis jau tagad izšķirts, iekams straume un cilvēku

spēks izklīdinās jau saplēstos plostus lejā. — Tik daudz jau arī viņš
zināja no plostnieku likumiem, ka nelaimes gadījumā nav nekā-

das cerības arī uz itin kā izpelnīto algu. Darba līgums bij pil-
dāms tikai nogādājot plostu noteiktā vietā.. .

Jēkabs Balders apstājās un pacēlis galvu ostīja gaisu.

„Kāda patīkama līduma smaka," viņš ar aizgrābtību teica.

„Tur katrā ziņā kāds zemnieks dedzina kūdru... Zini, es jau

patiesībā nemaz neesmu plostnieks, bet zemnieks, un tādēļ viss, kas

attiecas uz šo miermīlīgo, tūļīgo ļaužu dzīvi, mani aizgrābj. —

Dažreiz es stundām ilgi varu jūsmot par govīm. Arī tām sava

smaka, ko tāpat kā kūdras dūmus var diezgan tāļu saost. — Ci-

tiem govju smaka, es esmu dzirdējis, riebjoties."
Bet paskatījies uz Ignātu, kura visas domas saistījās ap auk-

stumu un pretīgo drebuļu valdīšanu, viņš labsirdīgi piebilda:

„Tagad iesim ātrāk. Arī mums derēs pasildīties pie uguns.

Kamēr saulīte sāks tā sildīt, ka mūsu drēbes izžūst, tu jau būsi

pārsalis."

Sildoties pie ugunskura un klausoties Jēkaba Baldera viegli

ritošajā, saistošajā valodā, Ignātu pārņēma savāda tīksmes un ap-
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mierinātības sajūta. Nule pārdzīvotais aizmirsās, piedzīvotā ne-

laime izlikās mazāka un pamodās itin kā cerība uz labākiem lai-

kiem, kā ilgas pēc kaut kā jauka, gan vēl ļoti tāla, tomēr ne gluži
nesasniedzama, neiespējama.

Savu likteņa biedru Jēkabu Balderu viņš sāka cienīt un pat
dievināt ar katru acumirkli vairāk. — Protams, viņš jau nebūtu

varējis pateikt, kādēļ tas tā. Vai viņa vieglā, ritmiskā stāstījuma

dēļ, vai lielo piedzīvojumu dēļ, vai arī cienījamā vecuma dēļ. Katrā

ziņā uz viņa nepiedzīvojušā jaunekļa dvēseli iespaidu atstāja itin

visi šie cieņas cēloņi, bet vāļājoties tepat atmatā bij tā, ka Ignāts

ļoti labprāt būtu palicis tepat bezgalīgi ilgi, ja vien te paliktu arī

Jēkabs Balders un stāstītu tāpat kā stāsta tagad.
Jēkabs Balders bij neliela auguma, drukns vīrietis, pāri piec-

desmitiem. Kādreiz viņam bij bijuši rūsgani iesarkani vai arī

gluži sarkani mati, apaļa seja un zilas acis. Tagad mati tam vairs

bij tikai nedaudz pūkainos kumšķīšos ap ausīm un pakausī un tie

paši bij sirmi. To agrākā krāsa tikai kā viegla vizma lauzās cauri

sirmumam. Viss galvas vidus bij kails, gluds un spīdīgs. — Tās

esot tīfa sekas, kā viņš pats teica, ar ko tas slimojis kara laikā.

Bet piedzīvojis savā mūžā viņš bij bezgalīgi daudz! — lesaukts

armijā kā trīsdesmit gadus vecs lauku puisis, tas izkarojies visos

kara laukos un pie visām valdībām un varām, kādas vien bij
skārušas Latviju. Viņš ļoti labi pazina badu un aukstumu, neskai-

tāmas reizes bij skatījies nāvei acīs, bet vienmēr un visur ticis

laimīgi cauri.

Pārdzīvotās grūtības un ciešanas viņu nebij sarūgtinājušas.
Par tām viņš runāja ar vieglu humoru, lietodams straujo, gleznaino

veco strēlnieku žargonu, kuru Ignāts gan lāga nesaprata, bet iz-

juta to tādēļ jo pilnīgāki. — Visu to piedzīvojušam viņam vaja-

dzēja būt arī kaut kādiem nopelniem. Bet uz tiem viņš nepreten-

dēja un negaidīja sev pašam nekādus labumus. Tās viņš jau bij
itin kā kopsummā ieguvis atziņā, ka cilvēkam nekur un nekad ne-

nākas censties jau notiekošo grozīt pēc sava prāta, bet gan — locīt

savu prātu pēc notiekošā gribas. — Kājas visiem cilvēkiem dotas

bēgšanai no briesmām! — Viss cits pasaulē nāk cilvēka rokās

pats no sevis.

Klausoties šais brīnišķīgajos stāstos, Ignātam šķita, ka arī

viņš ļoti labprāt būtu tos līdzdzīvojis un katrā ziņā nebūtu nekur

darījis neko citādi, kā bij darījis Jēkabs Balders. Jo tam taču

viss bij izdevies labi!

„Ai, ja man būtu tavi piedzīvojumi!" viņš beidzot sajūsmi-
nāts iesaucās. „Tad es gan kaut ko padarītu,"

Jēkabs Balders klusu smējās, atņirdzis zobus.

„Ko tad tu padarītu?"
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„Es pats nezinu, bet kaut ko es tomēr padarītu. Kaut ko
tādu — nu, tādu. — Bet es vēl esmu tik muļķis."

„Vai tu jau sen staigā pasaulē?" Jēkabs gluži nopietni
prasīja.

_
Jlf

Ignāts viņu lāga nesaprata.
„Vai tu jau sen meklē darbu?"

„Sen nē, tikai no pavasara."

„Nu, kur tad tev tā gudrība lai būtu cēlusies? — Kad pa-

staigāsi vēl vienu otru gadiņu, gan jau tad arī piedzīvojumi
krāsies."

Ignātam gribējās katrā ziņā šim tīkamajam, sirsnīgajam cil-

vēkam pateikt arī no savas puses kaut ko tādu, ka tas varētu iemī-

ļot un cienīt arī viņu. Viņš uzrausās sēdus pie jau dziestošā

ugunskura, atbīdīja ar rokām matus atpakaļ uz pakauša un teica:

„Redzi, arī es esmu zemnieks, tāpat kā tu. Un cits nekas es

arī negribētu būt. — Bet man ir drusku citādi nekā tev," viņš
aprāva stāstu, neatradis tos vārdus, ar kuriem pateikt to, ko vē-

lējās.

„Kas tad tev ir?"

„Man ir līgava."

„Līgava?"

„Jā. Man ir līgava un mēs varētu precēties, sākt savu saim-

niecību kā īsti zemnieki, bet mums vajag naudas. Tikdaudz nau-

das, ka varētu nopirkt kādu govi, sivēnu un ko nu vēl tādā dzīvē

vajag. Viss cits mums jau ir. To dos manas līgavas tēvs."

Jēkabs Balders pat nedomāja smieties par šā jaunekļa vien-

tiesīgo sirsnību, kaut gan viņam pašam tādas domas un jūtas bij

pilnīgi svešas.

„Nu, kas par nelaimi ? — pastaigāsi pa pasauli vēl kādus ga-

diņus un, kas zina, arī naudiņa būs."

„Vēl kādus gadiņus?!" Ignāts gandrīz izmisis iesaucās.

„Tu taču vēl esi jauns diezgan. Un tava līgava arī, jādomā,

nav vecāka. Vai tad viņa tevi negaidīs?"

Ignāts saduga un sevī kaut ko grūtu pārdomāja.

„Kas zina, gaida, bet, kas zina — negaida arī!" viņš iesaucās.

„Vēl pāris gadu ir ļoti ilgi! — Tādēļ vien jau es gāju uz plosta.

Man teica, ka nekur nevarot tā pelnīt kā uz plostiem. Un būtu

nopelnījis arī, ja nenotiktu tāda nelaime. Nobrauktu lejā šoreiz,

nobrauktu vēl reizes divas un trīs, un man būtu tas, kas man va-

jadzīgs. Kaut nenotikuši tā nelaime!"

Atgādinoties šo sava mūža pirmo lielāko neveiksmi, īpaši pēc
tās tīksmās jūtoņas pie ugunskura, viņu sagrāba tāds izmisums,

tāds rūgtums, ka viņš būtu varējis raudāt, ja nebūtu bijis kauns

asaru dēļ no Jēkaba Baldera.
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Jēkabs Balders beidzot apskaitās. Viņš strauji piecēlās kā-

jās un rūpīgi nomīdīja gruzdošos žagaru galus ugunskurā. Saule

jau bij diezgan augstu. Tā silda jau pietiekoši stipri, lai drīz

vien galīgi izkaltētu viņu jau apžuvušos apģērbus.

„Ko tu te čīksti kā pašas nelaimes plēsts," viņš nikni iesau-

cās. „Ko tad tu domāji, ka tevi te gaida pati Laimes māte at-

plestām rokām? — Ka tu vispār pasaulē esi kādam vajadzīgs? —

Priekš tevis šī nelaime varēja būt arī vēl lielāka, saproti? Tad

tavai līgavai uz tevi arī nemaz nebūtu bijis jāgaida un jau rītu pat
varētu iet pie cita, bagātāka par tevi."

Viņš nošņaucās un mazliet apmierinājās. Klaji dusmoties un

bārties jau nebij viņa dabā. Kam tad tas arī bij vajadzīgs, jo
dzīve daudz patīkamāka, ja to uzņem viegli un no jocīgās puses.

~Tu vaimanā par savu nelaimi, par saviem zābakiem! — Jā-

smejas! — Cik es vecs esmu, es nekad vēl neesmu piedzīvojis, ka

jel kaut kas izdots tā, kā iepriekš nodomāts. Arvienu gadās
kaut kas starpā, arvienu tāda vai šāda klizma vai nelaime.

— Muļ-

ķis tas, kas piemin vakardienas nelaimi, kad šī diena pati nes savu

nelaimi līdz. — Celies un iesim, ja esi līdznācējs."

Ignāts 'bez kavēšanās trūkās augšā. Viņš pat nedrīkstēja
vairs prasīt uz kurieni.

Klusēdami un kā steigdamies viņi izgāja cauri birzij uz ceļa

upes kraujā. Te Jēkabs Balders apstājās un brītiņu vēroja de-

bess malu pa labi un kreisi un tad uz labu laimi pagriezās uz ceļa
pa kreisi un aizgāja pret upes straumi.

//Saka, ka šinī pusē labi maksājot arī pie lauku darbiem, vai

tas tiesa?" Ignāts nedroši iejautājās, steigdamies viņam līdz.

Jēkabs Balders pavīpsnoja.

„Ā, tā jau pirmā gudrība, ko tu esi ieguvis ceļā!" viņš teica,
izlikdamies vienaldzīgs. „Bet vispirms apsedz galvu ar kaut ko.

Vai tev nav kāds lakats, vai kas cits?"

Ignāts steidzīgi sāka vandīties pa svārku kabatām un tanīs

tiešām atrada lakatu.

„Tā. Lai nu gan arī lakats nav nekāda greznība, tomēr gluži
kaila galva izskatās nesmuki. — Bez tam saule drīz sāks tā cepi-

nāt, ka tu, nepierādīs, to neizturēsi."

„Es tik nezinu, kā lai atrod mājas, kur vajag strādnieku,"

Ignāts atgriezās pie sava agrākā jautājuma.

„Kā lai atrod tādu māju? — Ej no vienas otrā, kamēr atrodi.

Kā gan citādi? — Ja nevajadzēs vienā vai otrā, trešajā droši va-

jadzēs."
Viņš bij atguvis atkal savu parasto mieru un omulību un ru-

nāja par darba meklēšanu kā par jauku rotaļu.
„Tikai to es tev vēl varu sacīt: turies arvienu uz lielceļa. Ci-
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tādi tu drīz vien apmaldīsies un nekad vairs neatradīsi ceļu uz

savu līgavu."

Ignāts nesaprata,, vai viņš runā nopietni, vai joko, un apņēmās
arī šo piedzīvojušā darba meklētāja padomu ievērot.

„Tā mēs darām visi. Vismaz savu gaitu sākumā. Vēlāk, tad

cita lieta. Tad var darīt kā patīk. Kad viss pieredzēts un pie-
dzīvots un viss kļuvis vienaldzīgs. — Patiesībā līdz tam mēs jau

dzīvojam uz lielceļa."
Ignāts pusteciņus steidzās viņam līdz un, bīdamies to sakai-

tināt, neuzdrošinājās vēl kaut ko jautāt.

„Arī tādas domas met no galvas ārā: — pelnīt lielu algu. Ja

tu to gribēsi, tad tevi pārsteigs atkal šāda vai tāda nelaime, tāpat
kā uz plosta. Mūsu nelaimei jau nav viens vien vārds, bet daudz.

—

Un nekad nesaki nevienam taisnību, no kurienes tu nāc un kādēļ.
Kam darbs būs, tas tev viņu dos arī taisnības nezinājis, bet kam

nebūs, tas arī taisnību zinājis to nedos. Neviens pats tevi nežē-

los. Uz lielceļa ir citi likumi nekā uz plostiem," Jēkabs Balders

turpināja, ar jautrību vērodams, ka Ignāts katru viņa vārdu uz-

ņem un saprot tieši kā lielāko nopietnību. „šorīt es tevi izvilku

no upes tādēļ, ka vakar mēs abi bijām uz vienas plenicas. Bet ja
tu tagad iekristu bedrē, nebaidies, es tevi vairs ārā nevilktu. Tā-

dēļ, ka nu mēs abi esam uz lielceļa, nekādas draudzības mūsu

starpā nav un nav arī vajadzīgs. Katrs gādā par sevi! Kā visā

plašā pasaulē ..."

Pēc laba stundas gājiena, nevienam vairs nerunājot ne vārda,
Jēkabs Balders apstājās un teica:

„Tur ir mājas. Vai tu iesi viņās iekšā darbu meklēt, vai es?"

Ignāts izbijies paskatījās uz viņu.

„Es nezinu."

„Es arī nezinu un tādēļ prasu tev. Tāļāk mēs kopā vairs iet

nevaram. Tam nebūtu nekādas nozīmes, jo divu cilvēku reti kur

vajag. — Nu, labi, es tev esmu pateicis visu, kas jāzina iesācējam.
Kad tu būsi nostaigājis tik daudz gadu kā es, tad tu varēsi pamā-

cīt tāpat citus, ja gribēsi, tādēļ ej tu tāļāk, bet es palikšu te. Ar

Dievu."

Viņš sniedza Ignātam roku un tīši nepiegrieza vērību jaunekļa

baiļu un izmisuma pilnajām acīm.

„Var jau būt, ka kādreiz vēl tiekamies, ja tu klausīsi tam, ko

teicu," viņš piebilda un viegliem soļiem aizgāja pa māju ceļu.

Gabaliņu pa to pagājis, viņš atskatījās atpakaļ un pasmējās.

Ignāts stāvēja vēl turpat ceļa galā. — Droši vien viņš tagad pār-
liek nule dzirdētās pamācības. Nabaga zēns! — savu līgavu viņš
vairs neredzēs nekad. Tā viņu nesagaidīs arī tad, kad tas paliks
tikai uz lielceļa, jo pie naudas ņemšanas vien nekur nevienu neai-
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cina, bet algādža nelaimei ir vairāk vārdu kā vismīļākajam bēr-

nam pasaulē...

Tikai vienam paliekot, Jēkabam Baideram pilnīgi atgriezās tā

dievišķīgā bezrūpība un vieglprātība, ar kādu pati daba svētījusi
visus vazaņķus, kā atmaksu par viņiem nolemto trūkumu un cie-

šanām. Tikai tad, kad ceļa galā vairs nebij redzama Ignāta izmi-

sušā figūra, viņš pilnīgi izjuta savas dzīves nastas apbrīnojamo
vieglumu. — Viņš gāja palēkdamies un nesakarīgi svilpodams
kādu nekad nedzirdētu dziesmiņu.

Būs vai nebūs? — iet tāļāk vai nē? — Viņš apstājās un nekā

nedomādams nobraucīja pirkstos nule uzplaukušās smilgas ska-

ras. — Pag, ar šīm smilgu skarām var arī zīlēt! Teiksim, ja vi-

ņas nobrūk tā, ka visas skaras pirkstos paliek vienā pikā, visas

vienu garumu, tad darbs būs, bet ja pati galotne paliek garāka citu
skaru vidū, tad nebūs.

—
Pasaule taču ir visādu brīnumu pilna!

Un kas prot saprast vienu brīnumu, tas lasa lielo dzīves mīklu kā

atvērtu grāmatu.
Pirmais zīlējums ai* smilgu rādīja: — darba nebūs! — Bet

jāzīlē, laikam, ir trīs lāgus no vietas. — Otrais rādīja: — darbs

būs; trešais — nebūs.

lesmiedamies viņš aizmeta smilgas skaras prom. — Kāda no-

zīme šādai zīlēšanai? — Būs vai nebūs, jāiet tomēr. Jāiet tādēļ,
ka cilvēks dzīvs un reiz taču gribēsies arī ēst.

Ceļš, pa kuru viņš gāja, aizvijās cauri apsētiem un vāji iezē-

lušiem tīrumiem un nobeidzās divu pelēku, stipri noplukušu ēku

spraugā. Tās abas, liekās, kūtis, jo pa abu izšķobītajām paviļām
bij sūkusies virca, pārbagāti pabarodama nātres un varenus vī-

botņu cerus. Šo ēku vecos salmu jumtus, cik tāļu tos nebij apklā-

jušas zaļas sūnas, nežēlīgi bij krimtuši saule, vēji un lietus: to

virsējais klājs bij pagalam nodilis un vietu vietām bij redzamas

šķetras, kā pagalam nodzīta lopa kauli cauri noliesējuši ādai.

Vienā vietā jumtā pat bij prāvs caurums; salmi bij nozuduši pa-

visam, un te nu rēgojās kailas spāres un kārtis.

Sēta bij pilnīgi tukša un klusa. Pat visur tik parastais suns

to te nesagaidīja. Tomēr, ka šī kādreizējā cilvēku mītne arī vēl

tagad nav ļaužu pavisam atstāta, liecināja rati kūts priekšā, ar vēl

gluži nenožuvušiem dubļiem uz smagajiem skrituļiem. Turpat ap

ratiem kasījās dažas vistas.

Jēkabs Balders brītiņu pastāvēja sētas vidū un paskatījās uz

vienu un otru pusi, nezinādams ko iesākt, un sparīgi nošņauca de-

gunu pirkstiem. — Nekā te nevarēja saskatīt tāda, kas liecinātu
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par saimnieka turību. — Vai labāk: nelaisties tūdaļ prom? — Na-

bagie saimnieki prot gan cilvēku izkalpināt, bet ar algas izmaksu
tiem klājas slikti. — Bet gadās jau arī tā, ka tīri turīgie un pār-
tikušie prot izlikties nabagi un pliki kā mazais pirkstiņš. — les

iekšā, redzēs, kas tad būs!

Bet viņš netika ne līdz mājas lievenim. Tikko viņš bij sācis
virzīties uz istabas pusi, ka pa tās durvīm iznāca maza auguma,
kalsna sieviete pusmūža gados ar lielu, varenu suni.

— Suns, ie-

raudzījis viņu, reizes divas trīs slinki ierējās, katru reizi pamez-
dams purnu uz augšu, tad .nāca klāt un piegrūda savu auksto,
mitro purnu pie viņa rokas.

Jēkabs Balders smaidīja un sveicinot sievieti norāva pat ce-

puri no kailā galvas vidus. — Tas, laikam, bij tā paša lielā suņa

dēļ, kas bij piegrūdis purnu pie viņa kreisās rokas un tagad ostīja
tā mitro apģērbu. Parasti viņš sieviešu priekšā nekad necēla ce-

puri nost.

Viņš apjautājās pēc saimnieka.

Sieviete atņēma viņa sveicinājumu un ilgi vēroja viņu pašu.
Viņa izskatījās kā nule no ilgas un grūtas slimības piecēlusies.
Beidzot viņa saņēmās un teica, vārgi stiepdama vārdus, it kā ru-

nāt tai nāktos grūti: — Nē, saimnieka neesot mājā. Bet ja vi-

ņam esot pie tā kāda darīšana, lai sakot vien to viņai, viņa še
esot saimniece.

Tā? — Balders pārsteigts pamīņājās no vienas kājas uz otras,

smaidīja diezin kādēļ tik laipni cik vien spēja un pateica savu

vajadzību arī.

Jā, — saimniece, labi pārlikusi katru vārdu, atdziedāja viņam
uz to. —JJa, kalps viņai būtu gan vajadzīgs. Tāds viņai gan

bijis no paša agra pavasara, visu sējas laiku arī, labs cilvēks bijis,
strādīgs, saticīgs un godīgs, bet tad aizgājis...

Jēkabs Balders, protams, nebrīnījās par to, ka arī labie, strā-

dīgie un godīgie kalpi tā aiziet. Ja viņus varētu steidzamajiem
darbiem beidzoties iemarinēt un nākošai darba steigai sākoties at-

modināt, tad jau viņi nekurp neaizietu, bet būtu vienmēr atrodami

tepat kaut kādā pūnē vai piedarbā.

Jā—a, kalps viņai būtu gan vajadzīgs, bet tikai tāds, kas ar

mieru strādāt visus mājas darbus un — un saimniece tur-

pināja piedziedāt, bet kas tai vēl būtu jāprasa no kalpa, nevarēja
sadomāt.

0, neskatoties uz visu citu, Jēkabs Balders prata sevi arī sa-

lielīt. — Cik gadu, kopš viņš vasarās strādā lauku darbus! Tāda

darba nav, ko viņš neprastu vai negribētu strādāt. — Protams,
viņam jau arī iznācis šad un tad pielikt roku arī pie citiem dar-

biem. Reiz viņš divas nedēļas nostrādājis pie zāģu gatera. Kād-
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reiz bijis arī kurpnieks pie rokrocīga darba. Par citiem amatiem,
kas tam bijuši jāstrādā, nemaz nav ko runāt, bet lauka darbi tam

patīk vislabāk. Dievs sodi, Dieva vārds! tas tādēļ, ka viņš dzimis

un audzis uz laukiem, un savu bērnību neviens pats nevar aizmirst.

Kamēr viņš runāja, bezmaz aizraudamies par tāļu, bezmaz par
daudz atsegdams savu bijušo dienu plīvuri šīs nepazīstamās sievie-

tes priekšā, viņa uzmanīgi to vēroja un domāja. Beidzot viņa, lie-

kas, bij tikusi galā ar savu svarīgo domu.

Jā, tā jau arī šī skatoties: cilvēks gados, nav vairs nekāds jau-
neklis. Ar tiem jaunajiem aušām bieži vien jāpiedzīvojot tikai vi-

sādas nepatikšanas.
Bet tad viņa atkal sāka bažīties par kaut ko. — Vai tik šis

būšot palicējs uz ilgāku laiku? — Taisni tagad mājā nekādi stei-

dzami darbi neesot, bet pēc nedēļas varēšot sākt mēslus vest. Vai

tik šis

Jēkabs Balders smējās. — Kādēļ saimniece tā par viņu do-

mājot?

Tāpat vien. šai jau esot lieli piedzīvojumi ar ļaudīm ~.
Kādēļ šās suns to nerējis, kad ieraudzījis sētā?

Balders smējās skaļāk.
Jā, tā tas esot. Patiesībā viņas suns nemaz neesot tik mīlīgs

ar svešiem, kā bijis ar šo. Bet ja suns jaunu kalpu sagaidot kā

mājinieku, tad tā esot zīme, ka jaunais kalps palicējs nav.

Diezin kādēļ Jēkabam Balderam ienāca prātā katrā ziņā arī

šīs šaubas izklaidēt. — Suņi šo> pa laikam nerejot, viņš pavisam
nopietni teica.

—
Vai viņa neesot dzirdējusi, ka ir arī tādi cilvēki

pasaulē, ko suņi nerej. Pat paši niknākie suņi tiem nekā nedara

un nerej!
Vai šim esot tādi vārdi zināmi, ka suņi nerej ? — viņa vēl vai-

rāk noraizējusies jautāja. — Par tādiem cilvēkiem gan viņa esot

dzirdējusi. Bet tādi cilvēki jau esot pavisam bīstami. —Ja jau
cilvēkam esot tāda vara pār nesaprātīgu lopiņu, kas tad varot citu

par viņu galvot.
Jēkabs Balders tomēr neatlaidās.

Nē, vārdu gan šim nekādu neesot, bet labsirdīgus cilvēkus, kas

nevienam nekādu ļaunumu nedarot, suņi nerejot tāpat kā mazus

bērnus. — Vai viņa tiešām par to neesot nekā dzirdējusi?

Labsirdīgus ļaudis? — saimniece pārlika un palēnām nāca pie

atziņas, ka tas varētu gan tā būt.

Pēc brītiņa labas pārdomas Jēkabs Balders jau bij saderēts

par algādzi Stabulnieku mājās.
Sēdot pie galda un ēdot, lai pēc tam uzsāktu kalpa gaitas Sta-

bulniekos, Jēkabs Balders nevarēja nobrīnīties vien pats par sevi.

Kādēļ viņš bij tikdaudz runājis par savām darba gaitām, kādēļ

216

E D. CĀLĪTIS



viņš bij sevi tā slavējis un pūlējies izklīdināt saimnieces bažas par
sevi? — Vai tā bij tikai mednieka kaislība, kas neatlaidīgi vajā
arī nederīgu, nekam nevajadzīgu medījumu? Tagad viņš nesa-

juta ne mazākā prieka par to, ka pieņemts darbā, un droši vien ne-

būtu bijis sarūgtināts arī tad, ja tam pirmīt būtu bijis jāiet pa

vārtiem ārā darbu nedabūjušam. Vasaru nodzīvot pasaulē jau ir

tīrā bērnu spēle! — Ziemu, protams, grūtāk, bet kam kāda daļa,
kā to pavada?

Arī Stabulnieku istaba bij tikpat klusa un tukša kā sēta. —

Putras bļodu, aukstos taukos un sīpolos saceptu siļķi, maizi un

trauciņu ar sviestu galdā nolika pati saimniece. Ja kalps pēc sē-

jas laika aizgājis, vai tad kalpone arī aizgājusi tam līdz? — Vai

tiešām šai sētā nav neviena paša strādnieka? — Tad jau Stabul-

nieku saimniece dzīvo kā pasaku ragana viena pati savā piparu
kūku būdiņā un pārtiek no vientiesīgajiem Ansīšiem un Grieti-

ņām, kas iemaldās viņas sētā saldumu pievilināti!
Nolikusi ēdienu uz galda saimniece nosēdās turpat tuvumā

un skatījās, kā viņš ēd.

Viņš skatījās uz to pāri lielās koka karotes malai un smīnēja
domādams par šo pasaku raganu.

„Vai jums, saimniec, daudz aramas zemes?" viņš lietišķi jau-

tāja, lai atkratītos no domām, kas to smīdināja.

„Nē, nav jau daudz, tikai kādas sešdesmit pūrvietas. Citiem

saimniekiem šai apkārtnē daudz vairāk zemes, bet es nezinu, ar to

pašu mazumiņu kā galā tikt," viņa atbildēja, katru vārdu izrunā-

dama itin kā apdomādamās. „Kamēr pats bij dzīvs, tad bij ci-

tādi. — Lai nu arī pēdējos gados no viņa nekāda lielā labuma

nebij — slimoja vienā slimošanā! — tad tomēr vīrieša prāts mājā
vajadzīgs."

„Atvainojiet, vai jūsu saimnieks miris?" Jēkabs Balders jau-

tāja ieinteresēts.

Viņa pacēla uz to skumju pilnās acis, padomāja brītiņu un

teica:

„Jā, nu jau būs četri gadi, kopš pats miris."

Un tad Jēkabam Balderam vajadzēja klausīties saimnieces dzī-

ves stāstu. Tas bij diezgan garš un sākās viņas pašas jaunībā
līdz ar ieprecēšanos Stabulniekos. Viņas vīrs bijis iecienīts vīrs

pagastā. Ilgus gadus bijis tiesas vīrs, tad arī pagasta vecākais.

Viss jau būtu labi, arī kara gadi pagājuši tīri mierīgi un jauki,
bet lielinieki viņas vīru apcietinājuši, turējuši mēnešiem ilgi, gri-

bējuši nošaut, bet kad pašiem vajadzējis bēgt, tad izlaiduši to

slimu un vārgu. No šīs slimības viņš arī nekad nav atlabis, vār-

guļojis visus tos gadus, līdz beidzot nomiris.

„Es jau teicu bērniem, lai dara kā grib: vai lai nāk paši
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mājā un saimnieko, vai arī lai māju pārdod. Es viena vairs ne-

spēju galēties!"

„Nu, būtu precējušies," Jēkabs Balders riskēja būt pārdrošs.

„Jūs jau nemaz neesat tik veca, lai jau liktos pie miera."

Viņa pasmējās un atmeta ar roku. — Tā tad viņa neņēma
ļaunā arī šo pārdrošību. — Savāda sieviete! — tiešām savāda.

„Vai tad bērni to pieļaus?!" viņa teica.

„Vai jums daudz bērnu?"

„Dēls un meita. Rīgā studē. — Kas to zina, vai tie kādreiz

būs saimnieki še, bet kamēr studijas nav beiguši, man te jāpū-
las. — Tāds mans liktenis. Kam lai sūdzos, no kā lai gaidu glā-
biņu?"

Jēkabs Balders beidza maltīti jautrā prātā. Saimnieces ne-

gaidītā vaļsirdība un uzticība tik ļoti to bij tuvinājusi viņam, ka

tagad tā tam šķita nevien kā sen pazīstama, bet pat kā tuvs rads. —

Un vai tad tiešām starp viņu pašu un šo sievieti nav nekādas rad-

niecības? — Ja viņš pats bij vazaņķis, kas dzīvo un droši vien

arī nomirs uz lielceļa, cik tāļu tad šī sieviete un visa viņas saim-

niecība no tā paša lielceļa? — Kur ir tā mīlestība, tā stūrgalvīgā
pieķeršanās zemei, šiem pelēkajiem pakšķiem un vēja nokrimsta-

jiem salmu jumtiem, ar kādu viņa sākusi savu dzīvi? Tas tievais

pavediens, kas viņas studējošos bērnus saista ar Stabulniekiem,

pārtrūks drīz vien, — kad tiem vairs nevajadzēs šo Stabulnieku

doto ienākumu
...

Cik savādi! — Kā laiki tiešām mainījušies un mainās katru

dienu. Aiz tiem vazaņķu bariem, kas tagad klīst pa Latvijas liel-

ceļiem pajumti un dienišķo maizi meklēdami, drīz vien sāks soļot
vecās, pelēkās ēkas ar sūnainajiem jumtiem, meklēdamas, kas tās

mīl, sirsnīgi mīl, kā tā paaudze, kas jau gurst vecuma nespēkā . . .

šī tuvās radniecības sajūta neatstāja Jēkabu Balderu arī vē-

lāk. Tā bij pavisam savāda sajūta. Tik tuva, tik pazīstama, tik

tīksma tā bij un reizē arī neparasti sveša. Tā bij kā sapnis, kā

atmiņas no tālās bērnības, kas attālinās ar katru gadu, līdz bei-

dzot izliekas par ticamu nepatiesību.

Bet, liekās, šīs sajūtas avots nebij viņš pats vien. Te sava

tiesa piekrita arī šai dīvainai sievietei, viņa saimniecei. Un dī-

vaina viņa bij vislielākā mērā! Kad to redzēja pirmo reizi, tad

nāca smiekli par viņu pašu, par viņas savādi gauso valodu. Bet

kad viņu pazina labāk un tuvāk, tad tikai atklājās viņas nelieku-

ļotā sirsnība, viņas dvēseles plašums un dziļums.
Neviens darba devējs arī nekad nebij izturējies pret viņu tā
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kā šī sieviete. Neparastu pārsteigumu tam sagādāja jau pats

pirmais vakars Stabulniekos, kad viņš atgriezās no darba. Pati

saimniece tam bij saklājusi gultu. Ka to darījusi pati saimniece,
to viņš vēroja no tam, ka viņa pirmais minējums izrādījās pareizs.

Stabulniekos, atskaitot viņu un ganu zēnu, nebij neviena gājēja
vairāk. Bet gulta bij tik mīksta un balta, ka Jēkabam sametās

bailes un kauns no tās un pašam no sevis. Viņš taču bij radis

vārtīties pa netīriem salmu, maisiem vai pat salmiem tiklab zem-

nieku sētās kā pilsētu nakts patversmēs, kur viņam līdzīgie ļaudis
atrod atdusas vietas savai nogurušai miesai. — Kad viņš sestdienā

kautrējās iet pirtī un kautrējās atzīties, ka viņam nav cita krekla,
ko apmainīt pret ļoti ilgi valkāto, viņa pavisam klusu un itin kā

nemanot prata iedot viņam tīru — sava nelaiķa vīra, kā viņa
teica — kreklu tikai apmaiņai. Savas briesmīgi savalkātās skran-

das viņš vairs nekad neredzēja un bij priecīgs par to!

Bet šīs savādās sievietes sirsnība un rūpība par viņu panāca

bez tīkamajām radniecības sajūtām arī ko citu! — Tāpagalam sa-

šķobīja viņa ieskatus par dzīves iekārtu. Visu pārējo saimnieku

un darba devēju izturēšanos pret strādniekiem un strādnieku iz-

turēšanos pret darba devējiem viņš saprata. Tādēļ ka pirmie bij

egoisti, kas domā tikai par savu labumu, un pēdējie ir tikai līdzek-

lis šā labuma vairošanai, tad cīņa viņu abu starpā nekad nevarēja
mitēties. Tādēļ saimniekiem nekad nebij strādnieku, bet strād-

nieki klīda no sētas sētā, palikdami katrā tikai tik ilgi, cik ilgi bij

nepieciešams lai nenomirtu badā.

Bet arī Stabulniekos strādnieki neturējās! šo pašu vasaru

viņš jau ir otrais kalps. Kādēļ aizgāja pirmais pēc sējas laika? —

Ja viņam būtu jāspriež par sevi, tad — viņš būtu ar mieru palikt
te kaut vai visu mūžu.

Protams, ja nenāktu starpā kaut kas pilnīgi negaidīts, jo arī

saimniece, liekas, ar viņa darbu apmierināta. No darba, no darba

smaguma jau viņš nekad nav vairījies. Un nevairīsies arī tagad.
Kā vienmēr un visur, arī še būs princips dots pret dotu vietā.

Kādā svētdienas pēcpusdienā Jēkabs Balders sēdēja Stabul-

nieku istabas priekšā uz sola un spēlēja harmonikas. Šīs harmo-

nikas te bij atstājis kāds kalps, kas agrākos gados dzīvojis Stabul-

niekos. Tā saimniece bij teikusi viņam tās dodama.

Viņš gan nebij nekāds mūzikants, bet tās pāris dziesmiņas, ko

viņš prata izsvilpot, ar laiku viņš prata kaut kā izspēlēt ar harmo-

nikām.

Kad viņš sāka spēlēt, saimniece iznāca un nosēdās viņam bla-

kām. Ilgu laiku viņa tā sēdēja nerunādama ne vārda. Tā viņa
mēdza diezgan bieži darīt. Tādēļ Jēkabs nebrīnījās par to un tur-

pināja spēlēt.
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Beidzot viņa uzlika roku uz tā plaukstas un teica:

„Nespēlē vairāk, Jēkab. — Labāk parunāsimies."

Viņš sabīdīja harmonikas un izbrīnījies paskatījās uz saim-

nieci. Viņš velti mēģināja uzminēt, ko šī savādā sieviete grib, jo

viņš juta no tās izstarojam tādu sirsnību un maigumu kā vēl

nekad.

„Labi, parunāsimies," viņš teica un nolika harmonikas sev

blakām uz sola.

„Tu jau gan esi man šo to stāstījis par savu dzīvi, bet es vē-

lētos dzirdēt vēl kaut ko par to," viņa teica, un Jēkabam likās, ka

viņa pie tam nosarkst.

Jēkabs Balders kļuva uzmanīgs. Vai tā nebūs ielaušanās

viņa pagātnē, kuru viņš pats tais nedēļās, kopš dzīvoja Stabulnie-

kos, jau bij it kā piemirsis?

„Par manu dzīvi ? — Manā dzīvē nav nekā tāda, par ko būtu

vērts nopietni runāt. — Jā, man jau ir- savi piedzīvojumi arī, bet

par tiem der runāt tikai tur, kur mēs esam savā starpā vienādi

ļaudis," viņš vairījās.

„Savā starpā vienādi ļaudis? — Vai tad tu neuzskati mani par

tādu cilvēku kā sevi?"

Jēkabs lāga nesaprata to, un viņam bij gadījies pavisam reti,
ka viņš nesaprot to, ko viņam saka, vai nespēj atbildēt,

„Jā, kā tad citādi?" viņš brīnījās.

Viņa manāmi saspieda tā plaukstu, ko arvienu vēl turēja savā

rokā.

„Jēkab, vai tu atceries to dienu, kad tu ienāci manā sētā pa

vārtiem ?"

Viņš apstiprinādams palocīja galvu.

„Es redzēju tevi nākam jau pa ceļu. Es redzēju tevi sētā ie-

nākam un — man bij bail no tevis ..."

„Bail?" viņš izbrīnījies iesaucās un iesmējās.

„Jā, kas tur ko brīnīties?! — Es biju viena pati sieviete mā-

jās ...
Un kas gan šais laikos nenotiek?! Un kad tu gribēji nākt

istabā, es gāju tev pretī, lai tu nedabūtu zināt, ka es esmu viena. —

Ar likteni nekad nevajag spēlēties!"

Jēkabs Balders atkal sirsnīgi iesmējās un paskatījās viņai
acīs.

„Nē, man jau gan var būt viens otrs grēciņš . . . bet tādas lie-

tas man vēl gan nav ienākušas prātā," viņš teica.

„Es zinu! Tagad es to zinu,
— Patiesību sakot es to zināju

jau tanī pat pirmajā dienā, es to nojautu
...

Man bij bail no te-

vis un tanī pat reizē es nojautu, ka tad, kad tu būsi mājā, man būs

drošāk. Tomēr drošāk! — Tāpat kā tu, pa tiem pašiem vārtiem
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varēja ienākt arī kāds cits, no kura man būtu vēl vairāk jābīstas.
Mēs taču dzīvojam tik tuvu lielceļam."

„Tik tuvu lielceļam!" Jēkabs Balders atkārtoja un smējās.

„Jā, arī es esmu par to jau domājis."

Viņa atkal piesarka un kā bīdamās pacelt acis uz to teica:

„Nu, redzi, tu arī esi par to domājis... Bet es vēroju tevi

toreiz un esmu vērojusi visu šo laiku, kopš tu dzīvo Stabulniekos
...

Tu nepavisam neesi tāds kā tie citi, kas tāpat nāk un atkal aiziet..."

„Tāds, no kura vajadzētu baidīties?"

„Nē, bailes man arī vēl tagad no tevis, bet — tās vairs nav

tādas bailes... Tu esi čakls, paklausīgs un tiešām labsirdīgs cil-

vēks. Es vairāk reizes esmu par tevi domājusi. Es esmu domājusi

par to, ka tu esi pelnījis labāku likteni nekā tev ir ..."

Viņš kļuva nopietns un novērsās sāņus.
„Ak, par to labāk nerunāsim," viņš teica. tāds

liktenis, kāda tas vērts."

Viņa it kā neviļus piespiedās tuvāk tā plecam mēģinādama
ieskatīties tam acīs.

„Nē, runāsim gan par to! Tas taisni ir tas, par ko es gri-

bēju ar tevi tagad runāt. — Saki, vai tad tu savā mūžā neesi re-

dzējis nevienas labākas dienas? — Un vai tu neilgojies arī tagad

pēc tādām? — Nevar taču būt, ka tev patiktu, ka tevi apmieri-
nātu tāda dzīve, kādu tu dzīvo!"

Viņš tikai rūgti smaidīja un neatbildēja ne vārda.

Jēkab, tas ir pavisam aplam no tevis, ka tu mani ne-

turi par sev līdzīgu ...
Es zinu, ka citi to domā, un ko viņi grib ...

Bet tu?! — Bet tu, Jēkab?!"

Viņam sāka uzaust neskaidra nojauta par šīs dīvainās saru-

nas gala mērķi, kuram viņš tomēr nevarēja ticēt.

„Ko tad tas viss līdzētu, ja es arī domātu citādi nekā citi?"

viņš teica.

/,Redzi, Jēkab, es domāju, ka starp tavām bijušām un nāko-

šajām mūža dienām arvienu ir un būs kāds sakars kā visiem cil-

vēkiem. Tu sasniegsi to, ko tu vēlies sasniegt, un tu vēlēsies sa-

sniegt to, kas tev kā labs, kā gaišs atmiņā no pagājušām dienām.

Tāpēc es tev prasīju par tavām bijušajām dienām."

Viņš smagi nopūtās un nokāra galvu.

Viņa brītiņu vēroja to dedzīgām acīm, tad apskāva to un pie-

glauzdamās pie viņa vaiga čukstēja:

,/Nesaki nekā... vārdi nav vajadzīgi, Jēkab: es redzu un

zinu visu... es saprotu visu! — Tikai drosmi, Jēkab, un tu sa-

sniegsi ko vēlies, tikai drosmi, Jēkab!..."

Pie launaga, ko viņi ieturēja abi divatā un kas bij tik bagā-

tīgs kā nekad vēl arī līdz šim Stabulniekos, Jēkabs Balders stā-
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stīja to savu dzīves stāsta, ko viņš nebij stāstījis vēl nevienam un

ko viņa bij vēlējusies dzirdēt.

Jā, viņa ir un paliek dīvaina sieviete! viņš jūsmoja. Kā viņa
varējusi zināt, ka viņš kādreiz baudījis arī labākas dienas?

Viņa atbildēja tam koķetēdama kā jauna meitene: no tā, kā

viņš arī kā algādzis darījis savu darbu.

Jā, tiešām, arī viņš audzis un jaunību pavadījis kā turīga
saimnieka dēls. Tad viņam ne prātā nav ienācis, ka viņš kādreiz

būs tikai citu algādzis, kam nav nekā. Viņa tēvs miris kara gados,
bet kad viņš atgriezies no savām kara gaitām, tad tēva mājās jau

saimniekojis brālis. Viņš nav mantojis nekā. Un toreiz arī nevē-

lējies nekā mantot tādēļ, ka — nu, tādēļ, ka toreiz bijuši tādi

laiki.

Tā sākusies tā dzīve, ko viņš dzīvo tagad!
Bet tad viņam uzmācās bažas.

„Bet ko tu domā, Helēna, vai tavi bērai nebūs pretī tam "

Viņa vairījās no tiešas atbildes.

„Tu kādreiz man teici, ka labprāt būtu precējusies, bet bērni

tam nepiekritīšot,

„Ak, nerunā tagad par to, nerunā! Es šodien esmu par daudz

laimīga, lai domātu par ko citu kā mūsu laimi \"

Viņa koķeti aizspieda tam muti ar roku, un kamēr viņš sa-

jūsmā skūpstīja šo roku, domāja:

„Ak, šie vīrieši! Visi viņi ir gluži vienādi: viņiem nekad ne-

pietiek ar to, kas jau ir, viņi katrā ziņā grib arī to, kā vēl nav ..."

„Galu galā, kāda man daļa ar bērniem? Viņi jau pieauguši

un viņu daļu tiem neviens nost neņem. Bet man ir tikai četrdesmit

pieci gadi. Vai lai es bērnu dēļ kapā lienu? — Pasargi Dievs, tā

jau būtu pēdējā netaisnība!" viņa skaļi piebilda.

Jēkabs Balders, nemaz nemēģinādams slēpt savas dusmas un

nemieru, sašāva zirgiem un brauca. Bet jau pēc brītiņa dusmas

viņam bij pārgājušas kā arvienu. Vai tad tā bij pirmā reize, kur

viņi bij saskrējušies ar Helēnu? Sevišķi uz rudens pusi tas bij

gadījies diezgan bieži, bet katru reizi viņi atkal bij izlīguši un dzī-

voja tāļāk. Viņi taču vairs nav nekādi jaunēkļi, kas var dzīvot

no tīrās jūsmošanas vien, bet pieauguši cilvēki ar prātu.
Tomēr īsti mierā sirds nepalika arī tad. Kādēļ Helēna agrāk

neteica, ka gaida bērnus mājā? Kādēļ viņa to teica tikai šorīt,
kad jau vajadzēja jūgt zirgus, lai brauktu tiem pretī uz staciju?

Te kaut kas tomēr slēpās, te vairs nebij gluži tīras kārtis!

Ja tā labi visu pārlika, tad bij jāatzīst, ka Helēnas iztureša-
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nās jau sen vairs nav tāda, kāda bij pavasari un vasaru. Arvienu

biežāk un biežāk viņa centusies uzsvērt, ka viņa ir Stabulniekos

saimniece, kas var pavēlēt, bet viņš puisis, kam jāpaklausa. Sā-

kumā viņš visam tam nebij piegriezis nekādu vērību. Viņš bij uz-

ņēmis to par joku un paklausījis arī, lai iztaptu viņai. Bet ja labi

padomā, tad joki tie nekādi nav bijuši, kalps, puisis, algādzis vien

jau viņš arī ir, neskatoties uz visu to ...

Bet ko gan varētu nozīmēt dēla un meitas ierašanās šodien? —

Ja viņi studē, kā tad tiem- atliek laiks tagad braukt uz laukiem,
kad tie to nedarīja pat vasaras brīvlaikā?

Mazajā lauku stacijā, kur viņš nobrauca pēc dažām stundām,
vēl nebij neviena cilvēka. Viņš bij ieradies pārāk agri. Vilciens

pienāks te tikai pēc kādas stundas. — Tagad jau viņš bij pilnīgi

apmierinājies un pabarojis zirgus apsēdās gaidīt. Savā ziņā ir

jau arī labi, ka viņi atbrauc. Ja jau tas piepildās reiz taču

viņam savus pabērnus vajadzēs redzēt un tiem viņu. Tad jau

labāk, ka tas notiek ātrāk nekā vēlāk.

Vilcienam piestājot viņš bij uz perona. Arī tagad te nebij
necik ļaužu, un viņš priecājās par to, jo tas atvieglinās viņam sa-

stapšanos ar vēl nepazīstamajiem atbraucējiem. Viņš ātri pār-
laida acis pār vagonu rindu, lai uzmanītu izkāpējus. Bet tādus ne-

kur par brīnumu neredzēja.
Beidzot viņš izdzirda turpat virs galvas kādu jaunekli saucam

savu vārdu.

„Jēkab, paņemiet šo somu!"

Viņš manāmi piesarka un pacēla acis uz jaunekli, šis jau-
neklis tur stāvēja jau labu laiciņu un vēroja viņu.

„Es domāju, jūs taču esat Jēkabs no Stabulniekiem?" jau-
neklis teica un smējās; viņam aiz muguras vēl kāda balss paklusu

smējās.

„No Stabulniekiem? — Jā, es esmu no Stabulniekiem," Jē-

kabs Balders atbildēja.

„Nu, tad darait, ko jums liek. Ņemiet šo somu un prom uz

ratiem!"

Tas skanēja par daudz skarbi, par daudz pavēloši. — No šīs

balss skaņas vien Jēkabam Balderam vajadzēja izgaist visām illū-

zijām, ja tādas jau nebūtu sākušas gaist ātrāk.

Viņš paņēma diezgan prāvo, stipri apbrūžāto ceļa somu un

nesa. Dažus soļus viņam pa priekšu gāja „viņa" Helēnas dēls,

izaicinoši uzspraudis platmali uz vienas auss. Tam blakus soļoja
tā māsa.

„šī zeme ir mūsu, šis pilsēts ir mūsu," diezin kādēļ Jēkabam

Balderam iekrita prātā, raugoties uz abiem jaunekļiem, un viņš
pasmaidīja. — šie jaunekļi tiešām izturējās tā, ka nevien šī zeme

smējās.
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un pilsētas, bet arī tas zemgalis, latgalis, un kursis, kam šo zemi pēc
dziesmas vārdiem vajadzētu sargāt, arī būtu jau viņu ...

„Vai jūs sen jau strādājat Stabulniekos?" jauneklis jautāja,
kad viņš bij iecēlis somu ratos.

„No pavasara," Jēkabs Balders atbildēja.
„žē1..."

Jēkabam likās, ka viņš pārklausījies.

„Ļoti žēl," jauneklis atkārtoja ar uzsvaru. Viņa māsa

smējās.

„Kādēļ jums žēl? — Ja jūs būtu tur ieradušies pavasari vai

vasaru, es labprāt būtu jums atdevis savu vietu. Es tādu atrastu

citur. Manis dēļ jums nevajadzēja palikt bez darba."

Tas puika laikam piedzēris! — Jēkabs Balders tiešām sāka

apskaisties. — Kāda nozīme šādai vīzdegunlbai ? Vai tam būtu

kaut kas zināms par viņa sakariem ar Helēnu un tādēļ tas grib

viņu pazemot? — Bet šinī gadījumā viņu nevar pazemot, nepaze-

mojot līdz ar to arī Helēnu.

„Mans kungs, jūs aizmirstat, ka runājat ar Stabulnieku man-

tiniekiem. — Es neciešu kalpus, kas tik gausi pilda pavēles kā

jūs. — Es zinu, mana māte "

„Es ar jums neesmu līdzis!"

„Stāviet klusu V

„Kādēļ?"

„Tādēļ, ka es tā gribu."

„Ar jūsu gribu man nav jārēķinās. Kāpiet ratos, ja vēlaties

braukt līdz uz Stabulniekiem, ja nē, skrieniet kājām."
Tik dusmīgs Jēkabs Balders tiešām sen nebij bijis. — Bet

nākošajā acumirklī jau viņam nāca smiekls. Nu tu brīnums!

viņš bij aizbāzis muti plostu karavānes vedējiem un korņikiem, sa-

biedrisko darbu desmitniekiem un kam vēl nē, tad šis puika iedo-

māsies ar to spēkoties vārdiem.

Viņš sarāva grožus, zirgi sāka kustēties, bet pie ratiem kliedza

un lādējās Stabulnieku mantinieki. Kad tie beidzot bij ratos

iekšā, viņš palaida zirgus rikšos.

Ja šorīt uz staciju braucot tam bij tikai neskaidra nojauta

par to, ka šis brauciens var atnest tikai ļaunu, tad tagad viņš par

to jau bij pilnīgi pārliecināts. Ar šiem cilvēkiem, kas pašlaik sē-

dēja ratos, viņš nekad nesapratīsies un droši vien viņa pabērni tie

nebūs nekad
...

Sirdī iesmeldzās sāpes. Šī vasara bij viņu samaitājusi. Cik

gadu kopš viņš jau bij aizmirsis rūpēties par mantu, domāt par

siltu ligzdiņu, kur patverties dienu dienā visu mūžu. Bet šovasar

viņš to bij darījis. Tikai šo vasaru viņš bij aizmirsis, ka viņš ir

derēts kalps Stabulniekos, un strādājis un izturējies tā, kā saim-
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nieks. Pat to nesaskaņu un ķildu pamatā, kādas tam bij bijušas

ar Helēnu, bij tas, ka viņš bij vairāk domājis par pašu saimnie-

cību, nekā viņai tas patika.
Kad viņš bij gribējis izlabot sabojātos salmu jumtus, Helēna

bij pretojusies. Kādēļ to? — Jumti tādi pat bijuši jau kopš ga-

diem, kādēļ tie nevar tādi pat palikt vēl gadiem ilgi? — Jumtu

labošanai vajadzīgie salmi bij vajadzīgi citur, tāpat kā amatnie-

kam maksājamā nauda. Viņa piekāpās tikai tad, kad izlabošanu

viņš uzņēmās pats, un kaut arī nekad nebij jumis salmu jumtu,
veica darbu sekmīgi. — Tas bij jauns amats viņa daudzo amatu

starpā, tad viņš bij smējies.
Helēna bij caur un cauri savāds cilvēks! Arī tanī ziņā, ka tā

uz savu saimniecību skatījās savādāk, nekā pēc viņa domām to

varētu darīt. Helēna domāja, ka saimniecībai, vajag tikai naudu

ienest, bet pati prasīt to nedrīkst. Lopi bij labi, tādēļ, ka tie ie-

nesa naudu, bet viņi nederēja tādēļ, ka bij jāalgo cilvēki to kop-
šanai. Ar tīrumiem bij tas pats. Un tādēļ viņas lopi neienesa to,
ko varētu ienest, ja būtu kārtīgi apkopti, tāpat kā tīrumi bez ap-

kopšanas pamazām sāka pārpurvoties un aizaugt nezālēm.

Tas jau gan bij ļoti sen atpakaļ — tagad tam izlikās, ka tas

bijis daudz senāk nekā viena cilvēka mūžs! — kad viņš bij re-

dzējis un līdzdzīvojis sava tēva saimniecībai. Ja toreizējo ieskatu

par saimniecību varētu salīdzināt ar tagadējo, Helēnas ieskatu,

tad tas būtu apmēram tāds, kāds ir bērniem par īstu māti un pa-

māti, īstā māte dod visu, ko bērns kāro, un tādēļ tā laba, pamāte
slikta tādēļ, ka tā dod tikai to, ko var.

Bet arī ar šīm savādībām viņš cerēja samierināties tādēļ, ka

vispār viņa bij laba un sirsnīga sieviete. Pat pasakaini laba!

Ko gan šī labā sieviete teiks par tā šīs dienas sadursmi ar

viņas bērniem?
—

Lai viņa saka ko grib! — Beidzot arī viņai
jāsaprot, ka viņš nevar ļaut sevi tam zeņķim pazemoties, ja vis-

pār arī viņa to lietu domā nopietni.
Bet viņam bij jāpiedzīvo pārsteigums! — Labā sieviete vi-

ņam Stabulniekos vairs nebij nemaz sastopama. Tā tas bij tanī

vakarā, kad viņš atgriezās no stacijas, tāpat tas bij arī otrā

rītā.

Tas nozīmēja vētru! Bet viņš gaidīja to tuvojamies bez uz-

traukšanās un neuztraucās arī tad, kad otrā rītā brokasta laikā

viņa priekšā nostājās Helēnas dēls un labo roku bikšu kabatā tu-

rēdams teica:

„Jēkab Balder, savas mātes Helēnas pilnvarā es jums šodien

uzsaku darbu Stabulniekos
..

Jēkabs Balders pasmējās. Tūdaļ redzams, ka šis zeņķis die-

nās būs advokāts, viņš domāja.
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„Labi, bet es gribu par šo lietu runāt ar pašu saimnieci," viņš
teica.

„To jūs nevarat. Mana pilnvaras devēja nevēlas jūs pie-

ņemt, t. i. ar jums runāt. Viņa uzdeva man jums to pateikt."

„Nevēlas?!" Jēkabs Balders iesaucās tik skali, ka jaunais
advokāts aiz bailēm palēcās atpakaļ un bezmaz jau izvilka roku no

kabatas ar revolveri.

„Viņa nevēlas ar mani runāt?! — Nu, to mēs redzēsim, vai

viņa nevēlēsies. Ja viņa nevēlas ar mani runāt, tad es nevēlos no

šejienes aiziet. Jā. Pasakait to savai pilnvaras devējai. Jā, pa-

sakait to viņai..."
Beidzot viņš taču bij panācis savu; ap pusdienas laiku istabā,

kur Jēkabs Balders sēdēja uz savas gultas malas, klusi un kā no-

bijusies ienāca Helēna.

„Dieva dēļ, Jēkab, nepazudini mani," viņa čukstēja tik ātri,
itin kā tai nebūtu laika, kā viņa nekad nemēdza runāt. „Jēkab...
kāds viņiem ir pateicis.... viņi zina visu. Jēkab, ja tu kādreiz

esi mani mīlējis, negrūd mani postā. Tev jāiet tagad ... tagad,
bet vēlāk ..."

Viņš klausījās mierīgi un smīnēdams.

„Man jāiet? — Labi, ja man to saka — mana paša saim-

niece, es iešu
...

Bet kādēļ tad viņa pati man to neteica jau pašā
sākumā?" viņš smējās.

„Jēkab, man bij tādas bailes no tevis... Jēkab, tu taču. esi

prātīgs cilvēks un nekādas muļķības nedarīsi ? Jēkab, šo ve-

ļas sainīti un šīs harmonikas tu vari ņemt līdz. Kā piemiņu."
Tikai tagad viņš pamanīja, ka uz viņa gultas bij lakatā iesieta

veļa un harmonikas, ko viņš kādreiz spēlējis.

Viņš atkal iesmējās.

„Nē, muļķības es nedarīšu! Es neņemšu nekā līdz par pie-

miņu : tās harmonikas tev pašai vajadzēs nākošo vasaru ..."

Pēkšņi viņam it kā atvērās acis, un viņš ieraudzīja atklātu šīs

savādās sievietes neizprotamo mīklu
...

Prom no šejienes! Prom uz tuvāko dzertuvi. Nopelnītā

nauda viņam taču ir. Cik daudz gan cilvēkam vajag, lai tas būtu

laimīgs? — Un jo mazāk viņam ir, jo laimīgāks tas !..
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Atdzimšana

Jānis Veselis

Ir maiga pūsma-, dzidrs rīts,
Un vieglā pllvā visums tīts.

Nav veidu, trokšņu, viss ir kluss,
Redz tukšus zvaigžņu dziļumus.
Tad telpu balta roka skar

Un tukšo pilnu lej un dar'.

Tad stars pie stara skaujas ciet

Un zvaigžņu pulki gaitā iet.

Un vaļā sedzas zemes vaigs
Kā tēls, kam plivus noņemt laiks,
Un kalni ceļas, lejās zaļš
Rit dzīves plūdums līksmi skaļš.

Meža putni

Zinaīda Lazda

No sila tumsas tukšas, no dziļas

Pa ziemu

Brauc meža putni, brauc tālu

Uz ciemu.

Viz sarkankrūtis zaigi, viz stērste

Ar cilti,
Un sīļa spārni ar sniegu
Un smilti.

Vai jūti sirdi savu, vai dzirdi? —

Kā laižas!

No zariem sarma kā plīvos
Krīt gaišas.

Šķir ceļu alkšņi rudi, šķir kārkli

Un vada

No dienas sūras pie drauga,
Pie rada.

Brauc meža putni, brauc tālu

Uz ciemu,
No sila tumsas tukšas, no dziļas
Pa ziemu.
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Miguels de Unamuno

No spāniešu vai. tulk. E. Skuja

Kas
gan ir mīla, par kuru cilvēki tik daudz runā un kura bez

tam ir vienīgais dzejnieku temats? — Tā pats sev jautāja
Anastasio. Jo viņš nekad nebija nekā tāda izjutis, kas līdzi-

nātos kaut cik tam, ko sauc par mīlu. Vai tā bija tukša iedoma jeb
varbūt konvencionāli meli, ar ko grib aizsargāties vāji cilvēki no

savas dzīves tukšuma vai no nepanesamās garlaicības? Jo pēc
Anastasio sajūtas noteikti nekas nebija tukšāks, garlaicīgāks, ab-

surdālāks un nejēdzīgāks par dzīvi.

Nabaga Anastasio dzīve tiešām bij tāda, ka varēja tikai sū-

dzēties; viņa dzīvei nebija satura nedz mērķa; viņš jau simtreiz

būtu nonāvējies, ja nebūtu vājā cerība, kas tomēr visām vilšanām

stāvēja pretī, ka beidzot vienreiz mīla nāks arī pie viņa. Un viņš
ceļoja neatlaidīgi, mīlas meklēdams, it kā ticētu, ka tā tieši uz

viņu gaida un to sagrābs kādās krustcelēs.

Viņam piederēja neliels, tomēr vairāk kā pietiekošs īpašums;

mantas, slavas vai goda, tāpat arī kundzības vai varas kāres tas

nepazina. Neviena no tām kaislībām, kas parasti atraisa un iz-

tērē cilvēka spēkus, viņam nelikās diezgan svarīga, lai tai ļautos;
tāpat arī mākslā, zinātnē, politikā viņš neatrada pat mazāko ap-

mierinājumu savai šausmīgajai garlaicībai. Un viņš lasīja Zāla-

mana sakāmos vārdus, visas cerības likdams uz pēdējo pārbaudī-

jumu — uz mīlu.

Viņam bij iekritis prātā izstudēt visus slavenos erotiskos rakst-

niekus un dzimumu mīlas analītiķus; pēc visu mīlas romānu izla-

sīšanas tas nolaidās līdz aizliegtajām grāmatām, ko saraksta tiem,
kuri vēl nav pilnīgi vīrieši, un tiem, kuriem zināmā vīzē ir liegts

tādiem būt: viņš pazemojās līdz pornogrāfiskās literātūras sieka-

lainajai lektīrai. Bet tīri dabīgi tanī viņš neatrada no mīlas pat

pēdu.

Un nemaz nav jādomā, ka Anastasio nebūtu bijis īsts vīrietis

ar grēcīgām miesām un asinīm. Droši vien viņš bija vīrietis kā

visi citi, tikai mīlas viņš nekad nebija tieši izjutis. Nevarēja taču

būt, ka par mīlu sauc pārejošu asins trauksmi, savienotu ar domu

par sievieti. No tās atvasināt šausmīgu atriebību, dzīves saturu

vai mūžīgu padevību viņam šķita — svētuma zaimošana. Tas tak

būtu tas pats, kā no ēšanas prieka iztaisīt dievību. Dzejolis par

gremošanu — tīrā Dieva zaimošana.
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Nē, tiešām, nabaga Anastasio pasaulē mīla neeksistēja. Viņš
lasīja leģendu par Tristānu un Izoldi, lasīja to otrreiz. Portuga-
lieša Kastello Branko šausmīgais romāns „A mulher fatal" pada-

rīja viņu domīgu. „Vai man ies tāpat?" viņš domāja. „Vai arī

mani vilks sev nopakaļ noslēpumainā sieviete tad, kad es vismazāk

par to domāšu?" Un viņš ceļoja vienā laidā, lai šo savu likteni sa-

staptu.
„Pienāks reiz laiks," viņš teica pats sev, „un šī vājā cerība

viņu sastapt —
izdzisīs! Bet ko lai es daru, ka vecums tuvojas,

iekams esmu mācījies pazīt jaunību vai vismaz vīra gadus? Kad

man pašam sev jāteic: kaut neesmu dzīvojis, bet vēl dzīvošu! Vai

man liktenis lēmis neizdevību, jeb vai visi ļaudis sazvērējušies me-

lot?" Un viņš kļuva pesimists.
Vēl ne reizi sieviete viņā mīlu nebij modinājusi, viņš arī vairs

neticēja, ka modinās. Un viņš nolēma, ka daudz briesmīgāk ir ne-

mīlēt nekā būt nemīlētam, ja jau tiešām mīla ir tas, par ko dzej-
nieki dzejo. Bet vai Anastasio zināja, ka viņš nekad nevienā sie-

vietes sirdī nav iededzinājis slepenu kaislību? Vai tad nevar mīlu

atmodināt arī kāda skaista statuja! Jo aplūkots kā statuja Ana-

stasio tiešām bij skaists. Viņa melnās acis, kurās dega noslēpu-
maina uguns, šķita kaislīgas dzirkstis metam no saviem sērīgajiem

garlaicības dziļumiem. Viņa mutestāvēja pavērta, it kā viņš ciestu

traģiskas slāpes. Visā viņa tēlā bij saredzamas it kā trīsas par

savu šausmīgo likteni.

Un viņš savā izmisumā jo projām ceļoja. Viņš it kā bēga.
Uz dabas un mākslas brīnumdarbiem tas pameta tik pa skatam,
it kā sacīdams: „Priekš kam tas viss?"

Bija gaiša un klusa rudens pēcpusdiena. Nodzeltējušās lapas

raisījās no kokiem, ļāvās vieglajai vēsmai un lidoja pa zāles ap-
klāto zemi. Saule slēpās aiz liela mākoņu kalna, kurš lēnām juka
grīstēs. Anastasio skatījās pa kupejas logu garām slīdošajos pa-
kalnos, Alizedā, kur vilciens apstājās taisni pusdienas laikā, viņš
izkāpa no vilciena un devās ēdamzālē, kur stūrī bija sakrauts daudz

čemodānu.

Viņš izklaidīgi ieņēma vietu un gaidīja pasniedzam zupu. Bet

kad viņš pacēla skatu un lika tam nevērīgi slīdēt pār viesu rin-

dām, tas atdūrās pie vienas dāmas acīm. Dāma patlaban bāza ābola

šķēli savā lielajā svaigajā mutē. Viņi abi uztvēra viens otra skatu

un nobālēja. Un kad tie redzēja viens otru nobālam, tie nobāla vēl

vairāk. Abiem krūtis cēlās un grima. Anastasio sajuta, ka viss

ķermenis tam top smags; auksti dūrieni visos locekļos darīja viņu
nemierīgu.

Viņa atstutēja galvu uz labās rokas un izskatījās it kā tūlīt

kritīs ģībonī. Tad Anastasio, kurš no visa apkārtējā tikai viņu
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vienu redzēja, jo viss pārējais tam šķita kā nogrimis, piecēlās, dre-

bēdams viņai tuvojās un čukstēja sausā, izslāpušā un trīcošā balsī
tai ausī: „Vai jums kas vajadzīgs? Vai jūs jūtaties slikti?"

„0! Nē! Nekas! Pateicos!.. Nav nekas!"

„Atļaujiet man!.." Un drebošiem pirkstiem viņš tvēra pēc

viņas rokas, lai apraudzītu pulsu.
Tad ielējās uguns straume no viena otrā. Viņi savstarpēji sa-

juta tās karstumu. Viņu vaigi pietvīka.

„Jums ir drudzis..." viņš stostījās tikko saprotamā čukstošā

tonī.

„Tas drudzis ceļas... no tevis!" viņa atbildēja tādā balsī,
kas šķita skanam no kādas citas pasaules, no ārpuses.

Anastasio vajadzēja apsēsties. Zem paša sirds smaguma, jo
tā sita kā traka, noknakšķēja tam ceļkauls.

„Jūs nevarat ceļot tālāk," viņš teica gandrīz automātiski.

„Jā, es palikšu šepat," viņa atbildēja.
„Mēs paliksim šepat," viņš pārlaboja.

„Jā, mēs ...
Un es tev izskaidrošu! Es tev visu izskaidrošu!"

piemetināja dāma.

Viņi paņēma savas rokas somas, uzmeklēja ratus un brauca

uz Alizedas pilsētiņu, kas atradās piecus kilometrus no stacijas.
Kad viņi bija ratos, divi vien, celi pie ceļa piespieduši, skatu skatā

iegrimuši, dāma saņēma Anastasio roku savējā un izstāstīja vi-

ņam savu stāstu. Un tas bija Anastasio paša stāsts, uz mata tas

pats! Arī viņa ceļoja, mīlas meklēdama. Arī viņa bij atzinusi,
it kā visa mīla būtu tikai konvencionāli meli, izdomājums, lai ar to

pārspētu dzīves garlaicību.

Viņi savstarpēji biktējās, un jo vairāk viņi to darīja, jo mie-

rīgākas kļuva to sirdis. Pirmā acumirkļa traģiskajam apjukumam

sekoja kā atsvabinājums liels dvēseles miers. Viņi iedomājās, ka

tie jau sen, jau no dzimšanas pazīstas; bet reizē ar to zuda vi-

sas atmiņas no viņu galvām par pagātni; viņi it kā dzīvoja kādā

ārpus laika stāvošā, mūžīgā tagadnē.

„Ak, Eleiterija, kāpēc es tevi agrāk nesastapu!" viņš teica.

„Bet kāpēc, Anastasio," viņa atbildēja. „Tas ir labāki, ka mēs

agrāk neesam redzējušies."

;,Un pazaudētais laiks?"

„Tu sauc par pazaudētu to laiku, ko izlietojām viens otru

meklēdami, tiekdamies, ilgodamies?"

„Es jau biju zaudējis cerību tevi atrast..."

„Nē! Jo ja tu tiešām būtu šo cerību zaudējis, tu būtu pats

sev galu darījis."

„Jā, tas ir taisnība."

„Un es būtu darījusi tāpat."
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„Bet tagad, Eleiterija, no šodienas sākot.. "

„Nerunā par nākotni, Anastasio, lai tev pietiek ar tagadni..

Viņi klusēja abi. Zem sajūsmas, kas tos bija pārņēmusi, ska-

nēja kāda savāda ūdeņu čalošana, tā nāca no kādiem bezdibeņa dzi-

ļumiem. Un tas nebija prieks nedz bauda, kas peldēja pa traģiski

nopietno virsmu.

„Mēs negribam domāt par nākotni," atsāka dāma, „un arī ne

par pagātni. Tās abas mēs gribam aizmirst. Mēs esam sevi at-

raduši, esam mīlu atraduši. Ar to pietiek. Bet, Anastasio, ko tu

tagad saki par dzejniekiem?"

„Ka viņi melo, Eleiterija, ka viņi melo! Protams, pavisam ci-

tādā ziņā, nekā es agrāk domāju. Un tomēr viņi melo! Mīla nav

tas, ko viņi apdzejo ..."

„Tev taisnība, Anastasio! Tagad es jūtu, ka mīla neļaujas
apdzejoties."

Un atkal iestājās klusēšana, gara klusēšana, pa kuras laiku

viņi viens otram, roku rokā, skatījās acīs, it kā tur meklēdami sava

likteņa noslēpumu. Tad viņi sāka drebēt.

„Tu drebi, Anastasio?"

„Un tu arī, Eleiterija?"

„Jā, mēs drebam abi."

„Pirms kā?"

„Pirms laimes."

„Jā, šī laime ir kas ārkārtīgs; es nezinu, vai spētu tai pre-

toties."

„Jo labāk! Jo tas nozīmē, ka mūsu laime ir stiprāka par
mums."

Viņi ieslēdzās kādas vienkāršas viesnīcas istabā ar saspiestu

gaisu. Pagāja visa otrā diena un vēl daļa no trešās, un tie ne-

rādīja nevienas dzīvības zīmes, kamdēļ viesnīcnieks kļuva nemie-

rīgs, un kad tas uz savu klauvēšanu nedabūja atbildes, durvis tika

uzlauztas. Abus atrada kopā, aukstus un baltus kā sniegs, kailus

gultā guļam. Ārsts eksperts konstatēja, ka nav notikusi pašnā-

vība, kā tas patiesībā arī bija, bet ka viņus abus ķērusi sirds trieka.

„Ko, abus divus?" iesaucās viesnīcnieks.

„Abus!" ārsts atbildēja.

„Tad tas ir lipīgi!.." Un viesnīcnieks ķēra pie savas kreisās

krūšu puses, kur atradās viņa viesnīcnieka sirds. Viņš centās visu
notikumu noslēpt, lai pasargātu savu viesnīcu no sliktas slavas,
bet istabu izkvēpināt — katram gadījumam.

Abu divu personības noskaidrot neizdevās. Viņus nogādāja

kapsētā, kailus, abus kopā, kā tos atrada, novietoja vienā un tai

pašā kapā un apbēra smiltīm. Bet no šīs zemes izauga zāle, un
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uz šo zāli lija lietus. Un tā debesis, kas tos iedzina nāvē, bij arī

vienīgās, kas noraudāja pār viņu kapu.
Bet Alizedas viesnīcnieks par šo neticamo gadījumu — reālā

dzīve uzbur visneticamākos gadījumus, viņš teica — savilka kopā
slēdzienu ar sociālhigiēnisku nokrāsu: „Ak, šie medus mēneši!"

viņš sprieda. „Un vispār vajadzētu noliegt laulības sirds slim-

niekiem !"

Divi maija sapņi decembrī

Jānis Trimda

1.

Kad kalendāru cipari
kā ugunspuķes zied

...

(Ak, zelta matu dzīpari!)

Lūk, divi putni dzied.

Tie svilpo: sirds nav lieka
.
..

(Jauns šlāgers!)
... ak, labprāt

uz ziediem un uz prieka
var dzīvi dibināt,
kad zelta matu dzīpari

nu tavam glāstam ļaujas ...

Zied kalendāru cipari
kā puķu pilnas saujas.

Un aizej nemanīts!..

Zib zeme ziedu skaista.

Un aizej nemanīts!
..

Bez vēja šalko sils.

Jel mirkli apstājies,
kur ezers sauli laista

...

2.

Met prom to avīzi, kas šodien iznākusi!

Met prom to grāmatu, ko visi lasīt ķer!
Jel noņem cepuri!..

Zib upē viļņi klusi.

Jel noņem cepuri!..
No upes zirgi dzer.
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Jel mirkli apstājies!..

Zaļš, dzeltenīgs un zils.

Un ceļos nometies

pie smilgām un pie zāles!..

Un ceļos nometies,
un muti sūnās liec!..

Lai norimst viesuļi
tai mirklī šalkt no tāles!..

Lai norimst viesuļi,
un lai tu topi zieds...

Un kad reiz ikdiena

tev katru laimi kliedēs,

un kad reiz ikdiena

tev neļaus mīļam būt,
šis mirklis vasaras

tev dziļi sirdī ziedēs

kā laimes asaras,

ko līdz pat kapam jūt.

Dvēseles meklētājs

Jānis Trimda

Jau senis vairs šo pasauli es nesajūtu baigu,
uz katru būtni lūkojos ar aizrautību maigu.
Man koku lapas pieskaras kā labvēlīgas rokas

un saka, mīļi svētījot, lai viss man labi sokas.

It visas puķes ceļos krīt

un mazgā manas kājas.

Ap manu galvu katru brīd

tas gaišums lidinājās,
kam vēlēts mani pavadīt

caur skaļo dienu rībām,

kamēr vien mana sirds te mīt

starp divām nebūtībām.

Un tā nu klusi aizeju no austrumiem uz rītiem

pa ielu, taku, šoseju un ceļiem neuzietiem...

Jā, man vismīļāk patīk iet, kur vēl neviens nav gājis,
kur vēl nevienu dvēseli nav daiļums mīlinājis. —

Ai, puķes mežu biezokņos!
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Ai, zieds uz klinšu kraujas!
Jums pretī mana dvēsele ar strauju alku raujas.

Ai, maza zvaigzne zenītā! (virs acīm roku lieku)

pie tevis tikt es vēlētos, —

ne mūžam neaiztieku.

Bet tavās ielejās, varbūt, zied brīnišķīgas druvas,
kas manai sirdij vēlamas un maniem sapņiem tuvas.

Man jādzīvo, kur viss reiz mirst, —

ņems kaps pat manu sirdi.

Tak vai man tālab jānoskumst
un jāliek sevi bēdās?

..

Jel redzi: samtains vakars tumst.

Līst mēness manās pēdās.
Es eju nepretodamies,

un nelādu nevienu,

pa dziļu tumsu dodamies

caur pusnakti uz dienu.

Ai, dabas daiļais mainīgums!

Ai, dabas maiņu daiļums!
Jau senis nav man vairs pret jums

ne naidības, ne baiļu.
Es ņemu klusi pasmaidot,

ko dzīvība te dod.

Man sava paša dvēsele ik lietā jāatrod.

234



INTELLIĢENCES PROBLĒMA

Andrejs Stūrītis

(Beigas)

2. Intelliģences tipi
Dažādu cilvēku intelliģence var atšķirties nevien pakāpes, bet

arī veida ziņā; tāpat vienā un tanī pat cilvēkā viņa var izdar-

bināties drīz vienā, drīz citā veidā. Šie veidi nezīmējas uz no-

teiktiem satura laukiem
—

tie tad būtu talanti — bet gan uz for-

mālo attiecību dažādību, kādās parādās garīgā pielāgošanās spēja.
Cik tālu intelliģences kvalītātes vispār to daudzveidībā sastopamas
tanī pat individā, runājam par intelliģences veidiem; cik tālu

to pārsvars piešķir kāda cilvēka intelliģences dispozicijai ilgstošu
nokrāsu — par intelliģences tipiem.

1. Reaktīvā un spontānā intelliģence. Ir in-

telliģences, kuru darbībai vienmēr vajadzīgs ierosinājums no ārie-

nes. Tās nogaida, iekams pienāk klāt prasības un uzdevumi, bei

tad prot veikli ar tiem tikt galā.
Ar spontāno intelliģenci apveltītie turpretim nenogaida, ie-

kams to garīgo darbību izaicina, bet tiecas darboties' paši no sevis.

Tie pārdzīvo problēmas, nomokās ar tām un mēģina tās atrisināt;
tie anticipē nākotnes situācijas, uzmet plānus un ievada izturēša-

nās kārtas sprausto mērķu virzienā. Arī tur, kur no ārpuses ro-

das pamudinājums reakcijai, tie neapmierinās tikai ar atbildes

darbību, bet ievadīto domu procesu risina tālāk, uzstāda jautāju-

mus, kas iet pāri notikumu pašreizējam stāvoklim. Kamēr reaktī-

vais tips labākos rezultātus sasniedz no ārpuses plašā mērā rēgu-

lētos dzīves apstākļos, piem. skolā, šauri nospraustu aroda pienā-
kumu pildīšanā, tikmēr spontānais par visām lietām izcelsies tur,

kur dota vaļa brīvai pašdarbībai. Saistītās situācijās ar stingri
norobežotiem uzdevumiem viņš bieži vien panāks mazāk nekā re-

aktīvais, toties vadošās vietās, kur vajadzīga iniciatīve un pašat-

bildība, bieži pat negaidītā mērā parādīs savas spējas.
2. Objektīvā un subjektīvā intelliģence. Garīgā

piemērošanās ir mērķpiemērīgas attiecības nodibināšana starp

subjektu un objektu. Viņu var panākt vai nu tādējādi, ka subjekts

padara objektu fakticitāti un likumību par savas darbības mēr-

auklu, vai arī tādējādi, ka subjekts ar objektu rīkojas tā, izdara

tādu izlasi un tulkojumu, kas atbilst paša subjekta vajadzībām.

Saprotams, ka lai varētu runāt par intelliģenci, abos gadījumos

vajadzīgs, lai tomēr būtu saglabāta subjekta un objekta mērķpie-
mērība. Objektivitāte var pamatoties vai nu uz kūtras vienaldzī-

bas, ļaušanās no objekta pasīvi gumdīties, vai arī uz subjektīvo
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iegribu un untumu stingras savaldīšanas, godbijības faktu priekšā,

uz pārliecības, ka dabu vislabāk var pārvaldīt, padodoties tās Li-

kumiem. Tikai otrā gadījumā var runāt par intelliģenci. Tāpat

subjektivitāte var izrietēt, no vienas puses, no neapvaldības, ne-

spējas normēt individuālos untumus un patvaļīgo priekšstatu sai-

stīšanu ar objektīvām prasībām; no otras puses, uz stipras iekšē-

jas aktivitātes, kas ārējo savalda un piesavinās tādējādi, ka pil-

nīgi uzspiež tam savu zīmogu, izceļ tanī tās puses, kas atbilst paša

„es'a" īpatnībām.
3. Analītiskā un sintētiskā intelliģence.

Analizē un sintezē, īsteni, sastopamas jau katrā domu aktā. Pat

vienkāršā uztveres procesā analizē parādās tādējādi, ka no neno-

teikta jutekļu iespaidu chaosa tiek izcelts zināms komplekss, kam

atsevišķi pievēršas uzmanība; viņā parādās arī sintezē, cik tālu

vienlaicīgi uztvertos elementus apvieno lietas vienībā un pārdzī-

vojumu nostāda attiecībā ar kādu transsubjektīvu priekšmetu. Jo

grūtāks intelliģences uzdevums, jo sarežģītāks domu process, jo
vairāk tur juku jukām ieiet analizēs un sintezēs procesi. Taču

arī šinī ziņā pie dažādiem individiem vērojama liela dažādība.

Var būt dota vesela intelliģences uzdevumu rinda, kur no veselā

jāizolē viens vai vairāk elementi: piem. kādā iztirzājumā jāmeklē
domu kodols, puante; citreiz atkal objekts jāaplūko no noteiktiem

redzes viedokļiem (formas, krāsas, skaistuma vai labuma, darbī-

bas vai stāvokļa); vai atkal: vajadzīgs sadalīt, apspriest, kritizēt.

Tie galvenokārt ir analitiski akti. Citi intelliģences uzdevumi tur-

pretim vispirms iziet no tīri agregātīvas daudzlbas, kuras elementi

nu ir jāsaista jēgturīgā sakarībā. Kombinēšana, kas šķirtiem ob-

jektiem papildinādama pievieno attiecību domas, divu vai vairāk

elementu salīdzināšana un pārkārtotu jēdzienu vai likumu iegū-

šana, izkārtošana, sistēmas izdomāšana, plāna darināšana, orga-
nizēšana

— visas šīs darbības ir galvenokārt sintētiska rakstura.

Protams, katrai darbībai ir sava vieta un ar aptvērējām sintēzēm

nav jāsteidzas tur, kur nepieciešama atsevišķo faktu kritiska si-

jāšana un otrādi. Tomēr atsevišķi cilvēki var vairāk tiekties

vienā vai otrā virzienā. Ir analītiskas dabas, kuru spēks par vi-

sām lietām pastāv atsevišķo vilcienu izolētā aplūkošanā, robežu

vilkšanā un kļūdu uzmeklēšanā (kritizēšanā); šiem pretim stāv

sintetiķi, kas ievirzīti uz to, lai šķirto aptvertu kopskaitā un apvie-

notu, tālo tuvinātu, chaotisko kārtotu, bet kuriem trūkst rūpīgas

pieejas sīkumiem un asuma atsevišķos spriedumos.
4. Teorētiskā un praktiskā intelliģence.

Pirmā vēršas uz garīgo uzdevumu veikšanu, tās īstais mērķis ir

atziņa un galvenais līdzeklis — atzinumu izteikšana valodā. Šeit

trūkst tieša kontakta ar taustāmo dzīves īstenību ; protams, zi-
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nātnieka pētījumu rezultātiem ir jāietekmē dzīves prakse, tomēr

īstais intelliģences akts nepastāv šinī ietekmēšanā, bet gan tās ga-

rīgā sagatavošanā.
Prakstiskā intelliģence tieši skar dzīvi. Arī šeit notiek pie-

lāgošanās jaunām situācijām, tomēr situācija šādos gadījumos

prasa direktu iejaukšanos dotos priekšmetīgos lietas sastāvos; si-

tuācijas jaunums prasa, lai cilvēks prastu pielāgo-

šanās šeit pastāv ārēji novērojamā darbībā, viss process norisinās

tiešā tagadnes momentā un jutekliskā uzskatāmībā. Ja pirmais

intelliģences veids — gnostiskais — zīmējas uz atziņu, tad

otrais — uz darbību. Varētu likties, ka abas nav šķiramas, jo katras

darbības priekšnosacījums ir domāšana. Starpība tomēr ir: prak-
tiskai intelliģencei domāšana ir tikai līdzeklis neteorētiska mērķa
sasniegšanai, kurpretim gnostiskai domāšanas procesi ir nevien

līdzeklis, bet domāšanas rezultāts (atzinums) ir arī mērķis. Divē-

jādā ziņā praktiskā intelliģencē intellektuālais moments pakļaujas
praktiskajam.

a) Domas pēc savas būtības iziet uz vispārināšanu, vienkār-

šošanu, fiksēšanu. Darbība turpretim ir konkrēta, bezgalīga, plū-
stoša. Praktiskā darbība ir veselais, kas top un pakāpeniski ak-

tīvējas. Domas ir sastingušas kārtulas. Tamdēļ paredzētās dar-

bības iecerēšana domās nav vēl nekāda pietiekošā praktiskās intel-

liģences pazīme. Plāns, bez šaubām, ir priekšnoteikums aptvero-
šāku praktisko uzdevumu izpildīšanai, tomēr plānu kalšana vēl

nav praktiskā darbība pati, jo īstās darbības attīstība iet no sā-

kumā bezgalīgās daudznozīmības cauri augošai dēterminācijai uz

viennozīmīgo gala mērķi. Konstellāciju, traucēkļu, objekta un

subjekta niķīgu untumu v. tml. bezgalība principiāli nepārredzama,

tāpat kā atsevišķo daļējo manipulāciju sekas, kam noteikti jāie-
tekmē pāri palikuša darbība. Neko nepalīdz arī, ja plānā paredz
vairāk varbūtības ar tām piederīgo tālāko rīcības paņēmienu iz-

lasi, jo šis mazais iespējamību skaits ir niecīgs, salīdzinot ar īsto

sarežģījumu bezgalību, dzīves bezgalīgo irracionālo raibumu. le-

cerēšana domās par īsto praktisko intelliģenci kļūst tad, kad 1) ar

viņu ir saistīta tieša nianšu izjūta par dažādo iespējamību var-

būtības grādiem (piem. spekulanta „konjektūra"); 2) darbības

laikā pastāvīgi iespējamā pārorientēšanās jeb, kas ir vismaz pa

daļai tas pats : sākumā neskaidri nojaustā plāna pakāpeniska no-

skaidrošanās, vienlaicīgi domājot par konstanto pēdējo mērķi un

pieskaņojot tam pastāvīgi mainīgos ceļus un līdzekļus, kas atkarīgi
no situācijas un tā, kas līdz šim sasniegts, šo domu šterns izsaka

šādi: intelliģentais praktiķis nedrīkst kļūt sava plāna vergs!
b) Ar to stāv sakarā dažādā attiecība ar kārtulu apziņu. Kur

kāds vispārīgs nolikums noteic darbību, tur runājam par principu.
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Gnostiskā intelliģence it visur, kur vajadzīgs kādu darbību iece-

rēt vai novērtēt, jautā, vai atsevišķais gadījums pakļaujas vispā-
rīgai kārtulai, vai nē? Pirmā gadījumā darbība ir laba vai pareiza,
otrā — ļauna vai nepareiza.

Arī praktiķis kurmēr rezglīgākās darbībās bez principiem ne-

varēs iztikt, piem. iesaiņojot dažāda veida priekšmetus vispirms
raudzīsies uz to, lai pa priekšu būtu novietotas irrēgulāri veido-

tās formas, jo vēlāk vairs tās tik viegli nevar pievienot. Taču

īstais praktiķis arī principus pakārto visnotaļ gala mērķim, pie
tam divējādā ziņā; 1) ne vairs racionāli pamatojamā veidā viņam
jāizlasa principi, kas lai dotā gadījumā būtu nozīmīgi ( tā piem.
konkrētos gadījumos varētu būt pilnīgs absurds, ja turētos pie

principa, iekams ko darīt, to vispirms rakstveidā izstrādāt, vai arī

cits piemērs: vienmēr censties iepirkt „pēc iespējas lēti"). 2) Vi-

ņam vajadzīgs blakus pastāvošos principus nostādīt pareizā attie-

cībā, viņam vajadzīgs būt izjūtai par to rangiem, priekšrocību, un

tā vairs nav atkal racionālizējama. Piem. ja iepriekš minētā ie-

saiņošanas gadījumā sākuma princips bija: stūrainās

formas", tad turēties pie viņa vien būtu absurds, nomanot, ka tak

starp stūrainām formām paliek tukšumi, kur gluži labi varētu

iebāzt mazākus priekšmetus, iekams pāriet pie citiem gabaliem.
Šeit uz laiku priekšrocību gūst princips: „iespējami oikonomiski

izmantot telpu". Un atkal var būt gadījums, kur nekāds iepriekš

pieņemts princips nav noderīgs, bet darbībai tīri individuāls rak-

sturs, pie kam tās vienīgais pamatojums ir intuitīva pārliecība:
šeit nu tagad ir taisni tā un ne citādi jārīkojas. Pati konkrētā

darbība tās veselumā šeit strukturē piederīgos principus, šterns

visu sacīto atkal formulē šādi: intelliģentais praktiķis nedrīkst kļūt
savu principu vergs!

Praktiskās intelliģences domāšanas fainomenu īpatnība līdz

šim tuvāk ir izpētīta vienā viņas novadā: fiziskās darbības laukā

(Lipmanis un Bogens). Kā Bogens rāda savā grāmatā: „Naive

Phvsik", tad šeit domāšanas mērķpiemērīgais izlietājums vairs

pats nav domāšanas, bet intuīcijas vadīts. Kamēr gnostiskā intel-

liģencē tveram priekšmetu domu ideālloģiskās attiecības: piem.
līdzības vai atšķirības attiecības, sistēmatiskos kopsakarus, klasi-

fikācijas, pār- un pakārtošanu v. tml., tikmēr intelliģentā fiziskā

darbība vēršas uz pašu priekšmetu tām dabiskām attiecībām, kas

noder izpildāmai darbībai vai nu par izejas punktu, vai līdzekli,
vai mērķi; vai arī uz tādām, ko varētu, vai vajadzētu ar nodomāto

darbību pārveidot.
Fiziskā darbība nozīmē iejaukšanos dabas procesu reālā no-

risē, reizē ar to liekot sākties jaunai cēloniskās norises rindai.

Fiziskās lietas pa laikam dotas optiski, tamdēļ jājautā, kāda no-
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zīme pienākas optiskās struktūras tvērumam praktiskās intelli-

ģences darījumā. Tā var būt gan pozitīva, gan negatīva. Pozi-

tīva, jo optiskie lietu sastāvi: lietu garums un īsums, lielums un

mazums, kontūra un aizpildījums, norindojums kopā vai atšķir-
tība, ir jāpamana, lai ar tām varētu praktiski strādāt. Bet' šī

optiskā struktūra var izvērsties par lielu darbības traucēkli, jo
darbība lietas iekustina, šķir to, kas sākumā telpā saistīts, lai at-

kal citādā veidā savienotu, izlietājot arī neoptiskas īpašības (piem,
cietumu, lokanību v. tml.), tā tad prasa zināmu atbrīvošanos no

tikai optiskām attiecībām. Tikai tas var intelliģenti rīkoties, kas

redzamās lietās saskata ne tik daudz to tagadējās telpiskās kon-

stellācijas un veidolus, bet ieskata zināmas kustības, izolēšanas

un saistīšanas iespējas, tā tad lietu fizikālo struktūru. Un te pie-
nākam pie izšķirošā momenta. Tā kā arvien praktiskās darbības

laika sprīži ir ierobežoti un apstākļi nemitīgi mainās, tad par ap-
zinātu un secīgu domāšanu šeit nevar būt runa. Arvienu apzinās
tikai mērķi, piem.: no apdraudētā stāvokļa," un gandrīz
reizē ar to iestājas arī lietišķi pareizā rīcība. Izskaidrojums meklē-

jams situācijas veidojošā iespaidā, kurai (t. i. situācijai) dvēsele

mērķapziņas brīdī piekārto adekvātu subjektīvu veidolu piederīga
automātisma veidā. Vadošais domāšanas akts nav skaidri apzi-
nāts, kā gan tas ir stingri loģiskā domāšanā, izsekojot abstrakti

loģiskiem domu gājieniem. Tā ir pārsvarā uzskatāmā domāšana,
kas attiecīgā momentā ir saistīta ar kādu situācijas daļējo veselo.

Attiecību domāšana šeit vēršas uz noteiktiem priekšmetiem, ne

to abstrakti jēdzienisko būtību. Viņā nav īsto spriedumu un slē-

dzienu, bet to vietā subjekts mērķpiemērīgo darbības veidu „iz-
jūt", jeb kā Bogens saka: „Tā tad'atliek tikai neuzskatāma domu

pārdzīvojuma pieņēmums, kas saistīts ar pareizības izjūtu un no-

vietojies ap organisko un jutekļu orgānu sajūtu kodolu, t. i. īpaša
veida intuicijas pieņēmums *).

3. Intelliģēntās veidošanas formas

Apskatījuši galvenos vilcienos intelliģences psīcholoģiskos pa-
matus un tās tipus, piegriezīsim ies intelliģentai veidošanai jeb rī-

cībai kā noslēgtam garīgas dzīves procesam, kas neatkarīgi no ik-

reizējā priekšmetu lauka, norisinās vienmēr aptuveni vienādā veidā.
Šinī jautājumā plašākus pētījumus ir izdarījis jau vairākkārt mi-

nētais Lipmanis. Viņš savu intelliģences mācību saista ar „vei-

*) Otto Lipmann und Hellmuth Bogen, Naive Physik, 1923., 39 un

40. lp. p.
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dolu psīcholoģiju" un māca, ka dvēseles dzīves būtība pastāv vei-

dolu (Gestalten), t. i. jēgturīgu veselo darināšanā. Intelliģentā
rīcība ir „lietai piemērota" (sachgerecht) un „mērķim piemērota"

(zielgerecht) veidola darināšana. „Lietai piemērotība" nozīmē:

darināmais dvēselīgais tēls atbilst priekšmeta veidola raksturam

(šis priekšmets var piederēt fiziskai vai psīchiskai ārpasaulei, kā

arī paša psīchiskai iekšpasaulei); „mērķim piemērota" nozīmē:

līdzekļi veidola darināšanai ir piemēroti sasniedzamajam mērķim.
Jo bagātāka intelliģence, jo sarežģītākus veidolus tā lietā. Lip-
manis savu domu illūstrē ar šādu piemēru (Naive Phvsik, 1. Ipp.):
bērniem parāda kādu ainavu. Mazāk intelliģentais bērns apmie-
rinās ar to, ka min ainas atsevišķās daļas sieviete,

bērns, galds, skapis, krēsls"). Šis operācijas tips ir tas, ko līdz ar

Šternu visa tagadnes bērnu psīcholoģija dēvē par substanciālo.

Jau augstāk stāv bērna attīstība un konplicētāks veidols, kur kon -

statētas darbības un priekšmetu attiecības (akcionālais un rela-

cionālais tips), tā minētā ainā bērns saka:
„
vīrietis sēd uz krēsla,

sieviete stāv blakus galdam un ēdina bērnu" v. tml. Vēl kompli-
cētāks veidols ir tad, ja tas visu ainavu tulko kā kaut ko veselu

un dod tai nosaukumu („zemnieku ģimenes pusdienas"), šo tipu

sauc par reflektētāju (dotā gadījumā darīšana ar refleksiju).

Intelliģentās rīcības paskaidrošanai varētu ņemt šādu vien-

kāršu piemēru, ko min Bogens. Zēnam, dārzā rotaļājoties, bum-

biņa pārvēlas pāri paaugstai sētai kaimiņa dārzā. Bumbiņa sa-

mērā tuvu, tomēr ar roku tieši nav sasniedzama. Sasniegšanai

vajadzīgs palīglīdzeklis. Zēns apskatās, dārza stūrī pamana ievu

ceru un nolauž ievas zaru, nobrauka lapas, aplauž visus zariņus,
atskaitot vienu. Arī šo vienu zaru viņš nolauž īsāku, tā ka paliek
pāri tikai kāsītis. Zaru ar kāsīti zēns nu izbāž cauri sētai un pie-
rauš sev klāt bumbiņu. Darbības mērķis: bumbiņu atgūt atpakaļ
visīsākā ceļā, ko varētu reālizēt ar tāda palīglīdzekļa izlietājumu,

par kura noderību nevarētu šaubīties. Tāds nu izrādās ievas zars.

Daļu mērķa interesēs — izbāzt zaru caur sētas caurumu — būtu

nolauzt arī pēdējo zaru, taču to liedz kopmērķis — pieraust klāt

bumbiņu droši, t. i. pēc iespējas ātri. Zars ar kāsīti galā atbilst

pieraušamās bumbiņas īpašībām, sīkāku citu zaru nolaušana atkal

piemērojas sētas cauruma īpašībām. Izpildāmā rīcības kārta ir

jāapzīmē, no vienas puses, par mērķpiemērīgu, cik tālu spraustais

mērķis tiek aizsniegts visīsākā ceļā. No otras puses, tā ir lietai

piemērota, jo palīglīdzeklis ir veidots atbilstoši situācijas daļām.
lekšēji anticipētā rīcības kopveidolā nav ievērots tikai ikreizējais

tuvākais mērķis, piem. palīglīdzeklis," „izkļūt bez aiz-

spriešanās cauri sētas caurumam," bet gan, kā Lipmanis saka:

„Rīcības veidols ievij sevī visus daļu veselos tā, ka viņš liekas būt
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mērķpiemērīgs, ņemot vērā tālāk stāvošos argumentus, faktus,

traucēkļus" *). Ar to tad reakcija iegūst kompleksitātes raksturu.

Bez šās kā otro intelliģences pazīmi Bogens atzīmē daudzveidību.

Kādā mēģinājumā piem. pārbaudāmais to pašu nūjiņu ar ieliektu

šķērskoku galā lietā gan bumbiņas stumšanai, gan atkal — citā

situācijā, atbilstoši lauka prasībām — kā sitamo āmuru. Tas pats
formas ziņā vienādais rīks ir izlietāts divējādām funkcijām, tā

tad pārbaudāmais ir spējis atbrīvoties no reiz darinātā veidola.

Kā trešo intelliģentas rīcības pazīmi Bogens min variablitāti, kas

nozīmē to, ka subjekts rīcības laikā pēkšņi atrod, ka kāds jauns

ceļš ved daudz drīzāk pie tīkotā mērķa aizsniegšanas nekā iepriekš

paredzētais, kamdēļ izvēlas jauno, šinī gadījumā darīšana ar „vei-
dolu variablitāti, plasticitāti, modifikācijas iespējamību, ar spēju
ātri pārvietoties". Tā tad intelliģentā rīcībā ir mērķim un lietai

piemērota reaģēšana uz kairinājumiem, kas iedarbojas uz dvēseli.

Piemērību mērķim un lietai noteic atkal darināto veidolu kom-

pleksitāte, daudzveidība un variablitāte, kā arī veidolu kritika,

jo citādi jau variācija nemaz nebūtu notikusi. Visa kopnorise jā-
uzskata par noslēgtu vienību, sekmīgi nobeigtā reakcija par vei-

dolu, t. i. par ko tādu, kas, par spīti visai pazīmju daudzveidī-

bai, tomēr paliek nedalāma vienība. No dzīvnieku un bērnu psī-
choloģijas pazīstami gadījumi, kur visas trīs augšā minētās pa-

zīmes ir sastopamas, tomēr darījums jāuzskata par tīri automā-

tisku. Kā psīcholoģiska analizē rāda, tad tur ir trūkusi rīcībā

mērķapziņa, rīcība nav tikusi apzināta kā objektīvi lietderīga un,

no subjektīvā viedokļa, rezultātiem nav piemitis jaunatraduma,
izgudrojuma raksturs, bet vai nu nejaušas iedašas, vai tīri dre-

sūras ceļā iegūta sasnieguma raksturs. Kā mērķapziņa, tā rezul-

tātu jaunums, kā jau aizrādīts, ir katra intelliģentā darījuma kon-

stitūtīvie momenti.

Lipmanis izšķir piecus lielus pretešķības laukus, kas noder

par intelliģentās rīcības jeb veidošanas objektiem: 1) fizisko ār-

pasauli, 2) psīchisko ārpasauli (t. i. citus apziņas subjektus),

3) psīchisko iekšpasauli, 4) domāšanas (t. i. domu nozīmīgo vei-

dojumu kopuma) un 5) simboliskās radīšanas (mākslas) pasauli.
Intelliģenci ierosinātāji kairinājumi arvienu ir kas vesels.

Ainava, ko aplūkojām, tērauda stieņa gabals un mašīna, ko vada

cilvēka roka, lai sasniegtu kādu mērķi, drauga stāsts par kādu

notikumu, — viss tas ir sevī noslēgts veselais, veidoli, kuru nozī-

mību dvēsele tādā ceļā pārdzīvo, ka kairinājuma jeb objekta vei-

dolam piekārto subjektīvo, kas jēgturīgi atbilst objekta veidolam.

Veidošana norisinās dažādās formās. Lipmanis izšķir trīs dažā-

*) Naive Physik, 29. lp. p.
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das formas, pie kam vērtību rauga ziņā vismazākā ir pirmā, vis-

augstākā — trešā: 1) lietai piemērotu atveidošanu (sachrichtiges

Nachgestalten), 2) mērķim piemērotu jaunveidošanu (zielrichti-

ges Neugestalten), 3) lietai un mērķim piemērotu pārveidošanu
(sach- und zielrichtiges Umgestalten).

Illūstrēsim visas trīs formas ar objektu no domāšanaspasau-
les. Atveidošanas pakāpe pastāv tad, ja piem. es kādu zinātnisku

sacerējumu izlasu un pareizi saprotu to, ko autors izsacījis, šādā

gadījumā es esmu sekojis stingri līdz viņa domu gājieniem, t. i.

esmu padarījis viņa redzes viedokli par savējo, skatot tos lietas sa-

stāvus, kurus viņš skatījis. Tad es visu redzu tādām pat acīm, kā

viņš to ir redzējis, līdz ar to arī nonāku pie tā paša iznākuma.

Varētu gadīties, ka lasot kādu zinātnisku apcerējumu, es da-

žus domu gājienus izolētu par sevi un nostādītu tos sakarā ar ci-

tiem, kas man pazīstami no kādas citas puses, tad, izolēdams šādus

daļu veselos, es eju pāri tikai atveidošanai. Ja nu es sāku no-

skaidrot sakarību starp šiem daļējiem veseliem, tad ar to es sev

stādu mērķi. Sistemātiski pētīdams šo sakarību, es sakausēju daļu
veselos jaunā veidolā, kas pauž jaunu, līdz tam vēl nesastopam v

atziņu. Esmu sasniedzis mērķim piemērotu jaunveidojumu.
Lietām un mērķim piemērota pārveidošana būtu tur, kur piem.

dotā domu objektu pasaulē atklāj vai nu jaunu priekšmetību, vai

jaunas puses līdz šim pazīstamos priekšmetos, patstāvīgi formulē

jaunas problēmas, reizē ar to gūst jaunas atziņas un iekārto tās

jaunā veidā līdzšinējo atziņu sistēmā, to modificējot, pārveidojot,
tālāk izkopjot.
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JAUNLATVIEŠI, KAS VĒL NĀKS

Dr. M. Valters

Mūsu gara dzīves pārdomas.

Latvju tautas ideju vēsturē bijis kāds posms, kuru citi ap-

zīmējuši par Jaunlatvisku". Ko tas īsti nozīmē, grūti pateikt.
Tai apzīmējumā slēpās citu naids. Jaunlatvietības centienus sa-

skatīja kāda citas tautas grupa tieksmēs, par kurām nevarētu

teikt, skatoties no šodienas viedokļa, ka jaunlatviskuma jēdziens
izteiktu pārāk asu nošķiršanos no agrākā laikmeta un viņa cilvē-

kiem. Ko apzīmēja par jaunlatvietību, bija visai mērens pavir-
ziens uz priekšu. Ja šis jēdziens — jaunlatvietība — izliekas šo-

dien tomēr kā tāds, kas var saistīt no jauna ievērību, tad tāpēc,
liekas: mūsu dzīvē radušās gara strāvas, kurās arī jaunāki, gara

nacionālisma elementi, šodien, mūsu pašu pārdzīvojumos, jēdziens

jaunlatvietis var, pie tam, izpaust daudz cita, nekā tas bija iespē-

jams ap pagājušā gadusimteņa vidu. Atgriezties pie vēsturiskā

apzīmējuma izliekas dīvaini. Nav arī gribēts ar to izteikt visus

pārdzīvojumu virzienus, kas tagad ieiet mūsu tautas garīgās sa-

jūtās vai vērojumos uz priekšu.

Mūsu intelliģences kustībā jaunlatvietība savā laikā ienesa zi-

nāmus īpatnējus ieskatu veidus. Vecajā vārdā izpaudās lielāka

latviešu intelliģences neatkarības jūta. šai jūtai bija jārodas, lai

atsvabinātos no kādas vecākas gara pasaules. Bija nepieciešams

pacelties lielākā centībā, jaunos pārdzīvojumos, lai gan par ieska-

tiem, kas būtu noderējuši jaunu vērtību radīšanā, vēl maz varēja
runāt. Tie paši elementi, kas mūsu dzīvē sāka sajust vairāk lat-

visko garu, pieskārās tomēr daudz lietās tiem pašiem garīgiem
avotiem kā viņu baltietiskā apkārtne. Varbūt, ka šai apstāklī

slēpjas viss tas nespēks, no kura nevarēja atrauties mūsu intelli-

ģence vēl daudz gadus vēlāk.

Latvju intelliģences ideoloģiskā centība atsitās pašrobežās.

Intelliģences personība un loma nebija galīgi izjusta. Spēks, kam

vajadzēja pārvērsties par vienmēr vairāk pieaugošu garīgo va-

dību, palika neizkopies, vecu apziņu, morālisku un filozofisku prā-

tojumu robežās, kas nesa visas tā laikmeta iezīmes, pārņemtas no

tās pašas skolas un apkārtnes, kurā dzīvoja vecās Baltijas intelli-

ģence. šis trūkums latvju intelliģences augšanas procesā novēro-

jams vēl šodien.

Lai arī cik kritiskas izliekas dažreiz mūsu domas, viņās trūkst

ļoti bieži aktīvais, lielākas augošas idejiskas vadības svars. Mūsu

atziniskā filozofiskā sakarība starp cilvēku personām un domu
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objektiem bijuši gandrīz vienmēr empīriska kautrība, nevarība un

šai nevarībā, empīriskā svārstīšanās virzienā trūka neatkarīgs
radošs spēks — patiesi rosīga intelliģence.

Vēl vairāk — latvju intelliģence kaut kā, pat ar zināmu var-

mācību un kaislību bieži izvairījusies no aktīvas domāšanas. Pa-

sīvā atdošanās vienai otrai domai vai ieskatam vēl pārāk mazs

devums notikumu gaitai.
Attālināšanās no personības un garīgas pašizteiksmes jau sa-

stopama tai faktā, ka mūsu intelliģence senāk ne labprāt lietojusi
savu valodu. Pirmā zīme, ka cilvēki nav sevi cienījuši, un arī pa-

zīme, ka šīs personības, kas necienīja savu valodu, nevarēja vis-

pārini izaudzināt savu un tautas garīgumu līdz plašākiem apmē-

riem, kur individs patiesi pārvēršas par lielāku garīgu reālitāti un

neatkarīgu sabiedrības līdzdiarbinieku.

Ne domāt, bet gan runāt — šos jēdzienos slēpjas ļoti daudz

raksturīga no mūsu intelliģences pārdzīvojumiem. Ja atgriežamies

pie senākiem jaunlatviešiem vai vēlākiem dažādiem posmiem, re-

dzam
— mūsu vēlēšanas domāt nav tik strauja, kā par to varētu

teikt filozofa vārdiem: tas ir darbs un vēstures noteicējs. Tādiem

zīmīgiem vārdiem piegriežas, apsverot domāšanas nozīmi, Džovanni

Džentīle (Giovanni Gentile) savā sējumā „La Filosofia dcl Arte"*).
Tie vienkārši: „Pensare, ecco il segreto di ogni vittoria edi ogni

conquista". (Domāt — lūk, katras uzvaras un katra ieguvuma no-

slēpums.) No šīs centrālās vietas Džovanni Džentīle nonāk pie

uzskata, ka cilvēks var būt vēl daudz lielāks. Cilvēks, domādams,

aug. Lai cilvēks varētu domāt un augt, viņam nemitoši jāpapla-
šina sava personība. Tas nozīmē, ka gars, visvarenais spēks, no

kura rodas pats ķermenis, viņa jūtekļu jūtība, audzē iespējas līdz

bezgalībai, dvēselisko spēku ieņemt apkārtni, sajust un no sajūtām

radīt jaunu garu.

Ideālistiskais virziens, kas izteicas šais itāļu filozofa uzska-

tos, neviļus liek mums domāt pie mūsu intelliģences cilvēkiem.

Džentīle pastrīpo, ka cilvēku gara dzīve nav šaurie praktiskie pro-

blēmi. No praktiskiem ikdienas pārdzīvojumiem līdz garīgai ak-

tīvai domāšanai liels solis. Piedzīvojumi, ko atnes diena pēc die-

nas, vēl neieved garīgā bezgalību pasaulē. Kultūras darbībā, tik-

lab valodā, kā domās, vienmēr jaunradību elementi, pašatziņas un

pasaules atziņas augsme. Kas bijis pagātnē, vecā izteiksme, vē-

sturiskā grammatiskā pareizība, meklē vienmēr jaunas formas.

Tādā pārveidojumu darbā tautas intelliģence var darīt daudz.

*) Viens no jaunākiem un lielākiem Džentīl'es darbiem, kas aptver

vairāk nekā mākslas filozofiju. To var uzskatīt kā jaunās Itālijas filozofiju

vispārim. Iznācis Džentīles Kopotos rakstos 1931. Tā ieskatiem dodam te

pašu populārāko izteiksmi.
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Kāds mūsu intelliģences panākums bijis, mērojot ar tādiem

mēriem, varam saskatīt. Bijuši brīži, kad mūsu valodā, domu iz-

teiksmē, mākslā un sadzīves virzienos notikuši it kā brīnumi. Jaun-

radīšanas parādības likušas tad aizmirst ir profesorālās, nosūnojo-

šās grammatikas, ir veco sadzīves tukšo rētoriku. Varbūt jaun-
latvietības apzīmējumā slēpjas arī tas, ka viņā sajuta šo jaunra-
dību garu, lai arī tas bija liegs, dažubrīd šaursirdīgs. Viņā va-

rēja tomēr novērot zināmu pamatsajūtu, vēl vairāk — tiešāku

sakaru starp gara pārdzīvojumiem un vēsturisko gaitu.

Šādas lielākas tiešības un neatkarības radīšanas strāvai vien-

mēr piemitis romantisks pieskaņojums. Par romantismu varam

dēvēt tiklab jaunlatvietību, kā arī vēlāko jauno strāvu. Vēl vai-

rāk politiski romantisko ideju — sapni par Latvijas valsti.

Sent-Bēvs (Sainte-Beuve) atzīmē savā rakstā par Tēna

(Taine) garīgo veidošanos, ka tas piederējis pie paaudzes, kas iz-

augusi vientulībā, pie grāmatām, zinātnēs, kamēr agrākā paaudze

jutusies pārāk saistīta sabiedriskām tradīcijām. Lūk, to varētu

zīmēt šai domu sakarībā uz paaudzi, kas pie mums piesaistījās pie
zināmām vecbaltiskām tradicijām. Būtu vajadzējis iesākt mācī-

ties no jauna. Bet tāda slāņa, kas pie mums būtu audzis vientu-

lībā, grāmatu radniecībā, mums gandrīz nemaz nav, un tas, ko

Sent-Bēvs saka par Tēnu un viņa paaudzi, ka tai trūkusi samieri-

nājoša sakarība ar vecāko sabiedrību, kas piespiedis jaunai paau-

dzei meklēt savas tranšejas, pie mums tikai retos gadījumos iz-

liktos pareizs salīdzinājums.
No 90. gadu pārdzīvojumiem jūtam, ka viņos bija viena daļa

šīs jaunatnības, grāmatu un zinātnes idejas, bet bez plašuma un

lielāka intellektuāla spēka. Gan arī mums bijuši cilvēki, kuri lī-

dzīgi Tēnam, kā to raksturo Sent-Bēvs, no bērnības vai skolas ga-

diem klīduši vientulīgā dabā, pārdzīvojuši pretrunīgākās jūtības.

Viņos tāpat kā Tēna paaudzē dzīvojis kāds nesabiedrisks, pat me-

žonīgs gars. Bet viņos katrā ziņā vairāk ideālisma, dziņas pēc

grāmatām, lasīt, pārdzīvot literāriski un filozofiski dzīvi. Tie ir

nespēcīgi dzīves kritienos, viņiem nav tradiciju, kas varētu node-

rēt viņu mieram vai fantāzijai.
Nevar šodien būt šaubu, ka 90. gadi un valsts idejiskais garī-

gums nav kādas vienas šķiras izpaudums — tie latvju garīgās tau-

tības atmodas posmi. Tie vairāk kā turpinājums no jaunlatviešu
laikmeta tautiskās sajūtas aizviļņojuma sākumos. Jaunlatvietība

nav, no tā stāvokļa skatoties, īpatnējas nošķiras strāva. Viņā
slēpjas arī daudz vairāk nekā politiskas un sabiedriskas teorijas.
Tiklab pirmtautiskā laikmeta jaunlatvietība, kā jaunlatvietība vē-

lāk, tās pēdējā idejiski radikālā kustībā, kas noveda pie idejas par

Latvijas valsti, izteic garīgo bezšķiru personību, garīgās dzīves
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dialektiku pašapziņas un pašsajutības pārveidojumā — dinamisko
latvietības ideālismu. Atstājot pie malas pārdomas par politiskiem
vai sociāliem prasījumiem, ar kādiem varētu raksturot jaunlatvie-
tības posmus, jāuzsver pats tautas gars, kas šos laikmetos — se-

višķi trešā: valsts radīšanas ideju integrācijā — dzīvāk sakustas.
Varētu pat teikt, izlietojot Džovanni Džentīle jēdzienus, ka

šinīs trīs laikmetos parādās latvju tautas ģēnijs. Nevajaga pār-
prast: ģēnijs Džentīles filozofijā parādās kā pati dziļākā, apslēptā
dzīvradošā daba, kas vienmēr no jauna sevi laikmetu garīgos lūzu-

mos izteic. Džovanni Džentīle iet vēl tālāk un grib šai domai par

ģēniju dot pavisam citu izskatu: tas saka, ģēnijs nav ne doma, ne

saprašana, ne zinātne, ne filozofija, — tas ir spēks, kas tīri indi-

viduāls, nav tāļāk pārsniedzams. Ģēnijs — gars tautā ir tautas

augstākais garīgums, viņas neatkarīgā aktivitāte, kā māksla, dzeja,

politiskā jaunradīšana. Tā var tautā vai viņas garīgos izteicējos
rasties saviļņojumi dzejnieciskā darbībā vai arī politiskā uzņēmībā.
Mēs paši nejūtam, saka Džovanni Džentīle, kas garīgā darbā vai

tautas ģēnija uzplaukumā ļaujas piekļauties jau bijušam un kas

šai enerģijai prasa jaunus subjektus, dvēseles, kuru vēlēšanās un

spēks pacelties līdz jaunām vīzijām.
Kā varētu saprast šos vēstures garīgās strāvas tiklab mākslā,

kā citos tautas vai individuālu ģēniju izpaudumos? Sevišķi
mākslā, pašos lielākos tās darbos, neviens nepateiks, kā tie radu-

šies. Džovanni Džentīle rāda ar Dantes lielo poēmu, cik daudz

tanī elementu, kuriem, liekas, nav sakara ar šīs dzejas iekšējo dabu,
bet tas ir visums, apvienotais lielums, no kura neko nevar atņemt.
Viņam šķiet pat, ka tādi darbi nav nemaz tulkojami, ka tanīs sava

valoda, kas nav nemaz pārceļama otrā. Dantes valoda nav pat

itāļu valoda, tā ir tikai viņa dzejas valoda. Tā daudziem ceļiem
Džovanni Džentīle mūs pietuvina jaunlaika „dināmiskam ideā-

lismam", kā tas savus uzskatus apzīmē.

Pie viņa jāpiedomā, skatoties uz mūsu gara dzīvi. Viņš kopā

ar citiem jaunākās Itālijas domātājiem meklē, kā atsvabināties no

pasivitātes, tīri empīriskā reālisma, lai pieietu tuvāk garīgās gri-

bas apzinībai, cilvēku saprašanai, jaunām gara dzīves izpratnēm.

Pie mums negrib pie tādām tieksmēm pierast, tās cienīt. Lai ne-

sakām, ka mūsu intelliģence, viņas vientuļos slāņos, nestāvētu

diezgan tuvu šim dināmiskā ideālisma garam. To sajūt, ja noklau-

sās mūsu liriskā dzejā; var redzēt, kādā mērā šis pats gara tulko-

jums viņā dzīvs. Viņš nav ticis spēcīgāki izcelts. Viņam nav bi-

jis vēsturiska spēka, viņš bijis pasīvs skumju lirisms.

Mūsu romantiski noskaņotie dzejnieki stāv lielos tālumos.

Viņu dzejā lasām par kaislībām, viņu sāpēm, skumjām, līdzcietību,

bet trūkst kosmiskā diženuma. Trūkst dramatiskais spēks, per-
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sonības raušanās uz priekšu, vēlēšanās iegūt ideju triumfu. Mūsu

lielākie romantiķi ir dziļas, teiksmainas inspirācijas sajutēji. Viņi
skatījušies ar sāpju pilnām acīm. Viņi mīlējuši savas sāpes, kā

visi romantiķi. Hamletiskais vai verteriskais lirisms bijis tomēr

lielākais, kas pie mums varējis valdīt.

Aizmirsts arī vecais sabiedriskais reālisms. Sabiedriskā dzeja
nav varējusi pie mums radīt lielākus saviļņojumus. Viņā palie-
košas dzejas nav bijis. Kas varētu pat labākos Veidenbauma so-

ciāli noskaņotos gabaliņus tagad baudīt ar poētiskas reakcijas
baudu? Ja pat labākie franču dzejnieki viņu revolūcionārās skaļ-
skanīgās dzejās nav varējuši atstāt tagadnes dzīvei daudz, ko tad

sacīt par mūsu dzeju, kas izteiksmē, spēka plūdumā, dzejiskā vārdu

ritumā ar sabiedrības motīviem mazasinīgāka, jau atspulgu ceļos
atrodas? Lasait Eduarda Veidenbauma tumšos pantus, viņa dzē-

rāju dziesmiņas, pasaules izmisuma saucienus — vai varēsit teikt,
ka viņa personība šai viņa garīguma daļā? Vai tur īsta, perso-

nīga gara patiesība? Vai Poruka sāpju dzejā nav daudz samāk-

slota, pavirša? Vai nevajadzēs arī mums gandrīz par visu mūsu

sabiedrisko dzeju vilkt svītru? Varbūt tikai sīkas, pavisam sī-

kas šīs dzejas daļas varēs palikt mūsu garīgā vēsturē kā pieminē-

jumi, kas nav pazaudējuši savu dabisko, patiesīgo mākslas vērtību.

Ja to sakām, tad tāpēc, ka laiks jau piegriezties mūsu garīgās dzī-

ves dziļākai izpratnei, nesaudzīgākai kritikai. Pirms nebūs noti-

kušas dziļas pārbaudes mūsu garīgās pagātnes darbos, nevarēs at-

rast virzienus uz jauniem panākumiem.
Kādas metodes šai šķirošanā būtu noteicošās? Grūti teikt

vārdus, kas apmierinās visas mūsu dzīves strāvas. Tas nav arī

vajadzīgs, jo saskaņa domās par tādiem jautājumiem nekad nebūs

pilnīga. Jau domu apmaiņa pati ir lielāka domu noskaidrošanās.

Vērojot uz priekšu, nāk līdz pagātnes mantojums. No viņa
atsvabināties nākas vieniem vieglāk, citiem grūtāk. Tādēļ arī kri-

tiskās izpratnes iznākumi būs dažādi.

Ja jautājam, vai nākamie piedzīvojumi, vēlējumi atgādinās
kādu agrāku posmu, tad jo sevišķi duras acīs, cik lielas pārgrozī-
bas var sagaidīt mūsu rakstnieciskās un garīgās strāvas saturos.

Atkal jāatkārto: Jaunlatvietība nākotnē nevar vairs būt šaurais

spalgums, kādā dzīvoja nelielais slānis, kas nesa jaunlatviešu vārdu

priekš 70 gadiem, vai jaunstrāvnieku garīgums. leskatoties

mūsu gara vēstures lapās, redzam, ka jau šodien pietuvojamies
daudz tālākiem skatiem.

Jau otro vai trešo gadu norisinās mūsu kritikā cīņa starp da-

žādiem novirzieniem, kura dažubrīd izliekas nevajadzīga, bet tu-

vāk ieskatoties, var paredzēt, ka esam jau dzīvā meklējumu posmā.
Uzskati par to, vai rakstnieks pirmām kārtām domātājs, jeb vai
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viņa dzeja, garīgie darbi neatkarīgi no parastiem domāšanas lo-

ģiskiem veidiem, vai atkal strīdus par to, kas ir īstenība, vai pie-
tiek ar dzīves virsmes fotografēšanu, jeb vai no rakstnieka jā-

prasa daudz vairāk, proti, arī filozofija — Džentīles nozīmē itali-

skais „filosofare" >— darīt domu, un kas tā varētu būt, — cik da-

žādi novirzieni.

Kas laikmetisks un kam ir tikai pārejoša dienas nozīme? Te

uzpeld arī problēma, kas laikmeta kopība, viņa garīgā vienība.

Kāds no jauniem saka: Laikmets ir savā ziņā personība ar savu

īpašu seju un izteiksmi, bet tik vienai personībai ir savs garīgais

kodols, savs es. Pie šiem pieskaras vēl citi mūsu jaunākās dzejas

garīgie apcerējumi. Sastopas tradicionālie vecie uzskati par šķiru
mākslu ar citiem, kas domā, ka mūsu rakstniecība atbalstās uz

visu tautu, veidojas kā tautas gars. Viens novirziens izceļ, ka

mūsu tautas rakstnieki, nākdami no zemniecības, izsakot gandrīz
visas tautas domas, jo zemnieki taču visa mūsu tauta vai viņas
lielā daļa. Rakstnieki nevarot aizmirst šīs zemniecības dvēseli.

Zemnieka tēlojumi mūsu literātūrā esot ieturēti pa lielākai daļai
gaišās krāsās. Zemniecības rakstnieki novērtējot zemnieku pozi-

tīvi, cildinot viņa darbus un vēloties viņa dzīves veidu pacelt
ideālā. Tā saskatāmi vēlējumi, kas gribētu šo gaišo krāsu zemnie-

cisko mākslu uzskatīt par vadošu, vienīgi patieso. Viens no šī

virziena piekritējiem saka, ka augstākā plāksnē paceltā zemnie-

ciskā māksla varētu būt apskaidrots klasicisms, pilnības, miera,

gatavības māksla, šis pats tautiski zemnieciskā virziena izcēlējs

gan nepiemirst, ka mūsu zemniecība devusi ari, kā tas saka, „kar-
stus dumpiniekus, veco sadzīves formu un tradiciju ārdītājus,

augstus garīgus ideālistus un individuālistus, kas tāli atstāj aiz

sevis lauku sētu". Nejautāsim šobrīd, cik šis uzskats dibināts, —

atzīsim, ko izteic pats vērotājs, ka ar gaišo tautiski zemniecisko

rakstniecību nav tik vienkārši. Liekas, ka te viens slānis, kura

saimnieciskā noteiktība un pārdzīvojumi iekšējā struktūrā pilnīgi

vienāda, un tomēr, cik liela dažādība rakstniekos, kas nākuši no

šī slāņa vai to tēlojuši. Te jau ir tas apstāklis, uz kuru gribējām

sevišķi griezt vērību, proti, ka jāatsvabinās no paviršās saišu

meklēšanas starp rakstnieku un kādu lielāku šķiru, pie kuras cil-

vēku var pierakstīt, skatoties no kādiem pārāk plašiem jēdzienu

viedokļiem. Vispārējie norādījumi uz sakariem, literāriskiem dar-

biem un kādas šķiras piederīgiem nedod nekādus dziļākus paskai-

drojumus. Vienalga, vai tie būtu rakstnieki, kas tuvāki tautiski

zemnieciski novirzienam, vai arī strādniecības kreisāko grupām,
jāatsvabinās no šiem vulgāriem, vispārīgiem elementiem mūsu do-

māšanā.

Tas jāsaka jo sevišķi par strīdu ap vispārcilvēcīgo jeb mūžīgo,
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starp nacionālo un individuālo. No vienas puses parādās asi no-

teikti uzskats, ka nacionālais elements, kuram lielāku vērību saka

piegriežam zemnieciskie tēlotāji, mazāk svarīgs. Dzirdam arī, ka

nacionālais elements pagaidām svarīgs tikai tai ziņā, ka garīgo
darbu izteiksme ir valodiski nacionāla. Valoda, stils nesot sva-

rīgāko nacionālo elementu daļu, kamēr pārējais nacionālais saturs

ar gadusimteņiem ejot mazumā. Pret tādu domu saceļas ierunas

no citu rakstnieku puses. Jā gan, atbild tie, pieaug internacionālā

civilizācija un tautas satiksme visādos veidos, bet nacionālais ele-

ments ir vairāk kā valoda un stils un tā nozīme neiet vis mazumā,

bet gan pieaug. Kā redzam, mūsu priekšā uzskatu cīņas, kuru

virzieni jau noskaidrojas. Tie pamudina domāt, ka esam kādā

uzskatu, nojaudu un apskārumu virpulī, kurā satiekas arī daudz

vairāk strīdus elementu, nekā tas bijis agrāk.
Redzēt mūsu rakstniecības un kritikas pārdomās tikai veco

cīņu atkārtošanos liekas nepareizi. Lai gan cīņas ap vēsturisko

materiālismu un mākslas ieskatiem sakarā ar to jau daudz nesu-

šas sevī no tā, kas parādās tagadnes jaunākās rakstnieciskās pār-
domās, bet ir arī soļi, kas iet tāļāk. Lai nepiemirstam, ka tagadne

vispārini citāda, nekā tas bija laikmetā, kurā nācās noskaidrot ma-

teriālisma uzskatus. Idejiskā kopība cilvēces gaitā uz priekšu šo-

dien daudz straujāka.

Tiem, kas skatās uz nacionālo elementu ar zināmu aizrautību,

uzrāda pretargumentus lielos pasaules sociālos pārgrozības noti-

kumos. Citi atkal apgalvo, ka tikpat daudz var uzrādīt šos noti-

kumos tautas gara īpatnības izcelšanos un pats jēdziens nacionālā

māksla, dzeja vai rakstniecība atrod šodien lielāku interesi. Tik-

pat labi varētu vēl sacīt, ka individuālisti šodien var atskatīties

uz zināmiem panākumiem cilvēka gara atsevišķu īpatņu gribas un

jūtu izstarojumos. Nevarēs noliegt, ka individuālais elements šo-

dien stiprs, neskatoties uz lieliem kollektīviem spēku koncentrā-

cijas centieniem un arī panākumiem.
Sociālo novirzienu rakstnieki atsaucas uz to, ka viņi uzvar.

Vai to varēs teikt, atbild no otras puses, kur tik maz darbu, par
kuriem varētu teikt, ka tie šie virziena radīti, šī virziena pie-
kritēji piespiesti atzīties, ka kritiskās pārdomas par veco mākslu,
zemnieciski tautisko domu un jēdzienu pasauli nav vēl varējuši
atrast citu, kaut ko jaunu, uz kuru nevarētu sacīt, ka tajā ieiet

nācijas elements. Vispārcilvēciskie darbi saskatāmi ļoti reti, un

vienmēr varēs atsaukties, ka tāds darbs, tuvāk analizēts, norāda

vispirms uz individu un tad uz tuvāko apkārtni, pie kuras varētu

pieskaitīt arī valodu un citus nacionālās izteiksmības līdzekļus.
Neviens, protams, nedomā, no sava viedokļa piekāpties. Jau

šis apstāklis liek vērot, ka virzieni satur sevī daudz vairāk indi-
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viduāla, nekā to varētu saprast, no tīri grupu viedokļa skatoties.
Tos pašus cīņas elementus, kurus sastopam tagad, Var uzrādīt

gandrīz visas polēmikas, kas norisinājušās ap mūsu rakstniecību.

Tāpat dažādie tipi, kas pazīstami no mūsu rakstniecības, švauksti,
Pietūka Krustiņi, Antiņi, liek viņu dvēseliskā izteiktībā nojaust,
ka teorētiskās domas patiesībā dažādu dzīves tipu saturs. Citādi

tas arī nevar būt: romānu figūras vai drāmu cilvēki, — tos rada

taču mūsu dvēsele. Mūsu domas — viņu domas. Varēs jau var-

būt augt paaudžu paaudzēs, ja paskatīsies mūsu cilvēku dvēselē,
vēros to īpatnības, no kuru kopumiem sarodas tipi, raksturi, at-

klās vienādības. No tā, šķiet, taisāms slēdziens, ka nacionālās no-

virzes rakstnieki var atsaukties uz daudz vairāk tautas pagātnes
atstarojumiem, nekā tas izliekas, skatoties vienīgi uz valodu vai

izteiksmības stilu.

Parasti saka, ka nacionālais nav meklējams etnogrāfisko ma-

teriālu atdarinājumos. Varbūt, tas tā vienīgi pa daļai. Etnogrā-
fiskais ir pagātnes īpatnība un labākais pierādījums jau tas, cik

daudz nacionālā mākslā mūsu dienās mēģina sniegt etnogrāfisku
elementu. No tā atsvabināties spēj tikai ar grūtībām. Protams,

ka šis etnogrāfiskais atdarinošais nacionālisms sanāk sadursmē ar

tagadnes modernisma jūtām. Pareizi, cilvēki spēj atsvabināties

no pārdzīvojumiem vai formām, kas ir etnogrāfiski nacionālas.

Varam būt nacionāli daudz smalkākas gribas un jūtu izstaro jumos.
Uz to liek svaru kāds no mūsu garīgi nacionālās strāvas rakstnie-

kiem. Viņš redz, ka nodarbojoties ar citu tautu kultūru, viņu

formām, cilvēks, pats nacionālākais, pieņem sevī citus motīvus.

Jo plašāka kultūras satiksme un pieskāra mūsu dvēselei, etnogrā-
fiski nacionālais zūd, pat vēl vairāk, paplašinātie garīgās dzīves

skati sajūt atdarināto, vulgārizēto etnogrāfisko elementu nepa-
tīkami.

Cilvēks redz nedzīvību, mašīnas reprodukciju ornāmentos,
kas vairs neietelp tagadnes garā. Mēģinājumi no seniem ģērbiem
samākslot tagadnei piemērotus tērpus izliekas bieži neīsti, savil-

toti. Dzejas pants, pieskaņots klasiskai tautas dziesmai, sajūtams
kā banāls vārdu skaņojums. Piemirst, ka tai bijusi cita gara pa-

saule un ka tās valoda, viņas ritms, nav vairs mūsdienu valoda.

Uz mata tas pats, ko Džovanni Džentīle saka par Dantes „Divina

Commedia".

Ar nacionālo elementu nepietiek, ja tas nav mūsdienu jaun-
radijums. Nacionālais nav arī atšķirams no vispārcilvēciskā un

individuālā. Pareizi, laikmets ir personība, bet tāda pati personība
ir tauta. Personība ir arī visa cilvēce un personība ir viss kosms,

pasaules visums, kā to rāda tas pats Džovanni Džentīle savā filo-

zofijā. Personība tikai gara radīta. Te nestāv pretim objekts
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pret subjektu. Ir tikai vienība, kas rodas no subjekta un objekta
savienošanās, šī savienošanās notiek cilvēkā. Cilvēks īpatnis ti-

kai līdzeklis garam, kas viņu rada un pārvērš arvien lielākā au-

gošā personībā. Personības jēdziens tā tad jau pats par sevi, vis-

pār cilvēcisks. Personība nes sevī radīšanas spēkus, viņa sajūtai

pasauli, bet vēl vairāk — nemitoši to rada un parāda. Nav vaja-
dzīgs nekādas speciālas intuitīvas filozofijas. Tādu itāļi savā

ideālistiskā filozofijā atraida. Ir vienota, nešķirojama gara

darbība.
Mākslas darbs, dzeja vai glezna nav arī īstenības attēle.

Māksla un rakstniecība ir pilnīgi autonoma neatkarīga gara dar-

bība, kas nav izskaidrojama ar t. s. „dzīves īstenību". Ja gars

būtu saistīts pie mūsu parastās īstenības, nekad tas neradītu savu

mākslas pasauli. Nekāda atspulga, attēlojums nevar dot, ko de-

vis radošais gars. Adriano Tilgers *) jautā: vai patiesi domāt,
ka Petrarkas māksla ir tikai „un piccolissimo frammento c pezze-

tino di vita" (dzīves mazākais fragmentiņš un gabaliņš), kas at-

spulgo jusies Petrarkas dvēselē? Nē, viņš saka, Petrarkas māksla

daudz lielāka, tai nav nekāda sakara ar pašu dzīvi.

Varbūt teiks, tie pārāk ekstrēmi veidojumi. Ap to nevaram

te tālāk domas apmainīt, — gribējās tikai aprādīt, kā jaunie uz-

skatu virzieni personības jēdzienu un tai pašā laikā cilvēcības, na-

cionālisma, mākslas un īstenības strīdu novirza uz lielo jautājumu

par vienkopīgo pasaules garīga kosma principu — radošo garu.

Viņā izpaužas pati augstākā tagadnes problēma. Jautājums: lie-

lais kreatīvais gars. Vienā viņš rada dzejas elementus, citā krāsu

spēku vai zīmējuma meistarību. Tie elementi, kas liekas esam

īstenības doti, spēlē mazu lomu.

No tā viedokļa skatoties, izliekas arī mūsu jaunākie strīdi ap

dzejas formu un dzejas attīstību vieglāk saprotami. Liekas, ka

strīdu būtība daudz dziļāka. Vispārcilvēcības uzsvērēji un nacio-

nālisma aizstāvji, dekadenti un antidekadenti liekas viena un tā

paša gara kopums, kas strāvo savās dažādās tiecēs, un izšķirošs
darbībā ir tikai individa talants, viņa spējas.

Ar to, protams, maz pateikts, un literāriskā analizē, kas mē-

ģinājusi pieiet indivīdam, atradusies vienmēr zināmās robežās, ku-

rām tā netika pāri. Jau sen par to rakstīja Sent-Bēvs, mēģinā-
dams ieskaidrot savu literāriskās kritikas metodi. Viņš polēmizē

pret tiem, kas mēģina kādu mākslas darbu saprast no vispārējiem

apstākļiem sabiedrībā. Varbūt mākslas darbos ir zināmi iespaidi,

bet, saka Sent-Bēvs, jūs atrodaties uz nepareiza ceļa, meklēdami

*) Ari viens no jaunās Itālijas filozofiskiem domātājiem, it īpaši māk-

slas jautājumos. Bez daudz citiem agrākiem darbiem tagad aptverošākais —

viņa Aistētika (Adriano Tilgher, Estetica, Roma, 1931).
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izskaidrojumu tam, ko jūs „Princesse dc Clēves" romānā atrodat

tikai 17. g. s. un tā apstākļus. To pašu delikāto dvēseli, kas jums
izliekas tik skaista, jūs varēsit atrast arī citos gadusimteņos. Vien-

mēr šiem īpatņiem būs sava seja. Ja šie dzimstot nāks pasaulē
ar tādu seju, tie mākslinieciski pratīs vienmēr radīt romānu īpat-
ņus pēc šīs savas sejas. Jau tad rakstīja lielais kritiķis: pāri par

plūdumu, kopējo strāvu atrodas dvēsele, gara īpatnība, kurām jā-

pateicas par viņa radīto mākslas darbu. No katra dzejnieka tikai
viens eksemplārs. ledomājaties, ka kāda dzejnieka maģiskais spo-

gulis būtu sasists jau pašā šūpulī. Nekad neatradīsies vairs kāds

cits, kas varētu stāties viņa vietā. Nav nekas, kam būtu tik daudz

atsevišķības kā talantam, un viņš nebūtu talants, ja viņš nebūtu

negaidīts, ja viņš nebūtu tikai viens pats, atsevišķs starp dau-

dziem. Un tālāk: visi pārējie apstākļi kalpo individuālitātei, tās

ir ārējības, kas pamudina talantu darboties vai pieņemt reakcijas,

reaģēt. Kur nav talanta, tur nav radīšanas, šie Sant-Bēva domu

gājieni vērsti pret Tēnu, kura metodei tas stāda pretim savu

„methode naturelle". Tuvāk aizrādām uz to, lai redzētu, ka tie

paši meklējumi, kas noveduši moderno itāļu filozofiju pie viņas

garīguma ieskata, kura autonomismu tā uzskata par garīgās pa-

saules principu, parādījusies sen literātūras kritikā. No Sent-Bēva

līdz tagadnes ideālistiskai filozofijai viens domu gājiens, māksla

un doma, kā neatkarīga pašradoša, pārveidojoša pasaule. Ārējā

pasaule to nerada, nedz garīgais būtības organisms ir šīs pasaules
attēls. Primārais spēks — gars. šī gara attīstība, kā redzējām

no Sent-Bēva, Džovanni Džentīle, Adriano Tilgera, daudz neatkarī-

gāka, nekā tas izliekas neprātnieciskai domāšanai.

Tāds uzskats mūs pietuvina jautājumam, ko var paredzēt ie-

spējamības robežās no pārdzīvojumiem, kas īpatnēji mūsu garam.

No tautas dzejas līdz tagadnei, etnoloģiskie elementi un jaunie

gara meklējumi liekas neatrisināmas lietas. Tomēr tā nav. At-

tīstībā vērojama zināma likumība, dialektiska virzienība. Tās pa-

šas cīņas, ko izcīna rakstniecības dalībnieki, ir visas mūsu jau-
nās paaudzes ideju pasaule. Trūkst tikai dziļāku ieskatu. Jau-

nās paaudzes stāvoklis un robežas nav noteiktas no gadu skaita.

Tā ir dzimstošā jaunlatvietība, ko atrodam tagad dzejā un cen-

tienos filozofiski izprast tiklab mākslu, kā gara pasauli vispārim.
Dzimstošā jaunlatvietība? Kāds būtu pretstats šai jaunai antite-

zei starp divām pusēm? Jau atmetām vēlēšanos saprast šo anti-

tezi no saimniecisko slāņu savstarpējām pretešķībām. Atliekas tā

tad domāt, ka pretešķība — veclatvietība un jaunlatvietība, meklē-

jama neatkarīgi no sociālām saistībām tīrās gara sadursmēs. Jau

teicām, gadiem un vecumam te nav nozīmes. Tā tad atliek tikai

cīņa starp gara cēlieniem, sadursmes starp uzskatiem un pretuz-
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skatiem, pozicijām gara pasaulē, ētikā, garīgos sadzīves ievērtēj u-

mos, autonomā pašatziņas augšanā.

No tāda viedokļa parādās jautājumi par latvju rakstniecības

nacionālām vai pretnacionālām īpatnībām jau citādā veidā. Gara

cīņās noskaidrojas, kas vienā pusē uzskatos un ko sola vai prasa

jaunie centieni.

Ja tagad atskatāmies uz veclatvietību, pret kuru veda cīņu
jaunlatvietība, tad tūdaļ uzmācas doma, vai jaunlatvietība savā

pirmā posmā maz satikās ar kādu gara pasauli, kurai varētu dot

veclatvietības nosaukumu. Toreizējās veclatvietības gļēvulība un

bēgšana no tautības, vairīšanās no pašu valodas, apātija, sastin-

gums vecās formās — tās iezīmes bez šaubām bija novērojamas.
Nākamais cēliens mums rāda jaunlatvietību cīņā ar veclatvietību,
kurā ieiet pirmā laikmeta jaunlatvieši kopā ar veclatviešiem. Slā-

ņojumi pirmā veclatvietības laikmetā pārdzīvoti. Izlīdzinājušies
uzskati un tendences valodas lietošanā, dažādu sadzīves formu sub-

stancē. Jaunlatvietība, kas noveda pie Latvijas valsts, atsitās pret
daudz lielāku spēku.

Tagad ieejam jaunā posmā. Tas liekas tikai ierosināmies.

No veclatvietības uz jaunlatvietību vēl augstākā un asākā izteiksmē

ir šie nākamie gadi. Viegli saprotams, kāpēc. Ne jaunlatvietība

pirmā laikmetā, ne otrā nav nesusi sev līdz tik daudz pārgrozību
dīgļu un pretstatību kā tagad. Nav iemesls to neredzēt vai aiz-

plīvurot nesaudzīgus un negrozāmus faktus. Te nu lūk jāmēģina

noskārst, kas ir veclatvietības tagadējā ideoloģija un ko prasa

jaunie.

Vecie jēdzieni par vispārcilvēcisko, nacionālo, šķiru noteiktību

un viņu iespaidu parādās jaunā gaismā. Veclatvietības daži

agrākie slāņi ieguvuši jaunus atbalstus politiskās formās. Vēl

vairāk, — arī uzskatos, visās sadzīves formās un ne tikai iestāžu

veidojumos. Pienākušas klāt funkcionālās varas, noteikumi, kam

uzdevums nostiprināt zināmas veclatvietības pozicijas. Rakstnie-

cība un kritika otrā pusē nosveras atkal daudz tālāk uz pretējo vir-

zienu. Naids pret valstiskām pozitīvām formām, sociālkopības un

ticības institūtiem, pret viņu formālām un materiālām darbības ie-

spējām —uz šo pusi noslejas jaunais nemiera virziens. Abās pu-

sēs arī mērenāki elementi, neatkarīgāki, kas neaizraujas no galē-

jībām. Abām pusēm noteicoši spēki, idejiskas dažādības, aiz ku-

rām, protams, ļoti bieži slēpjas arī intereses, bet par tām te

nav runa.

Novirzienos var jau tagad saredzēt, ka veclatvietības vienā

spārna pusē atradīsim idejas, kuru pamatā pat pašas vecākās tra-

dīcijas, pirmā kārtā sociālas un ētiskas, šai iejomā nemiera pa-
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audze sastapsies ar tādiem pašiem vai līdzīgiem uzskatiem, kas

bija noteicoši jau daudz agrāki.
Mūsu rakstniecībā tradīciju novirziens parādījies jau spilgti.

Tās prasa mūsu pagātnes sentimentālu cienīšanu. Tas skatās at-

pakaļ uz kādu ideālizētu pasauli ar varoņiem, kuros godsirdība, bet

arī liela saimnieciska pavēlniecības kāre. Lielāki darbi mūs mē-

ģinājuši pārliecināt, cik skaista šī pasaule bijusi. Senais zem-

nieks — centrālā figūra. Viņa konservātīvais, nekustīgais uz-

skatu loks, saimnieciska filozofija saista domātājus, kuriem šķiet,
ka šī pavēlniecīgā saimniekojošā individa elements būtu liekams

visā mūsu sadzīves un satversmības pamatā. Zināms patriarchā-

lisms, attiecību saistīšanās uz ilgiem laikiem, padotības un pade-
vības noteikums pieder pie šī slāņa. Elementi, kas pārgājuši ta-

gadnē, atrod savu attaisnojumu, kaut tie arī nesaskanētu ar mūs-

laiku domām. Uzskati par ģimeni, tās nozīmi, autoritārais prin-

cips sadzīves satversmē pārvaldīja senākās veclatvietības un taga-

dējās domas. Saimnieka autoritāte pārvēršas par ideālu sadzīves

politiskos veidos un iestādēs. Kritiskas iezīmes labprāt ne-

redz, un ja no citas puses aicina uz pārgrozībām, šīs veclat-

viskās strāvas piekritēji mēģina rādīt, ka mūsu sadzīves ļau-
numi nav nemaz pārsvarā, un ka pretējā puse negribot redzēt tās

labumus. Mēģinājumi ideālizēt pagātni pārvedas uz tagadni. Zem-

gales senie varoņi, kas aulekšojuši uz vareniem zirgiem senās

kaujās, nemanāmi mākslinieciski pārnesas uz tagadējo Elizabetes

un Tērbatas ielu.

Otrā nostrāvā šai pašā jūtu gaitā ir mierīgākā doma; tai šķiet,
ka mūsu tautas nacionālās īpatnībās ir gaišas puses, kas nemai-

nāmas un negrozīgas dzīvos. Mākslinieciskos motīvos mums jā-

protot palikt nacionāliem, izceļot šīs gaišās īpašības. Latvietība

izliekas šai nostrāvai paliekošs būtības jēdziens. Šai sakarā mēdz

atsaukties uz mūsu tautas dziesmu saturu. Tautas dziesmu ētika

mīlot izlīdzināt dzīves un pasaules pretstatus. Harmonija viņai
liekas galvenais. Pārsvarā tieksme panākt saskaņu un vieglumu.
Ja tagad salīdzina ar mūsu seno dzeju moderno garu, varot re-

dzēt, ka dažādos darbos atrodama attēlota šī īstā nacionālā latvie-

tības dvēsele. Pirmā vietā sirds cilvēks. Latvju rakstniecības

sirds cilvēki cietēji, viņi nepraktiski, pašaizliedzīgi, pasīvi. Tie

esot atkārtojumi no īstās latvietības dziesmu bārenītes. Tāds

Poruka Zalkšņu tēvs, cietēji Raiņa Antiņš un Vizbulīte, cieš Skal-

bes pazemīgās dvēseles, bet visus viņus apstaro iekšējā gaisma un

harmonija. Viņi atsakās, bet tie iekšēji bagāti. Bez šiem sirds-

šķīstiem, godsirdīgiem, sevis aizmirsējiem latvju rakstniecībā pa-

zīstot tomēr arī cīnītājus. Bet latvju cīnītājs iet cīņā ne par

savu, bet par citu atsvabināšanu. Viņu nesaistot ne iegūšanas,
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ne varas, ne valdīšanas kāre. Tīra sirds tieksme esot latvju lat-

viskā varoņa dzinuļi.
Kā redzam, uzskati, par kuriem katrs vērīgs psīchologs varēs

izteikt arī šaubas. Ka tas būtu latvietības īstais kodols, ko saredz

tādi uzskati, par to nebūs daudzi vienis prātis. Gaišais pasaules

uzskats, par kuru runā tādas ideālizētas latvietības teicējs, nelie-

kas esam bieži sastopams. Skaidrais sirds cilvēks, nesavtīga cī-

nīšanās citu labā — tādi paši konstruējumi, kam grūti būs izturēt

kritiku.

Vajadzēja vērot tā vakara sadursmes, kad šos pašus uzskatus

apbēra pretnacionālās frontes jaunie ar dedzīgākiem sarkasmiem.

Telpa, kas bija pildījusies sirdsšķīstiem, nesavtīgiem cilvēkiem,

gaiša prāta tipiem, nesavtīgiem varoņiem, stipri vien patukšojās,
kad nāca un runāja daudz jaunāki —

brīžam pārgalvīgi asi un

nešpetni. Satikās gaišās nacionālās latvietības cienītāji ar krei-

siskiem jaunajiem. Kā vienā, tā otrā pusē taktiski manevri, pa-

virzieni un veikli šķēpu atsitieni. Dziļākus vērojumus redzēja šinīs

divās pasaulēs — vienā ideālistiskā novirziena veclatvietību, otrā

jaunlatvietību, kas kādreiz būs — un būs kopā vienā kausējumā

ar gaišības, godsirdības cienītājiem vecākā paaudzē. Ka šai krei-

siski noskaņotā pusē nonāk līdz sociālpolitiskām galējībām un ar

tām saista arī mākslu, dzeju, jau zināms. Literāriskā produkcijā
kreisie novirzieni nav varējuši sniegt ievērojamākus darbus, uz ko

jau ticis bieži aizrādīts. No tā, protams, nevar taisīt slēdzienu, ka

teorētiskie ieskati šai pašā pusē uz gluži nepareiza ceļa. Un to

pašu, ko var teikt par sociāli konservātīvo virzienu, varētu it labi

zīmēt uz kreiso pusi: jāšaubās, vai tie ideāltipi, kas tēlojas ap-

cerēs tautiski zemnieciskā rakstniecībā, maz pastāv dzīvē. Vai

tie nav teorētiski skulptēti, pašu domās vai liriskā sajūsmā?
Kreisā pusē tāpat savi ideāltipi, kurus it kā dzīvē atrod, bet arī

tie ļoti daudz gadījumos tikai mazāk vai vairāk dzīves ab-

strakcijas.
īstā reālistiskā novērošanas māksla zinās attālināties no tā-

diem ideālizējumiem. Ar to nav teikts, ka ideāltipu nozīme neva-

rētu būt liela. Nav no svara, vai tie dzīvē atrodami, tikai jāizsar-

gājas tos redzēt tādus tipus jau īstenībā. Visvairāk reālistiskās

patiesības dziņas laikam tos rakstniekos, kas izsargājas no abām

pusēm un savā mākslinieciskā radīšanā mēģina dot tiešām reālus

novērojumus. Tas pavisam cits novirziens, bet par to, kā redzē-

jām, šaubās, vai ar tādu tīras novērošanas mākslu dzīvē tagad
kaut kas lielāks sasniedzams. Garīgās pārgrozības, kādās ieiet ta-

gad pat vairākas mūsu paaudzes kopā, vienkāršā attēlošana, kā

tas izliekas daudziem, dod maz. Tīrā attēlošana, bez gribas spēka,
noturēšanās tēlnieciskā neutrālitātē, varbūt, mākslinieciski iespē-
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jama, bet tad tā galvenā kārtā chronika. Mākslinieciskie gara

darbi jādomā turpmākā laikā būs straujāki dzīves tēlu koncentrā-

cijā, uzskatu izteiksmē, pētījot intensīvi dzīves nevēlamās parādī-
bas. Cīņa pret aizspriedumiem, garīgo nepakustību, neizglītību un

daudziem institūtiem mūsu tagadējā sadzīvē ies uz dziļāku pār-

maiņu pusi. Vai modernais cilvēks pie tam mūsu dzīvē atradīs

pieskāršanos rietumos vai austrumos, tas mazāk svarīgs jautā-

jums. Jādomā, ka viņš būs daudz atsaucīgāks taisni tāpēc, ka tas

savus vērojumus var mērot daudzpusīgāki, skatoties uz mūsu ta-

gadnes piedzīvojumiem tiklab austrumos, kā rietumos.

Nevar šaubīties, ka šis modernais mūsu zemes gara cilvēks iz-

vairīsies no atdarināšanas. Viņš meklēs vairāk pašradītu spēku.
Atkārtot citus vai arī savu pagātni izliksies tam tālākā attīstībā

pārāk mazvērtīgi. Viņš prasīs idejas, bet arī praktisku darbu,

ne sapņojumus, bet arī ne saistīšanos ar labumiem, kuriem šķiet
vispiemērotākās tagadējās dzīves formas. Augstāka morāliska sa-

jūta, bet arī konstruktīva uztveršana sociālās un morāliskās pār-

maiņās līdzināsies dziļākiem garīgiem aktiem, šai kustībai jādod

gara apvērsums un ne citādi veidi. No senākās veclatvietības

viņā maz paliks pāri un arī no šodienējā kreisiskuma tas meklēs

ceļu uz jaunām sintēzēm, kas vairāk būtu piemērotas cilvēku ko-

pīgam saprātam. Dziļākas pārveides individos un paša sabiedrībā,

vēlme atsaucīgi iet līdz laikam, no tā nebaidīties un pārvērst laik-

metu par personību, — nav, šķiet, cita ceļa. Jaunlatvietības prin-

cips nav šai nozīmē kāds jēdzienisks izdomājums. Viņu sajūt kā

gara nepieciešamību un gara nemieru, kas izpaužas jauna tipa

meklēšanā, tipa, kurš vēl tikai iecerējums, bet kurš bez šaubām

vienu dienu būs redzamāks mūsu dzīvē. Lai ceļš uz to būtu bez

lūzumiem un sāpēm, tā pati lielākā vēlēšanās.
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CHRONIKA
Kārlis Skalbe. Muļķa laime

Pasakas. Illustrējis Niklāvs Struņķis. Valtera un Rapas izdevums.

Radošā māksla nedibinās uz cilvēku pieņemtiem teorētiskiem mākslas notei-

kumiem un likumiem. Tāpat kā dabas zinātne nerada jaunas likumības dabā,
bet vienīgi atklāj tikai jau viņā no mūžības esošos, viņu attīstošos spēkus un

likumības un uz tiem būvē savas jaunās atziņas un teorijas, tāpat mākslas

laukā īstais radošais darbs neizaug no teorijām, bet gan otrādi: katra teorija

dibinās uz jau esošiem mākslas darbiem. Pēc katra īsta mākslas darba parādī-
šanās — bet ne agrāk, — tādēļ var rasties arī jauni, viņam piemēroti teorētiski

atklājumi un slēdzieni. Kā labības augšanas teorijas nevarēja celties agrāk par

pašu labību, tāpat, protams, arī, piem., klasiskās mākslas teorētiskie likumi ne-

varēja rasties agrāk par pašu klasisko mākslu, bet gan varēja nodibināties

vienīgi uz jau radušos darbu pamata. Tāpēc velti ir bijuši un būs visi mēģinā-

jumi radīt īstu mākslas darbu, dibinoties vienīgi uz teorētiskām zināšanām un

pētījumiem. Un ja šādi mēģinājumi notiek, tad var gan rasties pat labs atdari-

nājums, kopija, vai dažādu jau esošu dailes elementu technisks sakombinējums

tēlojošās mākslās, eklektisms vai lokālizējums mūzikā un rakstniecībā, bet ne

dzīva, apgarota un apgarojoša glezna, mūzika vai dzeja. Cik pedantiski arī ar-

chitekts sekotu visiem sīki izpētītiem mērījumiem un likumībām, piem., par
dažādajiem stiliem, — ja viņš šīs likumības nelauž, tad, pat pie vislielākās iz-

pildījuma pilnības, viņa darbs tomēr paliks tikai atdarinājums, tā tad amats,
bet ne māksla. Teorija ir gan derīga mākslas labākai izprašanai un uzņemša-

nai, tāpat var būt arī palīdzīga kā technisks ierocis, bet nevar būt noteicošais

vadonis radīšanā. Katrs īsts mākslas darbs tāpēc ir tikai vienreizējs, katrs īsts

mākslinieks savdabīgs un brīvs. Brīvs ne tikai iekšējā sava spontānā spēka un

izjūtas izpausmē, bet bieži vien arī sava darba ārējās formas ziņā, nepakļau-

joties nekādām jau pastāvošām teorētiskām formulām,nepielāgojoties šabloniem,

bet vienīgi sekojot tai iekšējai daiļuma uzziedēšanas likumībai, kas vispārējā
mākslas attīstības gaitā atklājas caur viņu tāda un ne citāda, varbūt, pirmoreiz
pasaulē. Tāpēc arī radošajās mākslās gandrīz nevar runāt par iemācīšanos,
drīzāk par papildināšanos; nevar runāt par mācīšanu, bet gan par radošo garu
savstarpēju apaugjošanos. Un tālab par dzejnieku nevar iemācīties, par viņu
vajaga piedzimt.

Tāds par radošu garu lielu mākslinieku piedzimis dzejnieks ir Kārlis

Skalbe. Savdabīgs un brīvs. Izlasot viņa pasakas un mēģinot piemērot tām

kādu no esošiem literātūrteorētiskiem viedokļiem, mums uz brīdi jāapstājas kā

neziņā. Sevišķi tas izjūtams viņa jaunākajā krājumā, — pasakās, kas apvienotas
zem pirmās še ievietotās pasakas virsraksta „Muļķa laime". Vai tās ir

pasakas, kā tās rakstīja Andersens? Kā brāļi Grimmi? Vai kā ~1001 nakts?"

Vai viņas uzrakstītas tā, kā tās būtu pastāstījis kāds tautas pasaku teicējs? Vai

tās jel maz ir pasakas? Vai drīzāk allogorijas? Reālās dzīves ietvērums sim-

bolos? Dažu vietu dēļ, varbūt, satiras? Velti: ne zem viena no šiem atse-

višķiem tradicionāliem nosaukumiem mēs viņu bez ieruņas nepakļausim, un uz

brīdi mēs apstājamies kā neziņā, kā mulsā un
...

kā pasakā! Visi parastie for-

mālie pasakas paraugšabloni te ir pārlauzti, — atskaitot Skalbes paša iekšējo,
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stingri noteikto radītāja likumību. Un sekojot šai likumībai, —
vai nu mēs

pieņemam, ka autors tēlojis reālu pasauli ar nereāliem likumiem, vai arī, ka

viņš nereālu pasauli piepildījis ar reālās dzīves sāpēm un priekiem, — pēdīgi
mēs ieraugām to, ko nojutuši jau no pirmās rindas: pār visu līstošo un visu

vienojošo mākslinieka dziļā redzējuma gaismu un — īstu un neviltotu pasakai-

numu. Runājot par stilu, jāsaka, ka arī šinī grāmatiņā, kā pie Skalbes vienmēr,

viņš paliek nepārspēts. Pati valoda jau te dveš šo pasakainumu, katrs teikums

nes sev līdz ko daiļu, sirsnīgu, ik vieta atklāj ko negaidītu, jaunu, skaistu un

saistošu:

„īsas kājas, īsas kājas". . .

bēdājas vistiņa, nespēcīgi brizdama sniegu,
„Kur tu skrien kā traka, kur tu skrien kā traka!"

bafas uz viņas gailītis, purinādams sarkano bārdu. Jaukāk jau laikam gan šo

abu spārnaiņu valodu neviens vairs nevarēs attēlot.

Krājumā ir apvienotas divpadsmit pasakas. Bieži vien viņās ievērpjas vis-

skarbākie dzīves netaisnības un nežēlības pavēdieni. Bet taisni te Skalbe visu

jo jntamāk pārlej ar savas visu mīlošās sirds neatvairāmo siltumu un visa labā

pacelšanu uz vēl augstākas pakāpes, liekot tām vēl spožāki izstarot uz apkārtni

savu, citiem, varbūt, vēl nesaredzamo laimību. Ja varas un viltus spožums arī

žilbina acis, tad tomēr viņa nesēji arī paši nav laimīgi. Viņu pašu sajūtas top
trulas un apžilbinātās acis top aklas. Tā pasakā par Zaļo jaunavu princis

Džims, kam nevienas durvis nav neatveramas, neviena manta nav nepaņemama,

savā visspožākā atraduma brīdī zaudē redzi un salauzts paliek guļam uz zemes.

Un tikai, savā nelaimē, viņš pirmoreiz jūt uz sava vaiga mīksto zāles dvašu,

iepazīstas no jauna ar pasauli, bet jau citādi, un no zemes viņam pretī nāk

klusa, labsirdīga elpa, it kā viņa tam atbildētu. Un tikai kad Zaļā jaunava
(daba) viegli uzliek viņam pirkstus uz acīm, viņš atkal pamazām sāk redzēt.

Līdz ar to arī saprot un atzīst. — „Es biju akls". . . viņš saka. — „Visu mūžu

tu biji akls. Tu visam skrēji garām. ..

"
viņa atbild.

„Vai tu gribi no tiesas redzīgs kļūt?" viņa saka. „Jā," princis laimīgi
čukst. „Nu, tad nāc man līdz!"

—— —

Skalbe zina, ka īsti redzīgs kļūt, tas ir, atrast laimi, cilvēks var tikai dabā.

Un paša un arī otra cilvēka sirdī, — jo tā jau arī savā būtībā pieder pie dabas,

ir daļa no viņas.

Kā bieži Skalbes pasakās, arī šai krājumā viņa pasaku simboliski tver-

tajiem notikumiem vietumis ir autobiogrāfiska piekrāsa. Tādas ir, piem., pa-

sakas par Ūdens māti, Kalna garu un Milzi. Jau gluži autobiogrāfisks ir ievie-

totais tēlojumiņš „Mans Lieldienu stāsts". Dažur atspoguļojas viņa pārdomas

par tautas varenību un nespēku (Pasaka par Milzi Bužabārdu). Bet līdz ar to

tās visas ir arī vispārcilvēcīgas un viņu nozīme nebūt nav tulkojama tikai iero-

bežoti un šauri, bet gan var ierosināt domas tūkstošveidīgi, — kā pati dzīve.

Grāmata izdota ļoti glīti. Niklāva Struņķa illūstrācijas viņas vērtību ceļ —

kas ir retums! — un dažas ir tikpat pilnas īsta pasakainuma un daiļa dzejiskuma

kā visa šī grāmata. K. Strāls.

Paulīna Bārda. Vientulības prieks

Dzejas. A. Gulbja izdevums.

Klusas mīlestības un vientulības cildinātāja, pazemīga skumjo ceļu stai-

gātāja ir dzejniece Paulīna Bārda. Viņas dzejoļi sirds siltuma apstaroti, vien-
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kārši kā formas, tā satura ziņā. Šad un tad ar tiem sastapāmies laikrakstos

un žurnālos, bet tagad tie sakopoti grāmatiņā «Vientulības prieks". Šis vientulī-

bas prieks nu ir labākais un īstākais dzejnieces dvēseles atspulgs. Kāda tad ir šī

dvēsele, kuras atspulgā pašreiz lūkojamies? Kādas ir viņas ilga», kurp tās

tiecas, kurp traucas viņu lidojums? Paulīnas Bārdas domas un ilgas tiecas

uz augšu — zvaigžņu žilbinošā mirdzumā, kurp aizlidojusi drauga dvēselīte.

Tādēļ arī vairums «Vientulības prieka" dzejoļu šādu rezignētu, sievišķīgu un

dievišķīgu ilgu caurausti. Tiem samtainu maigumu piešķir patīkamais sirds

siltums un sirsnīgā intimitāte, kas jūtami vai katrā dzejolī.
Paulīna Bārda ir jūtu dzejniece. Katēgoriskais imperātīvs, intellektuā-

lisms, jaunu un modernu ideju sludināšana viņai sveša un tāla. Viņa mīl vien-

tulību, dzied par sīkiem putniņiem, vientuļiem cilvēkiem, puķēm, par mīle-

stību, sirds ilgām, skumjām, par Dievu bezgalībā, kas „viens ar zvaigznēm sa-

runājās". Arī Dievs ir vientulis un „vislielā vientulībā cilvēks ir kā Dievs".

Viņas dziesmas ir kā klusa melodija, kā sīki ziediņi, kas zied vientuļās zemes

lejās. Nav Šiem ziedoņiem reibinošas un kairinošas smaršas, nav modernizētas

izsmalcinātības un manieru, nav laikmetīgas trauksmes. Kā klusa sapņotāja
Bārda iet pa ērkšķaino dzīves ceļu, un visur kā ēna viņu pavada mīlestība —

viņas saule un dziedinātāja.

«Bez mīļas sirds ne vējš, ne gaiss,
Ne saule nespēj dziedēt..

Mīlestība Bārdai ir skaistākais zieds, ko tā dzīvē plūkusi, tādēļ viņas
..Vientulības prieku" tikpat labi varētu saukt arī par «mīlestības prieku".

Grāmata varēja būt sadalīta nodaļās, kas dotu iespēju labāk pārredzēt
Bārdas atsevišķus jūtu vizuļojumus. ledalījums varēja būt kaut parastais:
daba, dzīve, mīlestība. Tagad iespaids tāds, it kā grāmatiņā sakopoti dzejoļi
kā nu pagadījies. Apskatīsim atsevišķi dzejoļus par dabu, dzīvi, mīlu un da-

žādām dvēseles izjūtām.
Dziedot par dabu, Bārdas sirds balss saplūst vienā akordā ar sīko putniņu

dziesmām. Lai kur viņa iet, lai kurp lūkojas, sīkais putniņš zara galā arvien

saista viņas uzmanību. Viņa klausās ilgi, ilgi sīkputniņa dziesmā, līdz asaras

sāk ritēt tai pār vaigiem. Ir sava tiesa šinīs dzejoļos sentimentālitātes, qb mo-

dernie zilās puķes meklētāji varbūt šiem dzejoļiem paies nevērīgi garām,
tomēr viņos daudz īstas sirsnības un daiļuma.

Uz dzīvi Paulīna Bārda raugās rezignēti. Pret sāpēm, ko tai sniedz dzīve,

viņa noliecas padevīgi, viņa zina, ka «ciešanās ir kāds spožs mirdzums, kas

pārklāj dzīves tumšo gaitu." Kaut viņas dzīves ceļā nav zaļojuši lauri, kaut

ciešanas tai allaž gājušas līdzi, viņa nenoskumst un optimistiski saka:

„Mans jūgs ir salds, mans krusts nav grūts,
To iznesu es viegli dzīvei cauri," — 63. Ipp.

vai atkal reizēm izsaucas:

«Ak, kā šai pasaulē
Patīkas mani" — 23. Ipp.

Šāds dzīves prieks mūsu laikos ir reta bagātība.

«let gadi, mūžs mans līdzi tiem,
Bet vēl aiz Lētas ūdeņiem
Tas skanēs mīlas dziesmās." — 9. Ipp.

Tādēļ arī mīlestība Bārdas dzejā ieņem redzamāko vietu. Tā ir cēlākā
Dieva deve cilvēkam (21. Ipp.), tā skumdina un jauc domas, tā skumjo ceļu
staigātājas sirdij ir kā balzāms. Viņas mīlestības dzejoļi ir siltu, neliekuļotu
jūtu un sirds saules apmirgoti, šo jūtu pamatmotīvs — ilgas pēc mīļotā drauga,
kura dvēsele aizlidojusi zvaigžņu pagalmos. Šīs ilgas tad arī ir viņas dvēseles

intimākie un spilgtākie jūtu liesmojumi, viņas gaišākais saules stars vientulībā.
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Bez tam Bārdu pār dzīves nemierīgajiem ūdeņiem laimīgi pārceļ pāri reliģi-
skās izjūtas.

Stiliski grāmatiņa viduvēja. Bārdas parastais izteiksmes veids trochajs

un jambs, retāk daktilis. Šāda formas vienmuļība vada lasītāju cauri visām

«Vientulības prieka" lapām. Gadās arī ritma nepareizības, piem dzejolī Pava-

sarī jambisko pantmēru traucē vārdiņš „nu" (67. Ipp./ etc. Bārda dzejā mīl

lietāt dēmīnūtīvus (cintiņa, putniņš, saulīte, zariņš), kā arī atskaņu labā dažreiz

lietā tādus vārdus, kā: saziedējies, govītiņa, simtukārt, vienuviet, atpakaļu, vis-

apkārti, jūriņai v. c. Nedzejiskas ir arī atskaņas: reiz — uzvarējs, balts —

šalc, liegs — bruņinieks, vilks — ilgs, plūc — krūts, cits — tic, sirds —

šķirts, pleš — mežs, gavilēt — sēd un d. c. Vairāk svaiguma kā saturā, tā

izteiksmē Bārdas grāmatā būtu tikai par svētību.

Grāmata izdota glīti (tai pievienota arī autores ģimetne) un beidzas ar

skaistajiem vārdiem:

«... Dvēsele tīra ir brīnuma zieds,
Gadi un mūži ko glabā un svētī."

E. Grāvīte.

Debitanti prozas laukā

Ikgadus reizi der izdarīt «skati" prozas debitantiem,kuru grāmatas prese

parasti noklusē Zinām, ka prozaiķi «izaug" nesamērojami lēnāk nekā liriķi,
bet vajadzība pēc jaunas raktnieku „maiņas" taisni prozas sektorā arī ir no-

briedusi.

Tulkotie Uedsli, Bebutovas, Pitigrilli et tutti quanti romāni, pro-

tams, nepaliks bez savas ietekmes uz latviešu rakstniecību. Tam par pietie-
koši labu piemēru var noderēt samērā jau izturēts un pat rūpīgi izstrādāts līdz

šim vēl nedzirdētā Henrija Moora romāns «Raul s". Tas sarakstīts

kā «kāda jaunekļa piezīmes", t. i. romāna notikumu gaitu izstāsta pats Rauls,

kurš tad arī šai gaitai pievieno savus pārdzīvojumus. Rauls ir turīgs jau-

neklis un mācās Rīgā pie krievu grafiķa Arkādija Almazova; šinī Almazova

darbnīcā pie sienām karājas «pazīstama krievu marīnista oriģināls", Visocka

medību skats . . . Nevajag tikai domāt, ka tas ir maz, — o nē, tas ir non plus
ultra! Ak, jauno autor: ticiet vai nē, tā ir jūsu darīšana, bet Rīgas Vinogra-
dovi, Beļski un grafiķi rada tikai pliekanu mākslu, resp. pusmākslu, lai arī

varbūt ir ar lielāku izglītību, labākām manierēm, lielākiem pieredzējumiem
nekā viņu latviešu kollēgas. Rauls, kurš saņēmis un saņem no krieviem māk-

slinieciskos iespaidus, gan arī ir un paliek tikai aistētizējošs diletants. Bet

smalks un skaists viņš ir; aprindas, kurās tas grozās, ir ļoti šikas, bagātas,

elegantas un aprobežotas — visdārgākais, vislepnākais, ar milzīgām pretenzi-

jām uz pirmklasīgu gaumi, bet patiesībā bez šīs gaumes. Piemērs: «Divos
istabas kaktos stāvēja pa geridonam. Uz viena atradās porfira ūdenstrauks,
uz kura malām tupēja baltas, alabastra dūjas; uz otra galdiņa, palisandra

rāmī, mana ģīmetne, pudele ar Lubin firmas „Manjoly" smaržām un mazs,

grezns duncis ar zaļgana nefrita spalu un safiana maksti." Savu jaukāko

krāsu autors nežēlo arī noslēpumainajam Seleimanam: «Viņš prata vadīt auto

un dejot, zināja garšīgāko kokteiļu receptes, stāstīt anekdotes, runāt un ieju-
sties katrā sabiedrībā. Viņš pārzināja vairākas sporta nozares: viņa smakriem (?)

un krūtīm nebija sveši boksera sitieni; rokas prata veikli vadīt rapieri, spē-

cīgiem ceļiem tas vadīja katru zirgu, — jātnieku valodā runājot, viņam bija
lieliska «uzsēde", viņa kabatās mētājās jachtu sacīkšu medaļas. — Vientulīgs
kā eremits, nemierīgs kā mūžam klejojošs trubadūrs, reizēm skumjš kā sapņo-
jošs dzejnieks, reizēm pļāpīgs kā bezdarbīga sieviete un jautrs kā iemīlējies

dievs, saprātīgs un pavedinošs kā sātāns, viņš atstāj uz ikvienu neizdzēšamu
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iespaidu. Viņa seja vienmēr auksta, ar daudz cietuša cilvēka nicinājuma un

sarkasma izteiksmi lūpās, drūma un gandrīz neglīta, bieži vien pēkšņi pārvērtās
un atdzīvojās aizraušanās brīžos. Šādas sejas kādreiz neprātīgi iemīl sievietes."

Laime vēl, ka ne vīrieši! Ar vārdu sakot, prīmā ideāls frizierzellim, kura fantā-

ziju ierosinājusi „Magazin'u" un Bebutovas lektira.

Raulam līdztekus risinās romāni ar 3 sievietēm, pa starpām vēl viens

otrs flirts, bet beigās viņš, jau ar paģiru nepatiku, apmeklē 3 slēgtus izvirtības

lokālus Rīgā, kur lustējas ārzemnieki un Rīgas cittautiešu bagātnieki. Raulu

stipri satriec viņa mīļākās Rūtas Rautenšildes nāve, viņš sāk redzēt savas

dzīves (izdzīves) tukšumu, redzēt arī darba ļaudis, paanalizē savu juteklisko

dabu, uz laiciņu aizbēg dabas klēpī. Bet atgriešanās vairs nav. Viņš atceras

(romāna beigās) drauga vārdus: «Tici tikai savai pasaulei — savu jūtekļu radī-

tai brīnišķīgai pasaulei!" Viņam riebj visa dzīve, bet skaidrs, ka tas atgrie-
zīsies ■— savā pūderētās mākslas, lētā šika un sieviešu buduāru pasaulē.

Henrijs Moors savā pirmajā darbā — viscaur — uzrāda samērā gludu

stilu, gribētos sacīt, pat izkopšanas vērtas tēlotāja spējas. Ja viņš iemācītos

izšķirt mākslu no pusmākslas, citiem vārdiem — spētu savus «varoņus" skatīt

ar ironiju vai sarkasmu (nopietni tak tādi Rauli vai Seleimani nav ņemami),
varētu no viņa kaut ko cerēt.

Friča Šterna romāns «Mežkungs Peka" (Mūslaiku baroni),

tāpat kā iepriekšējais, rāda uzdzīvotājus un uzdzīvi, tikai reālajā lauku dzīvē

un jau pavisam naturālā skatījumā. Autors sava darba varoņus —- mežkungu

Peku, lauku tirgotāju Svempu, Dzintaru, ārstu Pakalniņu v. c, protams, no-

soda, lai gan viņu nemitīgās dzīrošanas un pļēgurošanas attēlo ar naīvitāti un

tīksmi reizē, kamēr pretī nostādītajam ideālistam, brīvības cīņu dalībniekam

Krūmiņam, atrod tikai tik «svarīgu" programmas punktu kā priekšlikumu
būvēt pamatskolai malkas šķūni, ar ko «ietaupīšot malku ap 25%". Vispār
romānā tikpat kā nav kollīziju, — viss tas sastāv no cita citai sekojošām uz-

dzīves un dzīru ainām: mātes un meitas uzdzīvo reizē, tēvs nav labāks; dzer un

pļēguro vai visa lauku intelliģence; skolotājus, ārstus, zobārstus ievēl tikai

tādus, kas piedalīsies kompānijā. Zīmīgākais ir augstāks ierēdnis Veidmanis,
dižvīra Pekas protektors Rīgā. Nejauku ainu virkne ir šis jaunā rakstnieka

darbs. Bet reizē arī jau kā literātūrā redzēta. Ak jā, tā ir leviņa «Putras
Dauķa" variācija, stipri atšķaidīta, kā jau iesācēja darbs. Varbūt tā norak-

stīta no dzīves, varbūt Pekām v. c. bijuši reāli modeļi. Vispār arī Šterna ro-

māns varētu ierosināt bēdīgas domas par mūsu lauku intelliģences lomu katrā,
kas interesējas par tautas un valsts nākotni. Vai arī sacelt to vareno dusmas,
kas vērīgi raugās, lai lauku sabiedriskos darbiniekus mālē tikai ar cinkveisu

un bleiveisu.

Fricis Šterns, kā rakstnieks, ir vēl tipisks iesācējs — līdz bērnišķībai naīvs

un elementārs, ne kompozicijas, ne stila problēmi tam nav vēl ausuši, bet zi-

nāma vērība un svaiga uztvere viņa acij it kā būtu Romānā daudz drukas

kļūdu, sevišķi pieturas zīmēs; var pat autoru ņemt aizdomās par gramatikas

attiecīgas nodaļas nepazīšanu. Jaunajam autoram būtu ieteicams nelaist turp-
mākos darbus klajā labu laiku un — mācīties.

Jāņa Ķelpes stāsti un miniātūras «Ēnas padebešos" ir

īsti šī autora ceturtā vai piektā grāmatiņa, Ķelpes vārds šur tur manīts, se-

višķi provinces presē. Šis jaunais autors ir savā ziņā oriģināla parādība. Viņš
ir īsti romantiska daba, tikai ārkārtīgi naīva — līdz bērnišķībai. Tik dabīgs,
tipisks un spilgts infantīlisms ir reti sastoapms. Ķelpes ārkārtīgi ele-

mentāros jūsmīgos jaunekļus un jaunavas labi var ņemt par piemēru kāds

freidists psīchoanalizes kursa sēminārā. Apbrīnojami liela naīvitātel Ķelpes
piņģerotiņš ir smelts apmēram no tā paša baseina kā Hamsuna, Kelermaņa,
Jaunsudrabiņa trauki, bet ka viņa ūdentiņš būtu duļķains, to ir grēks sacīt.
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Ķelpes jūsma ir īsta, viņa stils gan pilns truismu, bet ar savu glītumu un tīrību

zināmā mērā pievilcīgs. Ķelpes varoņi mīlē it jauki, jūsmo, arī ņem un atdo-

das, pat cieš" un iet nāvē, bet to visu viņi izdara ārkārtīgi viegli, slīdēdami kā

pieneņu pūkas. Un tas nav īpašs rakstnieka pieņemts skatīšanas veids, bet

kaut kas organisks, jo autors šo elementāro vieglumu sniedz ar gluži nopietnu
seju. Viss viņam, pat drāmatisks nostādījums, iznāk naīvi idillizēts. —Tā vien

liekas, Jānis Ķelpe būs uzaudzis kaut kur provinces vidusskolas literāriskā

pulciņā, kādos sāk dzejot un rakstīt apm. 12 gadu vecumā. Nelaime tā, ka

tur parasti talants tiek atlupināts jau pumpurā un parasti šādā stāvoklī arī

sastingst. Jaunais cilvēks netiek vaļā no pirmā niveau, nepieaug, bet piesa-
vinās zināmu manieri un rīkojas ar to. Jānis Ķelpe, kā šāds garīgi sastindzis

bērns, uzrāda dažas simpātiskas īpašības, ko jau minēju augšā. To dēļ būtu

ļoti vēlams, lai viņš pieaugtu, bet vai tas notiks? Steidzīga grāmatu laišana

klajā uz sava rēķina, sava piekrišana vai pat atzinība provinces vidusskolu jau-

natnē (droši vien, jo te kauls un miesa no viņu kaula un miesas) neliek ticēt.

Bet par «pīti tam, atstāsim vēl vietiņu cerībai uz — brīnumu.

Ir visai patīkami uz beigām kā ceturto aplūkot Arnoldu Burgevicu,
kurš mazajā stāstu grāmatiņā «Nelietīgais mūks" uzrāda ne jau liela,

tomēr noteikta prēzaiķa talanta iezīmes. Burgevics, salīdzinot ar augšējiem

trim, ir jau puslīdz gatavs mākslinieks. Viņam ir tieksme uz leģendāro. Tā

arī pēdējos divus gabaliņus „Ko redzēja sētas logs" un „Zilā sega", kuru saturs,

spriežot pēc pāris aksesuāriem, ir no mūslaiku Rīgas dzīves, jaunais rakstnieks

izvērS tīri patīkamās leģendās. «Sētas logs" uzbūvēts uz ārēji raksturīgā la-

konisko skatīšanu, uz tā paša principa kā Birznieka-Upīša klasiskie «Pelēkā

akmens stāsti". Stāstiņš gluži pievilcīgs. Idejiski svarīgākais temats ir leģen-
dai «Mūžīgais noziedznieks" — par Kristus tiesāšanu; bet tik tiešām šī doma ne-

maz nav tik jauna. «Nelietīgais mūks" ir no 16. g. s. Rīgas dzīves, bet «Teren-

tijs" vispār no viduslaikiem. Šie ir tīri pieņemami stilizēti, pie kam ar atzi-

nību jāmin, ka katram darbiņam ir savs noteikts temats, kas izveļas no stā-

stījuma kā kodols, var jau būt ne sevišķi svarīgs, bet ar laiku, cerēsim, tas

kļūs arī vērtīgāks. Stils Arnoldam Burgevicam saturīgs, lakonisks, bet arī

papelēks. Es negribu ar pēdējo adjektīvu izteikt pārmetumu vai vēlējumos, lai

to grozītu, bet tikai raksturot. Arī pelēkā krāsa kā pamats ir tikpat node-

rīga kā citas, kā tas tik skaidri izredzams glezniecībā. Vispār es uz Šo debi-

tantu (viņa vārds kādreiz manīts periodiskos izdevumos) jau pēc pirmās ne-

lielās grāmatiņas skatos kā uz apdāvinātu iesācēju. Viņa māksla vēl nav ne-

kāda lielā, kā jau sākumā, bet viņš ir uz īsta ceļa. Gan pats no sevis ar

laiku radīsies lielāks plašums saturā, sarežģītākas kompozicijas un izteiksmī-

gāks stils. J. Grīns.

Kārlis Jannau's. Ideālisti

Romāns. Autora izdevums.

So romānu rakstīt pamudinājuši humāni nolūki un pārdomas par cilvēka

sociālās un morāliskās dzīves labošanu. Tā radusies ideja par ideālas saimnie-

cības dibināšanu, un tās vadībai vajaga atrasties īstu ideālistu rokās. Šādus

cilvēkus autors atradis, resp. izdomājis, un tie ir — bijušais rūpnieks Pēteris

Celmiņš un viņa draugs medicīnas doktors Laimonds. Celmiņš likvidē savus

uzņēmumus svešumā, pārnāk dzimtenē. Novērojis tukšo un neveselīgo dzīvi

Rīgā, Celmiņš nospriež savus kapitālus ieguldīt ideālā lauku saimniecībā. No-

pircis vecu un lielu muižu, viņš aicina sev palīgā Laimondu. Arī higiēniskajai

pusei saimniecībā vajaga būt priekšzīmīgai. Nu sākas drudžaina un lieliska

darbība. Pēc nedaudz gadiem muižu ir pazīt nevar. Veco, mitro, cilvēka ne-
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cienīgo kalpu dzīvokļu vietā paceļas glītas un tīrīgas kalpu mājiņas un ap tam

ir jauki dārziņi. Tāpat citos virzienos: uzlabojas darba apstākļi, ietaisa skolas

un lasītavas, nosusina purvus un ceļ sanātorijas, krogi panīkst, ļaužu morā-

liskais līmenis ceļas acīm redzot. Visai apkārtnei šī ideālā saimniecība nes

svētību.

Laimonds gan mirst, bet darbu turpina Celmiņš tikpat enerģiski. Viss vi-

ņam veicas, tikai divi pretinieki vēl turas: ļaužu aizspriedumi un apkārtnes

vecā vācu muižniecība ar savu skaudību un naidu. Lai cīnītos pret vācu neno-

vēlību, Celmiņš atklāti draudzējas ar pareizticīgajiem un pārkrievošanas aģen-

tiem. Viņam izgādā audienci pie varenā Pobedonosceva, lai dabūtu valsts pa-

balstu ortodoksu baznīcas celšanai savā muižā, kauču še tikai daži pareizti-

cīgie. Bet pienāk 1905. gads, un nu nepalīdz arī krievu draudzība. Sākoties

reakcijai, ierodas soda ekspedīcija, nošauj Celmiņu un nodedzina viņa ideālo

saimniecību.

Šinī gadījumā saimniecības aina izdomāta, kauču līdzīgu mēģinājumu ne-

trūkst arī reālā dzīvē. Tagadējos saimniecisko problēmu laikos tā arī rakst-

nieks un zinātnieks izsaka savas ilgi pārcilātās domas. Arī tautas veselības un

morāliskās labklājības kopējiem še laba tiesa, varbūt vēl vairāk nekā tautsaim-

niekam.

Viss tas nu materiāls labs, bet
—

kā padevusies pati romāna celtne? Un

vai jel maz tur vēl atlika autoram spēku romāna celtnei, ja viņam citi nolūki,

ne mākslinieciski? Tad arī jāsaka, ka panākumi še tikai vidēji. Mākslinie-

ciskais līmenis nav visai augsts. īpaši pats svarīgākais — saimniecības izvei-

došanas darbs — vairāk aprakstīts nekā parādīts. Ainas vienmuļas, bez rakstu-

rīguma; lasītājs savu acu prekšā daudz neko neredz, viņam jāpieliek daudz

spēku, lai iedomātos aiz protokola pašu tiesas un nozieguma ainu. Cilvēku tipi,
tiklab pašu ideālistu, kā viņu pretinieku — barona, mācītāja — gan vēsturiski

pareizi līdz pārspīlējumam, bet pārāk stīvi, bez individuālajām īpašībām. In-

teresi modina skats pie Pobedonosceva, bet jo sevišķi 1905. gada notikumi. Re-

akcijas trakošana, lai arī varbūt pārspīlēta, bet tomēr ticama, jo pilnīgi iederas

tai laikā. Un vācu muižnieku sašutumu arī varam iedomāties, ja tikai nepie-
miedzam acis pret latviešu revolūcionāru darbību. Vācu baronu un krievu ka-

zāku rīkošanās Celmiņa muižā un tās apkārtnē katra latviešu lasītāja dvēselē

uzvandīs lielāko sašutumu, bet arī domas: kas latvietim darāms, lai tas neat-

kārtotos, lai svešnieks ar šādiem nolūkiem nespertu kāju uz Latvijas zemes?

A. Goba

A. Saulietis

(Dz. 22. XII. 1869., miris 27. I. 1933.)

Ar šo dzejnieku mums ir zudis cilvēks, kas savā stingrībā bija izcirsts it

kā no pelēka lauku akmens un kam maz būs radniecīgu un līdzīgu. Saulieša

mūža darbs guļ mums priekšā: 15 prāvi Rozes izdoti viņa rakstu sējumi, kuriem
droši vien pievienosies divi vai trīs kopš 1927. gada sarakstīto darbu, starp
tiem ļoti ievērojamā traģēdija „Zauls". Ja caurlūkojam šos sējumus, lasām tos

pēc kārtas, tad pārsteidz vispirms lielā mākslinieciskā gatavība no vispirma-

jiem darbiem (ap 1892.) līdz vispēdējiem. Pie Saulieša nemana nekādu tā

saucamo attīstību ne formā, ne būtībā. Kā gatavs nobriedis mākslinieks viņš
ir ienācis mūsu literātūrā un kā tāds arī aizgājis, ar noteiktiem dzīves un

mākslas ieskatiem, ar noteiktu ierobežotu tēlu un jūtu aploku un pasauli, kas

ir dažkārt neminami dziļa savā dvēseliskā daļā, bet bez tāluma un brīvības

sajūtas. Stingru tikumisku ideālu saites to sagūsta, un dvēseles tīrības prasība
to noslēdz kā lauku māju vientulīgā, miglas apdvestā ziemas klajumā. Tālāk

pārsteidz, lasot Saulieša darbus, viņa mākslas vienmērība, kas dažuviet, sevišķi
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dzejās, kļūst par vienmūļību, jo pastāvīgi mēs redzam gandrīz vienas un tās

pašas ainas, tos pašus cilvēkus (viņu skaits nav liels), kaut arī dažādi nosauktus,

dzirdam to pašu vienmērīgo pantu ritmiku, bez kļūdām, bet arī bez spilgtuma,

un kaut gan lasītājs dažreiz drusku garlaikojas, tomēr viņam ne uz mirkli

nezūd cienība pret šo tik puritāniski stingro aistētu un vārda mākslinieku, kas

nekad nav novērsies no sava reiz uzņemtā ceļa un bezbailīgi nesis tikumisku

ideālu karogu.

Ap Saulieša dzejisko būtību guļ vēl noslēpums. Kaut gan viņš sen kļuvis
lik populārs, ka viņa darbi kā labas valodas un krietnu tikumu paraugi tiek

mācīti mūsu skolās, tak viņš līdz šim nav radis pilnīgu interpretu, savu darbu

pētnieku. Pārāk noslēgta ir viņa māksla paviršiem skatītājiem, rūgtā dzīves

atziņu smeldze padara to nepieejamu tiem, kas no mākslas sagaida izpriecu

un baudījumu. Paviršais lai nenāk viņam tuvu: šī drūmā personība nav priekš

viņa. Kas ir Saulietis? Daudzi ir viņu veduši sakarā ar Poruku, sevišķi ar

Poruka sirdsšķīstajiem ļaudīm, ir zināms, ka arī pats nelaiķis šo dzejnieku ļoti

cienījis, pat dievinājis, tomēr —
kā viņa rakstījumi par to liecina — arī visai

maz sapratis, jo Saulietim trūkst Poruka gara universālitātes, vieglās un reizē

caururbjošās visu jautājumu risināšanas spējas. Tālāk mēdz Saulieti pieskaitīt

pie nedaudzajiem mūsu literātūras kristīgajiem rakstniekiem, kas kristīgo
ideālu ņēmuši par savas darbības vadošo pavedienu, un no virspuses raugoties
tiešām var teikt, ka Saulietis nekad nav novērsies no šīm mācībām, visur tās

uzskatīdams par cilvēku attiecību un darbības mērauklām. Bet daudzos viņa

darbos, sevišķi baigi varenajā «Veļu tiesā", izlaužas tik pagāniska pasaules
izjūta ar tik daimonisku spēku, ka visa kristīgā lēnprātība aizput kā pieneņu

pūkas. Katrā ziņā Saulietis nav maigais kristīgais piedevējs, bet bargais tie-

sātājs arī citos savos darbos. Viņš stingri un nenovērsīgi prasa, lai tikums un

likums tiktu piepildīts līdz galam. Līdz ko cilvēks klūp vienā vietā, viņam tiek

uzmesta it kā neredzama cilpa, kas to velk bojā ejai pretim, un ja reizēm tam

arī izdodas no tās atsvabināties, tad viņš ir iekšēji un ārēji salauzts un rezignēti
aiziet vientulībā. Tomēr šie klupēji Saulietim kaut kā dvēselīgi īpaši tuvi, un

viņš ar sevišķu mīlestību izseko viņu nelaimes gaitām. Tāds ir nelaimīgais
ķēniņš Zauls Saulieša lielākajā darbā: smagas atbildības un likteņa apkrauts,
priesteru atstumts, Dieva atmests, viņš līdz galam nostaigā savu nolemto gaitu
un zina, ka par viņa pūlēm un lieliem taisnīgiem darbiem viņam nekad nenāksies
tā pateicība, kas laimīgam, tautas apgavilēlam, meiteņu aplidotam zēnam Dā-

vidam. Arī Saulieša labie, sirdsšķīstie cilvēki, kas nav klupuši, ir pilni ar savā

ziņā nežēlīgu neiecietību un arī tiem dzīve patīk vairāk vientulībā un noslēgtā
savrūpībā nekā ļaudīs. Dažreiz viņi tā ir vīlušies dzīvē un cilvēkos, ka kļūst
par vairāk vai mazāk atklātiem cilvēku nicinātājiem un mizantropiem. Tāds

ir, piemēram, namdaris Māris Valks traģikomēdijā «Nepilnīgais". Ja Saulietis

arī pieskaitāms kristīgiem rakstnekiem, tad viņš pielīdzināms tiem varenajiem
viduslaiku mūkiem, kas savu pagātnisko dabu spēj savaldīt tikai klosterī pastā-
vīgā lūgšanā un sevis mocīšanā. «Kungs, pasargi mani no ļauna", tā varētu

sacīt visi Saulieša varoņi.

No otras puses mēs redzam Saulieša dzejā izpaužamies lielu žēlumu un

maigumu pret vārgajiem, apspiestajiem, pret tiem, kas nespēj atbildēt, ne aiz-

stāvēties: pret mātēm, ko dēli aizmirsuši, pret nabagiem un vientiešiem, pat

pret sašautiem meža kustoņiem. Un rakstnieks, kas visu laiku tika dēvēts par

konservātīvu un reakcionāru, neko tā neieredz kā pārāk paēdušos, bagātos,
pilnībā aizmirsušos cilvēcību, pārāk pozitīvos, kas visu iekārto racionāli. Kalps
viņam bieži ir cēlāks par saimnieku, nabags — par bagātnieku. Pilsēta vispār

viņam derdzas, un sevišķi tipiskais aprobežotais pilsonis ar savu madāmu, kas

cilvēkam tikko uzmet skatu, bet kāda suņa vai kaķa dēļ gatava celt kājās veselu

kvartālu. Saulieša valoda ir maigi silta, kad viņš stāsta par saviem iemīļotiem
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sirds varoņiem, tā ir drūmi spēcīga un tumša, kad viņš pieskaras lepnajiemklu-

pējiem, kaislību pilnajiem traģiskiem raksturiem — Zaulam, Pilātam, vecajam

Režģim „Veļu tiesā", tā kļūst sarkastiski asa un dzēlīga, kad viņš apkaro «laik-

metīgas" parādības («Revolūcija Prātaiņos"). Pavisam īpatnējs ir Saulieša hu-

mors, lai gan tam trūkst smieklu viegluma un gaišuma.
Neviens cits tā kā Saulietis nav notēlojis latviešu cilvēka savrūpības un

vientulības tieksmes, rakstura cietību un lepnumu un sirds maigo jūtību, vieglo

ievainojamību. Viņa cilvēki ir tikai ārēji kā no dzelzs un akmens, skarbi un

pārliecīgu tuvību atvairoši, iekšēji tie trīzuļo jūtās, ir sensibli un kā mimozas

saraujas no katra pieskāriena. Un tāda ir vairumā latvieša daba, un tāpēc
Saulietis ir īsti latvisks dzejnieks. Ja viņš tēlo lauku sētu, tad tā bieži atrodas

purva malā, nesaules zemē, kādā meža kaktā; ar šo paņēmienu viņš pasvītro
latviešu nošķirtību un reizē savas mākslas drūmo raksturu. It kā bezcerīga

miglaina ziemas diena un tumša dievaiņu nakts gulstas pār pasauli, kur tikai

kā retas tālas uguntiņas atmirdz tīras sirdis.

Saskaņā ar šo savas mākslas būtisko raksturu arī Saulieša stils ir emocio-

nāls, smalki niansēts, pārsvarā ar drūmu jūtoņu piesātināts. Saulieša pretstats
stila ziņā ir Blaumanis, kas mīl skaidrību, plastiku, caurgaismotu izteiksmi,

Saulietis turpretim ienes dabas priekšstatos jūtoņu, nokrāsas un noskaņas,

viņš rada ap priekšmetiem gaisotni, kas atbilst tēlojamo cilvēku dvēseles grūt-

sirdībai, vientulībai un konfliktiem. Un šai ziņā viņš tiešām liels meistars: no

viņa stāstiem paliek drīzāk atmiņā šī kopējā dabas un cilvēku noskaņa nekā

atsevišķi tēli.

Saulieša māksla var nebūt tuva tagadējam cilvēkam, viņa var nebūt

«modē", kā tā arī nekad nav bijusi, bet viņa nes sevī būtiskas un formālas

pašvērtības, kuras nekāda mode, ne laiks nevar pārmainīt un sadragāt. Šis
rakstnieks mums devis noslēgtu, pašauru pasauli un pilnīgi gatavu mākslu.

Jānis Veselis.

Fricis Adamovičs

(dz. 18. janv. 1863, mir. 19. febr. 1933.)

Priekš viena mēneša Fricis Adamovičs svētīja savu 70. dzimšanas dienu,
50 gadu rakstnieka un 45 gadu skolotāja darba svētkus. Toreiz viņa harmo-

nisko personību un darbu aplūkoja visa prese. Viņa nesen iznākušo lielāko

orīģināldzeju un tulkojumu krājumu «Rudens ziedi" apskatīja Pēteris Ērma-

nis «Daugavas" pagājušā burtnīcā. Nu vēl dažus vārdus viņa piemiņai.
Fricis Adamovičs no Dundagas kalpa zēna bija izaudzis par ļoti augstas

garīgas kultūras cilvēku. Viņa raksturīgākās īpašības bija — godprātība, vien-

kāršība, sirsnība, apzinība darbā, kautrība, smalkjūtība v. t. t. Viņš nebija
apbalvots lielākām radītāja spējām, bet dziļi mīlēja mākslu un zinātni, uzcī-

tīgi sekoja visam jaunam un nebūt neatrāvās, ja kur varēja pielikt savu mei-
stariski ievingrināto roku. Šķiet, tulkodams cittautu klasiķus, viņš ikdienas

savā garā atjaunojās, cēlās līdzi lielākajos augstumos. Laikam nevarēs atrast

otra septiņdesmitgadnieka, kurš tik jauneklīgi ieinteresēti sekotu jaunākajai
rakstniecībai, žurnāliem, dzīvi un iecietīgi spriestu par to un vienkārši prie-
cātos. Mīļš un akurāts viņš nāca un gāja, atgādinādams kādu garīgu pulk-
steni.

Ar saviem klasiķu tulkojumiem, kas visai tuvi oriģināliem un rāda ne-

vainojamu latvisku valodu, Adamovičs cēlis sev izturīgu piemiņu mūsu rak-
stos. Atceros, cik uzmanīgi un ar vissmalkāko nojautu viņš izšķīra dažu sino-
nimikas jautājumu. Stāstīja, ka dažreiz vakarā, tulkojot, nevarējis atrast

īstā vārda, bet no rīta vārds bijis rokā; domāja, ka tas radies nakti zem-

apziņā. Uz visiem laikiem viņa Šekspira, Krilova, Puškina, Ģētes v. c. tulkojumi
paliks kā apzinīgas tulkošanas paraugi.
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Adamoviča mācības grāmatas pamatskolai ģeogrāfijā un dabas zinātnēs,
kas jo plaši izplatījušās, pieder pie latviešu vislabākajām mācības grāmatām.
Tur nav ne vārda par daudz un ne vārda par maz. Taisni apbrīnojama
autora māka sakoncentrēt, skaidri izteikt daudz satura. Ka šis Adamoviča

lakonisms, šī klasiskā izteiksme latviešu skolēniem pirmos skolas gados ieiet

miesā un asinīs, par to jo sevišķi jāpriecājas. Tā ir pretinde tagadējai daudz-

un liekvārdībai, paviršībai un fražainībai. Viņa absolūtā apzinība parādījās
arī iekš tā, ka jaunos šo grāmatu izdevumos tas uzmanīgi laboja satura un

izteiksmes pēdējo sīkumu: tur pārgrozīja statistikas datu pēc jaunākām skai-

tīšanām, tur pārmainīja sinonimu v. t. t. Atceros, ģeogrāfs Fricis Dravnieks

uzrādīja (grāmatiņā «Lielupe") jaunus datus par Lielupes pieteku virzieniem

un gultnēm. Adamovičam tas ļoti patika, bet reizē arī nebija miera, ka viņa

ģeogrāfijas grāmatu kartēs ir nelielas kļūdas; kā viņš gaidīja, ka nākošos iz-

devumos tās varēs novērst! Adamoviča rūpība un apzinība arī ģeogrāfijā un

dabas zinātnēs tam ne uz brīdi neļāva sastingt, kā tas jo bieži novērojams
pie viņa vecuma darbiniekiem. Viņš nevarēja nesekot visām svarīgākām pār-
maiņām šinīs zinātnēs. Jaunākā literātūrā, gada grāmatu visjaunākie izde-

vumi, žurnāli, — tas viņam bija taisni nepieciešams. Arī šinī ziņā viņš at-

gādināja skaistu chronometru.

Ja Fricis Adamovičs būtu raksturojams tikai pāris vārdiem, es izvēlētos:

darba un dziļas kultūras cilvēks. Viņš bija no tā paša dun-
dzinieku pudura, kas devis jau vairākus darba kalnu gāzējus: Fricis Adamo-

vičs ir tālāks vai tuvāks radinieks Kr. Baronam, E. Dīnsberģim, prof. L. Ada-

movičam.

Fricis Adamovičs nebija ne ģēnijs, ne tautas vadonis; tādiem kā viņš
nekad tauta neuzgavilē, nesviež tos sajūsmā gaisā. Viņus cienī un mīlē. Un

nevar iedomāties, ka kāds varēja Frici Adamoviču pazīt un necienīt vai ne-

mīlēt. Pilnu atzinību viņa harmoniskajai, gaišajai personībai un viņa pastrā-
dātajam darbam priekš viena mēneša nodeva visa mūsu kultūrālā sabiedrība,
visa prese. Laimīgs un kautrs viņš saņēma šo atzinību. īsti labi un pareizi

viņu noraksturoja Alfr. Goba «Jaunākās Ziņās" par labieti, latvisku gara

aristokrātu.

Friča Adamoviča paveiktais darbs ir īsti tāds, ka tas pats no sevis ieveļas

par drošu stūrakmeni latviešu kultūras ēkas Ne virsotne, bet stūr-

akmens, kādu sākumā visvairāk vajadzīgs. Taisni Adamoviča tipa kultūras

darbinieki visvairāk vajadzīgi, to mums vismazāk, kamdēļ viņa pēkšņā atrau-

šana jo sāpīgi sajūtama. Ar saviem septiņdesmit gadiem viņš bija vēl fiziski

mundrs un garā jauneklīgs. Varbūt arī dažs labs viņa sencis vingri vadīja
arklu līdz vecuma galējai robežai un tad krita uz vagas.

Lai viņam mūžīga piemiņa tautā.

J. Grīns.

Kara literātūra

Vēl nesen lasošie cilvēki turēja pie acīm mutautiņus, lai gaužās asaras ne-

appilinātu Remarka romānu «Rietumu frontē bez pārmaiņām". Arī latviešu

recenzentu stingrās un redzīgās acis nebija palikušas sausas; savos pārsprie-
dumos viņi vienprātīgi izcēla taisni grāmatas saraudināšanas spēju: «vārdi, kas

sadzen acīs asaras," teica viens; «asaras spiežas lasītāja kaklā," pārlaboja
otrs. Recenzentu un lasītāju raudāšanai bija divējādi cēloņi. Vispirms, viņi

šņukstēja, iedomājoties kara šausmas un «kara politikas šausmīgo absurdu".

Otrkārt, tās bija arī prieka asaras, jo nevarēja taču būt šaubu, ka šitāda grā-
mata ir «nākotnes miera nodrošinājums". Tiešām, kas gan, tādas briesmas sa-

lasījies, vairs ies karot?
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Bet tā ir sena pagājība, jo viss tas notika 1929. gadā. Pa šo laiku ir noti-

kušas brīnišķīgas pārvērtības, un tagad it visi zina to, ko pirms trīs četri ga-
diem zināja nedaudzi, proti: 1) ka Remarka romānam nav nekādas mākslas

vērtības, 2) gandrīz nekādas dokumentāriskas vērtības, 3) ka labākās vietas

stipri atgādina Dorželēsa, Diamēla, Barbīsa kara rakstus, kas iznāca 10 gadus

agrāk, 4) ka šīs labākās vietas nav, diemžēl, vienkārši norakstītas, jo tad tās

būtu baudāmas, bet atstāstītas paša Remarka stilā un izpratnē, pievienojot ne-

pieciešamo raudulību un refleksijas dienas avīžu garā un līmenī. Par retajiem

pārdrošniekiem, kas to sacīja jau priekš pāris gadiem, toreiz ar sirsnīgu nožē-

lošanu paraustīja plecus; tagad, turpretim, ļaudis brīnās, kāpēc agrāk nav re-

dzējuši tik vienkāršas un skaidras lietas. Par Remarku pašlaik nemēdz vairs

runāt, un sevišķi diskrēti šķiet palikuši tie iekš- un ārzemju literāti, kam vēl

nesen asaras spiedās gan acīs, gan kaklā. Līdz ar to radušās tādas kā šaubas,

vai tiešām Ulšteina izreklāmētais romāns nodrošinās pasaules mieru.

Par to šaubās, bet nešaubās vis, ka literātūras darbs vispār var mieru no-

drošināt. Remarka ražojums izrādījies niecīgs un nevarīgs; — būs cits, liels

un varens, tas to iespēs. No kara romāniem un kara filmām miera draugi vēl

joprojām sagaida lielas lietas. Tāpēc arī viņi visjūsmīgāki apsveic katru jaunu

grāmatu, kur aprakstīta šaušana, spridzināšana, duršana, nosmacēšana, dedzi-

nāšana, badā mērdēšana un citas ne mazāk jaukas lietas. Tautu savienība pat
taisoties uzņemt „pretkara" filmu, kur visas šīs būšanas mēs varēsim redzēt

pašu acīm un dzirdēt pašu ausīm. Jo šie labi domājošie ļaudis tic, ka mums

vajag pierādīt kara ļaunumu, un tad mēs vairs nekarosim.

Tas nu būtu lieks darbs. Nevienam laikam taču nebūs lielu illūziju par

karu. Neviens laikam nedomās, ka frontē kareivji tikai krietni izēdas, izdze-

ras un atpūšas no ģimenes nepatikšanām un rūpēm. Bet ja nu visi it labi zina,
kas viņus tur sagaida, ja visi jau vienmēr zinājuši, ka karš ir nāve un šausmas,
tik pat labi priekš simts un tūkstoš gadiem, kā tagad, izlasot kara romānu un

redzot kara filmu, —
vai tad nav mazliet smieklīgi piešķirt jebkādu nozīmi

„kara briesmu" rādītājiem? Viņi nepadara mūs ne par matu miermīlīgākus.
Gluži otrādi: viņi padara savus skatītājus un lasītājus kareivīgākus, tiem iepatī-
kas kara šausmas. Tas nenozīmē, ka viņi visi tūlīt gribētu skriet viesuļugunī,
nebūt nē, bet viņi ar lielāko prieku noskatīsies, kā citi to dara. Pēc pirmās

kara filmas viņi naktī no miega trūksies augšā, bet tomēr ies arī uz nākošo, un

tad neizlaidīs vairs nevienu, kur var redzēt kritušus un ievainotus, vispār, «lie-
tas, kuras uzskatot, asinis sastingst dzīslās." Tāda asiņu stindzināšana, galu

galā, liekas diezgan patīkama padarīšana. Brīnišķīgā kārtā taisni pācifisti sa-

vai dzīvības sulai jo bieži uzliek šo pārbaudījumu: kas gan čaklāk okšķerē kara
romānus un atmiņas? kas cītīgāk tos lasa? kas stingrāk prasa reālismu un

sīkumainību šo skumjo lietu tēlojumā? Ja nu tiešām kara šausmas iedvestu
tādu riebumu, tad taču pietiktu ar vienas reizes redzējumu — kas gan vēl ies

meklēt jaunus un atkal jaunus nepatīkamus pārdzīvojumus?
Bet tā jau ir tā lieta, ka kara grāmatas, attēli, filmas neierosina nepatīka-

mas, bet drīzāk jau patīkamas sensācijas. Kādēļ? Tur ir vairāk iemeslu. Pirmo

zināja jau Boalo (Boileau), sacīdams:

„I1nest pas dc serpent ni dc monstre odieux

Qui, par l'art imitē, ne puisse plaire aux yeux."

Pa šiem gadu simteņiem mākslā šis tas mainījies, bet ne šī patiesība. Labs

kara romāns, mākslinieka rokas rakstīts, liek mums pārdzīvot šausmas un dī-
vainu baudu, slikts romāns, reportāža — ne šausmas, ne baudu. Aistētiskā

bauda savijas ar šausmām cieši kopā, nešķirami, tie ir apskāvušies kā mīlētāji,
nāve, asinis un mokas nu mūs drīzāk pievelk, ne atbaida. Pievelk jo vairāk

tādēļ, ka asiņainas ainas un notikumi jau paši par sevi allaž valdzinājuši cii-
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vēkus. Viņiem patīk labi krietni izšausmināties: to taču zina katrs avīžnieks

ar savām kriminālchronikām un katrs lubu izdevējs ar saviem briesmu romā-

niem. Tas esot atavisms te izpaužoties cilvēku zemākie instinkti. Varbūt.

Ja cilvēka dabu nosaucšā, vai tā, no tam viņa nemainās. Bet var arī būt, ka te

ir kaut kas vairāk par «zemākiem instinktiem", vai pat kas gluži cits. Vismaz

dzīvnieku valstīs nav pazīstams neviens lopiņš ar brīnišķīgo instinktu — noska-

tīties, kā otrs mirst. Nogalināt pašam —tā būtu cita lieta. Bet ja nu taisni

cilvēki izrāda tik lielu interesi pret savu līdzcilvēku nostmiršanu, visnotāļ var-

mācīgā nāvē, tad tas var būt arī tamdēļ, ka nāve tomēr ir diezgan ievērojams
notikums mūsu mūžā, notikums, kas mudina uz dažādām pārdomām un izjūtām,

notikums, kas mūs pievelk un neļauj aizsargāties, kaut arī mēs to gribētu, noti-

kums, ko galu galā ir drausmi, bet tomēr patīkami vērot. Tas būtu puslīdz sa-

protams. Mazāk jau saprotama savādā vēlēšanās, ko iedveš kara romāni: pa-
šam pieiet gluži tuvu klāt savai nāvei, doties briesmās. Ja bailes nelīdz-

svaro šo dziņu, tad labi domātais „kara šausmu tēlojums" var izvērsties par
sekmīgu savvaļnieku vervētāju. Ja kāds pācifists uzņem tik natūrālisku kara

filmu, ka viņam pašam mati gaisā vien ceļas, un ja nu viņš iedomājas atbaidī-

jis vismaz jauno paaudzi no kara, tad viņš ļoti slikti pazīst cilvēku dabu.

Briesmas var atbaidīt sievietes, kurām karā tā kā tā nav jāiet, un nelielo abso-

lūti nekareivīgo vīriešu procentu, kurš tā kā tā centīsies no kara izvairīties.

Tā tad, visu kopā saņemot, mums šķiet, ka literātūrai un citām mākslām

nav it nekādas nozīmes miera nodrošināšanā. Mēs pat teiksim, ka katrs māk-

slas ziņā vērtīgs darbs, kas attēlo karu, aicina mūs piedalīties nākamajā. Tas

mūs pieradina pie šausmām, ja jau jums patīk šis vārds, tas pamodina mūsu

interesi pret nāvi, tas liek jau iepriekš izbaudīt dzīvības briesmu skaistumu.

Ja turpretim kara tēlojums mākslas ziņā nav vērtīgs, ja tas ir tendenciozs ra-

žojums, tad to vispār nemēdz ievērot, vismaz ilgi nē. To sagaida Remarka ro-

māna bēdīgais, bet visai pamācošais liktenis.

Jā, lasītāj, mums būs jāapskatās citi miera nodrošinātāji. Literātūrai šis

darbs lāgā neveicas. Taisnību sakot, viņa arī nemēģina vairs to darīt. Jo ar

gadiem gandrīz katrs iemanto tādu kā gudrību, tādu kā rezignāciju. Un kuro

gadu jau literātūrā nav miera apustule? Nu viņa redz, ka viņas vārdi nav kri-

tuši auglīgā zemē, vai arī — vēl ļaunāk! — krituši auglīgā zemē un devuši pa-

visam citādus augļus, kā cerēts un gaidīts. Citi dusmojas uz valstsvīru nelaba-

jiem nodomiem un negribēšanu nodibināt miera valstību, bet aizvienu vairāk

rodas arī rakstnieku, kas redz, ka karu nenovērstu pat ne valstsvīru vienprātība,
kā to nenovērstu un nenovērsīs it nekād vara, ka karš nebeigsies nekad. Dor-

želēss sacīja jau 1919. gadā, tikko no kara pārnācis: „Allons, il y aura toujours
dc guerres, toujours, toujours. .." Bet viņš, liekas, vēl tomēr klusu cerēja. De-

smit gadu vēlāk Andrē Siarēss (Suarēs), kas gan arī ir daudz dziļāks domātājs,
vairs necer neko: karam ir jābūt un karš būs, mēs to varam negribēt, mēs va-

ram protestēt, bet mēs neizbēgsim no tā. Jo tas taču ir dabas likums. Tas ir

arī tautu likums. Kas gan grib karu? Neviens. Kas gan grib slimības? Ne-

viens. Bet mēs nevaram iznīcināt slimības. Nāvi ne tik. Nu, jā, nāve, slimī-

bas, tās nav atkarīgas no mūsu gribas. . . Tā jau ir tā kļūda, ka karu mēs iedo-

mājamies atkarīgu no savas gribas, bet tā ir illūzija.

Šitādi vārdi lasītājus aizvaino, un tāpēc laikam neviens neprasīs Nobeļa

prēmiju Siarēsam, kamēr veiklajam, bet niecīgajam Remarkām to mēģināja gan

izdabūt. Jo lasītājs vispār nevēlas dzirdēt, ka pasaule būtu kaut kas, ko viņš
vai vismaz viņa bērni un bērnu bērni nevarētu panākt. Atsvabināties no slimī-

bām? Kāpēc nē? — medicīna taču progresē. Uzveikt karu? Pācifisma kustība

taču aug augumā, un ja vēl miermīlīgi noskaņotās proletariāta masas tā stingrāk

uzstātos, kāpēc lai kari nebeigtos? Nabadzība? Nieka lieta — ar to tiks galā
sociālā likumdošana, ļaunākā gadījumā pārveidos visu sabiedrības iekārtu. Kāds
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sevišķi dumjš amerikānietis, Mulfords, kas tulkots arī latviski, acis nemirkšķi-
nādams pat pasludināja, ka arī no nāves mēs izbēgsim, ja arī ne tūlīt, tad vis-

maz pēc gadu tūkstošiem. Taču pēdējais jautājums ļaužu vairumu interesē vis-

mazāk, jo tiem jau tā padomā cita dzīve. Protams, tik optimistisku un paš-

paļāvīgu lasītāju vidū nav nekāda ērtā dzīve tiem, kas nevar apsolīt pat ne nieka

karu likvidēt. Tomēr viņi turas dūšīgi. Renē Kentons (Cjuinton) gāja pat soli

tālāk: viņš ne tikai atzina kara nenovēršamību, bet lūkoja to attaisnot, izskai-

drot, pierādīt viņa loģiku. Politiķi un sociologi to bija darījuši jau reižu rei-

zēm. Rakstnieks līdz šim mēdza uzstāties tikai miera eņģeļa lomā. Glaimojoša

loma, nav vārdam vietas, taču bez nozīmes un panākumiem. Tā kā varbūt nav

nemaz tik slikti, ja rakstnieks beidzot liek pie malas tik ilgi vēcināto palmas

zaru. Un ja nu viņš ieguvis paskumjo atziņu, ka «vienmēr būs kari, vienmēr,

vienmēr," tad nav nemaz tik slikti apskatīties, vai kara briesmām, šausmām,

necilvēcībai v. t. t. nelīp klāt arī kāda kripatiņa labu lietu.

Sakarā ar to man šaujas prātā Napoleona galminieka Kolenkūra (Caulain-

court) dienas grāmata, ko priekš gadiem pieciem sešiem nez' kādos bēniņos bija

sameklējis ~Revue des deux Mondes". Man iespiedušies atmiņā viņa dziļie un

savādie vārdi, ka nekad un nekur franču tautas cēlsirdība neesot izpaudusies
tik spilgti, kā atkāpjoties no Krievijas 1812. gadā. Ne vienu reizi vien viņš esot

redzējis, ka izbadējies kareivis, kam pēc ilgas meklēšanas un ar dzīvības brie-

smām izdevies sadabūt gabaliņu maizes, atdod to ceļmalē nokritušam pusmi-
rušam virsniekam vai biedram. Ir tik daudz runāts, ka karš padarot cilvēkus

ne tikai par zvēriem, bet pat par lopiem, un ir aizmirsts, ka taisni lielas brie-

smas, liels posts, liela nelaime spēj izcelt un noslīpēt labākās cilvēka tikumiskās

īpašības. Kolenkūrs no sava 100 gadu attāluma to atgādina. Bet to atgādina
arī gandrīz vai visi, kas piedzīvojuši un aprakstījuši Pasaules karu.

Tik daudz lai būtu par tikumiskiem ieguvumiem. Tiem mēs varētu pie-
vienot arī varonību, kaut gan par to mūsu dienās nemaz vairs nemēdz runāt,

it kā tā būtu lieta, no kuras īstam miera draugam jākaunas un kuras esamību

un iespējamību labāk pavisam apstrīdēt. Ja rastos kāds cilvēks, kam būtu pa-
tika lēkt acīs savam kaimiņam un kas rakstītu kara apoloģiju, tad arī viņš va-

rētu būt daiļrunīgs. Ak, viņš varētu pat izlietāt patosu un, piemēram, saukt:

Vai gremošanas fizioloģija neatrastos uz jo zemas attīstības pakāpes, ja vācie-

šiem nebūtu kara laikā bijis jābadojas un vācu zinātniekiem jāpiegriežas taisni

šiem jautājumiem? Vai maz varētu runāt par racionālu slāpekļa iegūšanu, ja
Vācija nebūtu piedzīvojusi blokādi un ja viņai nebūtu bijis jāgādā šaujamais
materiāls no. . . gaisa? Un kas būtu no mūsu medicīnas, ja mums nebūtu

«Handbuch der ārztlichen Erfahrungen im Weltkriege" savos deviņos impozan-
tajos sējumos? Un jūs vēl runājat, ka kara laikā kultūras dzīve apstājoties!

Varu iedomāties, ko jūs atbildētu šim nekauņām. Ar drebošu balsi jūs
viņam atgādinātu, ka visi šie astoņi sējumi, un slāpeklis, un gremošanas fizio-

loģija neatsver vienu vienīgu kritušu karavīru un raudošu atraitni līdz ar bēr-

niem. Un tas ir pareizi tanī ziņā, ka tie ir nesalīdzināmi, dažādu katēgoriju
lielumi, un tur par atsvēršanu vai neatsvēršanu labāk vispār nerunāt.

Man liekas, uz tādu zeltamuti jums nevajadzētu pārāk dusmoties. Jo ja
jau no kara mēs vaļā netiksim tā kā tā, tad taču prātīgāk un labāk paturēt acīs

kara priekšrocības. Vajag būt diezgan nelāgi ap dūšu tādam vīram, kas pie-
rādījis sev un citiem „kara nejēdzīgo aplamību", kas karā redz tikai slaktiņu un

citu neko un kam nu beidzot smuki un vienkārši jāmaršē uz fronti. Un nemaz

nešaubaities: tas brīdis pienāks! Tad jau labāk atvērt acis platākas un ierau-

dzīt, ka karš — nerunājot nemaz par viņa dziļāko nozīmi
—

vienmēr bijis ari

cilvēka cēlākā gara izpausme, tur cilvēks mācījies uzvarēt nāves bailes un zie-

doties citiem. Tāpēc jau arī karš allaž valdzinājis un pievilcis visāda veida
māksliniekus. Un ko karš nozīmē ne cilvēkam, bet tautai, to arī nebūtu visai
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grūti redzēt: jau Anatols Franss teica, ka tikai ar kariem un karos veidojoties
un stiprinoties tautas, ne tikai politiski, bet galvenā kārtā garīgi.

Juris Vidiņš.

Alfrēds Adlers. Psīcholoģija un dzīve

Visparsaprotams ievads individuālpsīcholoģija. No angļu valodas tulkojusi
E. Turkina. Latvijas Skolotāju Savienības izdevums.

Adlera individuālpsīcholoģija stāv ļoti tuvu Freuda psīchoanalizei. Līdzīgi

psīchoanalizei, arī individuālpsīcholoģija cēlusies no medicīnas, proti no psīcho-
patoloģijas, līdzīgi psīchoanalizei individuālpsīcholoģija nodarbojas ar cilvēka

psīchiskās dzīves analizi, un to abu tuvākais praktiskais mērķis ir cilvēka

saslimušas psīches dziedināšana. Bet kamēr nu psīchoanalize mēģina šos psī-
chiskos saslimšanas gadījumus un cilvēka izturēšanos vispāri izskaidrot gal-
venā kārtā kā apslēptu dzimumdziņu darbības rezultātu, tikmēr individuāl-

psīcholoģija to pašu mēģina izskaidrot kā i n f c r i o ritāte s, t. i. mazvērtī-

bas, un superioritātes, t. i. pārākuma, izjūtas rezultātu. Visi cilvēki,

lūk, pēc Adlera domām, tiecas sevi savā apkārtnē kaut kā izpaust, tiecas pie-

pildīt jau agrā bērnībā uzstādītu „ideāltēlu", «prototipu". Ja nu šī kāda cilvēka

tieksme tiek kaut kā no apkārtnes, vai arī paša šī cilvēka īpašību dēļ, kavēta,

tad, lūk, šādā cilvēkā rodoties savas māzvērtības izjūta. Šāds cilvēks tad, pēc
individuālpsīcholoģijas mācības, sāk atrauties no sabiedrības, sabiedrības la-

bums tādu vairs neinteresē, un viņa dzīve pamazām novirzās sabiedrībai nede-

rīgā virzienā. Šādos gadījumos mazvērtības izjūtu ļoti bieži nomaina tās, sa-

biedrībai ne mazāk nederīgs, pretpols — pārākuma izjūta, kas augstāk minēto

novirzīšanos vēl pastiprina. Šīs izjūtas, pēc individuālpsīchologu domām, lie-

lākā vai mazākā mērā nav svešas nevienam cilvēkam. Vēl vairāk: taisni šo

inferioritātes un superioritātes izjūtu pretešķībās pastāvot visa cilvēka psīchi-
skās dzīves dinamika. — levadīšanai šai uzskatā tad nu arī šī grāmata ir do-

māta. Tā sākas ar psīcholoģijas un dzīves attiecību raksturojumu, kurā autors

uzsver, ka nepieciešams psīcholoģiju saistīt ar konkrēto dzīvi, ar visu totālo

cilvēku. Tāļāk autors runā par mazvērtības, resp. pārākuma izjūtas izcelša-

nos, par dzīves stilu, par pirmām atmiņām, par nostājām un kustībām, par

sapņu nozīmi, par grūti audzināmiem bērniem, par kopības jūtām un sadzīves

problēmām, par mīlu un laulību, par seksuālitāti un seksuālo problēmu. —

Kā redzams, šai grāmatā aizkārti daudzi joprojām akūti temati, saprotams —

augstāk minētā individuālpsīcholoģijas pamatuzskata apgaismojumā. Šo ap-

gaismojumu, līdzīgi tam, kā tas ir ar psīchoanalizes psīchisku faktu apgaismo-

jumu, varam varbūt uzskatīt par pardaudz vienpusīgu, daudzā ziņā nepietie-
koši pamatotu, tomēr, man šķiet, nav iespējams noliegt, ka tanī slēpjas arī

daudz patiesības. Tāpēc interesentiem ir vērts ar šo mācību un šo grāmatu

iepazīties. Gustavs Jurevičs.

„Jaunais zinātnieks"

Nr. 11. Fr. Dravnieks. Lielupe. Nr. 12. J. Delle. Venta un Abava. Nr. 13.

M. Sams. Latviešu jūras zvejnieki. A.-S. Valters un Rapa izdevumi.

Fr. Dravnieka «Lielupe" ir viena no visinteresantākām grāmatām

jaunākajālatviešu ģeogrāfijas literātūrā. Viņš dod daudz vairāk nekā virsraksts

sola: ne tikai ziņas par Lielupi vien, bet arī par šīs upes baseinu un ūdens no-

teci sakarā ar nokrišņiem, zemes virsu, ģeoloģiju, mežiem, purviem, ezeriem,

un svarīgākajām saimniecības nozarēm, kā labības un cukurbiešu audzēšanu,
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ķieģeļu rūpniecību v. t. t. Šī grāmata ir patstāvīgu pētījumu rezultāts, jo Fr.

Dravnieks Lielupi pats apstaigājis, uzjēmis daudz raksturīgu fotogrāfiju un

sniedz dažas jaunas ziņas, kādu nav par Lielupi nevienā līdzšinējā grāmatā.
Devis vispirms vispārīgas ziņas par baseinu, autors apskata ūdens daudzumu,

kas notek pa Lielupi uz jūru. Pieliktā augstumu karte rāda, cik mazā mērā

Lielupes zemums paceļas pār jūras līmeni: pie Valguntes upes līmenis tikai 1 m,

pie Slokas 0,6 m, pie Majoriem 0,4 m, bet Lielupes gultnes dibens jau

pie Emburgas ir 2,5 m zemāks par jūras līmeni, pie Jelgavas 6—7 m, pie Slokas

vēl vairāk: dziļākajā vietā pat 25 ml Niecīgais straujums un zemie krasti ir

par cēloni plūdiem pavasarī, ilgā lietū arī vasarā un rudenī. Tad Lielupe sa-

sniedz līdz 4 km platumā, un upju un pieteku satekas pārvēršas par plašiem
ezeriem. Plūdus raksturo skaisti attēli. Visvairāk jauna sniedz nodaļa par

kanāļ i c m. Še ir ziņas, kas nav vēl atzīmētas ne sienas kartēs, ne skolu

atlantos. lecavas gaita ir mainījusies. Tā neietek vairs Lielupē pie Ozol-

muižas, 4 km lejpus Jelgavas, bet pie Garozas kroga, 14 km augšpus Jelgavas.
Priekš kādiem 40 gadiem, lai nosusinātu valsts mežus, izraka 1,6 km garu ka-

nāli no lecavas upes uz Garozas upīti. Tā kā šinī kanālī ūdens kritums lielāks

kā lecavā lejpus šīs vietas, tad lecavas ūdens sāka ar sparu tecēt pa jauno
kanāli un drīzi izveidoja šo kanāli par prāvu upi, ko tagad sauc par Velna

grāvi, un tā viss lecavas ūdens ietek Garozā, paplašinādams arī šīs upītes gultni.

Tagad visus kokus, kas nāk pa lecavu no Taurkalnes un citiem mežiem, pludina
pa Velnagrāvi un Garozu Lielupē, un no turienes tālāk uz Jelgavu un Rīgu.
lecavas vecā gultne aiz Velna grāvja vasarā gluži sausa, un tikai pavasara

plūdos tur parādās ūdens. Dažus kilometrus no Velna grāvja ūdens sāk atkal

lasīties lecavas gultnē lejpus Velna grāvja un, sākot no ķieģeļu cepļiem, tā ir

kuģojama, jo agrākos laikos, priekš kara, tur izdarīti padziļināšanas darbi.

lecavas gultne lejpus Velna grāvja ir zemāka par jūras līmeni, un tādēļ ūdens

tur būtu arī tad, ja lietus nemaz nelītu un tanī neieplūstu nekādi strauti: ūdens

ieplūstu no Lielupes. Tomēr lecavai šinī apgabalā draud aizsērēšana, jo tecē-

šana tanī tikko manāma, un kad līmenis Lielupē ceļas, tad lecava tek ačgārni,
t. i. pretējā virzienā. Tālāk lecavas lejas gals uzjem Misu, un nu tā atkal ba-

gātāka ar ūdeni. Tā tad lecavai nu divas ietekas Lielupē: tās augšējā un vidus

daļa (ap 140 km garumā) ietek pa Garozas lejas galu Lielupē, pārējā, ap 27 km

garā lejas daļa uzjem Misu un izmanto līdzšinējo ieteku. — Arī Bērzes gaitu
pārgrozījis kanālis, kas ved no šīs upes uz Auci un Svēti. Pa šo kanāli, ko sauc

par Melnupi, notek nu visi Bērzes ūdeņi uz Lielupi; vecajā gultnē, lejpus kanāļa,
ir purvaina pļava. Arī še Bērzes lejas gals pamazām izveidojas par nelielu upi

pēc tam, kad tā uzjēmusi Pienavu un Slampi ar Džūksti, un kā «Bērziņa" ietek

Lielupē. Grāmatā daudz attēlu, ļoti sīka Lielupes karte un bez tam kartes un

kartogrammas par zemes virsu, purviem, mežiem, ķieģeļu rūpniecību un cukur-

biešu audzēšanu Lielupes baseinā.
J. Delles Venta un Abava sniedz daudz interesanta materiāla.

J. Delle, tāpat kā Fr. Dravnieks, apceļojis aprakstītās upes un ievērojamākās
vietas tās baseinā. Kā ievadu viņš dod pārskatu par zemes virsu, ģeoloģiju,
derīgiem izrakteņiem Ventas baseinā un tamlīdzi arī īsas vēstures ziņas par to.

Tālāki grāmata iedalās divās lielākās nodaļās: 1) Lejup pa Ventu un 2) Lejup
pa Abavu. Pirmajā nodaļā autors sniedz ziņas par Embūtes augstieni un tās

jaukumiem, par Ventas pietekām, izjemot Abavu, par ezeriem, izrakteņu iz-

mantošanu, un pastāsta arī dažas interesantas ziņas par hercoga Jēkaba rūp-
niecības pasākumiem Ventas baseinā. Autors tuvāki pakavējas pie Ventas pil-
sētām — Kuldīgas, Piltenes un Ventspils. Abavai ziedots gandrīz divreiz vai-

rāk telpas, jo šī upe ar savu jauko leju un savām pietekām — Amulu un

Imulu — izveido tā saucamo Kurzemes Šveici. Dzejiski plūst autora

valoda, aprakstot ceļojumu pa Kurzemes Šveici; no Kandavas līdz Sabilei viņš
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Lietuvju rakstniecība 1932. gadā

Kā konstatējis lietuvju rakstnieks V. Ālants žurnālā „Vairas" šī gada
1. n-rā, tad pagājušā gadā lietuvju literātūras dzīve bijusi diezgan rosīga. Daudz

dzīvības ienesa Vitauta Dižā komitejas izsludinātās sacensības rezultāti. Kā prese,

tā arī rakstnieki izrādīja par to jo lielu interesi. Laikraksti „Naujoji Ro-

muva" un „Lieluvos Aidas" sniedza plašas aptaujas par literātūru. Gada beigās,

ar jaunas valdes ievēlēšanu, aktīvāki sāka darbotiesLietuvas rakstnieku biedrība.

Pēdējā laikā sarīkoti vairāki literāriski vakari. Grāmatu tirgū parādījās vairāk

grāmatu.
Pārskats jāsāk ar tā saukto vitautisko literātūru. Kā zināms, 1930. g. Vi-

tauta Dižā komiteja izsludināja sacensību par romāniem un poēmām no Vitauta

Di a laikmeta. Visvairāk pārrunu bija par Baļa Srogas drāmatisko chroniku
..Mil/hio paunksme" („Milža pavēnis"). Žūrija to izdošanai gan nenozīmēja.
Vieni to atzina par izcilu darbu, citi atkal šo chroniku novērtēja vienkārši kā

vēsturisku pamīlētu par poļiem. Neiedziļinoties strīdos, tomēr varētu sacīt, ka

Baļa Srogas darbs ir individuāls, spilgts un mākslas ziņā vērtīgāks nekā god-
algotais V y t. B iČuna „Žalgiris". Bičuna darbs ir vēsturiska satura dialogi, daž-

ceļojis kājām, no Sabiles līdz Abavas ietekai Ventā laivā pa daudzajām krācēm

un straujumiem. Dzejiskais apraksts iejūsminās dažu labu apceļot jaukos
Kurzemes apvidus. Grāmatā 4 karšu skices un daudz skaistu attēlu.

Mārtiņa Sama grāmata «Latviešu jūras zvejnieki" dod

labu pārskatu par Baltijas jūrmalu, sākot ar Kuršu kāpām un beidzot ar Aina-

žiem. Arī M. Sams pats šo jūrmalu apceļojis; viņš illūstrē aprakstus ar labiem

attēliem, pa lielākai daļai paša uzjēmumiem, kā arī ar jūrmalas karti. Pēc

ievada viņš vispirms dod vēsturisku pārskatu par senajiem kuršiem un tad at-

tēlo savus iespaidus par tagadējiem kuršiem. Tālāk viņš attēlo zvejnieku darbu

un briesmas, kas dažkārt savienotas ar šo darbu. Grāmatā ievietoti Baltijas

jūras galveno zivju attēli, kā brētliņas, reņģes, salakas, laša, mencas, ātes v. c.

Zem ātes (Rhombas maximus) attēla 32. iappusē nepareizi parakstīts „leste"
(bute"), bet plekstes attēla trūkst. (Lībieši sauc pleksti par lēsti, jo lībieši tā-

pat kā igauņi izvairās no līdzskaņu sakopojumiem, īpaši vārda sākumā). Ap-
rakstījis jūrmalas ciemus Dienvidkurzemē — Nidu, Pāpi, Nīcu —, M. Sams pa-

kavējas Liepājas novadā, un tad dodas ar. vienmasta motorburenieku uz zie-

meļiem; tālāk viņš dod pārskatu par Pāvilostu un Ventspili. Kā zināms, Bal-

tijas jūras sāls saturs ir daudzkārt mazāks kā atklātās jūrās un okeānos (3,5%):
ap Liepāju apmēram 0,8%, ap Ventspili 0,7, Rīgas jūras līcī 0,3—0,65%; tā

tad — jo tālāk uz ziemeļaustrumiem, jo mazāks top sāls procents, un tamlīdzi

šinī pašā virzienā mazinās jūras zivju lielums: Liepājas apgabalā ķer visvairāk

ātes un mencas, lielākās no mūsu jūras zivīm. Ventspils jūras novadā zvejo

plekšu vairāk kā citos Latvijas ūdeņos, Rīgas jūras līcī
— reņģes vairāk kā

jebkur citur, bet seklajos ūdeņos ap Kolkasragu brētliņas, Rīgas līcī ķer arī

zivis, kas pa daļai dzīvo jūrās, pa daļai saldos ūdeņos (lašus, zušus, vimbas). —

Tālāk autors apraksta lībiešu ciemus Dundagas jūrmalā. Viņš apmeklē
Kolkas bāku, kas atrodas uz mākslīgas salas sēkļa galā, 5 km atstatumā no kra-

sta; šinī salā viņš nodzīvo 2 nedēļas un dod dzīvu aprakstu par šo «akmens

cietumu", kur tik mitrs, ka maize un citi uzturas līdzekļi ātri sapel. Kad

miglas laikā tur rēc varenā miglas taure ik pēc minūtes, tad šinī bākas sa-

liņā, kā autors izteicas, ir gatava pekle. Bangas pastāvīgi ārda mākslīgo salu,

un tādēļ tās krastus nostiprina ar lieliem cementa bluķiem un, kad tie sadru-

pināti, lej to vietā jaunus. Tādā pašā veidā autors tēlo Rīgas jūras līča kra-

stus, apraksta dažādos zvejas paņēmienus ziemā un vasarā, tīklus, murdus,
laivas ar un bez motoriem un jūrmalas ugunsbākas. Fr. Adamovičs.
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viet izrotāti sīkām personāžu kaprizēm. Autors gribējis attēlot vēsturiskos no-

tikumus, kas noveda līdz Tanenbergas kaujai, bet no tā iznākusi vienīgi neskai-

dra faktu reģistrācija. Vienoļa romāns „Kryžkeliai" («Krustceļi") pēc Vitauta

Dižā komitejas žūrijas kommisijas atzinuma ieguva pirmo vietu. Vienolis

attēlo Lietuvu, kāda tā bija XIV. gadusimteņa beigās. Romāna nosaukums

«Krustceļi" tieši atbilst tā laikmeta garam. XIV. gadusimteņa pašās beigās Lie-

tuva tiešām bija nonākusi ticības, politikas un kultūras krustceļos. Pagānisma

pamati sašķobījās, bet kristiānisms vēl nebija iesakņojies. Politiskā sfairā notika

liela sacensība starp Vitautu un Jagaili Lietuvas dižkunigaikšķa troņa dēļ. No vi-

sādiem viedokļiem Lietuvas valsts nākotne nebija skaidra. Lūk, šo laikmetu

savā darbā Vienolis arī notēlojis. Šeit senatne atdzīvināta ar intuiciju, fantā-

ziju — reālā veidā. No visiem pagājušā gada romāniem Vienoļa «Krustceļi" im-

ponē ar savu māksliniecisko gatavību un sižeta smalko izvedumu. Bez tam Vie-

nolis vistuvāki piegājis Vitauta psīcholoģijai.
S. M i n c 1 o v a romāns «Daina apie sakala/, kuru Vitauta Dižā komiteja arī

izdeva par saviem līdzekļiem, izceļas ar interesantu intrigu, skaistiem senās Lie-

tuvas dabas aprakstiem un vieglu stilu. Psīcholoģiskā ziņā romāna varoņi nav

ne smalki, ne spilgti. Vitauts attēlots kā labs ģimenes tēvs, bet ne kā varonis

un politiķis. Palasīt interesanti, bet dziļāku iespaidu atstāj tikai dabas ap-
raksti, kuros plaša fantāzija uzbūrusi dažu skaistu ainu.

St. Lauciaus poēmu „Vytauto karžygiai" («Vitauta varoņi") arī izdeva

Vitauta komiteja. Poēma mākslinieciski nav diez' cik vērtīga, bet viegli sarīmēta

un vairāk noder lauku jaunatnei. Nevar tomēr sacīt, ka Lauciaus poēma vitau-

tiskajā literātūrāpaliktu pēdējā vietā. . .

Vispārīgi ņemot, sacensība rādīja, ka autori gandrīz nemaz nav spējuši spilg-
tāki attēlot Vitauta Dižā personību. Šis tautiskais varonis, kāds bija, tāds arī

palika — pārāk leģendāra, bet ne dzīva, spilgta vēsturiska personība. Nevienam
konkursa dalībniekam neizdevās izvilkt viņu no vēsturiskas miglas un parādīt
kā garīgi lielu personību. Neviens jau neprasa, lai Vitautu attēlo tā, ka visi to

atzītu par neapstrīdami pareizu. Par Vitautu, kā par katru lielu personību,
spriež dažādi, un ļoti grūti cerēt, ka kādreiz varētu būt negrozāms galīgs uz-

skats. Par čurļoni, Ģēti vai Napolēonu un citiem lieliem vīriem ir ievērojami
vairāk dokumentu nekā par Vitautu, bet vai kāds var parādīt galīgi, kas viņi ir?

Ja viens autors oriģinālāki attēlos varoni, viņa darbam būs panākumi. Lai

parada savu Vitautu, bet ne labu buržuā, kā viņu attēlojis Sergejs
Minclovs, bet ne kādu neskaidru būtni, par kādu viņu padarījis Bičūns. Bija
gaidīts darbs, kas ar plašu vērienu atsegtu pagātnes miglas priekškaru un pa-
radītu īsti vitautisko Vitautu. Nebūtu svarīgi, vai viņu atzīs vai neatzīs vēstur-

nieki, no svara ar māksliniecisko intuiciju radītā vēsturiskā personība, kas sa-

jūsminātu. Kad Vitauts caur mākslas darbu runātu uz sirdīm, Lietuvas se-

natne kļūtu tuvāka un dārgāka.

Romāni un noveles. Pagājušā gadā iznācis ap 10 romānu. Nove-
les, kas kādu laiku atradās prozas priekšgalā, tagad ieņem tikai otro vietu:

pērngad noveļu krājumu iznācis maz. Labs skaits gan būs izkaisīts periodiskos
izdevumos.

Kādēļ lietuvju literātūrā dominē romāns? Pirmkārt, sabiedrība prasa pla-
šāka vēriena darbus, otrkārt, arī pašos māksliniekos rodas plašāki nodomi, lai
arī dažreiz pietrūkst spēju, tomēr ir jau pamats priecāties par dažu īsti māksli-
nieciski vērtīgu darbu.

Šeinis savā, jau diezgan atzinīgi uzņemtā, romānā ~Kuprelis"
(«Kuprītis") rada kuprīša nelaimīgo mīlestību. Romāns pirmajā redakcijā uz-

rakstīts pirms 25 gadiem un tam bijis pietiekoši laika nobriest. Sevišķi pa-
svītrojams īgna Šeina noslīpētais stils. Šeinis — intellektuāls aistētiķis. Savu
domu un tēlu izpausmei viņš cenšas atrast visideālākās formas. Ar to viņa
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stils kļūst itkā pasauss un iedarbojas vairāk uz prātu nekā uz jūtām. «Kuprelis*,
bez šaubām, ir labākais no pērngad iznākušiem romāniem, kaut gan patiesībā
to ieskaitīt 1932. g. literātūras balansā diezin vai varētu, jo viņa pirmais izde-

vums parādījies priekš 25 gadiem. —
Par Vienoļa «Krustceļiem" jau augšā mi-

nēts. Juoza Paukštelis romānā «Našles vaikas" («Atraitnes bērns")
sniedz atmiņas no saviem bērnības laikiem. Viņa varoņa, Tadienes Levuka,

centieni tikt pie zinātnes attēloti uz pasaules kapa fona. Romānā uztverti daudzi

sādžas raksturīgie tipi, parašas. A. Domants - Sakalausks pārtul-

kojis latviešu rakstnieces Emīlijas Prūsas romānu «Kunigas Kairvs", kurā au-

tore attēlo lietuvju tautas brīvības cīņas 19. g. s. beigās. Romāns interesants

ar savu kultūrvēsturisko saturu. Dzīva valoda, viegls stils. Bet romāna va-

roņiem trūkst dziļākas raksturu perspektīvas. A. Šalčiuniene-Gustai-

tyte romānā «Vingiai", līdzīgi kā savā 1931. g. iznākušā romānā «Laiko laip-
tais" («Pa laikmeta kāpšļiem"), apskata sieviešu ēmancipācijas jautājumu.

«Vingiai" kompozicijas ziņā ļoti labs darbs, tomēr galvenajām personām trūkst

psīcholoģiskas īstenības. Rakstnieces attēlotā pasaule ir vairāk abstraktas dabas,

viņa nav spējusi uztvert dzīves pulsu.
Gada beigās J. Mārci nkevičs izdeva otro „Sukaustytu latru" ("le-

slēgtie mocekļi") daļu (pirmā iznāca pērn). Otrā daļa dod maz jauna. Tās

pašas ieslodzīto cietumnieku sarunas, tās pašas mokas un posts, tas pats vieg-
lais un gludais stils.

A. Skripkausks devis savu otro romānu «Romanas be moteries"

(«Romāns bez sievietes"). Sniegtas vairākas epizodes no pasaules kara laikiem.

Plašu noveļu grāmatu «Buvo žmogus be koju" («Bija cilvēks bez kājām")

sarakstījis L. Dovydens. Viņam izdodas uztvert laikmeta raksturīgākās
parādības un tās intelliģenti attēlot. Sevišķi labi padevusies garākā novēlē

«Sunešiotas kojines" («Nonēsātās zeķes"), kur attēlotas sādžas dzīves noskaņas
un cīņas par neatkarību.

Lietuvju lirikā pagājušā gadā nebija sevišķi lielas rosības. Gan

radās ne mazums jaunu vārdu, bet ka kaut daži no tiem noturēsies dzejas ap-

vārsnī, par to jāšaubās.
Jonasam Kossu

- Aleksandravičam iznāca pirmā dzejoļu

grāmata «Dzejoļi". Pazinēju starpā Kossu-Aleksandraviču uzskata par ap-
dāvinātu dzejnieku. Viņa dzeja sirsnīga, vienkārša, bez manierēm un tukšām

pozēm. Viņā daudz skumju, daudz sarūgtinājuma, tomēr vecu vecie sižeti

zem viņa spalvas savādi atdzīvojas. Mākslinieciskā ziņā «Dzejoļi" ir viena no

labākajām 1932. g. iznākušām dzejoļu grāmatām.
Antanam Jasiūnam iznākuši „Gundymai" («Kārdinājumi"). Diezgan

labi viņam dzejoļi par mīlestību un dabu, bet oriģinālākie ir par cilicm tema-

tiem. Piemēram, dzejolī «Kārdinājumi" > \ņs spilgti izteicis savu svārstīsano*

starp Dievu un sātānu.

J. Paleckis krājumā «Dienu nelaisvēj" («Dienu gūstā") bez oriģi-
nāliem dod arī labu tiesu tulkojumu, sevišķi no latviešu dzejas. Tas ir apsvei-
cami, jo latviešu dzeja lietuvjiem ļoti maz pazīstama.

Antans Ilčiuks nācis klajā ar mazu dzejoļu krājumu «Dūšia aut

popierio" («Dvēsele uz papīra"). Savu grāmatu viņš uzsāk ar dzejoli «Āmen!"

Viss ir izkusis. . . Viss sabrucis.
.

.

Visapkārt nakts, sapņaina nakts. . .

Uz galda etiķis. . . Acīs krusti

Stāv sastinguši kapu klusumā.

Simons Jons Urbons izdevis «Gyvenimo eiliraštis" («Dzīves
dzejolis"). Urbons rūpīgi fiksē dzīves faktus un dabas ainas, censdamies tos

ietērpt attiecīgā mākslinieciskā formā.
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Jokūbs Liaudausks izdevis nelielu «Sonetu" grāmatiņu. Kā

pats dzejnieks apgalvo, viņa asinis tiešām «pukst kosmiskais ritms". Viņš

runā par zvaigznēm, sfinksiem, piramīdām.
Kritika. Pagājušā gadā iznākušas divas ievērojamākās kritikas grāmatas:

Dr. J. Grīņa «Putina lirika" un Korsaka-Radžvilas «Raksti par literātūru".

Pirmais garākā apskatā ar respektējamu kompetenci apgaismo Putina

dzejas attīstību un īpašības. Bez šaubām šis darbs palīdz sīki iepazīties ar

Putina lirikas aspektiem. Korsaks-Radžvila savos «Rakstos par literātūru',

ņemot par paraugu Plechanovu un Šnēkingu, cenšas literātūras un mākslas pa-

rādības izskaidrot ar sociāliem apstākļiem. Viņa analizē stingra, noteikta un

kondensēta.

Literāriskās aptaujas. Nedēļas žurnāls «Naujoji Romuva" ievāca

šādu anketu: 1) Kādēļ Jūs rakstāt? 2) Kādi Jūsu ieskati par literātūru: kāds

viņas mērķis, kādām attiecībām jābūt starp tautību un reliģiju? 3) Vai Jūs at-

rodat tagadējo mūsu literātūras stāvokli par normālu? Ja nē, tad kādā kārtā

varētu šo stāvokli uzlabot? 4) Kādi Jūsu ieskati par jaunajām literātūras strā-

vām? Kādai literātūras strāvai Jūs piederat jeb simpatizējat? 5) Kādi Jūsu

ieskati par Jūsu pašu ražojumiem un kādas Jūsu mākslinieciskās perspektīves?
Uz šo anketu sniedza atbildes vai visi redzamākie lietuvju rakstnieki. Lie-

lais vairums izteicās par mākslas brīvības principu.
Plašākais dienas laikraksts «Lietuvas Aīdas" arī uzdeva anketu: «Kādā

kārtā pacelt literātūras līmeni?"

Gandrīz visi anketas dalībnieki pasvītroja, ka lietuvju rakstnieku ap-

stākļi, salīdzinot ar citiem māksliniekiem, ir nenormāli. Valdība atbalsta māk-

slu, bet literātūrā atstāta novārtā. Mēcēnātu nav. Rakstnieki žēlojās par

sabiedrības vienaldzību, sastingumu, ideālu trūkumu un tml. No aptaujas dvēš

pesimisms, bet reizē izskan noteikts aicinājums piegriezt vairāk vērības lite-

rātūrai un sniegt viņai reālu atbalstu. Par lietuvju literātūras bēdīgo stāvokli

tika rakstīts arī agrāk, bet šāda vienota rakstnieku uzstāšanās pirmo reizi pa-
rādījās tikai tagad.

Gada beigās iznāca rakstnieku grupas «Darbs" rakstu krājums. Šī grupa
deklarācijā par literātūru, brīvību un kultūru sakās ejam «plecu pie pleca ar

darba šķiru". «Bez brīvības ir veltīgi visi mākslas centieni. Tādēļ mēs brī-

vības principu sludinām visā plašumā."

Beigu vārdā pārskata autors V. Ālants izsakās, ka lietuvju rakstnieki

arvien vēl meklējot savu vārdu, bet ne tautu. Lielie mūsu dienu jautājumi pa-

liekot vēl arvien neaizkustināti, bet visa vērība piegriezta saviem iekšējiem pār-

dzīvojumiem, savai iekšējai pasaulītei. Rakstniekiem vajadzētu noskaidrot jau-
tājumu — kādas ir viņu darbu attiecības ar tautu un pārdzīvojamo laikmetu.

J. Poļakausks.

Illūstrācijas jaunākās bērnu grāmatās

Uz mana galda pašreiz guļ tikai divas jaunas illūstrētas grāmatas bērniem,
kas iznākušas ap pag. gada ziemassvētkiem. Pirmā ir L. Bērziņa krizes (!)
pasaka «Zelta auns" (A. Gulbja izdevums) ar A. Bērziņa darinātām vi-

ņetēm un vāka zīmējumu, otra — K. Skalbes «Muļķa laime" (Valtera un

Rapas A.-S. izd.) ar N. Struņķa illūstrācijām.
Ar A. Bērziņa vārdu nākas sastapties otro reizi. Vispirms par šo darbu

jāsaka, ka ļoti laimīga bijusi illūstrātora sadarbība ar Valsts papīru spiestuvi,
kur grāmata iespiesta. Jo laimīga ir arī pati burtu izvēle, laimīgs atsevišķo lap-
pušu sadalījums un pāri zīmētie iniciāli labi piekļaujas pārejam burtu saliku-

mam. Paši treknie iniciāļi, liekas, izauguši prof. R. Zariņa darbnīcā, pievieno-
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tās viņiem viņetēs saredzamas nelielas N. Struņķa ieskaņas. Arī šinī grāmatā
nav viss bez kļūdām: visnelaimīgākais ir burts „X" ar dejotāju pāri un pārāk

augsti pacelto apakšējo kāju (bet pats burts nav zīmēts bez atjautības — labi

ritmizēta burta virsējā daļa ar dejotājas muguras izliekumu), pārāk neizdevies

ir gaudenais auniņš un nepatīkama kļūda iznākusi ar pēdējo burtu „A", kur

vārdiņa «ak" pēdējais burts nelaimīgi izlēcis ārā no pārējo rindu sākuma tai-

snās līknes (šī pati kļūda redzama arī 1. lappusē, bet tur „ūs" sastāv tomēr no

diviem burtiem, un iespaids nav tik bēdīgs). Pārējie iniciāļi un zīmējumi ar

tekstu saskaņoti ļoti labi, kas pie mums ir reta parādība. Mazliet nevarīga
ir beigu viņete ar samocītiem mākoņiem un nevarīgo viļņu stilizējumu. Nav

izdevies arī vāks, kas drīzāk atgādina nelielu reklāmas plakātu.
N. Struņķis negrib atzīt, ka pelēkā autotipija (ar tīkliņu gatavoto klišeju)

neatbilst skaidram un asam burtu salikumam. Otrkārt, viņš negrib saprast,
ka grāmatai jābūt viengabalainai, jo «Muļķa laimē" ievietotas krāsainas illūstrā-

cijas, nelielas pelēkas autotipijas un viņetes, saliktas no tipogrāfiskiem mate-

riāliem („tipomontāžas"). Ja šīs tipomontāžas nav vairs abstraktas, tad lāgā

nav saprotams, kā ar vienu un to pašu viņeti, teiksim, diviem „zirgiem", var

noslēgt divas dažādas pasakas (Ipp. 44. un 56.). Trīskrāsainās illūstrāciju Japas
ir ļoti labas. „Zaļā jaunava" gan pasalkana. Illūstrācijā pasakai „Ūdens
māte" izlietāti divi pilnīgi dažādi stilizācijas paņēmieni: apakšējai daļai ar

klintīm viens un pilsētai ar cietoksni cits. Sentiments jūtams arī mazajā illū-

strācijā 31. Ipp. («Ziemas svētki mežā"). Toties mākslinieks visspilgtāk savu

īpatnību izteicis tādā pat nelielā illūstrācijā 48. Ipp. («Pēdējais prieks"). La-

bākiem Struņķa darbiem šīs grāmatas illūstrācijas nevar pieskaitīt, bet katrā

ziņā „Muļķa laime" ierindojama to grāmatu sarakstā, ar ko varam reprezen-

tēties arī ārzemju izstādēs.

Pavisam kas cits sakāms par grāmatām, kas iznākušas Latvijas skolotāju

kooperātīva izdotajā sērijā «Darbam un vaļai". Viņas ir piecas, un tās

illūstrējuši trīs Mākslas akadēmijas absolventi: Jūl. Jēgers, D. Gailītis un

P. Upītis. Pirmie divi beiguši glezniecības darbnīcu un, liekas, agrāk nekādos

sakaros ar grafiku un pie tam vēl grāmatas, nav nākuši, pēdējais — beidzis

grafikas darbnīcu. Šai sērijai ir savi mērķi: viņa paredz savos lasītājos 6—9 g.

vecus bērnus, tā tad viņas uzdevums ir ļoti svarīgs.
J. Jēgers illūstrējis grāmatiņas «Baltā villaine" un «Saulītei

smaidot". Visās sērijas grāmatiņās pirmajā teksta lappusē ievietota kāda

latviešu rakstnieka ģīmetne. Pirmā grāmatiņā iespiesta Raiņa galva, zīmēta

diezgan pieklājīgi, svītru technikā. Toties tā ielauzta tekstā, kā nu metierim

vieglāk iznācis. Pārējie grāmatiņas zīmējumi sadalās divās grupās: «irreālie"

un reālie. Tie ir pavisam sīciņi un sasvaidīti pa tekstu, kā jau teicu, «kā metie-

rim (t. i. teksta aplauzējam) vieglāk iznācis." Par grāmatiņas kopiespaidu te,

protams, nav nemaz domāts. Ja uzzīmēti divi eži (liels cilvēks tos par tā-

diem atzīs diezgan viegli, bet 6 gadu vecs bērns, kas daudz asāk redz visas zī-

mējumu kļūdas, diezi', vai tik viegli tos akceptēs), tos ielauž vienu otram pretī

stāstiņa divās virsējās rindās, bet trešo zīmējumu mazliet zemāk. Otrai Jēgera
illūstrētai grāmatiņai ir mazliet cits raksturs. Tur 1. Ipp. redzam labi zīmēta

Plūdoņa ģīmetni, zem tās viņa dzejoli «Martā", bet pašā apakšā zīmētas divas

mājiņas ar diviem kailiem kokiem. Kāds gan šai illūstrācijai sakars ar dze-

joļa tekstu? Arī pārējās illūstrācijas ielauztas lappušu apakšējā daļā līdzīgi

noslēguma viņetēm. Viņās jau tēlotas veselas sadzīves ainas, bet visas figūras

stīvas, it kā būtu izdreijā*as no koka. Tādas viņas ir pat kustībās (piem., plost-

nieks, 8. Ipp.; rumulēšana 20. Ipp. v. c). Pa starpām iejaukti zīmējumi pavi-

sam no citas pasaules (~Kā mežs ticis pie puķēm", 11. Ipp. v. c). Bet lai grā-
mata nebūtu pārāk garlaicīga, ar attiecīgiem zīmējumiem izgreznoti arī daži

stāstiņu virsraksti (9. Ipp.), gluži kā priekš gadiem 20—30. Jā, mūsu paida-
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gogi ir konservatīvi! Prasīt no grāmatas illūstrētāja tie nekā neprasa, ko tas

sazīmē — labi, ja spiestuve sataisījusi kādas kļūdas — arī labi. Lasīs jau

«mazie". Nākamās 2 grāmatiņas -— «Siltā saulīte" un «Rudens vē-

jo s" illūstrējis Dāvis Gailītis, arī kādreizējais J. Tilberga skolnieks.

Kaut gan viņa viņetes iespiestas autotipijas technikā, tās ir bērniem daudz pie-

ņemamākas. Gailītis no sīkumiem pilnīgi atteicies. Viss darjnāts vispārējos

vilcienos, kas dažreiz nāk par sliktu zīmējumam (piem., meitenes vaigs, 26. Ipp.,
1. grāmatā). Bieži cilvēka seju viņš vienkāršo līdz galējībai: ripulis, vidū

punkts, virs tā divas, zem — divas svītriņas (Ipp. 23, 1. grām.). Katrā ziņā jau

pēc īsa laika (ja tikai viņš ar to nodarbosies) no Gailīša iznāks labs bērnu

grāmatu illūstrētājs.

Pēdējai šī cikla grāmatiņai „B rīnum ko k s" illūstrācijas gatavojis bij.
R. Zariņa audzēknis (tā tad 100% grafiķis!) P. Upītis. Atveras grāmatiņa ar

nejēdzīgi vai pat drausmīgi zīmētu A. Austriņa ģīmetni un viņa pakauša ēnu.

Toties tālāk nāk zīmējumi, kas ielauzti lappusēs tāpat kā priekšējās grāmatiņās,
bet zīmēti ļoti spēcīgi. No visiem trim autoriem Upītis zīmējumu techniskās ga-

tavības ziņā stādāms pirmā vietā. Viņa figūras kustas, bet dažubrīd Upītis

pielaiž tādas kļūdas (milzīgais termometrs 15. Ipp., bez kādas jēgas sakrautie

pulksteņi 13. Ipp. v. c), ka paliek žēl to bērnu, kam šī grāmata nāks rokās.

Beigās jāmin vēl viena nelaimīga Upīša īpašība — viņa zīmējumi derīgi pieaugu-
šiem, bet ne bērniem. Arī illūstrāciju smagumu viņš nav saskanoiis ar teksta

vispārējo stiprumu. V. Peņģerots.

Maldu tekās

Purvā smejas maldu gari,
Visas tekas tumsā vada.

Zili meži, zaļi meži,
Zelta eaune ozolā.

K. Skalbe.

1. Mākslas dzīves ačgārnības.

R. Blaumaņa humoristiskajos rakstos ir nostāsts par siļķi, kuru kāds gudri-
nieks tiktāl atradinājis no ūdens, ka tā uz sauszemes jau jutusies kā savā

īstajā elementā. Kādā nelaimīgā dienā pastaigādamās, šī siļķe iekritusi no til-

tiņa upītē un — noslīkusi.

Savā mākslas dzīvē mēs paši bieži vien līdzināmies tādai siļķei. Esam tā

pieradināti un pieraduši pie daudzām ačgārnībām un nenormālībām sadzīvē,

presē, mākslas iestādēs un biedrībās, ka nemaz vairs tās par ačgārnībām un ne-

normālībām nesajūtam, dzīvojam iekš tām un līdzās tām kā normālām parādī-
bām. Kad šad un tad sadūrāmies ar mēģinājumiem vienu otru ačgārnību at-

maskot un parādīt tās pretpusi — īstību, dabīgumu, novērtējam to kā neauglīgas
autotipijas un fantāzijas. Siļķe uz sauszemes jūtas jau labi un ūdenī — baidās
noslīkt.

.

.

Kā maldu garu apmāti, neredzam vairs «zelta eauni ozolā" — patiesību,
dzīvas dzīves skaidro vaigu, bet staigājam pa iemītām maldu tekām, kas «tumsā
vada". Ir gan mirkļi, kad savus maldus nojaušam, kad priekšā pazib «celta
caune", bet tie ir reti. Maldu tekas ir ērtas, un inerce dzen uz priekšu.

Bet velns jāizdzenot ar Belcebulu. īstības un dabīguma apziņu cilvēkos
iemidzina neīstu un nedabīgu parādību bieža atkārtošanās. Lai to

jāmēģina atkal, kur un kad tik var, ačgārnības un nenormālības atmaskot un

tam pretī nostādīt parādību dabīgo, normālo veidu un norisi. Pārāk «diplomā-
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tiskais" tonis mākslas žurnālistikā jāatmet un nejēdzības, kas mūsu mākslas

dzīvi apēno un tās augsni kavē, jāsauc īstajā vārdā. Ideālais un pozitīvais —

kā vajadzētu un kā varētu būt — vienmēr un visur jāuzsver. Nekas, ka «maldu

gari" savā purvā smiesies par ūtopistiem un fantastiem. Gan viņu smiekli pa-

mazām apklusīs un tekas aizaugs.

Turpmākajās skicēs pieskarsimies galvenām kārtām mūsu mūzikas dzīves

aktuālajiem jautājumiem, bet, garāmejot, kas zin, vajadzēs varbūt iemest kādu

akmentiņu arī mūzikas kaimiņu dīķos. . . .

2. Simfoniju koncertu iespējas Rīgā.

Krietnas mūzikas cienītājs, pavisam rāms un pieticīgs cilvēks, nevis kaut

kāds mākoņu bīdītājs, jau sen nevar atkauties no šādām domām.

Mums ir valsts opera un arī valsts radiofons. Abām šīm iestādēm ir katrai

savs orķestris. Ne viens, ne otrs orķestris nav savā sastāvā īsti pilnīgs; se-

višķi nepatīkams stīdzinieku (vijolnieku, altistu, čellistu un kontrābasistu) ne-

samērīgi mazais skaits, salīdzinot ar nepieciešamo pūtēju skaitu. Daudzi sim-

foniski darbi, kas komponēti lielam orķestrim, mūsu orķestriem tamdēļ nemaz

nav pa spēkam, bet arī parastās prasības tie spēj apmierināt tikai pa daļai.
Vai tad nu abu šo orķestru saimnieks — valsts — nevarētu tos kaut šad un

tad apvienot (teiksim tā pavisam pieticīgi: reizi mēnesī), lai no abiem kopā
iznāktu augstākām prasībām atbilstoša vienība? Simfoniskos koncertus taču

rīko tā opera, kā radiofons, strādā, mēģina, gatavojas — tikai katra iestāde

atsevišķi. Vai tad nevarētu arī kopā? Tagad tie paši retie simfoniskie kon-

certi publikas pustukši tā operai, kā radiofonam (atklātie), —
vai apvienotiem

orķestriem līdz ar pilnīgākiem mākslinieciskiem panākumiem nerastos arī

lielāka piekrišana publikā?

Un kā piekrītoša atbilde pēdējam jautājumam īsi priekš ziemsvētkiem pa-

rādās presē Nacionālās operas ziņojums, ka notiks simfonisks koncerts apvie-
notiem operas un radiofona orķestriem ievērojamā angļu diriģenta Koutsa

vadībā. Koncerts notiek un attaisno pat visnevaldāmāko entūziastu gaidas:

jauka programma (starp citu Skrjābina «Ekstāze"), pie mums vēl nedzirdēti

pilnskanīgs orķestris, brīnišķīgs diriģents, izpārdots un sajūsmināts nams. Prasa

vēl otru koncertu, kamēr viesis diriģents nav aizbraucis. Bet ar otru koncertu,

dzird, jau ejot grūti: kaut kur, kaut kam, kaut kas neesot pa prātam, tiekot iz-

domāti «taisnības iemesli" un likti šķēršļi. Tikai kāda ministra nepārprotami
draudi un dūres zvēliens uz galda salauzis kluso sabotāžu, un otrs koncerts arī

varēja notikt. Bet kā uz priekšu? Ja spriestu pēc dažu abiem orķestriem tuvu

stāvošu personu garajām sejām un izvairīgas izrunāšanās, tad nezi', vai drī-

zumā tādu apvienotu orķestru koncertu atkal piedzīvosim. Kā?
— teiks ne-

saprašanā vienkāršs mirstīgais ar «augstāku" aprēķinu un kombināciju nesabo-

jātu prātu: mākslinieciskie panākumi spoži, kasei
— jūtams profits, sabiedrība

gavilē, prese jūsmo, — kādēļ tad pasākumu neturpināt? Bet mākslas politikas
aizkulišu pazinējs daudznozīmīgi pasmīnēs, paraustīs plecus un, ja neteiks, tad

nodomās: kāds naīvs fantasts! nekā nezina no reālpolītikas. . .
Kas ir sabie-

drība, vispārība, tauta, valsts? —
Tīrās fantāzijas un abstrakcijas. Reālība

—

tikai persona. Sabiedrības intereses, vispārības griba. Kā šīs mistiskās būtnes

lai uzvarētu tur, kur pret tām nostājas reālu, dzīvu personu intereses un griba!

Ir skaidrs: Rīga dotu vairāk kā pietiekoši publikas rēgulāriem simfoniskiem

koncertiem (vismaz katru mēnesi vienam), ja tiem garantētu tādu pirmklasīgu

orķestri, kāds ir operas un radiofona apvienotais orķestris, un līdzās mūsu

pašu arī pazīstamus ārzemju diriģentus. Atmaksātos tie ne sliktāk, ja ne la

bāk par parastajām operizrādēm. Apvienoties abiem orķestriem simfonisko

koncertu vajadzībām var pavēlēt to uzturētāja valsts (valdība). Simfoniskās
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mūzikas uzplaukšanai mūsu metropolē būtu ievērojami pakalpots, latviešu sim-

fonisko darbu komponistiem dots spēcīgs rosinājums. Kas tad nu būs tie sma-

gie kluči, kuri aizgulsies šiem koncertiem ceļā? Tuvojas laiks, kad mākslas

iestādes sāk domāt par nākošā gada darbības plānu. Nac. operas un Rīgas ra-

diofona noteikti jāprasa šai plānā rēgulāri simfonijkoncerti ar abu šo iestāžu

apvienotiem orķestriem. Bet ja to nepiedzīvosim? — Vai sajutīsim to kā ač-

gārnību un dīvainību — mēs, kas pie ačgārnībām un dīvainībām tik rūpīgi pie-

radināti? . .

3. Kam vajadzētu, bet kas neabonē mūzikas žurnālu.

Dabīgi un saprotami būtu, ka mūzikas žurnālu abonētu vai pirktu katrs

profesionāls mūziķis: dziedātājs, instrūmentālists, mūzikas paidagogs. Tādu

Latvijā būs vismaz kādi 300.

Esam ideālās domās par mūsu jaunātnes slāpēm pēc jaunām atziņām

mākslā, par tās interesēšanos, ko dara, par ko cīnās redzamākie mākslinieki.

Nevarētu taču būt šaubu, ka uz šādiem jautājumiem meklēs atbildi mūzikas

žurnālā tā jaunātne, kas mūziku studē valsts un tautas konservātorijās, kā arī

privāti. Tādu jauniešu Latvijā ir sen pāri 1000.

Mums ir vismaz 2000 skolotāju, kas skolās māca dziedāšanu un vada korus.

Liekas taču skaidrs, ka šiem skolotājiem un diriģentiem būtu jāinteresējas, vai

mūzikas žurnāls nesniedz jaunas atziņas mūzikas un dziedāšanas metodikas

jautājumos, ziņas par jaunāko dziesmu literātūru, praktiskus padomus dirigen-
.iem v. t. t.

Uz vispārējiem dziesmu svētkiem pieteicās pāri par 10 000 dziedātāju; jā-
domā, ka taču arī to starpā ir cilvēki, kas atradīs patiku sekot mūzikas dzīvei

pēc mūzikas žurnāla. Piejemsim, ka tādu dziedātāju ir tikai 5%; tad to skaits

sniegtos pāri 500.

Nemeklēsim vairs citus mūzikas draugus, no kuriem varētu gaidīt, ka tie

labprāt ieskatīsies mūzikas žurnālā. Saskaitīsim nosauktos: profesionālie mū-

ziķi — 300, mūziku studējošie — 1000, skolotāji — 2000, dziedātāji — 500,

kopā —
3800. Šis skaiHis, kā redzat, jemts tik maziņš, ka īstenība to daudz-

kārt pārsniedz. Bet lai arī būtu tikai 3800. Tad arī varētu pastāvēt veseli
7 mūzikas žurnāli, jo viena iznākšanu nodrošina jau 500 abonenti un pircēji!
Bet mūsu mūzikas žurnāli apstājas cits pēc cita, jo nav ne šo 500 nojēmēju,
lai arī žurnāla saturs būtu interesants un kodolīgs un cena niecīga (vienmēr
zem lata par burtnīcu, pat ar nošu pielikumu).

Kur tad nu ir tie profesionālie mūziķi, kuri vēl nav sastinguši rutinā un

par kaut ko vēl interesējas? Kur studējošā jaunatne, kas cenšas visu izzināt
un visam sekot iemīļotajā mākslā? Kur skolotāji, kas tiecas savā praksē vien-

mēr pēc labākām metodēm, pētī, meklē? Kur dziedātāji, kuru intereses snie-
dzas pari šaurajām kora robežām? Nav viņu!

Tagad nu uzjēmusies mūzikas žurnāla («Mūzikas Apskats") izdošanu Lat-
dziesmu svētku biedrība, kas zem saviem karogiem pulcē simtiem koru

un tūkstošiem dziedātāju. Bet vai vajadzīgie 500 lasītāji sanāks, lai žurnāla

iznākšanu bez piemaksām varētu nodrošināt? —Ja tas nenotiks, mēs nebrīnī-

simies un žurnāla apstāšanos uzjemsim kā dabīgu un saprotamu lietu, ja vēl
to vispār pamanīsim. .

Vēl pieminēsim, ka mūsu kaimiņiem iegauņiem un leišiem mūzikas žurnāli
iznāk nepārtraukti gadu no gada. Bet latvieši vēl grib to priekšā lepoties!

J. Graubiņš.
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Latviešu teātris krustceļā

Latvji mīl teātri, bet viņu teātris it kā nonācis krustceļā. Laikraksti par

to raksta, rīko pat disputus, kur plaši iztirzā un debatē, kā šī krize izcēlusies

un kā tā būtu novēršama. Kā no pilnības raga birst tādās reizēs minējumi
un priekšlikumi ar asu, gan pelnītu, gan nepelnītu aktieru un teātru vadību

kritiku. Ļaunākais visā šai troksnī, ka netiek laupītas ne attiecīgas iestādes,

ne personības. Lietderības vietā nereti saskatāma personīgas intereses poli-
tika. Taisni šis juceklis ap latviešu teātri neļauj arī man, aktīvam darbinie-

kam, palikt vienaldzīgam pret skatuves turpmākiem likteņiem.
Var mīlēt teātri, var viņam bezgalīgi labu vēlēt, bet tāļāk par labu gribu

tas neved, ja teātri nepazīst. Teātra dzīvais ūdens ir viņpus rampas, aizkuli-

sēs, tur kur norit teātra tiešā darba diena, kur mākslinieku smadzenes raisa

darba fantastiku, kur iekvēlas visdažādākās emocijas un jūtas, dzimst ne-

skaitāmās krāsas un skaņas un rod pirmo reizi savu skatāmības formu. To

visu vajaga pazīt un saprast, lai ko lietišķu darītu teātra labā. Tāpēc, neno-

liedzot cienību dažiem apzinīgiem skatuves teorētiķiem, kuri tiešām mēģinā-

juši pieiet ar saviem mērogiem krizes jautājuma pašai būtībai, pārējie raksti

uzskatāmi par pavirši izkliegtiem un vairāk labas gribas nekā zināšananu diktē-

tiem. Un tā nu reiz ir mūsu teātru stutētāju nelaime (tādu beidzamā laikā ar

kafijas politikas palīdzību netrūkst arī aizkulisēs), ka griba arvienu bijusi lie-

lāka par tām elementārajām, nerunājot jau par augstākām, techniskām zinā-

šanām, bez kurām neviens darbs, neviens vislabākais nodoms nevar tikt apzi-
nīgi izvests. Uz labu laimi — jā. Bet laime ir mainīga un mainīgi arī panā-
kumi. Un kā tu atradīsi vainu, ja nepazīsti pašu darbu? Un vai tikai šeit un

nekur citur nav saskatāmi pirmie klupšanas akmeņi mūsu teātra krustceļā?
Jo kur ar šo laimi mazāk sevi lutina, tur arī patlaban neatzīst tādu teātra
krizi — ne materiālu, ne idejisku. Konkrētus piemērus neminēsim.

Ir pienācis pēdējais laiks latviešu teātra radošos apstākļus reorganizēt

pašos pamatos. Vienās šaubās dzīvo vadības, šaubās mokās mākslinieki, šau-

bās skatītāji, un neatrisināts paliek pats teātra mākslas jēdziens. Un taisni

tagad, vairāk kā jebkad, garīgas un materiālas nospiestības laikmetā, laiks

skaidram taisnīgam vārdam.

lesāksim ar tiem, kas palikuši visā šai strīdū ap teātri pabērnu lomā, bet

kuriem vienīgajiem teātris ir sirds un dzīvības lieta, — ar režisoriem un aktie-

riem. leskatīsimies, kā rit viņu darba diena, vai tik vienkārši spoža tā ir, kā

iedomājas vērotājs no malas, un mēģināsim ieskatīties darba apstākļu negāti-

vajās pusēs, kas liedz aktieriem pacelties līdz radošai sajūtai, kas liedz tiem

būt vienmēr svaigas fantāzijas apgarotiem, mākslinieciska nemiera pilniem.
Nāk prātā slavenības

—
režisori un aktieri citur un arī kā viesi mūsu

metropolē. Ir bijusi izdevība novērot viņus praktiskā darbā un jo vairāk, pro-

tams, par viņu darbu lasīt, bet arī — palauzīt galvu par viņu citādo (par mūsējo)
mākslas izpratni un pieeju tai. Tie brīnās par mūsu darba kārtību. Un tiešām

atklāti jāsaka, ka, varbūt izņemot Ed. Smilģi, kurš pats sev radījis savdabīgus,
individuālus darba apstākļus, visi pārējie mūsu galvas pilsētas skatuvju reži-

sori un aktieri, nerunājot nemaz jau par provinci, strādā un rada archaiskos

apstākļos — ar gadu 20—25 novēlojumu pret pārējām Eiropas kultūras lau-

tām. Pat mūsu kaimiņi leiši šai ziņā mums aizsteigušies priekšā. Visā darba

aparātā, proti: repertuāra izmeklēšanā, priekšdarbos, līdzekļu atvēlēšanā, lomu

sadalīšanā, sagatavošanas laika nospraušanā, māksliniecisko un technisko va-

dību sadarbībā un skatuves disciplīnā apstākļi pie mums tik primitīvi, ka grūti
runāt par kādu idejisku jaunradīšanu, par tās minimālu izpaudumu. Sāksim

kaut ar repertuāra izvēlēšanu. Vai ir pareizi, ka režisors un aktieri saduras
ar lugas izvēli tikai kā ar notikušu faktu?! Tā ir pirmā liktenīgā nebūšana.
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Pareizi nostādītos apstākļos, nerunājot jau nemaz par režisoru līdzdalību kā

aksiomālu, pat izcilāko aktieru domas tiek uzklausītas un ņemtas vērā ārkār-

tīgi svarīgajā repertuāra jautājumā. Tak nepieciešams, piemēram, režisoram, kā

galvenajam lugas iztulkotājam un izvedējam, teikt savu vārdu arī pie izvēles.

Viņam nepieciešams sakust un iemīlēt lugu vēl pirms praktiskā izveduma uz-

sākšanas. Viņam taču vēlāk jāiedvesmo un jāaizrauj līdzi vesels ansamblis

aktieru un techniskais personāls. Bet mūsu apstākļos šai ziņā valda liktenīgs

pārpratums. Taisni no šī izvēles momenta atkarājas tikdaudz radošā elementa,

ka tas var atstāt vai nu brīnumā raujošu, jeb vai arī iznīcinošu iespaidu uz

visu nākamo izrādi. Darbam, kūpam nepieder režisora sirds, nepiederēs arī

neviena aktiera, neviena līdzdarbinieka sirds. Ikviens režisors, ikviens aktieris

bez lugas satura tūliņ redz un kombinē arī tās scenisko formulējumu, kas bieži

jo bieži spēlē darbā izšķiļošu lomu. Lugas var būt ar lielu idejisku un literā-

risku vērtību, bet ja tām nevar atrast konidejisku scenisku formu, to izrādes

jau pirms pieņemšanas nolemtas neveiksmei.

Vel ļaunāki apstākļi pie mums ar priekšdarbu izvešanas īso laiku. Ikviens

idejisks ārzemju teātris sezonas sākumā deklarē vismaz noteiktu mēnesi gal-
veno darbu pirmuzvedumiem. Tā tad mēnešiem ilgs rosīgs un mierīgs sagata-
vošanas darbs radošajai mākslinieciskai un techniskai izdomai. Pie mums

no tam ne vēsts. Pāris nedēļās vai pat dienās režisoram jātiek skaidrībā ar

visiem mākslinieciskajiem nodomiem un techniskajām grūtībām, un aktierim

jāatrod psīchiskais un ārējais lomas līdzsvars ar visas lugas saturu un uz-

vedumu. Tas ir pārcilvēcisks darbs. Ikviens mākslinieks, dzejnieks, kom-

ponists piekritīs, ka taisni laiks no vielas izdomas līdz konkrētajai formai

prasa vislielāko koncentrāciju, fantāzijas elastību, objektīvu mieru un iedzi-

ļināšanos. Var mašīnu piespiest ātrāk strādāt, bet nevar piespiest ar varu

cilvēku ātrāk domāt, ātrāk just. Rezultātā pārsvarā nāk eksperiments un ne-

jaušības, tālāk to ļaunās sekas uz skatuves, kā to piedzīvojam ikdienas: šablons,

trafarets, atkārtošanās un beigās garīgs trulums. Šis apstāklis radikāli apka-

rojams.

Tāļāk, kā ir ar mākslinieciskā ansambļa sastādīšanu un līdzekļu atvēlē-

šanu uzveduma mākslinieciskajiem nolūkiem? Tikpat bēdīgi. īsi sakot: ne-

kad nevar izvest kā vajag, bet kā iznāk. Dekorātora un aktieru izvēle allaž

atkarīga no blakus apstākļiem. Ampluā aktieru trūkums, atsevišķu aktieru

nesamērīga nodarbināšana, izcili stāvokļi, veci lomu tēlotāji, autora vēlēša-

nās v. t. t. — tie visi ir apstākļi, pret kuriem daža laba režisora doma sa-

brukusi. Šepat izsakāms pārmetums lugu autoriem, kas ar saviem noteiku-

miem un tēlotāju izvēli aizsteidzas priekšā galvenajiem darba darītājiem, ne-

izprazdami to nodomus. Lai rastu pilnskanīgu ansambli, nepietiek tikai ar

simpātijām pret vienu vai otru no izpildītājiem, bet jāliek svaros arī citi,

specifiski teātrāli aprēķini. Gleznotājs, komponists vai aktieris atsevišķi rada

individuāli, bet režisors kollektīvi. Režisoram lielākā nelaime ir, kad nevar

sastādīt ansambli aiz attiecīgu izpildītāju trūkuma vai aktieru pārpūlēšanās dēļ.
Viens spēlē par daudz, otrs par maz. Un te nu gribot negribot atduramies

pret paviršību un (ar rūgtumu jāteic) kādreiz arī savtīgiem aprēķiniem pie

trupas sastādīšanas. Vecu vecā tradicija ir sastādīt katru trupu pēc aktieru

ampluā. Modernās teorijas gan šādu sastādi vairs negrib atzīt, varbūt arī

dibināti, bet praktiski mūsu apstākļos tam pagaidām tomēr būtu neapstrīdama
nozīme. Saku — pagaidām tādēļ, ka tagadējā aktieru paaudzē ir liels skolu

mistrojums, skolas nepilnības, pat skolas galīgs trūkums. Iznākums tas, ka

tāda ampluā aktieri, kuļ-u trupā mazāk
— spēlē vairāk, un otrādi. Protams,

visu nenoteic tas, bet arī talants, personība. Vēl grūtāks kļūst šis jautājums,,
kad vecas lugas uzvedot jāatduras uz agrākajiem lomu tēlotājiem, kurus laiks

jau dabīgi pārbīdījis citā, mazāk svarīgā ampluā. Šādā gadījumā režisors no-
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stādīts grūtas neveiklības priekšā, krusta ugunīs starp savu māksliniecisko pār-
liecību un kollēģiālu smalkjūtību. Šis apstāklis gan arvienu un visur prasa

lietpratīgu, noteiktu un smalkjūtīgu atrisinājumu no teātru vadībām. Diemžēl

jākonstatē, ka šie apstākļi nekad vēl nav diezgan droši nokārtoti uz latviešu

skatuves. Tagad luga jārāda, režisoram jāpiekāpjas, jāpievelk kā aiz matiem

mazāk vai pat nemaz nenoderīgi tēlotāji, un rezultātā jo bieži — izrādes caur-

krišana, režisora un aktieru neapmierinājums un patukša kase. Lugu nevar

uzvest, ja nav attiecīgu tēlotāju.

Tagad tāļāk, pēc kārtas —- kā noris līdzekļu atvēlēšana inscenējumiem?
Sevišķi agrāk nereti gadījās pasakaini izšķērdīgi uzvedumi, bet turpat citiem

sīkslulīgi atrāva visnepieciešamāko. Tas ir nenormāls stāvoklis, kas šķoba
visu māksliniecisko līdzsvaru. Lai neaizmirstam, ka nekādi dekorātīvi un

techniski žilbinoši efekti nespēj glābt uz skatuves sceniski vāju darbu. Ir jā-

protestē vispār pret latviešu ārkārtīgo bilžaino, dekorātīvo izšķērdību — no

teātra mākslas viedokļa. Bet ne mazāk svarīgi citi izrāžu elementi paliek no-

vārtā. Lai minam, piemēram, kostīmus ar svarīgo uzdevumu, ko tie pilda pie
aktieru lomu raksturojuma un arī — labsajūtas. Pavisam neizprotama ir ko-

stīmu izgatavošana no nepiemērota, vāja un lēta materiāla, arī — taupības dēļ.
Ir paruna: es neesmu tik bagāts, lai šūtu sev drēbes no slikta materiāla. Un

tiešām, bēdīgi ap dūšu paliek noskatoties garderobē dažādus satina un flaneļa
kankaru blāķus, kas noderējuši vienai, divām sezonām, zinot, ka no laba, iztu-

rība auduma pagatavotie kalpo jau gadu desmitiem. Un arī no saimnieciskā

viedokļa — labi, vērtīgi kostīmi uz laiku laikiem paliek inventārā, ik gadu iz-

lietoti darbā, turpretim dekorāciju vērtība zūd ar lugas noņemšanu no re-

pertuāra.

Esmu gluži pretējās domās ar dažkārt izteiktajām pārliecinām par «dzelzs

repertuāru un inventāru", t. i. klasiķu inscenējumu uzglabāšanu teātra krātuvēs

ilgāku laiku, pat vairākām paaudzēm. Tā ir fantāzija bez praktiskas nozīmes.

Laiks nestāv uz vietas, mākslinieku un skatītāju psīcholoģija mainās, un kam

vērtība ir bijusi priekš desmit gadiem, tam gandrīz nekad tā nepaliks nākotnē.

Ari no mākslinieciskā viedokļa te nav nekāda attaisnojuma, jo nākotnes reži-

sors droši uztvers, piem., Blaumani vai Brigaderi citā, laikmetīgākā formas

izjūtā. Radīto scenisko vērtību saglabāšanai jāatrod cits ceļš. Patlaban, ma-

teriālās krizes stipri ierobežotos apstākļos, simti un tūkstoši metru apkrāsota
audekla gaida jauna, vēl degošāka fantāzijas iemiesojuma — par spīti krizei

un tās seklumam. Visai primitīvā stāvoklī uz mūsu skatuvēm atrodas arī mūzi-

kālie un techniskie veidojumi. Taupība vietā ir tikai tur, kur tā nekaitē māk-

slinieciskajiem uzdevumiem.

Pametot acis uz visu augšā minēto, jāsaprot, ka cits pēc cita šie ap-
stākļi atlauž no režisora un aktiera radošās izdomas pa gabalam, līdz atliek

tikai pats skelēts, un izvedumā grūti viņam pazīt pašam savu nodomu.

Pavisam maz cilāts un neatrisināts palicis jautājums par technisko nozaru

vadītāju piesaistīšanu mākslinieciskajā darbā. Parasti skatuves meistars, ap-
gaismotājs-elektrotechniķis, garderobjers v. t. t. tiek informēti stipri par vēlu,

pavirši, un kas tas galvenais — nostādīti notikušu faktu priekšā. Tam bieži

ir kļūmīgas sekas. Pelnītu vērību technisko spēku lomai piegrieza savā laikā

Staņislavskis, dibinot Maskavas Dailes teātri. Techniķa profesionālās zināšanas

un piedzīvojumi ir liels atbalsts režisoriem nevien par sevi, bet var dot arī

svētīgus mākslinieciskus ierosinājumus. Sevišķi mūsu šaurajos apstākļos, kur

materiālā taupība, darba intensitāte un laika trūkums liek visu izmantot, kas

var nākt par labu.

Vispār izrāžu īsais sagatavošanas laiks ir viens no galveniem traucēkļiem.

Tādēļ saprātīga darba disciplīnēšana ir no vislielākā svara. Jautājumu par mē-

ģinājumu skaitu, kāds vajadzīgs lugai, nevajadzētu izšķirt pēc šablonas, piem.,
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ka lugai ar ļaužu skatiem arvienu tas vajadzīgs lielāks. Aktieru uztvērumi,

režisora izdoma, aizraušanās — viss ņemams vērā, bet viens par visām lietām
—

negatavam, sasteigtam darbam uz skatuves īss mūžs. Mazāk kā jebkur šeit vieta

šablonai. Nedrīkstētu noturēt mēģinājumus blakus, maz piemērotās vai pat

nemaz nepiemērotās telpās: ģērbtuvēs, foejā v. t. t. Sekas ir ļaunākas, nekā

varbūt liekas, un proti: nepiemērotas telpas atņem aktieriem nopietnības sa-

jūtu, aiz tīri akūstiskiem iemesliem viņi jo bieži nepareizi uztver toni, nepa-

reizi sadala spēles telpu, darbā ieviešas neciešama familjāritāte v. t. t. Pro-

tams, tas ne vienmēr izzūd arī vēlāk, noturot mēģinājumus uz skatuves, un

rezultātā, varbūt neapzinīga —
darba disciplīnas graušana pašos pamatos. Par

disciplīnu vispār ieminoties, jāvēlas to pacelt augstāk, darba mīlestībā un ap-

ziņā, jo tagad bieži vienā aktieru daļā sastopamā paviršība, nolaidība un sav-

starpēja neiecietība ir liels kavēklis, kas steidzīgi un autorītātīvi, ne militāri,

kā to dažreiz domā, bet garīgi novēršams. Idejiskā darbā, kāds ir teātris, jā-
valda disciplīnai uz garīgas kultūras pamatiem. Daudz dibināta rūgtuma saceļ
teātra māksliniekos netaisns, ar darba vērtību un ražīgumu nesamērots algu

nostādījums. Sevišķi asi to izjūt jaunā paaudze, kas ikgadus progresē savā

mākslā un dabīgi arī prasa pelnītu un taisnīgu uzmanību pret to. Tāpat būtu

jāizklaidē sabiedrības aplamais ieskats, it kā aktieriem būtu lielas algas. Lat-

viešu aktieris saņem katrā ziņā vienu no vismazākiem atalgojumiem visā pa-

saulē. Nav jāaizmirst, ka visus modernos uzvalkus un drēbes tā saucamajās
salona lugās aktieris gādā pats, kas pie šī stila lugu lielā skaita paņem ļoti
lielu algas procentu un bieži burtiski atrauj kumosu maizes no mutes. Jau-

tājums jau vairākkārt pārrunāts arodbiedrībā un tikpat lietišķu un smalkjūtīgu

atrisinājumu prasa no teātru direkcijām.

Piegriežoties teātru repertuāram, nerunāšu, kādam jābūt, bet gan kādam

nevajaga būt repertuāram. Pēc manām domām, latviešu lugu autoru nevarīgākā

puse ir skatuves vājā un arī galīgi aplamā izpratne. Savādi, desmit beidza-

mos gados mūsu teātri nospēlējuši gandrīz visu Šekspiru, daudz no Moljēra,

spāniešu klasiķiem, vairākkārt spēlējuši mūsu Blaumani, bet kā jāraksta, kas

jāredz drāmatiķim no formas un technikas puses, to sapratuši ļoti retie. Vēl

savādāk ir, ka šie vislabākie skatuves darbi nav mācījuši mūsu drāmatiķus,
protams, ar izņēmumiem, bet vieglās, veiklās, arī sceniski banālās Arnolda

un Bacha komēdijas. Kā to lai izskaidro? Piemērošanās apstākļiem, vieglas
populāritātes meklēšana? garīgs bankrots? Orīģināllugas techniski ir tik pri-
mitīvi neveikli atdarinājumi, ka ārkārtīgi grūti atrast tiem loģisku ticamības

un skatāmības formu. Nevarīgs intrigas risinājums, darbības trūkums, aiz-

raušanās ar šabloniskiem kariķējumiem, saskaņas trūkums starp dar-
bību un pārdzīvojumu uz skatuves, raksturojumu nabadzība, valodas un lo-

ģikas vienkāršības trūkums, dzīšanās pēc mākslota modernisma, mēra sajūtas
neievērošana raksturo mūsu dramatiskos darbus. Tas arī ir liels traucēklis

režisoram un aktierim viņu darbā. Arvienu būtu paturams autoriem vērā, ka

uz skatuves darbojas, kā galvenais, dzīvs cilvēks ar ķermeni, rokām, kājām,
balsi, dzirdi, jūtām un garu. Uz skatuves valda sava kustības poēzija, tāpat
kā dzejā vārds, gleznā krāsas, mūzikā skaņas. Arī idejiskā ziņā orīģināldrāmā
valda seklība, kas jau vairākkārt konstatēta. Aktieru prasības pēc garīga skai-

stuma un idejiskas skaidrības ir lielas. Bez skatuves veterāniem, kuru māk-

slas sajūta bieži taisni apbrīnojama, nāk aktieru paaudze ar augstāko iz-

glītību.

Aprādīju sliktos skatuves darba apstākļus, sagaidīdams, ka lasītāji tos

nopietni pārliks un pārdomās. Vispār jau visā dzīvē apstākļu neizpratne un

ideālisma trūkums mums deva materiālo krizi, un tie pasi trūkumi apdraud
tagad arī teātri

— garīgi un arī materiāli. Teātra misija ir garīga cīņa dēļ
jauniem sniegumiem. Kas to sapratīs, tas arī dzīvos, jo tam ir tiesība dzīvot.

Bet griba dzīvot palīdz saredzēt arī savas kļūdas, tās izlabot un atrast krust-

ceļā pareizo virzienu. Jānis Lejiņš.
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Nacionālā opera

Pārskata mēnesi ievērības cienīgi notikumi bij 2 simfoniskie koncerti.

Oskara Frīda un Alberta Koutsa vadībā, sevišķi pēdējais — Vāg-

nera 50. nāves dienas atcerei veltītais; bez tam itāliešu piānista Karlo Cek -

kija 2 koncerti un operetes «Silva" pirmizrāde (23. febr.).

Paldies Dievam, ir vēl varas, kurām izdodas piespiest Nacionālās operas
un radiofona orķestrus apvienoties kopējiem simfoniskajiem koncertiem. Va-

ras, lūk, ir vajadzīgas, jo skaidri jūtams, ka kaut kur šī apvienošanās atrod

pastāvīgu pretestību. Lai Dieviņš dotu, ka šis svētīgās varas savu varu arī uz.

priekšu nezaudētu, bet vēl pavairotu tai ziņā, lai varētu piespiest abus orķe-
strus arī vēl labāk samēģināties, nekā tas līdz šim noticis. Abi pēdējie kon-

certi diezgan nepārprotami liecināja, ka kopmēģinājumu bijis par maz, jo šis

orķestris varētu darīt brīnumus, ja tik kārtīgi strādātu. Ja orķestru mūziķos
izdotos atmodināt māksliniekus, kas viņos iesnaudušies ikdienišķajā pelēkajā
darbā, nereti vairāk rūpējoties par savu materiālo un tiesisko stāvokli nekā

par mākslu, kurai tie apjēmušies kalpot. Ja to diriģenti dziļāk ieskatītos par-

titūrās, ko diriģē, prastu iedzirkstīties paši un uzšķilt māksliniecisko dzirksti

vadāmajos orķestrantos, lai tiem viņu darbs kļūtu par patīkamu kalpošanu

mākslai, nevis par garlaicīgu «halturēšanu". Lai sagatavojot kādu skaņdarbu
arī tie meklētu aiz notīm dvēseli un a*ī «vieglās notis", ar kurām tagad tiem

šķiet lieki ilgāk un pamatīgāk mēģinājumos nodarboties, uzskatītu par gara

atspulgu, kas prasa pat vēl dzīvāku, dvēselīgāku reproducējošā mūziķa atsau-

cību nekā «grūtās". Ar vārdu sakot
—

lai rastos darba mīlestība, nevis

darba pienākums vien, kas orķestra mūziķiem tagad liek nemitīgi skatī-

ties pulkstenī, lai tikai neuzstrādātu mēģinājumā ilgāk par kontraktā noteikto

laiku. Bet tad arī diriģentiem jāmīl savs darbs un dzīvā māksla ar tādu mī-

lestību, kas nepielaiž nekādu paviršību un bezrūpību atšifrējot melnās notis,
aiz kurām slēpjas baltā, gaišā māksla. Ja talants, prasme, mākslas entūziasms

un darba mīlestība mājos diriģentā, tad arī orķestrantos paliks allaž dzīvs

mākslinieka gars. Vai mūsu diriģenti ir tādi? Lai par to padomājam mēs,

viņu klausītāji, bet visvairāk — paši diriģenti. . . Ja nākotnē nekas nemainī-

sies, tad simfoniskā mūzika mūsu galvas pilsētā vārguļos tāpat kā līdz šim.

Mūsu diriģentiem un mūsu orķestru māksliniekiem jāmainās uz augšu,

ja negrib vēl vairāk pasliktināt savu stāvokli, novest publiku līdz galīgam indi-

ferentismam attieksmēs pret dzīvā orķestra spēli un neatvairāmi, uz neatgrie-
šanos iedzīt mēchaniskās mūzikas valstībā. Ārzemju diriģenti vien, šad tad pie

mums ierazdamies un nodiriģēdami pa koncertam, mūsu simfonisko mūziku

neglābs. Pat viņiem, lai arī tie būtu lieli, slaveni mākslinieki, redzams, nav pa

spēkam cīnīties ar mūsu «eipatnībām", no kurām ārdošākā ir — rūpīgi nesa-

gatavoties koncertam pietiekoši daudzos mēģinājumos. Mūsu orķestranti tā

atradināti no mēģinājumiem, ka jau 3 mēģinājumus tur par pārmērīgu skaitu,

sevišķi, ja skaņdarbā «vieglas notis", pēc viņu izteiciena, t. i., ja nav lielāku

technisku grūtību, kā piem., Mocarta, Haidna un citu klasiķu darbos, kaut gan
šīs «vieglās notis" atšifrēt ģeniālo autoru cienīgi ir ļoti grūts uzdevums. Ne-

skaitāmi orķestri tagad iznīcināti ar skaņu filmas uzvaras gājienu visā pasaulē.
Vēl jāglābj nedaudzie simfoniskie orķestri, kuros mūzicē dzīvi cilvēki, ne ma-

šīna. Bet tie attaisnos savu eksistenci tikai tad, kad mūziķi būs īsti mākslinieki,

ne pienākuma spiesti amatnieki, kas savu darbu izpilda gandrīz mēchaniski un

arī tuvi mašīnai, skaņu aparātam.
Pie šī jautājuma bij jāpakavējas ilgāk, jo no tā šāda vai tāda atrisinā-

juma lielā mērā atkarājas mūsu simfonijmūzikas būt vai nebūt.

Oskara Frīda diriģētajā koncertā ievērojamākais darbs bij Bēthovena

«Eroica" (111. simf.). Tas arī bij vislabāk sagatavots un izskanēja patiesi lielā,
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pie mums agrāk nedzirdētā pilnībā. Sevišķi veselu iespaidu un nianšu bagātību

diriģents deva slavenajā sēru maršā. Bēthovena I. simfonija un Debisija 2 nok-

tirnes bij krietni vājāk iestudētas.

Rīdzinieki sevišķi iecienījuši impulsīvo angļu diriģentu Koutsu (Coates).

Tas arī tiešām to pelnījis, jo viņa vadība tik suģestējoša, tik dzirkstoša, ka at-

dzīvina katru partitūras takti, iedveš mūziķos mūzicēšanas prieku un klausī-

tājos — sajūsmu. Neskatoties uz visu to, Vāgnera piemiņas vakara program-

mas iestudējums tomēr lika manīt pietiekošu nesaspēlēšanos orķestrī. Tikai

Koutsa lielajam talantam var pateikties, ka koncerts noritēja pacilātībā un

gadījumam atbilstošā svinīgumā.

Vēl maz daudzinātais itāliešu piānists Karlo Cekkijs ir savdabī-

gākais un, gribētos teikt, arī lielākais no Rīgā pēdējos gados koncertējušiem

klavieru māksliniekiem. Tik briljantu techniku neuzrādīja pat brīnišķīgais
franču stilists Karadēzijs, ne arī impulsīvais Arraus. Bet Cekkija techniskā

briljance ne uz brītiņu neizvirzās par pašmērķi, kalpodama tikai mākslinieka

dziļākajām domām un apgarotajam skaņdarbu iztulkojumam. Jo sevišķi jāuz-

sver Cekkija māksla parādīt tīri apburošā skaidrībā skaņdarba iekšējo struk

tūru, izceļot un noapaļojot katru melodiski ievērojamu balsi un savijot balsis

kopā apbrīnojami samērīgi. Cekkijs spēlēja Šūmani („Dawidsbūndlertānze''"i,
Sopēnu, Listu, Debissiju, Bēthovenu, Šūbertu.

Kalmaņa operetes «Silva" pirmizrāde notika 23. februārī V. Gromova un

J. Zariņa režijā, O. Kārla mūzikālajā vadībā, ar L. Liberta dekorācijām un ko-

stīmiem, ar E. Leščevska iestudētajām dejām un P. Jozuus — koriem. Šis būs

jāpieskaita izdomas bagātākajiem operešu inscenējumiem uz Nacionālās operas

skatuves. Nodarbinot milzīgu personālu (solisti, koris, balleta trupa un stu-

dija), atjautīgi izmantota nevien skatuve, bet arī tā saucamās «orķestra ložas"

Uzsverot teātrālo principu un cenšoties nodibināt ciešāku kontaktu starp ska

tuvi un skatītājiem, operetes gaitā iekomponēta pavisam jauna persona -

entūziasts un cperetes lietpratējs. Tas gan darbības pavedienu šur tur pār
trauc, bet tādās vietās, kur tas jau pašā operetē nav diezcik grods un tamdēļ
šīs tukšās vietas glābj ar «lietpratīgiem" aizrādījumiem par vecajām labajām

operešu tradicijām, iemaisās citu personāžu vidū, izteic savu sajūsmu par iz-

devīgām situācijām v. t. t. Tas izdarīts ar labu taktu un inscenējuma vērtību

vairo. Patīkami saistās skats ar skatu. Lielajā personālā organizējošā roka

visur jūtama. Gribas uzsvērt šajā inscenējumā sevišķi personāžu dabisko, ap-

valdīto, nepārspīlēto spēli, kas tomēr tā komiskajās, kā nopietnākajās situācijās

skatītāju apmierina daudz vairāk nekā pārspīlējumi un ārišķības, ar ko tik

bagāti citi mūsu operešu inscenējumi. Liberta dekorācijās un kostīmos daudz

spožuma.
Bet mums trūkst īstas operešu primadonnas — jaunas, skaistas, grācio-

zas, elegantas. Brechman-Štengelei un Pērkonei, kas tagad šo robu cenšas aiz-

pildīt, ir tikai viena laba īpašība —
laba dziedāšana, bet tā nav galvenā ope-

retes dīvas īpašība. Augstāk uzskaitītās «svarīgākās" īpašības tām piemīt tik

mazā mērā, ka no šīm labajām operdziedātājām nekad vairs neizveidosies pla-
šai publikai vajadzīgās, jūsminošās un kairinošās operešu primadonnas. Tās

jāizaudzina no jaunākām dziedātājām. Tā arī Brechman-Štengeles Silva ne-

vienu īstu operetes cienītāju nevar iesildīt. Vēl sajūtamāks ir labas subretes

trūkums. Gotharde un Šulce, kas tagad šajās lomās uzstājas, par smagu, par
lauciniecisku. Gothardes komtese Stasija «Silvā" ir taisni nebaudāmi „mu-

žiciska", neeleganta, pilnīgi neiedomājama augstākā sabiedrībā. Arī īsta ko-

miķa mums nav: Kortānam ir dāvanas, bet tās vēl pārāk neizveidotas, lai tās

varētu izturēt zināmu stilu no sākuma līdz beigām, lai neradītu pretrunas savā

tēlā, lai paliktu vienmēr vajadzīgajās robežās v. t. t. Paldies Dievam, ka Va-

siļjevs ir pavisam labs operešu «mīlētājs": Silvā tas ir labākais savā lomā. Jā-
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saka, ka mums nav arī īsta, smalka operešu diriģenta. Lai gan operešu mū-

zikā nav „mūžīgu" vērtību, tā tomēr savā ziņā uzstāda atskaņotājiem lielas

prasības: elastību, vieglumu, smalkumu, efektīgumu v. t. t. Diezgan labu Šī

stila paraugu deva diriģents Vaghalters „Havajas puķē", liet Karls, kas ta-

gad diriģē operetes, no tā tālu.

Viss labs sakāms par mūsu balletdejotāju piemērotību operešu uzvedumiem

Patiesībā par sekmēm, kas tagad Nacionālās operas operešu uzvedumiem ir,

visvairāk pateicības nākas balletam. Arī „Silvā" Leščevskis iekomponējis bal-

letam jaukus numurus, un vispār balleta māksliniekiem tajā ievērojama loma.

Jāsaka tikai, ka inscenētājiem nevajadzētu izlaist no acīm vienu lietu: kur ope-

retē uzstājas speciālisti dejotāji ar daudzām dejām, tur grūti ar tiem sacensties

galveno lomu tēlotājiem dziedātājiem, —
vēl vairāk: šo nespeciālistu dejošana

izliekas pārāk primitīva un neveikla. Tamdēļ arī „Silvā" solistu dziedātāju de-

jas pēc iespējas visas jāsvītro. Nav taču nekāda interese skatīties Brechman

Štengeles, Kortāna un Gothardes dejošanu, kad turpat līdzās redz balleta so-

listus Mirdzu Kalniņu, Jirgensi, Forstmani, Sauli, Lesčevsku v. c.

No tēlotājiem vēl minami: E. Michelsons (princis), H. Lūse (Annilte),
V. Stotts (Ronsdorfs), A. Verners (Kerekešs), J. Zariņš (operetes lietpratējs).

Kalmaņa mūzikas stilam tīri labi pielāgoti arī daži Jāņa Kalniņa un

(). Kārla mūzikas numuri.

J. Graubiņš.

Teātri

Šai pārskata mēnesī ir notikušas daudzas izrādes, kuras tomēr neliecina

par māksliniecisku labošanos. Viss iet pa vecam, kā spēlē, tā repertuārā.
Nacionālais teātris, kā parasts, ir bijis sevišķi ražīgs. Te būs chronoloģiski

viņa jaunuzvedumu saraksts.

Ludviga Hiršfelda komēdija Zviedru sērkociņš (28. janv.) pieder pie vieg-
lajām pūkām, kādas mēs pēdējā laikā esam daudz redzējuši lidojam pār na-

cionālo skatuvi. Ja izrādi skatoties bija jāpapriecājas par vienu otru asprātību

un tēlojumiem, no kuriem labākos deva Ludmila Špīlberģe, Anta Klinte, Olga

Lejaskalne un Konrāds Kvēps, tad viss tas, aizverot teātra durvis, jau aizmir-

sies, jo mākslinieciskais pārdzīvojums un baudījums nav sniegts.

Jēkaba Janševska Laimes bērns Zeltmata dramatizējumā (3. febr.) ar

savu tautisko saturu un ļaužu skatiem būtu pieskaitāms tiešām jaukākām lu-

gām, ja viņu visumā būtu sarakstījis mirušais epiķis, bet lielāko daļu no tā ir

sacerējis Janševska dēls: fābulistiskie meti gan palikuši, bet zudusi zīmīgā su-

līgā valoda un tipu uzskatāmība. Drāmatizējums ir skatuviski samērā veikls,

un arī šinī veidā Laimes bērns sniedz diezgan daudz skatīšanas prieka. Tikai

paceļas jautājums, vai vispār bija jāķeras pie drāmatizējumiem un tik dau-

dziem — pusmēneša laikā veseli divi! — kamēr labas orīgināllugas vēl gaidīt
gaida uz izrādīšanu. — Atgriežoties pie inscenējuma, ko veidojis Ernsts Feld-

manis kopā ar Artūru Cimermani, jāteic, ka tas visumā bija kustības pilns.
Mēs redzējām plūstam garām ainas no Kurzemes un Polijas muižnieku, latvju
zemnieku un mazpilsoņu dzīves. Bija rūpīgi gādāts par komiķu (žīdu gvarde),
sentimentu (bērnības mīla), šausmināšanos un baidīšanu ar noslēpumiem (uz
nāvi notiesātais Dājums, spoku jūtoņa pana Ovsjuško pilī), dēkainību (pār-

galvīga kāršu spēle, līga,ru nolaupīšana), tika spēlēts uz visām iespējamām ska-

tītāju jūtu gammām, tomēr izrāde visumā atstāja raibi krāsainu, bet ne aiz-

raujošu iespaidu. Personu skaits ļoti liels, un daži tēlojumi bija diži. Minēšu

tikai raksturīgākos: Jāņa Oša patriarchālo baronu Dollingu, Lilijas Ērikas skai-

sto Sibillu, kuras mīlas dēkas bija tik kairi valdzinošas, Jāņa Ģērmaņa varonīgo
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Kuno, Alfrēda Alkšņa neizteicami apķērīgo reģi Kratuli, Rodrigo Kalniņa un

Kārļa Lagzdiņa abus brašos poļu panus, Jāņa Šaberta krietno namdari Dā-

jumu, Vladimiru Avotiņu un Mildu Bērziņu — Pūņu saimniekpāri, Mildu Zī-

lavu — viņu audžu meitu, kas izrādās par laimes bērnu, Bertas Rūmnieces

jauki latvisko vecomāti un neskaitāmus citus, kās gan vairāk figūrēja izteik-

smīgajos ļaužu skatos.

Lilija Ērika Kosorotova lugā Mīlas sapnis (6. II.) atzīmēja savu 25 gadu
skatuves darbības jubileju. Pati luga, cēlusies no viduvēja priekškara krievu

rakstnieka spalvas, pieder pie tām, kuras aktrises bieži izvēlas savās beneficēs

un jubilejās; tās jeb to parastais, līdz apnikumam nodeldētais saturs: kaut kāda

žanra mākslinieces ilgas pēc ģimenes, pēc kārtīgas sievas stāvokļa, pēc vīra un

bērniem. Arī daiļā Ērika savā izvēlē nav gājusi īpatnējāku ceļu, bet par māk-

slinieci pašu runājot, jāsaka, ka viņas ārējās un iekšējās īpašības vislabāk at-

bilst klasisko lugu tēliem. Lilija Ērika ir iemiesojusi neskaitāmas lomas, bet

viņās visās izceļas — smuidrais stāvs, harmoniski veidotā seja, sonorā balss,
kas reizēm pavēloši suģestīva (Zannas d'Ark tēlos), reizēm krūšaini dziļa, ar

sievišķīgas kaisles burvību apmājoša. Piesavinoties labāku dzejas ritma iz-

jūtu, šī aktrise varētu būt ideāla klasisko lomu tēlotāja. Viņas mākslinieciskā

personība ir viengabalīga, nesaraustīta, ne nervi, bet visumā veselīgas dziņas to

pārvalda; tāpēc arī modernās lugās viņai vairāk padodas jautrās baudītājas,
un drāmatiskās karotājas, ne satrauktās neurasteniķes, „garīgu sakušanu"

meklējošas sievietes. Daudzi pārmet Lilijai Ērikai to, ka tai esot par maz dvē-

seles, tomēr šo trūkumu, varbūt, jūt tikai māksliniecei nepiemērotās lomās. —

Dziedātāja Marija Žardēna visumā atbilst Lilijas Ērikas ampluā, tomēr te jau
ir daži neurastēniski un „vampīriski", viņai svēšie momenti, kurus tā arī spēlē
mazāk izcēla, dodama tēlam jutekliski brīvu pamattoni. Viņas viegli iekairi-

nāmo, neparastās izjūtas meklējošo partneru Luganski tēloja Jānis Lejiņš maz-

liet par daudz satrauktos žestos un kustībās. Nomierinošu iespaidu atstāja
līdzsvarotais diplomāts — Jānis Ģērmanis.

Pāvilielas zēni pēc Franča Molnāra stāsta, Valda Grēviņa drāmatizējumā
(15. II.) ir bērnu un pusaudžu luga, kas tagad sniegta nevis uz augstiem svēt-

kiem, kā parasts, bet sezonas vidū. Kā pusaudžu lugai tai ir dažas labas īpa-
šības: saspiesta vienkārša drāmatiska fābula, darbība bez psīcholoģijas, neuz-

bāzīga, bet pieņemama tendence: pret karu (arī pret pusaudžu rotaļu kariem) —

par mieru.. Karo divi ģimnāzistu pulki: tepes (jeb ķites) apvienība, kuras virs-

pavēlnieks ir Boka
— Osvalds Uršteins, un dzeltēnkrekli ar virspavēlnieku

Franci Atu — Vilnīti. Par strīdus objektu un kara lauku noder kāds malkas

laukums. Zenu lomas uzticētas visvairāk jauniem skuķiem, un tie tad arī ņē-
mās ar tādu dedzību, ka skatuve bija dzīvas čalas pilna. Bez jau minētā Ur-
šteina izteiksmīgākos zēnus deva: Eliza Mieze (Kolnajs), Melbārde (Neme-
čeks), Nora Kreislere (Baraba). No lielajiem izcēlās sevišķi Mārtiņš Gailis —

laukuma sargs un Cepurnieka skolotājs.
Latvju-dāņu tautu svinīgā tuvināšanās izrādē nāca par jaunu uz skatuves

Ludviga Holberga komēdija Žūpu Bērtulis (22. II ), ko jau ne visai daudzus

gadus atpakaļ redzējām inscenētu Nac. Teātrī. Dīvaina lieta ir ar šīm tuvinā-

šanām, kas tagad tik ļoti modē: tas pa lielākai daļai izpaužas dažu komiteju
nodibināšana.no oficiālo aprindu pārstāvjiem, bet tautas, ne viņu māksla un

kultūra no tam nebūt nekļūst tuvākas. Toties patieso tuvināšanās darbu, iepa-
zīšanos ar citu tautu kultūru un iepazīstināšanu ar mūsu rakstniecību un kul-

tūru rautu un runu pārstāvji atstāj pilnīgi novārtā, un tas jāveic katram kul-
tūras darbiniekam privāti, ko tie arī dara, netikdami svinīgajos rautos pat pie-
minēti. Neiebilstot neko pret Holbergu kā pret dāņu Moljēru un komēdijas
klasiķi, jāatzīst tomēr, ka divām vairumā zemnieku tautām, kā dāņiem un

latvjiem, ne visai patīkami skatīties nospiestā un nabaga zemnieka nerrošanā,
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ko auksti un bezcilvēcīgi izved kāds «lielskungs" ar saviem roklaižiem un liš-

ķiem sulaiņiem. Mums šī luga, ko XVIII. gads. beigās kā pirmo skatuves ga-
balu lokālizēja Jaunais Stenders, vēl it sevišķi atgādina vistumšāko mūsu vē-

stures posmu, tā ka brīvi nevarējām priecāties par patiesi ievērojamām komēdi-

jiskām vērtībām, kas viņā iemīt, un skaisto teātrālo uzbūvi. Cilvēcīgi vispie-

vilcīgākais tēls ir Kalna Jeppe (Žūpu Bērtulis), kas ar saviem skaidrajiem sprie-
dumiemapkauno trulo lielkungu, un pat viņa niknajā sievā, kas tik bieži lieto

savu „ziķeri" (pletni), ir vēl simpātiski vilcieni. Tituļlomā Teodors Podnieks

deva vienu no saviem pilnīgākiem meistartēlojumiem, kur katrs vaibsts, katra

kustība bija dzīvības pilna. Viņa raupjo sievu Nilli izteiksmīgi tēloja Ella

Jākobsone. Izturēts un formā skaidri apvaldīts bija Kārļa Lagzdiņa lielskungs.
Valdzināja maigi Zaigas Lepnes iestudētās vieglās dejas kā pretstats drūmajai
dzimtbūšanas laiku īstenībai, dzeršanas un nabadzības postam.

Dailes Teātris par jaunu inscenējis Annas Brigaderes labāko lugu Princese

Gundega (11. II.), ko priekš gadiem redzējām spīdoši uzvestu šinī pašā teātrī.

Nekur dzejnieces talants neatmirdz ar tādu spožumu, vieglumu un teiksmainu

rotaļīgumu kā šai pasakā. Dzejas pantiņi vietām kļūst par īstiem sakāmvār-

diem. Arī būtiskais te ir skaidrāk un dziļāk tverts: kā mīlestība pārveido sie-

vieti, no spīvas un niķīgas princeses iztaisot pašaizliedzīgu un atbildīgu rak-

sturu, no kura atkrīt viss nejaušais un uzpūstais. Morāle, ja par tādu te vē'

var runāt, paceļas jo augstos ielokos, lai gan nav nekāda jaunā; tā ir mīlestī-

bas morāle: jāmīl garīgi vērtīgais, kaut arī viņš būtu iemiesots nejaukās un

kroplās miesās. Gundegas psīcholoģiskais gājiens tverts vienkāršos, bet skai-

dros un pārliecinošos vilcienos. — Inscenējumu šoreiz Smiļģis devis vienkār-

šāku, bet arī vairāk piemērotu un izteiksmīgu. Mazāk butaforijas, toties vai-

rāk dzīvības un noskaņojuma. Gājiens pār tiltu, kad Māris kā ar burvīgu spēku
aizved sev līdz Gundegu, monumentāli izceļas dzejas refrēna pavadījumā

«Meži, meži vēstis raida, Brīnumi tur stāv un gaida." Starp tēlotājiem šoreiz

godam minams Māra lomā Smilģis, kas diezgan ilgi nebija kā aktieris uzstā

jies. Maģiskais Māra būtībā pilnam atbilst Smiļģa tēlošanas līdzekļiem. Elvir;

Bramberģe tēloja Gundegu, izceldama labi princeses untumus un ēverģēlības
mazāk labi dziļo psīchisko lūzumu otrā un trešā ainu grupā. lepriecinoša v;

valdzinoša bija jaunā aktrise Benita Ozoliņa Sniedzes lomā: skuķēna naīvitāte

un tautas gudrība atvizēja ar īstu grāciju. Starp pārējiem bija ļoti daudzi iz

teiksmīgi tēli.

Strādnieku Teātris jau ziemassvētku starplaikā bija devis Žaka Offen

bacha opereti Ju-Ju, kur interesantākie momenti ir latviskie pārveidojumi un

jaunievedumi (Vecītis no Katlakalna) un atsaukšanās uz politiskām dienas pa

rādībām, kuras mainās un tām līdzi mainās arī attiecīgās vietas izrādēs.

Jaunā autora Jūlija Vanaga Vēja pūtiens rakstīts viegla vodeviļa formā

bet ar saliriski aktuālu tendenci, kas mēģina vērsties pret korrupciju un tautisko

lietu ministrijas, banku un citu slavenāku iestāžu «tikumiem". Visā ansambl

izceļas galvenām kārtām trīs figūras, kurām piemīt gandrīz pūcesspieģeliska

īpašības: saimnieks Jānis Pavējiņš, ko (ar maigām ūsiņām apbalvotu) tēloja
Hermanis Vazdiks, pilsētnieks Žanis Ripa, kura pašpuicisko žargonu («nāvīgi"

«nāvīgs numurs", ~saproties") ar nesalīdzināmu meistarību atdarināja Luij

Šmits, un latgalietis Stiečkans, kura «eipatneibu" pilno izskatu un «volūdu

ne mazāk sulīgi marķēja Nikolajs Mūrnieks. Pavējiņa abas līgavas Zentildu

un īvu ļoti jauki tēloja Olita Starka-Stendere un Malvīne Uztube, afēristu

Zaķi — Edgars Zīle, viņa draudzeni — Lūcija Baumane, tautisko lietu ministr

Pāvu — Teodors Kugrēns
Līzas Tecneres drāmatizējums Lielais Klāvs un mazais Klāvs pēc Ander

sena pasakas (19. II.) domāts galvenā kārtā jaunākiem skatītājiem un nepie
der pie sevišķi laimīgiem atradumiem šai teātrī. Jānis Veselis.
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