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\ r visiem strīdiņiem tomēr darba biedri satika labi. Sašam

A kaut kas rūpēja. Viendien pienāca pie Arvja, itkā ko teikt

ļ~\ gribētu, atkal atgāja, beidzot tomēr bij izšķīries. Pussēdus uz-

rausies uz Arvja galda malas, kāju šūpodams tā, ka arī garās kra-

vates gali līdzi dejoja, teica, mazliet acis piemiedzis:
„Zini ko? Es tevi iepazīstināšu ar Magnu. Tad tā lieta ies.

Tu dabūsi citu cuku.

Un saberzēja rokas.

„Kas tas par Magnu? Kas raksta Dzinēja Spēkā?

„Tas pats."

„Tu viņu pazīsti?"
„Mazbrenguļu Frēdi! Kā lai es to nepazīstu!"

„Ko? Mazbrengula dēls izdod latviešu avīzi," Arvis brīnījās.

„Kas par latviešu avīzi! Tur ir vispasaules idejas."

„Lai nu, lai! Bet viņš audzināts tikai ar vācu guvernantēm.

Es tam neticu. Tam izlutinātajam memmes dēliņam."

„Saki, kurš mēs neesam izlutināts?"

Uz to Arvis nevarēja atbildēt. Un Saša turpināja tēvišķi:
„Tu vēl esi ietīstīts tautībnieku bērnu autos, mans dēls. Tam

švindelim jau mēs esam pāri. lepazīsties ar Magnu, un tu dzir-

dēsi, kā tas runā. Cilvēks, kas piecus gadus studējis ārzemēs!

Tas tev pateiks. Ko mēs nozīmējam kā tauta, tāds knislītis!

Mēs tiksim bez žēlastības saberzti lielajā tautu cīņā."

„Nekad, ja mums būs sava kultūra!"
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„Kultūra! Kur tad viņa ir? Paprasi Magnum, tad tu dzir-

dēsi."

Arvis uzlēca kājās.

Pierādījumus, pierādījumus! Kā klinšu bluķus viņš vēlējās
velt Sašam uz galvas pierādījumus. Bet kur viņi bij? Kur vien

tvēra, bij tukšums. Nekas nebij tāds, ko Saša nebūtu varējis no-

mest un nonicināt. Saša un Magnus.

Viņš pazina kaut cik Poruku, Blaumani, zināja par kādu Ba-

ronu, kas krāj latvju dainas; par latvju dzeju un mākslu viņi bij

runājuši ar Mālu, kas, kā zinām, pats rakstīja, un arī ar Vidiņu
šo to. Bet vai tā bij kāda kultūra? Kaut kā vērtējama? Tikpat
nedrošs viņš bij šai jautājumā, kā simtiem citu jaunekļu, kas ap-

meklēja krievu skolas, kurās no rīta līdz vakaram tika slavināta

svešas kultūras diženība. Nekā viņš neprata uzstāties pret Sašu.

Saša izpūta augstprātīgi dūmus un tad turpināja:

„Man tev jāsaka, ka tu vēl esi dziļi zemniecības ideoloģijā.
Tā kā tu, var tik zemnieks just un domāt. Bet vai tu vairs būsi

zemnieks? Ne tu, ne es, ne Mazbrenguļu Frēdis, neviens mēs

vairs uz savām tēva mājām atpakaļ neiesim. Zeme mums ir iz-

mīlēta brūte. Un tāda pat izmīlēta brūte būs arī tā sauktā tauta."

„Domā, kā tu gribi, bet es gan tā nedomāju," Arvis uzbudi-

nājās tvīkdams, ka nevarēja dot Sašam spēcīgu atsitienu.
„

Tauta

ir tomēr kas liels un dziļš ..."

„
Liels un dziļš ir galīgi nenoteikts jēdziens."

„Bet kas ta tad paliek?" Arvis iesaucās pusizmisis.

Saša, atmuguriski pieslējies pie galda, ar kreiso roku apskā-
vis pakausi, ar labās pirkstiem aizsizdams veikli telpā cigaretes

pelnus, izslējās kā jauns tīģeris un teica patosā:

„

Naida ugunīs degt, tas paliek!"

Arvis pameta uz viņu skatu, pārlaizdams to no kājām līdz

galvai. Kāds viņš tur stāvēja, tas Saša! Rūpīgi izgludinātās,

strīpotās bikses viducī noslēdza plata josta ar īsu, modernu

pulksteņķēdi un daudziem karuļiem. No vaļējās žaketes līda uz-

pūtīgi elegants raiba audekla sporta krekls ar kuplu, mākslinieciski

samezglotu kravati. Tikpat šī rūpīgi noskaņotā āriene, kā arī uz

augšu uzmestais deguns, un cirtainā viļņojuma dēļ, pagari ap-

cirptie mati tā kontrastēja ar mīklaini dziļdomīgo frāzi, ka Arvim

kaut kur dziļi iekustējās smiekli. Tajos izkusa uzbudinājums un

dusmas par Sašas zaimiem.

Smuks jauneklis un vairāk nekas, domāja Arvis, — uzcirties,

lai patiktu jaunkundzēm.
lekām vēl spalvas pie abām pultēm atkal sāka čirkstēt, Arvis

jautāja:
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„Bet vai tam Mazbrenguļu Frēdim jau nav jābūt mobilizē-

tam? Viņš tak būs jau tais gados?"
Saša'atskatījās pār plecu.

„Nē, mans dēls, viņam nav vis jābūt mobilizētam."

Tad itkā padomāja: teikt vai neteikt. Beidzot pateica:

„Un še sēd kāds, kam arī nebūs jābūt mobilizētam. Tā, lūk,
dara tās lietas."

Un Saša sāka strādāt, itkā kāda liela vēja sapurināts, itkā

saniknots. Spalva asi čirkstēja, nāsis piepūtās, bet tas nebij darba

dēļ, tas bij kādas citas varenības dēļ, kuras ne mazais cēlonis bij

pats Saša.

Nedaudz
dienu vēlāk Saša, ienācis no rīta ar nosebojumu birojā,

piegāja Arvim, teica kā noslēpumu:

„Ja gribi šovakar ko piedzīvot, nāc līdz."

„Uz kurieni?"

„Tad jau redzēsi."

„Aiziet jau var," teica kā vilcinādamies Arvis.

Gļēvā interese kaitināja Sašu.

„Ja tev nepatīk, paliec vien. Zaudētājs, man domāt, būsi tu,

ne es. Runās Magnus, saproti. To nedzird katru dienu. Ja tevi tas

neinteresē, tad paliec, kas tu esi: nelabojams mietpilsonis!"
Arvis steidzās viņu salabināt. Bij pateicīgs. Jā, viņš ļoti in-

teresējoties. lešot katrā ziņā.

Kairinoša vēlēšanās viņā pēkšņi pamodās. Nāks varbūt tu-

vākos sakaros ar Magnu, varēs viņa vadītā laikrakstā kaut ko ie-

sūtīt, kas zina: pavērsies jauns ceļa virziens, jauna pasaule. Jā,
ies katrā ziņā!

Novakarē, kad pienāca Saša, viņš gāja tam līdz ar to slepeno
ielīksmi, kādu saceļ jaunu pārdzīvojumu gaidas.

Tāļu, nomalē, viņi pienāca pie svešiem vārtiem. Bij jau sa-

tumsis. Vārtos nomilna ēna, kurai Saša kaut ko teica. Tad viņi
ēnai sekoja. Sētas mājas melnās, vaļējās durvīs, augšā pa šauru

tumšu akmeņu trepi. Sataustīja durvis, iekļuva krēslainā palielā

telpā, pilnā cilvēku. Tā bij kādas skolas klases istaba. Pie grie-
stiem bālgani dega elektrība. Dibenā stāvēja katēdra.

Vairums sapulcējušos bij jaunieši, abēja dzimuma. Reti kāda

vecāka seja, rievaini drūma, uzmanīgi pētoša ienācējus. Sēdēja vai

stāvēja mēteļos, cepurēm galvā. Saša pazuda starp viņiem, no-

liekdamies pie viena, pie otra. Tad viņš izgāja pa sānu durvīm,
atkal ienāca. Kustīgs kā zāle viņš atkal steidzās pretī kādam ie-

nācējam, vidēja auguma, plecos ievilktu kaklu, asām, aiz zelta

brillēm zibošām acīm.
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„šis pats būs Magnus," domāja Arvis.

Saša pameta viņam nākt tuvāk. Teica svešajam:
„šis ir tas jaunais rakstnieks, par kuru tev runāju."
Ir rekomandēj ošais tonis pret Arvi, ir Magnus uzruna ar „tu"

pastrīpoja Sašas izcilu stāvokli šajā vietā. Arvis jutās mazs un

sarka.

„Kas nu es par rakstnieku."

Svešais, roku nesniedzis, uzmeta viņam ātru skatu un teica

īsi un lietišķi:

„Labi, ja ir kas uzrakstīts, atnesiet. Ja būs asa doma, nā-

kotnes doma, uzņemsim."
Tad aizgriezās un atgāja dibenā.

Arvis piespiedās pie sienas un vēroja sejas. Vienotra tam

likās pazīstama. Viņš saskatīja pāra skolas biedrus no sava ap-

vidus, bet viss vairums tomēr bij svešas.

Sejas uzreiz pavērsās pret katēdru. Tur stāvēja Magnus.
lesāka runāt vienmuļiem, pelēkiem, kā vēja aizpūstiem teiku-

miem, kuriem visi piegrieza dziļu uzmanību. Runāja bezkrāsaini.

Bet tas tik bij ievads.

Pēc ievada runātājs aplaida mēmu skatu, kā sazinādamies ar

klausītājiem, un itkā tos aicinādams: „Tagad! Uzmanait!"

, Nu viņa balss pēkšņi pieauga skaļa kā herolda sauciens. Viņš
prata runāt. Apvaldīt un niansēt balsi. Spēlēt ar to kā ar instrū-

mentu. Tas, ko viņš tur teica, nebij sacīts pirmo reiz. Tā bij
bauslība, no kuras nedrīkstēja vairs drupināt neviena burta, bet

viņš to izteica ar tādu suģestējošu spēku, kā dažreiz to prot iz-

daudzināti sludinātāji. Klausītāji arī to nedzirdēja pirmo reiz,
bet tās pašas runātāja mākas dēļ nebij apnikuši to klausīties.

Magnus sludināto jauno patiesību viņi iesūca kā narkozi, kas

tos apreibināja arvien no jauna. Pats Magnus bij šī jaunā patie-

sība, kas piesauca nākotni, piesauca cilvēka spēku un varu. Un

šīs nākotnes cilvēki bij viņi, bij visi tie, kas gāja ar Magnu, kas

viņam ticēja. Lai radītu vietu šai jaunai patiesībai un viņas mā-

cekļiem, līdzšinējā pasaule bij jāsagrauj un jātiesā. Vainīgie bij

visi, kas dzīvoja. Bet soģi tikai tie, kas gāja ar Magnu. Sods

brēca skaļāk nekā nicināšana, bet par sodu skaļāk brēca atriebība.

Atriebt vajadzēja cilvēcei nodarītās pārestības, netaisnību, cieša-

nas. Atriebt! Atriebt!

To saprata visi. Arī Arvis. Arī viņam šķita, ka tas bij klie-

dzis tukšumā, kad tas bij izgājis no tēva mājas, ka viņam tad bij
nodarīta liela pārestība, un daudz, daudz reiz vēl tas bij jutis
itkā žņaudzam sevi, kad redzēja žņaudzam citus. Un tad tas bij

kāvies ar neatraidāmu jautājumu: Kādēļ? Kādēļ tas viss? Bet

atbildes nebij. Jeb viņš arī tās nezināja.
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Magnus zināja atbildi. Vajadzēja pazīt ļaunumu un to iznī-

cināt. Jaunā patiesība bij nokavējusies tāpēc, ka cilvēki nepa-

zina īsto ļaunumu, nepazina savus ienaidniekus. Meklēja tos vēstu-

riskā tālumā un nezināja, ka katra diena, katra stunda, katrs

acumirklis viņus nostāda rokām taustāmi tuvu. Magnus tos pa-

rādīja. Tie slēpās zem atzītiem un par paraugu nostādītiem

ideāliem, par svētiem turētiem jēdzieniem. Magnus norāva viņu

maskas, un viņi stāvēja savā īstajā sejā.
Kas bij tauta? Patriotisms? — Izkārtnes, aiz kurām rīkojās

veikalnieciski Jūdasi, tautas avju kūtī slepeni vilnas cirpēji.
Kas bij baznīca ? — Riebīgas svētulības spīdošs pārklājs pār

tukšu kapu.

Kas bij vecāku mīlestība? — Ģimenes tradicijas? — Despo-
tisma bluķis pie jaunatnes kājām. Izburbējusi bagāža, kas ap-

grūtina nākotnes kuģi.
Kas bij Dievs? Reliģija? — Gadu tūkstošu miglas, kas aiz-

klāja sauli.

Nost visu to! Sērs un uguns pār visu to!

Kad Magnus bij ar vecajiem „elkiem" tik ātri ticis galā, uz

operācijas galda viņš uzmeta ikdienas dzīvi un pacēla pār viņu
spožu chirurga nazi. Teikumi nāca īsi, vienvārdīgi, kā cirtieni.

Magnus pastāstīja slepenas, intimas lietas par plaši pazīstamām

personām. Anekdotus. Jociņus. Runātāja seja bij auditorijai
tuva, draudzīga. Ap viņa lūpām vīpsnojās kodīgs sarkasms. Tur

bij ikdienišķi sīkais, kas sacēla smieklus, tur sensācionāli pikan-
tais, kas sacēla riebuma pilnu izbrīnu. No tā visa Magnus vērpa

savas runas pavedienu un to apmeta ap saviem klausītājiem kā

vadātājs valgu.
Viss bij sapuvis, satrunējis, izkurtējis. Morituri.' Vakar-

diena. Ar abās pusēs griezīgu zobenu Magnus tiesāja sadzīvi, ap-
stākļus, cilvēkus un pameta aiz sevis tukšumu kā priekš pasaules
radīšanas.

Arvis sarka un bāla. Kamēr Magnus runas sākumā viņš bij
klausījies ar aizrautību, bij arī pieplūdis naīva un kareiviska' gara

pret visu ļaunu, bij kādu mirkli juties ar visiem viens kā ekstā-

tiski šalcošā elpā, — viņš tagad juta sevi lēnām atdalāmies, at-

raisāmies un norobežojamies. Jūtīgs pret katru neaicinātu pie-
skaršanos savai ārējai un vēl jo vairāk savai iekšējai dzīvei, Arvis

bij nepatīkami aizkārts ar Magnus nežēlīgo un nekaunīgo citu cil-

vēku graizīšanu, kas viņam izlikās vienpusīga, pat nevajadzīga.
Kādas tur tam runātājam bij tiesības uz to! Vai tāpēc vien, ka

šie citi domāja citādi, nekā Magnus un viņa draudze, viņi bij jā-
pataisa klausītāju acīs smieklīgi, nicināmi, pat noziedzīgi? Vi-

ņiem varēja pierādīt maldus, bet ne zaimot viņu cilvēcību. Arvis
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izjuta, ka Magnus attālinājās no patiesības vai vismaz viņu sa-

grozīja. Un juta apdraudētu arī sevi pašu. Ja viņš neļausies tik

viegli ieslēgties Magnus dogmu jūgā — un ar katru mirkli vairāk

atdzisdams, viņš juta, ka to neļausies, — tad ar viņu darīs to

pašu.
Tad Arvim iekrita prātā iemesls, kādēļ tas bij atstājis tēva

māju. Vai tas nebij kaut kas līdzīgs tam, kas to tagad uztrauca?

Vai Māla sarakstītā luga, kurā tas izsmēja viņa vecākus, bij la-

bāka par tiem zaimiem, ko še izteica tāpat pret cienījāmiem cil-

vēkiem Magnus? Toreiz viņš bij klusējis, lai gan zaimi bij skā-

ruši viņam tuvākos tuviniekus. Vai tā bij toreiz lielāka viņa
domu nebrīvība? Un nu viņš bij kļuvis patstāvīgāks?

Magnus nosauca tagad kāda izcilus tautas darbinieka vārdu.

Par to tak viņam nebūs nekā ko sacīt, Arvis domāja. Tas vīrs

tak stāvēja tik augstu savā pašaizliedzīgā darbībā, savā nevaino-

jamā personīgā dzīvē. Nesatricināms tas stāvēja tautas atziņā.
Tā vien likās, ka arī Magnus viņam sākumā paklanījās:

Kāds ievērojams, cienīgs vīrs! Melns svārks, sniegbalts krekls.

Gluda āriene, nevainojama izturēšanās. Godbijīgs rokas spie-
diens. Bet aizejiet pie viņa pa sētas durvīm, paklausaities, ko runā

par viņu viņa paša sētnieks, viņa veļas mazgātāja, viņa bārzddzi-

nis, tad jūs dzirdēsit, kas tas par sadzīves trumu!

Magnus visu bij dzirdējis, redzējis, zināja visu. Stāstīja par

cienījamo vīru tādas lietas, ka ausis plētās no brīnumiem. Netī-

ras, sīkas, zemas lietas, smieklīgas vājībiņas. Izģērba līdz kreklam

savu upuri... „Tādi ir tie vecie elki," Magnus teica, patētiski

nobeigdams. „Drūpās ar tiem! Tīru ceļu! Sauli nākotnei!"

Viņa roka uzšāvās kā raķete griestu virzienā. Viņš tur stā-

vēja kā saules priesteris un apsolīja jaunas debesis, kas jau bij

sagatavotas un nekavēsies parādīties visā savā spožumā, tikko

būs nogādāti pie malas visi vecie elki.

Atskanēja nerimstoši applausi, kuros pazuda klausītāju starp-
saucieni un papildinājumi kā atsevišķas balsis jūras dunoņā.

Vaigi kaisa, acis staroja. Klausītāji saskatījās, pameta cits citam

ar galvu: Tā ir! Tā ir! Viss tā ir, kā runā Magnus. Viņu se-

jās bij tāds prieks, kā medinieku baram, kas auļo pakaļ medīju-

mam.

Magnus runāja tālāk. Atkal kāds stāvēja saulei priekšā, kas

bij jānovāc, lai dotu brīvu ceļu jaunajai patiesībai. Viņa runa

palika jo asāka, jo draudošāka. Viņš cirta pārmaiņus pret pastā-
vošo kārtību un patvaldību, kuru jau nīda visi, un arī pret visu, kas

līdz šim bij tuvs un dārgs, nebij vēl pulgots un nīsts, bet nu bij

jāienīst. Viņa runa bij aprēķināta un slīpēta līdz pēdējam teiku-

mam un nebeidzamā atkārtojumā tik labi memorēta kā katoļu
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mūku pater noster. Un applausi tai sekoja atkal vētraini un ne-

rimstoši.

Bet jo vairāk iekarsa auditorija, jo vēsāks kļuva Arvis. Viņš
jutās sevi lēnām atdalāmies no saistības ar visiem, kas elpoja
šai telpā, kā no ķēdes izlēcis loceklis. Viņi aizsviedās tam pāri,
bet viņš palika. Viņš bij organiski saaudzis ar kaut ko, no kā ne-

varēja tikt vaļā. Ja to plosīja, tad plosīja dzīvu miesu. Viņš ne-

varēja būt manekēns, ko rausta svešas dogmas bauslība, šai acu-

mirklī Arvis apzinājās, ka viņš par daudz dziļi turas saknēs, tādēļ
arī viņa virziens bij uz augšu, bet to virziens, kas padevās Mag-
num, bij kā zālei, kas izrāvās viegli no saknēm un aizrāvās vētrai

līdzi. Arvim likās, ka viņš paliek bezgalīgā, tuksnešainā klajumā
viens, tumsā. Kā caur ačgārni apgrieztu tālskatu viņš redzēja
Magnus seju un visas citas sejas ar viņu, tālas, aizejošas, bet

skaidras.

Arvis stāvēja mēms un samulsis. Viena doma tam jaucās
pa galvu! Progress, progress! Kur bij tas maģiskais vārds, kas

viņu līdz šim valdzinājis? Vadošais vārds, kas ar Mālu un Vi-

diņu bij staigājis paceltu galvu, un kam viņš bij sekojis kā klau-

sīgs jērs savam ganam. Un nu Magnus tur stāvēja kā personi-
ficēts progress, bet viņš, Arvis, liedzās to atzīt, visa auditorija
bij pilna progresistu, bet viņš pavisam nebij vienis prātis ar tiem

un nepeldēja līdz viņu lielajā sajūsmas plūsmā.

Viņš arī nejutās nebūt apmierināti gudrs, ka bij palicies no-

malis un nebij ļāvies aizrauties uz neprātīgu sacīkstes skrējienu.
Viņam bij žēl, ka to nevarēja, žēl sevis un žēl viņu, jo jutās ne-

saraujami saistīts ar visiem, arī ar Magnu, līdzatbildīgs par vi-
siem maldiem, lai tos darītu viņš vai citi. Un viņam likās, ka citi
maldās, bet viņš redz patiesību. Un vai tad tas drīkstēja palikt
pasīvs? Nē, patiesību nedrīkstēja noklusēt. Viņam likās, ka nu-

pat viņš to varētu izteikt. Itkā būtu pasities vaļā zils debesu logs
un pārlējis viņu ar mirdzošu gaismu. Kā skanoši viļņi strūkloja
domas, vārdi, jaunas atziņas, kas tūlīt kārtojās teikumos. Bet

apskatījies apkārt, viņš juta, ka velti būtu pacelt, kā Mozum pret
Āronu, savu smago mēli pret Magnu, šo izveicīgo, katram pret-
sitienam līdz zobiem bruņoto stratēģu, šodien viņu še pazudinātu
bez žēlastības. Nē, ne ar mēli, bet ar spalvu vi'nam bij jārunā.
Un tas viņam izlikās tik viegls kā bērna spēle. Pirmo reiz, ka-

mēr tas bij mēģinājies rakstīt, viņam izlikās viegli ietvert vār-
dos to silti verdošo plūsmu, ko viņš bieži pārdzīvoja kā kaut ko

neaptveramu. Pirmo reiz viņš juta sevī mostamies spēku sasai-

stīt vārdos šo neaptveramo. Kā putns, izšķīlies no olas, šī spēja
tai pašā acumirklī dabūja spārnus. Jā bij arī cits ceļš uz mērķi
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un viņš to redzēja, tad viņam bij jārāda šis ceļš. Bez apdomāša-
nās Arvis apgriezās un gāja uz durvīm.

Kāds steidzās viņam pakaļ, rāva aiz piedurknes. Tas bij Saša.

„Kurp tu? Pagaidi! Tu nedrīksti. Mēs tūliņ iznesīsim: rezo-

lūciju."

„Laid mani, mīļais Saša, laid," Arvis lūdzās un izskatījās tik

saulaini jautrs, ka Saša neviļot palaida viņa elkoni vaļā. Lai gan

bij ļoti sašutis. Tas, ka Arvis steidzās laukā, izskatījās, itkā tas

bēgtu, tas bij kompromitējoši ne tik vien Arvim, bet arī Sašam,
kas viņu še bij ievedis.

Arvja aiziešanu tomēr neviens neievēroja, jo acumirklis bij
pardaudz sastrēdzināts. Magnus savu māksliski uzbūvēto runu

sasaistīja kā lielā mezglā, uz kuru kā noslēdzošu zieģeli uzspieda
sapulces izlemto, Magnus diktēto rezolūciju. Visi bij pilni kūsā-

jošas cīņas sajūtas un pašapmierināta lepnuma.

Arvis skrēja uz mājām, itkā tam papēži degtu. Kā no pārpilna
trauka viņš baidījās kaut ko izbārstīt vai nomest un pazau-

dēt. Noslēdzis savu istabu, viņš nometa virsdrēbes, sameklēja
papīru, un tad nāca pār viņu kā vulkāna ērupcija. Tikai dziļā,
klusā nakts bij viņa darba lieciniece.

Arvis rakstīja. Kā no dzelmainas miglas iznira atziņas, mir-

dzošas, kā noslēpumainas pērles; viss, kas domāts un neizdomāts,
minēts un neatminēts, izplūda tik viegli un bagātīgi kā no dzi-

ļiem avotiem burbuļojoša straume. Nekad viņš nebūtu domājis,
ka patiesību var pateikt tik vienkārši un tik liesmaini.

Šad tad, kad samezglojās domu virknes un gars nespēja to

tik ātri atšķetināt, kā roka uzrakstīt, Arvis piecēlās, piegāja pie
loga, nekā neredzēdams vērās naktī, un viņam likās, ka visa

tumsā ieslēgtā pasaule būtu pilna uzmanības tam, ko viņš tur

raksta, un ka viņš nu būtu visu noslēpumaino mīklu atminētājs
un dziļo, mēmo sāpju tulks un izteicējs. Viņa sirds bij kā kvē-

lošs magnēts, kas pievilka visu, kausēja, šķīstīja visu. Viņa un

Magnus patiesības bij diametrāli pretējas, bet viņa patiesība bij
uzvarētāja. Magnus bij uzvarēts. Ne kā naidnieks, bet kā brā-

lis. Viņam nevajadzēja krustot ar to šķēpus, tikpat kā austošam

rītam nevajadzēja krustot šķēpus ar dziestošo nakti. Magnus bij
aizejošais, bet Arvis būs nākošais.

Kad Arvis, pārliecinādamies par uzrakstītā pareizību, šur tur

pārlasīja dažās vietās, viņam gan likās, ka nebij pateicis gluži tā,
kā gribējis, mērķis bij arvien gaišs, spilgti gaišs, tomēr bulta to

nebij ķērusi pašā serdē, bet bij novirzījusies kaut kur sāņus, to-

mēr arī tā bij labi. Arī tā viņam likās, ka uzrakstītās rindās guļ
tīrais zelts.
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Jau bija gaiša diena, kad Arvis rakstīja pēdējos vārdus.

Likās, ka bij izteikts bezgala daudz. Salds nogurums iegulās lo-

cekļos. Viņš nolikās ar visām drēbēm uz gultas, bet gulēt negri-

bēja. Viņš bij tāda cilvēka aplaimotā stāvoklī, kas dzēris no sa-

vas dvēseles sakoncentrētu spēju kausa un apreibis no viņu sal-

duma. Ilgi viņš ļāvās šūpoties kā uz apmirdzētiem viļņiem, līdz

ieaijājās vieglā un laimīgā miegā.

Atmodies pēc kādas stundas, viņš jutās tik atspirdzis, itkā

būtu gulējis garu nakti, tik atspirdzis, itkā no kāda noslēpumaina
avota ilgam mūžam būtu smēlies spēkus. Uz darbu iedams viņš
gribēja nodot manuskriptu Dzinēja Spēka redakcijā. Sakārtoja

aprakstītās loksnes un ielika tās kuvērā. Manuskriptu nodeva re-

dakcijā kādam melnā blūzē līdz kaklam nopogātam, no rakstām-

galda ne vārda neatbildošam jaunam cilvēkam, ar lūgumu nodot

to Magnum. Jauneklis pasvieda rokrakstu uz dažādu papīru kau-

dzi otrā galda galā.

Darba
vietā Saša jau bij priekšā. Viņš bij nikns. Tūlīt uzbruka

Arvim:

~Ko tas nozīmē, ka tu vakar aizskrēji bez laika prom? Labi,
ka to neievēroja ne Magnus, ne citi. Tu mani būtu nostādījis ne-

veiklā stāvoklī."

„Es nezināju, ka neesmu vairs brīvs darīt, ko gribu."

„Brīvs, brīvs," Saša parodēja. „Te nevar būt runa par brīvību,

bet par apzinību. Tu neesi apzinīgs."

„Tādā ziņā, kā tu domā, nē. Un vispāri: vai ar to, ka es tev

aizgāju līdz, es jau būtu ieķēries jūsu pavadā? Vai man jāsajū-
sminās par Magnu, kad tas tā apstrādā cienījamus vīrus? Saki,

par ko tas viņam bij vajadzīgs tā runāt, kā tas tur sarunāja?"

~
Cienījamus vīrus!" Saša atkal atsaucās. „Neesi tak tāds

nelga! Vai tad tu neredzi, ka tā ir taktika?"

arī skalpē savus ienaidniekus aiz taktikas."

„Un karš?"

„Vai to kāds aizstāv? Bet tur vismaz cīnās atklāti."

„Visi līdzekļi ir atļauti ciņā, saproti. Mācies politiski domāt.

—Un tavas kritikas neviens negaida. Mums vajaga masu, sa-

proti. Akli ticīgu masu. Anarchiju mēs neciešam. Kas nav ar

mums, tas ir pret mums. Divu ceļu nav."

„Ne tik vien divi. Ir vēl daudz, daudz ceļu uz vienu mērķi.
Arī es zinu vienu. Pagaidi, kad iznāks mans raksts. Es to aiz-

nesu Magnum," Arvis teica lēnprātīgi. Viņš domāja: Lai Saša ta-

gad bij cik saniknots pret viņu, bet kad tas lasīs viņa rakstu Dzi-

nēja Spēkā, viņš to sapratīs, un viss būs atkal labi.
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Ar visu piespiešanos Arvis šodien nespēja koncentrēties.

Viņa domas klīda nost no darba. Pastarpā viņš paņēma rīta avīzi,

pārlaida acis. levads, ārzemes, iekšzemes. Karš, karš, karš! Mūsu

varonīgā armija v. t. t. Un starp jaunākām ziņām trekni retinā-

tiem burtiem: Vāci tuvojas no Taurogas ar ievērojamiem spē-

kiem.

Arvis juta asinīs dobju sitienu. Itkā tāļš pērkona grāviens

dūcināja zemi. Vai tiešām draudēja tuvoties negaiss? Dzīve jau

ritēja itkā parasti. Un neviens neuztraucās.

Divas dienas, iekšēji degdams, Arvis gaidīja savu rakstu Dzi-

nēja Spēkā. Trešā dienā viņš vairs neizturēja, bet gāja uz re-

dakciju. Tas pats jauneklis viņu raidīja uz nākošām durvīm,aiz ku-

rām sēdēja Magnus pie liela redakcijas galda un nelikās redzot

ienācēja. Nepacēlis acu, viņš turpināja rakstīt, un Arvis turpināja
stāvēt pie galda kā nostādīta statuja, šai klusēšanā un stāvēšanā

Arvis juta kaut ko pazeminošu. Tas bij reizē atraidījums un so-

dīšana.

Kad Magnus diezgan ilgi bij rakstījis, viņš pagriezās, izvilka

no manuskriptu kaudzes Arvja rakstu.

„Te būs jūsu iesūtījums."

„Jums neder?"

„Kā redzat."

„Kāpēc?"
„Vai jūs tiešām domājat, ka jūsu ideoloģija būtu mums pie-

ņemama?"

„Bet es tak gribu to pašu, ko jūs. Mans ceļš ir augstu cilvē-

cīgu ideju ceļš "

Magnus paraustīja plecus.

„Man nav patikas ar jums polemizēt. Jūs esat naivs zēniņš.
Atradinaities papriekšu no jūtu knupīša."

Arvis juta izsmieklu un pietvīka līdz ausīm.

„
Saprotu tagad, kādu rakstu jums vajaga."

„Protams, ne ideālistisku mannā putriņu, bet tādu, kas sadod

buržuāzijai krietni pa zobiem. To iegaumējiet."
Arvis redzēja, ka turpmākas sarunas būs veltas. Ka nekas

cits neatliek: iebāzt savu rakstu ķešā, apgriezties uz papēža un

lepni paceltu galvu iziet no „Dzinēja Spēka" redakcijas. Kaut kas

spītīgi un ātri viņu uz to skubināja, bet tūlīt arī tāda poze vi-

ņam izlikās smieklīga un nevajadzīga. Tā viņš acumirkli palika
nenoteikts stāvot, iegūdams vajadzīgo aukstasinību, ar ko maskēt

pretstrāvīgās jūtas.

„Nu tad neko darīt, tad ar Dievu!" viņš beidzot noteica un

izgāja, labi juzdams, ka arī šitā piezime bij lieka.

154

ANNA BRIGADERE



Magnus neatņēma sveiciena, ne arī pacēla galvu no rakstām-

galda.

ļlgi Arvis klīda pa ielām, rūktumu rīdams. Kā viņš varēja nokļūt
ļ tik nelāgā situācijā! Kā viņš varēja spert tik kļūmīgu soli un

atvērt sevi Magnum, kuru tak, pēc nesenējās sapulces, viņam va-

jadzēja uzskatīt kā savu tālāko pretpolu! Bet viņš pats sevi ne-

prata pamācīt, tikai fakti viņu pamācīja, bet tad jau bij par vēlu.

Jā, Magnum bij taisnība: naīvs zēniņs viņš bij. Nevarīgs, svār-

stīgs, nenoteikts savos mērķos, kas tad viņš bij pret Magnus gri-
bas cietību, apņemšanos nežēlību, jā, jezuitismu, pat melīgumu,
ko sankcionēja viņa mērķu noteiktība un apzinīgums. Viņa
jēdzienā par labu un ļaunu slēpās tā nevarība un vājība, kuru Mag-

nus jau sen bij pārvarējis. Tādus, kā viņš, noslaucīs no ceļa, un

lielā straume ies viņiem pāri.

Tā pamazām sevi noliedzot un analizējot līdz pēdējai ga-

lējībai, Arvis ilgi klīda pa ielām. Vējš bij pārvērties par auku un

pātagoja to ar riekužām krusas graudu un slapja sniega brāzie-

niem. Caur un cauri izsalis, viņš pārnāca mājā.

Viņa istabā, kā par brīnumu, kurējās krāsns, kas jau pāra
nedēļu kā bij stāvējusi auksta, šī saimnieces uzmanība ir likte-

nīga, viņš domāja ar to pašu žultaino rūktumu, kas tam lika sevi

plosīt. Viņš sataustīja manuskriptu krūšu kabatā. Acumirkli svār-

stīja to rokās, ko darīt? Nē, viņam nebij tā žēl!

Ātri iemeta to krāsnī.

Liesmu sagrābtās aprakstītās lapas savilkās kā krampjos,
izlaidās sarkanās plēksnēs, uz kurām vēl bij salasāmi burti, tad

sadrupa melnās pārslās un nozuda krāsns rīklē.

Bet ar šo upuri, uz kuru to gumdīja spītīga sirds, lai itkā iz-

pirktu savu pazemošanos Magnus priekšā, iestājās vēju grozība —

Arvis atguva savu pašsajūtu, un viņa dvēseles laivu buras sāka

atkal celties. Ja viņš šajās dienās bij atradies zem jaunu piedzī-

vojumu iespaida, tad tagad viņš tikai īsti sāka šos piedzīvojumus

pārredzēt un sakārtot. Viņš bij iegājis sevī kā uz nezināmas

zemes izpētīšanu un bij atradis daudz jauna un savāda, daudz da-

žādības, tā tad arī bagātības. Viņa dvēseles formācija bij daudz-

slāņaina. Un tas, kas viņā izlikās nenoteikts un svārstīgs, bij

viņa jūtu kustība un elastība, kas reaģēja uz visām parādībām.
Bet tā bij dzīva un radoša spēka pazīme. Un vai tas spēks nebij
daudz lielāks, nekā Magnus sastingušā bauslības ticība un svešu

domu un dogmu elkadievības žņaugi? Nē, viņam nebij ko kaunē-

ties un justies pazemotam. Vadītājs viņš nebija, bet arī ne akli

sekotājs, viņš gribēja paturēt brīvību meklēt pats savu ceļu, un
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šajā pašam sava ceļa meklēšanā, viņam šķita, sākās augstāka cil-

vēcība.

Sniegs
brāzās rūtīs ar auļojošu spēku. Arvis piegāja pie loga.

Bij jau satumsis. Pa ielas vidu gāja pūlis cilvēku kā pelēkas
ēnas. Lai gan tie kustējās steidzīgi, tomēr viņu gaita izlikās

smaga, kā sapinusies. Tie bij kareivji, ko kaut kur dzina, kas

steidzās izpildīt pavēles.
Arvis juta, itkā kāda žņaudzoša roka sagrābtu viņa sirdi.

Arī viņam tā būs reiz jāiet. Varbūt jau drīz. Bet vai viņš gribēs ?

Nē! Kaut kas kliedza viņā, no kā viņš, itkā nobijies, nodrebēja.
Bet vai tie tur gribēja? Vai viņi zināja, ko grib? Un ja nezināja,
vai Magnus viņiem nevarēja pateikt kādu izeju? Un vai Mag-
nam nebij tad taisnība? —

Piepēži viņš atcerējās, ka ceļā bij nopircis avīzi. Steidzīgi

atlapojis, pārlasīja kara ziņas. Kur tie vācieši, kas ar ievēroja-
miem spēkiem tuvojas no Taurogas ? Viņu vairs nebij starp avīžu

rindām. Tie bij kā zemē ielīduši.

Pretstrāvīgu jūtu un domu nogurdināts, Arvis nolikās gulēt.

Ap
pusnakti viņu uzmodināja neparasts troksnis: viņš dzirdēja

zem sevis daudzu ratu rīboņu, pakavu klaudzienus un zirgu

sprauslāšanu. Viņa istaba bij pāri vārtiem, un šie daudzie pajūgi
iebrauca sētā. Kā zibenis viņam izšāvās caur galvu: levērojami
vācu spēki tuvojas no Taurogas. še viņi bij. Braucēji vēlā naktī

bij bez šaubām Kurzemes ļaudis, kas bēga no vācu iebrukuma.

Arvis uzrāva drēbes, un bij uz ielas, kurā caur tumsu slīdēja
daudzi laucinieku pajūgi, pilni sēdētāju. Garas rindas, nekur ne-

pieturējušas, brauca pilsētai cauri. Rīgā ļāva iebraukt un apme-

sties tikai tādiem, kam bij tur paziņas vai radi, un kas varēja

apzīmēt viņu dzīves vietas. Citiem visiem bij jādodas kaut kur,

Vidzemes virzienā. Jo līdz ar iedzīvotājiem bēga arī karaspēks,

un ceļš bij jātur tam brīvs.

Arvis steidzās pie saviem radiem. Jau no tālienes tas redzēja,
ka dzīvoklis apgaismots. Atrada to pilnu kā bišu stropu. Bij radi,

paziņas, arī pavisam sveši, tikai tā pagasta ļaudis. Krustmāte

nesa un lika galdā, ko uz ātru roku varēja sadabūt, un aicināja
izsalkušos un nogurušos ceļiniekus kaut ko jel iebaudīt. Atbrau-

cējiem bij pašiem savas ceļa kules, un viņi cēla galdā veselus šķiņ-
ķus, sviesta cibas, sierus, maizes klaipus, medus podus. Paši smie-

damies izmeklēja savas kules, jo nezināja, kas uz ātru roku vi-

ņiem sadots līdz. Atbraucēji bij pa lielākai daļai jauna tauta, un

kules bij vēl bāzušas mātes un krustmātes, mājās palicējas.
No Bujānu mājām nebija neviena. Tēvs gan bij raidījis meitu

braukt līdz, ja pati gribot, bet viņa bij atteikusies. Labāk palik-
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šot pie vecākiem. Pats Mārcis Bujāns pat bij atrunājis visus ci-

tus nebraukt, jo nekādu briesmu jau nebūšot.

Atbraucēji stāstīja cits caur citu ar kādu viesuļātrumu, kā tos

pārsteiguši vācieši, kā viņi tad pa kaklu, pa galvu metušies ceļā,
un kādus kavēkļus, pārsteigumus, nepatikšanas, salu un auku

tajā piedzīvojuši. Patiesību sakot, tā bij vairāk tāda spaidu kārtā

izvesta ekskursija uz nezināmu mērķi, nekā bēgšana no ienaid-

nieka, jo visa viņa sapošanās un arī līdzpaņemtais tik bij kā tā-

dam īslaicīgam izbraukumam uz dažām jūdzēm.

Par kādām šausmām stāstīt viņi arī nezināja. Vācu jātnieki
bij gan ieskrējuši katrās mājās ar vienu un to pašu neatlaidīgo

prasību: Speck, Eier, Butter, bet citādi bij izturējušies pieklājīgi,
daudzās vietās par produktiem pat maksājuši markās. Tomēr,
cita tauta nekā krievi jau nu tie esot, kāds pat mēģināja apbrīnot.

Ar bēgļiem līdz bij arī ieradusies kāda dzirnavnieka meita no

Arvja dzimtenes apgabala, par kuras klātbūtni visi klusumā ne

mazumu brīnījās. Pie vispārējām sarunām viņa sēdēja kā ar

stīvu mēli, un,kad Arvja krustmāte, ar paslēptu sarkasmu, kas bij
īpatnējs visiem Avēniem, to uzrunāja vāciski, jautādama, kāda

gala dēļ viņa bēgusi, jo nevarot tak pielaist, kā tas būtu noticis

baiļu dēļ no vāciešiem, kur viņas dzimta tak arvien stāvējusi vācu

pusē, jaunava — tajā pašā valodā, kā uzrunāta, naīvi stāstīja: Tā

jau gan bijis, ka sevišķi mamma sagaidījusi vāciešus atplestām ro-

kām, lieliski cepusi, vārījusi un galdu klājusi, un šie arī lieliski

laipni tik par gnādige Frau vien mammu saukājuši, bet kad nosē-

dušies pie galda un redzējuši dārgos traukus un smago sudrabu,
kuru mamma, lepodamās un viesus gaidīdama, visu salikusi galdā,
tad jaunākie acis vien bolījuši, bet viens no vecākiem, cienīga iz-

skata leitnants, kas izrādījies par kādu ģimnāzijas rektoru, no-

pietni šūpojis galvu un teicis mammai: Cienītā kundze, es jums
gan, kā vācietei, dodu to padomu pievākt un nobēdzināt visu šo

savu bagātību „wenn unsere Halunken kommen." Tāpat arī —"

Un teikumu nepabeidzis, viņš pamājis ar galvu pret mājas jaun-
kundzi, kas ar viesiem līdzās sēdējusi pie galda. Kad mamma, no-

bijusies, jautājusi, kas tad šie tādi esot, tie „Halunken", tad leit-

nants sacījis: visi, kas nākot viņiem aiz muguras, lielā kājnieku
armija. Tik pēc tās viņi varēšot spriest par vāciešiem, ne pēc
viņiem, kavaleristiem, kam nosaukums kavalieri stāvot tuvāk

nekā kareivji. Bet lai neļaujoties maldināties. Viņi tikai esot kara

cukurmaize. To viņš pasakot mammai, kā vācietei, un vairāk viņš
arī nekā nesakot. Tad mamma, kas blakus pieminot saucās Frau

Kohk, dzimusi TiJt, tā bij nobaidījusies, ka tūlīt spēji pamodušos
latvisko instinktu dzīta, iesaiņojusi sudrablietas un saposusi meitu»
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lai to ar pirmajiem kaimiņiem, citiem latviešiem, aizsūtītu tālāk

prom no apdraudētās vietas.

Kad jaunkundze apklusa, arī citi palika klusi un sēdēja no-

spiesti. Vārds „Halunken" iekrita viņu siržu ezeros kā smags ak-

mens, riņķus griezdams.

Arvja krustmāte nu aicināja visus blakus telpā, kur uz grīdas
bij izklātas segas un vidū salikti spilveni. Uz šo guļvietu visi sa-

krita, galvas kopā salikdami un kājas uz visām pusēm izstiepdami.

Bet jau otrā dienā Rīgā izplatījās iepriecinošas ziņas. Vā-

ciešu uzbrukums bij atsists. To bij izdarījis aiz Jelgavas kāds

varonīgs latviešu bataljons. Latviešu bataljons? šie vārdi gāja
no mutes uz muti un tika uzņemti ar lielām šaubām, ar lielu iz-

brīnīšanos. Kur varēja rasties kāds latviešu bataljons pēc tam,
kad pie atkāpšanās no Rītprūsijas lieli pulki, sastāvoši vai vienīgi
no latviešiem, tā tad īsti latviešu pulki, bij pilnīgi iznīcināti? Un

ko lielu varēja izdarīt viens latviešu bataljons!

3. Pa ceļiem krustu, šķērsu

Bet
lai nu tas bij kā būdams, Kurzemes ļaudis, kas uz viegliem

riteņiem bij aizlaidušies aprilī, varēja atkal atgriezties mājās,
kur atpakaļpalikušie savēji tos saņēma ar nobriedušu apņemšanos:
pie nākamās likteņa reizes, ja tad tiešām būtu jābēg, tad jau vi-

siem kopā. Tik drausmīga tiem bij parādījusies tuvumā ienaid-

nieka seja.

Sāka atkal dzīvot un strādāt, kā parasts, bet bažas nenorima,

nemiers klauvēja naktīs pie visām durvīm, jo zeltaināka un vare-

nāka brieda vasara. Ļaudis bieži apstājās savās gaitās, neval-

dāmi pukstošām sirdīm, kā piepēža ūpja sauciena izbiedēti.

Rīgā, kur avīzes rakstīja, ka stāvoklis pilnīgi drošs, tikai da-

žas savādas parādības atgādināja kā nervēzā kara vadība gaidīja

jaunus pārsteigumus. Pa Rīgas ielām pastāvīgi braukāja ceļa so-

mām piekrauti rati uz dzelzceļa piestātni. Valdība izvāca savu

ierēdņu ģimenes, kas aizbrauca labprāt no apdraudētā apgabala,
vēl jo vairāk tāpēc, ka noteikumi, pēc kuriem tām bij jāizvācās,
izlikās' spīdoši, šai ierēdņu ģimeņu izvākšanai sekoja žīdu izraidī-

šana no kara tuviem apgabaliem. Brauca tie no žagares, Veģeres,
no lieliem un maziem Lietuvas miestiem, itkā izplūzdami no Sar-

kanās jūras. Lielas, nabadzīgas ores bij kā bāztin piebāztas melnu,
sprogainu galvu, Rīgas ielas pildījās ar viņu nemierīgi uzbāzīgo
kustību un žargona čalu; pa simtiem un tūkstošiem viņi drūzmē-

jās pie viņiem ierīkotām ēdnīcām, eleganti žīdu jaunekļi un jau-
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navas vadāja pūļiem kaftanspīdīgos žīdeļus pa bulvāriem un dār-

ziem un rādīja viņiem Rīgu kā apsolīto zemi.

Jo nervozāks palika laiks, jo lielākā nenoteiktībā un neuz-

ņēmībā tas pagāja Arvim. Sirds viņu dzina katru brīvu stundu:

vajadzēja, vajadzēja pārbraukt uz mājām! Bet tad vēl arvien bij

tas: vēlāk, un vēlāk! līdz piepēži negaiss bij klāt un slaucīja atkal

Kurzemes ļaudis kā sausas lapas sev papriekšu.

Bēgļi plūda pa visiem ceļiem ap Rīgu. Pilsēta bij pilna ar

tiem, kas saskrēja ar vilcieniem. Arvim teica, ka zemgaliešus lai-

dīšot tikai pie Ikšķiles Daugavai pāri.
Lai būtu kas būdams, Arvim vajadzēja tikt pie savējiem.

Viņš skrēja uz piestātni. Reiz viņš apņēmies tikt uz mājām, ne-

kas to vairs nevarēja atturēt no sava nodoma izvešanas.

lebraucamā iela pie piestātnes gar augsto dzelzceļdambi bij
grūdin pilna. Tāpat trepes un augšējās platformas, žandarma ne-

viena neredzēja, kas citkārt ar ierēdniecisku kundzību še uzturēja
kārtību. Vai nu dzelzceļa polīcija jau bij aizvākusies, vai arī at-

sacījusies kaut ko izdarīt šai chaosā. Tikko kur pacēlās kāda grupa

ļaužu, atbrīvodama vietas, tūlīt jau tur sakrita nākošie, kā mušas

rudenī uz siltu krāsni.

Neskatīdamies ne pa labi, ne pa kreisi, Arvis izrāvās cauri

līdz augšai. Pirmais, ko viņam vajadzēja zināt bij: vai un kad

atiet vilciens uz Jelgavu?

Viņš sastapa tikai plecu paraustīšanu un atraidošas atbildes

uz visiem saviem jautājumiem.

Vagoni izvācās, lokomotīves izvācās, dzelzceļnieki izvācās.

Visi pret ziemeļiem. Uz dienvidiem negāja vairs neviens vilciens.

Gāja tikai kareivju vilcieni. Varbūt! Un pēc izvācamām man-

tām tukši preču vilcieni, ko vadīja kareivji. Par pasažieru aiz-

vešanu nebij ko domāt.

Kad Arvis bij izgājis visas telpas un izvārstījis visas durvis,

viņš saskrējās krūtīs ar kādu paziņu, kas arī gribēja vēl tikt uz

Jelgavu. Tas nāca no izlūku gājiena pa šķirošanas sliedēm un zi-

nāja pateikt, ka sastādoties vilciens uz Jelgavu, kas varētu atiet

pēc stundas vai pēc divām. Tur vairāk nekā, ka nepamanītam
ielīst tukšā vagonā, kā viņš to jau pēdējās dienās reiz praktizējis.
Kontroli nekādu neizvedot, tomēr jāuzmanās esot. Viņš pieteica
Arvim neatstāt platformu, kamēr tas nākšot un došot zīmi.

Kad rūpes par aizbraukšanu bij uz zināmu brīdi apmierinātas,
Arvim itkā atvērās acis, un nu tik viņš sāka ievērot tūkstošgalvaino
cilvēku mežu sev apkārt. Ļaudis drūzmējās, sēdēja, gulēja. Uz

kailas platformas grīdas, savas somas vai pauniņas pagalvī. Gu-

lēja elegantas dāmas, baltos mēteļos, blakām skrandām un naba-

dzībai. Nomocīti no pārguruma, saraustītu, letarģisku mocošu bada
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miegu. Garāmgājēji mina uz viņu drēbēm. Kas tos vēroja, kas

tās sargāja? Visiem bij vienādas tiesības neievērot neviena, ne-

žēlot neviena, ārpus sevis.

Nejēdzīgi svilpdams, pienāca jauns vilciens. No sarkaniem

preču vagoniem bira ļaudis bez sava gala, kā no maisa. Tas bij
atlaists no kādas tālākās piestātnes vakar vai pat aizvakar. Ļau-
dis uzelpoja kā no valga. Bet drīz vien tiem vajadzēja pārliecinā-
ties, ka tie ir jaunā krātā. Tikai neliela daļa no tiem palika Rīgā,

vislielākais vairums gribēja uz tālākām vietām, pat nezinādami

gala mērķi: tikai prom! Bet te jau bij priekšā nebeidzama rinda

gaidītāju, sablīvējušies jau vairākas dienas, un kad katrs viens

no tiem dabūs savu vilcienu, to tikai Dievs zinātu pateikt.
Nervozi uztrauktajiem, nepacietīgājiem, ļauni lādošiem, lik-

teņa padevīgajiem, izmisušajiem un vieglprātīgajiem, — visiem vi-

ņiem bij viens liktenis: novietoties tur, kur, kā rādījās, pat adatai

vairs nebij vietas, un gaidīt.
Nebeidzamā tēlu dažādībanogurdināja. Pār bezgalīgām mantu

un cilvēku grēdām slīdošā acs atdūrās kā pie savādībām: pie kāda

ziedoša ģerāniju poda, pie kanariju putna, kas no zeltaina būrīša

izlaida jautrus, ausis žilbinošus treļus, pie balta klēpja sunīša zīda

saitītē, pie vistas ar cāļiem, kas bažīga un norūpējusies klukstēja
kurvītī kāda maza puisīša rokās. Pašā platformas malā, kur pēc-

pusdienas saule jau lieca iekšā savu ugunsbumbu, uz paklāta ma-

trača gulēja izstiepies kāds vīrietis, cēlu Kristus seju, bāli atmir-

dzošu virs brūnās bārzdas. Izdēdējušās rokas, kurās kāda rūpīga
būtne bij ielikusi baltu mutautu, bij sakrustotas pār segu. Neku-

stošu, nosvērtu seju pret debesīm pacēlis, viņš gulēja kā koncen-

trēta miera izteiksme šai bezveida nemierā un likās sakām: visu

likteņu mērķis ir ciešanas, visu gaitu beigas ir miers.

Arvien un arvien, mocoši piespiests, Arvja skats atgriezās pie
šīs nekustošās sejas, kas zem saules tveicošiem stariem pārklājās
lielām sviedru lāsēm. No visiem likteņiem, kas še bij samesti kau-

dzē krustu šķērsu, viņu interesēja tas viens: Kas šis te tāds varēja
būt par cilvēku ? Un kāpēc viņa nemieram vajadzēja pret to at-

sisties kā irstošam vilnim pret klinti?

Nu parādījās starp bēgļiem sievietes un jaunekļi, nesdami lie-

lus grozus, no kuriem tie izdalīja maizi, pienu, cukuru un tēju.
Tie bij Rīgas latviešu sabiedrisko organizāciju locekļi, un lai gan

viņu palīdzības sniegšana bij kā pilieni uz karstiem akmeņiem, to-

mēr tas bij laikmeta diktēts ticīgas brālības žests, un šī žēlsirdība

vēl bij svaiga un kvēloša kā pirmā mīlestība.

Arvis pamanīja tālumā savu paziņu, kas stāvēja, pielicis pirk-
stu pie lūpām. Tā bij zīme, ka vajadzēja iet.

Vēlā naktī viņi pienāca Jelgavā.
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Nekavējoši Arvis devās kājām tālāk. Gāja pa ežām un lau-

kiem, brida pāri upēm, cauri druvām un labībai. Piere kūpēja,

no miesas lija sviedri, bet viņš nejuta ne mazākā noguruma. Nakts

bij tumša, spiedīga, lietus piebrieduši, jo līdz ar bēgļu izplūšanu

bij iestājies strauju lietu periods, ka tas mēdz būt siltās vasarās

jūlija otrā pusē. Kaut kur šalca nepārtraukts, dobjš troksnis, jo
cauru nakti visi lielie un mazie ceļi urdzēja kā upes no vezumiem,

lopiem un cilvēkiem. Lielgabalu nedzirdēja, bet šur un tur dien-

vidpusē liesmoja ugunsgrēki kā milzīgas rozes, drausmīgu dūmu

mutuļu aplapotas, un svieda līdz pat zenītam blāzmainu atspīdumu,
kas Arvim ļāva saskatīt diezgan asas mežu un māju kontūras un

tā noturēties pareizā virzienā.

Ar
rīta ausmu Arvis iegāja Bujānos un tūlīt redzēja, ka tas bij

pārnācis pēdējā brīdī. Pagalms bij pilns vezumu. Tēvs un Mi-

ķelis jūdza zirgus. Līnīte skraidīja ap lopiem, kas agri izdzīti, bij
uztraukti līdz ar cilvēkiem, māva un blēja. Viņai pie rokas tekāja
Miķeļa četru gadu vecā meitenīte Mildiņa. Līnīte pirmā ieraudzīja
Arvi. Paskrējās pret to, palaidusi vaļā bērnu, uzmeta tam uz ple-
ciem abas rokas: „Ak, Arvi! Tu mājā! Kāda laime! Kā mēs ar

māti par tevi raudājām!" Gribēja kaut ko teikt, asaru pieplūdu-
šām acīm, nevarēja izrunāt. Tik tā jau Arvis visu redzēja un zi-

nāja. Arī vaļas nebij. Ātri viņa ielika Mildas rociņu Arvja rokā:

„Še, piesargi tu to bērnu, ka nenoklīst. Man jāskrej pie lopiem."
Cieši cieši Mildiņa saķēra Arvja roku. Viņas mutīte gāja kā

sudmaliņas. Tāda laba diena bij šodien! Visi, visi braukšot. Tēte

un mamma, saimniektēvs un māte, un Avēnu mamma. Zīmaļa,
Brūnīte un Arnis. Visi, visi!

Pār sētsvidu skrēja Miķelis, meklēdams bērnu. Viss gatavs
un tūlīt jābrauc. Citādi tepat vēl aizstāšot prūši.

Bez vārda Arvis sasveicinājās ar tēvu un māti. Neviens

vaibsts tēva sejā neizpauda, ko tas domā, bet prieka sārtums pār-

klājās pār mātes seju: „Arvi, tu! Labi, ka nu visi kopā. Novēlās

kā akmens no sirds."

Vezuma rindas priekšgalā Arvis ieraudzīja Avēnu mammu sa-

vos baznīcas ratos. Viņa sēdēja plata, glītā apģērbā, pati kā uz

baznīcu braukdama, un laipni un mierīgi uzsmaidīja Arvim, kā to-

reiz Avēnu sētsvidū, kad tas brauca pie viņas ciemā.

„Arvis var nākt pie manis, te vietas diezgan," viņa sauca.

„Nē, Arvis sēdēs pie mums," noteica stingri Mārcis Bujāns.
„Tavs ritenis arī ir līdz," māte rādīja uz Miķeļa vezumu, uz

kura čalodama sēdēja arī Mildiņa.

„Kā tad! Lai viņš tagad atkal sēstas uz riteņa, kad jau visu

nakti skrējis," Mārcis itkā bārdamies pārstāja.
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Arvis teica, ka nejūtoties piekusis un gribot iet māsai palīgā
dzīt lopus.

„To lopu dzīšanu dabūs ir tad. Līnītei ir palīgā Miķelene, un

viņu divu tagad pietiks. Sēdi nu mierīgi un atpūtini kājas."

Un tēvs ierādīja Arvim vietu sev pretī uz labības maisa.

Ratu rinda sāka kustēties. Mātenoliecās dziļi ratos un meklēja
un meklēja. Arvis bij izsalcis, un viņu vajadzēja paēdināt. Bet

ceļa kurvis ar svaigām karašām, saceptu gaļu, sieru, olām, bij tur-

pat priekšā, tomēr viņš bij nesameklējams un nepakustināms aiz

smagām asarām, kas bira un bira un neļāva acu pagriezt ne pa

labi, ne pa kreisi, kamēr vezumi bij no vārtiem laukā.

Pēdējais rindā bij augsti piekrautais Miķeļa vezums, uz kura

Mildiņas galva klanījās kā podziņa. Visi citi Bujānu gājēji bij iz-

klīduši jau vakar, un tikai Miķelis turējās kopā ar saimnieku

dzimtu. Viņš bij uzaudzis Bujānos, gājis tur ganos, tad par puisi

un palicis arī tur pēc apprecēšanās. Vienā Bujānu zirgā viņš veda

tagad sakrautu savu mazo mantību. Viņš gribēja uz Vidzemi, kur

tam bij precēta māsa.

Neviens no aizbraucējiem neskatījās atpakaļ. Tikai Arvis, at-

muguriski sēdot, nespēja atraut acu no katras vietiņas, kas viņam

tagad piepēži izlikās tik bezgala svarīga un mīļa. Viņu sagrāba
karsta vēlēšanās izlēkt ārā no ratiem, un kā bērnu dienās, izskrai-

dīt vēl katru taciņu dārzā un sētsvidū.

Pabraukušiem
dažas verstes, Mārcis Bujāns piepēži apturēja, bār-

damies ar sevi. Ai galva, galva! Kas ceļā taisoties sen bij savests

kārtībā: svarīgākie dokumenti, drusku zelta naudas
... nu, kur

ielikts skapī, paslēptuvē, tur ari palicis. To pamest bij sāpīgi. Va-

jadzēja griezties atpakaļ.
Māte negribēja par to nekā dzirdēt. Satvēra vīru pie abām

rokām, turēja ciet. Ja viņš noklīstu, ja viņu aizstātu prūši, ko tad?

Tad viņi kā bez galvas.
Arvis zināja padomu. Viņš aizbrauks ar riteni un to izdarīs.

Pusstundas laikā būs atpakaļ. Bet braucēji tik ilgām paliks uz vie-

tas un gaidīs. Māte beidzot ar to apmierinājās.
Tuvu mājām Arvis nolēca no riteņa. Sirds viņam pukstēja

itkā pret kalnu skrējušam. Pieslejot riteni pie sētas, mazs troksnis

uzšļakstīja kā vilnītis tai smagajā klusumā, kas plūda visapkārt.
Auss tiecās pa paradumam vērīgi uztvert: vai nedudināja kur bal-

sis, vai nedzirdēja kur nemitīgo darba ritma čaloņu, kas plūda cit-

kārt caur mājām kā kluss strauts ? Bet viss palika mēms un kluss.

Ne vistu kladzināšanas, ne suņu rejas. Arvis dzirdēja tikai sevi

un savu kustību troksni.
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Arī telpās tā pati atraidoši skumjā vientulība, kā pelēks tvaiks.

Saimes istabā, uz grīdas, gulēja izsvaidītas lietas, auklu gali, salmi.

Bet kambari bij tīri. Māte, kā kārtīga saimniece, nevarēja atstāt

aiz sevis piemēslotas telpas.
Arvis piespiedās pie loga. Rokas sakrustojis, iegrima uz mir-

kli nekustošs šai smagajā nekustībā. Tukšās gultas, kumode,

šķirsts ar atslēgām durvīs, lielais pulkstenis kaktā, kas bij apstā-
dināts.

„To ir darījusi šorīt māte pēdējā brīdī. Lai arī viņš nu dus!

Bujānos ir apstājies laiks," domāja Arvis.

Viņš kavējās pie katra sīkuma. Ņēma vērā nomīdīto slieksni,

apdrupušos krāsns stūrus, izbālējušo tapēti, kas noslēdzās augš-

galā ar zilu rožu vītni. Viņš brīnījās. To vēl nekad viņš tur nebij

ievērojis.
Bet nu bij jāiet!

Viņš pazina paslēptuvi šķirstā, kas bij tik mākslīgi ietaisīta,
ka neviens nezinātājs to nebūtu atradis, izņēma tēva noglabāto

vīkstoli, un vēlreiz pārlaidis visam skatu, ātri izgāja. Durvis aiz-

krita aiz viņa, itkā noslēgdamās uz mūžību.

Vēl vajadzēja iziet cauri dārzam.

Bezvēja tveicē tas sanēja un dūca no bišu dziesmām. Vecie

koki šogad bij pilni augļu, galotnēs zaļgandzeltenu suļu pierietušu,
tie jau kārdinoši zaigoja sirmi laistīgajā ābeļu zaļumā. Sevišķi
bagāti tie stāvēja ap veco ābolu būdu dārza kaktā.

Ābolu būda bij līdz galam vaļā un tukša. Citkārt še stāvēja
lielie grozi, kuros rudeņos lasīja ābolus un bēra plauktos. Nu viņi,
pilni visādu mantu, tupēja uz vezumiem un brauca pasaulē.

Būdā bij vēl koka gulta ar baltu salmu maisu un spilvenu, kas

bij aizmirsti paņemt. Vecais Bujāns še mīlēja dienvidos „pakrist",
arī māte kādreiz. Pilsētas viesus, ja kāds atmaldījās, arī pa va-

sarām tikai būdā guldināja. Kā saulainākā vietā, še auga krāšņā-
kās puķes, un arī tagad dobes bij pilnos ziedos ar samtenēm, jor-
ģinēm un kriņģelītēm.

Te bij bijusi Arvja bērnības pasaule, viņa mīļākā rotaļu vieta.

Ēkas stāvēja aiz kokiem visapkārt. Divu milzeņu bumbieru ap-

ēnotais sarkanais istabas jumts, ar melno ielāpu, bij jau tāds re-

dzēts no pirmās dzīves atmodas. Tālāk, aiz sētas, rija kā brūngana
barvika un pa labi, melnas taciņas galā kā kniepītes galva, pirtiņa
apakš zemiem vītoliem.

Bālgans rudzu lauks, biezs kā mūris, kā patvēra meklēdams

no dienas tveices, pienāca pie pašas sētas. Kā zema velve lēzni

liektiem spraišļiem, dārzs atvērās pret zaļajiem laukiem. Daba bij
pilna smagas bagātības kā pāriplūstošs apcirknis.
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Arvis iesūca kā izslāpis šī sulusulīgā skaistuma ainu. Vai tik

jaukas bij mājas! Vai tik brīnišķa bij vasara! Vai tik krāšņas

bij bijušas bērnības dienas, kas kā spārnotas būtnes atlidoja no

laukiem, no jumtiem, no zaru galiem, nekad nenorietošas saules

caurstarotas!

lerēcās kaut kur lielgabali; Arvis uzrāvās kā no sapņa. Jāiet!

Un piepēži visas dvēseles stīgas savijās viņā kā mezglā un

slāpējoši kāpa krūtīs. Pagātne kā kaisles uzliesmojumā metās tam

virsu un rāva to pie zemes. Nokrizdams dārza sulīgajā zāle, viņš
izstiepa rokas pret zemi kā pret līgavu. Pēc īsa mirkļa viņš iz-

gāja no dārza ar klusu aizgrābtību sejā, itkā pie vecās ābolu būdas

tas būtu atradis kaut ko neizsakāmi dārgu un svētu un paņēmis
to līdz.

Turpinājums nāk. burtnīcā.

Kur esi, dzimtene?

Austra Dāle

Kur esi, dzimtene? Kur esi, dārgā?
Vai Tev es acīs raudzījos par tuvu,
Ka tumšu skatienu no Tevis guvu
Un Tevi postā redzēju un vārgā?

Kur esi, dzimtene? Kur esi, skaistā?

Vai krāsas mirdz Tev vairs tik Gaujas lejā
Un daiļi latviskais tik Skalbes dzejā, —

Bet dzīvā rasa maldos krīt un saistā?

Steidz sapņi mirdzoši pār Taviem laukiem,
Kā mākoņi, kas klīst un gaist, un saistās;
Tev pāri zvaigznes jautādamas laistās, —

Man acis aizput sīkmes tumšiem plaukiem.

Es Tevī dzīvoju, bet Tevis nava.

Nav Tevis stipras, degošas un svētas.

Kur savienot man ilgas senmīlētas?

Kur spēks un gars, un brīvā tauta Tava?
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Dzejolis

Elza Stērste

Es aiziešu, kurp aiziet nakts un diena,
Kā priecīgs ceļinieks, ko tālāk sauks,
Un mūžīgs atvērsies tad zvaigžņu lauks,
Bet domās smeldzošās kad būšu viena,

Es jutīšu, kad zemē liepas plauks.

Un staigājot pa mēnešainu tiltu,
Man patiks raudzīties, kā pļavas zels,
Kāds koks no maniem pīšļiem spēku smels,
Kāds putnis viņā ievīs lizdu siltu

Un savām dziesmām mani augšā cels.

Liriska balāde

J. Janševskis

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi!
Vēl šodien mana tu, bet rīt vairs nē:

Tu rītu svešas durvis virināsi,
Un viens es būšu savā mājotnē.

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi/
Nav lemts pie altāra man tevi vest:

Pie cita rokas tu šai vietā stāsi,
Mans liktenis — tik klusu sāpes nest.

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi/
Tu citam dzīvē rozes kaisīsi,
Tu citam ēdienlaikā galdu klāsi

Un vakariem tam guļu taisīsi.

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi 7
Tik retam slepeni vēl tiksimies.

Kad mani sev pie krūtīm lutināsi,
Kā zagti prieki tie mums izliksies.

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi/
Bet tomēr, tomēr mana būsi tu:

Nekad, kā man, vairs citam neatklāsi
Tu savu sirds un dvēs'les atvaru.

Tu man pie sāniem mūžam nestaigāsi/
Bet šodien tomēr man vēl pieder viss,
Un kamēr tu no manis neatstāsi,
Vēl baudu, ko sev esmu hguvis.

165



DARBVEDIS GUSTS

Jānis Sārts

Kur
Gusts Sudrabs staigāja, strādāja, to mazā istabas pelīte ne-

zināja.
Gusts dzīvoja Marijas ielā, sētas mājas pēdējā stāvā. Šī

nama īpatnība bij smaržas. Pirmā stāvā oda siļķes, otrā — kodīgi

sīpoli, trešā — samazgas, ceturtā — mirušu mušu dvaša un pē-

dējā — nekas. Te dzīvoja Gusts un veda sīvu karu ar žurkām,
kas mitinājās viņa atmosfērā un gāja pēc vēdera pie zemākiem

slāņiem, parasti otrā vai trešā stāvā. Patumšais koridors tika vi-

sos sīkumos izmantots astaino karavānu ceļam.
Tikai pelīte šai namā mitinājās viena. Ar savu jūtu pārpilno

dvēseli, viņa izvēlējās Gusta istabiņu par pastāvīgo mītni un no-

lēma uzupurēties vientuļa labā. Gandrīz katru dienuviņai bij simts

reiz jāstaigā tie paši celiņi, jāpieskar vēsais purniņš vai jāno-
rauš ar nadziņu putekļi no caurumaino šņoraiņu purniem, šau-

smīgākais viņai gan bij tas, ka Gusts, tiklīdz ienāca vai izgāja

no istabas, aizcirta durvis ar tādu sparu, ka pelītei bij jāpiemiedz

zaļganās actiņas un jāpārlaiž neskaitāmi uzbudinājumi. Tādās

reizēs Gusts, sevi nicinādams, rūca: «Darbvedis!" Bet pelīte sa-

purināja austiņas un flegmātiski nosmējās: „Bads".
Ar dzīvu interesi mazā katru rītu apložņāja aizdomīgākās

vietas un pārbaudīja, vai nav aiz tapetēm vai spļauj traukā kāda

ēdiena smarža. Tur oda pēc ieskābuša purva ūdens, un pelīte pie-

ticīgi gaidīja rudeni, sak', drīz smaržos ledus
...

„Ko gan Gusts ēd?" viņa prātoja un uzrāpās virs spilvena,
kur pašreiz praktizējās dejā ekscentriskā blusa ar plastisko uti.

Pelīte saraustīja stūrgalvīgi ūsiņas, un kuprīti uzmetusi, nolēca

uz grīdas.
lenāca Gusts. Mazā ierāvās kaktiņā un sāka miekšķēt va-

kariņām nodokļu listes strēmelīti. Gusts smagi nosēdās un galvu

iespieda rokās. Pār pelītes purniņu novidēja žēls lūgums: kaut

sāktu Gusts kustināt lūpas. Tad būtu tik patīkami noskatīties

viņu ēdam. Gusta muti ietvēra tēraudains naids uz dzīvi.

Pēc stundas Gusts, kā skursteņslauķis kvēpu lūku, atvēra sa-

pampušās skapja durvis, izņēma pēdējo tērpa gabalu un savīstīja

zem elkoņa.

Ap pusnakti viņš atgriezās. Ilgi cilvēka kungs sarunājās pats
ar sevi, un likās, bij ievēlēts augstā amatā. Kad beidzot Gusts aiz-

miga, pelīte uzdrošinājās apošņāt zem gultas nomesto degvīna pu-
deli. Mazā nošķavojās, un paslēpusi astīti zem kājiņām, ieskrēja

šņoraiņa parādes izplīsumā.
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Paņemto tērpa gabalu Gusts neatnesa atpakaļ.
Pēc dažam dienām pelītei bij izdevība viesoties skapja iek-

šienē, kur mazās uzmanību saistīja sekosi priekšmeti: saburzīts

papīrs, divi cirkus biļetes un sasēdēta salmenīca, kas karājās

diegā.
Sestdienas vakarā Gusts uznesa pudeli vīna, desas līkumu un

puskilo baltmaizes. Pelīte nevarēja nopriecāties vien. Gusts iz-

vilka no bikšu kabatas nelielu pudelīti, tās uzrakstu svešā valodā

pelīte nesaprata.
Pusnaktī Gusts atkal izgāja un pārveda mājās kādu jaun-

kundzi, ko pelīte pirmā brīdī noturēja par Gusta sievu.

„Lieliski, nu būs pašiem sava saimniece!" prātoja mazā.

Gusts nosēdināja viešņu pie galda un ielēja kausiņā brūn-

ganu šķidrumu no ārzemju pildījuma. Gusts dzēra. Svešā arī

dzēra...

Nervozā uztraukumā pelīte gaidīja, kad viešņa aizies un Gusts

noliksies gultā. Velti. Ar nemierīgu sirdi viņa ielīda pelnu trau-

ciņā un aizmiga.
Rītā pamodusies, pelīte ieraudzīja brīnumus. Gusts vēl gu-

lēja. Pienāca pusdiena. Mazā ierāpās gultā. Viņa ielīda gandrīz
Gusta ausī un čukstēja: „Kungs, ej uz darbu, cilvēka kungs, ej
darbā... jau pusdiena".

Visu nedēļu Gusts gulēja gultā — pusatvērtām acīm.

„Ak miegs, ak miegs!" nopūtās pelīte un nolēma krietni ap-

dzerties. Uz galda vēl snauda liķiera lāses
... Mazā izstiepa sar-

kano mēlīti un apslapināja. Drīz viņai iepatikās brūnganā sula, un

tā iztukšoja abus liķiera kausiņus.
Vakarā pelīte itkā lidoja uz masku balli. Viņa atrada uz galda

dāmas pamesto pūdera slotiņu un gabaliņu lūpu pomādes. Pelīte

uzposās kā modes dāma, un priecādamās par savu lepno izskatu,
nolēma parādīties arī žurku sabiedrībā, kas nemitīgi ceļoja pa ko-

ridoru pēc ēdamā.

Mazā izlīda pa kādu slepenu aliņu, un pacēlusies pirkstgali-
ņos, priecīgi māja ziņkārīgām draudzenēm: „Sanāciet, sanāciet!"

„Eu! Eu! Sit! Sit!" kliedza ceturtās istabas iedzīvotāja,
kas tirgojās Daugavmalā ar pirts slotām, un kuru pelīte pazina pēc
balss. Aiz durvīm salasījās visi dzīvokļa iemītnieki. Durvis uz-

lauza. Pelīte ielīda vīna pudelē un bailīgi taisnojās par savu ne-

vainību.

„To jau varēja gaidīt, saimniec, — bads ..." teica vecene un

pārmeta krustu.
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Dzejoļi

Apsesdēls

1.

Kad roka

par vāju bij iekarot,
pret pasaules šķautnaino malu

sirds triecās, —

salūza.

Lūzušu sirdi

ņemi, ko nespēji veselu roku, —

negūtās pasaules vietā

radi sev citu, —

labāku sakies.

2.

— Līdz galam,
teic viņi,
kas kollēgas sakās man,

līdz galam jānokļūst mums! —

Līdz galam! —

Laimīgie,
viņi, kam gals ir,
kas galībai tic, ■—
turas pie gala jau,
vēl neguvuši.

Laimīgie! -—

Kāds kollēga viņiem es

nabagais,
kuram nav gala, —

mūžīgais ceļu gājējs,
ceļu, kas visām bezgalēm cauri

gredzenā atgriežas sevī! —

Kāds kollēga viņiem esi
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Dzejolis

Elza Stērste

Mums dzeja lieliska un prāza sava,

Un pārstaigās reiz latvju Mūzas slava

To pasauli, kur sairumu redz

Un lielie gari lauru ēnām sedz.

Un tomēr savā zemē viens tu esi

Un visu smagumu uz sevis nesi,

Un skumjā vientulībā galvu slej,
Lai tevi noklus, slavina vai rej.

Vai dzirdēs tevi šinī tumsā baigā
Visdziļā atbalss, kas caur mūžiem staigā,
Un kurā dzīvs vēl vecais dailes raugs, —

Kur, dzejniek, kritiķis, tavs senais draugs,

Kas šķirot prot ar dzimtu eleganci
No viegla madrigāla rāmo štanci,
No acu uzmetiena redz, kas īsts,
Kaut pulgots, kritizēts un skaļi nīsts, —

Smalks sapratējs un vidutājs ar laju
Kas spriedumu dod noteiktu un klaju?
Viņš tēliem dažādiem un veidiem tulks,
Kas ielenc to kā mirdzošs zvaigžņu pulks.

Kā publika no sākuma to vajās/
Jo radusi pie romantikas sājās,
Tā turas vēl pie vecām patiesībām,
Pie jūtu romāna un rīmēm šķībām.

Un ja no mūsu kritiķiem ko ceri —

Ar žulti apšļāc truli bekmeseri,
Vai gudri prāto briļļains pirmziemnieks,
Kam visu graut un ārdīt naīvs prieks.

Un spalva dreb mazvingrinātās rokās,
Tie Apollona birzij cauri mokās,
Kā mūža biezoknim, un Špetnais prāts

Ne laikus slīpēts tiem, ne asināts.

Tāpēc pats rakstnieks nu pie spalvas ķeras,
Pats savā iedomā kā Narciss tveras,

Lai mūsu dzeja tīkams aploks šķiet,

Kur Mūzu avots rotājas un dzied.
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Viktors Eglītis

Tās
bija divas literātu ģimenes, savā starpā vēl lāga neiepazi-

nušās, bet savādas saites viņas jau sen saistīja. Tuvāki sa-

ieties viņām arī tāpēc nebij iespējams, ka vienas ģimenes
galva bija publicists, otras — dzejnieks un novelists, bet starp šīm

profesijām aizvien pastāv aizdomas un nesaskaņas. Te nu gan jā-

teic, ka publicists reizēm mēģināja radīt arī pa stāstam un bija
izvēlējies brīnumskaistu pseudonimu — Omulfs Islandietis, bet

dzejnieks mēdza uzrakstīt arī pa filozofiskai esejai, parakstīdamies
vienkārši ar sava īstā vārda Jāņa Vanaga iniciāļiem.

Bet viena no stiprākām saitēm viņiem bija tā, ka tie abi bija
viena laikmeta un viena literāriskā virziena radīti. Jānis Vanags,
mazliet vecāks, studējis filoloģiju un šo virzienu ievadījis, bet

Omulfs Islandietis mazliet jaunāks, studējis komerczinātnes un

kļuvis par sirdīgāko ši virziena aizstāvētāju. Abi viņi cīnījās par

kultūru, kuras Latvijā vēl bija tik maz, bet Jānis Vanags, lauku

saimnieka dēls, viņu redzēja visa latviskā izveidošanā līdz klasiskai

pilnībai, turpretīm Ornulfs Islandietis, dzimis un uzaudzis muižā,

kā vācu barona un viņa istabas meitas mistrojums, kā jau to pie-
minētais pseudonims rāda, latvjiem gribēja iedvest ģermāņu garu

ar viņu cīņām un vētrām, viltu un nežēlībām, sevišķi aizrauts no

Nitcšes filozofijas, kuras iespaids savā laikā gan nepagāja garām

nevienam, bet uz Jāni Vanagu atstāja tikai pārejošu iespaidu, ka-

mēr Omulfs Islandietis kā nitcšeānietis arī mira.

Es saku mira, jo viņa liktenis līdzinājās Pēra Ginta liktenim,

kas savā sajūsmā gribēja kalnus gāzt, nekur dzimtenē neatraz-

dams sev pietiekoši cienīga darba, pamezdams arī savu Solveigu,
vairākas reizes par jaunu precēdamies, gan ar krievietēm, gan vā-

cietēm, un izdauzīdamies pa puspasaules, no Krievijas ziemeļiem
līdz Amērikas Kanādai, turp un atpakaļ, līdz pārpūlējies mira tad,
kad viņa vecākais biedrs Jānis Vanags tik tikko sāka iegūt dzej-
nieka gatavību un slavu, no Latvijas izbraukdams uz Parīzi, Itā-

liju vai Grieķiju tikai šad tad studiju nolūkos. Vanags bija kon-

centrējies sevī, savos pārdzīvojumos un savā latviskajā apkārtnē,

pastāvīgās rūpēs dziļināt un plašināt latvju garīgo dzīvi līdz vis-

pasaules jautājumu latviskai atrisināšanai stingrās mākslinie-

ciskās kompozicijās.
Liktenis viņam bija sūtījis dzīves biedreni, kurā, iemīlēdamies

bez atmaņas, tas ilgāku laiku nebija saskatījis nekā cita, kā vien

brīnišķu Laimdotu, no kuras viņam radās dēli un meitas.

Bet kad viņš, nitešeāniskā laikmeta aizrauts, sāka tiekties
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pēc pretēja tipa sievietēm — gudrajām, kaislajām, lepnajām

Spīdolām, Brunhildēm un Agripinām, tad viņa Laimdota, ie-

rauta garīgā cīņā, ātri izveidojās par smalku dažādo mākslu

im sevišķi dzejas sapratēju, tā ka ap viņa namu pulcējās labākie

laikmeta* gari, pie kam ne vien pati viņa ar savu īpatnējo indi-

viduālitāti un skaidro viesmīlību, bet pat viņas uzvalki, kam al-

laž piemita kas neatkārtojami jauks, tapa nemirstīgi padarīti

dzejās un gleznās. Lūk, še bija viens no iemesliem, kāpēc ģermā-
niskās, nitcšeāniskās bestijas tik ātri tika Jāņa Vanaga novelēs

un romānos atmaskotas savās gorgonas sejās, pazaudēdamas visu

pievilcību, tāpat kā tumšās Fedras un Medejas nemirstīgās An-

tigones priekšā vai lēdijas Makbet mirdzošās Kordelijas priekšā.

Viņam bija skaidrs, ka arī Ibsens un Strindbergs bija Nitcšes be-

stiālās filozofijas kontuzēti, kas miesu pacēla augstāk par dvē-

seli, bet kaislības un baudu pāri pienākumam, ar to noslīdēdami,

līdzīgi Bodlēram un Uaildam, kādas zemākas šķiras klasiķos.
Arī Ornulfs Islandietis, daudzo sievu virtenes beigās, bija

sasniedzis, liekas, krietnu sievieti, ne vairs krievieti vai vācieti,
bet sev līdzīgu, arī gan ar jauktām vācu asinīm, vāciski izglītotu
latvju dziedātāju Magito kundzi. Viņa runāja skaidri latviski, jo
māte tai bijusi īsta latviete un arī tēvs jau bija sācis atzīties par

latvieti, kad uznāca pasaules karš un rezultātā vācu vara un vēr-

tīgākā Baltijas vācu daļa — muižniecība, krita.

Taisni pateicoties šai laipnajai, un likās, apdomīgajai Ornulfa

kundzei, ko viņš bija apprecējis jau atgriezies no Kanādas dē-

kām brīvajā Latvijā, abu rakstnieku ģimenes sāka viena otrai tu-

voties, laipni sasveicinoties kaut kur teātra foaijē vai rakstnieku

sarīkojumos un ballēs. Pie kam Vanaga kundze juta noteiktu an-

tipātiju pret aizvien satraukto un varonīgi daiļrunīgo Ornulfu

Islandieti, turpretim Magito kundze pret mierīgo pašapzinīgo Va-

nagu juta simpātiju, kam viņš labprāt arī atļāvās. Kad vien sa-

tikās un sāka sarunāties, Vanaga kundze pievērsās citiem sa-

vas mājas un vīra paziņām, bet Ornulfs Islandietis parasti devās

uz bufetes telpām vai smēķējamo istabu.

Sevišķi viens gadījums visiem četriem bija atmiņā palicis.
Atkal viņi satikās kāda teātra foaijē. Te Magito kundze, piestei-
gusies pie Vanaga, sagrāba to aiz rokām un lūgšus lūdza ierasties

pēc izrādes kādā rakstnieku vakarā, kur būšot arī viņa ar vīru.

Vanags paskaidroja, ka viņa kundze pašlaik slimojot ar nejauku
katarru un nevarēšot izturēt divu izrīkojumu no vietas. Bet ne-

atlaidīgā Magito kundze sagrāba viņai abas rokas un lūdza, ma-

zākais, vīru vienu uz šo vakaru palaist. Novērodams viņas ne-

atlaidību, Vanags iesmējās un griezās pie Ornulfa Islandieša, pro-

tams, ļoti pašpaļāvīga un iedomīga kunga: „Ornulf, uzmanaities,
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jo skaidri redzams, ka jūsu kundze manī ir iemīlējusies, ja tik

karsti vēlas, lai es šovakar būtu!" Tas bija, protams, pa jokam
teikts, bet šoreiz ne Omulfs, ne Vanaga kundze nepasmaidīja par

šo joku.
Vanagu viņa kundze tiešām aizvadīja uz minēto vakaru, jo tā

bija viņas taktika vīru sev piesaistīt, nekad no kādām aizrau-

tībām viņa neatturot, bet Vanags, vakarā ieradies, ne Omulfa,

ne viņa kundzes tur neatrada.

Vai starp laulātiem, kur, likās, valdīja ne mazāka saskaņa, kā

starp Vanagiem, tikuši kādi pārmetumi apmainīti, to Vanagi ne-

dabūja zināt.

2.

Kā
jau sacīju, Ornulfs Islandietis, no pārāk straujiem laikmeta

uztraukumiem un piedzīvojumiem, kam viņš atdevās tiešām

arPēra Ginta neaprēķināmo temperāmentu, jau pusmūžā sāka

pēkšņi sagurt, kaut gan bija miesās sārts un izplūdis, jo mīlēja
nevien pastāvīgas uztraucošas sabiedriskās un avīžu polemikas,
bet arī pārmērīgi ziedoja Bakchum un Erotam. Un gadījās reiz,
ka pašā polemikas karstumā, lielas auditorijas priekšā, svilinoši

karstā vasaras dienā, aizraujoši un skaisti runājot, viņu bija ķē-
rusi trieka, un viņš apklusa uz visiem laikiem, kundzei atstādams

tikai raizes un parādus.
Jau labi iepriekš tam katarri bija nomocījuši arī Vanaga kun-

dzi. Pēdējā gadā viņa vairs neatstāja lēņu krēsla, noslēgdama savu

dzīvi ar pieredzējumu atmiņām un tulkojot sēriju iemīlētāku

franču romānu. Pēc viņas nāves Vanags bija pārvērties par ne-

laimīgāko atraitni pasaulē, jo ar savu kundzi viņš zaudēja visu —

savu sirdi, gudrību, dzīves prieku. Palika tikai savāda iedvesme,

kas viņu rāva uz kapsētu un lika ar savām ciešanām, vaimanām

un dziesmām modināt un saukt viņu atpakaļ dzīvē kā Orfejam
Euridiki.

Viss viņš bija apakšzemes vaimanu varā. Viņam likās, ka

tam jādzejo vairs tikai viņai un par viņu, jo citādi arī viņas dvē-

seli tas pazaudēs un viņas veidolu aizmirsīs. Viņš pūlējās salauzt

robežas starp šo un viņu pasauli, lai miesās dzīvs vēl būdams, viņu
sev atdabūtu atpakaļ, skatāmu vēl šinī pasaulē, dzīvoklī, savos

apkampienos, un lai nakts miegā, atdalījies no savas miesas, pa-

nāktu viņas veidolu aizsaules izplatījumā, dzirdot nedzirdētu sfēru

mūziku, skatot neredzētas garavalsts krāsas. Viņam tas arī iz-

devās. Veselu gadu viņš nodzīvoja šai reibonī, iedams aizvien dzi-

ļāki iekšā savā dvēselē un mūžībā, līdz bija izdziedājis visnoslēpu-
mainākos gara dziļumus. Pēc tam viņa sāpes kā rimās, dzejas
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avots pamazām sāka aizvērties. Un viņš sajuta laika šausmīgo

varu, kas gribēja dziedināt rētas. Bet viņš cīni jās pret laika varu

visiem spēkiem.
Un lūk, šajā laikā pie viņa ieradās kāda sērautu aizplīvurota

dāma, kuras viņš no sākuma nepazina — tā bija Ornulfa kundze,
kas agrāk izskatījās pilnīga, tumšiem matiem, bet gaišu seju, gan

tagad vāja un sausa, aizvien pārdabīgi eksaltēta. Vanags rakstiski

viņai bija izsacījis līdzjūtību, un viņa tagad, pēc pāris mēnešiem,

bija atnākusi pateikties. Visa senākā rotaļība viņu starpā bija

nozudusi; sagrābuši viens otra rokas, viņi raudāja, ilgi nevarē-

dami atdabūt valodas. Magito kundze lūdza viņu lasīt savus vai-

manu dzejoļus, un viņš lasīja, valdīdams neprātīgo sirdi, kas vi-

brēja līdzi balsij un aizmigloja acīm pasauli.

„Jūs nekad vēl neesat tik aizgrābjoši dzejojuši," Magito vai-

rākkārt iesaucās: „Jūs izdziedat nevien savu, bet visu laimi zau-

dējušo sirdis. Jums vajag drīzāk publicēt šīs dzejas, jo tās dau-

dzas sirdis dziedinās."

„Ak, ko man tagad rūp daudzie, kad dziedu viņai vienīgai, jo
zinu, ka viņa klausās, dzird, dod zīmes man, raujas pretīm man,

rādās gara acīm, tik nav tai roku vairs apkampt mani. Ak, es

vēlētos ielēkt šai mūžības tumsā pēc viņas, kamēr mēs vēl tik

karsti viens otru mīlam, jo laiks — šausmīgais laiks draud atvēsi-

nāt mūsu jūtas!"

„To jūs nedrīkstat, jo jums ir bērni!" sacīja Magito.

„Viņas pēdējās rūpes bija: „Ak Dievs, kas manus bērnus uz-

audzinās!" Un tikai kad iesaucos: „Vai tad es viņus nemīlu tāpat
kā tevi!" viņa apmierinājās. ~Nu lai tad arī notiek, kam jānotiek!
Es jau zinu, cik viņiem brīnišķīgs tēvs!.." Ak, viņa manu sirdi

izrāva, to teikdama; tā man uzticēdamās, viņa nesaraujamām
saitēm piesaistīja manu sirdi pie šīs pasaules, pati mani pamez-
dama. Vai lai es tagad pāršķēlu to, saplosot sevi gabalos?" Va-

nags vaimanāja.

Magito kundze līdzjūtīgi glāstīja viņa rokas, mitējusies rau-

dāt par pašas zaudējumu. Varbūt viņa gaidīja tādas pat līdzjūtī-
bas arī sev, jo glāstīdama atkārtoja:

„
Tādas pat bēdas arī

man. Dalīsīmies viņās un panesīsim. Jums vēl bērni, bet man no

Ornulfa nepalika nekā. Man nav neviena, par ko rūpēties, nav

kas mani mierinātu. Būsim draugi, bez jums man vairs nava ne-

viena tuva cilvēka."

Dzirdēdams pēdējo teicienu, Vanags pārmetoši pameta acis

uz atraitni, kas nebija vēl ne pusmūžā. Vai viņa jau pārāk agri ne-

meklēja sev cita drauga, pat neapjautādamās par viņa jūtām?
Lūk, arī viņam nebija vairs drauga, bet viņš ne iedomāt nevarēja
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meklēt sev cita kāda, kaut gan jau sajuta mājas dzīves panīkšanu

un apvainojošo laika varas iespaidu.
Viņi vēl sarunājās par visu ko; Magito kundze vairākkārt viņu

uzaicināja pie sevis, kas bija jādara arī viņam, līdz tie izšķīrās,

viņai aizejot.
Tai pakaļ noskatīdamies, Vanags nodomāja: Lūk, tās smalk-

jūtības un maiguma, tā neatvairāmā dvēseles spēka un ārējā jau-
kuma, kas nelaiķei līdz aizgāja, šinī pasaulē otrreiz man vairs ne-

pieredzēt ! Jeb es esmu apmāts savās žēlabās un šinī pasaulē nekā

vairs laba neatrodu! Magito kundze taču bija profesionāla dzie-

dātāja, beigusi attiecīgas augstskolas. Viņu uzaicināja koncertēt

un ievēroja sabiedrībā. Viņa bija izstrādājusi savu drošu sadzīves

rutīnu, un viņu nekas nevarēja pārsteigt. Turpretim, nelaiķe al-

laž bija neapbruņota un ziedēja vārīgi kā puķe, kas neuzmanīgākai
rokai pieskaroties, parasti aizvērās. Jā, Vanaga kundze bija kā

pati neapbruņota Afrodīte; vai šī nestaigāja Atēnas cepurē, ar Me-

dūzas galvu uz krūtīm?

Bet Vanagu vairs neinteresēja šīs raksturu mīklas, ko tik lab-

prāt viņš minēja savās laimes dienās.

3.

\7anags
kādreiz ziemas vakarā, pēc dienas darba, nāca domu

/ un sāpju pilns no kapsētas, kad atkal viņa priekšā izauga
sērautu aizplīvurotā dāma. Viņa jautri tam steidzās pretīm,

atsedza no sejas sērautu, apsveicinājās un lūdza katrā ziņā ieiet

pie viņas vientuļajā atraitnes istabā. Vanags gribēja izvairīties

ar ceļa nogurumu, ar nevaļu; viņa parādīja māju, kurā tā dzīvoja
un kas no viņiem atradās tikai pāris simts soļu. Un viņš tai se-

koja, viņas papirosu dūmu apdvests, jo viņa pašlaik kaislīgi

smēķēja.
Atraitnes istaba bija pirmā stāvā, ar ieeju no ielas. Vienā

stūrī rakstāmgalds ar vīra portrejām un mazs grāmatplaukts, otrā

klavieres, trešā tepiķis ar kušeti, katafalka augstumā, uz tā laikam

arī gulēja, un ceturtā — liels spogulis, — parastā atraitnes iekārta.

Uz kušetes viņš nebij piedabūjams sēdēt, bet apsēdās pie spoguļa
un ļāva viņai vaļu runāt, jo ko lai tas runātu ar svešu dāmu?

Turpretīm viņai vielas netrūka. Smēķēdama papirosu pēc pa-

pirosa, viņa izķēra no savas dzīves nostāsta veseliem fragmentiem,
tiklīdz sarunā radās kāds iemesls noklīst uz vienu vai otru dzīves

posmu. Vanagam bija jādabū zināt, ka viņa ir no intelligentas

dzimtas, ka tēva tēvs tai kādā mistra laulībā cēlies no Lejaskur-
zemes baroniem, bet tēva māte bijusi pie kāda cita barona ilgus
gadus par kambarjumpravu. Viņas tēvs un māte no vectēva lauku
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mājām pārnākuši uz Rīgu par vācu laika ierēdņiem, un viņa pati
beigusi tochteršūli tajā laikā, kad jau ganarī latviešiem dibinājās
pašiem savas vidusskolas. Pēc tam viņa absolvējusi kādu vācu

konservātoriju. Viņas paziņas gan bija no visādām tautībām, bet

sevišķi no vietējiem žīdu artistiem, kurus, kā izrādījās, viņa arī

mēdza saukt par draugiem, pat mīļiem, labiem, veciem draugiem
un uzrunāja ar „tu" v. 1.1. Magito kundze tā tad bija īsta baltiete,
pilnīgi internacionāla, kā skolniece un mājskolotāja izceļojusies arī

pa Vāciju un Krieviju.
Izrādījās, ka viņai gan Krievijā bijis arī savs vīrs, bagāts

muižnieks,slaids, skaists džentlmenis, ko pasaules karā tā nozau-

dējusi, un no Krievijas viņu pārvedis sev nemitīgais' ceļotājs un

dēku meklētājs Ornulfs Islandietis. Un nu tā ņēmās tēlot, pa sa-

vai parašai vārdus atkārtojot, cik ļoti, ļoti viens otru tie mīlē-

juši — kā tie mīlējušies garīgi un miesīgi, un stāstot veseli dūmu

mākoņi viņai griezās ap galvu. Nu tas viss, protams, esot pa-
gājis, un viņa žēli jautāja: „Sakait, Vanaga kungs, kā mēs savu

dzīvi tālāk iekārtosim ? Es esmu gluži, gluži viena. Jūs vienīgais
mans draugs. Un — un es arī negribu vairs neviena cita drauga,
izņemot jūs. Jūs un manas dziesmas, manas klavieres

... Vai zi-

nāt, es biju pie zīlnieka, tā lieliskā zīlnieka, par kuru mūsu vācu

okultisti pārliecināti, ka visā Eiropā neesot otra tāda — un ko

jūs domājat — līdz viņš ieraudzīja mani, tā iekliedzās: „lūk, kur

individuālitāte, lūk, kam nākotne! Jums būs liela slava, daudz

naudas, jums laimīga roka un daiļa, daiļa, daiļa balss... Un ko

jūs domājat, uz vietas izdzina vienu svešu skaistu sievieti. „Pie
velna, kas jūs tāda esat! Lūk, kur sieviete, kam augstākas inte-
reses! Man pat nelāgi palika. Jā, jā — palika nelāgi!"

Cilvēki, kas daudz mīl runāt, bet kam vāja fantāzija, bieži
mīdās uz vietas atkārtojot vienus un tos pašus vārdus. Tādos
grūti klausīties.

Dūmu grīstes viņai visu laiku griezās ap galvu, un Vanagam,
kas nepīpoja, sāka sāpēt galva. Varbūt viņa to ievēroja, jo pēkšņi
enerģiski sāka stāstīt, cik viņas Ornulfs'bijis saudzīgs pret to:
viņa varējusi, pat gultā guļot ar to, pīpot papirosus, un rītā jau
pirms gaiļiem tā vienu izpīpojusi, lai atkal aizmigtu viņa rokās.
Viņa sāka rakņāties pa atvilktnēm un rādīt, ko visu tas Viņai sa-

dāvinājis — gan gredzenus, gan auskarus, gan krelles, brošas un
roku sprādzes. Pēc izskata dāvanas nebij diezin kādas, bet Magito
pastāvēja, ka tās vecas un tāpēc ļoti, ļoti, ļoti vērtīgas. Bet nu

tagad tā — viņa turpināja stāstīt — remdējoties tikai darbā, tikai
darbā, t. i. dziedot ārijas un vingrinot balsi. Pat uz kapsētu aiz-
iet neatliekot laika, jo darbs, darbs, darbs tai esot viss. Vina gri-
bot piepildīt pareģa nojautu — kļūt slavena.
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Maz ko Vanags varēja starpā iemest šīs slavenās dziedātājas
vārdu plūdos. Tomēr palūdza, lai taču tā nodziedot kaut ko, jo

nebij vēl nekad dzirdējis viņas balss. Viņa gan labāk gribēja stā-

stīt, cik varena, mīksta un skaista viņas balss, bet kad Vanags
vēl un vēl atkārtoja, ka labāk esot pašu balsi dzirdēt, nekā tās at-

tēlojumu, kaut arī pilnīgi pareizu un plastisku, tad Magito kundze

arī dziedāja.
Un viņam bija jāatzīst, ka balss viņai bija un arī technikas

netrūka. Bet... nu kuram gannav sava „bet" ? Viņš pateicās, bet

neizplūda, kā šādās reizēs parasts mūzikas mīlētāju aprindās —

neizplūda bezgalīgos komplimentos, jo viņam likās, ka māksliniece

pārāk labi pati zināja sev cenu, jo dziedāja ar lielu bravūru.

Pēc tam viņš gribēja aiziet. Bet tika par jaunu atsēdi-

nāts un pacienāts ar konfektēm un šokolādi, kas viņai esot sa-

dāvāts no daudziem cienītājiem. Nāca jau pāri pusnaktij, bet viņa
dievojās, ka ejot gulēt tikai trijos, četros, jo žēlabās pēc vīra tā

kā tā agrāk nevarot aizmigt.

Vanags jūtās smagi un neērti, jo no galvas tam bija izsistas

visas domas, no sirds visas sajūtas, bet būdams pieklājīgs, tas

vēl pasēdēja labu laiciņu pie bēdīgi jautrās atraitnes, jo viņa zvē-

rēja, ka reizēm tā nekur vairs nevarot likties, un tā kā viņai neesot

neviena, neviena, neviena cita drauga (savus žīdu draugus tā bija
piemirsusi), tad Vanagam viņa vēl uzbrukšot ne vienu vien reizi.

Beigās tad nu viņš varēja abas rokas tai noskūpstīt un aiziet,
kad pulkstens jau bija divi, bet rītā septiņos viņam vajadzēja būt

darbā. Atvadoties Magito kundze bija ļoti sajūsmināta par poēti-
ski pavadīto vakaru, bet nabaga Vanags tajā nebija pamanījis ne

mazākās poēzijas.

4.

Pēc
pāris dienām enerģiskā dāma atkal ieradās pie Jāņa Va-

naga, un viņam bija jānoliek ierakstītā papīra loksne, lai atkal

uzsāktu garas sarunas.

Šoreiz viņa bija izvēlējusies par sarunu priekšmetu savu fi-

gūru. Viņa rādīja savas rokas, ko Ornulfs atzinis par skaistākām

pasaulē. Vanags redzēja, ka pleci un elkoņi nebij slikti veidoti,
bet plaukstas bija kaulainas un pirkstu gali biezi un plati. Tad

viņas kājas Ornulfs esot atzinis par visskaistākām un garākām,
kādas vien viņam nācies apkampt, bet Vanagam pēdas likās pla-

tas, pašas kājas gan garas, bet sausas. Tālāk viņa eksaltējās par
savu bīsti un kaklu — kaklu, kaklu, kaklu, kas Ornulfam licies

Ledas kaklam līdzīgs, bet Vanags redzēja tikai mākslīgi ar stro-

fionu uz augšu sasietas vidējas krūtis, uz pleciem diezgan kūku-
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mainu kaklu un pazodi vienkārši izliektu, bez kādām rotaļīgām pār-

ejām. Kas attiecas uz muti, kas bija pelēka, bez noteiktas lūpu

formas, ar appīpotiem zobiem, un acīm, kas patumšajā sejā blā-

voja pelēkzilas un diezgan nevarīgas, tad to arī viņa pati nesla-

vēja, un paldies Dievam, nelielījās ar matu kuplumu,, tikai nožē-

loja, ka reiz tie esot bijuši kraukļa melni ar tēraudzilu atlaismi,
bet tagad, diemžēl, no bēdām noplukuši iebrūngani pelēki un pa

daļai izkrituši.

Ko Vanags uz to visu varēja atbildēt? Nepiekrist sievietei,
ka viņa skaista? Apstrīdēt, ka Ornulfs tā nebūs sacījis, vai būs

toreiz'reibumā zvērējis redzam? To jau nevarēja. Bet tik godīgs
viņš bija, ka arī lielīt un slavēt par tukšu negribēja, tāpēc varēja
tikai atturīgi un pieklājīgi smaidīt ūsās, varbūt, taisni tāpēc viņai
tās nepatika (jo viņa uzmācās, lai tās nogriežot), ka tās aizklājot
tā patiesās sajūtas.

Bet kā šī dāma viņam nevarēja ne aizrunāt, ne noliegt, tas

bija — garā skatīt kādu citu būtni, kas nekad tukši nepļāpāja,
nekad nelielījās un nekad neizpauda, ko par to bija sacījis kāds

viņā iemīlējies mākslinieks vai vienkāršs mirstīgais, kaut arī tas

būtu dzejā izteikts un nodrukāts. Viņš redzēja tās kuplos zelta

matus, tāļu pāri jostas vietai, un bagātīgi veidoto, dzīvo seju ar

tik brīnišķi skaidrām acīm, kas bija kā avots rīta saulē: ar lū-

pām, kas bija noteikti, jauki izlocītas un tik sārti vilinošas, ka

nekad nevarēja atturēties viņas noskūpstīt. Viņas skaistā

piere, cēli liektais, klasiskais deguns un brīnišķi modulētais

smakrs un kakls, — kā viss šis krāšņums atdzīvojās un iemirdzē-

jās, kad viņa bij jautri laimīga vai iemīlējusies! Un tikpat sie-

višķīgi modulēts bija viss viņas augums, sākot ar mazajām ro-

kām un kājām. Cik jauki piestāvēja viņai tās aizvien individu-
āli noskaņotie, krāsu bagātie uzvalki! Turpretim šai atraitnei

visi kostīmi bija tradicionāli baltiski, kā žagatai, melnrūtaini vai

melni, ar uzšūtiem baltiem diedziņiem, vai gluži baiti, bez kādām

fantāzijām.
Bet viņa bija dziedātāja, un Vanags atkal lūdza, lai labāk

kaut ko padzied, nekā tik daudz runā. Bet dziedāt diezin kāpēc
tagad tā pavisam sāka izvairīties. Viņa aizbildinājās ar to, ka ne-

esot attiecīgi noskaņota (par mākslām tā taču nemaz nedomāja),
vai ka balss esot piesmakuši (protams, no nemitīgās runāšanas un

pīpēšanas), un tā pie dziedāšanas viņas vairs nevarēja dabūt.
Labāk tā sēdās spēlēt klavieres, kaut gan nebij nekāda speciā-
liste, spēlēja gausi, smagi, metronomiski, tikai šad tad iedziedā-
damās, un tā katru gabalu saraustīdama par neko.

Jā, dāma bija ar raksturu, pārdroša, kustīgi dzīva, tik, cik nu

baltietes, mazvācietes un pārvācotās latvietes var vēl dzīvas būt.
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un pretendēja uz lielo kultūru, jo tai bija draugos arī viens otrs

barons, kāds gubernators, un ar vienu ģenerālgubernatoru tā bija
sēdējusi pat pie pusdienas galda. Viņa ticēja, ka visi tie bijuši īsti

kulturāli aristokrāti.

Viss tas gan Vanaga nevarēja izbrīnēt, jo pasaules karam sa-

brūkot un lieliniecismam sākoties, latvju zēni aizgūtnēm sev bija
saveduši pat krievu galma dāmas atliku likām, kas, izrautas no

impozantās apkārtnes, izrādījās vienkārši par nesavaldīgām neu-

rasteniķēm, un nelūkojoties uz visām labām manierēm, nekam

nederēja. Iznāca tā, kā kad sapnī vai pasakā esi dejojis ar bez-

galdaiļām princesēm greznā velna pilī, apakšzemē, bet uzmodies

ieraugi ap sevi tikai kruķus, tupeles un slotas kātus.

Magito kundze gan tāda nebija, kā šīs galma dāmas, bet

afektus aizturošie centri viņai darbojas pavisam vāji, un ar bal-

tiešu mazasinību viņa slimoja lielā mēiā. Arī viņas kultūra bija
tipiski baltiska, bet kas ir baltiskā kultūra, to jau mēs zinām.

Bet par kultūru viņi citu reiz runāja.

o.

ānim Vanagam bija savi draugi visu mākslu nozarēs. Latviešu

mākslinieki radīja savu Rīgas skolu dzejā, glezniecībā, mūzikā

ar lielu pašticību, domu īpatnību, jūtu svaigumu un attiecīgiem

- techniskiem sasniegumiem.Viņi laida dziļas saknes savā zemē un

tautā, lai varētu kupli un spēcīgi augt lielajā pasaules kultūrā.

Taisni pretīm Magito kundzes durvīm Vanagam gadījās kād-

reiz satikties ar saviem draugiem — mūziķi Rikmani, gleznotāju
Gudānu un dzejnieku Svīru, un viņš palūdza tos līdzi pie viņas
viesos.

Magito kundze bija patīkami pārsteigta, un ne uz mirkli ne-

apjukdama, sauca tos iekšā, un katram izteikdama pa kompli-

mentam, nosēdināja tos uz kušetes, bet pati nosēdās pretīm, sa-

runas grožus cieši paturēdama savās rokās, t. i. bez apstājas stā-

stīdama, cik mūziķu, dzejnieku un gleznotāju tā jau pazīst no

vietējām cittautu aprindām. Lūk, čellists Igelsons, ko kritiķi jo
bieži slavējot, esot pavisam ģeniāls, labākais, kāds vien Rīgā jel
kad bijis. Bet ne mazāk ievērojams esot arī gleznotājs Rogdams,
kas tik pavasarīgi gleznojot dabu, sevišķi jūrmalu ceriņziedu laikā

un uz sētām sasēdušos krievu ganu zēnus, ka rautin aizraujot.
Krietna esot arī viņas draudzene, vācu dzejniece Rabbe, kas tik

ļoti mīlot latviešus un tulkojot tos vāciski. Tā esot izsmalci-

nāta aistēte dzīvē un dzejā. Bet galvenais — visi viņi esot beiguši

attiecīgas augstskolas, techniski pilnīgi sagatavoti. Iznāca tā, ka

viss pie viņas draugiem bija aizvien pirmā numura.
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Bet tad gleznotājs Gudāns diezgan atklāti iesmējās, ka Pēter-

pils akadēmiju beigušos brīvmāksliniekus īstie Pēterpils glezno-

tāji parasti saukuši par stempelētām kalošām, kāds esot arī šis

Rogdams. Bet mūziķis Rikmanis sacīja, ka arī uz recenzentiem

lai nepaļaujoties, jo tie rakstot, lai iztaptu izdevējiem, un lielās

publikas mīluļiem neuzbrūkot. Pašu mūziķu starpā valdot citas

domas par mūzikālām vērtībām, nekā recenzijās lasāms. Tikpat
iznīcinoši izsacījās arī dzejnieks Svīra par Rabbes kundzes talantu,
kas esot ievērojama tikai ar saviem diviem vīriem, bet zināmās

bālasinības dēļ, tā nespējot nekā lielāka radīt — atliekoties tikai

aistētizēt.

Uz visu to Magito kundze jau vairākkārt rāvās atbildēt, bet

nu viņa aizpīpoja papirosu gluži olimpiski un smaidot sacīja:
„Nu, draugi, ja jūs akadēmijas iznīcināt, visu publiku ar viņas
recenzentiem un galu galā pat dzīves brīvību un aistētiku, tad —

tad es nezinu, ko tad gan jūs vēl atzīstat".

Bet lūk, četri vīri pret vienu dāmu nebija tik smalkjūtīgi,
kā viens pret vienu, kā Vanags pret Magito, — viņi runāja skaļi
un smiedamies, kā tiem bohēmā parasts. Gleznotājs Gudāns sa-

cīja: „Vai tad jūs, cienītā kundze, nezināt, ka franču monumen-

tālās celtniecības, skulptūras un glezniecības stils izzuda taisni ar

akadēmijas nodibināšanos, kad pat Pussēns ar Larēnu sāka imi-

tēt itāliešus? Bet itālieši šo pašu glezniecību radīja tad, kad par

akadēmijām neviens vēl nekā nezināja. Akadēmijas apgādā valsti

ar labiem zīmēšanas skolotājiem, nevis māksliniekiem".

„Bet akadēmiskās zināšanas?.." Magito iebilda.

„Kas grib apmierināties ar akadēmijā iegūtām zināšanām,
tam no diletantiem netikt ārā. īstās zināšanas iegūstamas tikai

patstāvīgā darbā un labi uz mūža vidu."

„Un tas pats, kundze, kas par akadēmiju, sakāms arī par lielo

publiku," turpināja mūziķis Rikmanis: „tās ir radītas viena otrai,

īpatnējā mūzika publiku apvaino, uztrauc un aizdzen no koncer-

tiem, kur spēlējami tikai jau sen nostempelētie klasiķi. Viss, kas

tiešām jauns, radošs, īpatnējs, izlauž sev ceļu no vientuļām ģēniju
paslēptuvēm, kur valda absolūta pārdzīvojumu un meklēšanas

brīvība."

„Bet jūs taču neatzīstat nekādu tādu brīvāku pārdzīvojumu,
jo Svīras kungs par Rabbes ekstrāvagancēm izteicās pilnīgi noso-

doši," Magito kundze gudri smīnēja.

„Dzīvot ar diviem vīriem tikai tāpēc vien, ka tā apprecēju-
sies ar otru, pirmo noturēdama pasaules karā par mirušu, ir sa-

vādi. Ja viņa pirmo tiešām mīlējusi, tad kamdēļ tā steigties pie
otrā? Bet ja otrs tas īstais, tad kamdēļ atgriezties pie mazāk

īstā? Rabbes kundzei vienkārši patīk pikanterijas," sacīja Svīra.
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„Vai tad tas tik slikti?" Magito kundze runāja uzmanīgi:

„Vai tad tiešām jums nekad nepatīk palasīties Veronu vai veco

Poldekoku?"

„Tik tiešām Rabbes kundze stāv uz Poldekoka līmeņa," Svīra

frivoli iesmējās: „Bet varbūt arī jums viņš patīk, Magito kundze?"

„Es riskēšu būt patiesa arī šajā ziņā un teikšu: „Jā, esmu

veselus desmit Poldekoka romānus atpūzdamās izlasījusi, kaut gan
mani iemīlētie autori ir ziemeļnieki: Nitcše, Ibsens, Strindbergs."

„Jūsu vīra Ornulfa Islandieša autori," piebilda beidzot arī

Vanags, kas visu laiku mēms noklausījās biedru sarunās.

„Jā, jā, Vanaga kungs," priecīgi iesaucās Magito: „lūk, ar

jums mēs sapratīsimies. Jūs taču cienāt mana vīra mūžam ne-

mierīgo, kaislīgo, straujo dabu, kāda bija arī visa viņa dzīve un

māksla. Jūs jau, es zinu, bijāt sen un esat arī tagad mūsu draugs.
Ar jums mēs sapratīsimies, to skaidri zinu."

„Nu, kundze, neapmānaities tik!" Svīra, paceldams romiski

roku pāri galvai, smīnēdams darīja to uzmanīgu, jo labāk pazina

Vanagu.
Bet tad Magito rāvās ar tādu sparu slavēt Ornulfu Islandieti,

ka biedri pietrūkās aiziet, aizvezdami līdz arī Vanagu, ko gan

Magito kundze visiem spēkiem gribēja atturēt.

„Nu, draugs," iesaucās Svīra: „ja tu ar šo dāmu gribi sa-

karos stāties, tad starp mums draudzība beigta. To tu piemini!"
Bet Rikmanis samierinoši piebilda: „Viņa pati varbūt nekas,

bet tā visu laiku sliktā sabiedrībā bijusi — kaut kādos pseudo-
māksliniekos un tā saucamos baltiešu aristokrātos".

6.

ānis Vanags nemaz arī nedomāja stāties kaut kādos ciešos sa-

karos ar Magito kundzi, bet taisni bēgt no viņas neatrada par

vajadzīgu. Ja viņa tā ticēja draudzības iespējai starp tiem, tad

' tak viņa papūlēsies arī piemēroties viņam.Un viņš allaž mīlēja
vest cilvēkus pie īstās atziņas, ko pats tik neatlaidīgi bija meklē-

jis. Bez tam arī papētīt Magito bija interesanti. Viņš jau no pir-
mās satiksmes mēdza spriest par cilvēkiem, bet zināja arī to, ka

jo dziļāki cilvēkā ieskatījās, jo interesantāks tas palika. Un bieži

vien pat neievērojamā cilvēkā varēja atrast bezgalīgas aizas un

noslēpumus, sevišķi sievietēs.

Un tā notikās, ka Vanags kādreiz uzaicināja Magito pie sevis

uz jūrmalu, kur viņam bija ērta vasarnīca, un Magito uz reizi

bija gatava arī braukt. Tik viņa vēlējās Vanaga meitām, kas

vēl gāja skolā, būt par mūzikas skolotāju, citādi viņas lepnums
nelāva braukt pie atraitņa dzīvot.
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Vanags bija arī tā ar mieru, cerēdams, ka dien' no dienas at-

rodoties kopā, viņš pastrīpos tai viņas labākās īpašības, uz slikta-

jām metot ēnu, un tā tie beidzot sapratīsies. Mājā viņam ļoti va-

jadzēja padzīvojušas sievietes acu kā pie galda, tā pie nelielajām
meitenēm, kas viņam uz pilsētu aizbraucot palika vienas vien ar

kalponi un jūrmalā varēja sākt piedauzīgi uzvesties.

Bet no Magito kundzes pastāvīgām ierunām par draudzību,

par savu galējo vientulību un zaudēto laulības laimi, kādu tā sa-

sniegusi sevišķi Ornulfa Islandieša mājās, Vanags varēja iedomā-

ties arī ko citu un tāpēc bija ārkārtīgi uzmanīgs kā savos vārdos,
tā darbos, lai nedotu ne mazākā iemesla pārpratumiem. Tāpēc

viņš, reiz uzaicinājis viņu, vairāk neatkārtoja; ja grib, lai brauc,

ja nē — nē. Magito kundze, acīm redzot, bij gaidījusi, lai tas vēl

un vēl tai to atgādina, jo norunātā dienā neieradās. Vanags ie-

brauca vienu otru reizi pilsētā, bet pie Magito nerādījās, jau nodo-

mādams, ka labāk varbūt arī ir, ka enerģiskā atraitne neienāk

viņa mājā uz dzīvi.

Bet kad nu pēc pāris nedēļu vilcināšanās viņa tomēr bija no-

lēmusi ierasties, tad, no sirds nosmiedamies, ar prieku viņu arī

saņēma, kad tā, caur virtuvi ienākdama, no galvas līdz kājām sē-

rās, tūlīt bij gatava doties atpakaļ, ja viņa Vanagu būtu nepatī-

kami pārsteigusi. Kad Vanags pamatīgi to pārliecināja, ka kaut

gan viņš vairs neesot gaidījis, tomēr esot ļoti priecīgs par viņas
ierašanos, silti saspiezdams abas viņas rokas, tā noņēma savus

plīvurus un palika. Vanags tūlīt lika viņu paēdināt, un kad guļas
vieta bija uzposta, — tuvojās arī jau vakars, — paaicinādams līdz

abas meitas, izgāja kopā pastaigāties gar jūrmalu.
Magito kundze jūrmalā atdzīvojās vēl vairāk un bija ļoti prie-

cīga, ka tikusi ārā no sava pilsētas dzīvokļa, kur tiešām karstās

dienās bijis vai jānosmok. Katru dien' viņa gājusi uz kapsētu,
mirkdama asarās, bet tagad viņa cerot atspirgt; esot paņēmusi
arī pelduzvalku līdz un no rītdienas sākšot peldēties; uzaicināja
arī meitenes un pašu Vanagu; bet pēdējais atteicās. Kaut gan

viņas vīrs vēl tik nesen kā bija apglabāts un pēdējā laikā viņa tik

uzcītīgi gāja uz kapsētu, un tik pārspīlēti visiem stāstīja, ka viņa
mīlējusi, mīlot un mīlēšot mūžīgi savu vīru, tomēr viņas skumjas
tik nopietnas nelikās, un tai bija allaž priecīgs vaigs.' Nelaime ti-

kai, ka viņai nebij neviena labāka, tuvāka, mīļāka drauga.
Jau otrā dienā Magito kundze bija iegājusi visā mājas dzīvē,

braši deva stundas mūzikā un pati muzicēja, bet vaļas brīžos de-

vās virtuvē un pat sakņu dārzā. Vanags nodomāja,'ka saimniece

no viņas iznāktu vēl labāka nekā dziedātāja, jo dziedāt tā nemaz

nebij vairs pielūdzama. Vanagam pat nāca prātā, vai viņa pavi-
sam māksliniece, jo dzimis mūziķis aizvien grib muzicēt.

'
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Vanags pastāvīgi nodalījās vienatnē, savā istabā vai kādā

dārza stūrī, domāja, lasīja, rakstīja, tikai ēdamās reizēs iznāk-

dams pie galda un ielaizdamies sarunās ar Magito. Viņam bija arī

meiteņu priekšā neērti ar svešu kundzi sēdēt kopā citā laikā kā

vien pie galda. Tāpēc arī pastaigāšanās notika allaž šīm abām lie-

ciniecēm klāt esot.

Kad Magito kundze atkal reiz noķēra viņu aiz rokām — tāda

bija viņas ieraša — ieraudama to savā istabā, lai tak viņš ienākot

arī pie tās un lai to biežāki darot, viņš kā sieviete izvairījās, pats
sevis vairs nepazīdams, jo kopš savu ideālu pazaudējis, vispāri
sieviešu vairs necieta sev tuvu, kamēr viņai dzīvai esot, jo lab-

prāt atradās starp tām, šķelmīgi pīdams tīklu tīklus, kuros ne ma-

zums arī sapinās. Un Magito kundze nebija tāda, kas nevarētu

patikt. Viņš ar prieku atminējās pirmās saredzēšanās ar to vēl

priekš visām šīm traģēdijām. Viņš to gluži labi ieredzēja arī kā

sievieti. Viņš skaidri vēl atminējās, ka reiz, kad sagatavoja iz-

rādei viņa lugu, un tas bija nemierā ar uzvedumu, kurā visi smal-

kumi bij rupji pārprasti, bet kundze tam atradās jau slimnīcā, —

šī pati Magito viņam pienāca, arī pilna uztraukuma, laikam gan

paredzēdama kādas briesmas savā dzīvē, un tie viens otram tu-

vojās kā senseni dvēseles draugi, kas bez vaidiem viens otru sa-

jūt, saprot un samierina. Bet nu, kad pats liktenis tos bija at-

stājis vienus un tie sagājuši vienā vasarnīcā dzīvot, tie pēkšņi iz-

turējās kā svešnieki, kuru starpā ne draudzības, ne mīlestības, ne

pat tuvības nevarēja rasties. Kā tas izskaidrojams? Vai tiešām

tos šķīra aizgājušie, no kuru garīgās skatīšanas un tikai viņu la-

bāko īpašību atminēšanās tie abi nevarēja atrauties?

Tā laikam bija. Viss, kas neatgriežami pazaudēts, kļūst die-

višķi skaists. Jo Vanags pastāvīgi salīdzināja šo reālo pasauso,

enerģisko baltieti ar savu ideālo — brīnum smalkjūtīgo, sirds

silto un gudri cēlo nelaiķi, nespēdams pēdējai palikt neuzticīgs,
bet Magito savukārt bija nostājusies uz Ornulfa Islandieša ga-

rīgā viedokļa, kurš aizvien respektēja lielā vairuma atsauksmes,
visādus akadēmiskos cenzus un titulus, ar vārdu sakot, pozi un

pompu, un arī tos rakstniekus, kurus dievināja lielā sabiedrībā.

Viņš pats tajā aktīvi darbojās un pats savu vērtību mēroja ar

panākumiem lielajā sabiedrībā, jo mūžīgo, klasisko mērauklu tas

nezināja. Un lielajā sabiedrībā visvairāk tiek apskausti tie, kam

kāds sakars ar aristokrātiem vai kas bagāti un slaveni. Magito
bez šaubām alka bagātības, slavas, piedzīvojumu un nervus pluci-
nošu dzīves baudu vairāk par visu, turpretīm Vanagam un viņa
biedriem bija gluži pretēji ideāli — kādas jau nojaustas, bet vēl

nesasniegtas garīgas vērtības, līdz pat jauna Dieva un jaunas kul-

tūras atrašanai. Tie bija jaunie balti, kas izsēja jaunu ideju
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sēklu. Un te nu viņi nesapratis. Tāpēc Vanags nolēma izturēties

taktiski un mēģināt izbēgt no sadursmēm, runājot vairāk par to,

kas acu priekšā, un par saimniecību vairāk nekā par dzeju un

mūziku.

Bet tiklīdz Magito kundze to ievēroja, viņa apvainojās, gribē-
dama, lai to uzskata par līdzīgu visos jautājumos.

7.

Kādā
pēcpusdienā, ieraudzījusi Vanaga grāmatskapī Ibsena

pilno krājumu, viņa kaisli uzbruka tam, lasīja savu ziemeļ-
nieku un aizraudamās slavēja lepno Jordis. Vanags, lasīdams

latīņu oriģinālā Apuleja „Asinus Aureus", pašreiz bija nonācis līdz

brīnišķīgajai Amora un Psiches teikai un tāpēc nevarēja atturēties,

nepasacījis, ka Ibsens nav saskatījis cilvēku dziļāko dvēseles dzi-

ļumu un pārpratis arī Jordis un Dagni raksturus, jo Jordis ir

lepni kaislīgā elementārā ziemeļnieku ragana, bet Dagni jau at-

modusies dvēsele, Psichei līdzīga būtne, kāpēc arī varenais Sīgurds,
ar viņu dzīvodams, iekšēji tik dziļi pārmainījies, ka spēj tikai ci-

tiem uzupurēties, nevis citus sev uzupurēt. Kad Jordis Sīgurdu
nāvīgi ievaino, lai kopā ar to ieietu Valhallā, viņš atzīstas, ka tas

sen jau kristījies, t. i. iegājis Dagni, šīs Beatričes valstībā.

„Kas gan var būt šī ragana, salīdzinoties ar Beatriči ? Tas

pats, kas Lūcifers salīdzinājumā ar Dievu," Vanags nobeidza.

Magito, to dzirdot, sāka ar abām rokām atvairīties, lai Va-

nags neuztiepjot viņai savu ieskatu, bet respektējot viņas sen

seno mīlestību uz Ibsena Jordis, kas esot bijusi arī Ornulfa ideāls.

„Tad gan jāteic — diemžēl!" piebilda ar smaidu Vanags. Bet

Magito uztraukta tikko valdījās.

„Kundze, ko mēs naidosimies literārisko raksturu dēļ! Viņus
taču var vienkārši analizēt, apspriest, salīdzināt un vērtēt bez kaut

kādām attiecībām uz mums pašiem."
„Nē! Arī es pati esmu no raganām. Paraugaities tikai man

acīs, — Ornulfs viņās atrada ko raganisku."
„Nu labi, varbūt tur zināms nemiers, kaislības, bet līdz no-

teiktam ļaunumam, kas var mudināt uz slepkavību, kā Jordis Gu-

nāru — nokaut savu draugu Sīgurdu ar viņa laimīgo sievu —

jums tas pārāk tāļu."

„Tas bija cits laikmets, varoņlaikmets."

„
Protams, kad lielākiem noziegumiem pretīm stājas arī lie-

lāki tikumi — aizvien uzupurēties gatavā Dagni."

„Jūs viņas man nepieminait. Tas ir ārprāts šo vājo naīvo
sievišķi stādīt pretīm lepnai, gudrai, enerģiskai Jordis."
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Jānis Vanags tagad sajuta, ka Magito bulta bij mērķēta ne

vairs pret Dagni vien, bet vispāri pret krietnajām, cēlajām sirds

un tikuma sievietēm — ari viņa brīnišķo nelaiķi, kas nebūt nebij
naīva, bet apzinīgi cēla, — un klusēja.

Bet Magito turpināja vārīties: „Un nevien Jordis, Ibsens vis-

pāri ir izcēlis patstāvīgās, lepnās prāta un gribas valkīres, vikingu

vairogu nesējas. Jūs domājat, ka es tikai baltiete? Nē, tad jūs
maldāties. Niedras Lūcijas un Gertrūdes man līdz nāvei pretīgas.
Bez Jordis vēl es dievinu Hedu Gabler, Rebeku un Noru — Noru

— Nora mans ideāls."

„Cik daudz plašāk un dziļāk cilvēku raksturus izpratis lielais

Šekspirs, kas par šīm Goneriljām un Reganām pacēlis sirds sie-

vieti Kordeliju kā sauli! Un tāpat no raganas lēdijas Makbet viņš
tik krāšņi pratis atšķirt tiešām prātīgo, sievišķīgi gudro un cēlo

Porciju. Nē, Magito kundze, Ibsens nekad nav šekspira cienīgs.
Pat viņa laika biedrs Meterlinks daudz daudz dziļāki izpratis savu

Selizeti. Un viņi patiesībā atbalsta tikai senatnes tradiciju — ne-

salīdzināmo Antigoni, kā priekšā Medēja un Fedra ir tiešām ra-

ganas, kam jāpazūd no zemes virsus."

„No zemes virsus jāpazūd ari Kordelijām un Antigonēm —"

Magito kundze atcirta.

„Bet ar godu!" piebilda Vanags, uz ko viņa, lūpas sakodusi,

klusēja, tiešām izskatīdamās ja ne pēc raganas, tad raganiņas.
„Ak Magito kundze, modernā literātūra vispāri ne vilkam ne-

der, jo to radījusi izvirstošā Eiropa savās vecumdienās. Ziemeļ-
nieku vikingu kultūras īsais uzplaukums, aizrāvībā no nitcšeā-

nisma, nepaguva apaugļoties ar seno kultūru cilvēcības idejām,
mēra un cēluma idejām, bet sakrita ar vecās Eiropas modernismu.

Diemžēl, šim barbarismam un modernismam draud piekļauties
visa Baltijas jūras baseina sensenā īpatnējā kultūra, arī somu-

ugru ciltis, atjaunojot savu Kalevalas šamanismu. Bet — jau at-

modušās leišu-latviešu ciltis, indoeiropiešu tīrais pirmcelms. Šīs

cēlās sirds tautas, kas bez tam jau daudz dziļāk par zviedriem,

norvēģiem un somiem paguvušas sevī uzņemt arī antikās cilvēcī-

bas idejas, izglābs pasaules kultūru no bojā ejas..."

„Ko jūs runājat — jūs pats nezināt, ko runājat. Jūs esat

fantasts un pinaties pretrunās..."

„

Nekad!.." ar temperamentu tagad iesaucās Vanags: „At-
vainojiet, ja teikšu, ka, sajūsmināti par ģermāņiem, jūs ar Or-

nulfu esat garam pagājuši milzīgiem saules griežiem, kas pašlaik
notiek septiņās pasaules kara' atsvabinātās tautās uz jaunu —-

trešo Eiropas kultūras ēru ..."

„Ejiet jūs ar savu ēru! Es negribu dzirdēt par viņu!"
„Ausis aizbāžot, jūs gudrāka netiksit!"
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«Ornulfs sen jau bij kultūras virsgalus sasniedzis. Augstāku

par tiem jūs man neparādīsit, jūs, kas vienmēr vēl tikai attīstā-

ties. Viņš jau bij sasniedzis, pēc kā jūs — fantasti tikai cen-

šaties."

«Nē, kundze!" iekaisa arī Vanags: «Bet visiem lieliem pa-

saules jautājumiem un arī īstajai mākslai moderni garām aizdrā-

zies, tāpat kā Pērs Gints, kas alvas pogu lējējam beidzot no jauna

jāpārlej."

«Cietiet klusu, cietiet klusu. Jūs aizmirstat, ka esmu sieviete

un jūsu viešņa."

„Ne tikai! Es jūs tagad tiešām gribu respektēt arī kā līdz-

vērtīgu domātāju, kas godīgi bez lieluma mānijas kādu jautājumu

spēj līdz galam izpētīt...."

«Jums taču tādā mērā piemīt šī lieluma mānija, ka aiz katra

teikuma es redzu tendenci, ka tikai jūs, jūs, jūs to visu līdz galam

izprotat..."

«Ja jūs to nojaušat, tad jo sliktāki priekš jums. Es iztirzāju
tikai pašus jautājumus, nekad nelielīdamies ne ar savu ārpusi, ne

iekšieni."

«Jums pat pret nelaiķi nav cieņas!.." viņa iebrēcās.

Uz to Vanags neteica vairs ne vārda, jo šī Jordis nebij vairs

tāļu līdz asarām un nervu skandālam. Viņš vēlreiz pārliecinājās,
ka' sievietei, arī gudrai, patiesība nekrīt svarā, bet tikai viņa

pati. Viņai vajadzēja tikai uzvarēt. Bet arī šī uzvaras gaita slikti

bij pārdomāta. Ja viņa gribēja Vanagu saistīt, tad taču ne ar

viņa nelaiķes nolikšanu un sava vīra izcelšanu. Bet ja viņa vē-

lējās uzvarēt, tad vajadzēja mierīgi domas līdz galam izdomāt.

Viņa vienkārši sagražojās un palika personīga, kā allaž sievietes

mēdz.

«Jums Ibsens nekas vairs nava, kaut visa Eiropa to slavē, bet

tikai jūs pats vien, kura pat mazā Latvija neatzīst."

Vanags neievēroja personības, bet mierīgi atbildēja: „Nor-
vēģija Ibsena manā vecumā vēl neatzina. Bet latīņu kultūras ze-

mes, kā Francija, viņa nelasa un neizrāda arī tagad. Man pašam
savas domas nevien par Ibsenu, bet arī par visu Eiropu. Piemē-

ram Brandess Ibsena «Noru" izbrēcis par labāko viņa lugu, bet

pēc manas pilnīgi apsvērtas pārliecības, tā ir viena no vissliktā-

kām viņa lugām — taisni teikšu, niecīgi mietpilsoniska. Bet tāds

bija tas emancipēto sieviešu laikmets, kad Brandess rakstīja, un

Eiropas lielā publika gāja šī publicista pavadā. Pašiem māksli-

niekiem ir citas mērauklas, citi spriedumi."
«Nerunājiet tik daudz, jūs man neļaujat izteikties."

«Teiciet, es klausos..."
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Bet par brīnumu viņa klusēja, kā ūdeni mutē ieņēmusi, un

tikai strauji elpoja, slēpdama savu krūšu cilāšanos, līdz no hamaka

pietrūkusies, aizgāja savā istabā.

8.

Toreiz
Magito kundze negulēja visu nakti. Cik līdz tam viņai

viegli bija licies iegūt kā Vanaga draudzību, tā arī viņu pašu,
tik tagad neiespējami, jo savās simpātijās viņi bija diametrāli

pretēji. Skaidra lieta, ka te bija tikai viena izeja — vienam va-

jadzēja kapitulēt, un bez šaubām, viņš, kā vīrietis, gribēs, lai viņa
kapitulē. Bet — kuram te nu ir taisnība, kuram pārākais uzskats ?

Vai tiešām Vanagam, bet ne Ornulfam, kas taču tik daiļrunīgi
mācēja iztēlot savu pārākumu par visiem latvju rakstniekam, ka

klausoties galva reiba, — tā viņš spēja aizraut.

Viņa nebija tik daudz lasījusi un domājusi, lai varētu loģiski,

ar zināšanām un prātu izšķirt, kuram taisnība. Un tamdēļ tā to

mēģināja ar intuīciju... Cik skaists un dzīvs atmiņās tagad stā-

vēja Ornulfs, kas allaž daudz rakstīja un par ievadrakstiem ņēma
lielus honorārus! Bet arī kādas angļu firmas biroja vadīšana

viņam ienesa krietnu algu. Viņam nekā netrūka. Tie dzīvoja kā

īsti pilsoņi — pa teātriem un operām, bet vakaros pa pirmās šķi-

ras restorāniem. Omulfam bija trīs angļu drēbes uzvalki, īsi

priekš nāves viņš apgādāja, bez smokinga un ketoveja, arī jau
vizītsvārkus. Trūka vēl tikai frakas. Apkakļu viņam bija bez

skaita, arī kreklu
— apakš- un virs- un naktskreklu. Ikkatru va-

karu, pārnācis mājās, īpaši kad viņai tuvojās, tas gāja vannā vai

zem dušas, jo citādi viņa korpulentais stāvs būtu sviedrains. Visur,
kur vien tas ieradās un teica savu vārdu, visi viņu respektēja,
veselā rindā komisiju viņš bija par aktīvu valdes locekli, dažā pat

par priekšnieku. Un visi apbrīnoja viņa daudzpusību, taktu un

daiļrunību. Viņš visām sīkām ķildām skatījās pāri, būdams dzi-

mis vadonis. Un arī rakstīja tik ātri un aizraujoši, un kā viņai

likās, arī mākslinieciski, kā reti kāds. Mīlēja viņi bezgala maigi,

sevišķi kad viņa pēc koncertēšanas izbraukumiem atgriezās mā-

jās. Vēstulēm viņi apmainījās katru dienu, jo bija šķīrušies, bet ja
atradās mājās, tad — pastāvīgi kopā vien, kopā vien, dienu un

nakti nešķirami, jau desmit gadus. Kā viņa to mīlēja!.. Un to-

mēr, bij jāatzīstas, Vanags viņu pievilka ar savu neatlaidīgo

mākslinieka cīnītāja dabu — kluss, noslēgts, mierīgs kā atvars

klints sienās. Viņai likās, ka tikai viņš vienīgais spēja saprast
un atzīt, pēc viņas domām, viņas ģeniālo Ornulfu, ko latvju māk-

slinieku aprindās ignorēja, bet kā viņai likās, tikai aiz neizglītī-
bas un skaudības. Turpretim Vanags aizvien tai likās dziļi izglī-
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tots un objektīvi skaidrs pret visiem kollēgām. Bet tagad, tagad

viņš tai likās iznīcinošāks kā vēl neviens. Viņš negribēja atzīt ne

viņas vīra mākslas, ne kultūras, ne domu pareizības. Vai tiešām

viņš to visu darīja tikai aiz greizsirdības — ka viņa savu vīru

dievināja mirušu, tāpat kā dzīvu? Viņas seja aplējās spožu lep-

numa gaismu, bet tikai uz mirkli. Jo Vanags taču tās pavisam

nemīlēja, kas bija gandrīz skaidrs. Jeb vai viņš bija tik aprobe-
žota vidējība, ka nekā liela viņā nespēja saredzēt?

..

Un atkal tā mēģināja viņu intuitīvi saskatīt, kāds tas tagad

viņai parādījās jūrmalas vasarnīcā. Taisnība, viņš te dzīvoja no-

maļš, klusu, lai atpūstos. Bet viņš taču nolaidās līdz staigāšanai
basām kājām, puspliks, un kā mazs bērns ar savām meitām lai-

stīja narcises un rozes, priecādamies par katru ziediņu, vai ba-

roja no perēkļiem izkritušus mazus putnus ar sliekām — fi!, vai

klejoja pa priedēm un pļavām pakaļ vāverei vai griezai kā ganu

zēns, — uz āru iziedams gan mazliet sakopās. Kas viņai patika,

viņš nebij skops — galdā bija viss kas labs, arī vīna netrūka.

Un valodas allaž gāja par jaukām lietām — visādu ievērojamu
mākslinieku dzīves veidiem, viņu labām ierašām un lielu mākslas

darbu veidošanu, dažreiz to visu arī no komiskās puses redzot,

bet pie tam runāts tika bez kādas aizraušanās
— tikai īsiem ap-

rādījumiem, piezīmēm, aforismiem, smaidiem — pārāk atturīgi!
Meitenes pilnīgi bija sava tēva stilā iedzīvojušās un jūtās omu-

līgi ; tās viņu ļoti mīlēja — vecākā bija izlieta mātē, smalkjū-
tīgi eleganta, daudz lasījusi — trijās četrās valodās, jau ar pat-
stāvīgiem uzskatiem, bet jaunākā vēl nerātna, asprātīga un gudra
meitene. Abas spēlēja klavieres un mācījās konservātorijā. Bet

ārējas ierašas visi trīs tie ignorēja. Arī vannā gāja tikai pa

sestdienām, un varēja redzēt, ka visa liekā nauda, kuras Vana-

gam neatlika daudz, tika izdota par grāmatām, kuru bija visas

malas pilns. Sportu viņi piekopa pavirši, no spēlēm tikai šachu

un kroketu. Pats Vanags labprāt dārzā strādāja fiziski. Kad

viņš rakstīja, neviens gandrīz neredzēja. Un par rakstāmo tas

nemēdza runāt. Dažreiz tie visi četri ilgi klusēja, katrs savā

darbā iegrimis. Nekad nekādu afektu, ne efektu! Absolūtā vien-
kāršība ! Viņai nepieradušai bieži bija taisni bail no tāda miera.

Kādreiz pa jokam Vanags viņai sacīja: „Miers, kundze, baro, bet

nemiers posta. Lūk, jūsu spēcīgais vīrs sadega pusmūžā, es no-

dzīvošu līdz 80 gadiem. Senāk mācēja dzīvot ir strādāt. Verģils,
„Bukolikas" sākdams, iedēstīja sīku platānu un nobeidza tās zem

milzeņa ēnas, bet toties viņa grāmatas nemirstīgas. Divi tūkstoši

gadu nav ne puteklīšu uz tām atstājuši, cik viņas spodras! Tā

arī mums latviešiem jāstrādā, ja ko ievērojamu' gribam panākt,
jo steigā nekas paliekams neizdodas."
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Bet kā viņa bija ieradusi steigties, mūžīgā nemierā censties

tikai uz priekšu. «Kaislības, dzīves maiņas, baudījumi — lūk,

manas dzīves ritma simboli!" viņa iesaucās, un-nakts vidū, sa-

meklējusi papirosus «Lilija štengel", izpīpēja vairākus no vietas.

Viņai ftkās, ka visas šī laika ievērojamās sievietes ir līdzīgas vi-

ņai. Ka pats laikmeta ritms ir līdzīgs motociklēta skrējienam.
Un tad — viņa bija satricināta arī visos erotikas noslēpumos, bet

Vanags, likās, pilnīgi piemirsis, ka viņa sieviete, bet viņš vīrietis.

Nekādā galā viņa netika, kad jau putni sāka dziedāt, un iz-

smēķējusi vēl pāris papirosus, tā iemiga savādā pārliecībā, ka

tomēr viss vēl labojams. Viņa vienkārši vakarējo sarunu neie-

vēros, bet saķers viņa rokas un lūgs piedošanas par savu nesaval-

dīgo toni. Paskaidros, ka viņa tā aizmirstas tikai reiz vai divas

gadā. Un laipni sacīs viņam, tik tikko pārmezdama, lai tas kaut

cik respektē arī viņas ieskatus.

Un tad tā aizmiga.

9.

Viņi
tiešām rītā salaba.

Tikko ieraudzījusi Vanagu, vēl bez pletveļas atgrieža-
mies no mazgājamās istabas, viņa, pirmo reiz pēc vīra nāves

gluži baltā kleitā, aizstājās tam ceļā, kailām garām rokām sa-

ķēra viņa rokas un lūdza piedošanas. Viņš tikpat silti tai atbil-

dēja, arī pats atvainodamies un noglāstīdams viņas tiešām skai-

stās rokas no pat pleciem līdz elkoņiem, un likās, vakarējais strīds

bija likvidēts.

šo dienu tie biežāki atradās kopā. Bet abi no asām sadur-

smēm izvairījās. Viņa bija priekšzīmīga jautra saimniece, viņš
viesmīlīgs saimnieks. Visi četri kopā lasīja, sarunājās, spēlēja

kroketu, mūzicēja un vakarā izgāja pastaigāties.

Bet kad meitenes apgulās, Magito Vanagu aizturēja balkonā

parunāties, jo tikko bija izlasījusi viņa pēdējo romānu. Viņš ļoti
ieinteresējās par viņas atsauksmēm un iznesa pudeli vīna.

Šis vakars, likās, nu būs viens no laimīgākiem viņu vaka-

riem. Jau veselu nedēļu bij tropiski silts laiks, saule savu

milzu vēdekli bezmāķoņu debesīs nesakļāva visu garo dienu. Va-

kari bija bezvējaini un dzidri pat jūrmalas ļaužu čaloņā, ne nu

vēl aiz kāpām, kur atradās Vanaga vasarnīca. Balkons bija vaļā,
un abi baltās vieglās drānās tie bija noskaņoti skaidri un dzidri.

„Jūsu romānu es izlasīju — izlasīju ar aizrautību. No sā-

kuma nē, bet jo tālāk, jo vairāk tas aizrāva," Magito autoritā-

tivi sacīja.
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«Ļoti patīkami dzirdēt, bet — es laimīgāks dzirdētu, ka ik

ar lappusi esat lēnāka un domīgāka kļuvusi, jo tad, man liekas,

jūs vēl un vēl atgrieztos pie šīs grāmatas," Vanags mēģināja sa-

runu padarīt intimāku.

„Ojā! Viņa lasītāju arī padara domīgu — dažu labu reiz.

Tur ir daudz dzīvu tipu, taisni dzīvē atrastu un novērotu, sevišķi

starp sievietēm, — jūs esat labs sieviešu pazinējs," viņa šķelmīgi
skatījās.

«Varbūt!.."
„Ojā! Jums nemaz nevajag būt tik pazemīgam. Jums ir

nagS — jus tverat dziļi, jā, dziļi, dziļi. Tik maza piezīme, — jūs
laikam neesat ievērojuši, ka gandrīz visām tām ir ārlaulības bērni,
kas aiziet bojā. Tas man tā uzkrita... Bet sevišķi tā svešā

grande dame jums pārliecinoši izdevusies, es viņu labi pazīstu —

gluži, gluži kā dzīva."

Vanagam patiesībā šī saruna sāka likties savādi jocīga, bez

īstas saprašanās un dzīvības. Viņš gribēja pārmainīt tematu, kad

Magito kundze pēkšņi iejautājās — bet ko viņš, pēc šīs nedēļas,
domājot par viņu? ..

Vanags bija gluži pārsteigts par tādu iznākumu, bet gribē-
dams sirsnīgi un nopietni atbildēt, padomājis sacija: «Mums Bal-

tijā ir izstrādājies savs nerātņu meiteņu tips, kas patiesībā kļūst

ļoti rātnas un rūpīgas sievas. Viņas interesējas arī par mākslām

un literātūru, bet visvairāk mīl dzīvi, pie kuras pieder ērts dzī-

voklis, krietns galds, labs apģērbs, tīrība un citas labas lietas. Jūs

sitat tam pāri, jo smēķējat un mīlat ziemeļnieku varones... ko

lai citu par jums saku? Vēl neesmu diezgan novērojis," viņš ne-

veikli apklusa.

«Nu, var taču uz reizes nosvērt," viņa mierīgi iesaucās: «Es
uzreiz sapratu, kas jūs par cilvēku..."

«Redziet, manuprāt, nepietiek izprast, kas cilvēks pašreiz, bet

jāizprot arī, kas viņš bijis un kas tālāk no viņa iznāks. Dažs visu

mūžu viens un tas pats, bet cits izmainās kā Protejs un spējīgs
uz nebeidzamu attīstību, tā ka viņš pats vēl nezina, kādas pasau-
les tam jāizdzīvo... To, kas jūs pašreiz esat, jau minēju, bet vēl

man neskaidri, kas no ļums galā varētu iznākt."

«O, man jau 35 gadi, esmu nodibinājusies savos uzskatos."

«Bet es, lūk, mainu savus ieskatus kā čūska ādu un nepavi-
sam nezinu, kā savu mūžu beigšu. Kad kāds labāks darbs galā,
es aizmirstu to līdz ar viņa radītāju un meklēju jaunu ceļu un vie-

las, "jo vita brevis, ars longa.
«Bet tā taču jūs nemaz nedabūjāt dzīvot!" viņa iesaucās no-

sodoši.

„Docto homini vivere est cogitare."
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„Nu tā jūs savā jaunībā nerunājāt," viņa turpināja ar ne-

patiku.
«Jaunība nav vienīgais sasniegums. Skaisto jaunību dažādie

lūzumi izvērš krāšņā vīrišķībā. Bet arī vīrišķie cīniņi mūža vēl

nenoslēdz. Sekojošais ilgais gaišās gudrības dziļums ir daiļāks par
visu. Tikai tad īsti var izjust visus kosma un dvēseles brīnumus.

Bet vai nav jauks arī tas laiks, kad mati zied kā ābele, bet vaigs
vēl sārts un acis skaidras kā avots? īsa beigu agonija, un cilvēka

vairs nava. Bet viss mūžs nodzīvots dziļi vērīgi un bez atkārto-

juma."

«Nē, Vanaga kungs," sakratījusi galvu un lūpas kā skūpstā

pret gaišo mēnesi pacēlusi, tā ar īstu baltietes koķetēriju teica:

«Saglabāt mūžīgu jaunību un trakot līdz pēdējai elpai — lūk, to

es saucu par dzīvi!"

«Tā domā visi, kas nav atraduši paši sevis un sava uzdevuma

dzīvē. Turpretim pēdējie attīstās dabīgi, tāpat kā katrs stāds vai

koks, nesdami bagātīgus augļus."

«Nē un nē, Vanaga kungs," Magito eksaltējās tālāk: «ik stāds

pavasarī klājas ziediem, lai rudenī nobērtu augļus, un šī atdzim-

šana atkārtojas ikgadus tādā pat kārtā, līdz tas sabrūk. Kur te

nemitīga attīstība?"

«Bez sugas turpināšanas — ikgadējiem ziediem un sēklām —

sevišķi augstākos radījumos notiek arī sugas uzlabošanās process,

kas norisinās daudz lēnāk un noslēpumaināk, bet nes sev līdz ne-

redzētus brīnumaugļus. Tā ir kultūra — īsta augšana uz pilnību,
bet sugas atjaunošanās moments — tā saucamā mīlestība, vēsturē

spēlē niecīgu lomu. Tie, kam nav sava radošā ceļa, visu mūžu no-

sodīti palikt tikai pie mīlestības, sievietes vislielā vairumā."

Magito kundze spilgti iedomājās sava Ornulfa mūžīgās jau-
nības cīņu un mīlestības filozofiju, kurai tā bij ticējusi līdz šim

ar visām savas būtnes fibrām, un pazaudēja strīdā visas pieturas

punktus, nespēdama vairs sekot Vanaga loģikai. Bet viņā sacēlās

elementārās pašaizsardzības instinkts, un lai noslēptu savu apju-
kumu, viņa spītīgi piesita ar kāju pie zemes, trešo reiz ieklieg-
damās: «Nē un nē! Es tomēr palieku pie savas pārliecības un

lūdzu jūs viņu respektēt, jo jūsu pārāk komplicētās koncepcijās

man tā kā tā neiedzīvoties."

«Un jūs vēl teicāt, ka mani uz vietas izpratuši!" Vanags ne-

viļus no sirds iesmējās.
«Jūs smejaties tomēr par maniem uzskatiem!" viņa sacēlās,

notvīkdama.

«Ne par uzskatiem, kundze, bet par pašiedvesmi, ka jūs visu

zināt arī bez saprašanas."
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„Jūs, Vanaga kungs, atkal gribat pret savu viešņu izturēties

netaktiski?"

«Skaidrai viešņai no manis nav jābaidās. Palieciet tikai aiz-

vien skaidra līdz galam."
«Jā, jūsu skaidrība prasa pat Ibsenu iznīcināt, lai jūs varētu

izcelties uz viņa drupām ..."

«Kundze, es Ibsenu neiznīcinu, tikai ar Šekspīru un antikiem

autoriem nenostādu uz līdzīga līmeņa. Neuztiepiet man tā, ko

neesmu teicis, kā bez izņēmuma to darījuši mani kritiķi, lai publi-
kas priekšā tad apgāztu ne mani, bet kādu salmu vīru. "

«Nu jūs paliekat neiespējami!" Magito kundze aizvien vairāk

iedzīvojās apvainotās lomā: «Jūs laikam mani gribat izdzīvot no

šīs mājas."

«Redziet, kundze, tas ir jūsu raganiņas raksturs, kas, kā jūs
sacījāt, pāris reizes gadā liek sevi just. Un šī jau nu tadbūs otrā."

«Nē, nē, nē, jūs esat neiespējams cilvēks... Ornulfs nekad

tā nebūtu izturējies!"

«Ornulfs reiz, nevarēdams sekot manām domām, sagrābis
galvu rokās, tā ir iesaucās: «Es pat sekot vairs nespēju jūsu kon-

cepcijām!"

«Nu jūs vienkārši lielāties!"

«Nē, es aizstāvu Ornulfu, jo viņam bij drosme atzīties..."

Pēc tam Magito kundze nozuda savā istabā, apvainojusies ne

pa jokam, jo viņai likās, ka Vanags tīši ar viņu spēlējas kā kaķis
ar peli. Bet Vanagam patiesībā citas loģiskās izejas nebija no

reiz iesāktā strīda. Sieviete turpretim grib, lai vinu saudzē un
žēlo. Bet to viegli var tikai iemīlējies viņā. Skaidra galva prasa
skaidrību.

10.

Pirmās
viņas domas bija sapost savu sakvojažu un nozust jau

ar kādu nakts vilcienu, nevienam nezinot, uz Rīgu. Bet viņa
nevarēja izšķirties, līdz pēdējais vilciens bij aizgājis. Bija

jāiet gulēt, bet attiecības tā nu bija sarežģījušās, ka rīt pie ka-
fejas visiem kopā sēdēt nebij vairs iespējams. Vina neatvadījusies
aizgāja gulēt, bet viņš palika sēdēt pie vīna pudeles viens, kā vi-

ņas apvainotājs. Vilkt strīpu pāri notikušam, kā pirmo reizi tagad
vairs nevarēja. Ja viņa atkal prasītu piedošanas, būtu smieklīgi
un vīns, varbūt, tikai nesmietos par to. Galvenais, Vanags vīnu
nemīlēja ka sievieti. Un tā viņa nevarēja nekādi saprast, jo Vēl
nebija gadījies, ka to būtu kāds atraidījis, ko vina bija izraudzī-
jusies par savu upuri. Jeb gadu viņai jau bija par daudz, un sevišķi
pēdējie trakie gadi ar Ornulfu bija atstājuši ļaunas sekas uz viņas
ieskatiem un raksturu? Jā, viņa bija asa, nervozi nesavaldība tas
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tiesa. Nervi viņai bija beigti. Bet viņš taču piedzīvojis cilvēks

un zina, ka kārtīga laulibas dzīve atjauno kā fiziskos, tā garīgos

spēkus. Viņai taču ir raksturs, viņa var arī sasodīto pīpošanu at-

mest. Un pēkšņi viņai iešāvās prātā: rītā pienākt pie kafejas galda
un vienkārši pasacīt: „Es esmu apņēmusies savus nervus uzlabot.

No šīs dienas es vairs nepīpošu." Varētu vēl pielikt — «Jums, Va-

naga kungs, par prieku!" Un viņš taču saprastu viņu — viņas

lepnumu un — nolūgšanos. Un kā viņa apņēmās, tā arī izdarīja.

Vanags uz to gluži mierīgi iesaucās: «Magito kundze, tad jūs
esat tiešām varone! Un es biju nobēdājies jau, ka jūs aizbēgsit
no mums, kur tik nepieciešama saimnieces gādīgā roka."

«Precieties, precieties, Vanaga kungs! Jums vēl laiks ..."

viņa iesaucās.

Tas atstāja savādu iespaidu uz abām meitenēm, kas pacēla uz

savu skolotāju vērīgākas acis.

«Es labprāt precētos, ja atrastu sievieti, kas mani saprastu,
kā saprata nelaiķe, kas rautu uz augšu mani, uz aizvien lielāku

pilnību."
«Uz to tu neceri, papā," sacīja vecākā meitene Silvija: «ka

tevi kāda sapratīs. Tu piekārsi sev tikai lieku smagumu, ar ko

vairs netiksi galā. Mēs pašas drīz paaugsim un saimniekosim."

«Jūs izprecēs, un paps paliks gluži viens," Magito kundze rezo-

lūti sacīja un tūlīt piebilda bez stomīšanās: «Bet es jūsu papam

izgādāšu jauku sievu un jums māti..."

To nebij vajadzīgs teikt, jo meitenes pēkšņi spruka smiet,
bet Vanags toties palika jo nopietnāks.

«Nesmejieties, bērni, es dzīvi labi pazīstu. Un mans vīrs bija
tāds dzīves pazinējs, tāds Don-žuans, ja gribat, ka Parīzē otra

tāda neatradīsit..."

«Kundze!" Vanags viņu pārtrauca: «Jūs, cik es zinu, Parīzē

neesat bijuši, kā jūs varat to apgalvot? Parīze ir tādu vecu brī-

numu pilna pilsēta, par kādiem mums nav ne jausmas." Valodas

pēc tam aprāvās.
No brokašķgalda Magito piecēlās drūma un visu priekšpus-

dienu nodarbojās tikai ar meitenēm. Labi, ka viņai te bija savs

uzdevums. Bet Vanaga sirdī viņa tomēr nevarēja ne pa durvīm,
ne pa logiem ietikt. Viņš bija aizbarikādējies gan ar savu kor-

rekto izturēšanos, gan ar uzskatiem, gan ar savrūpējo darbu, gan

ar savām meitenēm. Pazaudējusi pēdējo cerību, viņa nopietni tai-

sījās aizbraukt un pēc vakariņām Vanagam to paziņoja.

«Bet kāpēc, kundze? Vai te jums kā trūkst? Jums sava istaba,
maz darba, ēnains dārzs un jūra, kur peldēties. Ka mēs šad tad

pastrīdamies par literātūru — nu kas tad jums ko ļaunā ņemt, tā

taču nav jūsu speciālitāte, bet mana. Par dziedāšanu mēs nemaz
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vēl neesam ierunājušies, ne arī jūs dziedājusi. Es jūsu vietā desmit

reiz vairāk dienā dziedātu, un manis pēc, nerunātu nemaz. Tā taču

jūs sevi — savas jūtas, kaislības, gara dziļumus un mākslas

gaumi — daudz, daudz labāki izsacītu, nekā ar valodu. Sakait

taču, par ko jūs vairs nedziedāt, pēc tās vienas reizes?"

„Jūs pret mani esat tendenciozi. Jums nekas pie manis ne-

patīk, kā tad varētu patikt mana dziedāšana?"

«Tā gluži nebij, kaut gan ar uzslavām, kā nespeciālists, biju
atturīgs."

„Jūs redzat —
te esmu novārgusi. Pa naktīm es dzīvoju

augšā — bez miega."
«Jums spoki rādās?"

«Jā, arī tie. Iknakti man rādās Ornulfs, palikdams pie manis,
līdz aust gaisma. Pagājušo nakti viņš bija pacēlis savādu kruķi
un atvēzējies taisni pret jums*, man bija bail, ka jūs nenosit."

«Tad es būšu jums laikam ko ļaunu nodarījis. Jeb viņš greiz-

sirdīgs uz mani? Bet es taču, kundze, neesmu devis ne mazākā

iemesla — tikai pāris reizes jums roku noskūpstījis."

„Nu tā gan tad ir jūsu vaina. Vīrs kādreiz man sacīja — „kas
tā par sievu, kam nav sava mīļākā!" Viņš nāk un satrauc mani,
bet piepildījuma nav. Es pamazām eju bojā. Bet jūs vienaldzīgi
manī noskatāties."

«Kundze, to varētu ievērot manas jaunās meitas — viens. Un

otrs — es taču neesmu vēl galvu pazaudējis jūsu dēļ."
«Bet jūs tak mani mīlat kādu drusciņu?" viņa tagad noprasīja

tieši.

//Diemžēl" — viņš vilcinājās,, jo gribēja teikt — „vēl nē," bet

pasacīja noteikti «nē, kundze!"

Tā bija viņu pēdējā saruna. Tagad Magito kundze galīgi ap-

vainojās, tūlīt salika savas lietas un aizbrauca, tik tikko viņam
roku pasniegusi. Nu viņa bija tiešām ļauna, kā fūrija, un ja tas

būtu vikingu laikos, tā viņu laikam arī nonāvētu.
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Jūrus Kapsēta

Pols Valerī

No franču vai. tulk. Ed. Virza

Šis jumts, kur baloži mēdz staigāt katru dienu —

Viņš dreb starp pinijām un papelēm arvienu, —

Te savas ugunis mēdz sakurt dienvids pats.
Ai milzu lieljūra, kas vienmēr jauna kļūsti!
Tas algojums, ko tu par savu domu gūsti,
īr kā pār dievu mieru lēns un ilgstošs skats.

Kāds kluss un skaidris darbs no smalka zibeņstara
Par neredzamām putām diamantu dara;
Kāds neizsakāms miers tad (esāks skatus siet,

Kad pāri bezdibeņiem saule iededzinās

Un mūža cēloņu darbs lēnām atrisinās, —•

Laiks dzirkst, un patiess sapnis zināšana šķiet.

Tu manta mūžīga, Minervai templis dotais,
Tu īstais miera zizlis, sauļu apgaismotais,
Skaidrs ūdens avotains, acs,

kas ar plakstiņiem
Daudz dziļa miega slēpj zem plīvura no zelta,

Ai klusums ilgais mans! Tu ēka, dvēs'lē celta,
Kam zelta virsus zib, klāts tūkstots kariņiem!

Tu templis, kuru izteic viena nopūšanās;
Šai šķīstā virsotnē arvien man soļi manās,

Kur skati jūrainie it visu redzēt spēj.
Pie dievu kājām nesot upurnastu manu,

Uz stāvām gara kraujām skaidru dunēšanu

Arvienu manas nievas valdonīgas sēj.

Un tā kā katram auglim jāpārvēršas baudā

Līdz tīkko kādreiz mute satvert viņu jaudā,
Kas lēnām viņa formu vasaraino veic, —

Tā viens še kvēpinu es dūmus nākamajos,
Un plašās debesis man savos gaisa klajos
Par čalojošo krastu maiņām stāstu teic.

To, debess visuskaistā, uzlūko, kas mainās!

Pēc tam, kūd manī cēlās tik daudz lepnum ainas,
Pēc bezdarbības ar, bet kūrā

vara bij,
Es mirdzošajai telpai tagad skatos vaigā,
Un pāri miroņēkām mana ēna staigā,
Kas savu trauslumu ar mani kopā vij.
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Es saules karstākajām lāpām ļāvis sevi.

Tu, gaismas taisnība, nu atbalstu es tevi,

Tu, kurai ieroči, kas žēlu nepazīst,

Un tevi senai vietai atdodu es šķīstu.
Jel mani uzskati! Tu mani redzi īstu,
Bet daļa drūmāka lai nost no ēnas rīst.

Šai vietā vienam man un tikai manī vienā,

Pie dzejas avotiem, kā naktī, tā ar dienā,
Starp skaidro tapšanu un trulo tukšumu, —

Es sava varenuma atbalsienus manu,

Šo rūgto, baisīgo un skaņo skanēšanu,
Kas zvana manā dvēs'lē vagu nākamu.

Tu, viltus gūstniece, kas vienmēr dienām augām
Un naktīm lauzies cauri tumšākajām spraugām
Un tīsti slepeni pār maniem plakstiņiem, —

Uz galu kāda miesa iedveš manī dziņu,
Pie zemes kāda piere vilktin pievelk viņu?
Še domā viena dzirksts

par maniem bijušiem.

Un svēts, pilns uguņu, kas deg bez matērijas,
Un zemes fragments tukšs, pār kuru gaisma vijas,
Šis klajums patīkams man, lāpu valdīts, kluss,
Kas izveidots no kokiem, akmeņiem un zelta,
Kur tik daudz marmora redz pāri ēnām celta,
Še māte modrīga pār maniem kapiem dus.

Suns
varens, projām dzen no manis ļauno baidu!

Kad ļoti vientulīgs, ar gana vieglo smaidu,
Es ganu ilgu laiku aunus mīklainos,
Šos manus klusos bālganīgos garus, —

No manis attālini biklos baložbarus,
Sos eņģ'ļus modrīgos, šos sapņus veltīgos!

Sai vietā ienākot top slinka nākamība,
Un visu izsausina saules milzu ziba

Un arī sadedzina viņas liesmu šalts:

Ar vielām nopietnām ir pārpilna šī puse,
Kur dzīve liekas plaša, itkā noreibuse,
Še prāts top skaidris, bet viss rūgtums salds.

Un miroņi šai zemē labu daļu zina,
Kas viņus sasilda un arī izsausina,

Un karsta pusdiena no augšienes

195

JŪRAS KAPSĒTA

13*



Bez apstāšanās stāv un sevī veras mēma.

Tu, skaidri veidota un skaista diadēma, —

Šo maiņu noslēpums viens tevī esmu es.

Es viens tik sakustināt varu tavas važas

Un manas pārvēršanās, manas šaubas, bažas

Ir trūkums vienīgais še tavam dimantam.

Bet pusnaktī, kas smago marmoru ir veikta,
Tā tauta dziļsakņaina, bet vēl nenoteikta,
Tā tavā pusē stājas tagad pamazām.

Tie sajaukušies visi iznīcībā veļas,
Māls sarkans, gaismu dzēris, augšām ceļas,
Un cauri visām puķēm dzīvot griba ieti

Kur senparasto frāžu miroņi, to līga?
Šīs dvēs'les ērmotas, to māksla personīga?
Tiem sejas nāves maskas paguvušas siet.

Un senās jaunavas un viņu klaigu tracis,

Un viņu gaišie mati, plaksti, zobi, acis,

Un krūtis skaistas, kas ar guni spēlējas,
Un lūpas as'ņu pilnas, kad tās kopā skaras,
Un puksti krampjainie un kaisles varas —

Zem zemes tagad viss un spēlē atgriežas.

Vai, lielās dvēs'les, ceriet satvēri sapni dzīvu

Un tukšu mānekļu un melu krāsu brīvu,
Kas acīs miesīgās no zelta viļņiem nirst?

Vai dziedāsit jūs turpmāk vēl šo dzeju?,
Prom! Visas lietas bēg! Ir es tām līdzi eju
Un nepacietība, kaut svēta, arī mirst.

Tu, vāja nemirstība, melna, apzeltīta,
Tu priecinātajā un lauriem baigi vīta,

Kas nāvē gribi būt, — kā mātes skāvienos,
Šis dievbijīgais vilts, šī melu pilnā gaida,
Un kas gan nepazīst, un kas gan neatraida

Šo tukšo galvkausu, šos smieklus mūžīgos!

Jūs, tēvi dziļdziļie, jūs galvas neapdzīvotas,
Kas tik daudz smagumu un slogu varā dotas,

Zem zemes dzīvojot, mums soļus sajauciet,
īsts grauzējs, tārps, kas lien arvienu klusu,
Ne jums viņš, kas zem galda baudāt dusu, —

No dzīves pārtiek viņš, tas manim līdzi iet.
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Vai mīla tā! Vai viņas varā kļuvu
Tās zobu slepeno sev sajūtu tik tuvu,

Ka no tā izvairīties nevaru es spēt?
Bet kas par

to! Tā redz, tā grib, tā spiežas klātu,
Tai mana miesa tīk! Ar visu savu prātu,

Ar savām asinīm tai gribu piederēt.

Tu, Zenon cietsirdīgais, vai tu arī mani?

Tā bulta spārnainā nu tagad caurdur mani,

Kas tikai trīsēt prot, bet projām neaizskrej
Un skaņa mani dzemdē, bulta nogalina,
Un kāda bruņrupuča ēna tīklu tina,
Tu, Achill ātrskrejošais, tavai dvēselei.

Nē! Kājās celieties un nākamībā trauciet!

So formu dompilno, šo manu miesu jauciet!
Jūs manās krūtīs tagad, vēji, elpojiet!
Jo putojošas jūras vaļība un svaigums
Man atdod dvēseli! Ak sāļš un bangains baigums!
Lai atjaunotos mēs — mums būs uz viļņiem skriet!

Tu, lielā jūra, tev šie apvāršņi ir šauri!

Tu panterāda, apsegs plašs, kas cauri

Ir saules zelta elku neskaitāmu durts!

Sī hidra, kurai patīk tava miesa zilā,
Tā mūžam savu asti žilbinošo cilā

Ir lielā negaisā, ir tad, kad klusums gurds.

Vējš ceļas! Jādzīvo, pirms pienāk pēd'jie rieti,
Gaiss manu grāmatu ver vaļā un ver cieti.

Nu, bangas, vēlieties un klintis saškeliet!

Jūs, lapas žilbinošās, vējā projām skrejiet!
Jūs, bangas, gāzieties un, viļņi, dējiet
Pār jumtu mierīgo, kur baložbari iet!
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INTELLEKTUĀLAIS HAMLETS

Pols Valerī

(NO ESEJU KRĀJUMA „VARIĒTĒ«)

No franču vai. tulkojis Jūlijs Roze.

Mēs
tagad zinām, ka arī mūsu civilizācija ir mirstīga. Mēs

bijām dzirdējuši par zudušām pasaulēm, par impērijām, kas

aizgājušas bojā ar visiem saviem cilvēkiem un ierīcēm, ie-

kritušas neizdibināmos laiku dziļumos ar saviem dieviem un liku-

miem, savām akadēmijām un teorētiskām un praktiskām zinātnēm,
savām gramatikām un vārdnīcām, saviem klasiķiem, romantiķiem
un simbolistiem, saviem kritiķiem un kritiķu kritiķiem. Mēs zinā-

jām, ka visa redzāmā zeme taisīta no pīšļiem, ka pīšļi kaut ko no-

zīmē. Mēs pamanījām caur vēstures biezokni, kā rēgus, milzīgus
kuģus, piekrautus ar bagātību un prātu. Tie bija neskaitāmi. Bet

šo kuģu bojā eja, galu galā, nebija mūsu darīšana.

E1 am s, Nini v c, Babi 1 o ne bija skaisti neskaidri vārdi,
un šo pasauļu galīgam sabrukumam bija mūsuacīs tikpat maz nozī-

mes, kā viņu pastāvēšanai. Bet Francija, Anglija, Krie-

vija... arī būtu skaisti vārdi. Tāpat Luzitanija ir skaists

vārds. Un mēs tagad redzam, ka vēstures bezdibens ir tik liels,
ka tur pietiek vietas visiem. Mēs jūtam, ka civilizācija ir trausla,
kā cilvēka dzīvība. Apstākļi, kuru dēļ Kitsa un Bodlēra dzejas pie-
vienosies pie Menandra dzejām, vairs nebūt nav nenojaušami: tie

redzami avīzēs.

Tas vēl nav viss. Liesmainā mācība saka vēl vairāk. Mūsu

paaudze nevien piedzīvojusi to, ka visskaistākās un senākās lietas,
vislielākās nejēdzības un vispilnīgākās iekārtas var tikt iznīcinā-

tas gluži nejauši; bet viņa redzējusi arī to, ka garīgajā sfērā,

ļaužu ieskatos un jūtās var rasties ārkārtīgas parādības, var pie-
pildīties visrupjākās aplamības, vislielākie māņi.

Lai minētu tikai vienu piemēru, es varētu aizrādīt, ka neviena

gļēvulība nav dzemdējusi tik daudz netikumu, cik ļaunumu radī-

jusi vācu tautu lielā varonībā. Mēs ar savām pašu acīm esam

redzējuši, kā apzinīgs darbs, vissolidākā izglītība, visstingrākā

disciplina un čaklība tiek izlietotas šausmīgos nolūkos.

Nekad nebūtu padarīts tik daudz briesmu darbu, ja cilvēkiem

nebūtu bijis tik daudz spīdošu īpašību. Bez šaubām, bija vajadzīgs

ļoti daudz zinātnes, lai varētu nogalināt tik daudz ļaužu, izšķērdēt
tik daudz mantas, izpostīt tik daudz pilsētu tik īsā laikā; bet līdz ar

to bija vajadzīgs arī ne mazāk daudz tikumisku īpašību.
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Zināšana un Pienākums — vai šinīs tikumos nav kaut kas aiz-

domīgs ?

- Tā tad garīgā Persepole tāpat izpostīta, kā materiālās Sūzas.

Viss vēl nav iznīcis, bet viss bijis iznīcības bailēs.

Briesmīgas tirpas pārskrējušas pār Eiropas muguru. Viņa sa-

juta visos savos smadzeņu centros, ka tā kļuvusi pati sev sveša,

nepazīstama, ka viņai draud aptumšoties apziņa — tā apziņa, ko

viņā noskaidrojušas gadu simteņos pārlaistās nelaimes, tūkstoši

viņas labāko ļaužu, viņas neskaitāmās laimīgās ģeogrāfiskās, tau-

tiskās un vēsturiskās izdevības.

Tad, itkā izmisumā sargādama savu būtību un savu dabisko

piederumu, viņa instinktīvi sāka atgriezties pie savām atmiņām.
Viņa atcerējās' savus lielos garus, savas gudrās grāmatas. Nekad

nav tik daudz un tik kaislīgi lasīts, kā kara gados: pajautājiet

grāmatu tirgotājiem. Nekad nav tik daudz un tik dedzīgi lūgts:

pajautājiet garīdzniekiem. Tika piesaukti visi glābēji, pamatu li-

cēji, aizgādņi, mocekļi, varoņi, valšķu nostiprinātāji, svētās karo-

tājas, nacionālie dzejnieki...
Un taisni šinī gara apmulsuma laikā, nojautu dzīta, kultūrālā

Eiropa sāka strauji atdzīvināt savas neizskaitāmās domas: reliģiju

dogmas, filozofiskās sistēmas, dažādus ideālus; trīs simti Pasaules

izskaidrošanas teoriju, tūkstots un vienu kristiānisma niansi, div-

desmit četrus pozitīvismus: viss prāta gaismas spektrs atklāja sa-

vas krāsas, ar dīvainu pretrunīgu gaismu apspīdēdams Eiropas
dvēseles agēniju. Kamēr izgudrotāji drudžaini meklēja savās fan-

tāzijās un agrāko karu aprakstos līdzekļus, kā atrežģīt dzeloņdrāšu
pinumus, izbēgt no zemūdens laivām un sastindzināt ienaidnieka

gaiskuģu lidojienus, tikmēr dvēsele piesauca visus burvju vārdus,
ko viņa pazina, godbijīgi vēroja vissavādākos pravietojumus; viņa
meklēja patvērumu, pamācību un mierinājumu visā savu atmiņu,
pagājušo darbu un senatnes ierašu sarakstā. Mēs pazīstam šos
meklējumus: tie ceļas no nedrošības, nomāktības sajūtas; tie ir

nekārtīgi pasākumi, ko uzņemas prāts, kas no īstenības bēg pie
rēgiem un no rēgiem atpakaļ pie īstenības, kā pārbijušies žurka

slazdā.

Militārā krize, varbūt, beigusies. Saimnieciskā krize redzama

pilnā spēkā; bet intellektuālā krize, kas ir smalkāka un parādās
vismānīgākos izskatos (tāpēc, ka izlikšanās ir taisni tā valstība,
kur viņa norisinās), — šī krize grūti saskatāma viņas īstajā ko-

dolā un veidā.

Neviens nevar pateikt, kas literātūrā, filozofijā, aistētikā rītu

būs dzīvs vai miris. Neviens vēl nezina, kādas idejas un kādi iz-
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teiksmes veidi tiks ievesti zaudējumu sarakstā, un kas tiks paslu-
dināts kā jaunatradums.

Protams, cerība vēl ir dzīva un pusbalsī dzied:

„Et cum vorandi vicerit libidinem

Late triumphet imperator spiritus"

(Aprīšanas kāri uzvarējis, visur valdīs pavēlnieks prāts).
Bet cerība ir cilvēka neticība sava prāta spējai noteikti pa-

redzēt nākotni. Cilvēks pūlas sev iestāstīt, ka prāta slēdzienos, kas

viņam nelabvēlīgi, jābūt kļūdai. Taču fakti runā skaidri un bez

žēlastības: tūkstoši jaunu rakstnieku un mākslinieku krituši karā;

Eiropas kultūra izrādījusies par illūziju, un kļuvis redzams, ka mēs

neko nespējam no tās glābt; zinātne nāvīgi aizvainota savā tiku-

mības lepnumā, un viņas godu nolaupījusi viņas šaušalīgā izlieto-

šana postīšanas vajadzībām; ideālisms samīdīts, saukts pie atbil-

dības par saviem sapņiem; reālisms piekrāpts, sakauts, apsūdzēts
vainās un noziegumos; iekāre un šķīstība apkrautas ar vienādu

izsmieklu; ticības sašķobījušās un sajaukušās kara nometnēs,
krusts pret krustu, zobens pret zobenu; un pat skeptiķi, ko šie

pēkšņie, tik bargie un uztraucošie notikumi izsvieduši no segliem,
un kas spēlējas ar mūsu domām, kā kaķis ar peli, — skeptiķi zaudē

savas šaubas, atkal atrod un atkal zaudē, un vairs nezina, kā iz-

lietot sava prāta kustības.

Lai saprastu, kāpēc prāta krize ir tik dziļa un smaga, jāzina,
kādā stāvoklī bija pacients, kad šī krize uznāca.

Man nav ne laika, nedz iespējas aprakstīt Eiropas intellektuālo

stāvokli 1914. gadā. Un kas gan iedrošinātos zīmēt šo ainu? Uz-

devums būtu pārmērīgi liels: tas prasa zināšanas visās nozarēs,

bezgalīgu ziņu daudzumu. Kad lieta grozās ap tik sarežģītu pa-

rādību kopu, tad attēlot pagātni, kaut visnesenāko, ir tikpat grūti,
kā pareģot nākotni, kaut vistuvāko; pat var teikt, ka abos gadī-

jumos ir viena un tā pati grūtība. Pravietis un vēsturnieks ir abi

vienā maisā. Lai viņi tur paliek.

Bet man tagad vajadzīga tikai vispārēja aptuvēna atcere par

to, kas tika domāts kara priekšvakarā, kādi pētījumi toreiz notika,
un kādi darbi tika publicēti.

Ja es paskatos uz šo kompleksu viņa viskopībā, nesaistīdams
uzmanību ne pie viena sīkuma un apmierinādamies ar to ātro ie-

spaidu un ar to «visu dabu", ko dod acumirklīgs uztvērums, tad

es —'■ neredzu nekā! — Itnekā, jebšu šis nekas būtu bijis
bezgalīgi bagāts.
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Dabas zinātnieki māca, ka krāsnī, kuras uguns sasniegusi

augstāko temperatūru, mūsu acs, ja viņa varētu izturēt šo gaismu,
neieraudzītu nekā. Tik pārspīlētā apgaismojumā nav atšķirams
neviens atsevišķs punkts. Milzīgā ieslēgtā enerģija noved pie ne-

redzamības, pie' vienlīdzības neuztveramībā. Bet šāda veida vien-

līdzība nav nekas cits, kā chaoss, sajukums viņa pilnīgajā
stāvoklī.

Bet no kurienes nācis šis garīgās Eiropas sajukums? — No

tā, ka visos kultūrālos prātos blakus sadzīvoja visnevienādākās

idejas, vispretešķīgākie dzīves un zināšanas principi. Tāds stā-

voklis ir zīmīgs katram modernam laikmetam.

Es nebaidos ģenerālizēt jēdzienu «moderns" un ar šo vārdu

apzīmēt zināmu eksistences veidu, kaut gan parastā lietošanā šis

vārds nozīmē tikai tagadējību. Vēsturē ir tādi brīži un vie-

tas, kur mēs, «modernie", varētu ieiet, netraucēdami šo laikmetu

stilu un saskaņu; mēs tur nebūt neizskatītos kā ērmi, kas modina

bezgalīgu ziņkārību un pastāvīgi duras visiem acīs; mēs tur ne-

liktos būtnes, kas citiem piedauzīgas, nepiemērotas un nepielāgo-
jamas. Kur mūsu ienākšana saceļ vismazāko sensāciju, tur mēs

esam gandrīz kā mājās. Trajana laika Roma un Ptolomeju laik-

meta Aleksandrija mūs uzsūktu sevī vieglāk, nekā daudzas citas

vietas, kas mums laika ziņā gan tuvākas,, bet kas vairāk speciali-
zējušās vienā sadzīves tipā un pilnīgi veltījušās vienai rasei, vienai

kultūrai un vienai dzīves sistēmai.

1914. gada Eiropa varbūt bija pienākusi pie šī modernisma

robežas. Katra cilvēka smadzenes, kas bija sasniegušas zināmu

izglītības pakāpi, bija krustceles, kur sanāca spriedumi no visām

malām; katrs domātājs bija starptautiska domu izstāde. Bija tādi

gara ražojumi, kuru kontrastu bagātība un pretrunīgo dziņu pār-
pilnība atgādināja mūsu dienu lielpilsētu ārprātīgos apgaismoša-
nas efektus: acis apžilbst, bet garlaikojas ...

Cik daudz darba, ma-

teriālu un aprēķinu, cik aplaupītu gadsimteņu un cik daudzu vis-

dažādāko cilvēku mūžu kopsavilkums bija vajadzīgs, lai šis kar-

nevāls varētu kļūt iespējams un varētu tikt iesēdināts tronī kā

visaugstākās gudrības un cilvēcības triumfs?

šī laika grāmatās — nemaz nav jāņem viduvējās — jūs loti

viegli atrodat — zināmā mērā krievu baletu iespaidus, — Paskāla

drūmā stila dažas pēdas, — daudz Gonkūra tipa iespaidojumu, —

šo to no Nitcšes, — šo to no Rembo, — zināmus efektus, kas rāda,
ka autors labi pazīst glezniecību, šad un tad arī zinātnisku sacerē-

jumu toni, — kas viss apdvests ar kādu britanisku smaržu, kuras
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sastāvs ļoti grūti nosakāms!... Piezīmēsim vēl, ka ikvienā no šī

maisījuma sastāvdaļām ir daudz visādu citu vielu. Būtu veltīgs
darbs, tās meklēt: tas nozīmētu atkārtot, ko pirmīt sacīju par mo-

dernismu, un rakstīt visu Eiropas intellektuālās dzīves vēsturi.

Elsinoras pilī uz milzīgas terrases, kas iet no Bāzeles līdz Ķel-
nei un aizsniedz Ņuportas smiltājus, Sommas purvus, Sampaņas
krīta slāņus un Elzasas granitu, stāv tagad Eiropas Hamlets un

redz miljonus rēgu.

Bet viņš ir intellektuāls Hamlets. Viņš prāto par to, ka patie-
sībām ir sava dzīvība un nāve. Spoki, ko viņš redz, ir visi mūsu

strīdu priekšmeti; visi mūsu slavas cēloņi dara viņam sirdsapziņas

pārmetumus; viņu nospiež viņa atklājumu un zināšanu slogs, un

viņš nav spējīgs atkal ķerties pie šī bezgalīgā darba. Viņš domā

par to, cik tas ir garlaicīgs uzdevums, sākt bijušo no sākuma, un

kāda ārprātība ir — gribēt vienmēr visu atjaunot. Viņš svārstās

starp diviem bezdibeņiem, jo divas briesmas nemitīgi draudē pa-
saulei: kārtība un juceklis.

Kad viņš atrod galvas kausu, tad izrādās, ka tas piederējis
kādam slavenam vīram. — „Whose was it?" — Tas bijis Leo-

na rd o galvas kauss, šis vīrs izgudroja lidojošu cilvēku, bet lido-

jošais cilvēks ne visai noteikti izpildīja sava izgudrotāja nodomus:

mēs zinām, ka lidojošam cilvēkam, kas uzsēdies sava lielā gulbja

mugurā („il grande uccello sopra dcl dosso dcl suo magnio cecero")
mūsu dienās ir citāds uzdevums, nekā laisties uz kalnu virsotnēm

paņemt sniegu, lai to kaisītu karstās dienās uz pilsētu ielām...

Un šis otrs galvas kauss piederēja Leibnicam, kas sapņoja par

pasaules mieru. Un šis piederēja Kantam, tam Kantam, kas dzem-

dināja Hegeli, kurš dzemdināja Marksu, kas dzemdināja...

Hamlets nezina, ko lai viņš iesāk ar šiem galvas kausiem. Sviest

viņus ratā!... Bet vai tādā gadījumā viņš vairs nebūs Hamlets?

Viņa briesmīgi gaišredzīgais prāts vēro pāreju no kara uz mieru.

Šī pāreja ir tumšāka, bīstamāka, nekā pāreja no miera uz karu;

tā samulsinājusi visas tautas. „Un kas notiks ar mani, ar Eiropas

prātu?" viņš jautā sev. „Un kas ir miers? Miers, varbūt, ir tāds

lietu stāvoklis, kur cilvēku dabiskā savstarpīgā ienaidība izpaužas
radīšanas darbos, kāmēr karā viņa pārvēršas postīšanas darbos.

Miers ir radoša konkurence, cīņa starp ražošanām. Bet vai Es jau
neesmu noguris ražot? Vai man nav apnikusi mana bezgalības

dziņa? Vai man nebūtu labāk, mest pie malas savus grūtos pienā-
kumus un manu neizmērojamo godkārību? Vai man nevajadzētu
ļauties līdzi straumei un rīkoties kā Polonijam, kas tagad vadot
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lielu avīzi? vai kā Laertam, kas piedaloties aviācijā? Vai kā

Rozenkrancam, kas tagad pieņēmis krieva uzvārdu un darot nezin

kādus tur darbus? —

— Ardievu, rēgi! Jūs vairs neesat pasaulei vajadzīgi. Arī es

neesmu tai vajadzīgs. Pasaule, kas savu tieksmi pēc liktenīgas

prēcīzitātes nokristījusi progresa vārdā, cenšas dzīves

bām pievienot arī nāves priekšrocības. Vēl valda zināma neskai-

drība, bet paies īss laiks, un viss noskaidrosies; tad mēs beidzot

ieraudzīsim dzīvnieciskas sabiedrības brīnumu, pilnīgu un galīgu
skudru pūzni."

Durvju prietešā

Kārlis Krūza

Tu sēdi savu durvju priekšā,
Kad dienas darbs jau darīts šķiet,
Un aicini ikkatru iekšā,
Kas noguris tev garām iet.

Tur traukā ūdens tīrs, kur kājas
Var mazgāt gājējs gurumā,
Lai tavu pajumti un mājas
Tik drīz tas atstāt nedomā.

Tur dārzs, kur dienu ēnā dusēt,
Kad karstā svelmē sviedri līst;
Tur rožu koks, pie kura klusēt,
Lai jaukie sapņi neizklīst.

Tur sētā zemes sols pie taka,
Ap kuru maurs var mierīgs zelt,
Un maura malā dziļa aka,
Kur slāpēs vēsu malku smelt.

Un tālāk tīrumi un pļavas,
Lai cilvēkiem un lopiem prieks,
Jo patīkamās mājas tavas

Nekas tiem atrast neaizliegs.

203

INTELLEK T U Ā L A 1 S HAMLETS



Bijušais

Anna Brigadere

Kā atspere, kas nezināmā rokā

Par ilgu noturēta, vaļā lūzt

Un lūztot atkal ielēc senā lokā, —

Tā pēkšņi bijušais pār mani grūst.

Ar jauno senzudušais kopā plūst,
To atkal iesūc katrā dzīves krokā,
Kur bālais tagadprieks tik ātri kūst

Kā smaids, kam jāizgaist dziļslēptā mokā.

Vai var ar pagājušo stāties karā?

Svied dzelmēs to, cik dziļi vari, svied,
Bet iekam nojaudi, tu viņa varā.

Kā sirēna tas masta galā dzied,
Kā kaltis zieds, kas iznīcis jau svarā,
Tev pēkšņi valgi sulīgs rokā zied.

2.

Gan iezārkots un sen vairs neaizkārts
Man likās, kas reiz nervus sita dzeldams,
Bet

nu, kā vieglas vēja pūsmas skārts,
Pār asinīm to pašu kvēlu veldams,

Un veselo, kā toreiz, vidū šķeldams,
No dzelmēm virpuļo kā uzkurts sārts,

Pār manu dzīvi savu blāzmu celdams

Viens vārds—viens sāpju-dusmu-spītes vārds>

Un sasaistīts ir atkal pavediens
Tik smalks, bet liek man drebēt miesas ēkā

Līdz pamatiem. Kaut nezin to neviens.

Jo vai var atzīties kā kādā dēkā,
Ko gars kā noslēpumu glabā viens,

Kā raugu sūkdams savā lepnā spēkā ?
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3.

Un vai ar aizmirstību karot man?

Vai ilgoties, ka tas, kas projām grimis,
Nekad vairs manā dienā neieskan

Vienlīdz ar to, kas nav nekad vēl dzimis?

Nē, nē! Man dārgs ir viss, kas nenorimis,
Kas kūsādams pār atvariem vēl tvan,

Mans mūžakoks, kas stipros vējos dimis,
Kā apses trīcē lai līdz galam san.

Ja es kā grauds, ar citiem graudiem vējā
Kas vētīts, tomēr paliek viens un pats,
Lai dīgli atkal mestu mūžu sējā,

Tad lai man ari netrūktu ne mats, —

Ar sauT un negaisiem, kā laiku skrējā,
Ir mani veidojusi Dieva acs.

Sapnis
Austra Dāle

Es sapņoju: tu biji miris,

Un tukšs bij notraukts dzīves koks,
Kas ziedēja, bij pīšļos iris,
Uz dzīvi aizcirtās man logs!

Aiz sāpju sastinguma bikla
Es redzēju, cik biji cēls,
Bet jau aiz zārka aukstā stikla

Bij mūžos šķirts tavs mīļais tēls.

Un negribēju es, lai kapā
Uz laiku laikiem tevi rok,
Kur sabirzt ziediņš, sabirzt lapa,
Kur cerības un lepnums plok.

Ak, neej dusēt kapuseta!
Lai pāri jūrām tevi ved,
Un kalnā augstā, kalnā svētā

Starp kalnu puķēm tevi bed.

Tad itkā aizgājis tu būtu,
Kur daiļums kāds reiz mani sauks.

Es atkalredzēšanos jūtu
Ar tevi, mīlējošais draugs.
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LIRIKAS BŪTĪBA

Mauriņu Zenta

iriku var apskatīt gan no faktiska, gan no būtiska viedokļa.

Fakts ir tas, kas varētu ari citādi būt. Fakts ir zināma esa-

laikā, fakts mainās, bet būtība paliek identiska, viena un

tā pati visā bezgalīgā fainomenu rindā. Lirikas faktiem — pant-

mēram, atskaņām, epitetam, figūrām, tropam — piemīt gadījuma

raksturs. Mēs nevaram konstatēt vienu vispārnozīmīgu likumu par

epitetu vai tropu, par atskaņām vai strofām lirikā. Te katram

dzejniekam sava individuālā īpatnība. Atstāju neiztirzātu lirikas

fakticitāti un piegriežos tikai lirikas būtībai, proti tām īpašībām,
bez kurām dzeja nav lirika.

1) Satura un formas vienveidību, 2) vispārīgā individualizā-

ciju un subjektīvā ģenerālizāciju, 3) dvēselīgumu, 4) irreālitāti

es uzskatu par lirikas būtību, tas ir par to, kas ikkatrā liriskā

dzejā nepieciešams, vienalga, kādai tautai, kādam laikmetam tā

pieder.

Literatūras trejdahjums

iterātūras trejdalljums lirikā, epā un drāma nav nekas patvaļīgs,
scholastiski konvencionāls un mākslots, kā to, gribēdams būt

īpatnējs, uzsver Croče\ — šis trejdalījums izriet no

radošās personības, no iedabas un pārdzīvojuma dažādības. Pro-

tams, mēs literatūrā tikai retumis atradīsim tīri liriskus, episkus
vai dramatiskus darbus, Epā parasti daudz lirisku un drama-

tisku vietu, drāmā bieži episki un liriski ieaudumi, un lirikā rei-

zumis piejaukti episki un dramatiski elementi. Bet šis fakts ne-

apgāž trejdalījumu, kas izpauž trīs dažādas pārdzīvojumu pamat-
iespējamības. Šo trejdalījumu ar mazām variācijām pieņēmuši

gandrīz visi literātūrvēsturnieki. Tā ovs janiko-Kuļiko vsks
2

mē-

ģina pierādīt, ka visloģiskāki būtu daiļliteratūru iedalīt divās

grupās:
1. liriskos ražojumos,
2. tēlu ražojumos, kuru apakšgrupas:

a) epika,
b) drāma.

Pēc 0.-X. domām nav iespējams liriku nostādīt vienā plāksnē
ar epu un drāmu, jo tās esot dažādu kategoriju parādības. Epam
un drāmai esot kopēja plāksne, bet lirikai atkal sava. Vai kādas

domas, jūtas, kāds notikums ietverts drāmā vai epā —• tas tikai
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formas jautājums, bet kad tās pašas domas, jūtas izteiktas lirikā,
tad te nav tikai jauna forma, bet mūsu priekšā kaut kas principiāli

un psichologiski jauns un atšķirīgs no epa un drāmas. „Lirikā

ir sava īpatnēja atspere", saka Ovsjaņiko-Kuļikovsks, proti, īpat-

nējs emocijas veids. Šādā veidā emociju mēs atrodam tikai liri-

skās, t. i. ritmiski emocionālās mākslās: dzejā, dziesmā, mūzikā,

dejā.
Arī jaunākie literatūras pētītāji kā Diltejs, Valcelis, Erma-

tingers pieņēmuši daiļliteratūras trejdalījumu, pamatodamies, gal-

venam kārtām, uz pārdzīvojuma principiālo dažādību drāmā, epā

un lirikā.

pārdzīvojums" tagad mākslas teorētiķu lozungs, šis vārds

gandrīz vai modes lieta, un bieži to min arī nevietā. Mēģināsim

īsumā, cik tāļu tas nepieciešams lirikas būtības izpratnei, noskai-

drot, kas īsteni ir pārdzīvojums. V. Diltejs 3

pirmais ir fiksējis

un padziļinājis šo jēdzienu. V. Diltejs pierāda, ka katrs īsts māk-

slas darbs izceļ no bezgalīgās dzīves plūsmes vienu jaunu, līdz

tam neredzētu momentu. Tā notikumam tiek piešķirta nozīmība,
notikums top par pārdzīvojumu, un pārdzīvojms ir ikkatras īstas

mākslas pamata pīlārs. Arī caurmēra cilvēkam ir pārdzīvojumi,
tikai viņš nespēj tos atveidot, nespēj tos objektīvizēt, atdalīt no

sevis.

Stingri jāšķir pārdzīvojums no piedzīvojuma jeb notikuma.
Par piedzīvojumiem vēstī chronisti un reportieri, par pārdzīvo-
jumiem — mākslinieki.

Piedzīvojums ir nenozīmīgs, pārdzīvojums— nozīmīgs. Pār-

dzīvojums ir vēstījums par lietu dziļāko būtību. Pārdzīvojums
iet caur indivīda dzīvības centru, skar viņa iekšējos slāņus, bet
piedzīvojums arvienu paliek perifērija.

Valcelis, Ermatingers, Gundolfs,_ Nols
4

,
operēdami ar pārdzī-

vojuma jēdzienu, ir to gan paplašinājuši un variējuši, bet būtiski
jauna maz ienesuši.

v

Interesanta ir Šprangera pārdzīvojuma definīcija: pārdzī-
vojuma ir būtiska vērtības attiecība starp indivīdu un kosmu."

Lirikas temats

ziedams no pārdzīvojuma jēdziena, Ermatingers apskata star-
pību starp liriku, drāmu un eptu Māksla ir pasaules pārdzīvo-

-1 jums. Ja maksla_ radītu tikai precīzus lietu attēlus, tā būtu kaut
kas sekundārs, mechanisks, viņas būtība izpaustos atkārtošanā
un nevis radīšana. Lietas no paša pasaules gala nav visai mainī-
jušas, mainījušas ir tikai musu attiecības pret viņām. Un tāpēc
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arī Ermatingers saka: „Māksla ir attieksmju izpaudums starp

Es un pasauli." Tikai šo attieksmi paužošai mākslai ir sava no-

zīmē, tikai tā ir kaut kas pirmreizīgs, tikai tā dara cilvēci ba-

gātāku
5

.

Pieturoties pie Hegeļa sehēmas, liriku parasti uzskata par

subjektivitātes poēziju. To dara Tianders
6

,
apgalvodams, ka li-

rika atzīst tikai sava autora subjektīvo patiesību. To pašu saka

arī Veselovska skolnieks Kartaševsi: ~Lirika atspoguļo radītāja

noskaņas, jūtas, pārliecības, tieksmes"
7

.

Pret šiem uzskatiem

uzstājas platoniski noskaņotais VI. Solovjevs
8

.
„Katram taču

savas subjektivitātes — saka Solovjevs — un ja nu katrs, kas

spēj versificēt, ielies pantos savu dvēseles tukšumu — tas viss

taču vēl nebūs lirika." Nav pareizi domāt, ka liriķis dzejo tikai

par saviem personīgiem pārdzīvojumiem. VI. Solovjevs aizrāda

uz dzejnieka polipersonālismu, aizrāda, ka tik tīriem liriķiem, kā

Fetam, bij pārmiesošanās tieksme, bij spēja identificēties ar vis-

dažādākiem cilvēkiem. Tā Fets apdziedāja arābietes mīlestību

priekš tūkstoš gadiem, pilnīgi iejuzdamies kaislīgas austrumnie-

ces psieholoģijā. Arī viens no mūsu ievērojamākiem liriķiem,
Fricis Bārda, ir aplūkojis pasauli gan ar mazā nabadziņa, gan ar

tikumīgas kreimenītes, gan ar oda, gan ar circenīša acīm.

Solovjevs pieņem, ka lirikas temats ir vispār dvēseles saviļ-

ņojumi un ne tikai paša dzejnieka pārdzīvojumi. Tā Solovjevs

no vienas puses paplašina lirikas tematu, bet no otras atkal sa-

šaurina to, apgalvodams, ka ne katrs dvēseles satvars ietverams

lirikā. Citēšu Solovjeva raksturīgos vārdus: „īedomāsimies

poētu, kaislīgu kāršu spēlētāju, kas savus šai laukā pārdzīvotos
afektus tēlotu dzejā. Iznāktu vai nu joks, vai satira." Un tāļāk:

„dzejisks ietērps nepieciešams nevis slimīgiem augoņiem, ikdie-

nas putekļiem un atkritumiem, bet dvēseles skaistumam, kas iz-

paužas dvēseles harmonijā ar objektīvu visuma jēgu, viņas spēja
individuāli uztvert un iemiesot šo vispārīgo būtisko pasaules

jēgu." Tā pēc Solovjeva domām lirikas objekts ir pasaules bū-

tības skaistums. Bet lai cik dziļi Solovjevs uztver mākslas uz-

devumu, lirikai viņš novelk pārāk šauras robežas. Mēs zinām,

ka tik liels liriķis kā Bodlērs ir apdziedājis zirga maitu, un neviens

taču viņa dzeju nesauks „par satiru vai joku". Nav nekā ne-

dzejiska — tā ir pirmā viņa dzejas aksioma. Blaumanis, ar

viņam īpatnējo drastiskumu. rakstījis kādam jaunam iesācējam:

„nav no svara, vai tu rozi, vai mēslu čupu apraksti, bet tikai —

kā tu to dari." jaunākā laikā to ir uzsvēruši gandrīz vai visi

literātūrteoretiķi. Tā Tomaševsks izsakās: ~Ikkatrs objekts var

būt liriskas dzejas temats"
8

.
Arī Ermatingers to pastrīpo. Kā
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ikkatra mākslinieka, tā ari liriķa vielas avots ir visa redzamā

un neredzamā pasaule. Nav tāda novada esamībā un tapšanā,
dabas un gara dzīvē, virs zemes, debesīs un ellē, ko dramatiķa

griba nav iekarojusi, epiķa mēreni lēnais solis nav sasniedzis, un

līdz kuram liriķa ilgas nav lidojušas. Epa, drāmas un lirikas viela

neatšķiras substancē, bet gan pārdzīvojumā. Nav no svara pati

viela, bet tikai attiecība starp vielu un mākslinieka radošo Es.

To pašu vielu liriķis pārdzīvo savādāki nekā drāmatiķis, un drā-

matiķis atkal savādāki nekā epiķis.

Formas un satura vienveidība

Viena
no galvenam lirikas īpašībām ir formas un satura vien-

veidība. Drāmas un romāna saturu var atreferēt. Bet dzeja,
kas atstāstāma saviem vārdiem, var būt ganbalāde, gan eps,

bet nekad lirika. Tāpēc arī liriska dzeja tik grūti tulkojama:

tulkotājam nepieciešami sevī pilnīgi sasniegt paša autora noska-

ņojumu. Par dzejas „saturu" tikpat nejēdzīgi runāt, kā par mū-

zikas saturu. Lirika savā būtībā ir tuvā radniecībā ar mūziku.

Katrs īsts liriķis ir mūziķis. Kā viens, tā otrs pārdzīvo pasauli

skaņās un ritmos.

Mūsu lielākam liriķim, Porukam, mūzika bij dzejas dvēsele.

Arvienu Porukam bij tieksme atsvabināties no norobežotiem vārdu

veidoliem un ietikt skaņu plūsmē
10

.

To pašu pārdzīvojuši dažādu

tautu, dažādu laikmetu liriķi. Jaunlaiku krievu dzejnieks, patē-

tiskais Mandelštams, dzejo:

„Pal:ec putās, Aļrodīte,
un vārdi mūzikā lai slīkst."

Sen zināma lieta, ka dzejniekā pārdzīvojums izraisa melo-

diju. Tā Šillers raksta kādā vēstulē: „Manā dvēselē mostas dze-

jas mūzikālā puse jau tad, kad vēl esmu pilnā neskaidrībā par

saturu"
11

.
Tas ir dzejas noslēpums: nebūt par mūziku un tomēr

sevī saturēt mūziku. To zinājis Ļermontovs:

„Ir vārdi, kur nozīme

neskaidra, tumša,

bet trīsošā dvēsele

svētumu jauž."

Ka dzeja dzimst mūzikālā pārdzīvojumā, tas dibināts pašā vārdu

mākslas būtībā. „Trīskārtīgs ir vārda starojums. Vārds domā,
telo, skan"

12

.
Dzeja vārds vispirms skan. Protams, ne tikai skan,

jo tad dzeja butu tikai skaņu plusme, bet dzejā ir arī ideja. Ar
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savu muzikālo elementu dzeja iespaido mūsu jutekļus, ar ideju —

garu, bet par to runa būs vēlāk.

Lirika ir —
kā Poruks saka — „dvēseles skaņas", vārdos iz-

paustais dvēseles saviļņojums. Bet vārdi pēc savas būtības ir

kaut kas ārīgs. Dzīvi plūstošais valodā parādās kā sastindzis

jēdziens. Ermatingers saka: „Sprache ist Verāusserlichung", un

tālāk: „Valoda ir bezgalīgi garīgā norobežojums"
13

.
Ja es saku

„māja", tad tas vēl neizpauž manu pārdzīvojumu, to bērnības

aromātu, kas manā atmiņā saistīts ar šo vārdu. Un ja nu dzejā

tāpat kā mūzikā tieši atklājas visdziļākās cilvēka dvēseles dzīles,
tad ar vārdiem, kā tādiem, nepietiek. Dzejas aistētiskais iespaids
nav arī izsmejams vārdos izteiktās domās un ainās. Vārdos, par

sevi ņemtos, ietveras tikai dzejas jēga, bet dzejas dziļākā būtība

slēpjas starp vārdiem, vārdu kārtībā, reizumis vienzilbju vārdu

secībā, kādā asonancē vai alliterācijā, ja pat kādā skanīgā vo-

kālā vai zīmīgā konsonantā. Izjauciet šo burvju audumu, un mir-

dzošo pērļu vietā būs tikai — kukaiņu mudžeklis. „Vokāļi un

konsonanti sniedz dzejniekam krāsas raksturīgām skaņu gleznām.

Atskaņas un alliterācijas izšķir raksturu"
14

.
Par atsevišķu skaņu

dabu rakstījuši gan zinātnieki, gan dzejnieki. Lai cik dažādi šie

raksti, pamatdomās tie saskan. Ļoti lietišķi ir Gramona
15

aizrā-

dījumi, kā zināmas skaņas rada specifiskas emocijas vai arī emo-

ciju virknes. Dzejnieki autobiogrāfijās un atmiņās apliecina to

pašu. Tā Vjazemskis, vēl zēns būdams, ar lielu baudu sakopojis

skaņas, nepiegriežot vērību jēgai, bet tikai akustiskam iespaidam.
Ar lielu tīksmi viņš lasījis vīnu katalogus; nesaprotamie, bet daiļ-

skanīgie nosaukumi viņu gandrīz, vai skurbinājuši. Sevišķi viņš

iemīlējis vīna markas nosakumu „Lacrima Christi".

Par i-skaņas gaismu un u-skaņas dobjumu kā zinātnieki, tā

dzejnieki vienis pratis. Interesants ir V. Ivanova raksts par

u-skaņas nozīmi Puškina poēmā „Čigāni"16

.

Andrējs Bielijs un Baļmonts
17

uzstāda tezi: „dzejā katra skaņa
ir dzīva būtne." Baļmonts raksta par atsevišķām dziedošām ska-

ņām, par līdzskaņa un patskaņa īpatnībām, par līdzskaņa vīrie-

tisko, spēcīgo, kārtojošo, iedambējošo raksturu, un par patskaņa
sievietīgo, plūstošo, rezonancēm bagāto dabu. R-skaņa esot rūgti
skarba kā rudens, tā strīdīga un ātra, draudoša un barga, šai

skaņā vīrišķīga saprāta vara, revolūcijas pērkoņi un sarkani

ugunsgrēki. Bet 1-skaņa esot valga un viļņaina, tā saulaina un

iemīlējusies, viņa kā ziedlapiņas glāstoši liega. Baļmonts mēģina

pierādīt, ka, zināmā mērā, skaņas visās valodās uzglabā savu

raksturu, neesot valodas, kur vārds ar 1 apzīmētu kaut ko asu

vai naidīgu. Baļmonts min visdažādākās, pat mežoņu tautu valo-
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das, un visur 1 izsakot kaut ko pieglaudīgu, mīlīgu. Tā Samoa

iedzīvotāji „sauli"sauc „La", debesi" — „Langi", „skaistu" —

~Lelei".
Ļoti vērtīgi ir doc. L. Bērziņa pētījumi par ailīterācijām un

vokālu nokrāsu mūsu tautu dziesmās
18

. „Alliterācija ir bijusi

labpatīkama mūsu senču dzirdei un tāpēc arī realizēta, kad arī

nesistemātiski, taču visos izdevīgos gadījumos..Zināmu līdz-

skani izceldama, alliterācija var kalpot dzejas nolūkiem, pastipri-
nādama tās skaņas, kas vislabāk atbilst dziesmas raksturam."

Doc. L. Bērziņš min daudzus ļoti zīmīgus piemērus, tā:

Lietus lija saulītē,

Trīs lāsītes vien nolija. 28035.

Te 1-skaņa pastrīpo dziesmas liegumu, aizrāda uz satura sauiai-

nību. Tālāk autors apskata vokāļu nokrāsu un nāk pie slēdziena,

ka vokāli vēl vairāk nekā alliterācija piemērojas dziesmas vis-

pārējam noskaņojumam. „Tā piem. dziesma:

Ko tā saulīte

Tik gauži raud?

Jūrā noslīka

Sudraba laiviņa.

„au" skaņa ne velti atkārtojas veselas 3 reizes. Bez tam arī

dobjie „v" un „o" stiprina šo pašu jūtoņu, ko „au" grib raksturot,

proti, sēru noskaņojumu.
„U"-skaņa, kā nopūtām piemērota, bieži satiekama baložu

dziesmās." Doc. L. Bērziņa pamata uzskats, kas galvenos punktos
saskan ar Baļmonta un Gramona domām, izpaužas sekošos vār-

dos: „Ar skaņu iet roku rokā saturs, bet re-

dzams, ka arī skaņai ir nozīme par sevi, un ka

dzejas māksla nevar apmi&rināties ar loģiska
satura adekvātu izteiksmi vārdos, bet ka šī

izteiksme, lai būtu īsti dzejiska, nevar iztikt

bez pārracionāla elementa." Visu sacīto kopā saņe-

mot, redzam, ka dzejā saturs un forma sastāda nedalāmu vienību.

Ar dzejas formu parasti apzīmē dzejas uzbūvi, bet bez šīs

prozodiskās ārējās formās, ir vēl cita iekšēja forma, kas piešķir
dzejai netveramu fluidumu. Dzejas iekšējā forma — saka Erma-

tingers — ir tā dvēselīgā dzīve, kas noteic dzejas individuālo,
organisko veidu. lekšējas formas avots ir dzejnieka pasaules uz-

skats. Ja dzejnieka pasaules uzskats ir ideju dinamika kā vis-

pārīgs garīgs virziens, tad iekšējā forma ir šīs idejas dinamikas

izpausme atsevišķā darba. lekšējo formu noteic dzejnieka vielas

pārdzīvojums, t. i. viņa attiecība pret ārpasauli. Katram dzejnie-
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kam ir savs ritms, ko Ermatingers ari uzskata par iekšējo formu.

Ritms ir attiecīgā dzejnieka tembrs, viņam īpatnējā dinamika,

viņam īpatnējais domu, izjūtu un tēlu saistījums. To sevišķi skaidri

izjūtam, izlasot dažādu dzejnieku vienā un tai pašā pantmērā
rakstītās dzejas. Cik Lessinga jambi ir asi un sausi kalsnēji pret
Gotes mīkstiem, plastiskiem, dzīvi plūstošiem jambiem! Tā pati

starpība arī abu minēto dzejnieku pasaules uzskatā.

Visparīga individualizācija un subjektīva generalizacija

liriķis uztver tās dvēseles skaņas, ko parastais dienu troksnis

I nomāc, uztver tās smalki un skaisti un noved līdz apziņai.
LDiltejs nosauc dzejnieku par „dvēseles ģēniju" (Genie des

Gemūts), kas mums atklāj mūsu iekšējo pasauli un ļauj mums

arī ieskatīties svešā, bet tomēr radniecīgā pasaulē.
Dzeja, plūzdama no dzejnieka pārpilnās sirds, negriežas ne

pie viena atsevišķi, bet attiecas uz visiem. Lirisks dzejolis ne-

drīkst būt tik personīgs, ka caurmēra poētisks cilvēks
20

viņā ne-

var iejusties, bet ja dzejā tikai vispārpazīstami priekšstati un

ainas, viņa kļūst triviāla, kļūst par klišeju. Tā taisni ir lirikas

būtība, ka viņa vispārīgo domu individualizē un subjektīvo izjūtu
ģenerālizē. To visskaidrāki izjūtam Poruka dziesmās. Viņas ir

vispopulārākās, katrs caurmēra poētisks cilvēks viņās var ieju-

sties, bet tomēr Poruka dzejas nav un nekad nebūs novalkātas,

banālas. Kaut kas neatvairāmi smalks, kaut kas neizsakāms viņas

glābj no gramefondziesmas likteņa: tas — ģēnija smaids, netvera-
mais fluidums, kas visām lietām ņem priekšmetīgumu.

Reālistiem, naturālistiem un impresionistiem nav īstas liri-

kas, jo viņi dzejā ienes priekšstatu individuālo noteiktību. Mū-

ziku un noskaņu viņi atvieto ar priekšmetīgo pasauli un tā iznīcina

liriku. Lirika nav abstrakcija, kas vienreizīgo izkausē absolūtā,

pārvērzdama to par tukšu schēmu, nē, liriķi individuālā redz

absolūto, bet impresionisti, kas noveduši reālismu līdz pēdējai

konsekvencei, nekad netiek tāļāk par individuālo.

Kā jau sacīts, liriķa noslēpums ir vispārpazīstamo pārdzīvot
kā kaut ko gluži jaunu un savu māksliniecisko veidojumu paust

jaunos atpestījošos vārdos. Parastais cilvēks pārdzīvo, varbūt,
to pašu ko dzejnieks, tikai neprot savu pārdzīvojumu izteikt.

Dzejnieks viņam dāvina vārdus un tā remdina sāpes, kāpina laimi.

Dvēseles ģēnijs (Genie des Gemūts) atbrīvo cilvēku no baigās

atsevišķības, no viņa esamības vientulības, izolētais tiek uzņemts

vispārīgā, un dabūjis rezonanci, skan lieliskos akordos. Arī drā-

matiķis un epiķis var līdzīgi iespaidot. Tikai epiķim un drāmati-
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ķim daudz ārīgas vielas, daudz ballasta, un tapec viņi nespēj tik

skaidri kā liriķis izkristalizēt dvēseles pārdzīvojumu.

Dvesehgums

„Liriķis ir visīstākais, visinten-

sīvākais pārdzīvotājs."

Valcelis
21

.

lirikā dzejnieks saplūst vienā nedalāmā vienībā ar apdziedāmo

I priekšmetu vai parādību. Tā dzejā rodās dvēselīgums. Bez

Lšī dvēselīguma dzeja ir prozaiska. Tāpēc arī Ermatingers
dēfinē: „Lirikas viela ir spēcīgi dvēseles saviļņojumi, un nevis

ārēji tiešāmības noteikumi
22

.
Stāstījumā un drāmā, arī balādē

un epā mākslinieks var stāvēt ārpus tēlotā, var būt tikai skatī-

tājs un tēlotājs, bet lirikā viņš vienmēr līdzpārdzīvotājs. Viņš ap-
dziedamo pilnīgi uzņem savā dvēselē, ieslēdz to sevī. Dzejnieks
nedzied tikai personīgi par sevi, bet gan tikai par būtnēm, ar

kurām spēj identificēties. Dzejojot par cilvēku priekiem un bē-

dām, dzejnieks tās uzsūc. Un ja tas tā nav, dzejai trūkst aromāta,

viņa sausa, viņa nav lirika. Dzejā gan atspoguļojas dzejnieka

Es, bet īsts dzejnieks nes savā sirdī visas pasaules ilgas, un tā-

pēc nepareizi sacīt, ka lirika ir subjektivitātes poēzija.

Lai noskaidrotu liriķa īpatnējo pārdzīvojuma veidu, iztirzā-
sim pēc Ermatingera parauga Poruka „Pie tava augstā, baltā

loga".

Pie tava augstā, baltā loga

jau klusi sniedzas rīta blāzma,

un priekškars sarkst, itkā tas justu,

ka mana mīlestība tuvu.

Mirdz debesis, mirdz zeme sārti,

mirdz lapās, ziedos šķīsta rasa;

un priekškars izšķiras: pie loga

mirdz baltais tēls, mans mūža sapnis.

Poruka dzejā šādi ārējās pasaules motīvi:

Augstais, baltais logs.

Rīta blāzma.

Priekškars.

Dzejnieka mīlestība.

Mirdzoša zeme un debess.

Šķīsta rasa.

Dzejnieka mūža sapnis.
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Ir skaidrs, ka starp šiem atsevišķiem momentiem nav kauzali-

tātes sakara, t. i. sakars starp šiem momentiem nav nedz vien-

nozīmīgs, nedz nepieciešams. Logs nav tāpēc augsts un balts,

ka rīta blāzma ir klusa, un dzejnieka mīlestība nav cēlonis priek-

kara sarkšanai. Katrs priekšmets*) — logs, rīta blāzma, dzej-

nieka mīlestība — stāv cits citam blakus, kā atraisītas pasaules

daļas. Un tomēr, lasot šo dzeju, jūtam, ka starp šiem priekšme-
tiem ir iekšējs sakars: viņus saista dzejnieka pārdzīvojums. Pār-

dzīvojums šai gadījumā ir dzejnieka apgarota, dvēselīga mīlestī-

bas izjūta, tā visām lietām liek izgaist blāzmainā gaisma, lietas

top caurspīdīgas, kristalliskas, un caur viņu visapslēptāko būtību

iet dzīvība. Dzejnieka mīlestības izjūta piešķir ik vārdam no-

teiktu fluidumu. Fluidums nav mētelis, kas no ārienes tiek ap-

likts „saturam"; kā atmosfēra izplūst no zemes lodes, tā fluidums

izplūst no dzejas iekšējās dzīvības. Mēs redzējām, ka starp rīta

blāzmu un mūža sapni, kā tādiem, nav nekāda sakara, bet dzej-

nieks, attiecinot šos priekšmetus uz savu Es, rada starp viņiem
attiecību. Rīta parādībās baltiem priekškariem aizklātā loga,

klusā blāzmā, mirdzošās debesīs, šķīstā rasā — elpo tas pats

spēks, kas dzejnieka dvēselē: baltā, zemes pīšļu neskārtā mīle-

stība. Dzejnieks šīs parādības pārdzīvo kā simbolus, kā savas

izjūtas redzamas zīmes.

Irrealitāte

liriķis apdziedamo izceļ no laika, telpas un kauzalitātes liku-
I miem. Apdziedot kaut ko, dzejnieks šim kaut kam atņem
Lreālitāti. Reālitātes iezīme ir laiks, un lirikā nav hic et nunc.

Dzejā telpa ir tikai simbols. Lirikas pārdzīvojums nav saistīts ar

zināmu vietu. Rūpīgi literātūras vēsturnieki ir izzinājuši, ka Gote

savu „Ueber allen Gipfdn" ir sacerējis, atrazdamies Gikelhāna

kalnā, un ka šais astoņās rindās atspoguļojas skats, kas toreiz

bijis Gotes acu priekšā. Pieņemsim, ka tas tiešām tā. Bet ja
Gote šo dzeju būtu sacerējis Zilā kalnā sēdēdams, nevienu vārdu

nevajadzētu pārstatīt. Bet ja mēs minētā dzejā atrastu kaut ko

no Gikelhāna faktiskās apkārtnes, tad tā nepiederētu vispasaules
lirikas pērlēm. Ermatingers dēfinē: „Liriskas vielas telpas iezīme

*) ,Priekšmetu" es te lietoju ši vārda visplašākā nozīmē. Lieta ir kaut

kas reāls, bet priekšmets var būt gan reāls, gan irreāls, gan iespējams, gan

neiespējams, „priekšmets ir ikkatras predikācijas subjekts". Sk. Husserl,

„Ideen zu einer reinen Phānomenologie und phānomenologischen Philosophie,"

11. lapp.

214

MAURIŅU ZENTA



ir pilnīgs atraisījums no vietas jēdziena. Liriķis nepazīst šeit

un tur"
23

.

Tik daudz par telpas jēdzienu lirikā, tagad vel dažus vārdus

par laika jēdzienu.
Valoda savā būtība ir tranzitoriska un ta_ dzejnieku piespiež

priekšstatus nosaukt zināmā laika secībā. Tā Poruks runā vis-

pirms par logu, tad par rīta blāzmu, tad par priekškaru, par de-

besīm v. t. t. Bet šī secība dzejas formā nav motīvu secība

dzejas vielā. Lasot un pārdzīvojot dzeju, mums taču vispirms ne-

parādās logs, tad rīta blāzma, priekškars, debesis v. t. t. Arī par

laika ilgumu nekas nav teikts. Vai Poruks augsto, balto logu re-

dzējis (vai nu faktiski, vai arī tikai iedomās) stundu vai sekundi,
kas to zina? Lirikas vielā nav laika secības. Liriķim nav šo-

dien, vakar un rīt. Gandrīz visas īsti liriskās dzejas rakstītas

prezensā.
Rezimējot: lirikas viela atšķiras no drāmas un epa, galvenam

kārtām, ar to, ka tā nav padota telpas, laika un kauzālitātes liku-

miem. Viņas motīvi nav iekšķīgi saķēdēti, viņas saturs nav no-

risa, kā drāmā un epā, bet stāvoklis. Savu apskatu par lirikas

vielas pārdzīvojumu Ermatingers beidz ar salīdzinājumu: dzejas
viela ir tīra dvēselīguma bezgalīgs un mūžīgs okeāns, uz kura

viļņiem peld ārpasaules fragmenti: debess stūrītis, sala, cilvēks,
kuģis...

Kā drāma un eps, tā arī lirika ietver sevī zināmu ideju. Drāmā

un epā ideja ir noteikts, intellektuāli tverams punkts, bet dzejā
ideja ir tikai dzejnieka pārdzīvojuma vibrējoša noskaņa. Ideja
daudznozīmīgs vārds. Burtiski ideja nozīmē — skatījums. Zināt-

nieku pasaulē ideja abstrakts jēdziens, retoriski zinātniska for-

mula. Bet literātūrteoretiķiem ideja ir pārdzīvotas tiešāmības

garīgais skatījums, ideja ir bezgalīgi daudzējādās tiešāmības sa-

tverams intuitīvi garīga vienība
24

.

Var teikt, ka Poruka dzejas „Pie tava augstā baltā loga'"
ideja ir apgarotas mīlestības izjuta. Poruka „Ceļinieka" ideja -

dzīves noguruma izjūta, Raiņa „Kalnā kāpēja" ideja — vientulī-

bas izjuta. Ja gribam nosaukt dzejas ideju, jāpaliek vispārīgā
izjutu pasaule un jāsargās runāt par pamatdomām.

Butu aplami sacīt, ka Raiņa „Kalnā_ kāpēja" pamatdoma ir,
ka cilvēks, kas neatsakās no saviem ideāliem, ar katru gadu top
vientulīgāks. Vai arī, ka Poruks ar dzeju „Pie tava augstā baltā
loga" gribēja paradīt, ka rīta mirdzums atbilst dzejnieka mīlestī-
bas mirdzumam. Ta iztirzāt liriku nozīmē dzejas vizošo zirņekla
tīklu saraut ar rupju roku. Nav jāaizmirst, ka lirikā ideja nav

teze, teorija, bet imaginars punkts. Viņā neizpaužas intellekts,
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bet izjūtas, vai nu tieši, kā Poruka dzejā, vai arī saprāta akcen-

tētas izjūtas, kā Raiņa dzejā. Ermatingers saka, ka dzejā ideja
ir kā bulta, kas bez mērķa lido bezgalīgā ēterī, jo garš, smalks

pavediens saista dzejnieka sirdi ar debess bezgalību.

Katrs mākslinieks zināmā mērā atraisa vielu no tiešamības.
Lielās un gatavās mākslas iezīme ir, ka tā zaudē tiešo sakaru ar

īstenību. Gotes Verters nav nedz Jeruzalems, nedz dzejnieks pats,

bet ar Verteru radīts kaut kas gluži jauns un pirmreizīgs: tas

garīgi skatītā gara veidojums. Tā tas arī lirikā, un sevišķi mī-

lestības dzejā. Raiņa Olivia, Laicena fio-Tai*, Sudrabkalna Klo-

dija nav reālas sievietes atveidojums. Šie vārdi tikai nejaušība,

ne vairāk, kā virsraksts dzejnieka pārdzīvojumam.

Gote ir teicis, ka māksla ir neizsakāmā starpniece, un se-

višķi tas attiecināms uz liriku. Kaut kas irracionāls, jēdzienos
neietverams ir lirikas pamatā. „Lirika ir zvaigznes plūcošā roka

un Dievu skūpstošā mute"
25

. Dzeja pārkauzāli, tieši pārliecina,

kā mūs pārliecina mūzika vai skaists zieds. Lirikā ir maģisks

spēks: dziļākie iekšējie noskaņojumi, kas mūs saista ar lietu pirm-

būtību, ar pārzemes pasauli, izlauzoties cauri visām materiālām

ierobežotībām un norobežotībām, atrod savu .'tiešo izpaudumu

dzejnieka vārdos.

Viens no absolūtākiem liriķiem, 20. gadu simteņa Parsivāls,
nesen mirušais Rainer Maria Rilke dzejnieka būtību ir ietvēris

vārdos:
„Tās ir ilgas: dzīvot dienu plandā,

bez dzimtenes ik laika metā būt.

Un tās ir vēlēšanās: klusā skandā

diendienu sarunas ar mūžību."
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ATOMISTISKAIS PASAULES UZSKATS

ZINĀTNĒ

Doc. Fr. Gulbis

Dabaszinātniskās
pētniecības visstiprākais atbalsts ir novēro-

jums un eksperiments. Jo vairāk par kādu notikumu vai

kādu notikumu kompleksu būs sakrāts eksperimentāla ma-

teriāla, jo drošāks varēs būt par šī notikuma gaitu taisāmais slē-

dziens, un jo prēcīzāk varēsim formulēt šinī gaitā nojaušamo liku-

mību. Tāpēc dabaszinātniskās pētniecības progress ir nešķirami
saistīts ar eksperimentālās technikas progresu un sakrāto empī-

risko faktu daudzumu.

Dabas parādību skaits ir ļoti liels; līdz ar to ārkārtīgi liels ir

kā jau mums pazīstamo, tā arī — domājams — vēl nepazīstamo
faktu daudzums. Tāpēc nevienam nav iespējams dabūt skaidrību

par visiem dabas notikumiem uz reizi, bet gan tikai ejot uz priekšu
pakāpeniski. Aiz šī iemesla arī empīrisko faktu krāšanai vislie-

lākā vērtība būs tad, kad krājējam būs bijusi kaut cik noteikta

vadošā doma, kaut cik noteikta, resp. nojausta ideja par atse-

višķo krājamo faktu kopsakarību. Tā arī zinātniskā pētniecībā,

ja to gribam redzēt sekmīgu, nepieciešams noteikts nolūks, kas

atbalstīts ar jau iepriekš izveidotu priekšstatu — hipotēzi.

Hipotēzei jāizaug no jau iepriekš nojaustā sakara starp at-

sevišķiem faktiem. Atkarībā no ietverto faktu skaita hipotēze
var būt šaurāka vai plašāka. Ir hipotēzes ar šauru saturu, kas

kalpo tikai kā palīglīdzeklis jeb ierocis kāda neliela parādību
skaita kopsakarības paviršai noskaidrošanai. No viņas mēs pa-
rasti neko vairāk neprasām, kā tikai to, lai ar tās palīdzību va-

rētu pagaidām orientēties zināmā faktu kompleksā. Tāpēc
bieži vien gadās, ka jauniem faktiem klātnākot šāda darba

hipotēze savu nozīmi zaudē un līdz ar to krīt. Bet hipotēze
var būt arī tik laimīgi_uzstādīta, ka viņa var aptvert loti lielu

faktu skaitu un pastāvēt ilgu laiku. Var gadīties, ka no jauna
atrodamie fakti cits pēc cita viņu atbalsta, no kā tās saturs kļūst
arvienu plašāks un tās nozīme lielāka. Tāda ~laimīga" hipotēze
tad līdz ar to var kļūt par pamatu veselam zinātniskam pasaules
uzskatam.

Viena no hipotēzēm ar tik plašu raksturu ir atomisma

hipotēze par to, ka mūsu substanciālā pasaule nav vis nepār-
traukta, bet gan ar zināmu noteiktu struktūru, t. i. ka tā ir būvēta

no atsevišķiem neatkarīgiem elementiem — atomiem. No seniem
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grieķiem cēlusies, šī hipotēze, no sākuma tikai uz vielas jeb ma-

tērijas pasauli attiecināta, mūsu laikos ir kļuvusi par ceļa radī-

tāju arī elektrisko un enerģētisko parādību pasaulē.. Līdz ar to

viņa iegājusi mūsu visas dabas izpratnes pamata, kļuvusi par

mūsu pasaules uzskata atbalstu un tāļākveidotāju.

Vielas atomistiskā hipotēze. Viela jeb matērija ir tā sub-

stance, no kā veidota mūsu materiāla pasaule. Mums nav ne-

kādu norādījumu, ka matērijas daudzums pasaule buru aprobe-
žots. Neskaitāmās formās, dažādos daudzumos, cieta, šķidrā un

gāzējādā stāvoklī būdama, viela, ar savu gandrīz bezgalīgo īpa-

šību skaitu un tikpat gandrīz neaprobežoto šo īpašību variāciju
daudzumu, dod saturu lielumlielai dabas parādību daļai. Tāpēc
var teikt, ka dabu pētīt nozīmē gandrīz to pašu, ko pētīt vielas

īpašības. Bet nu meklējot pēc šo īpašību cēloņiem, mēs gandrīz
vienmēr nonākam pie slēdziena, ka ja ne visas, tad lielais šo

īpašību daudzums stāv ciešā sakarā ar to, ka viela viņas ieņemto
tilpumu piepilda nevis nepārtraukti, bet gan ar pārtraukumiem,
t. i., ka viela ir ne kā kontinuums, bet ar zināmu struktūru. Tāds

slēdziens balstās uz simtiem piemēru. Kā visspilgtāko no tiem

varam domāt vielas saspiežamību: lai cieta, lai šķidra, lai gāzē-

jādā, bet saspiesta, viela vienmēr savu tilpumu samazina. Tāpat

temperatūrai pazeminoties, vielas tilpums (ar nedaudz izņēmu-
miem) samazinās, bet temperatūrai pieaugot — kļūst lielāks. Bet

nav šaubu, ka mainīt tilpumu var tikai tas, kas salikts no atse-

višķām daļām, kuras tad, tuvodamās cita citai, tilpumu samazina,
bet attālinādamās to palielina. Tāpat viela ir higroskopiska: viena

viela var iespiesties otras iekšienē, kā, piem., alkohols ūdenī, pie
kam dabūtā ūdens un alkohola maisījuma tilpums ir mazāks

par abu šķidrumu atsevišķo tilpumu summu. Tas saprotams tikai

tad, ja pieņemam, ka vielai ir struktūra, ka tā nav viengabalaina,
bet salikta no atsevišķiem elementiem. Tā vielas saspiežamība
ir viņas struktūras īpašība.

Nu rodas jautājums: vai šī_ struktūra ir nejauša, vai arī do-
mātai vielai, resp. tās pašreizējam stāvoklim, īpatnēja? Fakti

atkal liecina, ka atbilde te nākpar labu otrai alternātīvai. Tiešām,
kādas noteiktas vielas, piem., tīra vara gabala īpašības noteiktos
apstākļos ir vienmēr vienas un tas pašas, piem., tā saspiežamība,
termiska izplešanas v. t. t. Ja nu šīs īpašības ir struktūras no-
teiktas, tad arī šī struktūra dotos apstākļos ir noteikta un pastā-
vīga. Ta tad ne gadījuma raksturs ir vielas iekšējai būvei, bet
tā viņai ir īpatnēja. Bet no ta nak arī tālākais slēdziens: ka arī

šīs būves elementi nav nejaušas dabas un likuma individi, bet

gan tāpat noteikti un ar pastāvīgam īpašībām. Kādai noteiktai
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vielai viņi visi ir vienādi, ar vienādām īpašībām, bet katrai vielai

savi.

Tāļāk rodas vēl viens jautājums: vai vielas struktūras ele-

menti, uz kuru esamību norāda kāda zināma vielas īpašība,

ņem dalību arī citu īpašību noteikšanā, vai arī katram pašreizējam
vielas stāvoklim ir savi īpatnēji būves elementi? Piemēram:

vai viela cietā agregātstāvoklī ir būvēta no tiem pašiem elemen-

tiem kā šķidrā un gāzējādā, vai arī katram agregātstāvoklim ir

savi būves elementi? Nebūs grūti saprotams, ka pirmā hipotēze
būtu nesalīdzināmi vienkāršāka par otro. Fakti viņu arī apsti-

prina: starp vielas dažādām īpašībām vienmēr ir noteikts sakars.

Tā, piem., vielas termiskā izplešanās stāv noteiktā atkarībā no

viņas saspiežamības. Tāpēc jāpieņem, ka vielas būves elementi

dažādo tās īpašību izveidošanā ir vieni un tie paši. Viņus var

pielīdzināt ēkas būves ķieģeļiem, kas arī visi vienādi, bet ko at-

tiecīgi sakraujot, var dabūt dažāda veida būves. Šos vielas bū-

ves ķieģeļus mēs saucam par molekulām. Tā tad vielai ir

molekulāra struktūra.

Katram vielas daudzumam ir zināma masa, kas domātā ze-

mes virsus vietā saistās ar noteiktu svaru. Ja nu viela ir salikta

no atsevišķām, neatkarīgām, bet savā starpā vienādām moleku-

lām, tad arī katrai molekulai piemīt zināma masa, Bet tad arī

noteiktā vielas tilpumā atrodas noteikts molekulu skaits. Kā

viegli saprast, zinot pēdējo, mēs, ņemot vielas blīvuma skaitli

palīgā, varētu izrēķināt atsevišķo molekulu masu. Pamatojoties
uz daudziem novērojumiem un eksperimentiem, molekulu skaitu

kādā noteiktā gāzes tilpumā var izrēķināt: pie 0° C un atmosfēras

spiediena katras gāzes vienā kubikcentimetrā ir (apaļos skaitļos)
3.10" molekulu; te 10

39

nozīmē skaitli 1 ar 19 nullēm! Bet ek-

sperimentā ir atrasts, ka piem., ūdeņraža blīvuma skaitlis ir tuvu

0,00009. No tā iznāk, ka ūdeņraža molekulas masa ir 3.10"
24

gr,

pie kam 10~
24

ir daļu skaitlis, kam augšā ir 1, bet apakšā lar24 nul-

lēm. Skābekļa molekulas masa ir 16 reizes, vara molekulas masa

63 reizes lielāka par ūdeņraža molekulas masu. Tā katrai vielai

ir sava molekulas masa un līdz ar to arī savs molekulas

s var s.

Ja molekulai ir noteikta masa, tad tai ir arī noteikts tilpums.
Ja zinātum pēdējo, varētu atrast arī molekulas lineārās dimensi-

jas, piem., caurmēru — ja vienkāršības pēc molekulu domātum

sfērisku. Molekulu tilpumu gāzēm var izrēķināt,_ piem., no tā,

kā gāzes izturas pie saspiešanas. No tā tad dabūjami attiecīgo

gāzu molekulu diametri. Ūdeņraža molekulai viņš ir 2,3.10*cm,

skābekļa molekulai 2,9 .
10~

b

cm, ogles dioksidam 3,2 .10-
8

cm —

220

DOC. FR. OUL B I S



atkal katrai vielai s,avs skaitlis, bet visam vielām viņš ir mazs —

ar centimetra simtsmiljonām daļām mērojams.

Šie skaitļi mūs ievada molekulāro dimensiju pasaulē. Tā ir

bezgala mazu un arī bezgala lielu skaitļu pasaule. No viņiem

starp citu redzams, ka nav nekādu cerību vielas molekulu kādreiz

ieraudzīt: neviens mikroskops nespēj dot tādu palielinājumu,
lai molekulas varētu saskatīt. Un nav arī izredzes, ka mikroskopa

techmkas tāļākā attīstība te ko varēs līdzēt: mikroskopa spējai
robežu liek gaismas viļņa garums, kas ir daudz lielāks pat par

vislielāko molekulu.

Pieņemot šādu vielas molekulāro hipotēzi, mēs tūliņ

sastopamies ar jaunu problēmu: kas gan ir tas, kas molekulas

satur kopā? Kāpēc viela jau pie pirmā trieciena neizklīst uz

visām pusēm? Acīmredzot, molekulas ir kaut kā savā starpā sai-

stītas. Bet kā un ar ko? Problēms ir līdzīgs tam astronomiskam

problēmām, ar kuru jāsastopas, kad grib izskaidrot kādas planētu

sistēmas, piem., mūsu pašu saules sistēmas, noteikto konfigūrāciju.
Un molekulārā fizika viņu atrisina tāpat, kā to dara astronomija:

molekulas turas kopā ar zināma tipa atrakcijas spēkiem, tāpat

kā to dara planētas un saules. Kāda ir šo spēku daba? Nav

šaubu, ka pa daļai šie moleku 1 ā r i c spēki ir tādas pat da-

bas gravitācijas spēki, kādus mēs redzam starp katrām

divām planētām, starp katriem diviem ķermeņiem darbojamies,
jo arī molekulas nav nekas cits, kā zināma lieluma materiāli ķer-
menīši. Bet domājams, ka vēl citiem spēkiem, piem., elektri-

skiem un magnētiskiem te ir loma, jo kaut gan vispārējos vilcie-

nos molekulārie spēki ir gravitācijas spēkiem līdzīgi, tomēr dau-

dzējādā ziņā viņi no tiem atšķiras. Bet lai tas būtu kā būdams,
molekulārā vielas hipotēzē ir jāieved papildinājums par mole-

kulāriem spēkiem, kuru dēļ vielas molekulas turas kopā un no-

teiktā konfigūrācijā. Šie molekulārie spēki tad ir tas cements,
kas saista vielas būves ķieģeļus — molekulas.

Divu molekulu savstarpējā pievilkšanās ir jo mazāka, jo tā-

lāk stāv molekulas viena no otras. Kad molekulas tuvojas viena

otrai, atrakcija pieņemas. No tā redzams, ka molekulārie spēki
viela būs atkarīgi arī no dažiem ārējiem apstākļiem, piem., no

ta, cik viela ir saspiesta, kāda ir viņas temperatūra etc. Tempe-
ratūrai ceļoties, molekulārie spēki kļūst vājāki; ar to tadarī izskai-
drojams, kapec viela pie augstas temperatūras parasti kļūst mīk-

staka,_tad paliek šķidra un beidzot pāriet gāzējādā stāvoklī: tem-

peratūrai ceļoties,_ saites starp molekulām kļūst vājākas un zinā-

mos gadījumos (gāze) pavisam izzūd.
Ar šādu molekulārās struktūras un molekulāro spēku hipotēzi
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izskaidrojamas un izprotamas ļoti daudzas vielas īpašības. Bet

īr vēl dažas, kuru izprašanai ar viņu nepietiek.
_

Vispirmā kārtā

te minamas vielas ķīmiskās īpašības. Novērojumi rāda,_ ka

viena un tā pati viela vienā gadījumā var būt vienvērtīga, otra —

divvērtīga, tad trīs- un pat vairākvērtīga. Tas rāda, ka kada viela

var stāties ar otru savienojumā vienreiz ar vienu, otrreiz ar di-

vām vai vairākām savas molekulas daļām. Tā tad molekula nav

viengabalaina, bet arī ar zināmu struktūru. Tāpat uz to norada

dažas optiskās parādības: kādas vielas dotais spektrs ir ne

viņas molekulai, bet gan zināmai molekulas daļai īpatnējs. No

tā nāk slēdziens, ka vielas molekula nav nedalāma, ka arī viņa ir

būvēta — salikta no elementiem. Šos elementus mēs saucam

atomus; tā no molekulārās hipotēzes izveidojas atomi-

stiskā hipotēze.

Vienkāršo vielu molekulās atomu skaits nav liels. Tā piem.,

ūdeņraža molekulā ir tikai divi atomi. Tāpat arī daudzu pārējo
elementu molekulās. Bet ir molekulas ar ļoti lielu atomu skaitu.

Tā, piem., dažu organisku vielu molekulās ir daži simti atomu.

Kā pretstats tām ir dažas elementāras gāzes, piem., hēlijs, argons,

kriptons, kam molekula ir tas pats kas atoms.

Saprotams, visi vienas un tās pašas vielas, resp. molekulas

atomi ir vienādi. Atomi turas molekulā kopā ar saviem atomā-

riem spēkiem, kuru daba ir līdzīga molekulāro spēku dabai.

Viņu kopums un saistība nosaka dotās molekulas īpašības. Kad

kāds no viņiem no molekulas aiziet, vai ja kāds svešs atoms ienāk

viņu barā, molekulas īpašības mainās; līdz ar to mainās vielas

ķīmiskās īpašības. Tā patiesībā molekula ir tikai vielas

struktūras starpstadija: struktūras pamatelements ir atoms. Tā-

pēc arī varam teikt, ka galu galā viela ir būvēta no atomiem. Līdz

ar to, vielas īpašību izskaidrojumu meklējot, mēs turamies pie
atomistiskās hipotēzes.

Ar tā paplašināto molekulāro hipotēzi izskaidrojamais vielas

īpašību daudzums ir jau ārkārtīgi liels. Bet arī tad vēl paliek liels

daudzums faktu, kuru aprakstīšanai tā ir par šauru. Te atkal

vispirms minamas d i f ū z i j as parādības, kurās divas vielas sa-

jaucas pašas no sevis, bez kādu ārēju iespaidu piepalīdzības. Tā,

piem., ja virs kāda smaga šķidruma uzlej kādu.vieglāku, viņi abi

ar laiku sajaucas: smagā šķidruma molekulas ceļas augšup, vieglā
molekulas

— iet lejup. Tam ir tikai viens izskaidrojums, kas ne-

runā pretī arī citiem faktiem: abu šķidrumu molekulas nav vis

mierā, bet pastāvīgi kustas. Tā šķidrumu (un arī gāzu) difūzijas
cēlonis ir molekulu kustība.

Molekulu nemitīgā kustība ir cēlonis ari tam spiedienam, ar
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kādu kādā traukā noslēgta gāze spiež uz trauka sienam : nemitīgi

trauka sienas bombardēdamas, gāzes molekulas tam zināma laikā

atdod zināmu impulsu summu, ko uztveram kā spiedienu.

Ar to vielas molekulārā hipotēze pārvēršas molekulār i-

kinētiskā hipotēzē. Līdz ar to viņas apjomā nonāk arī visas

siltuma parādības, jo kādā vielas gabalā esošais siltuma dau-

dzums tad nav nekas cits, kā viņas molekulu kustības (kinē-
tisko) enerģiju summa, un šī gabala temperatūra nekas cits,

kā molekulu kustības vidējā enerģija. Tāpat te pieder vielas

trīs agregātstāvokli: ciets, šķidrs, gazejads, un vielas īpašība ne-

pārtraukti pāriet no viena stāvokļa otrā. Cieta viela ir tad,
kad viņas molekulas kustēdamās tomēr savu vietu nemaina: viņā

molekula oscillē ap kādu noteiktu vietu, kura viņai dota ar paš-
reizējo molekulu konfigurāciju, bet nekur projām neaiziet. Tem-

peratūrai pieaugot, oscillācijas afnplitude pieaug un arvienu vai-

rāk, kāpēc var gadīties, ka molekula no savas vietas noraujas un

pārvietojas uz citurieni. Ja temperatūra būs_ pietiekoši augsta,

tas notiks ar daudzām (beidzot visām) molekulām; līdz ar to viela

pazaudēs savu noteikto molekulu konfigūrāciju — t. i. savu

formu, izplūdis — būs šķidrums. Bet strauji kustēdamās, da-

žas molekulas varēs no šķidruma izskriet. Nonākušas telpā virs

šķidruma, viņas kustēsies brīvi, cita citu neiespaidojot. Tā pama-

zām virs šķidruma saskrāsies tā tvaiks — kas nav nekas cits,

kā gāze.
_

Jo augstāka būs šķidruma temperatūra, jo straujāk
tas norisināsies, un jo drīzāk viss šķidrums pāries gāzējādā stā-

voklī. Tā redzam, ka viens vielas stāvoklis no otra princi-
piāli ne ar ko neatšķiras; pašreizējo viņas stāvokli nosaka tā

molekulu kustības enerģija, kas viņas pašas temperatūrai pro-

porcionāla.
Kā redzams no sacītā, vielas molekulāri-kinētiskai hipotēzei

par labu runā liels faktu daudzums: viņa noderīga gandrīz it visu

to parādību izprašanai un izskaidrošanai, kurās dalību ņem viela

ar savām īpašībām. Bet visu šo faktu valoda ir stipri indirekta.

Tāpēc jo liela vērtība būtu_ tādam faktam, kas varētu derēt kā
tiešs šīs_ hipotēzes apstiprinājums. Tāds fakts mums ir pazīstams
parādība, kas nes Br o w n'a kustības vārdu.

Par B r o w n'a kustību sauc to kustību, ko izdara kādā šķi-
druma, piem. ūdenī, suspendēti sīki puteklīši. To pirmo reizi jau
100 gadus atpakaļ novēroja angļu botāniķis Brown's: ūdenī ie-
kaisīti ziedu putekšņi, mikroskopā aplūkoti, nemitīgi kustas, itkā

kads viņus nepārtraukti un nemitīgi grūstītu. Šīs kustības rak-
sturs ir taisni tads, kada_m_vajadzetu but molekulas kustības rak-
sturam šķidruma vai gāze, ja molekulāri-kinētiskā hipotēze at-
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bilst īstenībai. No šī viedokļa Brown'a kustībai pieejot, tās

studēšana ir devusi ārkārtīgi vērtīgus rezultātus: izrādās, ka viņa
ir pilnīgs vielas molekulāri-kinētiskās dabas atspoguļo jums.

Br o w n'a kustībā novērojamās un redzamās suspendētās

«molekulas" izturas gluži tāpat, kā to dara īstās — neredzamās

molekulas šķidrumā; visas tās likumības, kuras molekulāri-kinē-

tiskā hipotēze paredz šķidrumā un gāzē, redzamas ari Brown'a

kustībā. Tāpēc arī otrādi: Br o w n'a kustībā novērotās likumī-

bas varam bez bažām attiecināt uz īsto molekulu kustību. Tā

Bro \v n'a kustība ir viens no visspēcīgākiem molekulāri-kinē-

tiskās hipotēzes atbalstiem. Ir pamats apgalvot, ka līdz ar

B r o w n'a kustības pareizo iztulkošanu vielas molekulārā hipo-
tēze ir pārvērtusies par molekulāro teoriju. Tas ir palīdzē-
jis viņai iekarot redzams, un domājams, paliekamu vietu dabas

parādību pētniecībā.
Elektrības atomistiskā kustība. Otrā substance, kam dabas

ēkas būvē ir redzama loma, ir elektrība. Gan pati viņa
brīvē sastopama daudz retāk nekā matērija, līdz ar to mazāk pa-

zīstamas mums ir tās parādības, kurās viņa ņem dalību. Bet te

uzsverams, ka tikai mazāk pazīstamas: patiesībā elektrības

loma dabas dzīvē nav mazāka kā matērijas loma. Pat vēl vairāk:

ir iespējams, ka pati matērija ir direkti vai indirekti cēlusies no

elektrības substances.

Parasti elektrība ir ar vielu saistīta: viela ir itkā elektrības

nesēja. Tāpēc parasti mēs viņas īpašības pētām vielas klātbūtnē.

Bet ir iespējams viņu dabūt brīvu, no vielas neatkarīgu —_gan
tikai negatīvo, ne pozitīvo. Tā sakarsēti metāli emitē negātīvo

elektrību pilnīgi no matērijas brīvu. Tāpat to dara metāli, kad uz

tiem krīt īso viļņu, piem., ultravioletā gaisma, x-stari v. t. 1.

Elektrībai mierā esot, ap viņu ir statisks elektrisks lauks. Šis

lauks ir tas, ar ko kāds elektrības daudzums (lādiņš) iedarbojas

uz otru daudzumu. Šī iedarbošanās izteicas vai nu atrakcijā, vai

repulsijā — atkarībā no tā, vai abi lādiņi ir pretēju vai vienādu

sugu. Ja viens no lādiņiem ir nekustīgs, piem., saistīts ar vielu,
otrs, turpretī, brīvs, tad šī iedarbošanās rada brīvā lādiņa kustē-

šanos nekustamā lādiņa laukā. Kad lādiņš kustas, viņš nes sevī

zināmu kinētisku enerģiju. Šinī ziņā elektrībai ir analoģija ar

matēriju. Lādiņa enerģija ir jo lielāka, jo ātrāki viņš skrien.

Elektriskie lādiņi pārvietojas ne tikai brīvā (tukšā) telpā, bet

arī matērijā. Tā, piem., visiem ir pazīstama eletriskā strā-

va, kas nav nekas cits, kā elektrisko lādiņu plūsma cietā vielā -~-

parasti metālā. Tāpat elektriskā strāva ir iespējama šķidrumā

un tāpat gāzē. Bet ja metālā elektriskā strāva ir tīras elektrības
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plūsma, kas no: matērijas ir neatkarīga, tad šķidrumos tas ir

citādi: te katrai elektriskai plūsmai vienmēr līdzi iet zināma ma-

tērijas plūsma. Tāpat tas ir gāzēs._ Musu pašreizējam vajadzī-

bām taisni šis gadījums ir vissvarīgākais.

Ne visos šķidrumos elektriska strāva (plūsma) ir iespējama,

bet gan tikai tā saucamos elektrolītos. Tie ir skābju, sarmu un

dažādu sāļu šķīdumi ūdenī vai arī dažos citos šķidrumos. Šo šķi-
drumu raksturīgā īpašība ir tā. ka viņos atšķaidītas vielas mole-

kulas ir saplīsušas divās dalās — tā saucamos ion o s: viens no

tiem ir ar pozitīvu, otrs ar tikpatJielu negātīvu lādiņu. Tā, pieiiL,

nātrija chlorids NaCl, iemests jidem, sadaļas (disocie) pozitīva

nātrija un negatīvā chlora ionā. Šo no sevis notiekošo mole-

kulu sadalīšanos ionos sauc par elektrolītisko di s o c iā ~

cij v. Tā tad elektrolītu raksturīgā pazīme ir tā, ka viņi ir

elektrolītiski disociējušies. Bet taisni tāpēc viņos strāva ir iespē-
jama: ja viņos rodas elektrisks lauks, ja, piem., viņos novieto-

jam divus metāla elektrodus, no kuriem viens savienots ar kādas

baterijas vienu, otrs ar otru polu, tad ioni šinī laukā sāk pārvie-

toties: pozitīvie, piem., nātrija ioni ceļo uz negātīvo, negātīvie
(chlora) ioni uz pozitīvo elektrodu. Tā rodas elektrisko lādiņu

plūsmas, kas nav nekas cits, kā elektriskā strāva. No tā redzam,
ka strāva ir iespējama ne kurā katrā šķidrumā, bet gan tikai

elektrolītā, kur molekulas ir disociētas.

Bet no sacītā varam izlobīt vēl ko vairāk. Vispirms, kā jau
teikts, katrai elektrības plūsmai elektrolītā iet līdzi zināma vie-

las plūsma, jo ions ir atoms + elektrisks lādiņš. Šīs abas plūsmas
ir viena otrai stingri proporcionālas: ja zināmā laikā elektrolītam

būs izgājis cauri zināms elektrības daudzums, tad arī pie elektro-

diem būs radies zināms noteikts vielas daudzums; divkāršam

elektrības daudzumam atbildīs divkāršs atbrīvotās vielas dau-
dzums. Otrkārt, mēs redzam, ka visi elektrolītam cauri izgājušie
elektrības daudzumi nav sanesti uz reizi, bet gan pa atsevišķām

porcijām. Viņus ir nesuši elektrolīta ioni. Tā tad elektrolītos

c 1 ek tr ī b a i i r struktūra!

Šī atziņa kļūst vēl izprotamāka, ja pieņemam ļoti ticamo var-

būtībiu ka visi viena un tā paša elektrolīta ioni ir ar vienu un to

pašu lādiņu. Tad elektrolītam cauri iznestais, resp. pie elektroda
sanestais- elektrības daudzums ir viena un tā paša elementārā

(iona) lādiņa daudzkārtnis — gluži tāpat kā kāda mater āla ķer-
meņa masa ir attiecīgas vielas molekulu masas daudzkārtnis.
Tapec ar tadu pašu tiesību, ar kadu var runāt par vielas atomi-

stisko struktūru, mes varam teikt, ka elektrolītiskās parādībās arī

elektrībai ir atomi stiska str uk tūr a. .
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Vielas atomisma raksturīgā pazīme ir ne tikai tā, ka viela ir

būvēta, bet arī tā, ka šīs būves elements — atoms ir nedalāms,
t. i. ka tas ir vismazākais iespējamais. Kā tas ir elektriskas sub-

stances gadījumā? Atbildi te dod eksperiments: izrādās, ka vien-

mēr un visos apstākļos visu vienvērtīgo vielu ioni nes sev līdz

vienu un to pašu lādiņu e== 4,7. 10-1° elektrostatiskās vienības.

Divvērtīgiem ioniem viņš ir lielāks, bet taisni 2 reizes. Bet ne-

kur neviens gadījums nav rādījis, ka elektrolītā varētu būt ioni

ar mazāku lādiņu vai ar tādu, kas būtu, piemēram, IV2, 2V2, 1%

reizes lielāks par e\ iona lādiņš ir vai nu c vai 2<?, 3e v. t. t. Tā

tad ari visi elektrolītam cauri izgājušie elektrības daudzumi ir no

viena un tā paša elektrības elementārkvantuma c salikti. Šis

vienvērtīgā iona lādiņš c tad nav nekas cits, kā elektrības

atoms.

Gluži tas pats ir gāzēs. Arī gāzēs elektriskā strāva ir iespē-

jama tikai tad, ja viņas molekulas ir disociētas. Tas pats no se-

vis nenotiek, bet te disociācija (kuru šoreiz sauc par Jonizāciju)
jārada mākslīgi. Tas nav grūti izdarāms; un tad arī te viss tā-

lākais norisinās tāpat kā elektrolītā. Un tāpat arī te visi gāzei
cauri izgājušie elektrības daudzumi ir viena un tā paša elemen-

tārlādiņa £ daudzkārtņi, pie kam šis c ir pilnīgi tas pats, kas

elektrolīta iona lādiņš. Tā tad visur tur, Kur elektrība ir saistīta

ar vielu, viņai ir atomistiska struktūra.

Tomēr nebūtu pareizi domāt, ka tas ir vielas struktūras ie-

spaids: izrādās, ka arī brīvai elektrībai ir tāda pat struktūra. Tā,
piem., ja izmēri tos elektrības daudzumus, kas kādā laika sprīdī
ir no sakarsēta metāla iznākuši, tad visi viņi izrādās viena un tā

paša c daudzkārtņi. Tāpat tas ir arī ar tiem elektrības daudzu-

miem, kas kā elektriskā strāva iet cauri metāliem — visi viņi no

ši e salikti. Tā šis eir tas elementārais lādiņš, no kā būvēti visi

sastopamie un iespējamie elektrības daudzumi; tas ir elektriskās

substances atoms. Viņam ir dots nosaukums — elektrons.

Pozitīvais elektrons nekad nav brīvs, bet vienmēr saistīts ar

matēriju. Negatīvais turpreti, var no matērijas būt pilnīgi neatka-

rīgs. Kā tādam tad viņam piemīt zināma ~masa", kas ir ap 2000

reizes mazāka par ūdeņraža atoma masu. Gan šī „masa" ir ci-

tāda nekā materiālo atomu masas, jo viņa ir atkarīga no elek-

trona ātruma: jo lielāks ir elektrona kustības ātrums, jo šī „masa
;*

ir lielāka. Elektrona diametru var rēķināt uz 10-13 cm, t. i. viņa

dimensijas ir ap 100000 reizes mazākas uz atomam.

Dabā brīvus elektronus mēs nesastopam, bet tomēr visur

viņi ir rodami: katrs vielas gabals viņus satur_gandrīz neaprobe-

žotā daudzumā. Kā jau minēts, viņus met ārā sakarsēti vai īsu
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gaismas viļņu apspīdēti metāli un citi ķermeņi_ (oksidi, sāļi); tā-

pat daudz elektronu nāk no radioaktīvam vielām. Arī katra pa-

rastā kāda ķermeņa elektrizācija, piem., berzes elektrizācija, nav

nekas cits, kā elektronu atbrīvošana no viņu virsas. No kurienes

gan viņi nāk? Ir daudzi novērojumi, kas liecina, ka katrs vie-

las atoms satur sevī zināmu daudzumu elektronu, un proti taisni

tik, cik liels numurs ir viņa vietai tā saucamā elementu perio-
diskā tabulā: ūdeņraža atoms 1, hēlija atoms 2, ogles atoms

6, skābekļa 8, vara 29, dzīvsudraba 80 v. t. t. Bet ja tas ir tā,

tad arī vielas atoms nav nedalāms, bet ar zināmu, pat ļoti kom-

plicētu struktūru. Un atkal daudzi fakti liecina, ka tas tiešām tā:

atoms ir būvēts, un šīs būves ķieģelis ir universālais elektrons.

No tā kļūst saprotams agrāki minētais, ka pati matērija varētu

būt no elektriskās substances cēlusies. Līdz ar to atomisma

ideja materiālās un elektriskās substances pasaulē top dziļāka
un aptverošāka.

Enerģijas atomisma hipotēze. Mūsu pārskats par atomisko pa-
saulsuzskatu nebūtu pilnīgs, ja atstātu neminētu trešo pasaules
aģentu — enerģiju. Gan varētu rasties jautājums — kas ener-

ģijai var būt kopīgs ar atomismu? Ja šādu jautājumu vēl varēja

stādīt nedaudz gadus atpakaļ, tad tagad tas ir lieki: atomisma

ideja savā uzvaras gājienā ir ielauzusies ari enerģijas pasaulē.

Enerģijas būtība mums ir grūtāk definējama nekā matērijas

un elektrības būtība.
v

Viņa var parādīties dažādās formās un pār-
iet no vienas otrā. Šo pāreju kontrolē divi likumi, kas pazīstami
pirmā un otrā termodinamikas postulāta vārdā. Šie likumi ir jo
sevišķi ievērojami ar to, ka viņi nepazīst izņēmumu. Pirmais no

tiem izteic enerģijas neiznīcību: visās pārvērtībās, pārejot no

vienas formas otrā, enerģija ne zūd, ne rodas no jauna. Otrais

postulāts deklarē to virzienu, kādā enerģija pati labprāt iet

savu pārveidošanās ceļu: šis virziens ir — no vērtīgākas formas

uz mazākvērtīgo, no potenciālās uz kinētisko.

Enerģija var pāriet no vienas vietas uz otru. Materiālā pa-
saulē viņas nesējs ir viela. Tā, piem., kādas mašīnas enerģiju
mēs pārnesām uz citu vietu ar dzensiksnu, vārpstu, zobriteni vai

citādi. Bet enerģija var pārvietoties arī immateriālā telpā, piem.,

vakuuma._ Piemērs tam ir saules enerģija, kas nāk cauri tukšai

starpplanētu telpai. Arī gaisma ir enerģijas forma. Kas viņu
nes? Uz to varam atbildēt ar otru jautājumu: kas viņa ir, resp.
ka viņa rodas? Nav šaubu, ka gaisma rodas atomā— atoma

iekšiene. Nav šaubu arī par to, ka atomam gaismu emitējot viņā
norisinās daži elektromagnētiski procesi. Tāpēc ir puslīdz da-
biski domāt, ka gaisma nav nekas cits, kā elektromagnētiska ra-
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diācija, piem., elektromagnētisku impulsu, jvarbūt ari viļņu virkne.

Tad viņas nesējs ir elektromagnēti s kā telpa, kam

vārds ir ari ēteris.

Gaismas enerģija tad ir elektromagnētiskā lauka enerģija.

Gaismas emisiju mēs līdz šim domājām kā nepārtrauktu
notikumu: gaisma no emitējošā atoma nāk nepārtrauktas plūsmas
veidā. Tas nozīmē, ka tiklīdz kāds gaismas enerģijas daudzu-

miņš atomā ir saražots, tūliņ viņu atoms izsviež un izkliež uz vi-

sām pusēm. Tāpat mēs domājām arī gaismas absorpcijas pro-

cesu: absorbējušais atoms uzņem kuru katru līdz viņam nonākušu

gaismas enerģijas daudzumu. Tomēr izrādās, ka ar tādu uzskatu

mēs, daudzas optiskas parādības izskaidrot nevaram, piemēram,

to faktu, ka tas elektrona ātrums, ar kuru viņš nāk ārā no gaismas
apspīdētas plates, nav atkarīgs no gaismas intensitātes, bet gan

no gaismas viļņa garuma. Tāpat tad paliek bez izskaidrojuma

tas, ka gaismai kādā vielā izklaidējoties mainās tās viļņu garums.

Šie fakti kļūst saprotami, ja pieņem hipotēzi, ka atoms gaismu
emitē un absorbē ne kurā katrā daudzumā, bet tikai tad, kad tās

ir uzkrājies zināms daudzums. Bet kad tas ir noticis, tad viss šis

krājums traucas no atoma reizē prom, turoties kopā nelielā til-

pumā. Tā tad enerģijas emisija tad norisinātos ar pārtrauku-

miem; ar pārtraukumiem viņa tad arī izplatītos un absorbētos.

Bet tad nav grūti spriest, ka līdz ar šādu hipotēzi mēs enerģē-

tiskos notikumos esam ieveduši atomisma jēdzienu.

Šis atomisma jēdziens optiskās parādībās pēdējos gados ir

ieguvis jo sevišķi konkrētu formu. Pamazām ir ieviesies uz-

skats, ka atoms enerģiju var emitēt un absorbēt tikai vese-

lām porcijām, kuras visas ir atvasināmas no vienas. Un ne tikai

optiskās parādībās tas ir tā — arī visos citos enerģētiskos notiku-

mos enerģijai ir atomistiska struktūra: katrs viņas daudzums ir

viena un tā paša lieluma (kvantuma) daudzkārtnis. Šīs tā sauk-

tās kvantu hipotēzes nodibinātājs ir M. P1 an c k's. Jo

dienas jo vairāk viņa pāriet mūsu ieskatā un enerģētisko parā-
dību izpratnē.

Tā tad visur: materiālā, elektrības un enerģijas pasaulē ato-

misma jēdziens ļo dienas jo nostiprinās. Bet šie trīs aģenti pie-

pilda visu mūsu pasauli ar visiem viņas raibiem notikumiem. Tā

tad nav dabas dzīvē tāda notikuma, nav tāda kaktiņa dabas ēkā,
kur nesniegtos atomistiskās hipotēzes svētīgais iespaids. Nav ie-

spējams iedomāties to stāvokli, kādā mēs nonāktu tanī brīdī, kad

kāds mums šo hipotēzi atņemtu. Atomisma hipotēze ir viena no

„vislaimīgākām" hipotēzēm, kādas vien zinātne pazīst. Un ne-

viena cita nav arī zinātnes progresu tā sekmējusi, kā viņa.
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VILCINA ĪPAŠĪBAS UN TO IZLIETOŠANA

ZINĀTNE UN TECHNIKĀ

C. Serģis un J. Fridrichsons

1. Zinātnes vēstures perspektīvā mēs varam atrast divējā-
das parādības. Vienas no tām, unto ir vairākums, uzpeld strauji,

sola lielus panākumus un tāpēc gūst plašu populāritāti. Bet drīz

vien pirmie uzplūdi pāriet, jo solītie pārsteigumi netiek doti, un

tālākas attīstības trūkuma dēļ šīs parādības nogrimst vēstures

archivos. Tikai dažreiz tās apskata skolas grāmatās, un zināt-

nieks-speciālists būvē uz viņām savas augstās teorijas. Par tā-

dām parādībām fizikā var uzskatīt piem. elektrostatikas parādī-
bas. Ja nu salīdzinām Džilb c r t a laikmeta elektrostatikas go-

dību un tagadējo tās stāvokli, tad atliek piebilst: tā aiziet pasau-

les godība, — kaut gan zinātnisko nozīmi šī zinātnes nozare ne-

būt nav zaudējusi.
Otrā parādību grupa ir citādas dabas. Šīs parādības attīstās

pamazām, nekad to atklāšana nav saistīta ar skaļumu. Bet viņas

dzīvo ilgi, nesdamas zinātnei un praktiskai dzīvei lielus labumus.

Par šādām var uzskatīt piem. visas viļņējādās parādības dabā,

kas pazīstamas jau sirmā senatnē, bet kuras vēl vienmēr pēta

un ar jauniem panākumiem. Tā elektromagnētisko viļņu atra-

šana deva iespēju plaši attīstīties tagadējai radiotelegrafijai, kas

pašlaik, bez šaubām, ieņem vienu no svarīgākām vietām kultūras
cilvēku dzīvē. Pie šīs kategorijas parādībām pieder arī vil-

ciņš, kura īpašības te gribam apskatīt. Vilciņš ir vecu vecā,
visiem pazīstamā rotaļu lietiņa, bet vilciņš ir arī tas, kas, brīvi
nostādīts horinzontalā plāksnē, vienmēr rāda ar savu asi NS \ir-

zienā. Un šo īpašību iemācījās izlietot tikai dažus gadus atpakaļ ;

tad arī sāka būvēt vilciņa kompasus.
2. Katrs no mums būs kādreiz rotaļājies ar vilciņu un prie-

cājies par tā jocīgām īpašībām. Tiešām, šai nevainīgai rotaļ-

lietiņai ir daudzas savādas īpašības, kas uz pirmā acu uzmetiena

liekas paradoksālas
L

Ar savām īpašībām vilciņš, sevišķi pēdējā
laika, ieguvis zinātnē un technikā lielu nozīmi, un ar viņa palīdzību
atrisināti vairāki svarīgi problēmi, kuriem līdz tam nekā nevarēja
piekļūt.

Noskaidrosim īsumā vilciņa raksturīgākās īpašības un apska-
tīsim to pielietošanu prakse.

Vilciņš parasti riņķo ap vertikālo asi, un ja viņu no šāda stā-

vokļa gribam izvirzīt, noliekt vilciņa asi uz vienu vai otru pusi,
mums jāpielieto diezgan liels spēks. Vilciņš cenšas piepaturēt
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savas ass stāvokli telpā. Turpretim vilciņu stumt no vienas vie-

tas uz otru tā, lai viņa ass joprojām paliktu vertikāla, ir loti
viegli. Tādai ass stāvokļa maiņai vilciņš nepretojas. Ja izdo-

das asi izkustināt no verti-

kālā stāvokļa, nostādīt to

slīpi, tad notiek interesanta

parādība: viciņš nekrīt, un

tā ass ari nepaliek vienā

stāvoklī, bet apraksta ko-

nusa virsmu, kuras virsotne

ir ass atbalsta punktā (1.
zīm.). Tas izskaidrojams
sekosi. Zemes pievilkša-
nas spēks cenšas vilciņa
asi vilkt uz leju. Šī ku-

stība summējas ar vilciņa
paša rotāciju, un rezultātā

rodas kustība pa konusa

virsmu.

Vēl labāk šo īpašību varēsim novērot, ja vilciņa vietā ņem-

sim kādu ratu (piem. velosipēda ratu) un liksim tam griezties ap

horinzontālo asi (2. zīm.), turot ass abus galus rokās. Ja tagad
vienu ass galu celsim

uz augšu BR virzienā

un otru laidīsim uz le-

ju AP virzienā, rats

pretosies. Būs jāpieliek

diezgan liels spēks, lai

šo pretestību pārva-

rētu; bez tam mēs ju-

tīsim, ka ass gali cen-

šas pārvietoties virzie-

nos AQ un BS, kas per-

pendikulāri virzieniem

AP un BR. Šo ass ku-

stību perpendikulāri

pieliktam spēkam sauc par p re C c s i j v un tai liela nozīme astro-

nomijā.

Zeme un visas citas planētas griežas ap savu asi, tā tad vi-

sas viņas pēc būtības ir vilciņi. Gada laikā saule savā redzama

kustībā pie debess velves apraksta riņķi, kas veido ar ekvātoru

23°,5 leņķi. Šo riņķi sauc par ekliptiku.
Tā kā zemes ass PiP2 stāv slīpi pret ekliptiku OiS (3. zim.)

1. zīm.

2. zīm.
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un zeme nav pareiza, bet saspiesta lode, tad saule pievelk zemes

augšējo daļu vairāk nekā apakšējo, un zemes ass tāpēc cenšas

pagriezties perpendikulāri ekliptikai. Saules pievilkšanas spēks
un zemes griešanās rada zemes ass preceziju.

Tā tad zemes ass zināmā laikā apraksta debess telpā no-

slēgtu konusu. Ja tagad mūsu zemes pols rāda uz polārzvaigzni,
tad pēc zināma laika tas vairs tā nebūs: virs zemes pola atradī-

sies cita zvaigzne. Ir aprēķināts, ka pēc 12 OGO gadiem mums

par polārzvaigzni būs Vega. Zemes ass precezijas periods, laiks,
kurā zemes ass apraksta pilnu konusu,ir 25.800 gadi. Pašreiz stā~

voklis ir tāds, ka saule atrodas vistuvāk zemei ziemā un vistālāk
vasara (4. zīm.). Precezijas dēļ, pamazām šis stāvoklis mainī-

sies, un pēc 6.500 gadiem zeme bus vistuvāk saulei pavasarī

4. zīm. Zemes lodes stāvoklis tagad. Pa kreisi — ziema, lejā — pavasaris,
pa labi

— vasara, augšā — rudenis.
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(5. zīm.) Pec 13.000 gadiem stāvoklis būs vēl vairāk pārmai-
nījies; zeme pieies saulei vistuvāk vasarā; tā tad vasaras būs

daudz karstākas, ziemas daudz aukstākas nekā tagad (6. zīm.).

Ari mēness rada zemes rotācijas ass maiņu. Šī maiņa, ko

sauc par nutaciju, klājas pāri precesijas kustībām, un rezultātā

zemes ass neapraksta vis pareizu konusu, bet konusu ar viļņotām
malām (7, zīm.).

5, zītn. Pec 6.500 gadiem.

6. zīm. Pēc 13.000 gadiem.
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3. Visinteresantākā tomēr ir vilciņa īpašību pielietošana

praktiskā dzīvē — technikā.

Ejot chronoloģisku ceļu, te vispirms minama ta pazīstama

parādība, ka lielgabalu un citu šaujamu ieroču stobri pagatavoti

ar vītnēm. Izšauta lode iegūst uo tā rotē-

jošu kustību un tāpēcpiepatur savu virzienu,

iet ar smailo galu uz priekšu. Bet blakus

šai pozitīvai parā-

dībai rodas ari ne-

gātīva — lādiņš
novirzās pa labi

no taisnā virziena.

Tas rodas no pre-

cesijas, sevišķi pie
lielgabaliem, jo pa-

rasti šauj slīpi uz

augšu (8. zīm.), un

tāpēc lādiņš sastop

gaisā pretestību, kas

cenšas lādiņa
priekšgalu pacelt
uz augšu.

Tas, kā jau aiz-

rādīts, radi pre-

cesīju, un lādiņš novirzās uz vienu pusi (8.
zīm. pa kreisi).

Daudz svarīgāka, lai gan ne tik daudz

pielietota ir vilciņa izlietošana kuģu svārstī-

bu slāpēšanai. Lai pamazinātu kuģu svār-
stības lielos viļņos, kuģa iekšienē iebūvē ma-

sīvu vilciņu, ko dzenmotors ar lielu apgrie-

zienu skaitu. Kuģim svārstoties, vilciņš

pretojas savas ass maiņai un tā tad padara
svārstības lēnākas un mazākas. Uz tādiem

kuģiem pasažieri jūras slimību gandrīz ne-

pazīst.

Uz tāda pat principa dibināts viensliežu

dzelzceļš (9. zīm). Te vagonā iebūvēts liels

vilciņš, kas vagonu uztur vertikālā stāvoklī.

Tomēr vilciņš kuģos un viensliežu dzelz-

ceļš sastopami diezgan reti, kas izskaidro-

jams ar vilciņu vēl nepilnīgo konstrukciju
un dārgo cenu.

7. zīm.

8. zīm.

VILCIŅA ĪPAŠĪBAS UN TO IZLIETOŠANA ZINĀTNE UN TECHNIKA
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4. Vislielākā nozīme vilciņa principam ir ta saucamā vil-

ciņa kompāsā.

Pēdējā laikā, kad kuģos arvien vairāk un vairāk nak pār-

svarā dzelzs kā būvmateriāls, parastais magneta kompass paliek

mazvērtīgs. It sevišķi modernos bruņu kuģos un zemūdens lai-

9. zīm.
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vās, kur kompass atrodas ieslēgts no visām pusēm dzelzs ma-

sās, tas nevar vairs izpildīt sa-

vus uzdevumus, jo zemes lodes

magnētiskā spēka līnijas absor-

bē kuģa dzelzs sienas. Tāpēc

vajadzēja meklēt citu instru-

mentu kuģa stāvokļa noteikša-

nai Te nāca palīgā vilcina

princips.
ledomāsimies uz zemes

ekvātora turētājam A piekārtu

rotējošu vilciņu, kura ass SN

rāda austrumu-rietumu virzie-

nā (10. zīm.). Zemei no stāvo-

kļa 1 pagriežoties stāvoklī 2,
rotējošais vilciņš centīsies patu-

rēt savas ass stāvokli, viņš tā

tad paliks agrākā horizontālā

stāvoklī. Bet zemes pievilkšanas spēks CnD) gribēs viņa asi no-

stādīt jaunā stāvokļa horizontā (Hor. 2.), tā tad gribēs galu n vilkt

10. zīm.

11. zīm.
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uz leju un galu S celt uz augšu. Bet tas ir tāds pat gadījums,kādu
mēs jau agrāk apskatījām (2. zīm.). Tāpēc vilciņa ass pagriezī-
sies: S pols iznāks ārā no zīmējuma plāksnes, n pols aizies aiz

zīmējuma plāksnes; šī ass kustība turpināsies tik ilgi, kamēr ass

pieņems horizontālu stāvokli, bet, zemei griežoties, tas iespējams

tikai tad, kad vilciņa ass nonāks NS virzienā.

Gluži tas pats notiks arī tad, ja vilciņš neatradīsies uz ek-

vatora, bet kaut kurā ģeogrāfiskā platumā. Vienīgi uz paša pola
šāds kompass nedarbosies. Tas viegli saprotams, jo tur, zemei

griežoties, vilciņa ass savu stāvokli arvien paturēs.
Tāds īsumā ir vilciņa kompasa princips. Praktisko izvedumu

ļoti apgrūtina dažādi apstākļi, piem. lielais apgriezienu skaits (ap
15.000mfnūtē), kas vilciņa kompasam nepieciešams, vilciņa iesti-

prināšana v. I.t.

Tomēr šīs grūtības jau lielā mērā pārvarētas, un tagad dau-

dzos lielākos kuģos un aeroplanos sāk lietot vilciņa kompasus.
11. zīm. rāda šāda kompasa izskatu.

Literatūra. 1) J. Gelfert —Der Kjeisel, 1927. 2) M. Winkelmann— Der Kreisel
1927. 3) H. Gflnther — Physik f. Aile, 1926.

236

C. SERĢIS UN J. FRIDRICHSONS — VILCIŅA ĪPAŠĪBAS



CHRONIKA

LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA

Mans jaungada rīts

Divi dienas ir gada, kuru rītos es noteikti neko nestrādāju•— pirmie Zie-

massvētki un jaungada diena.

Pirmā Ziemassvētku diena manā atmiņā uzglabājusies vēl tanī nokrāsā

un noskaņā, kādā to pazinu tanīs ļaudīs un tanī apkārtnē, kur pavadīju savu

bērnību. Tur toreiz nepazina — pat ne par dzirdēšanu — nedz eglītes de-

dzināšanu, nedz dāvanu pasniegšanu, un tomēr šie svētki bija _tik mīli, tik

svinīgi, un katru gadu tos gaidīja vairāk par citiem svētkiem. Svētku iepriek-

šējā dienā tik izposa un uzkopa istabu un vakarā uz galda iededzināja mazu,

mazu lampiņu (ar tik resnu degli, kā sērkociņa gals), kas spīdēja kā maza

zvaigznīte tumšajā istabā visu nakti cauri, un svētku rītā, skaitot pātarus

(dziedot trīs dziesmas un lasot garo Manceļa sprediķi) un ēdot pēc tam bro-

kasti, nededzināja vis skalu, kā citiem svētrītiem, bet uz galda spīdēja vēl tā

pati mazā lampiņa un tai līdzās pašu lieta svece. Šinī dienā arī citur nekur

negāja un nebrauca, kā tikai baznīca, arī viesus neviens negaidīja un uguni

mājās nekūra. Mūsu istabiņa b,ja maza, tumša, tikai ar vienu nelielu lodziņu,

sienas un griesti dūmiem nokvēpuši un nosūpējuši spīdēja vien. Nekur tur

nebija nekāda jaukuma, nekā patīkama, kur acis uzmest. Bet par to — kā-

das jaukas brīnišķas lietas vēstīja un rādīja gara acīm vecā lielā sprediķu
grāmata! Lietas, kas notikušas kaut kur tālu, tālu svešā zemē, un tomēr tie

notikumi un brīnumi šķita tik tuvi, ka tos pat ar miesīgām acīm varētu re-

dzēt un dzirdēt tos vārdus, kas tur runāti. Un cik visa tā dzīve tur jauka,

gaiša un saulaina stājās gara acīm priekšā!

Un kad vēl dziedājām jaukās Ziemassvētku dziesmas, vai tad nebija
diezgan svētku svinības un dvēseles gaišuma, siltuma un jaukuma?

Šī svētku sajūta, šis prieks, šis miers, šis gaišums, kas man toreiz ielijis

dvēselē, palicis tur uz visiem laikiem, un tāpēc pa visiem šiem daudziem ga-

diem Ziemassvētku rītā nekad nekā neesmu strādājis.

Ari jaungada dienas rīts man parasti stingri svinams. Šai klusā rīta cē-

lienā tīkas pārdomāt par to, kas notecējušā gadā gribēts, kas padarīts, kas

sasniegts, pie kam tad, protams, it nevilšus domas vēršas arī nākotnē, skats

lūkojas laika tālumos, vērojot turpmākos nodomus un darba izredzes.

Metot šoreiz skatu atpakaļ uz iepriekšējo gadu, man bija jāatzīst, ka tanī

neesmu bijis sevišķi ražīgs. Galīgi pabeigts un nodots iespiešanai romāns

„B a n d a v ā", pie kura biju strādājis apmēram četri gadi (dažas nodaļas bija

uzrakstītas jau pirms „Dzimtenes" pēdējo sējumu iznākšanas), iesākts vēstu-

riskais romāns „Mežvidus ļaudis" un sarakstīts kāds jauns teātra ga-

bals (~P ir m ā na k t s", vēsturiska skatu luga trīs cēlienos, četrās ainās),
ko šinīs dienās nodevu Nacionālajam teātrim, un kas, ja teātra vadība atradīs

to derīgu, laikam tekošā gadā parādīsies už skatuves. Tas ir viss mans lite-

rāriskais darbs pagājušā gadā.
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Toties jo sekmīgi esmu izdarījis studijas un krājis materiālus nākošiem

darbiem — romānam «Mežvidus ļaudis" un Nīcas un Bārtas pagastu mono-

grāfijām.

Būdams Nīcā par skolotāju, es daudz darbojos ar tautas dziesmu uzrak-

stīšanu, krāšanu un pētīšanu, šinīs dziesmās man atklājās tautas pagātne tik

plašās dzīvās ainās, ka nācu uz domām, notēlot šo tautas dzīvi 16. vai 17. gadu
simtenī kādā idilliskā stāstījumā. No pirmā gala nodomāju to rakstīt dzejā,
daktiliskā ritumā, kādēļ arī, studēdams daktiļa techniku mūsu tautas

dziesmās, izrakstīju visas daktiļu ritumā sastopamās tautas dziesmas īpašās

burtnīcās. Visu paredzēto vielu sadalīju 12 nodalās ar vispārējiem, kā arī

ar sīkajiem apakšvirsrakstiem. Šo sacerējumu nosaucu par „Magu", tādēļ

ka kāda jauna meitene ar šādu vārdu bija domāta kā visu notikumu varone.

Uzrakstīju arī jau pa daļai pirmo nodalu. Bet tad metu šo darbu atkal pie

malas, jo nācu arvien vairāk pie pārliecības, ka prāvākiem sacerējām cm

tagadnē īstais izteiksmes veids var būt tikai proza. Bez tam man radās do-

mas, tautas id llisko dzīvi agrākos gadu simteņos saistīt ar toreizējiem liela-

jiem vēsturiskiem notikumiem — zviedru un poļu kariem un briesmīgo mēra

laikmetu.

Tā mans agrāki domātais idilliskais eposs ~Maiga" nu izvēršas par

plašu vēsturisku romānu „,M ežvidus ļaudis",.kurā gribu tēlot kādas

zemnieku ģimenes dzīvi un likteņus Kursā 16. un 17. gadusimteni. Šim no-

domātajam darbam esmu visus pēdējos gadus, bet sevišķi pagājušā gada,

sakrāj s daudz materiāla, pie kam par avotiem man noderējuši baznīcu ruļļi,

ziņas par veciem laikiem laikrakstos, vecu ļaužu nostāsti, mūsu tautas dzie-

smas, pūšamie vārdi un parunas, kā ari dažādas chron kas. Šinīs pēdējās
esmu uzgājis interesantās ziņas par to, ka zemnieki mēra un kara laikos,

glābdamies gan no briesmīgās sērgas, gan no kara sirotājiem un laupītāj cm,

gan arī no kungu varmācības, atstājuši savas pastāvīgās dzīves vietas, aiz-

bēgdami toreizējos mlzīgajos mežos (lai gan tas ar nāves sodu bijis aizliegts),

nolīduši tur mežu gabalus, ieposuši tīrumus, uzcēluši mājas un tā dzīvojuši
tur kā īsti meža brāli savu' īpašu, no visas ārpasaules šķirtu savvaļnieku

dzīvi, pilnu dažāda rūgtuma, trūkuma, briesmu un mežonīga, pagāniska ro-

mantisma. Bet lai šī mežvidus ļaužu dzīve bijusi kāda būdama, tanī neno-

liedzami izpaudusies latviešu apbrīnojamā uzņēmība, viņu nesalaužamā iztu-

rība un viņu d ženais dzīves prieks. Vidzemē šos viņu laiku meža brāļus
dažās vietās vēl atraduši pirmie hernhutiešu sludinātāji.

Pie „Mežvidus ļaudīm" patlaban ari strādāju. Pagājušā vasarā, pava-

dīdams savas divi atvaļinājuma nedēļas Lejas Kurzemē (kur starp citu vaķu

materiālus Nīcas un Bārtas pagastu aprakstiem), un satikdamies ar agrākiem
paziņām un citiem vecākiem turieniešiem, esmu guvis daudz jaunas (parei-
zāki jāsaka vecas) kuršu valodas bagātības, ko izmantošu arī savā tagadējā
darbā.

Kad „Mežvidus ļaudis" kļūs gatavi? Laikam ne tik drīzi. Tas atkarā-

sies no tam, cik varēšu atlicināt svabada laika.

Tādas manas tuvākās nodomu un darbu izredzes šoreiz jaungada rītā.

Žurnāla redakcija vēlas, lai es lasītājiem ko pastāstītu par to, kā es

strādāju.
Maz tur ko teikt. Strādāju rakstniecības darbus gandrīz vienīgi tik

rītiem. Ceļos pulkstens piecos vai sešos (vasaru pat četros) un tad rakstu

līdz pulkstens septiņiem vai pusastoņiem, kad jāģērbjas un jādodas pie darba.

Nervus uzbudināt rakstot man nav vajadzīgs. Nelietoju šai nolūkā ne papi-

rosu, ne cigāri. Bet gan man patīkami, ja rakstot uz galda ir priekšā ziedošs

ceriņu zars, zaļi balta vēžokļu buķetite, smaržīgas rozes, vai skaits peonijas
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J. Janševskis.

zieds; bet ziemā, kad puķes ne labprāt uz galda parādās, darbu dara tīkamu,

ja priekšā ir kāda jauka_ glezna vai kāda mīla portrēja. Pēcpusdienām neko

va rs nerakstu: rītā uzsāktais un pārtrauktais darbs paliek tā līdz nākošajam
rītam. Pēcpusdienām atpūšos vai nu mājās dārzā, vai aizbraucu jeb aizeju
Meža parkā. Piezīmju grāmatiņa allaž kabatā: ja ienāk prātā kāda jauna

doma, kāda glezna, vai ieceros kādus valodas sīkumus, lai varu tūlīt pie-

zīmēt. Skatos arī agrākās piezīmes cauri, tā sagatavodamies rītdienas dar-

bam. Ja rīta cēlienā esmu nobeidzis kadu nodalu, tad gan pēcpusdienā skatu

to cauri, pārlaboju un nododu pārrakstīšanai. Pārrakstītās nodaļas tad no-

lieku pie malas, kur tās paliek ilgāku laiku, kamēr atkal ņemu tās skatīt cauri,

galīgi pārlabojot un saskaņojot sava starpā, tā ka lai var nodot iespiešanai.

J. Janševskis. Bandavā.

Romāns dzīves ainās. Divi sējumos. Valtera un Rapas akc. sab. iz-

devums.

„Bandavas" abi sējumi ir agrāk iznākušā piecsējumu romāna «Dzim-
tene" tiešs turpinājums: tajos darbojas pa tlaļai tie paši personāži, dažreiz

to pēcnācēji, pienākot_ dažiem pilnīgi no jauna klāt. Liekas, visiem septiņiem
sējumiem it labi varētu likt par kopīgu motto autora teicienu: ~Cilvēki jūk
un griežas dzīvē kā sēneles sietā." Saimnieki, kalpi, pilsētas būdnieki, skol-
n eki, studenti, baroni, žīdi, übagi, leišu un poļu muižnieki, mākslinieki, krievu

žandarmi v. t. t, v. t. t. Milzu darbs — milzīgs personāžs. Romāns ārkār-

tīgi plaši izzaro. Kas to apvieno? Tie visi ir manas dzimtenes ļaudis,
tos nes manas dzimtenes zeme, — šķiet, varētu atbildēt lielais autors. Viņa
darbs nav romāns parastā nozīmē. Tas ir — kāda epopeja generis.

Par Janševski daudz rakstīts. Lai šoreiz atļauts aprobežoties ar dažu

atsevišķu domu izteikšanu, kas radušās pārlasot milzu epopejas pēdējos sē-

jumus.
„Es rakstītu tik tādus romānus, kas lasītājam dod patiku un

prieku uz dzīvi.
.

Kamdēļ dzīvi vispār tēlot drūmās krāsās? Tā jau
pati par sevi ir diezgan nopietna, smaga un dažam labam bēdīga. Kāpēc ar

rakstniecības vai mākslas palīdzību darit cilvēku prātu vēl bēdīgāku, drū-

māku? Rakstniecībai un mākslai, pēc manām domām, jābūt tādām, ka tās

vairo cilvēkam prieku uz dzīvi, nevis to mazina un nospiež tam garu."
(„Eandavā" I. sēj. 244. lapp.) Te ar savas iemīļotās varones Marutas muti

autors nepārprotami un vienkārši deklarējis, kā viņš saprot savu uzdevumu.

To tieši pierāda viņa darbs. Varbūt var šo uzskatu apstrīdēt, bet ir tikai labi,

ka viņš skaļi pateikts mūsu skepticisma, nihilisma un bēdīgi tukša revolūcio-

nāra patosa laikmetā. Mūsu jaunie rakstnieki vairāk raugās literatūrā nekā

dzīvē. Literātūrā attīstījies pārspīlēta psicholoģisma, sīku refleksiju kults,

kam ļoti maz sakara ar dzīvi, ar īstiem cilvēkiem. Padomājiet par laucinie-

kiem, par deviņām desmitdaļām pilsētnieku, — par veselīgajiem cilvēkiem,
kas daudz strādā, ēd, mīlē, ved dzīves cīņu. Viņi maz lasa, bet ja ko izlasa

no mūsu jaunākās rakstniecības, pārmet krustu. Vai viņu spriedums pilnīgi

nepareizs?
JanŠevskim ir liela drosme: viņš nebaidās izsacīt vienu otru sprie-

dumu, kas iet preti dažai labai konvencionālai normai. Piemēram, viņš at-

klāti pasaka, ka sievietes paklīst nevis bada spiestas, bet aiz slinkuma un iz-

dzīves kāres. Viņš paceļ savas autora svētošās rokas par 60 gadus vecā

mākslinieka Patraukļa un trīsreiz jaunākās Marutas „romānu"._ JanŠevskim

ir sveša katra „morālizēšana": viņa veselīgie personāži atklāti tiecas cits
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pēc cita, skūpstās, mīlējās; milē vienu, skūpstās ar citiem. Vai vel tagad

dzīvē tā nenotiek? Autors nevienu netiesā: viņa romāns ir, runājot Sten-

dāla vārdiem, dzīves lielceļam blakus nostādīts spogulis.

Tālāk, Janševska darbā atrodami ultrā-romantiski sarežģī-

jumi: bieži tā varoņi iztaisa visdēkainākās ekskursijas; sevišķi novadot vienu

otru personu leišos, autors ļauj savai fantāzijai visu vaļu. Lai ka, tas saista

lasītāju; otrkārt, tas korespondē augšā minētamautora uzskatam par mākslas

uzdevumu: raibi piedzīvojumi, dēkamība, lai arī primitīvā kārta, uztur lasī-

tāju možu, aktīvu, dzīves priecīgu. Latviskos apstākļos autors fabulē ka

angļu-amērikaņu rakstnieki, kamēr vairums latviešu rakstnieku pieturas pie

franču-krievu tā sauc. psicholoģiskās skolas. Tā Janševskis panāk to, ka

ārkārtīgi plašā viņa lielisko tipu galerija kustas
— „cilvēki griežas ka

sēnelas sietā".

Janševska milzu romāns ir arī vesela vārdnīca: tajā tūkstošiem pro-

vinciālismu, starp kuriem krietna puse cienīgi kļūst par vispārlietājamiem.

Rūpīgi, uzmanīgi un lietpratīgi viņš pludina savu valodas straumi.

„Dzirntene-Bandava", šī lieliskā Kursas epopeja, ilgi nodarbinās mūsu

kritiķus, literātūrvēsturniekus, valodniekus, etnogrāfus v. t. t. Aizrādot uz

iznākušiem jaunajiem sējumiem* aprobežosimies ar izteiktajām pāris domām.

J. Grīns.

Janševska „Dzimtene" un viena dzimtene

Rakstnieki apvieno tautu. Tā būs bijis vecos laikos, tā ir mūsu dienās,
un to pašu droši vien novērosim arī nākotnē. Par vācu Mārtiņu Luteru saka,
ka viņš ar savu Bībeles tulkojumu apvienojis vācu tautu. Ja ne ši tulkojuma

labā, spēcīgā valoda, tad no tagadējās vācu tautas būtu izveidojušās vismaz

divas patstāvīgas tautas. Dienvidus vāci droši vien tagad sauktos citā vārdā.

Tāpat bija ar Manceli, Fūrekeru, Glūku. Viņu izveidotā garīgo rakstu valoda

apvienoja luterisko Latviju, jo viņi rakstīja vienā un tai pašā izloksnē. Ticī-

bas robežas, pastiprinātas ar politisko robežu, šiem rakstiem neļāva iekļūt

Latgalē, un tā Latgale palika nepievienota pārējai Latvijai.

Rakstnieki sekmē vienas, visu tautu aptverošas valodas nodibināšanos,

paceļot kādu vienu izloksni valdošā lomā, lai tad, uzņemot vārdus arī ņo ci-

tām izloksnēm, veidotu bagātāku rakstu valodu. Pēc tam šī rakstu valoda

dara savu apvienojošo darbu, pareizāk sakot, liek pamatu apvienošanas dar-

bam. Pašu apvienošanu „garā un patiesībā" veic rakstnieki, nacionāli, tautas

dzīvei tuvu stāvoši rakstnieki.

Tā piemērām, īstā Kurzeme (ne Zemgale) sen pievienota tai pašai rak-

stu valodai, kas Vidzemē un Zemgalē, bet kaut kā trūka un trūka, un arī

tagad pa daļai vēl trūkst, lai zemgalis vai vidzemnieks šo provinci īsti sa-

justu kā tās pašas tautas zemi un viņas ļaudis kā mūsu pašu latviešu tautas

ļaudis. Te nu bija vaina meklējama rakstniekos. Zemgalei un Vidzemei bija

laba tiesa krietnu rakstnieku, kas tēloja tautas dzīvi, Kurzemei (Kursai) to

nebija. Jādomā, kurzemnieks atšķirtību tā nesajuta, jo viņš taču lasīja Blau-

mani, Poruku, Kaudzīšus, Saulieti, Jaunsudrabinu, Brigaderi un citus Vid-

zemes un Zemgales rakstniekus, un garā apvienojās ar turienes latviešiem.

Bet no otras puses — zemgalim un vidzemniekam Kurzeme bija un palika

tāda pasveša zeme. Gan zināja, ka tur arī latvieši, tie paši tautas brāļi, bet

nevarēja un nevarēja gaišāk iedomāties, kāda tur dzīve, kādi ļaudis, kāds

darbs un parašas, kādi tikumi un netikumi. E. Birznieks-Upītis bija no Kur-

zemes-Zemgales robežu apvida, Janševskis gan no Liepājas stūra, bet ne
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sevišķi ražīgs, jo viņa nelielo stāstu skaits nav tik liels, lai no tā vien jau

pazītu turienes ļaudis un dzīvi. Bez tam Janševska stāsti atsevišķā grāmatā

neiznāca, un tā nogrima laikrakstu kaudzē.

Bet tad, pēc ilgāka klusuma, šis pats rakstnieks — Jēkabs Janševskis —

nāca atkal klajā, un nu ar savu lielo romānu „Dzimteni", kas pildīja daudzus

sējumus un ar citu nosaukumu turpinās pildīt vēl labu skaitu. Mēs lasījām

„Dzimteni", strīdējāmies par viņas māksliniecisko vērtību, gan bez mēra sa-

jūsminādamies, gan arī asi nokritizēdami, bet visi juzdami vienu kādu se-

višķu jūtu — patīkamu jūtu. Kad sākām apdomāt, kas šī par jūtu ir, tad iz-

rādījās, ka esam priecājušies, lai arī klusībā, ka mūsu dzimtenei pievienots
jauns liels novads — Kursa. Tā likās, ka ilgus laikus svešumā bijis brālis

būtu atgriezies, gaidīts un mīļš. Lasījām «Dzimteni", redzējām tur tēlotos un

raksturotos cilvēkus, redzējām turienes dzīvi, iepazināmies ar turienes va-

lodu un paradumiem, un teicām: mums ir viena dzimtene, mēs esam viena

tauta, mūs nešķir vairs svešums. Plašs apvidus ap Liepāju ir galīgi pievie-
nots pārējai Latvijai. Varētu pat būt, ka Janševskis reprezentē visu Kursu,
kaut gan ziemeļi, tur aiz Kuldīgas, aiz Talsieem ,ap Pilteni, ap Dundagu, vēl

tādi pasveši. Vēl grūti iedomāties, ka Janševskis rādījis arī viņu dzīvi, un

varbūt arī nav rādījis, aprobežodamies ar Liepājas un Aizputes apriņķiem.

Vēl jānāk, katrā ziņā vēl jānāk nacionāliem rakstniekiem arī no Kul-

dīgas, Ventspils, Talsu apriņķiem, pieskaitot tiem arī Aizputes apriņķa zie-

meļus ar turienes īpatnējo Alsungu. Jānāk no turienes rakstniekiem, lai šos

novadus pievestu Zemgalei un Vidzemei tāpat, kā Janševskis to ir darījis ar

Liepājas stūri.

Tāpat arī Latgale ir un paliek sveša, kamēr no turienes nebūs cēlušies

ievērojami rakstnieki, kas, pēc iespējas, reālā garā un nacionālā izjūtā tēlos

Latgales īpatnību, ar viņas tuvību mums un ar viņas pašas savādībām. Neko

daudz nepalīdzēs sirsnīgas runas un nejauši ceļojumu apraksti, neko nepalī-
dzēs likumi un rīkojumi, tāpat nepietiks ar valodnieku un citu zinātnieku ap-

galvojumiem par Latgales brālīgo tuvumu. Latvijas iedzīvotāju vairumam

šīs provinces dzīve ir un paliks sveša, kamēr rakstnieks nebūs darījis savu

darbu, savu darbu ar tēliem un iejūtu. lepriecinošs pasākums bija kāda ne-

pazīstama rakstnieka Vitolda Viršņa daži tēlojumi no Latgales dzīves («Ap-
skatā" 1904—1905.). Bet apklusa Virsnis, un sāktais ceļš palika neiets. Ad.

Erss, nebūdams latgalietis, saprotama lieta, nevar celt augšā visu latgalisko.
Katoļu ticība un leģendas, kas saistās ap baznīcu, izsaka tikai mazu daļu no

Latgales, pie tam vēl kādreiz no svešurienes ienestu elementu. Tāpēc arī

Latgalē jārodas, katrā ziņā jārodas ievērojamam rakstniekam, kas varētu

mums pievest šo māsu, svešumā tik ilgi bijušu un svešā kalpībā tik ilgi vār-

gušu, bet vienmēr mīļu māsu. Latgales faunā paaudze, kas lasa latviešu

rakstniekus, jau soli spēruši uz šīs saprašanās un garīgas apvienošanās pusi.

Bet vidzemniekam un zemgalim velti jāskatās, lai Latgale parādītu savu lat-

visko seju.
Rakstnieki ir tautas atsevišķo cilšu apvienotāji, garīgie sūtņi. Ko vē-

sture, valstis un ticības šķīruši, to rakstniekiem nu jāapvieno un jāsavieno.

Viņiem jāsakausē šīs provinces un ciltis un izloksnes vienā viengabalainā lat-

viešu tautā. Kad rakstnieks sāk runāt, tad nobirst kā putekļi kādreizējie vē-

sturnieku apgalvojumi par seno dienu vietējo cilšu svešumu. Kad Janševskis

ir Kursu parādījis viņas īpatnībās, tad nelīdzēs vairs nekāds vēsturnieka ap-

galvojums, ka kurši senatnē ir bijuši kāda sveša tauta un tikai vēlāk pārlat-

viskojušies. lepazīdamies ar viņu valodu un veclaiku parašām, mēs redzam.
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ka Kursā ir dzīvojusi tā pati tauta, kas Zemgales un Vidzemes īsti latviska-

jos apgabalos.

Tā Janševskis ir veicis lielu darbu, un tāpēc pēc Janševska «Dzimtenes"
izlasīšanas atkal jauni tūkstoši apzināsies, ka mēs esam viena tauta, un ka

mums Ir viena dzimtene.

Mūsu lirikas ceļi

Ar visiem nelabvēlīgiem grāmatu tirgus apstākļiem un publikas vienal-
dzību pret dzeju vispāri, pēdējos mēnešos īsi priekš Ziemassvētkiem iznākuši

vairāki dzejoļu krājumi, un daži no tiem krietni biezi, kā Kārļa Štrāla «Zemes

elpa" un Pāvila Rozīša «Pie akas". 7—B loksnes biezus krājumus laiduši

klajā — Aspazija «Asteru laikā", Edvarts Virza izlasītus dzejoļus „Lauku

balsis", Tirzmaliete — «Aizmirsta sirds". Mazākus krājumus, I—2 loksnes

biezus, izdevuši: Andrējs Kurcijs divus — «Utopija" un «Ēzelis, Mūks, Eiropa"

un jaunu dzejnieku grupa — jaunās dzejas žurnālu «Jauno lira". Tā tad

latviešu lirikas avoti nebūt nav ne izsikuši, nedz tos aizsprostojušas pašrei-

zējās dzeju izdošanas grūtības. Vēlēšanās izteikt savas jūtas un domas dzejā

uzvar mūsu laika tendenci, kas, ja ne gluži atklāti, tad slepeni grib uzlūkot

dzeju kā kaut ko nevajadzīgu, kā kaut ko tādu, kam mūsu milzu soļiem

«progresējošais" laiks ir laimīgi ticis garām. Viņa acīs dzeju rakstīšana ir

palikusi itkā par parašu, kas zaudējusi savu nozīmi, par formu bez satura.

Bet kur meklējama atslēga šai pretruņai? Liekas skaidrs, ka vai nu mēs

dzeju tiešām esam «pārdzīvojuši", un tad viņa būtu jāizņem no apgrozības,
vai mūsu modernā, «tālu progresējuša" cilvēka nevērība pret dzeju balstās

uz kāda pārpratuma; trešā varbūtība, ka dzeja, ko sniedz mūsu laiku dzej-

nieki, nav īsta dzeja.

Atbildot uz_ šo jautājumu, vispirms var katēgoriski apgalvot, ka cilvēkā

prasības pēc mākslas vispāri, un dzejas atsevišķi, ir iedzimušas, un kamēr

cilvēks paliks par cilvēku, viņš nevarēs pārdzīvot mākslu un dzeju. Bet radot

šo mākslu un dzeju, baudot un vērtējot viņu, cilvēks var maldīties, un viņš to

ari dara. Ja intuīcija un neaizmiglota dabas nojauta cilvēku reti kad viļ,
tad cilvēka prāts, viņa uzskati, viņa vērtējumi to maldina gadiem, gadu desmi-

tiem un simtiem ilgi. Ja mūsu dzejnieki raksta dzejas, tad viņi seko dabīgai
dziņai, kam ir savs raison d'ētre; ja ši dzeja neatrod vajadzīgo atbalsi lasītā-

jos, tad vai nu ši dzeja nav pilnvērtīga, vai ari lasītāji zaudējuši īsto dzejas

jēgu. Parasti pēdējās abas parādības iet blakus soli solī. Kādi liktenīgi maldi

rauj kā dzejas radītājus, tā viņas baudītājus prom no pareizā ceļa! Šoreiz šie

maldi bija novēršanās no mākslas un dzejas pašvērtībām. Mākslinieci'

un dzejnieku radītāju un publikas baudītājas vērība piegriezās tiem mā-'

un dzejas darbu sastāvelementiem, kas viņos gan ieiet kā veidojamā viela,
bet nav viņas pašvērtības. Sižets, idejas, domas, jūtas, rakstu*-' v. t. jopro-
jām uzurpēja pirmtiesības būt uzmanības degpunktā un lika aizmirst, kas dzējā
ir labs pants, laba uzbūve, ritmi, melodijas, skaidrība, konkrētība, šo visu ele-

mentu harmonija v. t. joprojām. Nevis dzejas pašvērtības, dzejnieka darbs

valdīja par veidojamo vielu, bet otrādi: veidojamā viela guva virsroku par

dzejas pašvērtībām, par dzejnieka darbu. Dzejnieks un lasītājs sāka domāt,
ka ja dzejolī izteiktās idejas, jūtas, tēlotā pasaule ir labas, dziļas un intere-

santas, tad arī dzejolis ir labs; paša panta, pašas dzejas vērtības aizmirsās, un

dzejoļos iedegtās dzejas burvju lampiņas sāka dzist. Un kad viņu liesma

vairs tik tikko mirgoja vai gluži nodzisa, lasītājs ieraudzīja, ka pelēkā, smagā,
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pantā, nozīmi zaudējušos dzejas metros izteiktās idejas, domas un tēlotās pa-

saules būtu vieglāk pieietamas un baudāmas vienkāršā prozā; viņš redzēja,

ka tagad dzīve un daba, kas tieši skatītas, ir interesantākas nekā dzejoļos
notēlotas. Šis ir bijis tas nepareizais ceļš, kas visu Eiropas un līdz ar viņu

ari mūsu mākslas dzīvi ar pārtraukumiem, palēninājumiem un paātrinājumiem
novedis pie tām daudzajām krizēm, kuras mēs patlaban pārdzīvojam. Bet

kā jau teikts, vajadzība pēc mākslas un dzejas cilvēkā ir iedzimusi; un tam-

dēļ viņi šādas krīzes sajūt kā kaut ko smagu un sāpīgu; tas sabiedrībā rada

izteiktu vai arī noklusētu neapmierinājumu; arī dzejas avoti neapsīkst, un

intuīcija un iedzimtā nojauta atkal un atkal dzejniekus lielākā vai mazāka

mērā tuvina īstai dzejai. Bet ja viens, otrs, trešs dzejnieks kā atsevišķi indi-

vidi var ātrāk nostaigāt atdzimšanas ceļu, tad plašas lasītāju masas seko

iegūtam inercijas spēkam. Tā rodas plaisas starp viņām un atsevišķiem
īstiem radošiem māksliniekiem un dzejniekiem, kas savukārt rada pēdējo

traģēdijas, jo strādāt bez atbalsta ir grūti.

Tagad, nostājoties uz augšā noskaidrotā viedokļa, mēģināsim tuvoties

jau minētiem mūsu dzejniekiem un dzejniecēm.

Aspazija ar savu dzeju un raksturu pieder mūsu aukainajām vētras

un dziņu laikmetam. Ar savu skaļi romantisko dzeju iemantodama lielu po-

pularitāti, viņa ieņēma vienu no pirmām vietām mūsu lirikā. Viņas dzejas
izveidojās mūsu impresionisma krāšņākajos ziedu laikos uz šī impresionisma
pamatiem. Romantika un impresionisms ir Aspazijas dzejas stūrakmeņi. Vē-

traina, kāda viņa bija, tā lauza ceļu savai īpatnībai, daudz nerūpējoties par

dzejas izteiksmes līdzekļu padziļināšanu: viņas raujošā iedvesme uzplauka

krāšņos trauslos ziedos. Te idilliskas, te romantiskas gleznas, salīdzinājumi,

viegls, vaļīgi celts pants, spilgta fantāzija bija viņas dzejas ieroči. Visaizrau-

jošāk Aspazijas iedvesme plūda viņas pirmajos dzejoļu krājumos, sevišķi «Sar-
kanās puķēs". Bet ar laiku, ja ne šīs iedvesmes spēks, tad viņas svaigums sāk

zust; tālab jāpadziļina arī pati dzejas māksla. Bet Aspazija, laikmetisku ideju
aizrauta, visu vērību piegrieza sava pasaules uzskata izveidošanai. Viņa gāja
piepildīt sevi. Tālab arī jaunākais viņas dzejoļu krājums — kā tos apzīmē
pati dzejniece — rudens dzejoļi «Asteru laikā" lasītāju var interesēt ne tik

daudz ar jauniem dzejas izteiksmes līdzekļiem vai veco padziļināšanu, viņi ir

tie paši agrākie —
kā ar savu idejisko saturu. Lasot jauno krājumu, atveras

dzejnieces dzīves rudens traģika un jaunās atziņas. „Jo klusāk noasiņo viņai
sirds, jo_ zemes kaislībām tālākas un mirdzošākas atziņas to veda pāri par

balto_ mēnesi", kur Nirvāna. Ar interesi var iedziļināties dzejnieces jaunās
atziņas, pie kuram sīkāk pakavēties neatļauj šī raksta apjoms. Pašas dzejas
ziņa krājums nevienāds: dzejnieces iedvesme ne arvienu spēj sekot viņas
fantāzijas lidojienam, un tad dzejas rindas kļūst nepārliecinošas, abstrakti
vizionaras un reizēm pat atstāj citu iespaidu, nekā domāts. Turpreti, kur fantā-

zija ar iedvesmi laimīgi savienojas, tur jaunā dzejoļu krājuma lapas puses

mums sniedz ar baudu lasāmus dzejoļus. Pie labākiem pieskaitāmi „Polāra
ainava", «Pārgājis negaiss", «Norimis vējš", «Bez izejas", «Lepnuma ledus",
«Veļu aboli",_ «Sāpju rotaļa", «Spēks", «Personība" un citi.

Ka cilvēks Ti r z m_a lietc, spriežot kā pēc viņas pirmā dzejoļu krā-
juma «Aizmirsta sirds'\_ ta pec viņas dzīves gājuma «Atziņu" 11. sējumā, ir ļoti
simpātiska: klusa, sava dvēseles dzīvē ļoti īsta un tīra, pienākuma apziņas
pilna, ar dzimteni dziļi mīlošu un cietējus žēlojošu sirdi. Ar sāpēm dzejniece
vero musu laiku, kas ir tik tais visam šīm īpašībām, un ar sava dzejoļu krā-
juma virsrakstu atgādina, ka cilvēki aizmirsuši sirdi. Bet laikmets un visa
apkaime, kurā veidojās dzejniece, bija aizmirsis pašu dzeju. Pašas dzejas
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jautājumi jau aprādītā virzienā tureiz nesaistīja ne sabiedrības, nedz arī lie-

lākās daļas dzejnieku uzmanību. Arī Tirzmalietes nē. Klusa, nepretencioza

viņa klausījās savā sirdsbalsī un pantmēru saistītā valodā un rindās pieskā-
rās visam, kas ieslīdēja tās redzes aplokā. Bet vai te ir jau arī dzeja? Vai

viss dzejnieces pieredzētais un izjustais sāk arī kristalizēties dzejas dzidros

mirdzošos dārgakmeņos — pantos? Vēl nē. Dzejniece tikai apraksta, rak-

sturo, izjūt. Dzejas uguns visam tam vēl nespīd cauri. Dzejas varbūtības ir

jūtamas, bet vai dzejniece vēlēsies un pratīs savu kluso un īsto jūtu pasauli

pārvērst arī tīrā dzejā?

Arī Kārlis Štrāls izgāja puslīdz no tās pašas pasaules kā Tirzma-

liete, un viņa pirmais un vienīgais dzejoju krājums «Zirnekļa tīklā" ar viņa —

kā pats autors raksturo — stomīgo valodu vēl noteikti nesolīja, ka no viņa
izveidosies tas dzejnieks, kas runā uz mums tikko iznākušajā 18 loksnes bie-

zajā dzejoļu krājumā „Zemes elpa". Lai gan jau pirmajā minētā grāmatā reti

atsevišķi dzejoli un atsevišķas vietas lika nojaust tās varbūtības, kas slēpjas

autorā kā dzejniekā, tak visā pilnībā viņas atveras mums tikai tagad, kur

Kārlim Štrālam jau ir aiz muguras 25 darbības gadi rakstniecības laukā.

Savu attīstības gaitu no agrākā līdz tagadējam dzejniekam autors skaisti

raksturo sonetā «Laborātorija" Viņš saka, ka sākumā īstās zelta dzejas vidū
tas bijis kā ogle; tad izvēlējies, bet vēl arvienu jutis asu smeldzi. Tak viņu

veidojošais meistars nav snaudis, un izkvēlojusi ogle tika dzelzī sažņaugta

un izkausēta. Beigu rindas sonetām skan:

Bet forma sacietēs un atvērsies kā zvans,

Un laistīšos es dailes vaiņagā —

Starp lauru lapām raudošs diamants.

Un tiešām, tumši kvēlojoša ogje pārvērtusies mirdzošā dārgakmenī, un

stomīgā valoda „Zemes elpā" jau plūst kā melodisks, labi veidots pants. To-

mēr 18 loksnes biezais dzejoļu krājums nav vienāds: pirmā puse, kurā pār-
svarā agrāko gadu dzejoļi, ir vājāka par otro. Bet sākot ar nodaļu «Dvēseles
atmoda", jau katra lapas puse jūtams ne tikai īsts īpatnējs dzejnieks, bet arī

meistara roka. Kārlis Štrāls savā attīstības gaitā ir uztaustījis pareizo ceļu,
un veidodams savu domu un jūtu pasauli, pareizi sapratis, ka vienīgi dzejas
pašvērtības dzejā var šo pasauli darīt mūžīgu. Tāpēc arī autora vērtīgie
panākumi

Pāvils Rozītis var jau atskatīties uz bagātu pagātni dzejas laukā.

Pec pirmiem diviem vel problemātiskiem dzejoļu krājumiem Pāvila Rozīša
dzejā jau drīzi sak nokontureties kā dzejnieka īpatnība, tā viņa spējas. Pil-

nīgi viņas lasītajiem kļūst aplaužamas., kad parādās viņa lielais dze-
joļu krājums «Zobens un lilija". Autora attiecības pret tīras dzejas uzdevu-
miem raksturo jau tas, ka šajā krājumā mēs atrodam paraugus gandrīz visām

pazīstamām dzejas formām, beidzot ar visgrūtākām. Izlasot jauno dzejoļu
krājumu «Pie akas", jānāk pie slēdziena, ka autora ēvolūcija notikusi ne tik

daudz mākslinieka, cik autora personībās izveidošanās plāksnē. Autora sma-

gie dzīves pārbaudījumi, viņa asā skeptiskā prāta un gribas atbildes uz šiem

pārdzīvojumiem, jaunu jūtu un laimes pamošanās atspoguļojas pa lielākai daļai
vai nu garās aleksandrinieša vai īsās četr- un trīspēdu jamba un trochaja rin-

dās. Viegls un raujošs_ dzejas plūdums, panta asā noteiktība liecina, ka autors

ir īsts dzejnieks. Tomēr jāsaka arī, ka vietām, kaut arī ne visai bieži, zināma

nevērība pret iekšējo formu — vai tai par iemeslu būtu paļaušanās uz savu

meistara roku, vai autors galveno vērību būtu piegriezis pašiem pārdzīvoju-
miem — rada dažos pantos zināmu neskaidrību. Varbūt arī mūsu pēdējo gadu
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tendence, novērsties no tīrās mākslas jautājumiem, še būtu spēlējusi kādu

lomu? Ja arī tā, būtu jādomā, ka šai parādībai ir epizodisks raksturs, jo au-

toram kā dzejniekam pēc viņa garīgās uzbūves savā rakstnieka darbībā jā-

balstās galvenā kārtā uz tīrās dzejas elementiem. Lirikas grāmata „Pie akas"

pieskaitāma pie redzamākām pēdējā laikā iznākušām mūsu rakstniecībā.

Vislielākos panākumus dzejas pašvērtību izcelšanā ir ieguvis Edvarts

Virza, kam nesen iznākuši klajā izlasīti dzejoli „Lauku balsis". Jau no

paša pirmā dzejoļu krājuma «Biķeris" līdz pēdējam „Skaidrība" šīs dzejas

pašvērtības ir viņa vērības degpunktā. Jūtas, domas, idejas, pār- un piedzīvo-

jumi, daba, novērojumi, fantāzija un dzīve, — viss viņam ir tikai dažāda un

daudzkrāsaina viela dzejoļu veidošanai. Tāpēc arī viņa panākumi ir brīnišķī-

gākie, tāpēc arī viņa lirikas zvaigzne spīd tik spoži. Krājumā „Lauku balsis"

izlasīti dzejoļi, kam ir ciešāks vai attālāks sakars ar laukiem, un tomēr viņš

diezgan dziļi un plaši ļauj ieskatīties kā dzejnieka īpatnībā, tā arī apjaust viņa

dzejas raksturīgākās īpašības, ļauj ieklausīties viņa plastiski lokanajā, dzejiskā

valgmē, putojošā te maigi, te patētiski skanīgā pantā un redzēt panta izbūves

dažādību, te cēlo vienkāršību, te baroka greznību.

Revolucionāri un patētiski skaļš savos divos krājumos „Ēzelis, mūks.

Eiropa" un „Ūtopija" ir Andrējs Kurcijs. Pirmajā no tiem, demon-

strēdams pret „visu muļķību liktenīgo, sakrauto klasiskā pantā" —
tas raksta

brīvā pantmēra bezatskaņu rindās, kas bieži nav garākas par vienu vai di-

viem vārdiem. Turpreti otrā krājumā „Utopija" lielākā dzejoļu daļa rakstīta

ar atskaņām, un mēs viņā atrodam pat tik stingru un klasisku formu kā ter-

cines, gan ietvertu nevis klasiskajā 5-pēdu jambā, bet neklasiskajā brīvajā

pantmērā. Šajā krājumā izskan romantiskas ilgas pēc ūtopijas modernā iz-

pratnē, jeb tūkstošgadu miera valsts virs zemes agrāko reliģisko karotāju
mutē. Andrējs Kurcijs pieskaitāms pie mūsu dzejnieku-romantiķu grupas, kas

lauž mūsu, kaut arī ne visai dziļi iesakņojušās, bet tomēr nodibinājušās kla-

siskās dzejas principus. Tikai Andreja Kurcija romantisma toņu kārta skan

skarbāk un moderni-ciniskāk.

Jauno dzejas žurnāla ,,J a u n o L i r a" redaktors A. Čaks uzskata par

žurnāla pienākumu novērst „nīkulību latviešu literātūrā".Tas viegli panākams,
jo tādas nīkulības nemaz nav, par ko liecina mūsu bagātā lirikas raža vien. Bet

ja arī visjaunākā mūsu paaudze ar „lirikas jaunumiem" (!) — labāk butu iz-

vairīties no šāda veikalnieku reklāmas vārda — grib nākt talkā, tad to var

tikai apsveikt, jo „Jauno Lirā" ir labi mūzikāli un izjusti nanti. Par atse-
višķiem dzejniekiem spriest vēl grūti. V. Dambergs.

Arnis. Andreja Salgala dzīve un nāve

Romāns. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.

Arņa romāns „Andrēja Salgala dzīve un nāve" ir īpatnējs mūsu jaunākā
rakstniecība un dziļi raksturīgs autoram. Tas nav romāns parastā nozīmē,
bet musu tautas vēstures vissāpīgāko laikmetu chronika, kam cauri iet savā

sāpju gājienā romāna varonis; — intelligents, revolūcionārs un nacionā-
lists.

Šis romāns_ varēja rastie_s tikai mūsu dienās, kad Latvijas intelligentu un

brīvības sapņotaiu mērķi realizējušies, novedot revolūcionārus un cīnītājus
pie tautas neatkarības, bet,_ par nožēlošanu, arī pie_ atziņas, ka tauta kritusi
izmantotāju veikalnieku rokas, kas savāc revolucionāru cietēju un trimdinieku
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ideju augļus. Bet pašiem cīnītājiem ir jāpaliek par šo izmantotāju un liekulīgu
frāžu varoņu kalpiem.

Romāna autors nav safantazējis drausmīgos notikumus attiecībā uz musu

dzīvi. Tā_ ir kaila patiesība un dziļi sāpīga savā parādībā. No šī viedokļa
Arna romānu var apzīmēt par latviešu idejiska tautas cīnītāja

sāpju romā nu, jo izsekojot Salgala gaitām un aizverot grāmatu, dvēselē

paliek dziļas, smagas sajūtas un līdz ar to kaut kāds sāpīgs lepnums un iro-

nisks smīns par tagadnes «varoņiem". Protams, to nesajutīs tie, kas izman-

tojuši savai mantas un varas kārei revolūcionāro cīrlītāju ieguvumus. Šie ļau-
dis parasti nevar sajust neko citu vairāk, kā rūpes par saviem uzņēmumiem,
aizdevumiem un zaudētiem ministru portfeļiem. Bet patiesai latviešu intelli-

gencei, kas vēl arvien sapņo par dzīves un kultūras pilnību nākotnē, romāns

aizkustinās senas sāpīgas atmiņas no pagātnes un dziļu skumīgu sašutumu par

šīs dienas dzīves meliem un tukšumu.

Kāds franču romantiķis saka, ka romāns ir visīstāks un interesantāks

tad, kad tas ir autobiogrāfisks. Ja tā, tad Arņa romāns jāpieskaita

pie saistošīkiem, jo tur ir ne tikai autora autobiogrāfija, bet arī daudzu cīnī-

tāju un ideālistu biogrāfija, no kuras uzzied sāpes, kā meln-

sarkanas skumju pilnas rozes, —- lai liektos pie salauztā un izmocītā cī-

nītāja kapa. Jo tālāk viņam vairs nav ko darīt mūsdienās. Tālāk dzīvos tie,

kas nav savus spēkus izšķieduši cīņās, bet saglabājuši tos «vēlākām" lietām —

mantas saraušanai.

Romāns iesākas ar simboJistiski zīmēto ieskaņu «Apsmietā varoņteika",

kur naīvi zēni grib atsvabināt «princesi", kas tāda nemaz nav. Un tālāk visu,

kas romānā notiek, sevišķi pie epiloga, varētu apzīmēt par apsmieto varoņ-

teiku._ Romāna varonis Andrējs Salgals iesāk kā 1905. gada nacionālists-

revolūcionārs, kas cīnās pret soda ekspedīcijām ar ieročiem, nevis tikai ar

gļēviem vārdiem. Viņš tiek arestēts, notiesāts, zaudē savu līgavu un drau-

gus un tiek izsūtīts nometināšanai uz tālāku Sibirijas kaktu. Drausmīgs ir

tēlojums par cietumu un izsūtīšanu. Dzīvos un stipros vilcienos uzmests

ceturtais stāsts — «Sejas sniegputeņos", kur latviešu intelligents dzīvo kopā

ar Sibirijas klaidoņiem. No turienes viņu atbrīvo revolūcija, un pārnācis
dzimtenē, viņš pārdzīvo Latvijas posta gadus, tautas Golgātu, kad viens aiz

otra pārstaigā zemi krievu laupītāji, vācieši un komflnisti.

Un kad beidzot, kā partizāns karodams ar Latvijas ienaidniekiem un

zaudējis veselību, viņš pēc kaujām nonāk Rīgā, viņu tur gandrīz neviens ne-

pazīst. Viņam nav pat nodarbošanās. To negrib labprāt redzēt savā vidū

ne ministri, ne direktori, un kad beidzot viņš tomēr dabū vietu ministrijā, tad

tiek izmantots viņa paraksts, lai citi varētu taisīt veikalus un blēdības. Kad

viņš šo lietu grib nodot prokuroram, tas prasa «dokumentāriskus pierādīju-
mus". Arī sociālistiskais lideris negrib apkarot šos tumšos veikalus, jo viņam
esot «labas attiecības" jāuztur ar pilsoniskām grupām. Un vispēdīgi, kad Sal-

galu nežēlīgi un ciniski krāpj sieviete, kuru tas mīl, viņam atliek vairs tikai

nāve. Zīmīgs ir epilogs, kur kada skaista dāma pēc Salgala apglabāšanas
saka savam kavalierim:

«Salgals?... Man liekas, ka arī es viņu pazinu. Tāds... drusku
nenormāls cilvēks, — vai nē?"

Par Salgalu_ mūsu_ gudrie politiskie veikalnieki teiks droši vien tāpat.
Kas ir šais dienas ideālists, cīnītājs? «Nenormāls celvēks", salīdzinot ar

mūslaiku karjeristiem, kas saglabājuši savus spēkus cīņu laikos aizmugurē,
tagad ar stipriem elkoņiem nosit pie zemes katru sapņotāju un uz tautas rē-

ķina bauda dzīvi.
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Tāds ir Arna romāna sāpīgais saturs. Ar savu kluso neuzkrītošo stāstu
autors paver priekškaru un parāda mums ideālista cīnītāja likteni. Un tad

noskan Salgala nāves brīdī kada balss mūžīgā tumsā:
„Ej, tu esi izredzēts iet mūžīgās nemirstības sāpju ceļu."
Šis vārds ir romāna ekstrakts, visa viņa būtība un arī — kritika. Tā

tas ir bijis un ta bus. Tas ir cīnītajā ceļš...
Arnis savā_ romānā galveno vērību piegriež stāstīšanai, tāpēc iz-

teiksme, stils stāv otrā plāna. Tomēr tam netrūkst savas īpatnības, kur ap-

rautos vārdos gul liels saturs. Romāna uzbūvi mazliet traucē dažas epizodes,
kam mazāk sakara ar Salgala dzīves mērķi. Bet izlasīt romānu var ar in-
teresi, un domājams, ka tas, kā mūsu vēstures chronika un autora autobiogrā-
fisks uzzīmējums, atradīs daudzus lasītājus.

Kārlis Zariņš. Pelnu viesulis

Romāns. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.

Jaunā grāmata ir viena no Kārla Zariņa ievērojamākām. Autors nāk
mums pretī tāds, kadu viņu jau pazīstam: reālists, psiehologs, nopietnais, ne-

aistetizejošais stilists. kura ritmiskie teikumi sakopoti no ņrotokoliskiem, pa-
sausiem vārdiem. Veikli, dokumentāriski vietu apraksti, daudz dialogu, per-
sonāži visi radinieki jau zināmiem Zariņa cilvēkiem: reālos pēckara apstākļos
tvertiem, ar slavisku piegaršu «bijušiem", bezizejas, vidusmēra, fizioloģiskiem
vai pussapņotājiem varoņiem.

Kā var redzēt, romāns sākumā domāts kā sabiedriski-idejiska demon-
strācija, ka protests, nosodījums, ka laikmeta rezimē. Ne par velti, kad
«Pelnus" ispieda «Ritumā", viņiem bija likts motto no kāda liela krievu
autora citāts, kas izskanēja apmēram šādā frāzē: «Kungi, un kad nu pie-
nāk tads stāvoklis, kad tiešam nav vairs kur iet?" Romāns tā tad būtu slē-
dziens par lielo apstāju., apsikuma laiku, par dēmokratijas reakciju, par na-

cionālo un sabiedrisko ideālu strupceļu. Arī tagadējā veidojumā, pamatīgi
pārstrādāta, romāna daudz kritikas par sabiedrību. Bet tā izteikta tikai va-

roņu sarunās, bieži un dzēlīgi.
Zariņš nav tas liela vēriena tēraudcietais reālists, kas spētu šādu kri-

tiku izlikt notikumu un raksturu konsekventā un kailā analīzē. Kaut kāds
dēkains un patumšs, liktenīgs romantisms ir šī autora galvā, un tas liek vi-

ņam apmaldīties raksturu un notikumu_ dīvainos sintezējumos. Zariņš tā iedzī-
vojas rakstura un viņa varbūtībās, ka viņš pats nezina, kas no
fabulas iznāks. Protams, autora projektētais sabiedrisko parādību uzska-
tamais iztirzājums reizēm tapec paliek nerādīts.

Bet uzticīga_ nodošanās tīri cilvēciskam un tīri mākslinieciskam
— Zari-

ņam daudzreiz nak par labu.

Romāna centrālā problēma tagad ir Dambju ģimenes konflikts, un tas
nav jānožēlo. Tūlīt redzam starpību starp tādu reālistu, kāds ir Andrējs
Upitis, un starp Kārli Zariņu. Kamēr Upītis būtu devis nežēlīgus un pielī-
pošus epitetus Dambim, viņu iznīcinājis jau ar ārienes aprakstu vien, bet
iekšējo pasauli attēlotu diezgan nabadzīgi un tā pašu Dambi dotu jau varbūt
neticami nabadzīgu, tikmēr Zariņš gan parāda, ka Dambis ir kulaks, naftas
konsulants un robusts parvenijs, bet līdz ar to svarīgākos momentos padara
viņu cilvēcīgi tuvu un īstu._ Tāpat par Dambja kundzes bagāto dvēseles
problemātiku var tikai priecāties. Gan te klāt ir arī Zariņa raksturīgais trū-
kums: viņš nedod galīgu un skaidru atbildi uz šo problēmatiku. Kamdēļ
Dambja kundze pamet savu vīru un dodas riskantos uzdzīvojumos? Lai dc-
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Oļģerts Liepinš.

monstrētu sieviešu līdztiesības vīriešiem? Lai protestētu pret vīra pāre-
stībām un netikumību? No kam viņas sturgivīgais uztraukuma? Viņi taču

nemīl Gundarvalku un vēl mazāk Jubeju.

Beidzot, pašas beigas romānam, kā parasts, ir sliktas. Nopelnu vaiņa-
gotais rakstnieks man piedos šo vaļsirdīgo izteicienu, bet tā ir Zariņa rak-

sturīgā īpašība, ka pašu beigu puanti savos sacerējumos viņš reti prot izvē-

lēties. Kam bij vajadzīgs pēdējais teikums: «Toties Gundarvalks, kā par brī-

numu, sadraudzējās ar Leinazaru, ar kuru tam galu galā izrādījās radniecīgi
uzskati par dzīvi un cilvēkiem, par visu, kas notika ap viņiem." Liriskā

dvēselē Gundarvalks nav nekāds rads kramagalvai Leinazaram, un viņu sa-

draudzēšanos varētu pierādīt tikai jaunā romānā.

«Pelnu viesulim" ir ievērojamas konstrukcijas vērtības. Romānam iz-

nāk simetriska uzbūve caur lūzumu vidū, Dambja kundzes augstāko dzīves

prieku pļrms vētras un bojā ejas. Vispār, jūtoņas, garastāvokļi, pārdzīvojumi
kontrastēti un savienoti mērkapzinīgi, sevišķi uz beigām. Ir tādas intere-

santas psicholoģiskas vietas, kā 212. lpp., kur satriektajam Dambim sievas

pārkāpumā ir vairs tikai ziņkārības interese. Loti labu iespaidu atstāj noti-

kumu risinājums beigās, kur itkā uz katastrofu virzītās varoņu gaitas at-

mezglojas bez rezultāta un ar to dabū dzīves ticamības krāsu, lai pēc tam

par jaunu un galīgi samezglotos un sacirstos.

Tad ļoti meistarīgi pamatots ir Dambja konflikts ar mākslinieciskajiem
Krācumu un Gundarvalku uz Dambja sacerētās, labojamās lugas pamata.

Epizodes romānā ir tikai nedaudzas, ļoti plaši apstrādātas, visvairāk sa-

runās. Par šo plašumu Zariņu var apskaust, bet tomēr ar nedaudzām si-

tuācijām romāns atstāj itkā stāsta iespaidu. Būtu vēlama arī lielāka dažā-

dība darbības fonā, ne tikai izpriecas vietas vien. Tāļāk nebūtu par ļaunu

spilgtāks personu raksturojums. Bez Dambjiem paliek atmiņā vēl Gundar-

valks, Jēriņš, bet Jubejs un sevišķi Lainazars ir diezgan bāli.
Visumā kā labas prozas paraugs romāns atzīstams un ieteicams. Ka

Zariņš mūsu laiku cilvēku_ spējīgs veidotājs literātūrā, par to nav divu domu.

Esmu atzīmējis vairākas interesantas, ar sarkasmu un laikmeta kritiku

pilnas frāzes «Pelnu viesulī", bet tā kā par mūsu laika pabēdīgo «marku"
tāpat visi vienās domas, un daudzām parādībām galu galā nav pierādāmi
citi cēloņi, kā tie, ko min sabiedrībā, tad lai paliek viņas neminētas.

Mūžīgais ēmigrants

Rainis. Kasta ņ o 1 a. Pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Ar A. Pran-

des gleznu un zīmējumu attēliem. A. Gulbja apgādībā.
Ir vietas, kas dažu cilvēku dzīvē top par likteņa simboliem. Rainim tāda

ir Kastaņola, šis klusais, skaistais Šveices stūris ar brīnišķīgi dzidru gaisu,
karstu sauli, dievišķīgiem kalniem un dienvidnieciski krāšņu, bet ne pārmērīgu
floru. Vieta, kur 14 gadi nodzīvoti, ilgojoties pēc dzimtenes, ir kļuvusi par

otru dzimteni, uti tomēr nav īstā, vienīgā, pie kuras varētu justies dziļām
saknēm siets, tā tikai pagaidu apmetne, īsa atdusa, «trimdinieka sapnis starp

diviem ceļiem", kā pats Rainis saka. Lai cik skaista būtu šī zeme, lai cik dai-

ļas atmiņas tā modinātu, gars traucas tālāk, prom, uz citurieni, uz dzimteni.

Bet kur ir Raiņa dzimtene? Jau pirmajā trimdā, kad viņš rakstīja Tālās no-

skaņas, dīvains svešnieciskums dvesa no maigām, tik savādi caurspīdīgām

dzejias vārsmām, Un pats pēdējais vārds tai grāmatā skan:

«Bet augstāk, saulei pretī, gaita sniedz,
Un mūžos gala nav, kas gaitu liedz..."
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Jānis Veselis.

Rainis vienmēr izceļo gan laikā, gan telpā, viņš — mūžīgais ēmigrants,

mūžīgais trimdinieks, viņš visur jūtas mājās, tikai ne šinī zemē, ne šinī

laikā, ne tur, kur patlaban dzīvo. Visas viņa drāmas ir izceļojumi teiksmainā

pagātnē, visas _viņa dzejas pilnas ilgu pēc neesošas dzimtenes. Jāzeps, savu

brāļu pārdots Ēģiptes trimdā, aiziet beidzot nezināmībā, svešā tālē arī no šīs

otrās apmetnes. Traģēdijas noslēgums, kas likās tik nesaprotams un nesa-

prātīgs, dabū dziļāku simbolisku paša dzejnieka likteņa nozīmi. Indulis sapņo

par vienotu cilvēci, kur tautas saplūdīs kopā, viņš labprāt atdotu dzimteni šīs

augstākās dzimtenes labā. Antiņš ir svešnieks un trimdinieks starp saviem

mantkārīgiem brāļiem. Un tā lielākā vai mazākā mērā Visi Raiņa varoņi ir

savā apkārtnē svešnieki, un nekādas saknes tos nesien pie noteiktas zemes,

pie noteikta laika. No tam tas brīnišķīgais dzidrums, saulainais ēteriskums

Raiņa dzejā, ko nesatumšo dobju asiņu plūdi, zemes vilcīgās kairās sulas, bet
no tam arī zināms tēlu abstraktums, pirmbūtnīgāka spēka trūkums.

Pēc 15 gadiem svešuma Rainis atgriežas Latvijā, ar lielu godu saņemts,

priecīgs, ka atkal ir mājās. Vai viņš nenojauš, ka šī atgūtā dzimtene viņam
kjus par simtreiz sliktāku trimdu nekā bijušā svešniecība? Drīz tas sākas.
Korrupcija aug augumā; riebīga plēšanās ap amatiem, ap direktoruvietām, ma-

ziski ļaunprātīgi uzbrukumi un apvainojumi, neapdāvinātu vidējību uzvara

mākslas un politikas laukos dzen Raini projām no Latvijas. Rindās „par iz-
lūku braucienu jaunā dzīvē" skan sarūgtinājums, bažas par to, vai spēs vairs

atrast jaunu saulainu Kastaņolu, jaunu dzimteni. Nevar taču dzīvot neskai-

tāmus mūžus. Otrā izbraukumā viņš itkā samierinājies, nācis pie pēdējām at-

ziņām. Viņš runā par atjaunošanos. «Noslēgti ceļojumi un noslēgti ceļojumu
apraksti, — noslēgti, bet ne nobeigti." Tā tad vēl tālāk? Šur tur viņš pie-
min nākotnes sociālistisko valsti, bet es šaubos, vai, kad tā būtu iestājusies,
Rainis tur nejustos vēl svešāks, vēl vientuļāks; un tam būtu atkal jāizceļo.

Es šķirstu skaisti izdotās grāmatas lapas, lasu vieglas rindas, kurās Ka-
staņolas saulainais gaisa dzidrums tik tikko aizplīvuro smeldzošās zemapzi-
nīgās skumjas, un domāju par Raini:

Dvēsele, kas mūžīgi meklē savu dzimteni un nekur to neatrod.

Smilšu pīrādziņi

Ir jauks vasaras rīts. Ap lielu smilšu kaudzi pulciņš bērnu nodarbināti
ar lielišķu dzīru gatavošanu: tur ir klāti galdi, tur sacepts tortu un pīrāgu
bez sava gala. Kad viss gatavs, viņi aicina mūs uz mielastu. Bet par velti
vis tas nav. Mums jāsamaksā „nauda", un tad varam mieloties pēc sirds
patikas. To mes an visi darām, jo šais dzīrās ir katrai naudai pilns kurss.
Mes „ēdam" un slavējam, un visi ir laimīgi un apmierināti. Tad pēkšņa diso-
nance. Viens no onkuļiem, piekampis sava smilšu pīrāga pilnu muti, izsprauslā
to, spļaudīdamies: „Velns ar', ciknejauki sālīts! Ko jūs tādus sacepuši." Tas,
bez šaubām, sacīts, lai saceltu bērnos jautrību. Bet tie nesmejas. Tikai sa-
skatās ar tādu neveiklu smīnu, itkā jautādami cits citam: Vai tu to saproti?
Un temperamenta pilna Mildiņa. mazākā no visiem, piesit kāju pie zemes un

norāj onkuli: „Tu pats esi nejauks. Mēs tik tā, pa jokam, un tu no tiesas!" Un
pagriezusies pret saviem biedriem, viņa saka: „Viņš pa riktīgam ēd smiltis
ar zobiem. Tads muļķis!"

Neilgi pēc tam smilšu kaudze ir pārvērtusies celtnē ar vaļņiem, torņiem
un pilīm. Tajās atkal notiek kādas lieliškas lietas, kas mums jāiet apbrīnot.
«Tikai tu nenāc, tu nenāc!" Mildiņa krata atraidoši savu mazo dūrīti pret to
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onkuli, kas „no tiesas" gribēja apēst viņas cepto smilšu pīrādziņu. Tāds, kas

pielaikojis sava liela cilvēka mērogu bērnu fantāzijas pasaulei, ir izstumts no

viņu paradīzes.
Mūsu laikmets visu uzmanību ziedo dzīves virpusei, viņas ar katru

mirkli sadrūpošai čaulai. Mēs nedzīyojam vairs no gara, bet no sensācijas.
Un ik ar mirkli sensācijas kārei jāmeklē jauni upuri. Tā nu viņa arī saskatī-

jusi bērnu pasauli. Ir saradies daudz (o onkuļu, kas grib rādīt, kā var kost

zobiem smilšu pīrādziņus.
Bērna pasaule ir neizsmeļami bagāta. Bērns ir architekts, inženieris,

aviators v. t. t. Katru mirkli cits, katru mirkli radošs. Bet kā piekļūt šai

bagātībai, kā viņu praktiski izmantot? Sensācija to atrada. Lūk: bērns kā

mākslinieks. Bērna rakstiņi, bērna zīmējumi. Pēdējais jaunums!
Kas pirmais iesācis tos celt „saulītē", nevar zināt. Tas ir tāds pat, kā

tas, kas nejauši aizkustinājis sniega kamoliņu, no kura vēlāk izveidojās la-

vīna. Tagad, nerunājot nemaz par bērnu žurnāliem kā tādiem, parastos žur-

nālos lielu daļu lasāmās vielas saraksta bērni. Bērnu rakstiņus iespiež, atzī-

mējot, kur viņi un kas tie tādi, un tā paceļot jau to izcilus stāvoklī starp viņu

vecuma un skolas biedriem, bērnus fotografē, godalgo, dēvē atklāti par „mūsu

jaunajiem māksliniekiem", ar vārdu sakot, dara visu, lai izpostītu viņos pirmat-

nējo naīvitāti un priekšlaikus pārvērstu viņu neapzināto radīšanas prieku par

pāragri modinātas godkāres dzenuli.

Mūsu nelaime ir tā, ka neizdomājam lietas līdz galam, bet pa kaklu, pa

galvu traucamies, lai būtu pirmie. Un ja mums kāds jau aizsteidzies priekšā,
— tad dodamies pakaļ, nevērodami, vai nejaušais mērķis neaizved mūs nost

no tā, ko patiesi gribējām sasniegt. Nevar būt, ka vecāki un skolotāji ne-

gribētu labu, bet tuvākais viņus apžilbina, ka tie vairs nesaredz tālāko. Man

prātā kāds ekskursantu-skolnieku pulciņš sava skolotāja pavadībā, ar kuru

nejausi satikos un iepazinos. Bērni bij mīļi, jautri, nepiespiesti. Čaloja un

smējās. Tad skolotājs pasauca tuvu kādu meitenīti: «Redziet mūsu nākamo

Aspaziju. Lielišķus domu rakstus raksta." Visi uzreiz samulsa. Varbūt tas

viņiem bij pārsteigums, ko skolotājs teica. Bet apbrīnību tas viņos nesacēla.

Drīzāk izbrīnu pie lielākajiem, drīzāk zem apmulsuma slēpās itkā šaubas, vai

arī neapzināta skaudība, bet mazāko skolnieku atklātās sejiņās varēja lasīt

līdzīgu izteiksmi, kā kad Mildiņa brīnās par onkuli, kas kož smilšu pīrādziņā.
Visiem bij neveikli. Juta, ka bij izdarīta neizlabojama kļūda. Kādēļ skolotā-

jam tā vajadzēja teikt? Kam vajadzēja steigties urbināt vaļā pumpuru, kas —

varbūt — tikko bija aizmeties?

Para gadus vēlāk atnāk pie manis cita jauna skolniece. Viņa ir bez-

izejas stāvoklī, kā pati saka. Neesot pielaista savā skolā nemaz pie gala ek-

sāmeniem, jo visos priekšmetos, izņemot latviešu valodu, izrādījusi ļoti vājas
sekmes. „Bet man vienmēr visi stāstīja, ka man esot lielas dāvanas uz

rakstniecību," viņa saka. „Es tad arī uz to vien likos. Skolnieku žurnālu

vai viena pati pierakstīju. Daudzas burtnīcas man ir pilnas. Kur lai es tās

tagad lieku? Pasakait man, pie kā lai:v s ar viņām griežos, un cik par tādiem

darbiem maksā?" To es viņai nemācēju pateikt. „Ko nu lai tagad iesāku?"

viņa atgriezās atkal pie pirmā jautājuma. «Mācaities! Rakstniecība ir tāda

nodarbošanās, kas prasa' vislabākās sekmes visos priekšmetos."
„Mani skolnieki netaisa dzejas, bet mācās," man teica kāds rakstnieks,

kas reizē arī ir krietns paidagogs.

Zināmā attīstības laikmetā katrs bērns ir brīnumbērns. Un lai viņš tāds

ir. Lai viņš taisa aeroplānus, ceļ cietokšņus un skanstis, konstruē mašīnas,

raksta dzejas un stāstus, lai glezno, spēlē teātri un dzied operas. Bet lai
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A. Brigadere.

viņš to dara savā brīnumu pasaule, kuras vārtus sargāsimies patvarīgi uz-

lauzt par daudz agri.

„Es bildēt ein Talent sich m der Stille", saka lielais vācu dzejnieks, un

tas ir likums, kas piepildās visos laikos. Talants ir kautrs kā tikla mīlestība

un tikpat rets. Kur tas klusībā attīstās, tur tas nemaz neļaujas ierauties pār-

agrā atklātībā. Bet kur vecāki un audzinātāji, sakurinādami godkārību, to to-

mēr dara, tur viņi labākā gadījumā mazina viņa augšanas spējas (kā tas arī

notiek fiziskā ziņā ar pārpūlētu bērnu) un pilda žurnālus ar mazvērtīgu la-

sāmvielu. Kam tas var nākt par labu, ja ne diletantisma kultivēšanai?

Latviešu drāma ārzemes

Dažas nedēļas atpakaļ izrādīja Briseles Karaliskajā teātrī Blaumaņa

„No saldenās pudeles" Jūlija Vecozola tulkojumā. Patlaban (15., 16., 17. un

18. janv.) izrādīts Annas Brigaderes «Sprīdītis" — Margaretas Grossvaldes

tulkojumā ar titulu «Discontented Peter" — Londonas Internacionālā teātrī.

CITTAUTU RAKSTNIECĪBA

Pola Valerī dzeja un doma

Pols Sudē (Paul Souday)

No franču valodas tulkojis J. Sudrabkaļos

Pola Valerī darbu sarakstā paveroties, varētu domāt, ka tie sadalās

divās stingri nošķirtās katēgorijās: vienā pusē dzeja, V eco pantualbums.

Jaunā Parka Poēmas (Charmes); otrā esejas, Raibs krājums
(Variētē), Eupalīns, Vakars ar Testa kungu un citas... Ar tādu

paviršu skatu raudzītos grāmatnīcas pārdevējs vai arī bibliogrāfs, sastādī-

dams kartiņas katalogam.
Pols Valerī ir vispirmā un galvenā kārtā dzejnieks, liels dzejnieks. Un

vispār, ja kāds ir patiess dzejnieks, tad viņš ir tāds vispirmā kārtā. Daži

dzimuši prozaiķi gadījumos izmēģinājuši rakstīt dzeja. Lai arī viņi būtu bijuši
lieli prozaiķi, tas viņiem nekā nav varējis līdzēt: piemērs ir Šatobriāns.

Kad, nejauši, dzejnieki pieskaras prozai, viņi izkuļas cauri diezgan spīdoši:
kas iespēj lielāko, spēj ari mazāko. Bet viņu prozā atrodamas dzejas talanta
pēdas. Uzšķiriet Graciellu, Parīzes Dievmātes katedrāli. Uz-

šķiriet Dvēseli un deju, Eupalinu... Viņi mainās, bet neatsakās
no sava.

Gan jau daži no viņiem ir sacerējuši romānus — kas nepavisam nelīdzi-
nās profesionālo romānistu darbiem — taču kad dzejnieki nonāk pie prozas,

žanrs, kura viņus noved dabīgais slīpums, visbiežāk ir apcere, eseja. „Visi
lielie dzejnieki," ir sacījis Bodlērs, „dabīgi beigās kļūst kritiķi. Es nožēloju
dzejniekus, ko vada vienīgi instinkts; viņos es neredzu pilnības,"

Pols Valerī ir dziļš esejists, bet viņam šai gaitā ir priekšteči, Gēte un

Igo (apcere par Viljamu Šekspīru), Vinjī (kura Stelio, tāpat kā Vakars
ar Testa kungu, ir tikai eseja stāstoša formā), Lekonts dc Lils (kura
apceres par laikmetīgiiem dzejniekiem gluži pareizi apbrīnoja Brinetjērs).
Bodlērs, Edgars Po, Šellijs.
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Pols Valerī
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Pola Valerī darbi atšķiras no visiem pārējiem ar savu vienību un kopsa-

karību. Rafaelu un Graciellu Lamartīns izveidoja no savas personīgas

dzīves nejaušiem gadījumiem; Viņjī nebūtu uzr_akstījis_ Kar a verdzību

un cildenumu, ja nebūtu pats bijis kareivis; tāpat Igo Juras gaitnie-

kus, ja nebūtu bijis trimdinieks Džerseja un Gernsejā. Visi Valerī darbi iz-

riet no tiešas iekšējas nepieciešamības, visi pakļauti vienai loģiskai vadībai

un rada gandrīz pilnīgi saistītu sistēmu, gluži kā mūsu saules pasauli.
Vai gan maz būtu varējis būt citādi, ja jaupats pirmais Valerī princips,

kas formulēts Leonardo da Vinči sistēmas ievadā (1894), no-

liedz atstatumu, kādu iedomājas esam starp mākslu un zinātni, un uzsver

šīm divām, par atšķirīgām izdaudzinātām darba sfērām, dzijas kopīpašlbas.
Tikko ticis pāri savam divdesmitam gadam, Valerī jau iezīmējās par noteiktu
intellektuālistu. Tas viņš ir palicis savā_ slavas pilnajā brieduma laikā. 0!

jāiegaumē labi, ka viņš nav sauss racionālists. Pola Valerī poēmas apliecina

gan lielu intellektuālistu, bet viņa visstingrākās esejas liek atcerēties dzej-
nieku.

Jaunai Parkai ir kādas Teokrīta vai Andrē Šeņjē idilles svaigās

krāsas, kopā ar savādu stingrumu un vizmojumu, kas raksturo tikai Valerī,
un daži no viņas pieci simti pantiem, kuros nav neviena vāja, pieder pašiem
jaukākiem franču valodā. Var ļauties mierīgi apburties no šī lielā daiļuma un

nepārtrauktās melodijas, sekojot scenārijam (kas nemaz nav grūti atrisināms),
nerūpējoties par simbolu. Daži apveltījušiJ aun o Parku ar neskaidrības
slavu, ko tā pelna tikai zināmā mērā. Lielās līnijās tur saskatāms stāsts par

kaisles sagrābtu jaunavu. Bet reizē tā ir arī metafiziska poēma, un jaunā
Parka, acīm redzot, iemieso kādu platonisku ideju vai nenoteiktu Hegeļa
būtni. Šīs divējādās iztulkojumu iespējamības slēpjas pašā simbolisma būtībā,
un filosofiskā_dzeja no tām ilgi vēl nevarēs izvairīties, ja vien negribēs ieslī-

dēt didaktismā.

Vai Valerī ir pesimists? Protams, principā, un vairāk par citiem viņu
ir samulsinājis visas realības nepilnīgums, vienalga, pozitīvās vai pat trans-
cendetās. Juras kapsēta atzīst, vismaz teorētiski, eleātu doktrīnu,
kas maca, ka ir tikai viena vienīga un nemainīga Būtne, kurpretim visa dzīve,
visas pārvērtības un kustības ir tikai chimēras un smieklīgas illūzijas:

„Zēnon! Cruel Zēnon! Zēnon d'Elēe!

M'as tu percē dc cette fēche ailēe

Oui vibrē, vole, et qui ne vole pas!
Le son m'enfante et la flēche mc tue!"

Edvarta Virzas tulkojumā:
Tu, Zenon cietsirdīgais, vai tu arī mani!

Tā bulta spārnainā nu tagad caurdur manī,
Kas tikai trīsēt prot, bet projām neaizskrej
Un skaņa mani dzemdē, bulta nogalina.

Bet eleati pielūdza šo Vienīgo Būtni un noliedzatikai pārpaliekas (surplus).
Ebauche dun Serpent iet vel tālāk:

„Soleil! Soleil! Faute ēclatante!...
Tu gardes les coeurs dc connaitre
Oue l'univers nest qu'un dēfaut
Dans la puretē dv Non-Etre."

(Saule! Saule! Žilbinošā kļūda!... Tu neļauji sirdīm aptvert, ka pa-
saule ir tikai trūkums nebūtības skaidrībā.)

Ne jau_mums_ vienīgiem ir jāapzinās mūsu neesība. Visos gadījumos un

visas pakāpes nebūtība ir paraka par būtību un esība līdzinās bojāejai. Pretēji
svētā Anselma liecībai, ja Dievs ir augstāko pilnību sasniedzis, tad viņa nemaz
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nav. Pasaule eksistē, vismaz mūsu acīs: tas ir viņas trūkums un lāsts. Ide-

ālisms ir vienmēr pretojies viņai nožēlojamai, smagai un aprobežotai parādī-

bai, ko dēvē par esību. Savās robežās absolūtais ideālisms pieskaras filozo-

fiskam nihilismam.
Šīs ideoloģiskās rotaļas nepavisam nenoraida praktisku aktivitāti.

Le vent se lēve!... II faut tenter dc vivre!

Taisni otrādi, intellektuālisms, kas noved pie šīm transcendentam tēzēm

vai hipotēzēm, paliek par vienīgo drošo un auglīgo metodi divos lielajos pozi-
tīvās jomas dalījumos, kas saucas zinātne un māksla, kas nozīmē atzīt (con-

naītre) un veidot. Nav citas atskāršanas, atziņas, kā vien intellektuāla vai

racionālā, jo mistikā nav iespējami ne pierādījumi, ne pārbaude. Konstruktī-
vais intellektuālisms vienīgais ir spējīgs radīt aistētiskus darbus, kas sasniedz

savu mērķi, veidot taisnas celtnes un pastāvīgas civilizācijas, jo tās visas

ir lietas, pakļautas objektīviem nosacījumiem, kas apjaušami vienīgi ar prātu.

Bargais ideālists Tests klusi ieslēdzas savā vientuļā domā un atsakās pāriet

darbībā, kas vājina un pazemina. Tests ir ģeometriska robeža. Bet Eupalins
veido un liek pat atzīt Sokrātam mākslas pārākumu par tīro un vienkāršo

zinātni. Pilnību sasniedzis, pilnskanīgs cilvēks XVI. gadsimtenī bij Leonardo
da Vinči, atziņu varonis un liels mākslinieks. Mūsu dienās tāds ir matēmati-

ķis, filozofs un dzejnieks Pols Valerī.

Tulkotajā piezīmes.

Pols Valerī (Paul Valerv) ir dzimis 30. oktobrī 1871. gadā, Setā (Cette),
Ero (Hērault) departamentā, Dienvidfrancijā. Vina literārisko gaitu sākums

datējams ar 1890. gadu, kad Valerī iepazinies ar Pjēru Luisu (Pierre Louys).
Jaunā draudzība nostiprinājusies ātri un sekmīgi, un bijusi bagāta ar vēstu-

lēm. Luiss nodibinājis „gluži jaunu dzejnieku žurnālu", kas saucies C o nq v c

un kuram Valerī uzrakstījis vairākas dzejas. Mazliet vēlāk Valerī pāriet uz

dzīvi Parīzes tuvumā, kārodams sapazīties ar Hismansu un vēl vairāk ar Mal-

larmē, kura iepaids vina jaunības darbos arī skaidri sajūtams. Un tai pašā
laikā — Valerī pēkšņi pārstāj rakstīt dzejas, bet totiesu publicē dažus prozas

sacerējumus: leva dv Leonardo da Vinči metodē, kas 1895. gadā

parādās žurnālā Nouvelle Revue; Vakaru ar Testa kungu, kas

publicēts 1896. gadā žurnālā Centaure, un vēl pāris citu. Pa divi lāgi
viņš apmeklē Angliju, kur sapazīstas ar Viljamu Ernestu Henleju, Džordžu

Mereditu, Obriju Berdsleju. Un — literāriskā laukā apklust pats uz veseliem

20 gadiem. Tikai 1917. gadā parādās Valerī poēma Jaunā Parka, kurai
seko rinda citu dzeju, ari esejas. Apžilbinošā straujumā viņš paliek slavens

Francijā, tad Anglijā, Vācijā, Itālijā, Amerikā, un tagad jau parasti viņu dēve

godinošā «Eiropas intellektuālās izlases vadoņa" titulā. 1925i. gada ziemā

viņš apvelk zaļo, ar zeltu izšūto mundieri un ieņem vietu Franču Akadēmijā.
Žurnālu redaktori un grāmatu izdevēji ir laimīgi, ja var dabūt savās rokās
kādu rakstu, kas apzīmēts ar „Paul Valerv, dc l'Acadēmie Francaise". Valerī

darbu kopskaits ir jau arī tagad gluži respektējams, bet vinu koptilpums gan

diezgan sīks, jo lielais vairums ir plānas miniatūrgrāmatas. Visai raksturīgs
„valerisma" modei ir ari viņu bibliofilais aristokratisms. No visiem, tagad jau

kādiem 30 iespiestiem atsevišķiem izdevumiem tikai nedaudzi pieejami publi-
kai: Album dc vers anciens, kas iespiests 1150 eksemplāros, Cli ar-

mes (2325), Eupali no s (2448), Varietē (825), pašā pēdējā lajkā arī

Soirēe avec Monsieur Testē. (Bijuši, protams, visām grāmatām
vairāki izdevumi.) Visi pārējie izdevumi, grezni un rafinēti, domāti tikai pa-

saules bibliofiļu augstākai izlasei. Vesela rinda darbu izdota pavisam apro-

bežotā skaitā: 11, 12, 30, 40, 49, 100, 103, 120 — uz Holandes un Japānas pa-
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pīriem. Šai ziņā Valerī pats būtu_ pielīdzināms Testa kungam, kas katru

kustību, katru darbu uzskata par kļūdu, kas sabojā absolūtās, dzidrās Neesī-

bas saskanu. Šai līdzībai_ ar Testa kungu robus iegrauž pats Valerī, vina
otrinieks, no darbības nebūt neatsacīdamies, gluži priecīgs apsēzdamies aka-

dēmiķa atzveltnī. Šo Valerī divbūtību aplūko N. M. Bachķins, Parīzes krievu

žurnāla Zve no pagājušā gada decembra burtnīcā. Atskārtums, apjausme

nevar_ dot pamatojumu darbībai, nevar pārsniegt bezdibeni starp varbūtējo
un realizējamo. Valerī gudru prātu nemeklē pamatojumu un mudinājumu sevī,

bet gan arējos motīvos. („Dva obļika Valerī"). Te Bachķins liekas sanā-
kam, vismaz_pirmā acu uzmetienā,pretrunā ar francūzi Sudē.

_Literātura par Valerī vairāk simtkārtīgi pārsniedz vina paša sacerējumu
apmērus. Ar kadu senāku autoru tas butu gluži dabīgi, dīvaināk skietas ar

cilvēku, kas palicis slavens tikai 6—7 gadus atpakaļ. «Valerisms", no Eiropas
literariskas dzīves nomales lūkojoties, liekas esam zināmā mērā mode. Ne
pārak jaunas, ne pārak spilgtas dažas Valerī idejas nešķietas. Saista vinu
kompaktums. stingrība, uzticību jaunas Eiropas sociālās un politiskās, morā-

liskas un aistetiskas katastrofās un burzmas, rada Valerī gaišās domu bākas.
Dažkārt saltas liesmas, bet spodri apspīd ceļu, sniedz tālu ikdienai un laicībai
par i. Sevišķi vina ..dzejiskais racionālisms" saprotams Francijā. Atļaujamies
citēt dažas visai raksturīgas Morisa Martena di Gāra (Maurice Martin dv
Gard) rindas, kas parādījās pazīstamajā literāriskā nedēļas laikrakstā No v -

velle_s Littērairēs, tūliņ pec Valerī ievēlēšanas Akadēmijā. «Kas
īstenība ir musu Akadēmija? Tiešam, vina pavedina mani iedomāties Baznīcu;
vinā ir kas_ no Svēta Gara; vina uzglabā, bieži vien pat par spīti viņas lo-
cekļiem, musu prata, noteiktības, disciplīnas un arī jutības labākās tradicijas
Valerī vārds nozīme visasāko reakciju pret neskaidru jūsmu, nejaušībām un

nekontrolējamam tieksmēm, kas ir pretīgas mūsu rasei, lai arī reizi vai divas
reizes gadsimtenī, apmēram jau iepriekš nosakāmos laikos, tā pieļauj viņu
izpausmi." („Les Nouvelles Littēraires", 245. 1925.)

Literātūra par Valerī, kā jau teicām, ir ļoti plaša. Sevišķi atzīmējamas
butu divas grāmatas: Pola _Sudē (Paul Soudav: Paul Valerv. — Simon Kra,
Paris) un C ap i to1 c izdota grezna kollektīva monogrāfija, kurā reprezentēti
Benžamens Kremjē, Valerī Larbo, Frederiks Lefēvrs, Anrī Masiss, Emils
Borels, Renē Bualevs, Renē Fernandā, Fransiss dc Miomandrs, Anrī Rambo,
Andrē Russo, Pols Sude, kas visi apbrīno Valerī mākslu. Vina nedaudzo
pretinieku raksti jāmeklē pa žurnāliem un laikrakstiem.

Latviski par Valerī rakstījuši: šo piezīmju autors, rakstā par sešiem
franču dzejniekiem («Ritums", 10_. 1923.) un Dr. phil. Milda Paļevič-Bite kas
visai saistoši un plaši sava eseja Gara krize («Izglītības Ministrijas' Mē-
nešraksts", 7. 1926.) apskata Valerī līdzīga nosaukuma apceri (no krājuma
Varietē), no kuras fragmentu lasītāji atradīs šai pašā Daugavas burtnīcā
īsas piezīmes par Valerī (par viņa M. Testē) atrodamas arī «Burtnieka"'
1927. g. 12. burtnīca (B. Jirgensons).

Sude apcere ir viena nodala (12.) no augšā minētās grāmatas (pārdru-
kāta an Capitolea grāmata), ar dažiem īsinājumiem. La cimetiēre
marin ir viena no Valerī kritiķu biežāk citētām poēmām. Pretēji plaši
izplatītam uzskatam par franču dzejas reljefo uzskatāmību un caurspī-
dīgumu, Valerī, tāpat kā Stefans Mallarmē, ir bieži piesātināts grūti atšifrē-
jamam simbolu zīmēm, kas ietiecas tīri metafiziskā rakstībā, filozofijā Sudē
savā_ grāmata (28, lapas puse) par viņu raksta: „Jūras kapsētu veido
24 vārsmas, pa sešiem dekasillabiem (desmitpēdu pantiem) katrā visai pa-
reizas un līdzīgas viena otrai: Pols Valerī, tāpat kā viņa vadonis Mallarmē ne-
cenšas jaunināt metriku. Tur ir filozofiskas pārdomas jūras krastā, Parme-
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nida un Zenona garā, par Nemainīgo Būtni un ritošo dzīvi, kas galā nobeidzas,

pretēji eleātu*) panteismam, par labu šai sīkai mainu dzīvei, kas, varbūt, ir

tikai illuzija, bet kas ir mūsu vienīgā manta." Andrē Russo augšā minētā kol-

lektīva grāmata Juras kapsētas metriskai analizei veltījis atsevišķu

rakstu (Andre Rousseaux: Intelligence et musioue), atrazdams šai poēmā prāta
vispilnīgāko saskaņu ar mūziku. Par Valerī, gluži kā par visām asām, spilgtām
īpatnībām, var disputēt, bet arī mums nevar kaitēt iepazīšanās ar ievērojamu
intellektuālas mākslas pārstāvi. Šīs rindas, protams, var noderēt tikai mudi-

nājumam, aicinājumam.

Anri Massī. Rietumu aizstāvēšana

(Henri Massis. De/ense dc l'Occident)

Līdz pat lielajām pasaulēs karam Eiropas valstis jutās kā pasaules vai-

dinieces. Tikai mazu pretestību viņas sastapa savā koloniju politikā, kas

Āzijas tautām nesa Eiropas civilizācijas labumus un ļaunumus. Karš radikāli

pārmainīja šīs attiecības. Tikai no ārienes eiropejizētā Krievija caur lielnieku

uzvarām atgāja atpakaļ pie savām dabīgām iztekām, pie laikmeta pirms Pē-

tera Lielā reformām. No otras puses, arī Āzijas tautas sāka nākt pie lielākas

nacionālas pašapziņas, un liels nemiers ar eiropiešu rīcību izplatījās pa visu

Āziju, sākot no Ķīnas lielajām upēm un beidzot ar Bosforu. Ķīnā viņš izpau-
žas tagad vēl nebeigtos, pret eiropiešiem vērstos iekšējos karos, Indijā na-

cionālista Gandi pasīvā pretestībā angļiem, bet Persijā un Turcijā stipras na-

cionālas valsts varas nodibināšanā. Balstīdamies vienīgi uz turku zemnie-

kiem, Kemals pašā ne tik vien nodibināja apvienotu Turciju, bet pāriedams
uzbrukumā pret grieķiem, sakāva tos, piespiezdams pusotra miljona grieķu

atgriezties atpakaļ Grieķijā. Tā tad lielā vēsturiskā spēle Mazāzijā, ko iesāka

Maķedonijas Aleksandrs un turpināja romieši, un ko vēlāk atkārtoja krusta

karotāji, nobeidzās, vairāk kā pēc divi tūkstoši gadu ilgām cīņām, ar Āzijas
tautu uzvaru. Eiropieši tika izdzīti no senajām Trojas piekrastēm.

Bet blakus šīm politiskām pārvejdībām un uzvarām', notiekas neredzama

Āzijas ofensīve pret Eiropu. Tā ir Āzijas filozosisko, morālisko un reliģisko
ideju iespiešanās Eiropas gara dzīvē. Un tā kā ideju gājieni iet arvienu priekšā

karaspēku gājieniem, tad visi šie redzamie un jaužamie notikumi spiež eiro-

piešus ne tikai būt uzmanīgākiem pret Āziju, bet arī pašiem novērtēt savu

civilizācijas ceļa pareizību. Ņemot vērā visu augšā minēto, Eiropas izmeklē-

tākie gari nākuši pie slēdziena, ka Eiropas civilizācijas likteņi apdraudēti.

levērojamais franču domātājs Anri Massī par visām šīm lietām sarakstī-

jis grāmatu ~Rietumu aizstāvēšana", kurā aplūkoti visi šie tagadnes un nā-

kotnes problēmi. Vispirms viņš aizrāda, ka Eiropa pati vainīga pie tā stā-

vokļa, kurā viņa nonākusi. Ka Eiropas tagadējā civilizācija iet nepareizu
ceļu, to jau priekš kara paredzēja daži pravietiski gari. Šarls Morass savā

pazīstamā grāmatā „Kile un Tanšera", izteicas: «Cilvēce tagad ir daudz

mazāk apvienota, nekā ķeizara Titus laikā, kad visa pasaule atradās zem

vienas varas. Materiālie sasniegumi un satiksmes līdzekļi, kam pēc dēmo-

kratijas ideālogu domām vajadzēja prātus apvienot, tos vēl vairāk atdalīja

citu no cita. Matērija ir sadaloša, apvienot spēj tikai gars."

*) Eleāti
—

vieni no ievērojamākiempriekšsokratiskiem filozofiem, kas mācija pasaules
esības vienību un nemainību, būtības un daudzveidības niecīgumu. Galvenie eleātu skolas

pārstāvji ir Ksenofons, Parmenids, Zenons no Eleas, Meliss.
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Atsevišķos uzskatos saskaldītai Eiropas civilizācijai tagad uzbrūk, izlie-

tojot visus līdzekļus, kādi atrodas cilvēka gara rīcībā. Rietumu tautu uzde-

vums ir organizēt savu aizstāvēšanos.

Kādi tad ir tie spēki, kas viņu apdraud? Kādi ir viņu paņēmieni? Pa

kādiem ceļiem viņi virzās?

Autors Eiropas civilizāciju galvenā kārtā saprot kā latīnisko civilizāciju.

Analizēdams vācu filozofus, viņš vispirms vācu garā atrod āziātisma pazīmes

un Eiropas civilizācijai naidīgas tendences. Viņš sauc atmiņā laikmetu, kad

sāka nodibināties Vācijas valsts varenība un tā sāka izprast sevi pašu. Ne-

viens cits kā Fichte savās pazīstamās „Runās vācu tautai" ir sacījis: „Lai

raksturotu vāciešus, mums pietiktu, ja teiktu, ka viņu misija ir atjaunot to

sociālo kārtību, kāda nodibinājās vecajā Āzijā, un sagatavot jaunu laikmetu."

Neviena cita nācija, kā vienīgi vācieši ar saviem filozofiem, Šopenhaueru un

citiem, uzņēmuši budisma idejas. Šīs tieksmes uz Āziju, kas Vācijā bija sle-

penas pirms kara, pēc viņu sakaušanas_ parādās apzināti ar sevišķu spēku un

skaidrību. Vesela_ rinda ievērojamu vācu filozofu, politiķu un rakstnieku, ko

uzskata kā tagadējās Vācijas vadoņus, daudzkārtīgi uzsver, ka gaismai jā-
nāk no austrumiem. Pirmais to skaidri izsacījis vācu filozofs Spenglers savā

daudz pārrunātā_grāmatā par Rietumu zemju bojā iešanu. „Kultūru salīdzinošā

pētīšana mus maca, ka mēs pārdzīvosim tagad savu vecuma laikmetu. Lik-

teņa stunda ir situsi. Neizbēgams liktenis, pret kuru mums būtu velti cīnīties."

Viņam piebalso traģiskā nāvē mirušais Ratenaus: „Vakars nāk pār Eiropu.
Vairāk un vairāk mēs esam spiesti skatīties uz Austrumiem. Vāciešiem tas ir

dzīvības vai nāves jautājums." Milzīgu iespaidu uz vācu jaunatni guvis kāds

cits «savāds cilvēks". Baltijas vācietis grafs Kaizerlings, «gudrības skolas"

nodibinātājs, kas par sevi saka: «Mans garīgais dinamisms ir tik stiprs, ka nav

iespējams pamest viņu ilgāki par trim dienām.' Viņš nodomājis ne vairāk, ne

mazāk, kā glābt Rietumu civilizāciju un radīt jaunu cilvēci ar to gudrību, ko

viņš atradis Ķīnas un Indijas tekstos. Eiropas materiālistiskās zinātnes vietā

viņš grib likt Āzijas gudrību. Bet kaut gan viņš slavē «Āzijas garīgumu",

viņš tomēr ar milzīgu sajūsmu runā par Vācijas lielajiem industrijas vadoņiem.
Te viņš saprotas pilnīgi ar Mārtiņu Luteru, kas, ļoti dziļi izprazdams vācu īsto

būtību, sacīja: «Piešķiriet dzīvei zemi, bet doktrinai debesis.' Šī frāze rāda pil-

nīgu vācu dabas divkosību, izšķirību, ko viņi taisa starp tīro prātu un prak-
tisko prātu, kā tas redzams Kanta filozofijā.

Kur vēl, bez indiešu gudrajiem, vācu tautas garīgie vadoņi meklē sev

glābiņu un ceļa rādītāju? Tas ir krievu lielais romānists Dostojevskis. Vāci

novēršas no Ģētes, un viņu dzejnieks un kritiķis Hermanis Hesse saka: «Aplū-

kojiet tagadējo vācu dzeju, un jūs redzēsit, ka viņa pieslienas Dostojevskim.

Karamazova ideāls, vecais āziātiskais ideāls, top par vācu ideālu. Tā ir at-

griešanās pie Alma Mater, pie avotiem, pie Mātēm, kā saka Fausts. Runā-
dams par Dostojevska «Idiotu" un «Velniem", tas pats kritiķis piebilst: «Šīs
grāmatas mums atver jaunu ceļu. Mēs lasām tās, nevis gribēdami atgriezties
pie pirmatnēja dzīvnieka, pirmatnējiem dubļiem, bet lai atrastu sevī pašos
jaunas iespējamības, lidojumus un attīstības un uzņemtos jaunu radīšanu un

pasaules dalīšanu."

Tamlīdzīgā garā runā arī citi vācu filozofi, un klajāki par visiem Dr. Kur-

ciuss: «Vācu garam arvienu bijusi vajadzība ņemt atjaunojošus spēkus ārpus

sevis, pie tādiem svešiem elementiem, ar kuriem tie sajūt gara radniecību.

Kur šī tendence ir dzīva, tur viņa griežas pie Krievijas un vēl tālāki pie Ķīnas

un Indijas. Simpātijas, kas ir musu jaunatnes vienai daļai pret lieliniecismu,
ir tikai šīs tendences ārējs izpaudums. Vācu gars vairs neraugās ar interesi
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uz intelektuālajiem Rietumiem. Mes, vācieši, griežam visu vērību uz Austru-

miem un aziatiskam valstīm."

Tas pats Dr. Kurciuss redz visas preteškības, kādas Vācijai ir ar pārējo

Eiropu, tās klasiskajā audzināšanas sistēmā. Kamēr tā nebūs atmesta, kamēr

Francija un citas valstis atsauksies uz seno Grieķiju un Romu, Kurciuss ne-

cerē, ka Vācija varētu pilnīgi saprasties ar latīniskām valstīm.

Traģiskos brīžos top redzamas kā atsevišķa cilvēka, tā arī tautu pamat-

īpašības. Vēl vairāk nekā Vācija, Krievija parādās savās āziātiskās tieksmēs.

Divus gadu simteņus Krievija atradās zem Eiropas iespaida. Lielinieku

apvērsums nenozīmēja neko citu, kā Krievijas atgriešanos pie pirmavotiem, jo

ne Nikolaju 11. lielinieki nogalināja, bet Pēteri Lielo.
Krievu īsto dabu un lomu, ko viņi var spēlēt pie zināmiem apstākļiem,

paredzējuši daudzi Rietumeiropas rakstnieki un filozofi. Jau Russo un Bonalds

nojauta, ka Eiropa, spēku zaudējusi, viegli var kļūt par laupījumu Centrālās

Āzijas tautām.

Tādas domas 1870. g. izsaka arī Renāns.
Aziātiskas tendences jau sen darījušas iespaidu gandrīz uz visiem Krie-

vijas filozofiem un rakstniekiem. Krievu tautai nav vēsturisku piedzīvojumu.
Viņai trūkst savu vidus laiku, Eiropas tautu ilgās un strādīgās audzināšanas.

Neviens labāki par Čaadajevu nav izteicis savas nelaimīgās rases liktenī:

„Mēs esam nākuši pasaulē kā nelikumīgi bērni bez mantojuma, bez sakara ar

ļaudīm, kas dzīvoja virs zemes pirms mums. Tas, kas citiem ir paradums un

instinkts, mums jāiedzen galvā ar āmura sitieniem. Tās ir importa un imitā-

cijas kultūras dabīgās sekas. Mums nav dabīga progresa. Jaunas idejas aiz-

slauka vecās. Mēs augam lieli, bet mēs nenobriestam." To pašu apliecina

pazīstamais krievu publicists Hercens: ~Mēs esam vienā un tai pašā laikā

līķis un slepkava." Tā šie rakstnieki saprotas ar krievu slavofiliem, kas ir

tieši tagadējo „eirāziešu" priekšteči. Tā sevi dēvē tagadējo krievu ēmigrantu
viena daļa. kas laikmetu no Pētera Lielā reformām līdz revolūcijai uzskata

par nepareizu. Loti atklāti šīs domas izsaka kņazs Trubeckojs: „Mēs neesam

talantu nabagās Eiropas dēli. Viņa nav mūsu māte."

Redzams, ka šīs krievu aristokrāta domas pilnīgi saskan ar Ļeņina do-

mām. Atgriezt Krieviju atpakaļ pie pirmavotiem, tāda bij šī lielo Āzijas de-

spotu pēcteča galvenā doma: „Piegriezīsimies Āzijai. Mēs tiksim galā ar

Rietumiem ar Austrumu palīdzību."

Starp vācu intelligentu aprindām un krieviem pastāv ērmota gara radnie-

cība. Te atkal mums jāpiegriežas praktiskajam Dostojevskim, kas nojaudis

to naidīgo stāvokli, ko Vācija ieņem pret Rietumeiropas civilizāciju: „Ja vā-

cieši vēl nav izteikuši savu doktrinu un savu pašu ideālu, lai to liktu satrici-

nātā Romas ideāla vietā, tad es ceru, ka kādā dienā viņiem tas būs iespējams."

Ģermānisms un slavisms ir tie avoti, no kuriem pārtiek visi, kas saceļas

pret Rietumiem. Kāpēc Āzijas apustuļi — Gandi, Tagore, Okakura tiecas uz to,

kas Eiropas gara dzīvē ir vispostošākais? Tāpēc, ka viņi še sajūt vismazāko

pretīm turēšanos.

„Mūsu misija", saka indietis Ananda Kooromasvami, „nav atgriezties pie

mūsu vecā ideāla, bet atdzīvināt seno, snaudošo Āzijas vienību. Rietumu sa-

biedrības bēdīgie piemēri spiež mūs meklēt indiešu filozofijā, ķīniešu ētikā aug-

stākus slēdzienus. Eiropas tendences vācu filozofijā un krievu misticismā nāk

mums palīgā."
Bet kādā ziņā tad Āzijas filozofiskās un reliģiskās idejas_var Eiropu ap-

draudēt? Āzijā viss ir nenoteikti izplūdis, bez noteiktām līnijām. Visi ceļi še

pazūd bezgalībā, tas ir izplatījums bez gala un malas. Eiropas cilvēkam tāda
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Edvarts Virza

pasaules uztveršana ir pavisam sveša. Viņš pieradis pie jautājumu norobežo-

šanas, pie skaidru mērķu uzstādīšanas, pie pastāvīgas domu un darbības akti-

vitātes, un viņam nav šī nodalījuma starp ideālo un praktisko. Āzijai šādu

demarkācijas līniju nav. Daimons.kas tur viņu savā gūstā, sajaucis visu

kopā, kā milzīgā purvā, no kura kāpj saindēti tvaiki un miglainas reliģijas.
Un taisni reliģijā jūtama vislielākā izšķirība starp eiropieti un aziatu. Viņam

Dievs ir nesaptotams, nenojaušams, un šis mistiskais pesimisms viņu noved

pie bezspēcības, pie cilvēka morāliska un garīga sabrukuma. Kristīgajam

Dievs ir noteikta būtne — Radītājs; kamēr Ķīnas askētam vai indiešu brami-

nam personība nozīmē cilvēka krišanu, eiropietim personība ir mērķis, radī-

šanas augstākā virsotne. Formas nostādīšana pretī bezveidībai, vienība pretī
chaosam — tās ir robežas, kurās kustas Rietumeiropas doma. Komūnisms

un valdinieka patvaļība ir tās politiskas formas, kuras dzīvo Austrumu pasaule.
Ja nu metam skatu Eiropas garīgā dzīvē, tad paceļas jautājums, kā var

šīs āziātiskās idejas Eiropā iespiesties? Bez šaubām, viņām ir labvēlīga zeme,

ja viņas atrod zināmu atbalstu.

Kā visiem zināms, deviņpadsmitais gadusimtenis ir materiālistisko zinību

un dēmokratijas laiks. Sabiedrība domāja, ka viņa atrodas visu mīklu atmi-

nējumu priekšvakarā. Bet pamazām zinība sagrāva pati visus šos lētos ticē-

jumus, un mūsu dienās no visiem materiālistiskajiem ticējumiem nav nekas

pāri palicis. Sabiedrību nepārvalda vairs zinība, bet misticisms, ticēšana

dažādiem noslēpumainiem spēkiem* Tagad vairs ne pret materiālismu jākaro,

bet pret vaļā palaistu spirituālismu.

Eiropa pati sāk apšaubīt savus likumus, savas iestādes, un šajā bīstamā

atmosfērā viņai jāaizstāvas pret dažādu mistiķu uzbrukumiem, kas, izlietodami

šo garīgo krizi, taisās iezagties ar savām idejām mūsu garīgā dzīvē. Kas

Eiropu posta? Tā ir domu nesaskaņa un viņu sajukums, dažādas ticības

un pārliecības, daudzas morāles un dažādas audzināšanas sistēmas. Nav

pavēlošas patiesības, no kuras dvēsele varētu smelties savus spēkus.
Bet doktrīnās, kurās nav kopēja gara un vienojošas filozofijas, nav ari

nekādu līdzekļu pret to, kas posta valstis un atsevišķus cilvēkus", saka pazī-

stamais politiskais domātājs Šarls Morass.

Tik tālu Eiropas civilizācijas kritiķiem ir taisnība, ka viņa ir kļuvusi
stipri materiālistiska, no kā arī ceļas visas lielās nesakapās viņā, jo matērija
sadala, bet apvienot spēj tikai gars. Lai Eiropu padarītu garīgāku, grāmatas
autors grib Eiropu atgriezt atpakaļ pie trīspadsmitā gadu simteņa, pie kri-

stīgas civilizācijas klasiskā laikmeta, kad visus prātus apvienoja Akvinas Toma

filozofija. Un taisni mūsu dienās šis vidus laiku filozofs piedzīvo brīnišķīgu
augšāmcelšanos, un viņa sistēma top par vismodernāko filozofiju. Eiropas ap-
vienošanu zem vienas mācības, reliģijas atdzimšanu autors arī uzskata par

vienīgi iespējamo aizstāvēšanos pret Austrumu uzmācību.

Tādas ir šīs_ grāmatas galvenās idejas, kas saceļ ļoti lielas pārrunas
Vakareiropas prese.

Ārzemju žurnālu plauktos
Nouvelle Revue Frangaise

Mēnešraksts La Nouvelle Revue Frangaise, ko pēc asredzīgā
un domu bagātā kritiķa 2aka Rivjēra (Jacques Riviēre) nāves (1925) vada
2ans Polāns (Jean Paulhan), no paša sākuma ir sapulcinājis ap sevi ievēro-
jamākos Jaunas Francijas rakstniekus. Ar jaunas vārdu mēs še apzīmētu
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pagājušā gadsimteņa pēdējā desmita un mūsu ēras pirmā ceturkšņa Franciju.

Šīs Francijas slavenie rakstnieki ir jau briedumu sasnieguši, viņu idejas ir

noteiktas, stils no dažiem teikumiem uzminams. Daži (Baress, Prusts) jau

beiguši savas zemes gaitas, bet viņu domu iespaids risinās tālāk._ Šie divi,

tikko minētie, kopā aržidu un Valerī, kuru spalvas vēl pilnā rosme, ir patie-
sībā atstājuši pašu asāko iespaidu uz franču jaunās literāriskas paaudzes iz-

veidošanos. Protams, līdztekus un arī pretēji viņiem iedarbojušies vēl citi

iespaidi, kas atspoguļojumu rod citos izdevumos.

N. R. F. ir intellektuālās sabiedrības žurnāls, kas idejisko aristokratismu

prot savienot ar lokanību, zināmu spilgtumu, lāgiem — gan samērā reti — pat
kaislumu. Ne politiskie ekstrēmi (Action Francaise rojālisms un Hu-

man i t ē komūnisms), ne paši kreisākie, ekstravagantākie mākslinieciskie

izpaudumi tur neatrod vietas. Bet savukārt tas norobežojas arī no slaveniem,

bet tradicionāliem Žida laika biedriem (Fora, Reņjē) un loti labprāt saista jau-

nus rakstniekus. Tā N. R. F. ir kļuvis spogulis, kas rāda lielas franču sabie-

drības daļas garīgo seju. Ko var darīt, ja neskatoties uz visiem idejiski-aistē-
tiskiem Šteinacha mēģinājumiem, šī seja gludi noslīpētā sudraba plāksnē lā-

giem liekas drusku nogurusi? Viņas cildenums ir nenoliedzams.

Pagājušā gada pēdējās trīs burtnīcās ir vesela rinda interesantu darbu,

starp kuriem daži būtu vērts plašāku pārrunu. Un šī gada janvāra numurā

ir īsta N. R. F. augstmaņu parāde: Žils Romēns, Pols Morāns, Andrē Žids,
Pols Valerī, kuriem vēl pievienojamas mirušā Marsela Prusta vēstules. Ne-

noliedzami apdāvinātais jaunvācietis (arī jau mirušais) Francis Kafka šai

splendīdajā gailu sabiedrībā izliekas diezgan neveikls.

Žils Romēns (Jules Romains), dzejnieks, prozaikis, zinātnieks un drā-

matikis (kura Knokara Nacionālā Teātrī nebij pelnīto panākumu) ievada

burtnīcu ar garāku poēmas fragmentu Baltais cilvēks. Piecas lapas

vārsmu, ar pavisam retām atskaņām, ar asonancēm, ar simpātiskām domām,

humānitāru patosu, sulīgām gleznām, Romēna īpatnējā metrikā, kas mīl nevie-

nādības, Romēna īpatnējā reālisma un romantisma sajaukumā. Cik var spriest

no fragmenta, poēma zīmes dzejiskā aspektā baltās rases darba gaitas, no aiz-

vēstures miglainēm, Rietumu civilizācijas attīstības lokus. Tā kā viņu pavada

Romēna dzejai piemītošais_ optimisms, kas šoreiz dziļāks, pārliecinošāks, kā

parasti, tad Balto'cilvēku varētu uzlūkot zināmā mērā par Rietumu uz-

varas gaitu poēmu, pretstatā populārajiem Rietumu bojā ejas sludinājumiem.
Vai arī par nemitīga darba suminājumu. Mūžīgā rituma dziesmu. Romēns
dzird tūkstošiem tālu strādnieku solus, redz pirmatnējus kalnus un mežus.

„Ho! ho!" viņš dzird saucienu. „Ho! ho! tas ir tikai arāja sauciens, tur lejā,

viņa arkla lopiem; viens ho! gaišajam, viens ho! tumšajam. Tas ir pats mier-

mīlīgākais kliedziens pasaulē." Ciltis dodas uz priekšu, tālāk. „Vai te ir tikai

atpūtas vieta, vai jau tēvzeme?" Kā bulta, aizlido ik vārsmā jautājums: „Vai
te ir tikai atpūtas vieta, vai jau, jau tēvzeme? Vai varam būt gluži droši,
ka viņa gaida mūs, un ka šī taisni ir viņa pati?" Dažbrīd liekas: „Še mēs

varētu laimīgi būt, murmināja zāļu stiebru dvēsele. Lai tauta ietveras cieši

zemē, kā to dara saknes!" Bet gaitas nerimst, „līdz pēkšņi, kā avots zālē,
kāda tēvzeme." Baltais cilvēks, mūsu tēvs, kura mūžs skaita četrus tūksto-

šus gadus, apstājas pie zemnieka mājas. Nāc iekšā! Nav galva jānoliec, kā

senāk zaru saslietnī vai klinšu alā. Sprakst uguns, kas kādreiz pēkšņi pacē-

lās gaisā ka putns. „Tevs! mans senais tēvs! mana sirds sāk pukstēt gluži

neganti. Man tikojas raudāt, kad es uzlūkoju tevi. Tu esi visai līdzīgs kā-

dam, ko es esmu pazinis kādreiz. Smaidu, skatu, šo mutes saklāvumu, šo acu

niknumu, un tad arī šo acu nevainīgumu, tavu uzticību, kas seko dusmām, to

visu es saprotu. Tavas mokas, tavas senās mokas, tās nav mani pametušas
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nekad. Taisni viņas mani modina paša naktī. Ko! saka tavas zilās acis, vel

nav miera laiks, nav beigas? Vēl tālāk jādodas, vel jārod jauna tēvzeme?

Ak, tēvs! ko varam mēs zināt! Sirds negrib atbildēt. Šīs mokas, kas gūtas

no tevis, tās paliek mūžudien tumšas." Okeāns, vēji, buras, Rietumu aicinā-

jums. „Ho! Ho! Le sol devient mer. L'horizon devient nuēe. Le navire!

Le navire! It faut partir, Homme blanc/' Laiks doties ceļā Baltam cilvē-

kam... Fragments nobeidzas ar aprautas rindās, buru plandijienu staccato

dinamikā saskandētu

„
J ūr a s dziesmu.

Ho! roku sniedz! Ho! otru sniedz.

Jau mastu tauvās ķeras matrozis.

Ir bura līdzināma zirgam,
Kam jāmudina kalsnie sāni.

Ho! roku sniedz! Ho! otru sniedz.

Ar mums ir visas upes draugos.
Visniknā klausa savam vārdam.

Nu liecas rāma senā zeme.

Lūk, Reina, Temza, Rona, Māsa.

Ho! roku sniedz! Ho! otru sniedz,
Aiz mums nu slejas visi kalni!

Līkst līkstot vecpasaules grīda,
Tāds kuplums jaunu ķermeņu.

Ardievu, segām skautā zeme!

No jauna pagaist tavas klintis.

Lai būtu mums kāds saldums solīts

Un tēvu zeme skumjai dvēselei,

Un zelts, cik vien mēs redzam iztālēm,

Tu, augšā rājās matrozi,

Teic mums, ka Rietumi reiz klāt!

Ho! roku sniedz! Ho! otru sniedz."

Pols Valerī ir Romēna pretstats. No vienpadsmit dzejām prozā (kas da-

tētas ar 1922. gadu) N. R. F. janvāra burtnīcā, kas nosauktas Peti te s

textes ar apakštituli „graviru kommentāri", dažās pūkst kāda jautrāka,
mundrāka sirds, bet Testa kunga seja ik brīdi parādās vidū. Klavierēs

un dziedājumā dzejnieks ar izbrīnu vēro, kā pārveidojas «veselīgas un

spēcīgas rīkles izmantota gaisa būtība", kā tērauda stigu trīsoņa saviļņo grūt-
sirdību un maigumu. Kāds akords rada veselu filozofijas sistēmu. Tad

pēkšņi klausītāja iejaukšanās: «Kāda balss, mans bērns! — Jūs pavadāt brī-

nišķīgi, jaunkundzi" Visa teiksmainība sabrūk. Ekrānā viņš redz tikai
«vienmuļo dažādību". Un_raisās pazīstamie vārdi: ,J2s nekāroju vairs dzī-

vot, jo dzīve ir atkārtošanās. Nākotni es zinu no galvas." Pilnāka, kuplāka

skaņa ir Jaunai mātei. Kāda cita dzeja saucas

«Cilvēks, kas 1 i d o".

To, kas viņam nav iespējams, ko viņam noliedz paša daba, taisni to cil-

vēks ir mužudien iekarojis. Ļaunākais, ko viņš var iedomāties, ir tas, ka viņam
jāpaliek vienam un tam pašam. Tādēļ viņš apskauž zivis, kas jūtas tik brīvas

savās jūras rotaļās un tikpat viegli tīksminās pa viņas dziļumiem, kā tuvojas
līmenim.

Vēl daudz vairāk mums skauž būtnes, kas kustas gaisos, kur tās mums

liekas laimīgas esam. Viņu nepieciešamība ir mūsu iegriba. Viņu dzīves

neatvairāmais veids ir mūsu sapņu paraugs.
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Galu galā mēs taču esam paveikuši to, kas bijis darāms, lai līdzinātos

šiem lidojošiem zvēriem. Mēs esam radījuši mašīnas no koka un audekla, mēs

pakļaujam viņām gaisa strūklu, kas aiztrauc viņas tālu debesīs, un mēs iesnie-

dzamies pašā šķidrākā atmosfērā, augšpus visiem mākoņiem. Nāve lido mums

līdz. Vina seko mums saules gaismā, pārskrien jūras šaurumus, šķērso zemes

karti. Lepni vina noraugās uz Parīzi. Un tomēr, lai arī viņa būtu cik iedo-

mīga bijusi, cik apreibusi no savām lielām iespējamībām, patiesībā viņas no-

zīme ir sīka blakus šim cilvēkam, kas lido un kas viņu uzlūko par neko.
Šis nicinājums ir viņa kustības īstais noslēpums."

Romēns, tā sauktās ūnanimistu grupas dibinātājs, meklē kollektīvus ri-

tumus, sajūsmā slavina cilvēka drosmi un solidāritāti, viņa mīlas pilno sirdi,
mūžam jaunās pārvērtības. Valerī arī godina drosmi, bet godina viņā nici-

nāšanu un skepsi, atziņu, ka bailēm nav vietas, jo nekā nav ko zaudēt. Ro-
mēns tuvāks jauno sociālo pārvērtību sludinātājiem. Valerī pieder aristokrā-

tiskai intellektuālai izlasei. Romēns meklē jaunu formas dažādību, kopā ar

savu draugu, pagājušā gadā mirušo dzejnieku Žoržu Šennvjēru (Georges
Chenneviēre) viņš ir sacerējis savu versifikācijas mācību, kurā respektēti

galvenā kārtā jaunie dzejnieki, Valerī gandrīz verdzīgi pieturas pie vecām

formām, pie Malerba metriem. Arī tagad domā to pašu, ko 1891. gadā, kad

tas ir rakstījis Andrē Židam: «Metrika ir algebra, pants ir simmetrija." Ro-

mēna neatkarīgās garās un īsās rindas, kurās meklējama vienīgi iekšēja sim-

metrija, Valerī stingri saskaitītiem balsieniem svešas. Romēns un Valerī, —

katrs var izvēlties pa savai gaumei.

Vēl pelnītu pārrunas Pola Morāna (Paul Morand) stāsts Sirakūzas

(Savienotās Valstīs), kurās pusironiskā, pusfantastiskā veidā notēlota nēģeru
renesanse. Doktors Vambs, moderni izglītots Amerikas neģēris, deleģēts uz

Briseles Panāfrikas kongresu, Beļģijas Kongo mūzejā. savu senču dzimtenes

primitīvos rīkos, maskās un elkos raudzīdamies, pazaudē savu baltai rasei

nokopēto kultūras spīdumu, sajūt sevi pārvēršamies panterā, ko saplosa suņi.

Gluži kā pendan Romēna poēmai var Balto cilvēku. Par melno rasi runā

arī Andrē Žids (Andrē Gide) savās Āfrikas ceļojuma piezīmēs Su r 1 c Lo -

gon c, kas ir turpinājums līdzīgam pagājušā gadā darbam Le retour dv

Tchad. Bagāti novērojumi, asi melnās un baltās rases salīdzinājumi, bez

glaimiem pēdējai, apbrīnojama ērudīcija. Un kur vēl paliek spīdošais kritiķis

un filozofs Albērs Tibodē (Albert Thibaudet), kas katrā N. R. F. burtnīcā sniedz

Pārdomas par rakstniecību (šoreiz par Stefāna Mallarmē atbal-

sīm Anglijā un Vācijā), un Prusta vēstules! Deviņas loksnes ir satura pie-

sātinātas. Brīvdomājošās buržuāzijas, garīgās aristokrātijas spogulis.

J. Sudrabkalns

Padomju Krievijas rakstniecība

Cilvēces vēsturē ir diezgan reti šādi radikāli apvērsumi, kāds izdarīts

Krievijā. Tie pilnīgi pārkārto sabiedriskās attiecības, kultūras un civilizā-

cijas gaitu ievada citās garīgās plāksnēs, dod jaunus mērķus un uzdevumus

kā māksliniekam, tā zinātniekam, sauc pie varas šķiras, kas līdz tam neziyā

snaudušas, illūzori nostāda cilvēces priekšā ideālus, kas sākumā var likties daudz-

sološi, lai tikai vēlāk pierādītos, ka būtiski cilvēku dzīvē ļoti maz kas mainās.

Blakus postošam, graujošam, bieži vien asiņainam viņi nes arī zināmas pozi-
tīvas vērtības, kuru nozīmi kultūras virsbūvē — rakstniecībā, mākslā — reti

kāds gribēs, noliegt. Ir jau tā, ka kultūra, vienādos un vienmērīgos sociālos
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apstākļos gadsimteņiem ilgi attīstīdamās, ar laiku izsmeļ savas iespējas, top

veca, panīkst, un katrs apvērsums, lai tas notiktu reliģiozā vai sociālā plāksnē,

pienes tai jaunas asinis, atdzīvina, sakustina. Komunisms, kura uzvaru

Krievijā mēs kā laika biedri esam pieredzējuši, neraugoties uz mūsu perso-

nīgām simpātijām vai antipātijām pret to, ir parādība, kas pelna ievērību,

un kam tagadnes gara cilvēks nevar vienaldzīgi paiet garām; jo komūnisms

cenšas pārveidot nevien oikonomisko dzīvi un pārkārtot sociālās attiecības,

bet arī noteikti un nesaudzīgi uzspiež savu zīmogu kultūrai, sevišķi rakstnie-

cībai. Ir interesanti vērot šo procesu, izskatīt tās līnijas, ko tas cenšas ievilkt

Krievijas garīgā sejā. Te nevar prasīt vēl nekādu pilnību, nobeigtiDu, gata-

vību. Vairāk vēl nekā amērikaņu literātūra, ko mēs pagājušā rakstiņā ap-

zīmējām par topošu, veidošanās un tapšanas stadijā atrodas Padomijas krievu

rakstniecība. Amērikaņi, kā nekā, savos mākslinieciskos meklējumos var di-

bināties uz angļu rases gadsimteņus veco kultūru un noteiktu pastāvošu sa-

biedrisku iekārtu. Krievijā turpretim visam bijušam pasludināts karš, pie
varas stāv partija, kas ar izkoptu un stingri sakaltu ideoloģiju prasa no

rakstnieka pilnīgu idejisku pārkārtošanos un nosacītas simpātijas. Teorētiski

valsts vara reprezentē strādnieku šķiru, un šai šķirai tā tad loģiski būtu jāpār-
ņem arī tautas garīgā vadība. Krievu klasisko rakstniecību (Puškins, Ļet-

montovs, Turgeņevs, Tolstojs) radīja muižniecība, līdz oktobra apvērsumam

literātūras labākos sniegumus gādāja zināma mērā deklasētā intelligence (Če-
chovs, Andrejevs, Sologubs, Brusovs — intelligenti). Kā ir pēc oktobra? Vai

proletāriāta diktatūra
—

vismaz vārda pēc — pastāv arī rakstniecībā?

Te nu jāsaka, ka proletariāts Krievijā skaitliski ir ļoti vāja šķira, pazū-

doša gandrīz neaptveramā zemniecības jūrā. Arī citādā ziņā viņš nav spējīgs
radīt īpatnēju kultūru, jo viņam nav organiskas dzīves, kas ir viens no mākslas

pamatnoteikumiem, viņas dzīvības nervs. Rūpniecības strādnieks ir saistīts

pie fabrikas tīri praktiskām materiālām interesēm, viņš aiziet un nostrādā

fabrikā noteiktas stundas, saņem tādu vai citādu atalgojumu, bet viņa īstā

dzīve sākas tikai ārpus fabrikas sienām, mājās, pie kam šai ziņā daudz ko

negroza tas apstāklis, vai fabrika pieder privātīpašniekam, strādnieku ko-

mūnai vai valstij. Atsevišķa cilvēka- strādnieka saites ar fabriku būs vienmēr

drusku ārējas, nestipras, neorganiskas. Mašīniskas ražošanas laikmetā strād-

nieks nekad nepagatavo vienu veselu lietu, bet tikai lietas daļu, viņam zūd arī

tas mazais jaunradītajā prieks, kas ir katram sīkpilsoniskam amatniekam, kad

tas savām rokām iztaisa kādu priekšmetu no viņa pirmsākuma līdz beigām.
Bet lai rastos liela kultūra, ievērojama māksla, ir vajadzīgs, lai cilvēka dzīve

būtu organiski vienota, lai nešķirtos būtība no darba, cilvēka pienākumi no

viņa privātās dzīves. Protams, fabrikas pārveidoto strādnieka psichiku attēlot,
bez šaubām, ir ļoti cienījams mākslas uzdevums, bet ar to vien vēl nepietiek,
lai rastos ievērojama proletāriska kultūra.

Par to arī pašā Krievijā diezgan daudz strīdu bijis. Vieni ir stāvējuši

par_to, ka proletāriskā māksla esot gan iespējama un vajadzīga, ir arī mē-

ģinājumi bijuši tādu radīt, otri tādu iespēju pilnīgi nolieguši. Tā viens no lielā-

kiem komunistu vadoņiem, blakus Ļeņinam, Levs Trockis grāmatā „Literātūra
un revolucija"_izsakās, ka proletāriskās diktatūras laikmets esot pārejas laik-

mets no kapitālistiskas iekārtas uz sociālistisku, ka proletāriāts izkusīšot so-

ciālistiskā kopdzīve,_ atsvabinādamies no savām šķiras pazīmēm, t. i. mitēda-

mies būt par proletāriātu. Pārejas laikmeti nemēdzot būt ilgi, kurpretim pat-

stāvīgas kultūras formēšana ap valsošo šķiru prasot gadsimteņus, pat tūk-

stošus. Trockis spriež: „No tam pienākas taisīt to kopslēdzienu, ka proletā-
riskās kultūras nevien nav, bet arī nebūs,.." — „Un to nožēlot patiesi nav
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pamata: proletariāts ir sagrābis varu tieši tamdēļ, lai uz visiem laikiem iz-

beigtu šķiru kultūru un nolīdzinātu ceļu cilvēces kultūrai." Aplūkojot tagadējo
krievu literātūru, redzam, ka tur īsts fabrikas strādnieks parādās visai ne-

daudzos darbos, kamēr nospiedošais rakstnieku vairums tēlo zemnieku, zem-

nieku un atkal zemnieku, zemnieka anarchistiskos dumpjus, sadzīvi, piedzī-

vojumus ilgajos pilsoņu karos.

Krievu tagadējā rakstniecība ir dzīva, rosīga, dzīvību, prieku, spēku
slavinoša. Itkā nebeidzama auglības smarža dveš no stāstiem, romāniem, no

dzejas. Aizmirsta krieviem tik raksturīgā rakņāšanās pa dvēseli, aizmirsti

visi agrākie ~nolādētie" jautājumi. Čechovisko intelligenci, kas aiz nespēka,

idejiska irdenuma, tukšas pļāpības plūdiem pazaudēja savu vadošo lomu drīz

pēc februāra revolūcijas, galīgi nostūmis pie malas stiprais, sakņainais jutekli-
skais krievu zemnieks, stingrais lielinieks un varas nesējs komisārs. Parupja,

kupla, auglīga un saldkaisla sieva atvietojusi intelligento krievu meiteni, kas

kādreiz ķiršu dārzos sapņoja par ideāliem, par mīlu, par sevis upurēšanu, par

sabiedrisku varoņdarbu. Sapņu vairs nav, bet ir darbs, rīcība, kaut gan bieži

vien chaotiska, krieviski izjukusi un bezmērķīga, cīņa, drosme, veiklība. Ti-

piskākais tagadējās krievu rakstniecības varonis ir masa, pulks, sādža, vispār
kollektīvs, no kura tikai reti izceļas atsevišķas figūras — kaut kas vidējs

starp revolucionāru cīnītāju un banditu. Gandrīz kā kults izliekas pagātnes
lielo revolucionāro banditu cildināšana: neskaitāmi dzejoļi, daudzi stāsti un

drāmas sarakstītas par leģendāro Volgas laupītāju Razinu (labākais darbs

par to — brīnišķīgais A. Čapigina trīssējumu romāns „Razjas Stepans"), par

Pugačevu, kas lika grīļoties Katrīnas 11. tronim (Jeseņina dzejojums un K. Tre-

ņeva drāma ~Pugačevščina"). Šo varoņu bezbēdībā, plašā dabā, dēku un

izdzīves kārē, kaislību straujumā itkā paveras viena no krievu rakstura

īpašībām, kas līdz šim nedabūja rakstniecībā pietiekoši izpausties, un ko aiz-

plīvuroja dievmeklēšanas, nepretošanās ļaunumam un tamlīdzīgas idejas,
kā arī simbolistu izsmalcinātie vārdu vijumi. Blakus pilsoņu kara un pagātnes

masu cīņai oficiālie komūnistu literāti mīl tēlot arī cīņas „darba frontēl

\

Viens no spējīgākiem šīs grupas rakstniekiem ir Fjodors Gladkovs, kas savā

diezgan labajā romānā „Cements". impresionistiski krāšņā stilā, īpatnējā
ukrainismiem un profesionāliem izteicieniem pārbagātā valodā notēlo sa-

grautas cementa fabrikas atjaunošanu pēc pilsoņu kariem un dažādus idejisko
komunistu tipus, būdams pie tam diezgan objektīvs un atsegdams šur tur

arī dziļāku ieskatu cilvēka dabā.

Sakarā ar to, ka krievu rakstnieki vairs tik lielu vērību nepiegriež indi-

vidam un gandrīz pavisam jzmetuši no savu darbu apjoma agrāk tik nepie-

ciešamo psicholoģiju, literātūrā ir notikušas lielas pārgrozības ka formāla, ta

idejiskā ziņā. Nav vairs mierīga, apsvērta stāstījuma, ko mēs bijām para-

duši redzēt pie klasiķiem — Turgeņeva, Tolstoja, nav vairs rāmi plūstoša,

rūpīgi izveidota, visus sīkumus saskanīgi aptveroša stila: viss traucas, virmo

itkā nebeidzamā trakiskā skrejā, pazib viena otra satraukta seja un atkal

pazūd citu seju milzīgā ņudzeklī, vārdi ir dzeļoši, konkrēti, bieži vien ugunīgi

spilgti un jutekliski ieviļņojoši, taču viņi neslēdzas par viengabalīgu krāsainu

valodas audumu, bet dzirksteļo kā kara ugunis. Nav atsevišķu tēlu, pie kā

acij apstāties, bet ir veselības, pirmbutniga epjska spēka neatvairāmais

iespaids. Šai jaunajā literātūrā nav vietas ne gaudenai nevarībai, ne elegan-

tam skepticismam, jo skepticisms ir vecu un mirstošu kultūru bēdīgā priekš-

rocība, tanī nav vietas arī priekš pasaules kara tik iespaidīgajam, pārsmalci-

nātam un pārkultūrālam simbolismam. Pirmajā laikā daži no simbolistiem

mēģināja pieslieties komunismam, bet viņi neizprata šīs kustības būtību un
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raudzīja to izskaidrot ar savu ieaugušo reliģisko ideju palīdzību, drīz vien

sajuzdamies sveši un lieki jaunajā apkārtne. Cits pakaļ citam mira Bloks,

akmeists Gumiļevs, Brusovs, nupat šķīries no pasaules vecākais un lielākais

simbolists Fjodors Sologubs. Baļmonts, Merežkovskis dzīvo ārzemēs. Sim-

bolistu formālie sasniegumi ir jaunai literātūrai palikuši gandrīz pilnīgi bez

nozīmes, un tikai tā sauktā tedreiiķu-formālistu skola lielā mera atvedināma

uz simbolistu stila pētījumiem un praktiķu. Tādi literātūras zinātāji kā Gros-

mans, Eichenbaums, Engelhardts un citi noliedz saturam katru patstāvīgu

nozīmi, dzejā viss ir tikai forma, paņēmiens, stila līdzekli, kompozicijas ele-

mentu kopnoskaņojums un līdzsvarojums. Šie teorētiķi ar plašu un atzīstamu

ērudīciju ir izpētījuši un noskaidrojuši daudzus formas jautājumus pie krievu

un cittautu klasiķiem, tā kā no viņiem šo to, sevišķi stila un kompozicijas

izpratnē, var mācīties arī musu rakstnieki un īpaši paviršie kritiķi, bet viņiem

nav nekāda iespaida uz tekošo belletristiku, kuras praktiķa ir pilnīgi pretēja

viņu teorētiskiem slēdzieniem un nerēķinās ar tiem. Tikai viens no simboli-

stiem, Andrējs Belijs, ar savu izlauzīto, lēcienīgo, ķēkataino stilu atstājis diez-

gan jūtamu iespaidu uz dažiem jaunajiem prozaīķiem. Tā Boriss Pilnāks stāv

pilnīgi zem viņa iespaida, arī Samjaķina, Šklovska un pat Ļeonova darbos ir

saskatāmi vietām Belija stila paņēmieni. Pats Belijs. antropozofs un mistiķis.

Padomju Krievijā sarakstījis romānus «Maskavas savadnieks",_ «Maskava zem

trieciena", kur dīvainās lauzītās valodas arabeskās un mistiskās konstrukcijās

pazib šis tas no laikmeta sejas, bet visvairāk paša Belija seno ideju atveidi.

Tā tad Padomju Krievijas literātūrā savā vairumā ir zemnieciska, ne

proletāriska. Tos rakstniekus, kas pēc būtības gan atzīst jauno iekārtu, bet

savos darbos neuzrāda stingru komūnistisku viedokli, oficiālā kritika sauc

par līdzgājējiem jeb paceļniekiem (poputčiki), jo tiem tikai esot «pa ceļam"

ar komunismu, bet paši viņi nekādi īsti komunisti neesot un pielaižot vi-

sādu ideoloģisku nenosvērtību un anarchistiskus lēcienus sāņus. Bet starp

šiem «paceļniekiem" ir paši jevērojamākie tagadnes krievu rakstnieki, par

kuriem sāk un vajaga interesēties arī ārzemēs. Pirms pāreju pie galvenajiem

priekšstāvjiem, pieminēšu dažus no mazāk ievērojamiem rakstniekiem, kas

devuši atsevišķus skaistus darbus. Tāds pirmā kārtā ir Pa n teleimons

Romanovs, kura pasāktā, bet vēl nepabeigtā Krievija (Rus) ir skaists

dzejas darbs ar brīnišķīgiem, klasiķus atgādinošiem dabas, zvejas, svētku ap-

rakstiem, poēzijā mirdzošām lappusēm, un reizē smalka atturīga satira par

krievu muižniecību kara priekšvakarā, par tās bezdarbīgo jūsmošanu, nevēr-

tību, nederīgumu un neapņēmību pat vismazākās lietās. Te ir viegls humors,

maigs lirisms un episka nesteidzība, tā ka ar šīm īpašībām Krievija stāv

atsevišķi no padomju rakstniecības. Romanova šikie stāstiņi ir bez vērtības.

Jūtekliskas mistikas apdvests ir jau labi pavecais Ivans Novikovs, kas

savos pēcoktobra stāstos (Adams, Mīļākā — Zeme, Eņģelis virs

zemes) meklē izeju no dzīves sīkulības mistiskā sakušanā ar visu pasauli,
dvēselīgā atdevībā zemes mātei, saulei, stādiem. Kā stilists viņš ir mierīgs
un bāls un nepieder pēckara literātūrai. Padomju kritika slavē vecā rakst-
nieka A. Serafimoviča epopeju D_z elžainā straume, salīdzinādama

to ar Ksenofonta «Anabasis" un dēvēdama par nemirstīgu darbu visā pil-
soņu karu tēlojošā literātūrā.

Divi dzejnieki: Majakovskis un Raģimovs

Divi pretstati: pilsēta un lauki, dinamika un statika, ielu trauksme un

zemnieku nemainīgā būtība, modernais futūrists un sādžas epiķis, vārdu žon-

gliers un mierīgais stāstītājs — Vladimirs Majakovskis un Pāvils Raģimovs.
Šajos pretpolos zināmā mērā izteicas tagadējās krievu literātūras būtība.
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Majakovskis ar savu futūrismu nostājas kā noteikts jaunās iekārtas dzejnieks,
kaut gan oficiāli par tādu gluži netiek atzīts: mākslas uzskatos konservatī-

vākiem komunistiem nav pa prātam vina mākslotība, lauzīšanās, dižošanās,
atsevišķos vārdos sadrumslotais pants. Majakovskis dzejnieku uzskata par

amatnieku, kam tāpat kā kurpniekam vai skroderam esot vajadzīgs sociāls

pasūtījums, kas dzejniekam jāizpilda ar visu iespējamo rūpību un apzi-
nību. Famozā apcerējumā „Kā taisīt pantus?" viņš ar lielu asprātību diskre-

ditē veco uz klasiķiem dibināto poētiku, izsaka daudz atzīstamu domu, starp

citu to, ka nekādu dzejas likumu vispār nav. „Par dzejnieku saucas cilvēks,

kurš taisni rada šos pašus poētiskos likumus." Un tā tad nevar būt kādas

visiem laikiem derīgas poētikas. Savā dzejas praksē Majakovskis parādās
kā ļoti spēcīgs dzejnieks, kas, blakus mākslotībai un zināmai, taisītai oriģinali-

tātei, pārsteidz ar svaigumu, neparastiem priekšmetu sastādījumiem, asām

cērtošām metaforām, pirmbūtnīgu dzejas plūsmi. Sevišķi ievērojami vina

agrākie dzejojumi «Mākonis biksēs", „Misterija-bufs", no jaunākiem — satiras.

Šajos neparastos dzejoļos izteicas asi un kondensēti dala no modernās dzīves.

Bet Majakovskis savā „Lefā" (kreisā frontē) ir vienīgais talants, pārējie
futūristi, savas neapdāvinātības dēļ, ir bez nozīmes, zemnieciski noskaņotu
talantu turpretim ir daudz vairāk. — Raģimovs episkajos grieķu heksametros

apdzied sādžu, apdzied tā, itkā nebūtu bijis ne pasaules kara, ne revolūcijas,

ne lielniecisma, un ja arī kaut kur piemin šos notikumus, tad tikai tā garām-

ejot, starp runām par zirga vecumu, aršanu, auzu sēšanu: viens zemnieks

stāsta otram, ka pilsētā lielas pārgrozības, abi nobrīnās, pakrata galvas un

iet pie saviem mūžīgajiem katras dienas darbiem. Ar priekšmetīgu uzskatā-

mību un lietišķību Raģimovs apraksta mājas celšanu, maizes cepšanu, labības

kulšanu, zīmē mājas kustoņus — govi, zirgu, jēru, sivēnu, cūku, tēlo zemnieka

priekus un bēdas, auglīgās sievas un pilnkrūtainās meitas, gada laikus un

laika maiņas, visu to, kas sastāda zemnieka dzīvi. Pāri 2700 gadiem krievu

zemes dzejnieks sniedz roku lielajam Boiotijas zemniekam Hesiodam.

Konstantīns Feģins

pelna ievērību ar savu skaisto, maiguma un spēka pilno romānu ~P i 1 sētas

un gadi". Pilsētas, tās ir: Petrograda. Maskava, Semidola (izdomāts no-

saukums) — Krievijā, Frlangena. Bišofsberga — Vācijā, kur kā gūsteknis dzīvo

romāna varonis, krievu students Andrējs Starcovs. Gadi, tie ir ugunīgie

vēsturiskie gadi: 1914., 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1920. Kā redzams, ro-

māns aptver lielu laikmetu un plašu ģeogrāfisku apvārsni, tomēr v-nš" nav

uzskatāms par vispusīgu notikumu gleznu, kas būtu salīdzināma ar Tolstoja

vareno celtni „Karš un miers". Autors visvairāk kavējies pie triju galveno

varoņu, jau minētā Starcova, vācu gleznotāja Kurta Vāna un Starcova līgavas,
vācu meitenes Marijas Urbach pārdzīvojumiem, pa starpām zīmēdams gan

vācu revolūciju un gūstekņu dzīvi Vācijā, gan pilsoņu karus Krievijā. Patie-

sībā varoņu individuālā dzīve ir tik cieši sakausēta ar laikmeta notikumiem,

ka tos šķirt nav iespējams. Smalkais, rūpīgas mākslinieka rokas darinātais

audums spulgo dažādās krāsās, bet pār visu klājas mīlestība uz cilvēku, dziļš
cilvēcisks maigums, kas krievu jaunākā literātūrā tik reti sastopams. No

visiem romāna tēliem izceļas kara kroplis Fjodors Ļepenģins, kam abas kājas

noņemtas līdz gurniem, kas savu rumpi ievietojis pašdarinātā vācelē, un uz

rokām atspiezdamies, virzās uz priekšu. Neaizmirstams ir skats, kad šo in-

validu sacēlušies baltie oakar, jo viņa paša sādžinieki to nodod. «Pilsētas
un gadi" tulkoti arī vācu un laikam franču valodā. Citi labākie Feģina darbi:
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Zemnieki, Narovčatas ch roni ka, Transvale, Anna Timo-

f c j c v n a.

Leonīds Ļeonovs

ir viens no jaunākiem Padomju Krievijas rakstniekiem (dzimis 1899. g.), bet jau

slavens kļuvis ar romānu Apsi (EapcvKu), kas tiešam labs darbs. Ļeonovs,

tāpat kā Fegins, daudz mācījies no klasiķiem: Gogoļa, Ščedrina, Ļeskova,

izlietojis arī simbolistu formālos sasniegumus, palikdams tomēr pietiekoši pat-

stāvīgs, dziļš un māksliniecisks. Lielākais trūkums: Ļeonovam nav noteiktas

pasaules izjūtas, no viņa darbiem nav izprotams, uz ko bāzējas šī interesantā

īpatnība, kurp sveras tās simpātijas. Kā visi tagadējie krievu rakstnieki, tāpat

viņš nav garīgs un dvēselīgs, bet arī būtības jutekliskā puse_viņa darbos ir

vāja. Liekas, Ļeonovam ir tendence kļūt par objektīvu tēlotāju no Flobēra

cilts. Romānā Āpši, kā arī citos stāstos autors tēlo, kā revolūcijas viesulis

sadragā mierīgu mazu cilvēku esamību un cenšas sagraut gadsimteņu vecas

tradicijas, kuras gan bieži izrādās stiprākas par jauno iekārtu un tās nesējiem.

Tā Vori sādža sašķēlusies sen atpakaļ divās daļās, tiesādamās par kādu ap-

strīdētu Zinkina pļavu. Kad atnāk revolūcija, viena dala pievienojās tai, otra

cīnās pretim, bet antagonisms ir dziļāks, paaudžu asinīs pārgājis: tas ir ve-

cais karš Zinkina pļavas dēļ. Un ja arī jaunā iekārta uzvarēs, iai vispirms būs

jāizšķir šis šķietami sīkais, bet zemnieka tiesiskai izjūtai ļoti svarīgais jautā-

jums. Ap to grozās Apšu sižets. Atsevišķas figūras Ļeonovs nezīmē spilgti,

vispār viņa tēlošanas veids ir diezgan murgains un šai ziņā labi ieskaņojas
krievu pašreizējās rakstniecības līmenī.

Lidija Seifuļļina,

tāpat kā Ļeonovs un Feģins, sveras uz klasiķiem. Sevišķi mīļš viņai Ļevs

Tolstojs, par kuru viņa runā sajūsminātos, vārdos, Dostojevski turpretim ne-

ieredz. Savā mākslā Seifuļļina tomēr ļoti maz ko aizguvuši no klasiķiem;

viņas stāstos itkā nav centra, taču tie valdzina ar dzīves izjūtu, ar patiesī-

gumu, kas nav abstrakts, bet juteklisks. Seifuļļina ir organiskāks, pirmbūtnī-

gāks talants par Ļeonovu; viņa nestrādā ne pēc parauga, ne šablonas, mīl

dzīvi viņas tiešajā būtiskajā notikšanā. Varbūt tāpēc viņai tik bīstama katra

novēršanās no sava pieredzējuma: darbi, kur tā mēģina tēlot intelligenci, ir

pavisam neizdevušies, bāli un auksti. Toties stāstos par zemnieku, par zem-

nieku sievieti ir svaigums un spēks, veselīga jūteklība. Sādža revolūcijas
pārveidībā — tā Seifuļļinas pasaule. Te viņa izcērt varonīgās Vi rine ja s

tēlu tā paša nosaukuma stāstā, te atstāsta Zemnieku teiksmu par

Ļeņinu. Puve (HeperHon) un Ceļ nieki (Hvthhkh) \ v plašākas gleznas,
kas nav tā izdevušās.

Vsevolods Ivanovs

visraksturīgākais, un_pēc mana ieskata, arī vislabākais, vislielākais mākslinieks

tagadēja krievu literatūra.Viņa dāvanas ir lielas, īpatnējas, tās nav no grāma-
tām, bet dabiski radušās no zemes, ilgos klaiņājumos un satricinājumos. Daudz
ir pārdzīvojis šis cilvēks, izstaigājis visu Sibiriju no Urala līdz Citai, bijis- sā-

džas skolotājs, burtlicis tipogrāfijā, matrozis, klauns, faķirs, zobenu rijējs, tirgus

balagāna aktieris. Pārcietis tīfu, pilsoņu kara un revolūcijas aktīvs dalībnieks,
vairākreiz notiesāts uz nošaušanu, glābies caur gadījumu. Instruktors, kor-

rektors, rakstnieks. Viņa mūžs, raibs kā dzeņa vēders, atgādina jaunā Gorkija
piedzīvojumus. No tam tā neatdarināmā, vienreizējā, pirmatnējā zemes smarža,
kas dveš no visiem, pat visvājākiem viņa stāstiem. Un tēlo viņš sakņainu
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spēcīgu cilti, taigu un stepes un vējus, dzīvniekus un stiprus, veselus svaigus

ļaudis platiem pleciem, milžu spēkiem. Viņa mīļākais temats — partizānu

kustība Sibirijā, kur zemniecības instinkti, māņticība, dievmeklēšana, aiz-

spriedumi saplūst kopā un rada pirmatnēji pilnskanīgu dzīvību. Vsevolods

Ivanovs mīl šo pirmatnējo spēku, viņš pats ir daļa no tā, nekur viņš nemo-

rālizē, nesprediķo, neprāto. Viņa tēlojumā viss notiek ar to nesamaināmo

dabiskumu, kas piemīt tikai īstiem organiskiem dzejas talantiem. Kad lasa

viņa romānu Zilganās smiltis, stāstus Ziedainievēji, Partizaņi.
kad lasa par to, kā ķīnietis Sins Bin-u gulstas uz dzelzceļa sliedēm, lai uz

dažām minūtēm aizturētu ienaidnieka bruņuvilcienu (B ruņuvi 1 c i c n s

Nr. 14-69), tad liekas, ka iekļūst episkajās cīņās, kurās no laika gala cilvēks

parādījis visu savu lielumu, tad liekas, ka apkārt dvašo Homēra un Firdusi

poēmu elpa. Vsevolods Ivanovs — īsts lielu tautas kustību epiķis, tikai ar to

starpību, ka agrāko laiku epu dzejnieki itkā stāvēja ārpus cīņu karstuma, vē-

roja to kā no augsta kalna, šis turpretim pats ir kaujas vidū, pats to pārdzīvo

un izjūt. Ar tiešumu un īstenības izjūtu viņš valdzina. Liekas, kas mums

varētu būt par daļu gar šīm tāla un sveša apgabala — Sibirijas — sen pagā-

jušām partizāņu cīņām? Bet Vsevolods Ivanovs ar īsta mākslinieka roku

padara tās viscilvēciski nozīmīgas, rāda mums zemapziņas tumšos spēkus, kas

darbojas un nebeigs darboties cilvēkos, un šai ziņā Ivanovu var salīdzināt

ar tādiem šolaiku māksliniekiem kā anglis Lourenss, amērikanis Šervuds An-

dersons, vācietis Arnolts Bronnens, tikai šie pēdējie rāda zemapziņas varu

izsmalcinātā kultūras cilvēkā, Ivanovs turpretim atklāj to — veselīgā un spē-

cīgā pirmatnībā. Jaunākos stāstu krājumos Tuksneša elpa (Hbizaum
nvcTbiHn)un Visslepenākais (Tafinoe Ta&Hbix) rakstnieks saturā kļuvis itkā

bālāks, gurdenāks, skumjāks, jo episkie cīņas vēji sen aizšalkuši un iestājusies

ikdiena, toties viņa prozas stils ieguvis galīgo briedumu. Agrāk viņš devīgi
bārstīja austrumnieciski krāšņas metaforas, sulīgi ziedainus epitetus, īpatnējus,
nekrievam grūti saprotamus apgabalvārdus, tagad izteiksmē kļuvis vienkār-

šāks, skaidrāks, caurspīdīgāks, un bagātā ēmociju un zemapziņas pasaule at-

veras ar lielāku pilnību. Vsevoloda Ivanova māksla dibinās uz cilvēka jū-
teklisko dabu, tādēļ idejas, problēmas, filozofiski padziļinātu pasaules uzskatu

no viņa nevar gaidīt, bet ar savu pirmatnēji spēcīgo organisko talantu, ar

savas mākslas pilnasinibu viņš paceļas pāri tagadējai krievu rakstniecībai.

Michails Bulgakovs

pēdējā laikā ieguvis sevišķu vērību krievu ēmigrantu aprindās ar romānu un

lugu Baltā gvardija (Turbinu dienas). Viņa stiprā puse liekas būt

fantastiski komiska groteska Gogoļa „Deguna" un „Ņevas prospekta" garā.

Viņa labākie sacerējumi Liktenīgās olas, Diaboliade jeb stāsts

par to, kā dvīņi pazudināja darbvedi un Cičikova piedzī-

vojumi, kur autors tieši norāda uz savu paraugu — Gogoļu. Talants Bulga-
kovam nenoliedzams, bet kā un cik tālu tas attīstīsies, par to vēl pāragri

spriest. Jānis Veselis.

Flobers un pilsoņi

Par šo tematu raksta Antuāns Albalā (Antoine Albalat) žurnālā

„Mercure dc France", pakavēdamies ari pie tā naida, ko pret pilsoņiem juta
Viljē dc L'll-Adāns (Villiers dc L'lsle-Adam).

„Kā zināms, Gustava Flobēra naids pret pilsoņiem bija tik liels, ka no-

nāca līdz slimīgiem pārspīlējumiem. Viņš nicināja «pilsoni svārkos, tāpat kā
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pilsoni strādnieka blūzē". Kad viņš ar Teofilu Gotjē (Gautier) saka deklamēt

pret pilsoņiem, tad abi pārskaitās, kļuva sarkani kā gaiļi un beidzot bija

spiesti pārmainīt kreklus. Abi nonāktu lielās grūtības, ja viņiem jautātu,

ko viņi īstenībā sauc par pilsoņiem... «Pilsonis", mēdza teikt Flobērs, „ir

tas, kas zemiski domā. Tas ir cilvēks, kas ienīst literatūru..." Cēlonis, kā-

pēc Lui-Filipa laika jaunatnē bija tik liela antipātija pret pilsoņiem, meklē-

jams tā laikmeta politikā. Petrus Borel'a rapsodijas, kas apzīmēja pilsoņus

par augļotājiem un ieroču tirgotajiem, un kas nievāja monarchu, kura velē-

šanu lozungs bija: „lai slavēts Dievs un mani veikali", atraisīja politika šķiru

naidu, kas rakstniekos ātri kļuva par ideju naidu. Šī naida pamats noskār-

stams arī pie Flobēra, kad viņš teica: „Musu laika korrupcijas cēlonis un visu

nelaimju sakne ir pilsonis..."
_

—

Protams, ka Fiobera acīs visnicinamakie bija Ruanas_ pilsoņi (sk. viņa
romānu «Bovari kundze"). Tie viņu nemīlēja, vai pareizāk sakot, nelikās

par viņu zinis; un tie, kas viņu pazina, turēja viņu par nelabā apsēstu. Dažs

pieveda savu bērnu pie Flobēra dārza sētas un teica: „Ja tu būsi prātīgs,
tad dabūsi redzēt Flobēra kungu." Viens Ruanas pilsonis, kam jautajā, ko

viņš domājot par Flobēru, atbildēja: „Tas ir savāds kukainis. Šodien viņš

gluži mierīgi sēd mājās, bet rītu viņš pēkšņi sien kopā savas ceļa somas

un brauc uz Kartagu. Mums, ruāniešiem, tādas lietas lāgā nepatīk." (Kā

zināms, Flobērs brauca uz Āfriku, studēt apkārtni savam romānam „Sa-
lambo").

Jocīgākais šinī lietā ir tas, ka savā būtība Flobērs nekad nekas cits nav

bijis, kā visīstākais pilsonis, ar visām klasiskām pilsoņa īpašībām, kā ar savu

tieksmi uz mājas dzīvi un mājas ērtībām, tā ar savu ģimenes garu, draudzības

kultu un beidzot — 1870. gadā — ar savu patriotismu.

Tiesā, kur viņš saukts pie atbildības par savu „Bovarī kundzi", viņš

aizstāvas, kā godīgs pilsonis. Viņš, tāpat kā Emīls Zolā, griežas pie prefekta,
lai tas apliecinātu tiesnešiem, ka viņš nekādā ziņā nav bohēmietis, bet reli-

ģijas un kārtības piekritējs; viņš uzsver savu sabiedrisko stāvokli un sakarus,
piemin sava tēva labo slavu, aizrāda uz savām „dziļajām saknēm" savā ap-

kārtnē, savu autoritāti un pilsonisko iespaidu ...

Kad viņš bija pazaudējis visu savu mantu un tāpēc bija spiests izlūgties
no valdības pensiju, tad viņam bija jāiztur liela dvēseles cīņa ar savu gļē-
vulību, un lai sevi mierinātu, viņš pastāvīgi lasīja Žorž Zand vēstules beigas,
ko viņa bija tam rakstījusi, lai paceltu viņa pašapziņu: „Es ceru. mans mīļais,

ka Tu nevaimanāsi savas naudas dēļ kā pilsonis."
R.

No franču literatūras pasaules

Pag. gada Gonkuru prēmija piespriesta maz pazīstamam Mori-
sam Bedel'am (Maurice Bedel) par romānu „J ēr6 m ē 60° latitude
nord" (2eroms 60-tā ziemeļu platuma grādā). Ģeogrāfiskās ordinātes pie-
minēšana virsrakstā izskaidrojama tikai ar tieksmi pēc oriģinālības, jo darbība
vienkārši notiek_ Norvēģijā, un tās varoņi — francis un norvēģiete. Oktobra
un novembra mēnešos saplūda franču grāmatu tirgū, cerībā uz Gonkūru prē-

miju, daudz ražojumu, ar skaliem virsrakstiem un visādiem nemierīgiem for-

mas meklējumiem, bet žūrija no tiem izraudzījusies godalgošanai „Zeromu",
kurā nav ārišķīgu radīšanas paņēmienu,bet kurā autors uzrāda labu technisku

gatavību.

„F cmin t" godalga, ko piespriež autoriem-sievietēm, kritusi Ma-

rijai le Frank (Marie le Franc) par romānu „Gra n d Lou i s l'lnn o -

c c n t".
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Žurnālistu prēmija arī bijusi piespriesta Morisam Bedel'am, bet

kad žūrija dabūjusi zināt, ka to pašu romānu godalgojusi Gonkūru Akadēmija,
tad izvēlējusies Bernara Nabonn'a (Bernard Nabonne) „Maitena".

Romantis mavēs tu r i sācis rakstīt Mor iss Suri o (Maurice Sou-

riau), kas pie šī jautājuma strādā jau 40 gadu. Iznācis pirmais sējums, kura
apskatīts romantisms, sākot no „vecā režīma" līdz restaurācijai. Autors

sniedz kā daudz jaunas vēsturiskas vielas, tā arī jaunas atzinās (piemēram,

par romantisma tēvu autors uzskata Russo, nevis Šatobriānu). Arī tie, kas

nevarēs piekrist visiem autora slēdzieniem, atradīs grāmatā daudz pamācoša.

MĀKSLA

Kas patīk publikai „Zazā" un „Sarkano dzirnavu" izrādes?

Drāmatiķis parasti rada savus darbus saskaņā ar sabiedrības psicholo-

ģiju, vienalga, lai būtu kādas būdamas viņa attiecības ar to, pozitīvas vai

negātīvas. Tāpēc drāmatiķa psiclnsko procesu motīvi, kas ņem dalību viņa
radošā darbā, neatkarīgi no viņa individualitātes, kas izceļas pāri par sabie-

drības garīgo līmeni, — savos pamatos ir pilnīgi identiski ar sabiedrībā eksi-

stējošiem pārdzīvojumiem. Starpība tikai tā, ka drāmatiķis šos procesus pār-

vērš tēlos un idejās, lietodams sevišķu mākslinieciskā radīšanas darba techniku

(diezgan līdzīgu sapņa psichiskajai darbībai), bet „vienkārši mirstīgais" pilso-
nis tos cenšas ielikt kaut kādā reālā darbā, kas tomēr pilnīgi nekad neizdodas.

Šinīs procesos ietilpst zemapziņā apspiestās dziņas, kuras nekad tiešā veidā

apziņā netiek un tāpēc nekad savā darbībā nerimstas meklēt pēc iespējas ap-

ziņai un īstenībai tuvāk vedošus ceļus. Viens tāds ceļš ir māksla
—

aktīvā

(radošajam māksliniekam) un pasīvā (publikai) veidā. Bet tā kā teātris no

visām mākslām visvairāk līdzinās dzīves īstenībai, tad arī šeit visvairāk meklē

šīs izejas. Tā tad teātris ir nepieciešams starpnieks starp drāmatiki un sabie-

drību, vai, pārfrāzējot Šekspiru, „sabiedrības spogulis". Bez teātra dramatiķa

darbs ir tikai literātūrā, kur dzīves illūzija ir tikai fantāzijas priekšstatos, bet

uz skatuves mēs redzam dzīvus tēlus aktīvā darbībā. Tāpēc teātrim starp

visām mākslām ir vislielākā piekrišana.
Bet kur tad iemesli publikas simpātijām vai antipātijām pret zināmām iz-

rādēm, literātūrā vai teātrī? Var būt abās pusēs, bet galvenām kārtām gan

literātūrā, jo teātris, nenoliedzami, stāv zināmā atkarībā no tās., Publikas pie-

krišanu iemanto tikai tās lugas, kurās plašākas masas atrod savu pārdzīvojumu

atbalsi, t. i. kuru sarežģījumi un darbības identiskas skatītāju neapzinīgajām
dvēseles trauksmēm, Un jo primitīvāki būs lugu psicholoģiskie motīvi, jo

plašāku piekrišanu gūs luga Bet ar motīviem vien nepietiek. Lai pēdējie taptu

publikai simpātiski, vajadzīgi sevišķi noteikumi, un tie ir mākslinieciskās radī-

šanas psichiskā technika, kuras nolūks — atvieglināt neapzinīgo procesu reak-

ciju apziņā, ar ko panākams viņu simbolisks piepildījums un momenta apmie-
rinājums kā māksliniekam (drāmatiķim, režisoram un aktierim), tā ari skatī-

tājam. No drāmatiķa, režisora, aktiera un mākslinieciskās radīšanas darba

technikas paņēmieniem un veidiem, ko par nožēlošanu mēs nevaram šeit

apskatīt, atkarājas lugu panākumi. Neapzinīgie visas mākslinieciskās celtnes

pamati un iekšējie balsti nedrīkst būt par daudz atklāti, bet ne arī tik noslēpti,

ka viņus skatītājs intuitīvi nedabū vairs just. Ar lugām un izrādēm ir tas pats,

kas ar asprātībām, kurās vienmēr ir kāda apslēpta, neapzinīga, apziņai tiešā
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veidā nepielaižama doma, bet zināmā formā, zināmā psichiskā šīs domas ap-

strādājamā mēs tomēr viņu intuitīvi uzņemam ar lielu apzinīgu patiku; mēs

smejamies, kaut gan patiesībā nekad nezinām, par ko tieši esam smējušies.

Labi uzrakstītā lugā, tāpat kā asprātībā, ir viens afekta moments, kas

dod viņai nozīmi, vērtību un publikas piekrišanu._
„Zazā" un ~,Sarkanās dzirnavas" visādā ziņa atbilst augšā minētiem mo-

tīviem un viņu mākslinieciskam apstrādājumam kā lugās, tā inscenējumos.

Abās risinās mūžam jaunais mīlas jautājums un savāārējā formā ciešipieskaras
mūsdienu cilvēka psichei. Abās izrādēs simtiem skatītāju skatās sevī un klau-

sās savu visdziļāko, visapslēptāko domu un ilgu piepildījumos, abās šinīs iz-

rādēs risinās mūsdienu cilvēkiem tik raksturīgais dvēseles duālisms.

Zazā, varjetē māksliniece, cīnās par savu sievietes piepildījumu: ģimenes
laimi un bērnu no mīlama vīrieša, zaudē šo cīņu un izdegušu sirdi, bez mīlas

atgriežas pie varjetē, kad mīļākais viņu atstāj. Zazā ir dalīta būtne, viņa nav

ne tīrā hetēra, ne madonna, viņā ir abas šīs tieksmes, un neviena neatrod savu

piepildījumu, jo viņas mīlas objekts — tāds pats dalītu izjātu īpašnieks. Viņš
Zazā mīlē kailo kaisli, hetēru, bet Zazā sapņo par bērnu no viņa, par sievietes-

sievas nešķelto mīlas laimi. Bet viņas mīļākam apmierinājumu no šīs puses

dod viņa sieva un bērns. Tas viņam Zazā nav jāmeklē. Šinīs preteškībās iz-

gaist Zazā gaišie sapņi un viņa sāk cietējas gaitu — hetēra ar madonnas sald-

sērajām atminām. Tas ir vecs, primitīvs un sentimentāls sižets, bet ka viņa

neapzinīgie motīvi mūsu dienās jaunāki kā jebkad, rāda izrāžu pārpildītie
nami. — Visus šos motīvus reljefā tēlojumā izceļ Lilija Štengel, bez kā

lugai tomēr nebūtu šo panākumu.

„Sarkano dzirnavu" izrādēs publika dabū līdzizdzīvot cīņu ar pirmatnē-

jām kaislībām — mīlas kaisli, bagātību un varu. „Sarkano dzirnavu" vērtība

un publikas simpātijas pie šīs izrādes balstās uz ārkārtīgi koncentrēto vai, pa-

reizāki sakot, sabiezināto psicholoģisko lugas gaitu. Visa darbība norit

tiešā izrādes laikā, bet ja mēs atšifrētu šīs darbības simbolus, ~atškaidītu" uz-

ņemamo sižetu, mēs dabūtu cilvēka mūža vairāku gadu stāstu. Izrādes laikā

skatītāja acu priekšā risinās visdažādākās viņa paša domas, izjūtas, refleksi-

jas — neapzinīgās vēlēšanās — tik psicholoģiski loģiskos vērienos, ka ne uz

mirkli nezūd interese. Viņš ieinteresējas jau pašā darbības sagatavošanā —

„Sarkano dzirnavu" konstrukcijas aprakstā, jo šī oriģināli izdomātā ~mašīna"
nav nekas vairāk, kā mūsu pašu brīnišķīgā smadzeņu un nervu sistēmas uz-

būve. Bet skatītājs nezina un nedrīkst -zināt, viņš tikai intuitīvi jūt, ka viss

tas stāv tuvu viņa paša psichei. Elles maģistrs grib parādīt, kā viņa mašīna
„stundas laikā" samaitā cilvēku, un šī „stunda" velkas tik ilgi, kamēr

cepas dārzāju maltīte, un to gaidot Janosu sagrābj, mums jāsaka, „tum-
šas domas un refleksijas" — elles maģistra kalpi un noved viņu „elles
dziļumos", t. i., psiches neapzinīgajā daļā. Un šeit simtiem skatītāju ne-

apzinīgi saprotas ar Janosa pārdzīvojumiem un ar pieaugošu interesi seko

lugas gaitai līdz afekta momentam, līdz lugas lūzumam, līdz atmošanās
brīdim no „ļāuniem murgiem", kā mēs lasām vecos romānos, līdz skaļajam
„ja" — ~nē" vietā. Tas ir gaiša, patīkama gandarījuma moments par pārdzī-
votām „tumšajam" domām, par cīņu starp māti un sievieti. Šī neapzinīgā cīņa
visādos veidos, kāmeskaidras nojaudas, kā mūžīgi meklējumi, kā neatrisināmas
jūtu mīklas, eksistē visu mūžu visplašākās cilvēces masās.

Arī šis. tāpat kā „Zazā" motīvs, ir vecs un primitīvs. Bet tas nav tas

galvenais. Neskaitāmas reizes teātros mēs satiekamies ar šiem motīviem, bet
ne katrreiz viņi tādā mērā saista publikas uzmanību. Galvenais noteikums tas,
ka viņiem atrasta pievilcīga forma lugas un pa daļai izrādes uzbūvē. Šī forma
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rada spilgtu efektu motīvu uzņemšanai, t. i. ar vismazāko psichiskās enerģijas

patēriņu skatītājs simboliski uzņem tos neapzinīgos motīvus, kam citādā
veida pretojas apziņa ar ētikas un aistētikas prasībām.

K. Upatnieks.

Jauni skaņdarbi

Jēkabs Graubiņš: „S pēlma nī t i s". latvju tautas dziesmas jauniem

piānistiem, 111. burtnīca (iespiedis Rāders, Leipcigā; komisijā pie J. H. Cimmer-

maņa, Rīgā). Dziesmas vienai balsij ar klavierēm, 3 burtnīcas (lit.

A. Vēmanis, Rīgā; komisijā pie J. H. Cimmermaņa).

Blakus visai dzīvam grāmatu apgādniecības darbam, pie mums pavi-
sam nav plašāka vēriena mūzikā 1 i j v izdevniecības. Daudzi lielāki skaņ-
darbi tāpēc gul pie autoriem rokrakstos, pacietīgi gaidot uz savu augšām-
celšanos. Vai vienīgie jauniznākušie darbi mūsu mūzikāliju tirgū, ar retiem

izņēmumiem, ir kordziesmas, arī solodziesmas, kam drizāk gaidāms pircējs.
Ar kādu patiku tālab var atšķirt ikvienu jaunu instrūmentālmūzikas

burtnīcu, kam pašai par sevi jau sava esamības nozīme. Mūsu priekšā
šāda jauna balva visiem, kam klavieres mājās: Jēkaba Graubiņa „Spēlma-
nītis", latvju tautas dziesmas jauniem piānistiem. — skaidru un tīru druku uz

laba papīra gaumīgi iespiesta burtnīca. Pāris pēdējos gados Graubiņš ieka-

rojis sev saredzamāko vārdu mūsu jauno komponistu vidū, īpaši kordziesmā
veicot ievērojamu, pat vispāri pēdējos gados pie mums plašāko darba dau-

dzumu. Runājot par Graubiņu, nav jādomā tā jaunā mūsu radošo mūziķu pa-

audze, kas tikko briest, veidojas, lai mēģinātu teikt savu vārdu; Graubiņš ir

pēc gadiem, ir pēc mūzikālās izteiksmes piebiedrojas tiem mūsu mūziķiem, kas

ar revolūcionārām idejām vairs nenodarbojas. Ar to nebūt negribētu teikt,
ka Graubiņam kā komponistam nebūtu savas sejas, savas īpatnības. Personīgo

līniju viņa darbos velk tieksme mākslinieciski apaugļot mūsu tautas dziesmu,

izmantot tautas dziesmu jaunradīšanas mērķiem plašāki veidotās formās.

Graubiņa klajā nākušo skaņdarbu pūrā, kas līdz šim pildījies tikai ar vokāl-

mūziku, galvenokārt kordziesmām, jaunais krājums ar laimīgo nosaukumu
„Spēlmanītis" rodas par pirmo mēģinājumu instrūmentālmūzikas

— piānisma
novadā. Krājumā ir tautas dziesmas: „Aijā, žūžū, lāča bērni", „Kur tu teci,

gailīti manu?", „Tek saulīte tecēdama", „Jūriņ' prasa smalku tīklu" un „Pūt,

vējiņi, dzen laiviņu". To apstrādājumi gan variāciju, gan mazu parafražu-

fantaziju formā. Gabaliņu klavieriskais veids vienkāršs, piemērots vidējām
techniskām spējām, tomēr vispusīgi izmantojot dažādus klavierspēles techni-

kas paņēmienus. Pati mūzikālā uzbūve spēlētājam stādīs arī dažus priekš-
nesuma jautājumus, gan uz melodijas izcelšanu dažādās balsīs, starp figūrā-
tīvām notīm, melodijas maiņā no mažora uz minoru, pavadošo ornāmentu, iz-

greznojumiem v. t. 1. Daži gabaliņi izveidoti ar jo jūtīgu sirdi un nepaliks bez

tā ,vlūriņ' prasa smalku tīklu" (jauks šūpojošs pavadījuma ritms) un

īpaši „Pūt, vējiņi, dzen laiviņu", kas te jaunā tērpā paturējusi visu savu seno

pievilcību un ieguvusi arī jaunas noskaņas (svaigas, skanīgas aizturu harmo-

nijas, melodijas transponejums minorā, kanonveidīgais izvedums pār izturētu

viļņojošu pavadījuma figūru).
Klajā nākušās Graubiņa solodziesmas jau visas dzirdētas koncer-

tos, kur dažas no tām guvušas daudz applausu. Labākās no tām humoristiskās

„Jānītis zaķa medībās" un „Viens, divi, trīs!" abas uz Raiņa tekstu, dzīvas

un atjautīgas teksta mūzikālā illūstrācijā. Nopietnā mūza. visdziļāk runā

Elmas Zālītes teksta „Dzīves gaita aši, aši" dziesmotā atskaņojumā. Starp

jauniznākušajām tā ir lielākā dziesma, loti viengabalaina, cieši saaugusi visās
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savās daļās, liesmaina, plaša jūtu viļņa nesta; ļoti iezīmīga un lielas elpas
tematika. Nav šaubu, ka šai dziesmai paredzami vēl lieli panākumi pie dzie-

dātājiem. Vājākas ir „Tu esi tā"_ (A. Kurcija teksts), kuras patoss liekas

mākslots, bez tam neveikli ritmiskā ziņā traktēts teksts, ar uzsvērumiem uz

vieglajiem balsieniem; „Vēl dvēselē daudz dziesmu man" (Plūdonis) gan pa-

teicīga vokālā līnija, arī efektīgs nobeigums, bet galvenā mūzikālā doma nav

diez' cik cēla un nemirstīga, ikdienišķiem vārdiem sakot, ir krietni ordināra

(dziesmā interesantākais posms piecdalīgā ritmā). Šīs piecas dziesmas iz-

dotas trijās burtnīcās, tā tad — viegli pieietamas. Jēkabs Vītoliņš.

L. Bēthovena autogramma Kurzemē

Vismīļākais no L. Bēthovena jaunības draugiem bij kurzemnieks Kārlis

Amenda. Šķirti, viņi vēl līdz mūža galam sirsnīgi sarakstījās, brīžiem pat

intīmāki kļūstot nekā jaunības dienās. Kad novembrī 1792. gadā L. Bētho-

vens otro reizi iebrauca Vīnē, Kārlis Amenda no turienes jau bij atgriezies

savā dzimtenē, netālu no Tukuma. Kurzemē K. Amenda darbojās kā mācītājs
un no turienes rakstīja Bēthovenam vēstules un saņēma vienmēr atbildes.

L. Bēthovens iedāvāja draugam arī litografētu savu ģīmetni ar pašrocīgu pa-

rakstu. To, zināms, Amenda ļoti mīli glabāja. Viņu glabāja arī K. Amendas

pēcnācēji. Bet kad uznāca pasaules karš, šai ģīmetnei draudēja iznīcība.

1915. gadā tieši blakus trīs lielu koku aizēnotai mājiņai. Tukuma tu-

vumā, bij nostādītas vācu haubicas (lielgabali). '

Te vienā dienā no štāba ar

pavēli, ka haubiču baterijai jāpārvietojas citur, steidzās jātnieks. Saņēmusi
pavēli, haubiču baterija aizbrauc, bet jātnieks (kāds mūzikas vēsturnieks)

apskata izpostīto mājiņu. No turienes viss vērtīgais aizvests, bet viss par

nevērtīgu atrastais izsviests uz ceļa. Te gul samīdītas grāmatas un papīri un

arī kādā salauztā logatā ar sadauzītu stiklu L. Bēthovena ģīmetne ar pašrocīgu
parakstu. Atradējs piepēži atceras, ka Kurzemē dzīvojis L. Bēthovena labais

draugs Kārlis Amenda. Tuvāk ieskatoties, gaiši saredzams, ka paraksts rak-

stīts ar zoss spalvu un ar zaļi melnu tinti. Atradējam laimīsii izdevās izstaigāt
ar savu atradumu visas kara gaitas uh atgriezties mājās Dancīgā. Ilgi viņš
viens priecājās par savu atradumu un tikai pašā pēdējā laikā iedomājās no-

sūtīt to „Vīnes mūzikas draugu biedrībai", lai pārbaudītu, vai tas patiešām ir

īsts L. Bēthovena paraksts. Pēc četrām nedēļām tam pienāk iepriecinoša

atbilde, ka viņa rokās atrodas paša L. Bēthovena dāvāta ģīmetne ar īstu pa-

rakstu. Vai savas draugam K. Amendam dāvātās kompozicijas rakstot,
L. Bēthovens nebūs daudz domājis arī par Kurzemi?

J. Spr

Mākslas Akadēmijas audzēkņu izstāde

Šogad Mākslas Akadēmiju nobeiguši divi tēlnieki — Baumanis un Smilt-

nieks —un gleznotājs Pūpols. Interesanti, ka šogad pirmo reizi no mūsu

Akadēmijas pastāvēšanas, meistardarbnīcu beigušais nesaņem attiecīgo di-

plomu, tāpēc ka tas nav izturējis pārbaudījumus zinātniskos priekšmetos. Vai-

nīgais ir Pūpols. Vina darbus ir vairākkārt pircis Pilsētas Mākslas Muzejs,
viņš ir arī piedalījies Stokholmā latvju mākslas izstādē. Laikam ari pelnīti,
jo pie šāda goda netika daži ar diplomu un grādu apbalvotie. Cik zināms, ne-

reti Krievijas stipri reakcionārā Mākslas Akadēmija piešķīra attiecīgo dplomu

apdāvinātākiem audzēkņiem arī tādos gadījienos, ja viņi nebija izpildījuši visas

Akadēmijas prasības. Vai mūsu demokrātiskās valsts Akadēmija, kuras labāko
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mācības spēku vidū arī ir diplomu neapbalvotie, pārtrumpotu formālismā
Ķeizarisko Akadēmiju? Bez šaubām katram īstam māksliniekam diploms un

grāds ir viņa darbā un ne kabatā vien, bet pie mums materiālā ziņā diploms
daudz ko nozīmē, sevišķi tad,_ja gleznotājs spiests maizi pelnīt kā zīmēšanas

skolotājs. Man šķiet, ka te_ Pūpolam darīts pāri.

Sevišķi jusmot_par Pūpolu nevar, jo viņa gleznas vēl neiziet no uzme-

tumu stadijas, bet tas ir stipri patstāvīgas, jaukas ziedā un pastrādātas veiklā

otas technika. Pūpola konkursa darbā, kur tēlots mākslinieka iemīļotais si-

žets
_—

ziema uz laukiem_ melni pelēkā krāsu gammā, respektējams lielais

formāts, bet šis pats formāts ir arī par iemeslu gleznieciski tukšām vietām.
Kopā ar konkursa darbu izstādītās pļavu, jūras un tirgus laukuma studijas pa-

sargātas no šī trūkuma.

Pūpols beidzis akadēmiķa Purvīša darbnīcu. Šinī darbnīcā tiek daudz

un ar lielu aizraušanos strādāts. Te valda zieds. Forma te padota ziedam.

Tagad, kad tā_ saucamais neoklasicisms palicis par jājamo zirdziņu, kad viņš

stipri vien izvērties par neoakadēmismu šabloniskajā formas ēnošanā, Purvīša

formas veidošana ar zieda palīdzību ir atveldzinoša oāze modernajā tuksnesī.

Un varbūt tos skolēnus, kas izvēlējušies Purvīša darbnīcu, vadījusi latviešiem

iedzimtā mīlestība uz ziedu. Tie izvēlējušies radniecīgo. Vienīgi šķiet, ka

aplami prof. Purvītis aprobežojas ar skolēnu speciālizēšanas ainavu gleznošana
vien. Purvīša tīri gleznieciskā pjeeja arī figūrālos sižetos spētu radīt tiešām

kaut ko pārsteidzošu zieda ziņā. Šogad atzīmējama arī lielāka patstāvība
Purvīša skolēnos. Bet varbūt šī patstāvība arī par cēloni tam novirzienam

uz dekorātivo dažu skolēnu darbos, kas mazāk apmierina.
Pēc pirmā gada bagātās un diezgan krietnās absolventu ražas prof. Till-

berģa darbnīcā, mēs šogad būtu galīgi vīlušies, ja te neiepriecinātuKlimova solī-

dais gleznošanas veids divās klusās dabās un dāmas portretā. Bet tas arī

viss. Dažs labs jauns skolēns šinī darbnīcā, kā darbi vēl izstādīti ceturtā kursa

izstādē, te sācis strādāt paviršāk.

Stipru patstāvību,_ vismaz neatkarību no profesora, izrada docenta Kugas
darbnīcā jaunais dekorātors Līkums. (Starp citu, kad beidzot Akadēmija likvi-

dēs docenta ~gradu". kas citās augstskolās tikai amats? Diezin, vai kaut kur

ārpus Latvijas Akadēmijas tas pastāv? Vai ar to nebija rēķinājušies arī

Stokholmas izstādes rīkotāji, atmezdami katalogā piekabinājumu „docents" un

tomēr atstādami „profesoru"?_)
Līkuma makets gan pavājš, bet iepriecinoša, laba garša dekorāciju metos

un eļļas studijās no dabas. Laba doma ir dekorātīvā darbnīcā mācīties fresku

techniku. Bet pašlaik gan vēl par sasniegumiem šinī nozarē nevar būt runas.

Līmes krāsu aktos šinī pat darbnīcā derēja gan vairāk ievērot dekorātivo

principu.

Prof. Zariņa skolēni pērngad valdzināja ar nopietnam kostīmu zīmējumu

studijām. Šis gads ir gan bijis loti ražens, bet vairāk ar daudzumu.

Docenta Dzeņa lietišķās tēlniecības darbnīca pašķidra darbiem, laikam

mazā skolēnu skaita pēc. Te izstādītas galvas studijas un ornāmentālas kom-

pozīcijas. Mēģināts darīt patstāvīgu ornāmentu no vietējās dabas motīviem.

Žēl, ka darbnīcā nav pielietotas tēlnieka Dzeņa plašās zināšanas dažādu ma-

teriālu izmantošanā. Varbūt tas šo materiālu dārdzības pēc.

Vairums jauno tēlnieku sapulcējies prof. Rončevska darbnīcā. Visumā

darbnīca vienmuļa. Interesantākais skolēns Baumanis. Viņa konkursa_ darbs

zem stipra Burdeļa iespaida. Baumanim tieksme uz dekorātīvu skulptūru, uz

tēlniecības tīri ārējiem, virsas efektiem, bet viņa labā masas izjūta liecina par

spējām tīrā skulptūrā. Smiltnieka konkursa kompozicija vājāka, sevišķi priekš-

skatā. Te abas figūras maz saistās, un duras acīs vājais roku, sevišķi delnu,

veidojums. Skatā no muguras skulptūra viengabalaina. Man šķiet, ka abi jaunie
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tēlnieki varētu loti labi apmainīties lomām. Smiltnieks būtu stiprāks dekorā-

tīvā, Baumanis tīrā skulptūrā.
Keramikas darbnīca šogad visdzīvākais tirgus, lai arī trauku krāsa vien-

muļa, un formas neapmierina smalkāku garšu. Šī tīri techniskas dabas darbnīca

visvairāk iederas Akadēmijā —
mākslas augstskolā. Viņai derētu apvienoties

ar vietējo amatniecības skolu mākslas klasēm kaut zem Akadēmijas kontroles,
citādi pret pārējām lietišķās mākslas nozarēm keramika nostādīta pārāk pri-

vileģētā stāvoklī.

Vispārējās klasēs zīmēšanā pārāk liela uzmanība piegriezta zīmējuma

„tušēšanai", kurpretī pati uzbūve bieži vien klibo. Tas pats sakāms par

pirmā kursa glezniecību, kur «izpildīšana" nomāc gleznas zieda radīšanu»

Varbūt arī tāpēc otrā kursā Übānam diezgan grūti nākas pārvarēt iepriekšējā
kursā gūtās parašas. Tomēr vina klase iepriecina ar nopietno gleznošanas
veidu.

Šogad patīkami pārsteidz Tonēs portretu klase. Pērngad vienā otrā

gadījumā vina skolēni izrādīja tieksmi nejauši izdevušās vietas pamest nepa-

beigtas. Tagad izpildījums nobeigtāks. Portreti sasniedz lielu gatavību
ziedā un formā. Šinī klasē jau daudz skaidrāk nomanāma skolēnu personību

diferencēšanās, kas vēl asāki norisinās Ģederta Eliāsa aktu klasē. Te daudz

labi iekomponētu, krietni uzzīmētu figūru. Tās labi saistītas ar apkārtējo fonu,

un te nav parasto mazāk vai vairāk svarīgo vietu. Visumā šī ir nopietnākā
un sasniegumiem bagātākā klase.

Varētu runāt par lielāku saskaņojumu darbā starp klašu vadītājiem, se-

višķi kas attiecas uz zīmēšanas un skolotājieim bet visumā klases

sniedz krietnu skolu_ audzēkņiem, un bez šaubām par to jāpateicas visvairāk

Eliāsam, Tonem un Ūbānam.
Uga Skulme.

Jāņa Jaunsudrabiņa gleznu izstāde

Stabulnieks satīrs Marsijs kādreiz uzdrošinājies sacīkstēties ar pašu
Apollonu, dievišķo liras spēlētāju. Un Marsija mūzika, sacerēta bez kādas

prātošanas, brīva un sirsnīga kā putna dziesma, uzvarējusi saules dieva

mākslu, sadomātu pēc visiem likumiem un noteikumiem. Jūtu mūzika pār-
spējusi prāta mākslu: dvēselei-apgarojamam pārsvars par miesu-formu.

Šī teika nāk prātā, apskatot Jaunsudrabina izstādi, sarīkotu sakarā ar

nodzīvotiem 50 gadiem. Jaunsudrabina glezniecībai daudz trūkumu formā:

nereti pavājš zīmējums, aizmāršības kompozīcijā, neizturētas gaismas-ēnas un

krāsu attiecības trešā mērojumā-dziļumā v. t. t. Bet toties daudz sirsnīgas
pieejas dabai. Jaunsudrabinš glāsta dabu un atrod mīļas līnijas un krāsas

visikdienišķākām lietām. To sevišķi redzam viņa zīmējumos „Baltai grāma-
tai". Te ikdienā mākslinieks izceļ pasakaino, pelēkumā — varavīksnes krā-

šņumu. Labākās grafikas rāda pieguļu, nabadzi, čigānu nometni, zaķi aitu barā,
vārnēnu ķeršanu, kā kartupeļus rok un kā uzlasa sērmūkšas ogas. Šo zīmē-

jumu burvība vienkāršās, bet izteiksmīgās līnijās. Te ekspresijai ziedota aka-
dēmiskā pareizība.

Izstādē, blakus samērā banālām klusuma dabām un ainavu kompozici-
jām, dažas jaukas glezniņas: laivas upmala, Bebrulejas kapu vārti ar salīkušo

priedi, baltais Elbruss aiz zaļiem kalnu pauguriem, Latvijas miests vasaras

saulē, Vaļņu ezers siltā pievakarē, ziedošā ieva (Nr. Nr. 3,32,38, 106, 128, 139).
Tiesa, Jaunsudrabiņš arī svešās zemēs meklē gleznām motīvus un krāsas, kas

atgādina Latviju. Ar Neretas zemnieka skatu viņš pētī ir Vezuvu, ir Elbrusu.
Zemgales lielceļa rožainā krāsa Jaunsudrabina glenās atkārtojas kā Kaukāzā,
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tā Itālijā. Nekur tas nezaudē savu latviskumu. Jaunsudrabinam no arodnie-

ciskā viedokļa daudz trūkumu technikā, tomēr darbu apgarojums Jauj vinu
ieskaitīt latvju redzamu personību vidū. Vispasaules mākslas vēsture zina

daudz gadījumu, kur liela individualitāte, liels mākslinieks nav atradis pie-

mērotu ietērpu savām idejām. Glezniecībā Jaunsudrabinš nav tik spēcīgs kā

grafikā. Bet ja viņš spētu būt krāsās tikpat drošs un stiprs cik līnijās, ja viņš

gleznā dotu lielāku brīvību savām jūtām, kas ir Jaunsudrabina stiprā puse,

un neļautos tikdaudz naturālisma noteikumiem un parašām, mēs iegūtu jauku,
īsti latvisku gleznotāju. Bet lai to sasniegtu, vajadzīga arī cita pieeja glez-

niecībai, vēl vairāk, ja tā negrib pal.kt par akadēmisku šablonu, ja tā grib
skaidrāki atspoguļot cilvēka dvēseli tāpat kā Marsija stabulēšana. Gleznie-

cība, kā katra māksla, prasa visu cilvēku, prasa patiesu nodošanos un sistē-

matisku savu spēju izkopšanu, kas panākams tikai intensīvā darbā. Uz šīm

domām vedina Jaunsudrabina techniskie trūkumi un kataloga ievadam teiktie

vārdi, kas varbūt nav labi pārdomāti un pat izskan kā mazs izaicinājums pā-

rējai gleznotāju saimei, kas spiesta no glezniecības dzīvot.

Uga Skulme.

ZINĀTNE

Reliģiju vēsture.

Valtera un Rapas akc. sab. izdevumā iznākusi pirmā reliģiju vēstures

grāmata. Pie viņas sastādīšanas, bez prof. Vold. Maldoņa, kā autora, līdzdar-

bojies arī stud. theol. J. Ozoliņš, galvenā kārtā raksturīgus materiālus vāk-

dams. Nav mums vēl daudz teologu, kam šāds darbs būtu pa spēkam, kas

viņu godam varētu veikt, jo objektīvi spriest par nekristīgām reliģijām var

tikai cilvēki, kas nav šauri dogmatiķi. To pilnā mērā var sacīt par abiemaugš-

minētiem šī darba darītājiem. Un labākais pierādījums tam ir pati aplūko-
jamā grāmata. Ikvienai reliģijai autors tuvojas bez mazākās tendences. Sava

darba sākumā viņš plašākā ievadā iepazīstina lasītāju ar dažām reliģijas pro-

blēmām, kas atbalsta turpmākā vēsturiskā materiāla pareizāku izpratni. —

Definē svētuma jēdzienu, raksturo dažādus svētbijibas tipus, noskaidro reli-

ģijas psicholoģijas un filozof.jas uzdevumus, reliģijas attiecību pret morāli,
aistētiku, zinātni. Tad autors vēl ievadā aplūko dabas tautu reliģijas īpatnī-

bas un kulta elementus: lūgšanas, mītus, mistērijas v. t. t. Tikai pēc šāda

ievada autors atrod par iespējamu, sākot ar grāmatas 37. 1. p.. iesākt tautu re-

liģiju vēsturisku apskatu. Vispirms aplūkotas Ķīnas galvenās reliģijas — ta-

oisms un Konfucija mācība, pastrīpojot pirmajā ģimenes kultu un pēdējās au-

dzinošo raksturu, kam par pamatu ir mācīšanās patstāvīgi domāt. Runājot

par Japānas reliģiju,_autors atzīmē Ķīnas iespaidu attiecībā uz senču kulta iz-

veidošanos šinī zemē. Loti īsi runāts par asteku un inku reliģijām Meksikā

un Perū valstī, kurās sevišķi godināts Saules kults. Še reliģiska kultūra bijusi
savā laikā sasniegusi lielus augstumus un izpaudusies skaistās dziesmās un

dejās. Kulta vadītājas, daiļas jaunavas, Saules tempļos ziedojušas augus un

asins ziedus. Decembra mēnesī parasti iesvētīti jaunie saules bērni, kristījot

tos ar ūdeni. Pašas vestalienes vēlāk parasti apprecējuši d žciltīgākie inku

cilts locekli. Diezgan plaši autors pakavējas pie semitu reliģijām, aplūkojot

vispirms babiloniešu mītus un dievu saimi ar Marduku priekšgalā, raksturojot
šo reliģiju kā vecāko semitu reliģijas slāni, kuram seko kanaaniešu, hebreju.
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aramiešu un foiniķiešu kults. Tālāk aplūkots islāms, — sena arābu reliģija ar

Mohamedamācību. Jo redzamu vietu grāmatā ieņem senēģiptiešu reliģija ar

saules dievībām Ra un Amon-Ra, pazemes valdnieku Oziridu, Izidu un citiem.

Tāpat pietiekoši plaši aplūkota dzīvnieku dievināšana Ēģiptē un faraonu kults.

Sākot ar 92. I. p. autors mūs iepazīstina ar irāniešu un citām āriešu reliģijām,
īpatnēja še Zaratustras mācība par ļauna un laba gara valsti (Ormuzdu un

Ahrimanu), viņu nemitīgo cīņu. Tipiska duālisma reliģija. Tāpat šinī kultā iz-

cilus vietu ieņem uguns dievināšana. Ari ētiskiem principiem ierādīta izcilus

vieta. Kā galvenie tikumi minēti strādība, tīrība, uzticība, taisnība, miermīlība,

labdarība. Ticīgiem viņā pasaulē par šo tikumu ievērošanu un izpildīšanu tiks

atlīdzināts, bet ļaunie saņems sodu. Uguns un ūdens, tāpat kā

daudzās citās reliģijās, še ir galvenie šķīstības un tīrības elementu

Daudz radniecīga mēs atrodam Indijas reliģijās, pie kurām autors vis-

ilgāk ir uzkavējies, še atsevišķi aplūkota Vedu dievu saime ar Indru priekš-

galā, tad brahmanisms un Upanišādu interesantā filozofija, kas meklē dzīvē

pēc sintezēs starp miesīgo un garīgo, dzīvo un nedzīvo, personīgo un bezper-

sonīgo, tad džaisms ar mācību par Nirvānu un beidzot budisms. Visplašāk!

šinī daļā autors uzkavējas pie Būdas mācības aplūkošanas, kuras ētiskais

ideāls ir līdzīgs kristīgajam: „naidu neuzvar ar naidu, bet iznīcina ar neie-

nīdēšanu." Atsevišķi autors kavējas pie Tibetā un Mongolijā pastāvošā la-

maisma un Daļai Lamas, kā starpnieka starp dieviem un cilvēkiem. Turpmākā,

piektā savas grāmatas nodaļā autors aplūkojis sengrieķu un romiešu reliģijas,
viņu dievus, likteņa varu pār dieviem un cilvēkiem, šo reliģiju kultu aistētisko

un filozofisko elementus. Aplūkojot romiešu kultus, autors atzīmē viņu senākos

īsti nacionālos pamatus ar dieviem Janusu, Vestu, Jupiteru un Saturnu. Tad

seko īss pārskats par ķeltu, ģermāņu, slavu, somu-ugru Un baltu reliģijām.

Pašās beigās vēl 12 1. p. veltītas latviešu reliģijai. Materiāls tā tad plašs, un

visas. galvenās cilvēces dievatziņas sistēmas ir ņemtas vērā. Grāmatas sa-

rakstītājs mēģinājis rādīt ikvienā kultā pašu galveno un raksturīgo. Sakarā

ar to viņas vērtība ir liela. Viņa mūs māca raudzīties uz reliģiju no plašāka

Vispārcilvēciska viedokļa, māca mūs cienīt citu tautu garīgos pārdzīvojumus

un rāda mums ceļu uz jaunām plašākām sintēzēm mūsu pašu reliģiskā dzīvē.

Gribētos, protams, vienā otrā vietā dzirdēt vairāk sīkumu. Varbūt to drīkstētu

uzlūkot par zināmu grāmatas trūkumu, ka viņa vietām ir par daudz konspekt-

veidīga. Kristīgo tautu reliģijas grāmatā arī nav aplūkotas. Nezinu, vai tas

ir pareizi. Zināms, autors būs domājis, ka kristīgās reliģijas vēsture mums

jau pazīstama, vai arī ka šinī laukā mums jau sava literatūra ir, vai arī bei-

dzot, ka viņa pelna mūsu apstākļos īpašu apstrādājumu. Visi šie iebildumi

mani tomēr nepārliecina, jo ja lika grāmatai virsrakstu „Reliģiju vēsture",

tad vispārējos vilcienos bija jāaplūko, līdzīgi budismam, grieķu reliģijai v. t. t.,

ari kristiānisma būtība un vēsturiskie pamati. Citādi grāmata pelna vissiltāko
ieteikšanu un tiešām aizpilda redzamu robu mūsu teoloģiskā literātūrā.

Ed. Mēklers.

Dr, Walter Eckert. Kurland under dem Einfluss des Mer-

kantilismus.

Ein Beitrag zur Staats- und Wirtschaftspolitik Herzog Jakobs von Kurland
(1642—1682). Herausgegeben von der Oesellschaft ffir Geschichte und Alter-

tumskunde zu Riga. Verlag der Buchhandlung G. Loffler.

Autora nolūks: noskaidrot Kurzemes valsts iekārtu, saimniecisko un fi-
nanciilo stāvokli hercoga Jēkaba laikā; viņš paver skatu Kurzemes hercoga

277

ZINĀTNE



valsts spožākā laikmetā, rāda šīs varas pieaugšanas, viņas ziedu laika un pa-

grimšanas cēloņus un gaitu. Autors nostāda Kurzemi Eiropas valšķu attīstības

posmā no feodālās valsts ar naturālo saimniecību uz jauno laiku absolūtisko

valsts iekārtu un atrod, ka Kurzeme dabīgā attīstībā aizkavējusies. Te ie-

mesls Ordeņa valdīšana ar viņa vidus laiku iekārtu līdz 16. g. s. otrai pusei un

pirmo hercogu nevarība līdz 17. g. s. 40-tiem gadiem 1) atkarības no Polijas

dēl 2) muižniecības privileģētā stāvokļa dēļ.
Autors tad nu, piesliedamies šmollerim, merkantilisma nozīmi redz nevien

mācībā par tirdzniecības bilanci, rūpniecības un ārējās tirdzniecības veicinā-

šanu, bet vispārīgā valsts un viņas iekārtas pārveidošanā no feodālās vasaļu
valsts jauno laiku valstī. Ja Šmolleris merkantilismā uzsver galvenokārt po-

litisko nozīmi, jo Šmollerim „polītiskais" moments dominē par oikono-

misko", tad V. Eckerts noliedz modernās valsts izveidošanās kauzālo atkarību

no merkantilisma, pamatodamies uz to, ka merkantilismu piekopušas jau Han-

zas pilsētas. Itālijas pilsētas-valstis, Spānijā kārtu pārstāvība v. t. t. Pēc

Eckerta domām, merkantilisms un modernās valsts izveidošanās ir līdzteku

parādības. Viņu tuvība visspilgtāk izteicas tur, „kur politikas varas nesēji
ir vienā un tai pašā laikā arī saimnieciskās varas nesēji." (4. Ipp.).

Kurzemē tāds bija hercogs Jēkabs (1642.—1682.). Rietum-Eiropā, moder-

nai valstij izveidojoties, nodibinājās pastāvīgs karaspēks un valdnieka algoti

ierēdņi — abi absolūtās varas galvenie balsti. Kurzemē 17. g. s. pirmā pusē

nekā tāda nebij, nebij arī pilsētu, uz ko hercogam balstīties, bet — bij stipra

muižniecība un vasaļa atkarība no Polijas. Tādēļ hercoga Jēkaba, labi izglī-

tota, daudz pieredzējuša (ārzemēs, sevišķi Hollandē un Anglijā) valdnieka un

gudra politiķa galvenais mērķis bij atsvabināties no divkāršās atkarības:

1) no vasaļa attiecībām ar Polijas ķēniņu un 2) no muižniecības līdzdalības

valsts pārvaldīšanā. Citiem vārdiem, hercoga Jēkaba pirmais un

svarīgākais mērķis bij suverenitāte, merkantilisms tikai lī-

dzeklis šā mērķa sasniegšanai. Merkantilisms pēc autora domām ir valsts va-

ras politika financiāliem līdzekļiem (8. Ipp.).
Hercoga Vilhelma, hercoga Jēkaba tēva, sadursmē ar muižniecību, kas

beidzās ar Vilhelma katastrofu un polu iejaukšanos valsts iekārtas noteikšanā,

hercoga vara bij sevišķi satricināta. Tāpēc hercogs Jēkabs, kā tālredzīgs po-

litiķis, sava mērķa sasniegšanai izlietoja visai apdomīgus paņēmienus un lielu

diplomātiju tikpat pret muižniekiem, kā pret Poliju. Tā viņš izklaidēja muiž-

nieku neuzticību un novērsa varbūtējo polu iejaukšanos iekšējā dzīvē. Lai pa-

nāktu lielāku neatkarību no Polijas, viņš izlietoja visus iespējamos diplomā-
tiskos līdzekļus un sasniedza to, ka 1655. g. viņa kanclers Melchiors Folker-

sams varēja Zviedrijas ķēniņam pilnīgi pamatoti apgalvot, ka hercogam ar viņa

majestāti, Polijas ķēniņu, esot „maz darīšanas" (53. Ipp.). Pirms polu-zviedru

kara hercogs Jēkabs panāca to, ka Polijas ķēniņš atzina Kurzemes neutrālitati,

tā tad hercogs bij atsvabināts no saviem militāriem vasaļa pienākumiem pret

Poliju. Kurzeme nebij vairs ar Poliju militāri saistīta, tas bij jau solis uz

suverenitāti.

Paturot vērā šo savu galveno mērķi, hercogs Jēkabs blakus diplomātijai

izlietoja vēl citus līdzekļus, un tie bija bruņošanās un sava financiālā stāvokļa

nostiprināšana.

Hercogs Jēkabs dzīvoja laikmetā, kad algotais karaspēks (Trīsdesmit

gadu karš) bij pierādījis savas negātīvās puses, un kad daudzas Eiropas val-

stis sāka dibināt pastāvīgu, nacionālu karaspēku; tā Zviedrija, Francija, Prūsija.

Tā kā algotais karaspēks maksāja lielu naudu, tad hercogs Jēkabs sāka

vispirms pievilkt kara dienestā savu muižu zemniekus. Kad kara izdevumi

zemi pārāk nospieda, atlaida divus algotus pulkus un no muižnieku zemnie-
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kiem sastādīja divus dragūnu pulkus. Hercogs Jēkabs cerēja briesmu gadī-

jumā uzstādīt 14.000 vīru lielu armiju aizsargu nolūkos. Tomēr pretēji savam

svainim un brāļiem, Prūsijas lielam kūrfirstam, hercogs Jēkabs nevarēja domāt

sasniegt neatkarību militāriem līdzekļiem. Dr. V. Eckerts aizstāv hercogu

Jēkabs pret Prutz'a pārmetumiem (Kurlands deutsche Vergangenheit), itkā

hercogs nebūtu izpratis sava laika prasības. Pēc Eckerta ieskatiem, ja kāds

vainīgs, tad kārtu pārstāvība — landtāgs (77. 1. p.).

Poļu-zviedru kara sākumā hercogs Jēkabs mēģināja panākt no Zviedrijas

Kurzemes neatkarības atzīšanu. Zviedrija, uzskatīdama jau tā patstāvīgā her-

coga politiku par traucējošu, uz to neiegāja, bet centās piespiest Kurzemi savā

vasaļu atkaribā, itkā pa ceļam uz Lietavu okupēja Kurzemi, spieda maksāt

kontribūciju. Kad hercogs Jēkabs atteicās atzīt sevi par Zviedrijas vasāli,

viņu aizveda gūstā 1698. g. Hercogs Jēkabs atsvabinājās tikai pēc miera

noslēgšanas 1660. g. un atrada savu zemi galīgi iztukšotu un izpostītu.

Ja hercogam Jēkabam neizdevās sasniegt varu ar militāriem līdzekļiem,
tad nesamērojami lielāki panākumi viņam bij saimnieciskā dzīvē. Arī bagātība

viņam bij tikai līdzeklis politiskās varas un neatkarības sasniegšanā.

Hercogs Jēkabs saņēma valsti ar naturālo saimniecisko iekārtu. Muižnieki

un viņu zemnieki valstij nodokļus nemaksāja. Hercoga ienākumi aprobežojās
tikai ar viņa lēni — muižām un nedaudzām pilsētām, kuras arī piederēja pie
hercoga lēņa.

Kā progresu finanču lietās Jēkaba laikā Dr. Eckerts atzīmē netiešo no-

dokļu, muitas un akcīzes ievešanu. Bet lai sasniegtu savu lielo mērķi — ne-

atkarību, hercogs bij spiests 1) piegriezties savu muižu racionālākai apsaim-

niekošanai un 2) attīstīt rūpniecību un tirdzniecību, censties iegūt un izmantot

aizjūras kolonijas, kas tolaik (Spānijas un Hollandes piemērs) šķita tik pie-

vilcīgi.
Tā kā tirgotāju šķiras Kurzemē trūka, tad hercogs ņēma tirdzniecību un

rūpniecību savās rokās un kļuva par lielu uzņēmēju. Hercogam bij plašas per-

spektīvas: Kurzemei bij jātop par jaunu Hollandi Lietavas-Krievijas aizmugurei

Austrumos un aizjūras zemēm Rietumos.
Līdz hercogam Jēkabam Kurzemes ārējā tirdzniecība bij hollandiešu ro-

kās. Hercoga Jēkaba tirdzniecības politika bij: Kurzemes pasīvo tirdzniecību

pārvērst aktīvā, atsvabināties no Hollandes starpniecības.
Kurzemes rūpniecībai bij dažādi mērķi: 1) viņai bij jāapmierinaKurzemes

lielākā patērētāja — galma prasības; 2) jāsagādā līdzekli hercoga plašākai
tirdznieciskai darbībai: jārada kuģu būvētavas un jāattīsta metālrūpniecība,
kas ar to sakarā; 3) jāražo izvedpreces.

Līdz ko hercogam Jēkabam bij sava flote, viņš centās nodibināt tiešus

tirdznieciskus sakarus ar citām valstīm un pirmo tirdzniecības līgumu viņš
noslēdza ar Franciju 1643. g. Starp citu ar šo līgumu viņš ieguva tiesības

pirkt Francijā muižasi, lai tās izmantotu vīna un sāls piegādāšanai Kurzemei.

1656. g. sekoja tirdzniecības līgums ar Spāniju, 1674. g. ar Dāniju. Šis

pēdējais līgums deva Kurzemei tiesības 12 gadus tirgoties ar Islandi. Jau

1664. g. hercogs bij ieguvis no Dānijas koncesiju, izmantot Norvēģijas rūdu un

50-tos gados privilēģiju uz zveju Dānijas ūdeņos.

Autors uzsver arī hercoga Jēkaba tieksmes veicināt attiecības ar Krie-

viju. Jau sākot ar 1646. g. Kurzemes hercogs gribēja nodibināt tiešu tirdznie-

cības satiksmi ar šo Austrumu valsti un tālāk ar Persiju. Bet te viņš neguva

panākumus. „Krievu tirgotājiem viņš deva brīvu tranzītu caur Kurzemi, at-

ļāva viņiem pat iepirkties bez muitas, bet praktiskie panākumi līdzinājās nullei.

Sliktie satiksmes līdzekļi, un galvenais, sliktais tiesiskais stāvoklis un gandrīz

279

ZINĀTNE



nemitīgie kari starp Poliju un Krieviju regulāru tirdzniecību padarīja neiespē-

jamu. „Ikviena darbība apstājas, līdz ko tā pieskaras Maskavijas robežai"
(159. 160. 1. p.).

Šādu apstākļu spiests, hercogs Jēkabs piegriezās tirdzniecībai ar Rie-
tumiem. Lai ievedumus no ārienes pēc iespējas samazinātu, viņš nopirka sev

kolonijas tropiskās zemēs. Sv. Andrēja salu un dažus citus apgabalus ap

Gambijas grīvu hercogs nopirka no nēģeru valdiniekiem. Tabago salu Kur-

zemes hercogs 1652. g. pirka no angļiem. Dr. V. Eckerts apstrīd Cruse's ap-

galvojumu (Curland, I. 147. Ipp.), itkā Tabago salu Anglijas kēnipš Jēkabs I.

būtu kā krusttēvs dāvinājis nākamam Kurzemes hercogam Jēkabam (183. Ipp.).
Dr. Eckerts, attēlodams hercoga Jēkaba saimniecisko darbību un uzskaitī-

dams viņa panākumus, sevišķi uzsver viņa lielo lomu Kurzemes pilsētu pacel-
šanā un turīgas pilsētnieku šķiras nodibināšanā. Te hercogam nācās izcīnīt

sīvu cīņu ar Baltijas jūras austrumu piekrastes valdnieci, Rīgas pilsētu. Rīgas
lielo iespaidu tirdzniecībā viņš centās mazināt ar muitu sistēmu. Kurzemes

pilsētu labklājību hercogs veicināja, sašaurinot cunftu tiesības. Kaut gan

hercogs Jēkabs bij principā pret latviešu ieplūšanu no laukiem pilsētās, tomēr

1643. g. viņš dibināja latviešu drēbnieku cunfti un vispār bij pret cunftu no-

slēgšanās palītiku. Savā kuģu būvētavā Ventspilī un citos savos uzņēmumos

hercogs sevišķi labvēlīgi uzņēma latviešus (230, 231. Ipp.).

Ar savu saimniecisko darbību hercogs Jēkabs līdz poju-zviedru karam

bij guvis spošus panākumus. Eckerts saka: ~1655. g. hercogs bij aizsniedzis

slavas un bagātības augstumus. Viņš pēc Zviedrijas ķēniņa Kārla Gustava

izteiciena bij par nabagu ķēniņa stāvoklim, bet par bagātu, lai būtu tikai her-

cogs" (129, 130. Ipp.).
Militārais nespēks, kura sekas bij 1658. g. katastrofa un hercoga gustsi

ruinēja viņa samniecību. No gūsta atgriezies, viņš nevarēja savus uzņēmu-

mus tālāk attīstīt, viss viņam bij no jauna jāiesāk. Te viņš pierādīja savu

nesalaužamo enerģiju. Savu lielo mērķi — neatkarību — hercogs Jēkabs ne-

sasniedza, bet savam mantiniekam viņš varēja atstāt nostiprinātu valsts iekārtu

un nokārtotu financiālo saimniecību (254. Ipp.).
Hercogs Jēkabs bij atstājis dzijas pēdas visā savā zemē. Hercoga ār-

kārtīgā uzņēmība bij modinājusi uzņēmību vietējos tirgotājos. Hercogs Jēkabs

īstenībā bij radījis naudas saimniecību un pilsoņu kārtu, citiem vārdiem, viņš

bij licis reālus pamatus, uz kuriem varēja balstīties hercoga vara savās tālā-

kās tieksmēs pēc neatkarības. Viņa dēls un mantinieks Frīdrichs Kazimirs gan

turpināja tēva saimniecisko politiku, bet mērķis viņam bij cits. Tas bij grez-

nība. Jelgavai bij jākļūst par Mazo Versaiju. Tā sekas bij Kurzemes saim-

nieciskā un financiālā stāvokļa pagrimšana. Ko nepaguva izputināt izšķērdība,

to pabeidza jauni kari (Ziemeļu karš) un mēris.

Tie būtu īsumā jautājumi, ko minētā darbā apstrādājis Dr. V. Eckerts.

Jāatzīst, ka autors šo darbu sarakstījis pēc ļoti pamatīgām un nopietnām stu-

dijām. Izmantota bagātīga literātūrā: gan dokumenti, rokraksti, gan iespiesti

raksti vai nu par merkantilismu vispār, vai arī par Kurzemes hercogisti Ketlera

laikā visās viņas dzīves nozarēs atsevišķi. Atzīmējams, ka autors izlietojis

arī neiespiestos Zunda muitas sarakstus (Sundzollisten). Savā ievadā autors

izsakās, ka Kurzemes politiskā vēsturē, atskaitot kādus gadījuma atradumus,

tikpat iekš- kā ārzemju archivi pētniekam nevarēs daudz jauna sniegt. .Tur-

pretim saimnieciskā, finanču, sociālā un kultūras vēsturē viss avotu materiāls

līdz šim gul archivos gandrīz nemaz neizlietots" (VI. Ipp.). Te būtu darbs

mūsu vēsturniekiem, jo ikvienam latvietim nepatīkami dursies acīs, ka garā li-

terātūras sarakstā par Kurzemi viņš neatradīs neviena latviešu autora.

Angelika Gailīte.
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Pasaules bezgalība

(Pēc prof. Vilhelma Vundta.)

Kāds bezdibens_ atveras mūsu priekša, kad iedomājamies laika mūžību!
Katra tagadnes, pagātnes un nākotnes mirkli ir pagājusi vesela mūžība. Kā
ir iespējams šinī prom aizritošu mūžību straumē uzrādīt kaut kādu attiecību

starp diviem atsevišķiem laika momentiem? Ja pieņemam, ka pasaule pastāv
kopš bezgalīga laika, vai tad ikvienam notikumam, kas vispār kādreiz varētu

notikt, jau sen nav bijis laiks notikt?

Tas pats sakāms par telpu. Katram ķermenim jāieņem telpā viena vieta.
Bet šī vieta ir stingri noteikta vienīgi tad, ja mēs spējam pateikt, kādās stā-
vokļa attiecībās zināmais ķermenis atrodas pret citiem ķermeņiem. Kamēr
viņiem pašiem nav stingri noteiktas vietas, tikmēr mēs nespējam noteikt vietu

arī tam ķermenim,_kuru pašlaik domājam. Mūsu saules sistēmā mēs apzī-

mējam katras planētas vietu tādā kārtā, ka norādām viņas katrreizējo stā-

vokļa attiecību pret sauli. Bet ja nu saulei, kā tas diezgan droši liekas būt

patiesībā, nav pastāvīgas vietas pasaules telpā, jo viņa kustas līdz ar visu

savu sistēmu, tad šī stāvokļa noteikšana nav galīga un absolūta, bet tikai

relatīva. Viņa varētu kļūt absolūta tikai tad, ja mēs varētu pateikt katrrei-

zējo stāvokli, kādā atrodas saule pret to centrālo ķermeni; ap ko viņa ceļo.
Bet ja nu pieņemam, ka šis centrālais ķermenis savukārt ceļo ap vienu citu

ķermeni, un pēdējais atkal ap citu, un tā tālāk līdz bezgalībai, tad nebūtu pa-

saulē nevienam vienīgam ķermenim absolūta stāvokļa. Tad pasaules telpai
nebūtu viduspunkta, kā viņai nav robežu. Tāpat nebūtu smagajiem ķerme-

ņiem, kas piepilda pasaules telpu, neviena kopīga smagumpunkta. kādam taču

jābūt kopsakarīgu ķermeņu sistēmā. Bet var būt, ka varētu arī tā sacīt:

Katram punktam tādā pasaulē, kas telpas ziņā bezgalīga, būtu tā īpašība, ka

viņš ir pasaules viduspunkts un visu ķermeņu kopīgais smagumpunkts. Tādā

kārtā mums katrā solī zūd zeme apakš kājām, tiklīdz mēģinām domāt pa-

saules bezgalības domu.

Bet ja mēs, gribēdami izbēgt no šīm grūtībām, mierīgi atgrieztos pie
ieskata, ka laikam un telpai ir gals, tad mums rastos citas un tikpat lielas

grūtības. Tas laimīgais laikmets, kad ļaudis varēja iedomāties pasaules sā-

kumu un galu, nemaz nevaicādami, kas atrodas pirms un pēc tam, mums ir

pagājis un pazudis. Mūsu prāts spiež mūs iedomāties laiku arī priekš laika
sākuma un aiz telpas robežas atkal iedomāties telpu, jo mūsu nojēgšanas
spēja pamazām pieradusi uzskatīt visu lietu robežas par pārejošām. Kā

iespējama, tā mēs jautājam, pasaules laicīga izcelšanās, kad šī izcelšanās taču

būtu bijusi notikums, jā, pat vislielākais no visiem notikumiem, kādus vien

varam iedomāties, un ikviens notikums taču norisnās laikā? Notikumu varam

iedomāties tikai tad, ja pieņemam, kā laiks pastāvēja jau pirms šī notikuma.

Bet laiku mēs nevaram iedomāties citādi, kā tikai notikumu norisināšanās

Veidā. Tā tad jau pirms pasaules izcelšanās vajadzēja būt notikumiem. Bet

notikumi sastāda to, ko mēs saucam par pasuli. Tā tad pasaulei jābūt pastā-

vējušai jau pirms pasaules izcelšanās.

Un kā iespējama, tā mēs jautājam tālāk, pasaules robeža telpā? Katras

lietas robežas mēs nosakām ar to, ka nošķirojam viņu no visām citām lietām.

Bet nu pasauli, kā itin visu lietu kopietvērumu, nevar ne no kā nošķirot, jo

itin visas lietas viņā jau ir iekšā. Tāpēc ārpus pasaules robežām, vai nu ne-

maz nav telpas, vai arī stāvoklis ir tads. ka pasaule atrodas absolūti tukšā

telpā, kas ārpus pasaules robežām izstiepjas līdz bezgalībai. Bet kā viens, tā

otrs iedomājums atduras pret nepārspējamām grūtībām. Ja pieņemam, ka pie
pasaules robežām beidzas arī telpa, tad kā cilvēka prāts lai sev stāda priekša
tādu pasaules galu? ledomāsimies, ka pasaules robežas tuvumā atrodas vica-
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tulīga planēta, uz kuras dzīvo cilvēki, šīs planētas astronomi tad nu būtu

gadu tūkstošu ilgā laikā ar zinātnisku noteiktību atraduši, ka zināmos vir-

zienos un zināma, ar tālskatiem sasniedzamā attālumā pasauli ieslēdz cieta

siena. Viui tāpēc būtu nākuši pie domu slēdziena,«ka par tām lietām, kas at-

rodas viņpus šis sienas, it nekas nav izzināms. Bet vai viņi taisītu arī to

slēdzienu, ka viņpus šīs sienas nav nevienas lietas un nav pat telpas? Droši

var teikt, ka viņi tādu slēdzienu netaisītu, ja viņu nojēgšanas spēja būtu lī-

dzīga mūsējai, jo mēs, piemēram, kaut gan nekad nedabūjam redzēt to mēneša

virspuses dalu, kas atrodas otrpus tās daļas, kas vienmēr pagriezta pret

zemi, tomēr netaisām no tā slēdzienu, ka šīs neredzamās daļas nemaz

nav. Bet ja nu pieņemam otru iedomājumu, proti, ka pasaule gul, kā viena

milzīga bumba kautkur tukšā telpā, kas visos virzienos aiziet līdz bezgalībai,
tad mēs dīvainā kārtā nonākam pie tām pašām grūtībām, pie kurām nonācām

pirmajā gadījumā, kad iedomājāmies telpas ziņā bezgalīgu pasauli. Ir viegli

pateikt, ka pasaule atrodas vienā vietā bezgalīgā telpā. Bet kā lai mēs zinām,

kur šī „viena vieta" atrodas? Pieņemsim, ka viņa atrodas šīs telpas vidū, —

bet bezgalīgai telpai taču nevar būt viduspunkta, vai arī katram punktam ir

tiesība saukties par viduspunktu. Bet ja pasaules viduspunkts sakrīt ar tel-

pas viduspunktu, tad pasaulei jābūt visur tur, kur ir telpa. Kā redzams, šī

grūtība ir neatrisināma. Pasaules telpisks gals mums ir tikpat neiedomājams,
kā viņas laicīgs iesākums.

Kada ir vielas vismazākā sastāvdaļa?

Par lielāko šī gadu simteņa zinātnes sasniegumu var uzskatīt elek-

tronu teorijas uzstādīšanu un izveidošanu. Pēc šīs teorijas elektriskā

strāva sastāv no mazām, savā starpā pilnīgi vienādām elektrības daļiņām,

elektrības atomiem —
elektroniem. Arī visas vielas, vai tās

elektrizētas, vai nē,_satāv galvenā kārtā no elektroniem. Mēs visi un viss,

kas ap mums, ir būvēts no elektroniem. Vielu atomi nav nekas īpatnējs,

pastāvīgs, bet arī sastāv no elektroniem; tā tad teorētiski (pa daļai arī prak-

tiski) var vielas pārvērst vienu otrā. Ar vislielāko prēcīzitāti tika izmērīts

elektrona — pasaules ēkas vismazākā ķieģelīša —
elektriskais lādiņš un ar-

vien tika atrasts noteikts skaitlis, tā ka par elektrona eksistenci šaubu ne-

bija. Lai stādītos priekšā, cik niecīgs ir elektrona lādiņš, mēģināsim saskaitīt

elektronus, kas vienā sekundē iziet cauri parastai 20 vattu apgaismošanas

spuldzei. Tam nolūkam mobilizēsim visus Latvijas iedzīvotājus, jaunus un

vecus, tā tad ap 2. milj. cilvēku, un iedomāsimies, ka katrs no viņiem saskai-

tīs vienā sekundē divus elektronus. Liksim viņiem skaitīt, neļaujot ne ēst, ne

gulēt, ne pat mirt un jautāsim, cik ilgā laikā viņi saskaitīs augšā minēto

elektronu daudzumu. Ne ātrāk, ne vēlāk, kā 25000 gados! Un tomēr pēdējā
laikā rodas šaubas, vai tik elektrons ir vismazākā elektrības daļiņā; vai nav

vēl mazāki elektrības daudzumi kā patstāvīgas vienības. It sevišķi noteikti

šo uzskatu aizstāv Vīnes fiziķis Ehrenhafts, kas jau pirms vairāk gadiem
nāca klajā ar saviem eksperimentiem, kas norāda uz to, ka eksistē vēl ma-

zākas elektrības daļiņas — subelektroni. Sākumā domāja, ka Ehren-

haf t a rezultāti izskaidrojami ar novērošanas un aprēķināšanas kļūdām. Ta-

gad, šī gada novembra mēnesī, Ehrenhafts publicē žurnālā „Z ci t -

schrift fūr Phvsik" jaunus rezultātus, kas itkā ar lielāku ticamību ap-

stiprina subelektronu eksistenci. Vai taisnība būs Ehrenhafta vai viņa
pretinieku pusē, to rādīs nākotne.

C. S. un J. F.
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Atrasti pēdējie ķīmiskie elementi

Dažus mēnešus atpakaļ divi angļu pētnieki atraduši divus pēdēios ķīmi-
skos elementus, kas līdz šim vēl nebij pazīstami. Ķīmisko elementu periodi-
skajā sistēmā tie aizņem 85. un 87. vietu (visu elementu ir 92). Jau Mende-

ļejevs, periodiskās sistēmas atklājējs, deva šiem paredzamajiem elementiem

apzīmējumus, nosaukdams tos par eka-jodu un eka-ceziju, jo jaunie elementi
ir joda un cēzija radnieki („eka" nozīmē „nākamais"). Abu elementu īpašības
gan bij zināmā mērā iepriekš paredzamas, bet dabā viņus līdz šim nekur ne-

varēja sastapt. Lielas praktiskas nozīmes abiem jaunajiem elementiem droši

vien nebūs, jo tie acīmredzot sastopami tikai niecīgos daudzumos; pat atrasti

tie tikai rentgenospektrografiskā kārtā. Tikpat maz izplatīti arī pirms šiem

atrastie elementi- illiniis. ko atrada amerikāni, un mazuriis un reniis. ko

atrada vācu pētnieki. G.

Eiropas sumbra liktenis.

Pirms kara sumbrs, viens no Eiropas izmirstošiem dzīvniekiem, tika

kopts divos lielos rezervātos — Belovežas mežā Krievijā un Plēsa muižā Si-

lezijā, kā arī vairākos mazākos parķos. Belovežā 1914. gadā bij 737 sumbri.

Pirmo postu rezervātam nodarīja vācu kareivji, kas ieņēma Belovežas mežu

1915. gadā. Kareivji apšāva diezgan daudz sumbru, bet drīzā laikā vācu ar-

mijas vadība šo dzīvnieku apšaušanu pārtrauca. Vēlāk rezervātu ieņēma

krievu partizānu nodala; tā apšāva vairākus simtus sumbru, jo pārtika visu

laiku vai vienīgi no sumbru gaļas. Tomēr Ešeri c h s, kas uz vācu valdības

rīkojumu izpētīja Belovežas rezervātu, 1917. gada pavasarī atrada te vēl

170—180 sumbru, kuru skaits 1918. gada sākumā bij pieaudzis uz 200. Pa

vācu armijas sabrukuma laiku 1918. gada beigas un 1919. gada sākumā vācu

kareivji no jauna sāka apšaut atlikušos dzīvniekus; viņiem palīdzēja arī polu

iedzīvotāji, tā ka 1919. gada pavasarī dzīvi vairs bij tikai 4—6 sumbri. Pē-

dējo sumbru Belovežas mežā noļāvis kāds meža zaglis 1919. gada 12. aprilī.
Arī Silezijas rezervātos, kur 1915. gadā bij vēl ap 80 sumbru, šos dzīvniekus

ķēra līdzīgs liktenis. 1923. gadā te bij atlikušies vairs tikai 4 sumbri.

1923. gadā zoologi un dzīvnieku mīļotāji nodibināja sumbru starptautisko
aizsardzības komiteju, kuras mērķis ir ne tikai uzglabāt vēl atlikušos sum-

brus, bet ari veicināt šo dzīvnieku vairošanos. 1925. gadā, pēc šīs komitejas
zinām, visā Eiropā atradās vēl 66 sumbri, no tiem 33 tēviņi un 33 mātītes,

ieskaitot te arī teļus un nepieaugušos. Šie dzīvnieki uzglabājušies galvenā
kārtā zooloģiskos dārzos un parkos, kur tie bij pasargāti no jebkādām kara
un sabrukuma laika briesmām. Pa pēdējiem paris gadiem šinī sumbru sa-

stāvā nav notikušas nekādas ievērojamas pārmainās; jāatzīmē tomēr, ka dau-

dzi jauni dzīvnieki jau tiktāl pieauguši, ka var sagaidīt augšminētā sumbru
skaita turpmāku pavairošanos. Jau arī agrākos laikos bijuši gadījumi, kur

no neliela sumbru skaita izaudzināti veseli ganāmpulki. Tā Plēsa muižā, Si-

lezijā, 1865. gadā bij tikai 4 sumbri. levedot dažus sumbrus asins uzlaboša-

nai no ārienes, šo skaitu 1918. gadā izdevās pacelt līdz veseliem 74.

Pēc krievu ziņām, neliels sumbru ganāmpulks atrodas arī Kaukāzā. Arī

šis ganāmpulks pēdējos gados atradās tuvu pilnīgai iznīcībai, kāpēc krievu

valdība nodibināja no tā valsts rezervātu, kurā sumbrus no galīgas izskau-

šanas aizsargā ap 30 mežsargu. Protams, pusmežonīgajos Kaukāza apstākļos
arī tā vēl nav pietiekoša garantija, ka sumbrus te izdosies uz ilgāku laiku

izsargāt no iznīcības.

Zviedrijā pēckara laikā ir ierīkots sumbru rezervāts pie Avestas; šis

rezervāts ir valsts īpašums, bet tā organizētājs ir Aksels Jonsons. Šinī
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rezervātā 1926. gadā bij 11 sumbru. Viena dala dzīvnieku te ir ar Amerikas

bifeļa, sumbra tuvākā radinieka, asinu piejaukumu.

Vācijas pazīstamākais sumbru audzinātājs ir grafs Arnims Boicenburgā.
Vina ierīkotajā parkā loti labvēlīgos apstākļos dzīvo 7 sumbru Dzīvnieki te

ir pieraduši ikdienas ierasties pie nojumes, kur tiem pasmedz spēka barību.

Vācu valdība projektē ierīkot arī valsts rezervātu sumbriem Springes parkā

Hannoveras tuvumā. Šī rezervāta ierīkošanas ideja pieder Berlines zoolo-

ģiskam dārzam, no kura vēl šoruden uz rezervātu pārvedīs vairākus sumbrus.

Lai no sākuma pastiprinātu sumbru skaita pieaugšanu, arī te ir domāts dzīv-

niekiem piejaukt Amērikas bifeļu asinis. Krustotiem dzīvniekiem vēlāk at-

kal pievienos tīrus sumbrus. Jācer, ka šie vairāku valšķu soli pasargās inte-

resanto dzīvnieku no bojā iešanas.

Mūmiju slimības.

30.000 mūmiju veselības stāvokli izpētījis Heidelbergas universitātes_ Pēt-

nieks A. Sakss. Modernai medicīnai bij no svara iegūt šos datus, jo, kā zi-

nāms, senajā Eģiptē bijusi augsti attīstīta ārstnieciba. Mūmijas pārmeklējot,
vispirms dūrās acīs dažādās sadziedētās brūces un kaulu lūzumi; daudzos

gadījumos atrastas arī mākslīgu locekļu daļas. Pūšļa akmeņi mūmijās ir at-

rasti, sākot no visvecākiem laikiem, kamēr aknu akmeņi tikai no 3200. gada

priekš Kristus. Visvecākos Ēģiptes vēsturiskos laikos slikti zobi bij reti,
bet nabadzīgos iedzīvotāju slāņos gandrīz nebij sastopami. Tā tad arī mū-

mijās mēs redzam apstiprinājumu tam, ka slikti zobi ir civilizācijas sekas, jo

500 augstāko kārtu šo ēģiptiešu mūmijām, ko izraka Gizē tuvumā, bij

tikpat daudz cauru zobu un zobu akmeņu kā moderniem eiropiešiem. Ne pie

vienas mūmijas nebij redzamas sifilisa pazīmes, kas apstiprina uzskatu, ka

senatnē šī slimība nav bijusi pazīstama. Tikai pie vienas mūmijas atrasti sa-

vādi izsitumi, kas rāda, ka ap Kristu dzimšanas laiku bijusi kāda slimība,

kuru mēs tagad vairs nepazīstam.

Tērauds, kas nerūsē

Jau ikdienas dzīvē ir nepatīkams tas apstāklis, ka tērauda lietas visai

ātri rūsē un tā bojājas. Vēl daudz vairāk nepatikšanu šī tērauda īpašība sa-

gādā technikā, jo dzelzs un tērauds te ir visplašāk pielietotie metaji, pie tam

šo metālu dalām te bieži jānāk sakarā ar pārkarsētu tyaiku,_ skābēm v. t. t,

kas šos metālus vēl ātrāk bojā. Sarūsējušās daļas zaudē zināmu tiesu no sa-

vas masas un izturības un tā noved pie lūzumiem un līdz ar to nelaimes

dījumiem. Tāpēc ir pielietoti visdažādākie paņēmieni, kas kaut cik ierobežotu

šo tērauda trūkumu. Visplāšāk ir pielietota tērauda un dzelzs krāsošana,

apklājot metāla virsmu ar aizsargājošu vielu kārtu.

Ideāls, ko zinātne un technikā uzstādīja sava cīnā ar rusu, bij iegūt pil-

nīgi nerāsošu tēraudu, un šis ideāls pēdējos gados jau tikpat kā sasniegts.

Technikas rīcībā tagad ir jau tāds tērauda veids, ko tiešām varam apzīmēt

par nerūsošu. Šāds nogludināts tērauda stienis, ielikts līdz pusei kanalizācijas

ūdenī, atstājot otru pusi gaisā, vesela gada laikā ne mazākā mērā nezaudē

savu spodrumu. Lai iedomājamies, kāds pēc šāda mēģinājuma izskatītos vien-

kārša tērauda stienis 1

Nerūsoša tērauda iegūšana ir ļoti sarežģīts process. Te piekrīt liela loma

gan ķīmiskiem piejaukumiem (chroms un niķelis), gan īpatnējai termiskai

jeb siltuma apstrādāšanai. Kamēr parastais tērauds, padots 100 stundu laikā

1000° karstu tvaiku iedarbībai, zaudē caur rūsas rašanos ik uz zināmas masas
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416 gramus no sava svara, tikmēr tāda pat masa nerūsošā tērauda tādos pa-

šos apstākļos un tādā pat laikā zaudē tikai 6 gramus svara.

Nav ne mazāko šaubu, ka jaunā tērauda pielietošana technikā būs loti

plaša un vispusīga. Jau tagad to sāk pielietot tvaika turbinās, kuru tērauda

daļas parasti visai ātri rūsē. Tāpat jau iesākts pagatavot tērauda alusmucas,

kuras ir divreiz vieglākas par koka mucām un nepiešķir uzglabājamām šķi-
drumam koka vai piķa smaku, kā tas ir parastās koka mucās. Jo plašu pie-
lietošanu jaunais tērauds bez šaubām atradīs pie chirurģisku instrūmentu pa-

gatavošanas, kur rīki pie mazākā bojājuma rūsas dēļ (tos dezinficējot) top ne-

derīgi. Tāpat izgatavo jau arī nerūsošas rakstāmās spalvas, kas ir iztu-

rīgas pret tintes skābēm, dažādus ķēķa piederumus, gan galvenā kārtā vēl

tikai lielākiem restorāniem un viesnīcām, un pat nažus, dakšiņas, dzirkles

v. t. t. Šie priekšmeti no nerūsoša tērauda gan vēl iznāk dārgāki par parastā

tērauda instrūmentiem, bet ar savu izturību un vieglo pielietošanu sevi at-

taisno. Nerūsošais tērauds izgatavots Kruppa fabriku laborātoriiās Essenē

pēc ilggadīgiem mēģinājumiem. G.

Spridzināšanas technikas 300 gadu jubileja

Spridzināšanas technikā mūsu dienās atrod pielietojumu dzīves dažādā-

kās nozarēs — pie akmeņogļu, sāls un rūdas iegūšanas, tuneļu un ielu būves

darbiem, vecu ēku un pamatu nojaukšanas, ledus sablīvējumu likvidēšanas,

celmu un akmeņu spridzināšanas un t. t Kas īsti atradis pirmo spridzināmo

vielu, šaujamo pulveri, nav noteikti izdibināms. Jau ķīnieši, arābi un grieķi

pazina viegli aizdedzināmas vielas, ko tomēr par sprāgstošām vielām mūs-

laiku nozīmē grūti atzīt. Par parastā šaujamā pulvera izgudrotājiem vēsture

imn vācieti Berchtoldu Švarcu un angli Rodžēru Bekonu. Pirmā pulverfabrika

Augsburgā ierīkota ap 1340. gadu. Gandrīz 300 gadus ilgi pulveri lietoja tikai

šaujamos ieročos un illūminācijās, kamēr 1627. gadā Tiroles kalnracis Kaspars

Veindls ar to izdarīja pirmo akmeņu spridzinājumu. Šis gads tad arī uzska-

tāms par spridzināšanas technikas sākuma gadu. Vairāk nekā veselus divus

gadusimtenus spridzināšanā pielietoja tikai pulveri, līdz 1846. gadā Sobrero

atrada nitroglicerīnu jeb „spridzinamo eļļu" un Š6nbeins — piroksilinu. Div-

desmit gadus vēlāk Nobels nejauši atrada, ka spridzināmai eļļai, kuru pārva-

dāt gandrīz nemaz nebij iespējams, var atņemt viņas nepatīkamo patvaļīgās
eksplodēšanas īpašību, piejaucot ta saucamo diatomeju zemi—Kramalģu skeletu

smiltis. Nobels jauno vielu sajaukumu nosauca par dinamitu, un šī spridzināmā
viela radīja īstu apvērsumu eksploziju technikā. Vēlāk dinamitam pievienojās

vesela virkne citu spridzināmo vielu. Kad izdevās gaisu un skābekli pārvērst

šķidrā veidā, tad spridzināšanas technikā sāka lietot arī šķidro gaisu; no

pēdējā pagatavota sprāgstoša viela bij tā saucamais oksilikvits, ko laida

apgrozībā 1898. gadā; šīs vielas eksplozīvas spējas pārspēja dinamitu. 1885.

gadā atrada pikrinskābi, kuras dažādie apstrādājumi nāca apgrozībā ar me-

linita. lidita, šimozas un citiem Pašā pēdējā laikā pikrinu ir

izspiedis trinitroluols; tas nav tik indīgs kā pikrins, nebojā metālu un ir

nejūtīgs pret mēchaniskiem iespaidiem. Visas pēdēji minētās vielas apzīmē ari

brizantām spridzināmām vielām, jo tās saspridzināmo materiālu saārda sīkās

dalās, kamēr parastais šaujamais pulvēris strādā vairāk ar spiediena spēku,
ko rada pēkšņi attīstījušas gāzes.

Šaujamo pulvēri var aizdedzināt arī ar dēgli, elektrisko dzirksteli vai

ugunsstaru. kamēr dinamits un citas spridzināmās vielas eksplodē tikai ar

sprāgstošā dzīvsudraba kapseles palīdzību. G.
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Saturs: Kalpa Pēteris, Aiz melnā priekškara, Mūžīgā nakts, Saules ēnas,

Jaunā dziesma, Vecā Gāga, Kapteinis Jumards. — Pabāli stāsti, tomēr ne

gluži bez vērtības. Domu zīmes, daudzpunkti — raksturīgākā to iezīme.

3. R. Klaustiņš, Pa tumšām tekām I. Labos kungos. Vēsturīgs romāns no

zviedru laikiem. A. Gulbja romānu bibliotēka Nr. 21. 239. lapp.

Klaustiņa romānā vēsturnieks nomācis rakstnieku. Romāns lasās pagrūti,

smagā stila dēļ, un tomēr ir ievērojama parādība — tas paver mūsu senatni,

ko autors pazīst visos sīkumos. Sevišķi skolu bibliotēkās šī grāmata nesīs

daudz svētības.

4. Māc. P. Baerents, Āraižu baznīca un draudze 700 gadu gaitā. Cēsīs.

122. lapp. Pielikums: Saraksts par Araižu draudzes mājām 1825. g.

Māc. P. Baerents jau no agrākiem rakstiem pazīstams kā rūpīgs senatnes

ziņu vācējs un uzzīmētājs. Arī šī grāmatiņa sniedz daudz ziņu, kam var būt

ne tikai lokāla interese.

5. Kļaviņu Voldemārs, No carisma Latvijā. Iz nesenās pagātnes R. Kļa-

viņ apgādībā. 100. lapp.

Grāmatiņā nodaļas: Karš un bēgļi, Apkārt riņķī pa Krieviju, Revolū-

cijas viļņos, Pilsoņu kara ainas, Atgriešanās dzimtenē. —
Autors nav sevišķi

daudz redzējis, tomēr viņa darbam lielā laika dokumentāriska nozīme.

—6. Tautas pasaka par gudro kalpu un velnu. Kārla Krauzes zīmējumi.

Pētera Paujuka raksts.

Glīti izdota krāsaini illūstrēta grāmata ar izplēšamām lapām izkrāsoša-

nai
—

bērniem. Pirmais tāds māksliniecisks latviešu izdevums.

7. Boriss Vippers, Latvju māksla. īss pārskats. „Letas izdevums".

Prof. P. Vippers 23 lappuses stipri koncentrētā veidā pārvērtē visu

latviešu mākslu, protams, kā no putna lidojuma. Tad grāmatā atrodam 62 re-

produkcijas, kas gan „lUūstrētā Žurnāla" lasītājiem visas pazīstamas.

8. K. Jannau's Dzīves mērķi. Romāns I. Krājumā pie Valtera un Rapas.

156. lapp.

Tas nav romāns parastā nozīmē, bet didaktisks stāstījums, kas sastāv

visvairāk no sarunām. Romāna varonis Celmiņš meklē ..dzīves mērķus" un

sastopas un izrunājas ar visādu aprindu cilvēkiem. Notiek viss tas sen atpa-

kaļ — vēl priekš 1905. g.
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9. Jēkabs VttoHoš, Kordiriģenta māksla. Diriģēšanas technikas un mū-

zikālā priekšnesuma jautājumi. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums. 104. lapp.
Ar daudziem nošu piemēriem un zīmējumiem izdotā grāmatā izsmeļoši

aplūkoti jautājumi, kādi rodas ikvienam diriģentam. Skolotājiem, skolot, in-

stitūtu"audzēkņiem nepieciešama grāmata.

10. Sergejs Staprāns, Caur Krievijas tumsu pie Latvijas saules. Geue-

rālkomisijā pie Valtera un Rapas. 18®. lapp,

_

Apakštitulā autors savu_ darbu nosauc par „atmiņām un dēkām". Un

tiešām, raibu piedzīvojumu pārbagāts ir St. stāstījums, kas vietām lasās kā

dēku romāns. Grāmatai laikmeta (1917.—1920.) dokumenta nozīme.

11. Latviešu pasakas un teikas IV. Pēc A. Lercha-Puškaiša v. c. avo-

tiem sakopojis un rediģējis prof. P. Šmits. Valtera un Rapas akc. sab. izde-

vums. 544. lapp.
Plašais IV. sējums aptver 387 pasakas; no tām 185 ņemtas no Lercha-

Puškaiša krājumiem, bet 202 no citiem jauniem avotiem. Lietpratīgā sakār-

tojumā mūsu acu priekšā top ievērojams izdevums — lielākais tautas pasaku
un teiku krājums pasaulē. Un tas ir mūsu, latviešu.

12. Dombrovskis, Vispārīgā mākslas vēsture. Celtniecība, tēlniecība,
glezniecība un lietišķās mākslas. Ar 147 illūstr., 7 tabulām un 4 krāsainiem

pielikumiem. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums. 194. lapp.

Dombrovska grāmata koncentrēti aplūko vi su laiku mākslu, kas no-

tiek latviešu valodā pirmo reizi. Grāmata izdevusies tiešām glīti, sevišķi tās

vērtību cel ārzemēs iespiestās tabulas un krāsainie pielikumi. Viņa noderēs

katram un ir visai piemērota arī mūsu vidusskolu vajadzībām.

13. Ed. Virza, Pirmais Latvijas nacionālo karaspēku virspavēlnieks pulk-
vedis Oskars Kalpaks. A. Prandes mākslinieciskais iekārtojums un vāks.

Izdevuši pulkv. Kalpaka pieminekļa komiteja Meirānos un savienība „Pulk-

veža Kalpaka bataljons" Rīgā. 72. lapp.

Skaisti izdota grāmata. Virzas teksts — lieliskās valodas gleznās tverta

Kalpaka dzīves, darba un nāves aina. Grāmatā daudz glītu illūstrāciju.

14. Līgotņu Jēkabs, Jaunie Indrāni. Stāsts. „Letas" Mazā bibliotēka

Nr. 175/178. 97. lapp.

Līgotnis savu stāstu risina kā Blaumaņa „Indrānu" turpinājumu, rādī-

dams Edžiņa (jau pieauguša) konfliktu ar saviem vecākiem — Edvartu un

levu. Līgotnis seko 81. norādījumiem pāris Edžiņa v. c. frāzēs mūsu klasi-

skajā drāmā. Stāsts uzrakstīts svaigiem, spēcīgiem vilcieniem.

15. Knuts Hamsuns, Klaidoni, Romāns divi daļās. Tulkojusi L. Skalbe.

„Grāmatu Drauga" izdevums._ I. daļa, 244. lapp., 11. d. 242. lapp.

Slavenā rakstnieka jaunākais darbs, kurā autors plaši izmantojis savas

jaunības atmiņas. Hamsuns allaž pratis intersanti un silti stāstīt, tā arī šoreiz,
lai gan „Klaidoņi" nepaceļas līdz „Misterijām", „Badam", „Panam", kas radīja

Hamsuna pasaules slavu.

16. Dr. teol. J. Sanders, Vai Jesus bija juds? Pētījums par Jesus tau-

tību. Autora izdevums. 130. lapp.

Uz sīku Bībeles pētījumu pamata autors nāk pie slēdziena, ka Jēzus Kri-

stus „nav bijis ne juds, nei semits
J

bet arietis. Viņam bijušas āriešu asinis

un āriešu gars." Cik šis gala slēdziens pamatots, varēs spriest tikai spe-

ciālisti.
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17. Rūdolfa Blaumaņa kopoti raksti. XII. sējums. Biogrāfija no Antona

Birkerta. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums. 327 lapp.

Ant. Birkerts plaši un sistemātiski vācis materiālus, uzmeklēdams un

izprašņādams nelaika rakstnieka tuviniekus un draugus, pētīdams vēstules

v. t. t, kāpēc ari viņa darbs iznācis datu un faktu bagāts. Izdevumu pušķo
vairāki fotogrāfiski uzņēmumi. Tā esam tikuši pie plašas 81. biogrāfijas,
kādas jau sen trūka.

18. Latvijas novadi. 111. Mazsalaca. Sarakstījis Aug. Melnalksnis. Ar

illustracijam. Valstspapīru spiestuves izdevums. 60 lapp.

Agrāk iznākušām Vecpiebalgas un Smiltenes novadu monogrāfijām nu

pievienojas trešā — Mazsalacas, kas uzrakstīta saistoši un lietpratīgi. Meln-

alksnis sevišķi ievērojis skolu un sabiedriskos darbiniekus.

19. Anna Brigader, Izredzētais. Drāma 4 cēlienos (5 ainās). Valtera un

Rapas akc. sab. izdevums. 60 lapp.

Kā grāmatā paskaidrots, šis ir rakstnieces pirmais drāmatiskais darbs,
kas tikai tagad — izteiksmes un stila ziņā pārstrādāts — parādās rakstos.

Drāma vērtīga un sevišķa nozīme tai autores attīstības noskaidrošanā.

20. P. Ermanis, Atraidītie un izredzētais. Stāsti. Valtera un Rapas akc.

sab. «Rakstu Avots" Nr. 78. 60 lapp.

Saturs: Bālā vizma, Atraidītie un izredzētais, Sērmīīkšos, Sieviete ar

trīs dzejoļiem, Cīņa naktī, Bibliotēkā, Kāda aktiera stāsts. Balāde, Slepkavība,
Vīrs ar rētaino vaigu.

21. Alda Niedra, Svētais vīns. Stāsti. Valtera un Rapas akc. sab.

„Rakstu Avots" Nr. 79. 52 lapp.

Krājumiņā 2 stāsti: Svētais vīns un Dzērvju dziesma. Zināms svaigums

tēlojumā un stilā piešķir tiem savu vērtību.

22. K. Zariņš, Rudens stāsti. Valtera un Rapas akc. sab. „Rakstu Avots"

Nr. 83. 62 lapp.

Saturs: Bēres. Cilvēks haki uzvalkā. Maiņa, Trakais galms.

23. Rakstnieku sejas. Literatūrchrestomātiska sērija AI. Dauges un

V. Plūdoņa redakcijā. Valtera un Rapas akc. sab. izdevums.

Nr. 1. Juris Mancelis. Nr. 2. Kristaps Fūrekers. Nr. 3. Ernsts Glūks.

Nr. 4. Ansis Līventāls. Nr. 5. Ansis Leitāns. Nr. 6. Jēkabs Zvaigznīte. Nr. 7.

Kārlis Hugenberģers. Nr. 8. Jēkabs Lundbergs. Nr. 9. Juris Neiķens.

Nr. 10. Fridrichs Mālberģis.

Sērijas iznākušie numuri sniedz mūsu vecāko rakstnieku darbu izlasi

oriģinālrakstībā. Ik numuram pievienots speciālista (prof. P. Šmita, doc.

L. Bērziņa, M. Endzelīna, A. Gobas) biografiski-kritisks ievads. Sniegti arī

dažādi attēli, ģīmetnes, rokraksti. Sērija labi iepazīstina ar mūsu vecāko

rakstniecību.

24. Longs, Dafnis un Chloja. Pastorāle. Tulkojis Pāvils Rozītis. „Latvju

Kultūras" izdevums. 181 lapp.

Klasisks darbs, kas nav svešs latvju publikai, jo grāmata iznākusi jau

2. iespiedumā. Apbrīnojams svaigums dveš no šī senā ganu mīlestības stāsta.

Izdevējs- Akc. Sab. Valters un Rapa. Redaktors: Jānis Grīns.

Valtera un Rapas akc. sab. grāmaispiestuve, Rīgā, Brīvības ielā 129/133.
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