
R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursi, kas aizsākās 2005. gadā, 
ir lieliska iespēja, kā mūsdienu skolu jaunatnei paust savu viedokli 
par rakstnieku un viņa atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Veidojot 
konkursa nolikumu, vērtēšanas komisija piedāvā vairākus tematus. 
Parasti viens no tiem ir saistīts ar R. Blaumaņa darbu tēliem. 

Grāmatā lasāmi domraksti, kuros skolēni rakstījuši par šādiem 
tematiem: „Mūsdienu Kristīnes stāsts R. Blaumanim”, „Vēstule  
R. Blaumaņa literārajam tēlam”, „Ja es būtu… (kāds no R. Blaumaņa 
darbu tēliem)”, „Pārdomas par … (kādu no R. Blaumaņa darbu tēliem)”, 
„R. Blaumaņa literāro darbu varoņi – mani domubiedri”, „R. Blaumaņa 
noveles „Nāves ēnā” notikumi kāda tēla redzējumā”, „Man tuvais tēls 
R. Blaumaņa daiļradē”.

Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa daiļradi gadu ritumā ir vērtējuši 
literatūras speciālisti. Pirmās atsauksmes presē tika publicētas drīz 
pēc darbu sarakstīšanas. Grāmatā būs iespēja iepazīties, kā rakstnieka 
radītos tēlus analizējuši un vērtējuši literatūras kritiķi Jānis Asars, 
Teodors Zeiferts, Vizulis, literatūrvēsturnieki Ludis Bērziņš, Arvīds 
Dravnieks, Līgotņu Jēkabs, Līvija Volkova, literatūrzinātnieki Pēteris 
Ērmanis, Kārlis Kārkliņš, Alfons Vilsons, Dzidra Vārdaune, Anastasija 
Stikāne, Broņislavs Tabūns, Benita Smilktiņa, Viktors Hausmanis, 
Milda Losberga, Gunārs Bībers, Ieva Kalniņa, Guntis Berelis, Ilona 
Miezīte, žurnālisti Āronu Matīss, Fricis Kārkluvalks, rakstnieki Teodors 
Lejas-Krūmiņš, Angelika Gailīte, Andrejs Upīts, kā arī Hermanis Albats, 
Jānis Velme, Arvīds Ziedonis, Ilze Kopmane, Sintija Kampāne. Izcilais 
psiholoģiskā reālisma meistars R. Blaumanis, veidojot spilgtus literāros 
tēlus, atstājis vērtīgu ieguldījumu latviešu prozā, dramaturģijā un 
lirikā.

Pāršķirstot grāmatas lappuses, jauku noskaņu un smaidu radīs 
„stila ziedi” no skolēnu viedokļiem un pārdomu darbiem. Rakstnieka 
dzīvē liela nozīme bija humoram, tāpēc pasmaidīsim un ikdienas 
rūgtumu kliedēsim ar labām domām un smiekliem!

Grāmatā izmantoti Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu 
darbi, kā arī 2013. gada vizuālās mākslas konkursa „Blaumaņa 
brīnumzālītes” bērnu un jauniešu zīmējumi.

Lai grāmata Tevi, lasītāj, aizved krāsainajā un tik dažādajā 
rakstnieka tēlu pasaulē! 

Zinta Saulīte
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R. Blaumaņa darbu varoņi  
mūsdienu skolēnu skatījumā

R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursi, kas aizsākās 2005. gadā, ir lieliska 
iespēja, kā mūsdienu skolu jaunatnei paust savu viedokli par rakstnieku 
un viņa atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Veidojot konkursa nolikumu, 
vērtēšanas komisija piedāvā vairākus tematus 7.–9. klašu skolēniem un 
vidusskolu audzēkņiem. Parasti viens no tiem ir saistīts ar R. Blaumaņa darbu 
tēliem. 

Iepazīstot grāmatu, varēs lasīt konkursa darbus, kuros skolēni – 
veiksmīgākie konkursa dalībnieki – rakstījuši par šādiem tematiem: „Mūsdienu 
Kristīnes stāsts R. Blaumanim” (5. konkurss, 2009. gads), „Vēstule R. Blaumaņa 
literārajam tēlam” (6. konkurss, 2010. gads), „Ja es būtu… (kāds no R. Blaumaņa 
darbu tēliem)” (7. konkurss, 2011. gads), „Pārdomas par … ( kādu no R. Blaumaņa 
darbu tēliem)” (8. konkurss, 2012. gads), „R. Blaumaņa literāro darbu varoņi 
– mani domubiedri” (10. konkurss, 2014. gads), „R. Blaumaņa noveles „Nāves 
ēnā” notikumi kāda tēla redzējumā” (11. konkurss, 2015. gads), „Man tuvais tēls 
R. Blaumaņa daiļradē” (12. konkurss, 2016. gads).

Lai skolēnu darbi Tevi, lasītāj, aizved R. Blaumaņa darbu pasaulē, iepazīstot 
pasakas „Velniņi” varoņus, noveles „Nāves ēnā” tēlu pretrunīgos raksturus, 
Tālavas taurētāja varonību, noveles „Purva bridējs” galveno tēlu – Kristīnes 
un Edgara – mīlestības līkločus un daudzus rakstnieka radītos varoņus, kuru 
raksturus, pārdzīvojumu un sajūtas centušies saprast, analizēt un vērtēt 
skolēni, piedaloties R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā.

Tekstu papildinās bērnu un jauniešu zīmējumi no vizuālās mākslas 
konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes”, kas notika 2013. gadā un ko organizēja 
Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo 
komisiju, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolu, R. Blaumaņa memoriālo muzeju 
„Braki”. Skolēnu ilustrācijās attēloti varoņi no dažādiem rakstnieka R. 
Blaumaņa darbiem.
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Mūsdienu Kristīnes stāsts
5. konkurss, 2009. gads, vidusskolu grupa

1. vieta

Mīlestība ir viena no pasaules 
lielākajāM bagātībāM

2009. gada 18. oktobrī.
Mīļais, dārgais, vecais Blaubī!

Zinu jau zinu, Tava piere, izlasot šo uzrunu, sarauksies grumbās, bet 
kuplajās ūsās iezagsies Tev tik raksturīgais labsirdīgais smaids. Jā, atceros, tā 
Tevi drīkstēja uzrunāt tikai Puķudvēselīte, bet, manuprāt, šoreiz arī no manas 
puses tā ir vispiemērotākā uzruna.

Tik daudz laika ir aiztecējis, ka pat nezinu, ar ko sākt. Laikam nevietā 
jautāt, vai Tu mani vēl atminies. Protams, ka atceries! Draugi un reizēm pat 
dzīves ceļā nejauši sastapti cilvēki Tev vienmēr bijuši īpaši dārgi. 

Rakstu un lūkojos Tavā fotogrāfijā. Ak, žēlīgais Dievs, kā es tagad gribētu 
būt Tev līdzās un lūkoties Tavās acīs! Es zinu, tad man būtu vieglāk visu, visu 
izstāstīt, jo vēstulē, šajā baltajā lapelē, nav iespējams attēlot pat niecīgu daļiņu 
no tā, kas plosa manu dvēseli.

Vai Tu atceries mūsu pirmo tikšanos 1885. gada vasarā Koknesē? Kā šodien 
atminos Tavu gaišpelēko mēteli, ļoti nopietno izskatu (to gan piešķīra brilles 
uz deguna) un pat soļus. Jā, jā, tieši soļus! Līdz šim muižā jaunus vīriešus ejam 
tik nosvērtiem soļiem nebijām manījušas. Velti Tev klāstīt (gan jau Tu pats 
būsi sapratis), ka kopš tā laika daudz kas ir mainījies: tikumi un likumi, domas 
un uzskati par dzīvi un godu, draugi. Jā, iedomājies tik – pat problēmas!

Nezinu, varbūt būsi jau dzirdējis par manu Edgaru, kaut gan nē – viņš nav 
mans. Jā, es viņu mīlu, bet kopā mēs neesam laimīgi. Bet sākās taču viss tik 
skaisti: „Mēs saprecēsimies, un es palikšu citādāks. Es klausīšos tevī, kā… kā… 

Kristīne R. Blaumaņa novelē „Purva bridējs” 
Siguldas Valsts ģimnāzijas skolnieces Ievas Pastares zīm., 2013
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suns kungā. Vai tad es būšu pirmais vīrs, kas atmet puišu niķus?” Jau drīz pēc 
tam viņš mani piekrāpa. Aizvien biežāk aizdomājos par visu, kas bija toreiz 
un kas mani gaida nākotnē, bet, jo vairāk domāju, jo mazāk saprotu sevi un 
cilvēkus sev apkārt.

Tu man reiz rakstīji: „Cilvēks bez ideāla ir kā zvaigzne bez centrālpunkta. 
Cilvēks ap savu ideālu griežas kā planēta ap sauli, viņš tam nekļūst tuvāk.” 
Vajadzēja paiet tik ilgam laikam, līdz beidzot sapratu, ko Tu ar to domāji. Es 
biju Tavs ideāls, jā, bet tikai noteiktu laiku un tikai kā ētisko vērtību nesēja 
un sievietes mīlestības simbols (piedod, bet šobrīd man tas izklausās kā 
paradokss). Jā, man vajadzēja to saprast jau toreiz, 1893. gada vasarā, kad 
Tu man rakstīji no Asariem. Nu, vēlākais, kad Tu man atsūtīji fragmentu no 
iesāktā stāsta „Jete”. Tas jau nebija Jānis, bet gan Tu pats, kurš nevaldāmu jūtu 
kvēlē kliedza: „..esmu iemīlējies! Iemīlējies! Pēc 10 gadiem taču atkal reiz! Pēc 
tam, kad jau sen cieti biju pārliecināts, ka piederu pie slābanās cilvēku sugas, 
kura „tikai vienreiz mīlē.” Un nu atkal tā pate ar gavilēm pilnā sirds, tas pats 
paceltais prāts, tā pate ilgošanās, tas pats saldais, neizsakāmais, muļķiskais 
reibums, tās pašas kļūdas pie burtu salikšanas. Ak! Esmu ļoti laimīgs, ļoti, ļoti!” 
Tavs ideāls biju es, Tavs ideāls bija Marija fon Andrejanova, bet nevienai no 
mums Tu tā arī neatzinies, kam esi veltījis šos vārdus: „Kā zagšus, tik lēnām, 
tik klusītiņām,/ Tā pašam nemanoti/ Pret tevi iedegusies sirds/ Un kvēlo nu 
ļoti, ļoti.”

Jā, es biju Tavs ideāls, bet Tu zināji par manām jūtām pret Edgaru, tādēļ 
atkāpies. Droši vien ne tikai tāpēc. Tu jau toreiz nojauti, ka daudz kas mainīsies, 
diemžēl – arī es. Bet Marija? Viņa bija gatava Tev atdot visu, pēc vīra nāves Tev 
uzticēt visdārgāko – sevi un savus bērnus. Tu taču vēl atceries mazo Andrē, 
kurš Tev pieķērās kā dadzītis, Viktoru, Tavu krustdēlu, un, protams, Malvīni 
un Evu, mazās koķetes, kas Tavā gultā slēpa vardi? Es saprotu, Marija bija Tava 
drauga Viktora sieva, bet viņa vairs nav (izsaku savu līdzjūtību, zinu, ka Tev 
viņš bija dārgs kā brālis, kā domubiedrs, saprotams, līdz brīdim, kad starp jums 
nostājās Marija). Tu taču biji tas, kas mani klētnieka dzīvoklī, šujot apkaklītes, 
mācīja, ka žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri. Tad kādēļ Tu pats tā 
nerīkojies? Vai tiešām Tu savu ideālu biji uzlicis uz tik augsta pjedestāla, ka ar 
savu atzīšanos un tuvumu baidījies savu Vienvienīgo gāzt no troņa? Tu ilgojies 
un cieti: „Ak, sirds vai stāties taisās,/ Tā turpu ilgojas.”

Bet Marija? Vai par viņu Tu toreiz iedomājies? Toreiz, kad viņa Berlīnē tā 
arī nesagaidīja savu Blaubī? Es daudz esmu no Tevis mācījusies, par daudz ko 
esmu pateicīga, bet, pieminot Mariju, gribas domāt, ar ko Tu esi labāks par 
Edgaru? Gan Edgars mani, gan Tu Mariju sodījāt ar cerībām, ar gaidīšanu. Tik 
viegli jūs abi pametāt mums cerību kripucīšus!

Piedod, Blaubī, manas emocijas šobrīd valda pār veselo saprātu, pat tik 
ļoti, ka sāku aizmirst, kādēļ Tev rakstu. Jā, Edgars un manas cerības! Problēma 
problēmas galā, visbriesmīgākais, ka neredzu pat visniecīgāko gaismas stariņu 

šī tuneļa galā. Bet Tu jau tik ļoti labi pazīsti Edgaru un visas viņa kaislības, 
viņa iekšējo cīņu starp mīlestības gaišo spēku un velnu, kas to vien gaida, lai 
vājuma brīdī iegrūstu viņu uz galvas purvā, ka man nenāksies Tev pierādīt, 
ka šī cīņa ir daudz vājāka par viņa spēju sevi valdīt. To jau Tu pats tik lieliski 
aprakstīji „Purva bridējā” un „Ugunī”. Es nevēlos, lai mana laime izkūp vai 
sabrūk, bet es arī neesmu spējīga cīnīties ar Edgara likteni. Edgars toreiz un 
tagad… Jā, man jāpiekrīt, ka viņš ir nedaudz mainījies, bet tikai nedaudz. Pēc 
visa, kas starp mums noticis, joprojām ap viņu virmo intrigas, kurās netrūkst 
ne Minnas, ne Mades, ne Edes. Šī neziņa par to, ko nesīs rītdiena, cerība, ka 
būs labāk, greizsirdība mani smacē jo dienas, jo vairāk. 

Arvien biežāk aizdomājos, kā būtu, ja es toreiz Akmentiņam būtu pateikusi 
„jā”. Par spīti Edgaram, par spīti liktenim, par spīti sev. Es baudītu sabiedrības 
cieņu, piepildītu mātes sapni, nodrošinātu savu un savu bērnu dzīvi. Bet 
Akmentiņš? Vai viņš ar savu smalkjūtīgo, cieņas un mīlestības pilno attieksmi 
pret mani bija pelnījis kļūt par atriebības ieroci manās rokās? Vai es nebūtu 
uzkrāvusi sev pārāk smagu vainu, manipulējot ar cita cilvēka skaidrākajām, 
dziļākajām jūtām, lai izmantotu tās saviem mērķiem? Es tikai ceru, ka viņam 
manis sagādātais dvēseles ievainojums šo gadu laikā ir sadzijis. 

Vai Tu vēl atceries Madi Kapmali un Pēteri Jirgensonu, skaidro, skaisto 
istabeni un straujo staļļa puisi, trakuli un dzērāju, nu, to pašu, kuram neviens 
grāvis nebija par dziļu? Dzirdēju, ka Tu vēlāk, kad viņi jau bijuši precējušies, 
esot viņus apmeklējis. Jā, arī es redzējos ar Madi neilgi pirms viņas aiziešanas 
viņsaulē. Grūti man pateikt, kādi iemesli viņu noveda tik pāragrā nāvē: 
trūkums, slimība, posts vai mūžīgā Pētera dzeršana un neuzticība. Pagaidām 
es ar Edgaru vēl neesmu pilnībā saistījusi savu likteni un, atceroties Mades 
dzīvi, arī nevēlos. Es nevēlos sev Mades likteni. Es gribu domāt un rūpēties par 
ģimeni, bērniem, nevis uztraukties, kad un no kurienes viņš pārnāks. Līdz šim 
es domāju, ka gribu būt ar Edgaru nevis, lai padotos un kopā bristu „purvu”, 
bet lai palīdzētu viņam meklēt ceļu, kas neļauj „pavisam noklīst”. Bet vai tas ir 
iespējams? Vēl tagad gados vecākie koknesieši ir pārliecināti, ka Mades visu 
piedodošā mīlestība un uzupurēšanās vīrietim, gļēvulim un bezrakstura būtnei, 
ir bijuši velti. Vai arī Tu tā domā? Atceros, ka savā laikā Tu Pēteri, šo straujo, 
nevaldāmo, labo iedzērāju, bet reizēm atkal sevī ierāvušos, kluso, lēno, brīžiem 
arī ļoti lepno vai sirsnīgo puisi, pat apbrīnoji. Tieši tas taču Tev lika nonākt pie 
apziņas, ka Tavai mīlestībai, kas radusies tik pēkšņi un negaidīti: „Tu neļauj 
ceļa un stundas/ Nevienam izzināt,/ Kā žubīte nolaižas zarā,/ Tu nāc – un esi 
klāt!” jānoslāpst, ka nekad un neviens par to nedrīkstēs zināt. Tu vienīgais jau 
toreiz apzinājies, ka Made nebūs laimīga blakus šim kaislīgajam, bet cēlajam, 
samaitātajam, bet labajam puisim. Par mīlestību, par klausīšanu sirdsbalsij viņa 
samaksāja ar negulētām naktīm, asarām, stāvēšanu uz nedrošā cerību tiltiņa un 
krišanu sāpju atvarā: „Viņas acis bija sasarkušas, lai gan viņa nebija raudājuse, 
un viņas ģīmī attēlojās dziļākie sirdēsti.” Toreiz Tu pat domās nespēji stāties 
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viņiem ceļā. Vai arī man Tu esi lēmis tādu likteni? Nesen uzdūros kādai Regīnas 
Ezeras rakstītai frāzei: „..tik ilgi, kamēr vien cilvēka mūžā būs iespējama izvēle 
starp vieglu „laimi” un smagu mīlestību, dzīvos arī Edgars un Kristīne… Kristīne 
kā skaidruma, iekšējās kvēles un jūtu īstuma simbols. Un kaislību aizlauztais, 
nenoteiktais, bet savās jūtās tikpat patiesais Edgars.” Tad, Blaubī, pasaki, ko 
man izvēlēties! Par to domājot, manī rodas bailes no pašas mīlestības. Jā, es 
esmu spējīga dziļi mīlēt un cīnīties par savu laimi, dot mīlamajam cilvēkam 
no sava dvēseles dāsnuma vairāk, nekā iespējams no viņa saņemt pretī, esmu 
spējīga arī stāties pretī naudas un mantas kārdinājumam. Bet vai man tādēļ 
savas vieglās dienas jānoliek pie Edgara kājām, jāļauj sevi ievilkt tai slīkšņā, 
kurai nespēj pretoties Edgars? Vissāpīgākā ir apziņa, ka nekas jau nemainīsies, 
to mūsu sarunas laikā apliecināja pats Edgars: „Tu saki, ka es esot pie visa 
vainīgs. Bet to visu neesmu… ar nodomu gribējis. Es nevaru teikt, ka esmu kā 
bērns, kas nezina, tas ir slikti un tas ir slikti. Es zinu, kas ļauns, kas labs. Bet man 
uznāk tāds nelabs… tāda griba… un tad viss sajūk… aizmirstas… un tas sliktais 
izliekas tik labs… un es degu pēc tā… un turos pretī un iegāžos… un beigts…” 
Pēc šiem vārdiem man atmiņā atausa kaut kur lasīta doma, ka pilnā vīna kausā 
atstaro visas nokrāsas, arī cilvēkā mīt visu sākumu sākumi, atliekot vien minēt, 
kuriem no tiem būs lemts tālāk veidoties, kuriem palikt dīglī. Paradoksāli, es 
pieminēju vīna kausu – Edgara lielāko kaislību. Arī es šobrīd cenšos atminēt šo 
noslēpumaino mīklu – Edgaru. Kas viņā ņems virsroku: kaislības, vieglprātība, 
dzeršana, aizraušanās vai mīlestība pret mani? 

Zini, Blaubī, kas ir pats interesantākais? Es vairs neesmu viena. Nē, nē, 
nepārproti mani, aizvainojums un naida uzbangojums pret Edgaru ir noplacis, 
bet bēgt no mīlestības, glābjoties laulībā ar citu cilvēku, es vēl neesmu gatava. 
Es gribēju Tev teikt ko citu. Lai kur manas acis neraudzītos, es sev visapkārt 
redzu simtiem tādu kā es un Edgars. Izrādās, šo gadu laikā nekas nav mainījies, 
gandrīz nekas. Jā, Edgars zirgu stalli ir nomainījis pret auto salonu, krogus 
vietā viņš labprātāk apmeklē kazino, bet, no rīta atgriezies, turpina skandēt 
vecos solījumus: „..kad būsim saprecējušies, tad viss grozīsies. Tad es zināšu, 
priekš kā man katra kapeika jātaupa; un cits viss – un visa klenderēšana un 
vazāšanās uz reizi būs beigta.” Kā gribas tam noticēt, bet mēs taču skaidri 
apzināmies, ka tie ir tikai solījumi, solījumi… un turpinām gaidīt.

Mīļais draugs, es zinu, ka ne Tu, ne arī kāds cits man nesniegs skaidru 
atbildi uz jautājumu, ko man izvēlēties – vieglu „laimi” vai smagu mīlestību, 
bet, neskatoties uz to, es gribēju Tev pateikt, es gribēju, lai Tu zini, ka 
joprojām domāju, ka mīlestība ir viena no pasaules lielākajām bagātībām. Jā, 
mēs vēlamies un sapņojam par labu vīru, kuram būtu mašīna un dzīvoklis, 
nauda un stāvoklis. Kur paliek mīlestība? Vai var izveidot ģimeni, cerot, ka 
mīlestība radīsies kaut kad pēc tam? Dzīvē var būt neskaitāmas aizraušanās, 
bet īsta mīlestība tikai vienreiz un arī ne katram: „Kur tu esi, mana rada,/ 

Kur tu esi, dvēselīt?/ Spoli tikām dzijā tīšu,/ Kamēr beigās atradīšu,/ Kur tas 
zelta pavediens.”

Paldies, Blaubī, ka izturēji līdz galam un uzklausīji! Gara acīm redzu Tavu 
vīrišķības pilno seju, redzu, kā Tu ielaid visus piecus kuplajā cekulā, atsegdams 
plato pieri un domās iegrimušās acis. Blaubī, es laikam esmu atradusi savu 
zelta pavedienu, bet nezinu, vai tam pieķerties vai, mācoties no Tevis, turēties 
drošā attālumā. Ar nepacietību gaidīšu atbildi. 

Tavs draugs – Kristīne.

  anastasija bugajenko,
  Daugavpils 16. vidusskola,
  skolotāja Inese Suhane.

2. vieta

vēlos nostāties Mīlestības pusē

Sveiks, mīļais Blaumani!

Esmu pārliecināta, ka negaidīji. Ir vēla vakara stunda, kad Tev rakstu. 
Aiz loga vējš cenšas iekarot mēness daiļās meitas polārzvaigznes labvēlību 
ar spāņu cienīgu deju. Nerimis līst strāvām, un pērkons noskaņai veido fona 
mūziku. Otrpus manas istabas sienai dzimst mīlestība. Jā, Tu nepārklausījies. 
Mīlestība starp spīdekli un tik nepastāvīgo dabas stihiju. „Tu zini pati, ka 
nederat kopā, meit!” mēness kliedz. Spēju saskatīt mīlestības un reizē sāpju 
asaras pār viņa bāli apaļo vaigu. Pērkons pavēl rībēt pamalei, liekot saprast, ka 
nakts, kas nupat sākusies, nevar būt ievads skaistam stāstam. 

Pieri atspiedusi pret nedzīvi auksto loga rūti, varu vien noraudzīties uz 
cerībām, sapņiem un ilgām, ko raida vējš un ilgojas saņemt zvaigzne. Vēlos 
kaukt aiz sāpēm kā izbadis suns. Mazliet apskaužu šo mīlestību, jo esmu bez 
padomdevēja, un, vilnas segā ietinusies, gaidu, kad mani apņems siltums un 
sirds izšķirs izvēli. Jūtos ļoti vientuļa, mīļais Blaumani, tāpēc rakstu vēstuli, 
kaut adresi nezinu.

Man šobrīd tik ļoti pietrūkst padoma! Vai tā jūtas putna bērns, ko no ligzdas 
izspiedis lielmanīgs dzeguzēns? Vēlos aizceļot. No cīņas neizbēgi arī Tu savos 
mīļajos „Brakos”, kur katru rubli sēji ar cerību par sētas saglabāšanu, rentes 
maksas izlīdzināšanu. Zinot, cik ļoti mīlēji savas mājas, ticu, ka Tavās lūpās 
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degtu pārmetumi, jo dzīvē, raibā kā dzeņa vēders, grūtību priekšā bezspēkā 
nesaļimi un nepadevies vilinājumam meklēt laimi ārpus savas tēvzemes. Ak, ja 
Tu būtu līdzās! Tava skaidrība un godīgums man palīdzētu izvēlēties pareizo 
virzienu šajās krustcelēs.

Tu domāji, ka jaunības gadu izšķērdēšana bezrūpībā ir nevajadzīgi 
nodzīvots laiks. Bet kā rīkoties man? Gaidīt? Meklēt iespējas? Mīļais daiļradi, 
varbūt man šobrīd Tava humora pietrūkst kā zāļu sasirgušajam. Tava labsirdība 
neliktu justies vainīgai, ka mana dzīve nonākusi tādas izvēles priekšā, tāpēc 
šobrīd vēja un skaistās mēness meitas jūtu parādi, kas norisinās aiz mana 
nokvēpušā istabas loga, vēlētos vērot kopā tieši ar Tevi. Esmu pārliecināta, ka 
Tavos padomos nevērptos vienaldzība. Mēs malkotu karstu piparmētru tēju, 
un es vēl un vēlreiz Tev uzticētu, cik daudz gaišuma no Tevis vēlos paņemt.

Tik ļoti alkstu dzirdēt, ka, lēmums, kas būs jāpieņem, nav smags kā plecos 
uzvelts milzu laukakmens. Taču atzīšos – es baidos izvēlēties, manī iezadzies 
izmisums, kas plēš sirdi divās daļās. Ja manī mājotu Tava nešaubīgā ticība 
labajam, asaras nebūtu tik rūgtas. Vēlētos sevī iedegt cilvēciska lepnuma 
uguni, tādu kā Andriksona dvēselē, lai es tāpat kā šis vienkāršais zemnieks 
baronam spētu sejā iekliegt, ka cīnīšos un nepazemošos situācijā, kad svarīgi 
glabāt vērtības. Mani nepamet arī Indrānu Edvarta vēlme dzīties pēc naudas, 
kur mājo Kārlēna ilgas pēc dzīves un laimes. Man nav Krikumu vai Vanagu 
mājas saimnieka mantrausības un iedzīvošanās kāres. Sev par kaunu atzīstos 
– domāju, kā būtu, ja prastu izmantot citu vājumu – kā Mālnieks. Varbūt arī es 
spētu nolikt maliņā savus principus un apprecētu bagātu vīru, kā to izdarīja 
Liene? Vai manu rīcību Tu šodien attaisnotu kā rēķināšanos ar apstākļiem 
un vienīgo iespēju, lai izkļūtu no grūtībām? Es kļūtu līdzīga Zaļgam. Nē, nē! 
Manā sirdī blakus vēlmei dzīvot (nevis eksistēt!) mājo Roplaiņa nepiekāpība, 
aizstāvot savus uzskatus līdz galam. Šobrīd man ļoti pietrūkst Birkenbauma 
godīguma un vīrišķības spēka. 

Ko iesākt ar savu sirdi, kas vārās dusmās un asiņo par tevi, dzērājpuisi 
Edgaru? Mana mīļā, mīļā Latvija, tu taču esi tas bezmērķīgi dzīvojošais zirgu 
puisis, ko pārņēmusi nolaidība un dzīves baudīšana. Tu nemitīgi dod vārdu, 
ka labosies, bet solījumus nepildi, nozagdama manu ticību gaišākai nākotnei. 
Mīļā Latvija, arī es dažreiz jūtos kā purva bridējs, dūkstī meklējot cilni, kur 
kājai atsperties. Tu liec man justies vainīgai, ka vēlos būt novērtēta savā zemē, 
ka alkstu miera, drošības un stabilitātes, kas nākotni iekrāsotu gaišāku. Kur tu 
pazūdi, mana Latvija, kur ir tas cinītis, kur kājai atsperties? Aizbraukšana? Bet 
es tevi mīlu tik neprātīgi un stipri!

 Ko darīt, mīļais Blaumani, ar savām jūtām? Esmu viena ar šaubām un 
klupšanas akmeņiem izvēles ceļā. Mani pārņēmusi nedrošība, kas visas 
cerības ietriec dziļi pazemē. Man ir bail! Bail, ka citur vasaras rīti nesmaržos 
tik kārdinoši un zirnekļu austie dizaina brīnumi nebūs pat uz pusi tik smalki 

un meistarīgi kā Latvijā. Bail, ka nekur pļavās tikko nopļauts siens nesmaržos 
pēc mājas bišu vāktā medus. Vārpas vēja dejā savus stāvus nelocīs kā balles 
karalienes, un raspodiņi citur nelolos savā klēpī dimanta rasas lāsītes, lai 
iepriecinātu ikvienu jāņzāļu lasītāju. Iedomājoties, ka zaudēšu mūsu rudeņu 
neizsmeļamo spēku, sirds sažņaudzas. Man vajag atvasaras lietus lāsīšu 
sacensību uz mana loga, brieduma pilnus, sulīgu krāsu rotātus ābolus – šos 
mazos priekus, ko nevar svērt un nopirkt veikalā. Vajag, lai sniega kupenu 
villaines, apsegušas kailās un raupjās koku zaru rokas, dod nesatricināmu 
mieru un pārliecina, ka viss allaž beidzas tikpat labi, kā tas iekārtots dabā.

Man vajag manas zemes, valodas un ģimenes, tā spēka, ko spēj dot tikai šīs 
trīs svētās lietas kopā. Kā puzle, kura neveido attēlu, ja trūkst kauliņu, es būšu 
svešas zemes vidū, bet, ja neaizbraukšu, vai ilgošos pēc jaunām, neredzētām 
konstrukcijām savas dzīves mozaīkā? Tik grūti izšķirties, jo baidos, ka lēmums 
būs kā krusts maniem pleciem, būšu gluži kā Tavai Kristīnei, kas upurēja 
labklājību mīlestības vārdā. Mana mīlestība ir Latvija – gan saņurcītām, gan 
ilgu gadu lolotām vērtībām. 

Kā lai pametu aiz sevis kā novalkātas tupeles kopkora „Gaismas pili”? 
Dziesma satur kopā, dziesma prot skumjas pārvērst priekos, tikpat maģiski 
tā palīdz pārvarēt likteņa mestos sprunguļus dzīves ratos. Ticu, ka nevienā 
pasaules talantīgāko balsu koncertā manas dvēseles stīgas nesasprings tik 
spēcīgi kā mūsu Dziesmu svētkos, dziedot „Saule, Pērkons, Daugava”, jo vienīgi 
latvietim tā (kā man patīk to dēvēt – otrā valsts himna) atklāj patiesu stāstu. Ir 
kāda īpaša burvība, īpašs noslēpums, ko glabā Jāņu naktī lasītās madaras, kas 
taupīs vasaras smaržu līdz nākamā gada Līgo dienai. Vienīgi mūsu Lieldienu 
rītos, agri pieceļoties, būsi liecinieks, kā saulīte rotājas, bet Ziemassvētkos 
apēstie zirņi spēs izžāvēt vēl nedzimušās asaras. 

Bet kā man saglabāt mūsu valodu, kas drīz var iekļūt tumšajā sarakstā ar 
virsrakstu „Izmirušās”? Šī doma vajā prātu kā grēks svētu dvēseli, pie manas 
sirdsapziņas klauvējot: „Tu nedrīksti nodot savu vienīgo dzimteni! Patiesība 
var būt skarbāka par kriminālromāna noslēgumu, un brīdī, kad vēlēsies 
atgriezties, vienīgais, kas tevi gaidīs, būs sveša kultūra un sveša valoda, un 
latvieši ar tukšiem skatieniem.”

Kas tad man paliek? Ja Dievs lēmis, ģimene ir vienīgais patiesais sagaidītājs, 
tā sirds daļa cilvēkā, kas kā Sprīdītis atgriežas īstajā laimes zemē – mājās. 
Vietā, kur pavarda gunij spilgtāka liesma un smiekli skanīgāk iekrāso kopīgos 
priekus. Tikpat ļoti kā Tu, mīļais Blaumani, es mīlu savu mammu, tāpēc pamest 
viņu man būtu visgrūtāk. Arī es spētu sevi ziedot sava parauga – mātes dēļ. 
Prātu pāršalc daudzkārt smagākie tautas vēstures pārbaudījumi, bet mums 
tie neļāva izsīkt, tieši pretēji – šīs likteņa dunkas tautas sānos visus vienoja vēl 
ciešāk. Tāpēc šķiet neprātīgi pieļaut ģimeņu šķelšanos. Tā būtu vienlīdz liela 
nodevība kā pamatvērtībām valstī, tā arī pret mīlestību. 
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Aiz loga vējš vienojas ar mēnesi, un arī manu sirdi atbrīvojuši daži nemiera 
akmeņi par spīti tam, ka Tu, mīļais Blaumani, neesi līdzās. Arī viena, sēžot uz 
grīdas līdzās tukšai piparmētras tējas krūzītei, jūtu Tavu silto skatu, ko iekļauj 
uz deguna noslīdējušās acenes. Mana nedrošības tumsa pamazām mazinās. 
Arī aina logā ir mainījusies – pērkons labu laiku kā atteicies dramatizēt 
noskaņu, un visas dilemmas izšķirtas par labu mīlestībai. Līdzīgi kā Tava 
Kristīne vēlos nostāties mīlestības pusē, savas tautas gaismas mīlestības pusē, 
nemaz nebaidoties Tev atzīties: „Žogam, ko prāts uzceļ, jūtas viegli kāpj pāri.” 

Ar patiesu cieņu un neviltotu mīlestību – mūsdienu Kristīne. 

  Madara kolneja,
  Madonas pilsētas 1. vidusskola,
  skolotāja Margarita Šķēle.

3. vieta

atbilde jāMeklē  
katraM savā dvēselē

Vakar uzkrita un atkal nokusa sniegs. Bija skaisti un mazliet baisi. 
Bezgalīgas skumjas kā smaga mākoņa elpa uzgūlās dvēselei. Apses drebēja 
gatvē, zvaigznes no debesīm lija, bet man nebija žēl ne zvaigžņu, ne birstošo 
lapu... Man sala.

Jau sen nelika mieru alkas pēc vietas, kur strauti no meža pļavām vēl nes 
tik tīrus ūdeņus, ka varētu padzerties no saujas, kur vēl drīkst noplūkt puķi 
un maršrutu izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Es nācu pie Tevis sildīties kā pie 
uguns, zinādama, ka Tu nenovērsīsies, lai ar mani notiktu, kas notikdams. Kā 
vienmēr es vēlējos pie Tevis salaizīt savas brūces, lai atgūtos pēc sakāves. Tu 
taču vienmēr prati visus mierināt. Tu vienmēr prati piedot un attaisnot... pat 
nelietību... nežēlību... un nodevību pret Tevi.

Es kā izslāpusi centos uztvert Tavu domu balsis, tās atblāzmas un gaišās 
pēdas, bez kurām arī manas acis būtu aklas un ausis aizkritušas. Man gribējās 
pierakstīt vēlmes un izjūtas, kuras vairs nepiemīt maniem viengadniekiem un 
kuras daudzi jau uzskata par nemodernām.

Atzīmēju savā blociņā īsas piezīmes, lielākoties bez skaidra nodoma reiz 
tās likt lietā vai kaut kā izmantot. Taču vēlāk šīs skopās rindas ar pārsteidzošu 
spilgtumu atkal cēla augšup notikumus un izjūtas, kas šķita jau neatgriežami 
izkritušas no apziņas caurās kabatas. Vai maniem bērniem un mazbērniem 
tās būs pavisam svešas? Es to nezinu, jo laiks daudz ko aizskalo – nomirst 
koki, nomirst cilvēki, nomirst pat atmiņas.

„Braku” sētā blāvoja drusku aizmiglots, rēns oktobris, gaisā bezsvara 
stāvoklī peldēja egles kā gaistoši, gotiski torņi. Vēlajai rudens ainavai 
piemita skumja burvība, jo visam pāri sedzās liels miers un pelēki sudrabota 
apskaidrība. Ieelpoju niedru jumtu mitro smaržu, ar acīm apmīļoju rijas zaļo 
sūnu mētelīti, no sašķeltā akmens rētas izvilku ugunīgu kļavas lapu un devos 
tālāk, tāpat kā Tu pirms daudziem gadiem.

Tāpat kā Tu, arī es protu strādāt zem cīruļu un lakstīgalu griestiem, 
dziedāt bez vārdiem bezrūpīgi kā putns, atbalstījusi muguru pret stumbru. 
Varbūt mēs esam līdzīgi? Tu vienmēr biji tik acīgs, ka pamanīji jaunu tērpu, 
ziedu vāzē, 15, 16 gados Tu jau pamācīji meiteni (Olgu Hofmani), lai neielaižas 
ar uzdzīvotāju zēnu, Tu visur prati būt jautrs un omulīgs, uzņemties rūpes, 
ziedoties, glābt. Man vēl līdz šim brīdim nav īsti skaidrs, kā Tu spēji viens pats 
nodzīvot dzīvi, būdams tik ģimenisks cilvēks...

Man laikam jāpiekrīt Marijai fon Andrejanovai, kas teikusi: „Tu savu burvju 
varu būsi iemantojis no kādas ļaunas fejas, jo tādu galvas sagrozītāju, kāds Tu 
esi, otru grūti atrast.”

Varbūt ar saviem patiesajiem literāro darbu varoņiem Tu esi sagrozījis 
galvu arī man? 

Pirms kāda laika lasīju Tavas vēstules: „Esmu iemīlējies! Iemīlējies! Pēc 10 
gadiem taču atkal reiz! Un nu atkal tā pate ar gavilēm pilnā sirds, tas pats 
prāts, tā pate ilgošanās, tas pats saldais, neizsakāmais muļķīgais reibums, tās 
pašas kļūdas pie burtu saukšanas. Ak! Es esmu ļoti laimīgs, ļoti, ļoti!”

Vēstule Marijai: „Kādēļ es vēl līdz šim esmu izvairījies no vārda „mīlestība”? 
Nu, vienkārši tāpēc, ka es gribu būt patiess un nedrīkstu šos vārdus lietot. Nav 
taču iespējams, ka mēs, kuri tik reti esam kopā, būtu varējuši viens otrā „līdz 
nāvei” iemīlēties.”

Tu spēji rakstīt tik atklāti, arī es gribu Tev kaut ko pastāstīt. Tavā priekšā 
man nav pat kauna būt tādai, kāda esmu, nebaidoties nedz sava raupjuma, 
nedz egoisma un sentimenta, es atplaukšu atklātībā kā Tavas baltās rozes 
zieds, lietus lāses sadzēries.

Uzticos Tev, jo tik liels saņemšanās spēks, kāds piemita Tev, mūsdienās 
piemīt reti kuram, lepnums neizrādīt savas sāpes, pārmetot tām pāri viegla 
smaida masku. Ir jāpaiet laikam, lai varētu kādam cilvēkam tā pa īstam 
uzticēties, runāt par intīmām, tuvām lietām. Vai es dzīvē kādam esmu pārlieku 
uzticējusies? Tas ir pārāk personīgs jautājums. Es šad tad sarunājos ar Dievu 
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un tagad ar Tevi. Aizvēru acis. Atmiņas, atmiņas, atmiņas... Cik labi, ka ir 
tumšs, es domāju. Jutos paslēpusies. Taureņiem manā pakrūtē pievienojās līdz 
sāpēm smeldzīgs maigums. Es atrados starp divām dienām, diviem mēnešiem 
un gadalaikiem. Manas izjūtas sāka dzirkstoši kūsāt kā šampanietis, dzīties 
uz augšu, kāpt pa pudeles kakliņu un gāzties pāri malām. Atmiņas, atmiņas, 
atmiņas... 

Viņš pienāca soli tuvāk. Viņa elpa sildīja manu kaklu. Teju maģisks 
siltums un spēks. Mēs neizrunājām ne vārda. Bija vienīgi karsta elpa, nopūtas 
neatkarīgi no prāta un mirkļa burvībā iečukstēt: „Ak Dievs, kā man viņu 
aizkavēt? Ko tādu pateikt, lai vēl parunātu?” Vai tā bija pirmā mīlestība?

Pēkšņi dārdošs troksnis uzšķērda „Braku” omulīgo klusumu. Manas 
domas kaisījās tumsā, bārstījās zemē, sijājās ūdenī un dīgdamas uzsprāga, 
nopaukšķot kā āboli no piebriedušās ābeles. Apkārt man klājās un tinās 
pūkaina un pelēcīga migla. Manā priekšā kā pasakā sāka augt biezas un garas 
niedres – vismaz pāris metru augsta, stāva siena aizsedza visu. Kājas vairs 
nejuta pamatu. Purvs... Tas taču purvs.

Tā zaļajā, vecajā sejā atspīdēja dzīva un spoža acs. Akacis. Apstājos. Stīgrā 
līgotne, šūpodamās augšup un lejup, lēni, bet negausīgi sāka ierīt manas kājas 
kā odzes rīklē. Sūnas žēlīgi čīkstēja un smilkstēja, kad paspēru soli... Viņpus 
doņiem atskanēja apslāpēts troksnis – tādi kā maigi lūdzoši čuksti, tādi kā 
skūpsti, kā auduma švīksti, kā lūgumi un solījumi, liecinot par noslēpumainu 
dzīvību šajā stundā. Kaut kas iebrīkšķējās, pēc tam nočaukstēja. Zem nācēju 
kājām nošļakstēja krastmalas dubļi, atskanēja strauja elpa.

Izbijos ne pa jokam... Mēģināju bēgt, taču dīvains vadātājs veda mani 
atpakaļ, atpakaļ turp, no kurienes neatlaidīgi centos tikt projām.

Atrados atkal tajā pašā vietā. Atstatums starp mani un nezināmo pamazām 
saruka. Vēl pēc brīža starp koku stumbriem pavīdēja divi stāvi, lielāks un 
mazāks. Iztālēm tie likās kā divi rokās saķērušies bērni, taču, uzmanīgāk 
ieskatoties, es pēc siluetiem sazīmēju vīrieti un sievieti. Viņi vienkārši bija 
līdzās. Viņš noraudzījās viņā. Viņa sukāja savus matus. Viņas augums, pleci, 
rokas. Viņas matu cirtas. Tik brīnumaini tas bija... Svešinieki nesajuta manu 
tuvumu, bet varbūt vienkārši nebijās no mana nekustīgā stāva, un es raudzījos 
notiekošajā kā brīnumā un nodomāju: „Viņi dievina viens otru.”

Mana sirds sāka sīksīki drebēt un sisties kā noķerts taurenis delnu gūstā, 
kad atpazinu noslēpumainās parādības... „Kristīne nekustējās. Tāpat kā 
dažreiz viens vienīgs spējš pērkona spēriens izlīdzina dabā sakrāto spēku un 
pretspēku sastrēgumu, tā Edgara skūpsts piepeši bij izkliedējis visas viņas 
bailes.” (novele „Purva bridējs”)

Nemanot apkārtne ieslīga necaurredzamā, biezā miglā, bet, kad tā izklīda, 
manā priekšā stāvēja vairs tikai... Edgara statuja. Pārakmeņojies jātnieks 
straujā zirgā. No sapņa biju atgriezusies īstenībā, „Brakos”.

Steigšus devos projām kā zaglis, kas ielūkojies svešās sirdīs. Par laimi, 
neviens neredzēja manu aizbēgšanu. Nopūtas un balsis nedeva man miera 
visu ceļu, jo atcerējos arī Kristīnes teiktos vārdus mātei: „Mamm, ja jau nu es 
savas jūtas pret Edgaru tā būtu varējuse apturēt, kā sienas pulksteņu atsperi 
aptur, kad tas rāda nepareizu laiku.” „Tevis tavs asaru mūžs mācījis, ka no šāda 
puiša jābēg, mani cerība skubina: lūko viņu atgriezt! Mamm! Vai tad es tiešām 
sevi lai pārdodu? ”(luga „Ugunī”)

Attālinādamās vēl dzirdēju čukstus, un, kamēr kāpu pret kalnu, tie mani 
pavadīja, neviļus atgādinot kaut ko tādu, par ko negribējās domāt. Ausīs 
skanēja vēl kāda nogurusi balss, Kristīnes mātes balss: ,,Es neskaitāmas naktis 
stāvēju pie tumšā loga un aizvien tās pašas zvaigznes skaitīju... Naudu var 
ieslēgt skapī, tur viņa paliks. Aiz kādām atslēgām tu mīlestību aizlikt vari?” 
Kādu mirkli domāju par dzirdēto. Tiešām. Ir labi, ja ir nauda un viss, ko par 
to var nopirkt, taču reizēm der arī palūkoties, vai neesi zaudējis kaut ko 
tādu, ko par naudu nopirkt nevar – cilvēciskas attiecības. Jebkuras attiecības 
nozīmē atbildības uzņemšanos, sevišķi mīlestība. Laikmetā, kad tik ļoti 
vēlamies maksimālu brīvību un minimālu atbildību, to īpaši svarīgi atcerēties: 
neuzņemoties atbildību vienam par otru, attiecības nav iespējamas.

Sīkās atmiņas, kas gadiem gulējušas apziņas dzelmē, uz brīdi pārsteidza 
mani pašu, negaidīti uznirstot no aizmirstības duļķēm. Varbūt tās cēla augšā 
vienkārša cilvēciska nepieciešamība atrast manā mūžā kaut ko pilnīgi tīru?

Atminos gan aklās dusmas, gan apkaunojuma asaras, kas kādreiz žņaudza 
ciet manu rīkli. Tad es biju vēl pavisam bērns...

Kādu rītu pamodusies, dzirdēju, kā pie manas mammas atnākusī sieviete 
tumsā raudāja. Man bija viņas ļoti žēl. Bet es neko nesacīju, lai viņa nezinātu, 
ka esmu dzirdējusi viņu raudam. Māte viņu mierināja, jo bija lepna. (Nez vai 
viņa spētu kā šī ,,Kristīne” piedot, ka tēvs pamet savus bērnus... kā kaķus, 
aiziet pie citas, tad atgriežas...)

„Kristīnes” bērns izauga nomākts un nervozs. Vienmēr nolīda kādā 
kaktiņā, lai netraucētu citiem, bet pēc dažiem gadiem kliedza uz māti, ka 
tas esot vecāku dēļ un ka mātei vajadzējis tēvu laist projām. Bērns raudāja. 
Viņš neprata šķirot asaras. Pat pieaugušie to neprot... Bet „Kristīne” sēdēja 
klusām, saņēmusi rokas vienu otrā, un tikai skatījās, neiebilda, neraudāja, 
tikai skatījās. Viņa klusi noteica: „Mēs ļoti, ļoti saudzējām viens otru, kamēr... 
apriebāmies līdz nāvei. Nemitīgi kaut ko ziedojām: komplimentus, sīkus 
melus, noklusēšanu, attaisnojām viens otra trūkumus. Tā izrādījās spēle.”

Arī šodienas ,,Kristīnes” ir bezdibenīgi pacietīgas un vēl aizvien gatavas 
raudzīties uz vīrieti no lejas. Līdztiesīga partnerība, kas tik raksturīga un 
dabiska Rietumu jaunajām sievietēm, man šķiet, Latvijas „Kristīnes” pat 
nedaudz biedē. Viņas vēl aizvien ir gatavas nēsāt moceklības oreolu un 
apgalvot, ka tas ir sievietes daiļākā rota. Dzīvē „Edgari” nespēj neko. Nedz 
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ģimeni izveidot, nedz nopelnīt naudu, nedz parūpēties par savu sievieti. 
Faktiski viņi ir kā pārauguši puikas, kas ik pa brīdim prasa savu spēļu mašīnīti 
smilšu kastē. Viņi atgādina pamestu māju ar plaši atvērtām durvīm un vaļējiem 
logiem, jo nav vairs, ko slēpt un zagt. Zinu arī „Edgarus”, diemžēl pēc formālām 
pazīmēm vīriešus, kuri, regulāri iedzerdami, nākamajā dienā sūta savu sievu 
pēc alus vai šampanieša pudeles. „Edgars”, kurš lāpa paģiras, nepārsteidz. 
Pārsteidz sieviete. It kā normāla izglītota sieviete, ieskaties acīs – „Kristīne”. 
„Edgars” gaužas par neveiksmēm, raud par savu lielo mīlu un nebeidzami sola 
atrast darbu un pārstāt dzert.

Laiks dara savu. Mainās attieksme. Skropstas kaut kādas, ne tādas? Varam 
esošajās salikt ilgviļņus, nokrāsot jebkurā krāsā. Seja vairs nepatīk? Ko niekus, 
pievelkam ādu, pārtaisām pieri, degunu un vaigus, visu, ko tik vajag! Ak, acu 
krāsa nepatīk? Tīrais nieks, piemeklējam kontaktlēcas tieši tādā krāsā, kādu 
šodien gribam redzēt. Mati šķiet paplāni? Pieaudzēsim! Ak, tad grumbiņas 
parādījušās? Tas jau tīrais nieks, viena špricīte te, otra tur, un no grumbiņām 
ne miņas vismaz uz pusgadu. Dabiskais skaistums tā sajaucies ar mākslīgo, ka 
grūti atšķetināt. Tas pats notiek ar jūtām.

Kā noteikt cilvēka patieso vērtību un skaistumu? Atbilde jāmeklē katram 
savā dvēselē.

Es arī esmu mūsdienu „Kristīne ”, bet... šis mūžs man ir vienīgais, un es 
nedrīkstu ar to niekoties, tērējot laiku, šķiežot spēkus, lai tikai būtu līdzīga 
citiem. Ar tādu mīlestību, kādu man piedāvā „Edgars”, es nevarētu nedz 
eksistēt, nedz apsegt savu dvēseles kailumu. Man „Edgara” mīlestība šķiet 
kurla un mēma kā aizslēgts, tumšs pagrabs, jo par vislielāko grēku es uzskatu 
būt vienaldzīgam pret cilvēku, kuru mīli.

Pirmais sniegs ir kā brīnums. Kailie vīnogulāji „Brakos” pārvērtušies par 
baltām mežģīnēm. Pelēkā, izsalusies, pati no sava kailuma nogurusī zeme 
kļūst balta. Sniegs ir labs, apklāj ceļa grambas, rētas kokos, visu vēršot tīru un 
mirdzošu. „Braku” sētā paliek manas pēdas. Es vēl atgriezīšos... bet pašlaik es 
sūtīšu savu mīlestību kosmosā un cerēšu, ka mana mīlestība tiešām kādreiz 
nolīs atpakaļ pār zemi. 

Tik... tak... pak... pak... Izkūst pārslas, izpil, iztek laiks, iztek sekundes, iztek 
minūtes... Tik... tak...

 kristiāna blūMa,
 Gulbīša vidusskola,
 skolotāja Dagmāra Prohorova.

atzinību ieguvēji

prāta uzvara pār jūtāM

Tas nav cilvēks, kas dzied, tā ir viņa sirds, kas gavilē. Tas nav cilvēks, kas 
smaida, arī tā ir viņa sirds, kas sajūsmā dauzās pret krūtīm. Tā arī Kristīne 
nav cilvēks. Viņa bija kāda izcila latviešu novelista sirds, kas pukstēja par 
nepiepildītajiem sapņiem, zudušajām cerībām un grūti panesamajām ilgām. Tā 
ne tuvu nebija ideāla, bet tā spēja mīlēt, pārdzīvot un raudāt, ja nepieciešams. 
Šis sirds cilvēciskums padarīja to neaizmirstamu.

Un tā arī viss sākās. Kāda sirds iepukstējās straujāk, jo tai bija vēstījums, 
un stāsts sāka vīties. Vispirms viņa sasveicinājās, jo pieklājīgas sirdis tā dara. 
Tad viņa turpināja rāmā, mierīgā balsī, kurā reizi pa reizei iezagās šaubas vai 
nedrošība, jo viņas dziļi personīgais stāsts tika stāstīts svešai personai. Bet 
tam vajadzēja tikt izstāstītam, un mans pienākums bija to nodot tālāk.

„Es nonācu neapskaužami muļķīgā situācijā – izvēles... Jā, man, lūdzu, 
divus gabaliņus cukura pie tējas. Tātad izvēles situācija. Es pat nezinu, vai 
vēlos turpināt. Vai ziniet, cilvēkiem piemīt muļķīgs paradums – jautāt savai 
sirdij, ko darīt tālāk, kā rīkoties psiholoģiski ekstrēmās situācijās. Un viss 
situācijas smagums, dinkš, uzveļas mums virsū. Un, ja apdomājoties prāts 
izlemj, ka sirds ir rīkojusies muļķīgi, pēkšņi tā ir mūsu vaina. Bet zini, kāpēc 
mēs esam labāki par prātu? Grūtā brīdī prāts dodas atvaļinājumā uz kādu 
tumšu klusu vietu – ārā no karadarbības zonas, tā teikt. Bet sirds paliek visa 
vidū – galvenais ģenerālis lēmumu pieņemšanai. Un ne jau visos karos ir 
iespējama uzvara vai vismaz kompromiss.

Jā, tagad es pilnīgi noteikti vēlos turpināt. Un pastāstiet to, lūdzu, 
Blaumaņa kungam, es domāju, ka viņam te būtu kas piebilstams, jo patiesībā 
es gribu pastāstīt par savu cilvēku un to, kā vienu no sava mūža svarīgākajiem 
lēmumiem viņa uzticēja pieņemt man. Viņas izvēle gan nebija starp Edgaru 
un Akmentiņa kungu, lielo, bet nežēlīgo mīlestību vai garlaicību, bet drošību. 
Taču pietiekami iespaidīgi un sāpīgi... Ziniet, es par šo dilemmu vispār nebūtu 
uzzinājusi, ja vien mans cilvēks mani nebūtu uzrunājis ar visu to milzīgo sāpi, 
kas viņā milza. Būtu mierīgi turpinājusi pukstēt, neko nenojaušot par vētru 
viņas prātā. Tās bija divas mīlestības, kas plēsa viņu uz pusēm. Un viņa nevarēja 
paturēt abas.

Viņu sauca par Danielu. Neparasts vārds latviešu meitenei, it sevišķi tādai, 
kurai pēc gadiem diviem jau būs trīsdesmit. Tēvs meiteni sauca vienkārši par 
Danu. Viņai bija arī četrus gadus vecāks brālis, kuru, kāds pārsteigums, sauca 
par Edgaru. Viņi bija diezgan parasta ģimene ar neparastiem paradumiem... 
Meistaru ģimene dzīvoja Rīgā, bet viņiem bija arī vasaras mājiņa ar nelielu 
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dārziņu laukos. Māte bija skatuves māksliniece, ne ļoti pazīstama, bet sezonā 
viņai darba pietika, un tēvs bija ārsts. Kā viņi bija satikušies, un vēl vairāk, kā 
viss aizgāja līdz kāzām, bija noslēpums pat pašiem, jo abi bija kā uguns un 
ūdens, bet bija labi kopā.

Vasaras māte ar bērniem parasti pavadīja mājiņā, un pirmās desmit 
Danielas vasaras tēvs pievienojās viņiem, kad vien darbs atļāva. Tur arī Dana 
satika Andri. Viņš arī dzīvoja Rīgā, bet vasaras pavadīja pie vecmāmiņas, jo viņa 
vecāki bija pārāk aizņemti ar naudas pelnīšanu, lai varētu veltīt pietiekami 
daudz laika savam mazajam dēlēnam. Bet vecmāmiņai patika, ka mazdēls ir pie 
viņas un ir kāds, kas novērtē lauku pienu un svaigu ievārījumu. Kāds, kas palīdz 
dārzā paravēt vagas, jo vecmāmiņas pirksti vairs nebija tik veikli un mugura 
smagā darbā salīkusi un sāpīga.

Andris un Dana bija vasaras labākie draugi. Viņi kopā būvēja avotiņā 
aizsprostu, noķēpādamies ar dubļiem, kāpa kokos un, krītot lejā, uzrāva 
šortus, par ko dabūja brāzienu, vēlāk paaugušies gāja uz upi kopā makšķerēt 
un ložņāja pa klintīm turpat pie upes. Un kaut arī viņi pa ziemu dzīvoja vienā 
pilsētā, nekad neienāca prātā satikties, jo abi bija vasaras draugi un pārāk mazi, 
un dzīvoja Rīgas pretējās pusēs.

Gadi gāja, un tad pienāca vasara, kas bija pēdējais brīvlaiks Danai kā 
bezrūpīgam bērnam. Edgaram bija jau piecpadsmit, un viņš bija palicis Rīgā 
ar saviem draugiem, jo jutās pārāk liels, lai pavadītu laiku kopā ar māti un 
sīko māšeli. Danai bija vienpadsmit. Vasara paskrēja nemanot – abi ar Andri 
audzināja kaimiņienes kaķēnu, tādu mazu, pūkainu un mežonīgu radījumu, 
makšķerēja, peldējās un darīja visu, ko vien pilsētas bērni viņu vecumā laukos 
var sadarīt. 

Pienāca rudens, un vecāku kādu laiku stipri šķobīgajā laulībā pienāca 
lūzums. Nevarētu teikt, ka Dana to būtu gaidījusi, sagatavojusies tam. Viņa 
vēl bija bērns, un meitenē bija papilnam bērna naivuma un nevainības. Tas 
bija lūzuma brīdis arī Danas mazajā perfektajā pasaulītē, kad viņa saprata, ka 
dzīvē ir arī lielas sāpes un melns izmisums. Vismaz Edgars nebija pārsteigts – 
rūgtuma pilns par šo faktu, jā, bet ne pārsteigts. Viņi palika pie mātes, bet ar 
tēvu arī satikās gana bieži, un kāpēc gan ne? Viņš bija labs un mīlošs tēvs, viņš 
tikai nespēja būt tāds pats vīrs kā tēvs.

Viņi vairs nebrauca uz mazo laiku vasaras namiņu. Nezinu, kāpēc. Pienāca 
un pagāja vasaras, bet viņi dzīvoja pilsētā – viņu zāle bija sakarsušais asfalts, un 
klintis – daudzstāvu mājas.

Danai bija divdesmit. Viņa bija cītīga žurnālistikas otrā kursa studente. 
Edgars apguva inženierzinātnes. Un tad meitene netīšām ieraudzīja uz ielas 
Andri. Viņš vienkārši nāca pretī. Tās pašas brūnās acis, tie paši vēja sajauktie, 
gaiši brūnie mati, ne gluži tas pats, bet joprojām lādzīgais, lēnais smaids. Šķiet, 
ka Daniela uz viņu tā blenza (un tādu ciešu skatienu nevar nosaukt citādi), ka 

viņš sajutās neomulīgi un paskatījās. Pēc kāda brīža puisis sazīmēja meiteni no 
senajām vasarām laukos pie vecmāmiņas.

Abi aprunājās. Jā, Andris studējot juristos. Jā, pilnīgi noteikti vajag satikties 
vēl kādu reizi. Un viņi turpināja katrs savu ceļu, pārāk apjukuši, lai kaut vai ar 
telefona numuriem apmainītos. 

Neilgi pēc satikšanās uz ielas ar Andri Danai nāca neatvairāms piedāvājums 
no viņas tēvamāsas, kura dzīvoja Čikāgā. Piedāvājums aizbraukt ciemos un 
pastrādāt, uzkrāt dzīves pieredzi. Daniela to pieņēma. 

Pagāja noteiktais gads, tad vēl viens un tad vēl pieci. Septiņi gadi. Un viņa 
pat nedomāja atgriezties dzimtenē – ciemos, jā, dzīvot, nē. Amerikā viņa sāka 
studēt žurnālistiku no jauna, paņēma mežonīgu kredītu, lai varētu to īstenot. 
Beidza kā viena no labākajām. Tagad viņa rakstīja lokālās ziņas „Chicago Times” 
un pelnīja daudz vairāk, nekā, darot to pašu Latvijā, jebkad būtu iespējams 
saņemt.

Viņa bija precējusies. Vīrs bija pa pusei brits, pa pusei latīņamerikānis. 
Skaists kā velns, bija teikusi viņas māte. Ir jau arī – tumši mati, olīvkrāsas āda, 
tikai acis neparasti pelēkas. Finansists. Abi bija satikušies kādā labdarības 
pasākumā, un tad jau viss notika kā ķīniešu amerikāņu kalniņos. Blīkš, blākšķ, 
nelielas kāzas Grieķijā, blīkšķ, blākšķ, pirmais bērns. Meitenīte, nosauca par 
Sāru.

Un tad Daniela jeb nu jau Denija, kā visi viņu mīļi dēvēja, izdomāja, ka viņai 
vajag atpūtu no tā trakā vāveres riteņa, kurā, kā viņai pašai likās, nemitīgi 
griezās. Un tad liktenim atkal labpatika izspēlēt ļaunu joku, un viņa satika 
Andri. Puiša vecmāmiņa pirms kāda laika bija mirusi, un Andris bija atbraucis 
sašķirot viņas mantas.

Andris bija kļuvis citādāks – lēnais smaids nu bija smīns, un pat viņa gaita 
likās apgalvojam „es esmu samaitāts, ko tu man padarīsi?!”. Bija atvēris pats 
savu uzņēmumu – sniedza juridiska rakstura konsultācijas.

Tajā nedēļā viņi aizrāvās viens ar otru. Ļoti aizrāvās. Un nedēļas beigās viņš 
piedāvāja palikt šeit, nebraukt atpakaļ uz štatiem. Vienkārši kā tādu lietišķu 
piedāvājumu. Nekādas lūgšanās. Mierīgi un plūdeni. Un viņa patiesi apsvēra 
domu visu tur pamest, lai varētu palikt šeit kopā ar Andri – bērnības sabiedroto, 
lielo aizraušanos. 

Un tad viņa pajautāja man. Ticiet, es gandrīz noasiņoju... Tik grūta bija 
izvēle – mīlestība, kas nedēļas laikā bija aizdegusies karsta un kvēla, vai 
nedaudz mierīgākā mīlestība, kas bija rāmāka, bet noturīgāka – uzticamāka.

Daniela viņam tobrīd neko neatbildēja, un viņš tai deva laiku pārdomām… 
Meitene atgriezās Čikāgā. Un ziniet, viņa nekad šo izvēli nav nožēlojusi. Daniela 
pat ir priecīga. Viņa piedzīvoja vētrainu, nedēļu ilgu mīlestību, lai saprastu, 
ka drošība ir tas, kas viņai ir vajadzīgs. Rozā brilles ir labi, bet skatīt pasauli 
bez tām ir vēl daudzkārt satraucošāk. Un, palūkojoties uz Sāru, Daniela zina, 
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ka tā bija pareiza izvēle, jo, paliekot Latvijā, savu mazo meitiņu, iespējams, 
vairs nekad neredzētu. Reizēm gan kaut kas iedzeļ manā apvidū, bet tās jau ir 
sadzijušas rētas.

Iespējams, ka tā bija prāta uzvara pār jūtām, bet šoreiz es priecājos, ka 
notika tā. Tā lielā mīlestība būtu izplēnējusi, es jau nu zinu. Un viņa attaptos 
pie sasistas siles. Es priecājos, ka zaudēju šo karu.

Un Andris? Man nav ne jausmas,” sirds priecīgi pabeidz savu stāstījumu. 
Viņa ir laimīgāka, ka nu šis stāsts ir beidzot pastāstīts. Tāpat kā Ziemassvētki 
nāk reizi gadā, tā košos toņos krāsotā pirmā mīlestība nāk tikai reizi mūžā. Šī 
sirds bija cita Kristīne. Ar citām prioritātēm. Protams, tai kādu brīdi smeldza, 
jo tā taču ir sirds un tai vajag just. Bet tagad tā ir pateicīga un laimīga. Un gaida 
ģimenes pieaugumu. Neviens gan to vēl nezina, bet tas būs puisītis, ko Daniela 
nosauks par Endiju – lai Andra vārds nepazūd pavisam no viņas dzīves, jo jaunā 
sieviete puisi tomēr tik ļoti mīlēja. Tikai nedēļu, bet ar to pilnīgi pietika, lai 
atstātu pēdas uz mūžu.

Man ilgi bija, par ko domāt. Es pat nezināju, kā lai iesāk to stāstīt, bet tad 
sapratu, ka vislabākais veids ir no paša sākuma. Paldies tev, mūsdienu Kristīnes 
sirds, ka uzticēji man šo stāstu, lai to varu pastāstīt tālāk citiem. Paldies tev!

  gita berce, 
  Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 
  skolotāja Ilva Čaročinska. 

sirds zina labāk

Cik soļu vēl jāpieliek, lai atklātos Tavs tālums un mans pievilkšanās 
spēks? Es spēju būt tikai tas, kas esmu, neliec man ziemas naktī meklēt 
tauriņus, kuri lido pretī miglai un siltumam. Man salst. Tu jūti, kā es trīcu. 
Nevar gribēt taisnību melu pilnā pasaulē. Sarullē manas domas mazā papīra 
lapelē un aizsvied to nākamajam dīkdienim, kurš nezina, kur likt savu 
dzīvi. Es savukārt iepakošu Tavas vēlmes un aizsūtīšu tās uz ziemeļpolu, jo 
mani vārdi un darbi ir par vāju, lai tās piepildītu. Tikmēr Tu tici brīnumam, 
un es redzu Tavās naivi zaļajās acīs atspoguļojamies pasauli un tās liegi 
smago nastu. Pat miers jau sāk bēgt un likt man pastkastē nepabeigtas 
vēstules. Atveru un pārsūtu Tev, pieliekot klāt mazliet gaumes un sveicienu. 
Es atkal bradāju pa Tavu dubļu peļķi, bradāju un smejos. Kabatā kāds ieliek 
likteņa vēstuli – sabradā sapņus, cerības un prieku, līksmo līdz bezjēgai. 

Nudien, es varētu tam iespļaut sejā, ja vien spētu... bet es nespēju nedomāt 
par laiku, un kā būtu, ja tā nebūtu, ja neviens neskaitītu un skaļi neteiktu. 
Nevaru aizsniegt mūžības durvis, ieiet nav spēka. Es pakrītu. Neceļos. Man 
patīk gulēt un vērot debesis, Tavas naivi zaļās acis, kuras kliedz pēc mirkļa 
burvības un manis. Es nenākšu, jo nespēju ienākt. Mazās papīra lidmašīnītes 
sadrūp mozaīkā. Mani vārdi pie Tavām kājām sadrūp līdzīgi.

Aizveru acis, cenšos aizbēgt no tagadnes, no mirkļa. Atveru. Atkal skrienu 
pa to pašu rasas pārņemto pļavu. Man nav spēka. Iekrītu zālē un ļauju lietus 
lāsītēm ritēt pār manu pārkarsušo ķermeni. Es varētu izdzert jūru, jo ar 
kalniem, kurus gāzu, Tev nepietika. Ja nu nav jāizvēlas vienas no simts durvīm, 
ja nu ir tikai vienas, un visi tās meklē? Bet vienas nekad nav spējušas uzņemt 
visu pasauli. Es iekšā neiešu, palikšu te un skatīšos, kā Tu ieej. Nebūs atvadu 
vārdu, pat ne pārmetošu skatienu, jo es spēju būt tikai tas, kas esmu.

Es atradu šos vārdus uz ne pārāk skaista izskata līmlapiņas pilsētas centrā 
un todien nodomāju – Tu arī spēj. Nejautā man vairs – ko. Manu rakstniek, 
šodien par Tevi runāja gandrīz katrs garāmgājējs, es nespēju vienaldzīgi 
paiet garām vai neieklausīties vārdos. Viņi tērzēja par Tavu dzīvi, par Taviem 
radītajiem mākslas darbiem. Es biju tur un sajutu viņu izbrīnu, pārsteigumu 
un kritiku. 

„Jā, Edgars nebija pelnījis Kristīni.” „Cik zīmīgi, purva bridējs tu esi un 
paliksi.” Man iesāpējās sirds, kad manas ausis saklausīja vārdu „Kristīne”. 
Vēlējos sekot ikvienam, kas izteica šo vārdu, bet vai viņi zina, ko esmu 
pelnījusi? Nē, Tu zini, bet klusē, mūžīgi klusē. Manās acīs todien bija viltīgs 
smīns, es gribēju paņemt tik, cik dod, un vēl vairāk. Nepietika ar to neziņu, es 
gribēju zināt, just, ka kādreiz būšu īsta un raudzīšos Tavā sejā, pieskaršos un 
izjutīšu smaidu, iemīlēšos smaržā. „Piepeši Kristīne pacēla acis, kuras tā līdz 
šim celiņam bija turējuse piegrieztas. Viņa nekā nebija dzirdējuse, bet viņai 
tā bija, it kā kāds viņai nāktu pretim. Bet viņa neviena neieraudzīja un soļoja 
atkal ar noliektu galvu tāļāk.”

Tu vakar rakstot iemigi, cieši turēdams rokās pildspalvu, es tobrīd vēlējos 
nodziedāt Tev „Velc, pelīte, saldu miegu” un iemigt kopā ar Tevi. Nē, es 
nevēlos iemigt, jo tad vairs nespētu sargāt Tavus sapņus. Tu zināji, ka dzīvošu 
Tavā prātā, katrā Tavā domā, kad radīji mani? Ar katru dienu, katru uzrakstīto 
teikumu es pilnveidojos, kļūstu sirsnīgāka, laipnāka un sekoju savai sirdsbalsij, 
tieši to Tu mācīji – sekot tai un nešaubīties pat, ja, liekas, ir nepareizi. Sirds 
zina labāk. Manējā zināja tik, cik Tu tai iemācīji. Vienmēr uzklausīt māti, dziļi 
sirdī ilgoties pēc nepareizā cilvēka. Viņa tik ļoti vēlējās atvieglot manu dzīvi… 
Tu vēlējies. Pārāk spītīga un pārņemta ar savu tuvuma aizraušanos es klaiņoju 
pa tukšām ielām, sabradāju cerības, bet dzirdu, kā putni plivina spārnus, 
dzirdu vēja šalkoņu, ja labi ieklausās, dzirdu savas mammiņas vārdus: „No kā 
sirds pilna, no tā mute iet pāri. Es jau cita nekā negribu kā vienīgi tavu laimi. 
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Ak – es zinu gan, kādēļ tev mani vārdi tik rūgti. Ar muti gan tu no viņa esi 
atsacījusēs, bet sirds tev vēl turas cieti pie viņa. Ak, ak, pie tāda cilvēka!”

Jel neiegrožo mani, likten, mana sirds smilkst gluži, kā smilkst suns, tikko 
pamests ceļa malā. Garāmgājēj, nesaplēs to zīda lakatu, Kristīnei tas mīļš, 
atgādina sniegpulkstenītes, tik baltas un tīras, tikpat tīras, cik Tava sirds. Es 
aizmirsu, ka jālūdz Tev, ne liktenim. Lūgsna aizlidos līdz ar pirmajiem raibajiem 
vasaras taureņiem. Pieklauvēs pie Tavām durvīm vēstnesis, nesaņēmis 
aicinājumu ienākt, viņš aizies. Šķiet, viņš būs skumjākais zēns, kurš jebkad 
ienācis „Braku” pagalmā.

Skat, zvaigzne krīt, vēlies, ak, ievēlies par mani! Zinu, Tu neesi burvis, un tās 
naivi zaļās acis – tās manas – klusībā lūdz un cer, ka Edgars sekos mīlestības 
spēkam, nevis nodosies mirkļa baudai. Tikmēr kāds cits gluži kā pazudušais 
dēls caur dzīvi lokās. Dejo, mana laime, es tev pavēlu – dejo! Dejo par prieku 
Blaumanim! Atnes mieru, noguldi to manā sirdī un glabā! Simts bāreņu pastiepa 
roku pret Tavu logu, Tu iededzi kamīnu un ielaidi. Tovakar es raudāju, izraudāju 
visas nepateiktās sajūtas, nepabeigtos vārdus. Tavs un mans miera putns atlidoja 
un iesēdās klēpī ābelei. Mūsu kustības uz mirkli bija sinhronas, abi pastiepām 
roku tam pretī, taču tas kā izbiedēts mošķis metās prom. Es noķeršu, nebaidies, 
manu rakstniek, nolikšu pie pašām durvīm. Kopā izbridīsim to purvu.

Es apsēdos uz Tavu domu izveidotajiem krēsliem, kā es vēlētos tur sēdēt 
kopā ar Tevi. Mēs dzertu karstu kapučino ar šokolādes skaidiņām, runātu par 
istabu bez stūriem, kurā Tu varētu ielikt visas domas par mani, un pašā istabas 
vidū es ieliktu savas par Tevi. Kāds man met ar akmens sirdīm, es paņemu un 
kolekcionēju. Pietrūkst vienas īstas, straujas… Tavējās. Bundziniek, spēlē vēl, 
sit ritmu manai sirdij. Rakstniek, izstāsti stāstu ceļa smiltīm vai ieraksti to, nav 
nozīmes veidam, ja vien stāsts ir izstāstīts. Liekuļotāji, noņemiet maskas un 
atklājiet sejas, piedots šai dienā taps ikvienam. Mirkli pirms haosa bija miers, 
pirms lielā sprādziena arī bija miers. Kur tas ir tagad? Putns taču aizlidoja un 
to aiznesa. Es zinu, Tu sacītu – ieskaties, un pamanīsi. Šodien ieskatījos savā 
dvēselē, tā veļas no kalna pāri Tavām dubļu peļķēm, pretī visam zaļajam un 
elpot spējīgam… tā skrien pretī Tev. Uzkāp kalnā, ieklausies, kāda eņģeļa balss 
dzied tieši Tev: „It viss, kas bijis skaists,/ Reiz tumšs un nomākts kļūs./ It viss, 
kas tumšs un nomākts bijis,/ Reiz kļūs skaists.”

Balss attālinājās, tāpat kā attālinājās zeme un debesis. Es pēkšņi biju vienā 
telpā ar tukšumu, baltu gaisu, kuram nebija smaržas. Pirksti kļuva tik viegli, 
es tos vēroju kā vēl vienu pasaules brīnumu. Viss likās neparasts, piebāzts un 
reizē vienmuļš. Vai tas nozīmē, ka šodien Tu nedomā, nevēlies iztēloties un 
improvizēt? Ļauj, es improvizēšu Tavā vietā, radīšu veselu stāstu.

Pēkšņi es atkal sēžu pie Tava lieveņa un laužu nederīgos sapņus. Dedzinu 
rudens lapas un Tavas piezīmes. Skumji, vai tad Kārlēns zināja, ka laime tā 
arī neatnāks, vai cerēt viltus cerības ir nosodāmi un redzēt nāves ēnu būtu 

sods? Pielieku plaukstu pie Tavas sirds, jūtu pukstus tik dzīvi, tik ļoti dzīvi, 
ka enerģijas pietiktu visam un visiem. Es skrietu pretī tam oktobra vējam, 
līdz elpa sāktu zust, man pietrūktu tikai nedaudz, un es uzlūkotu to visu Tev 
zināmā veidā ar maigumu un piepildījumu.

Es varu turpināt bēgt no sevis, Tevis, patiesības, taču ir lietas, kas 
nemainās. Man tikai vajag vienu grūdienu, atspēriena vietu, un es aizskriešu 
līdz pasaules malai. Izglābšu sauli, debesis, Tevi, sevi un patiesību, taču es 
iestigu tajā purvā kopā ar savu grēku. Stāvu un smejos, muļķīgi smejos par 
laiku, brīnumiem un pasaules filozofiju. Dzirdu kādu sarunājamies starp 
divām vecām priedēm. Mammiņa atkal audzina Edgaru. Es… bet ko es? Man 
ir apnicis būt tam visam pa vidu. Gribu, lai Dievs paņem mani savā siltajā 
plaukstā un aiznes prom. Ārpus sapņiem un prāta arī var bradāt – tikai pa 
peļķēm, ne purvu. Maldugunis vairs nemeklētu, tikai ceļu uz Tavu pagalmu.

Atver acis, Kristīn, it viss ir parasts, ikdienišķs un saprotams. Pūš ass un 
valdonīgs vējš, bet viņā vēl ir tik daudz spēka, tieši tik daudz, lai pierādītu sev, 
ka viss reiz var būt citādi. Viss rādītos koši sarkans, violets un tirkīzzils, gluži 
kā no paradīzes izkāpusi ainava. Rūdolf, paskaties šodien debesīs, tik pūkaini 
un mīlīgi slīd mākoņi garām izraustītajām koku lapām. Vakardienas vējš tām 
noplēsa pusi sejas, radi tās no jauna, izkrāso vēl dzīvāk un spilgtāk, iemāci 
mieru uzkavēties! Ar trakoti žēlīgu skatienu un tik gardajiem smiekliem 
paskrēja garām ēna, Edgara nodevības ēna. Liekas, ir par daudz neuzticīgu 
ļaužu šajā stāstā. Uzbrūkoši man tuvojas Tavu vārdu spēks, it kā gribēdams 
saudzēt, bet tomēr nosodīt. Noliecu galvu Tavā priekšā un esmu gatava atzīties 
it visā. Ir tik labi, ka Tu tomēr nedusmojies un smaidi. Panāc pretī kaut ar 
mazu solīti, taču arī tas maina attālumu, viss šķiet tuvāks un sasniedzamāks. 
Manī atkal ir spēks doties tālāk – neatskatoties. Kaut kur starp skrienošajām 
ilūzijām un rāmajām debesīm es pamanīju šūpoles, iekārtas divās virvēs, tās 
šūpojās vēja radītajā pūsmā. Pieskrēju klāt un atcerējos domu krēslus. Man 
patika būt arī šeit, pie Tavām bērnības šūpolēm. Visapkārt varēja sajust bērnu 
smieklus, mieru, un es vairs necentos Tevi sameklēt.

Migla pārklāja ceļu, bet es atradu savu miera ostu. Mūžīgi mūžos būšu 
Tava prāta daļa. Sargāšu un glabāšu Tavas domas un sapņus. Īstās durvis 
nebūtu ilgi jāmeklē, es ienāktu pa Tavējām klusi un mierīgi, tā, lai nesaplēstu 
sveicienus Tev. Ak, jā, esi tūkstoškārt sveicināts, pateicos Tev tā, it kā būtu 
pateikusies Dievam.

  līva kalniņa,
  Madlienas vidusskola,
  skolotāja Zinta Saulīte.
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bezgalīga debesu jūra

Jau septembra beigas, laiks, kad deg kļavlapu ugunis un bango bezgalīgā 
debesu jūra, kad nesteidzīgi pār pakalnu smagus soļus sper likteņa pletnes 
skarts vīrs – salīkušais stāvs pinas žēluma pavedieniem, bet acīs mirdz 
neslāpējams dzīvesspars, dzirksts, kas zibeņiem piešķeļ pasaules stūrus. Ar 
lepnumu vīrs pārrauga gandrīz jau novāktos laukus. Dzīves melnās, baltās un 
līdz riebumam pelēkās mūža dienas redzējušās acis savā patmīlībā vēlētos ko 
vairāk... „Ir labi šī gada apstākļiem, Dievs dāvājis gana daudz,” dveš sastrādātās 
rokas un gurušās kājas. Spēji Vecā apceri pārtrauc vijīga ēna līdzās, kas liek 
satrūkties. „Tfu, velns! Nobiedēji!” nospļaujas, ieraugot stāvu, kas liek slīdēt 
ēnām pār dzeltes skartās zāles kušķiem.

Dzīves elpas pielieta miesa, kūsājošs prieks, kas caurstrāvo katru šūnu – 
jaunība! Un aiz kastaņbrūnajām matu cirtām, ko vējš tik viegli un bezrūpīgi 
jaucis visu garo ceļu, saveļot tās pinkās, nekārtīgi slidinot tās pāri vasaras 
saules iedegušajam kaklam, ar neaprakstāmu varu pretī raugās tikpat tumšas 
acis. Skatiens, kas rada riebumu, žultainu pretīgumu – pašam pret sevi, jo, 
verot savas acis šajā tumšajā bezdibenī, sirdsapziņa iekliedzas, izgrūžot uz 
āru visu to ļauno un nekrietno, kas reiz darīts, taču tajā pašā laikā – acis 
apbur, pielej ar svētpilnu mieru, kam pāri brāžas taisnības gars, cerību putni 
un ticības vējš. 

Tā ir viņa, Vecā mazmeita, Kristīne. Meitene, kas pār lauku nāk cieņpilni, 
pilna apzinības, ne vairs saminot rudzus mazajām pēdiņām, triecot birušos 
graudus spēkpilnajā zemē, atkal un atkal izbiedējot Veco ar spiedzieniem 
par ieraudzīto sprāgušo cirsli, ko kropļojis kāds suns vai kaķis. Tā nav vairs 
tā mazā meitene, šī – jauna sieviete, ko, Vecajam nezinot, likteņa nežēlīgi 
plosījis, aplējis ar rūgtāko vērmeļu virumu, piesmējis dvēseli.

„Nāc pusdienās, vecotēv! Savārīju tev kartupeļus ar siļķi un biezpienu, lai 
tiek kāds prieciņš pirms manas aizbraukšanas.” Vecais vērās mazmeitas acīs 
un juta plosāmies savu sirdi, kas itin vai kliedza par sāpi, ko redz acīs, kas gan 
slēpta aiz laipnos vārdos tīta smaida. „Kāpēc tik pēkšņi atbrauci, meit? Pār 
mūsmājas lieveni kāpuse nebiji gadiem. Kāds vējš tevi te atpūta? Vai pilsēta 
smacē?” „Vecotēv, aizmirsties reizēm gribas no drūzmas, zudis tur ātri kļūst 
ikviens, kas brīžiem never skatu svaigi grieztā velēnā un bezgalīgā debesu 
jūrā.” „Nu jau gan tu te vārsmas kaisi, slēpdama īsto nolūku. Dumjš jau neesmu, 
lai gan gadi tie, kad prāts pigorus mēdz strādāt. Bet nu dzīvo vien, meit, tu 
manām satumsušajām acīm allaž esi saule.”

Krēslas segta istaba, ko pieaijā maigs siltums, pinoties rudens smaržām, 
ko līdzi sev nes sārtās dzērvenes pītajā groziņā, kaltušie āboli kartona kastē uz 
krāsns augšas un gaistošas vakara saules dzeltenumā krāsots ķirbis pagaldē... 

Māja, kura savos plecos nesusi dzimtas likteņus, tagad laiku pa laikam dveš 
saldsērīgu nopūtu, ko vējš, dauzoties bēniņu sijās, puves izraibinātajos jumta 
caurumos, izplēš tai no krūtīm.

„Cik truls var būt cilvēks, nenojaušot, kādu mieru nes lauki, tālu prom no 
pilsētas, smakuša gaisa, nolemtības un... atmiņām par Viņu.” Pavisam lēnām 
zilajai tintes pildspalvai, reiz pirktai par Ls 1,27, ko tik neapdomīgi Kristīne 
reiz paķēra, steidzoties uz sesiju, slīdot pa rūtiņām piesēto dienasgrāmatas 
lapu, tapa šie vārdi. „Es meloju vectēvam, stāstot stulbības par savu sesijas 
nogurumu, kas vien nedaudz nomāc manu it kā lielisko dzīvi, lai gan patiesībā 
sen zudusi man tā, pat īsti neiesākoties... Nolādēts, kā sāp!” Pirksti sažņaudz 
pildspalvu, liekot pirkstu locītavu kauliņiem kļūt pavisam baltiem, delna kļūst 
mikla no aukstajiem sviedriem, un miesa trīc no necilvēcīgām dvēseles sāpēm, 
agonijas, kas liek zust rītam, vien jaukties krēslai, nakts tumsai un pirmssaules 
rīta stundai ar savu stindzinošo aukstumu un neziņu par rītdienu... „Es 
sajukšu prātā, nojūgšos!” Kā Viņu mēdza plosīt delīrijs, tā Kristīni plosīja šis 
nebeidzamais murgs, kad mīlestība, nolādētā mīlestība, jaucas ar vēlmi aizbēgt, 
pazust no pasaules, pazūdot līdz ar pirmo rasu agrā rītā, lauzt ceļu gaismai 
darvas ķepušā moku katlā. „Kur tad tavs Purva bridējs šovakar aizlaidies?” 
Vārdi, kas nebeidzamā ritējumā atkal un atkal uzpeld atmiņā, dedzinot apziņu 
uz sārta, kurā kā rētas nedzīstošām vātīm, ko krevele aprauj vien uz īsu laika 
sprīdi, lai uzplēstu vēl dziļāk, skan šie vārdi. „Un es tā muļķa Kristīne, bet tu 
– mans Edgars!” Spēji satrūkstas gaiss un krēsla istabā, smaržas un garšas, 
pat māja itin kā aiztur elpu, pieklusinot vēja spēles mirklī, kad izskan auksti, 
stindzinoša spēka pilni smiekli. „Hah, tu, Kristīn, ar Edgaru vadīji bērnības 
dienas. Nobrāzts vaigs, kārtējā skramba, bet vaininieks nemainīgs. Pa muižas 
parku dauzoties, nekad netini domu pavedienu, kurā ļautu uzplaiksnīt 
redzējumam par kopīgu nākotni. Bet es, es Viņu ievēroju skolas laikā, toreiz, 
kad, beidzot pamatskolu, sāku mācīties pilsētas vidusskolā. Tos smieklus, kas 
pildīja gaiteņus, spurdzienus, kas izskanēja aiz durvīm, kur Viņa klasei bija 
stunda, un tos gaišos matus, kas ik rītu vēstīja par nemierīgajām nakts gaitām 
– izspūruši, vienā galvas pusē sagulēti. Un Viņam nebija laika to savaldīšanai, 
jo nebija laika, ko atlicināt arī savas trakulīgās dabas savaldīšanai. Taču tajā 
pašā laikā visus pārsteidza ar attapību, ar kādu tika paveikts uzdotais, spēja 
ar ikkatru atrast kopīgu valodu un mūžīgais smaids – patiess un nepiespiests, 
kā visa Viņa dzīve...”

„Nav jāpamet bērnības dienas, neskaitāmiem soļiem bradātās takas un 
jādodas uz Poļiem par kučieri, jo reiz… Tas viss jau bija iepriekš nolemts, 
ieausti likteņa pavedieni manā delnā. Mans un Viņa ceļš. Kā tev, Kristīn, 
piedzimstot melni lāsains krauklis izķērca dvēselē trieptos vārdus – nesīsi 
tu mātes sāpju riekšavu un ne vienu vien, satumsīs acis, un sāpju mēles 
lodās ap sirdi, kas izbailēs sažņaugsies. Un māte, vēl tikai tinot tevi kā mazuli 
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autiņos, cīnījās ar nojausmu par gaidāmo, kas piepildījās pavisam strauji... 
Karstas labvēlības pilnajām jūsmām par Edgaru, par it kā tik niknajiem, bet 
dziļa mīļuma pilnajiem draudiem un viņa tik naivajām acīm, kas akli bārstīja 
solījumus laboties... Iespējams, veselais saprāts un mīlestības jūtām pret tevi 
caurstrāvotā sirds to arī vēlētos, bet tā velna dzira, zaļais pūķis un uzdzīves 
kāre itin viegli lika vārdiem aiziet nebūtībā, izplēnēt kā rīta miglai pār pļavām 
un purviem, atstājot vien sapņainu jausmu, kas brīžiem neļauj izprast tās 
patiesumu... Mana un Viņa mīlestība bija citādāka. Smieklu un jautrības 
pielietas dienas, karstas dejas uz naksnīgām ielām un izgaršoti ziemas rīti, 
kad, atverot acis, redzēju blondu matu kušķi uz ugunīgi sarkanā spilvena 
– mēs dzīvojām, baudījām un nesteidzām rimt... Vien brīžiem paši slāpām 
nost savā greizsirdībā. Tieši tā piesmēja mūsu attiecības. Viņš – straujas 
dabas, kaislīgs un neprātā mirdzošām acīm – jauca galvu daudzām, kuras arī 
nekautrējās, koši krāsotajām lūpām paveroties, bārstīt saldus glaimus, kas bija 
tik tīkami Viņa ausīm, veltīt karstus skatienus, kas tik acīmredzami lika Viņa 
ķermenim saspringt kā uzvilktai stīgai. Es to visu redzēju, taču, jūtot dusmu 
kvēlas krūtīs, pildīju sevi arī ar savādu lepnumu, jo, redz – Viņš, trakojoša 
un neprāta pilna vētra, ir līdzās man un nevienai citai, tikai es varu iejukt 
rudens lapu ugunīs kopā roku rokā... Vien savādi, ka Viņā uzvirmoja mežonīga 
agresija, kas gan tika slāpēta aiz pāris nicīgām frāzēm vai ledainiem sejas 
vaibstiem vien no kāda vīrieša man veltīta skatiena, kur nu no kā vairāk. Kā 
banāli sāpīgā stāstā, bet varbūt patiesībā tās bija bailes pazaudēt vienam 
otru šajā bangojošā jūtu jūrā. Mēs viens otram kūrām baltu gaismu bākā, lai 
rastu ceļu lietainā un vējiem piekliegtā naktī. Kristīn, Tu mana šķīstas mīlas 
pilnā sirds, cik reižu akli cīnījies, vedot ārā savu Purva bridēju no baigā meža, 
cik reižu vairīji maldugunis un cik reižu plosīji savu prātu bailēm par mātes 
pievilšanu, par solījumu, ko reiz devi, viņai nelūdzot, vien lasot acīs, ka nekad 
neļausi vīties kopīgam gājumam tavam un Edgara mūža ritējumam, lai gan 
pati atkal un atkal klupi aiz dūksnājā slēptajiem ciņiem... Kā es, kas reiz slāpēja 
balto gaismu bākā, kura zuda jaunai dienai... Es biju radusi pie Viņa vētrainās 
nakts dzīves, jau pēc atslēgu skrapstoņas slēdzenē spriedu par vakara gaitu, 
nē, nē, nedomā, ka es biju mājās sēdētāja, pelēkā pele vai fons Viņam – es 
vienkārši jutu, ka brīžiem man viņš jālaiž, jālaiž prom pavisam. Jā, lai arī dzīves 
prieki ir tikai lūpu krāsa dzīvei, vien sērkociņi, kas izdeg. Viņam tos vajadzēja 
vairāk nekā kaltušai zemei ūdens malka, lai atkal atgrieztos pie manis, un 
jutu, jā, es jutu arī tos nolādēta prieka pilnos skatienus, ar kādiem uz mani 
lūkojās Minnas, kā vīpsnāja draudzenes un sauca Viņu par Purva bridēju, kurš 
gan reibina vairāk nekā saules kaisles pieliets vīns. Līdz naktij, kad mira daļa 
manis... 

Smiekliem pielija naksnīgās ielas, māju sienas pinās ēnu spēlēs, bet 
skaistākā mūzika bija augstpapēžu kurpju kvartets, kas jaucās ar bruģa 

spēcīgo basu. Atvadas un nelielas izbailes, ieraugot satumsušu stāvu, kas 
steidza pretī...

Pasaule sabruka, laiks stājās, vien sāpes un nebeidzami mokpilna agonija, 
elsas... Nav! Bet kāpēc, nolādēts! 

Sagriezās debesis ar zemi, melnas ēnas visapkārt dilušām sejām, sēru 
izaijāti ziedi. Lentes, kas plīvo kā karogi mastā nāves vējā un žultains riebums 
pret auksto, pagraba smārda izložņāto zārku, kurā iekšā uz sniegbalta pagalvja 
nu trūdēs gaišais matu ērkulis... Ne miņas no neprāta, sastindzis mirklis, nekad 
Viņš nedvesa tādu pārliecību, ka nebūs vairs nekā... Krūtis plosīja jauni un jauni 
asaru viļņi no baigā skata Viņa sejā, kas samierinājās ar to, ka tieku atstāta 
šajā saulē. Viena deva, pludojot alkoholam, kārtējā trakulība, neapzināta riska 
cena, kas šoreiz maksāja visu – kopīgus rītus, smieklus, greizsirdības nicinošos 
smieklus un balto gaismu... Es pat uz mirkli nepieļāvu domu Viņu aizstāt ar 
kādu citu, nekādus Akmentiņus stīvētās apkaklītēs un cienīgus skatā, nevienu, 
Kristīn! Tu spēji pasniegt roku, ja vien vēlējies, varbūt pazudinot pati sevi, bet 
neredzot Edgaru, skrandušu guļot grāvī, kā es noskatījos uz Viņu, sagumstot 
pie smilšu kaudzes, kas smacēja. Sāpes, kas liedza elpas!”

Spējš troksnis satricina nu jau tumsas izaijāto istabu, pret durvīm atsitoties 
tikko mestai grāmatai. „Es tevi nekad neaizmirsīšu un arī nekad nenožēlošu!” 
kliedz sāpju mocīts ķermenis, taču vārdi izskan vien kā klusi čuksti. Prātam 
grimstot atmiņu skavās, bet acīs sariešoties stingušām asarām, kas dedzina 
vairāk nekā liesmu mēlēs nokaitēts dzelzs iesms. Nav nekā. 

Miegs ieaijā un dziedē gurušu, izslāpušu dvēseli, liedzot manīt sagumušu 
stāvu, kas bez skaņas, savāda noslēpuma tīts, atver durvis, paceļot dzeltējušo 
grāmatu no grīdas. Lepnuma pilnās acis tumst, bet sirmā galva žēlumā notrīs. 
„Vai, meit, tādas tavas mokas. Likteņa cauraustie līkloču pinekļi, kas lēma 
izdzīvot jau zudušu Kristīnes stāstu. Bet ne pēdējo... Jo vēl daudz šķīstu jūtu 
dzims šajā pasaulē, aklu cerību, kas slāpēs maldugunis purvā, lai kāds arī būtu 
laika ritējums... Ne velti reiz manis radīts Kristīnes un Edgara tēls...”

Nākamajā rītā Kristīne klusiem soļiem aizgāja no vectēva mājām, pa 
kļavlapu ugunīs degošu taciņu, kas vedināja zust bezgalīgā debesu jūrā...

 

  ieva vosele,
  Madonas Valsts ģimnāzija,
  skolotāja Inga Šneidere.
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„sirds pa laikaM  
nav valdāMa ar prātu,  

kur nu vēl ar otra padoMu.”
       /R. Blaumanis/

Mana dzīvokļa istabiņā šur tur starp biezajām grāmatām stāvēja smaržīgas 
rozes. Arī pie loga, kur es varēju saredzēt dārzu, ziedēja liels rožu krūms. 
Skaists, ar ziediem bagātīgs zars pieskārās vecajai koka lapenītei, kura bija 
mana pārdomu vieta. Vieta, kur es varēju būt viena un nodoties savam stāstam 
Rūdolfam Blaumanim. Tā bija vieta, kur es pirmo reizi lasīju „Purva bridēju”. 
Lasot darbu, jutos kā Kristīne, radās mans stāsts Rūdolfam Blaumanim par 
mūsdienu Kristīni....

Šovakar

Tikko atbraucām uz brāļa vasarnīcu. Tur paredzēts pasākums par godu 
visiem brāļa bērnības draugiem. Mēs satiksimies pēc ilgas neredzēšanās. 
Ja godīgi, es jūtos kā maza meitenīte. Ir patīkama sajūta gaidīt, kāds būs 
pasākums. Dzirdu jau tālumā čalas, smieklus un jautrību. Es vēl neesmu 
satikusi brāļa draugus. Mazliet baidos no tā, kas būs. Pareizāk sakot, baidos 
no tā, vai Viņš būs… Mans un brāļa bērnības draugs, kurš man ļoti patika.

Cik atceros, viņš nekad nav bijis tāds kā citi. Vienmēr kā mazais velniņš, 
kuram gribējās kādu pakaitināt, nedarbu sastrādāt, bet, kad vajadzēja veikt 
atbildīgu darbu, tad viņš bija no tiem, kurš pirmais pieteicās darīt. Nekad nelikās 
mierā, tiecās pēc jaunā, neapstājās pie sasniegtā. Bērnības gadus pavadīja mājā, 
kur dzīvoju arī es, un kopā ar mani, brāli un citiem bērniem skraidelēja pa parku 
un spēlēja dažādas spēles, strādāja nedarbus un bradāja pa upīti, kura atradās 
netālu no mūsu dzīvesvietas. Kopā mēs gājām uz skolu un vasarā piestrādājām 
dažādus darbiņus, lai varētu nopirkt kādu kārumu vai mantu. Protams, viņš 
nebija no tiem, kurš bija kaut ko netīšām saplēsis vai izdarījis pāri. Man patika 
viņu kaitināt, tad zēns izskatījās pēc maza pūķīša, un rezultātā es ieguvu kādu 
zilumu vai arī viņš atspēlējās ar kādu asprātīgo jociņu. Reizēm viņš prata būt arī 
ļoti mīļš un, būdams spēcīgāks nekā pārējie zēni, mani vienmēr aizstāvēja. Bet 
drīz viņš kopā ar ģimeni pārcēlās dzīvot uz otru Latvijas malu. Tā mūsu kopīgie 
bērnības gadi beidzās, un man puiša ļoti pietrūka.

   Beidzot es viņu redzēšu. Kāds viņš būs? Vai tāds pats kā agrāk?
   Kļūst jau mazliet vēss. Laikam vajadzēs doties uz vasarnīcu... Citādi brālis 

Mārtiņš mani meklēs, kā jau to darīja bērnībā, kad mēdzu skriet uz lapeni vai 
uz šo vietu, kur naktī mēnesnīca un ezers saplūst vienā brīnišķīgā gleznā. Tā 

ir pasakaina sajūta, kad stāvu uz lielā akmens un redzu ezeru, kas apvīts ar 
nakts noslēpumaino gaisotni, un gaiss ir tik īpatnēji saldens. Kas tā bija par 
skaņu? Izklausās pēc kāda soļiem, bet ne pēc Mārtiņa. Viņš neiet tik viegli un 
klusi, soļu skaņa man nav pierasta. Tikko virs ezera pacēlās lidojumā putnu 
bars, un zivis ezerā taisīja plunkšķus, it kā stāstītu ko jautru. Aiz muguras 
sadzirdēju zemu, saldeni maigu balsi, kuru nepazinu. Mana sirds sāka strauji 
pukstēt, un es pagriezos, lai paskatītos. Tas bija Edgars…

Nakts pēc vakardienas tikšanās

Tagad jūtos tik laimīga. Tas bija Edgars. Mazliet citāds, bet tomēr viņš. 
Mans Edgars. Mēs runājām gandrīz visu nakti. Viņš stāstīja par to, ko darījis 
visu šo laiku. 

Edgars mācās, tikai mācības uz laiku atlicis. Viņš izklausījās pašlepns, 
augstsirdīgs un egoistisks, runāja tikai par sevi un lietām, kuras bija ap viņu. 
Iepriekš puisis tāds nebija, nedomāja tikai par sevi, bija izpalīdzīgs, jautrs un 
mīļš. Brālis reiz stāstīja, ka Edgars esot stipri izmainījies, kļuvis par uzdzīvotāju, 
interesējot tas, no kā gūst kādu labumu. Es tam neticēju, Edgars tāds nebija 
un nevarēja būt. Es viņu mīlēju, un mana mīlestība kļuva aizvien kvēlāka. Tad 
Edgars mani kaislīgi noskūpstīja un klusi jautāja: „Vai kļūsi mana sieva?” Es 
nočukstēju: „ Jā.” 

Garā diena

Beidzot pienācis vakars! Šī diena bija gara, grūta un nogurdinoša, bet arī 
satraucoša. No rīta puses bija saruna ar Mārtiņu. Edgars esot pastāstījis savus 
nodomus. Viņš vēloties lūgt tēvam manu roku. Mārtiņš, izdzirdot par tādu 
vēlmi, palicis dusmīgs. Viņš nepieļaušot, ka starp mums varētu kas būt. 

Šodien uz vasarnīcu bija atbraucis Martins, Mārtiņa labākais draugs, kurš 
bija iemīlējies manī jau no bērnības. Kad viņš atrodas manā tuvumā, jūtu vieglu 
satraukumu. Bet vai patīkamu? Nezinu. Salīdzinot Martinu ar Edgaru, viņš ir 
citādāks nekā Edgars. Pieklājīgs, kārtīgs, zinātkārs, viņam interesē neparastas 
lietas un piedzīvojumi, un viņš ir simpātisks, bet man liekas tāds pārāk pareizs un 
tajā pat laikā stīvs un augstprātīgs. Blakus viņam es jūtos kā cita, kā cita Kristīne…

Man nācās ar viņu pārmīt pāris vārdus. Viņš uzaicināja uz savu savrupmāju 
pie jūras. Es piekritu, tikai… ilgi domājot, bet Mārtiņš to paspēja paziņot 
Edgaram…

Garās dienas saņemtā ziņa 

Pirms divām stundām saņēmu īsziņu no Edgara. Tajā bija rakstīts: „Tu jau 
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noteikti zini, ka runāju ar Tavu „jauko” brāli. Viņš izstāstīja par Martinu. Tev 
vajadzēja man to pateikt. Un… tā ir taisnība, ko Tavs brālis stāstīja par mani. 
Es pametu skolu. Man iepatikās tā dzīve, kas tagad ir. Es varu darīt tikai to, ko 
vēlos… un man var arī būt citas meitenes. Bet, protams, viņas nav tādas kā Tu. 
Esi laimīga ar...! Piedod!”

Šī ziņa mani aizvainoja līdz sirds dziļumiem. Es neticēju savam brālim 
un domāju, ka tā nav. Tagad viņš man to pateica, pareizāk sakot, uzrakstīja. 
Kāpēc? Kāpēc es mīlu viņu? Kāpēc viņš man ir vajadzīgs? Viņš mani sāpināja…

Pēc brauciena pie Martina

Pagājušas jau divas nedēļas, kopš Edgars ar mani nerunā un ignorē. Viņš ir 
kļuvis drūms un pelēks, pat esot atsācis mācības. Bet cik ilgi? Mārtiņš sakot, 
ka nenoturēsies un pametīs. Ceru, ka tā nebūs. Man viņa pietrūkst – smaida, 
dīvaino joku un nepareizās rīcības. Kaut arī tagad esmu kopā ar Martinu, 
domāju par viņu. 

Šodien atkal biju pie Martina viņa savrupmājā pie jūras. Tur ir skaisti, 
bet kaut kā pietrūkst. Pietrūkst Edgara. Jūras krastā Martins mani bildināja. 
Tas bija… jauki. Tomēr trūka tauriņu dejas vēderā. Es piekritu, kaut nemīlu. 
Jūs jautāsiet, kāpēc? Nezinu… Jūsu Kristīne zināja, ka nemīl Akmentiņu, bet 
precējās. Es pat nezinu, kas notiek manā sirdī! Viss ir kļuvis vienaldzīgs, jo par 
mani 21. gadsimtā izlemj brālis, pat nepajautājot, ko es domāju un vēlos.

Kāzas būs pēc trīs mēnešiem…

Desmit nedēļas pēc

Visa pasaule ap mani griežas kā virpulī. Esmu dīvainā noskaņojumā. It 
kā viss būtu kārtībā, un man būtu jābūt laimīgai, bet es jūtos kā uz adatām. 
Šodien piemērīju kāzu kleitu. Tā ir ļoti skaista un eleganta. Izrādās, Martins 
nav tik kārtīgs, viņam ir arī kādi „melnumiņi”. Mēs saprotamies arvien labāk. 
Bet… es vēl aizvien domāju par Edgaru.

Šodien viņu satiku veikalā. Puisis uzsmaidīja, runāja, apsveica, un man 
kļuva emocionāli smagi. Es precos ar cilvēku, kuru es nezinu, vai mīlu, bet 
ar cilvēku, kuru mīlu…, es nevaru precēties. Viņš neesot atbilstošs man. Tā 
saka brālis un citi. Kā viņi var zināt, kas man ir vajadzīgs un kas nav! Viņi dzīvo 
manu dzīvi?

Bet, ja godīgi, ja man liktu izvēlēties starp Edgaru un Martinu. Es nezinu, 
kuru izvēlētos. Esmu kļuvusi kā bezgalīgi plaša purva bridēja, kurai viss kļuvis 
vienaldzīgs, auksts un noraidošs. Es netieku laukā no šīs nereālās pasaules, 
kura man ir kļuvusi sveša.

Pirmspēdējais vakars pirms ilgi gaidītajām kāzām

Ir jau vēls... Neesmu pabijusi vietā, kas man nozīmē ļoti daudz un nav 
kļuvusi vienaldzīga. Ezers – te nav nozīmes ne laikam, ne tam, kas notiek 
apkārt. Tur esmu tikai es. Aiziešu līdz ezeram, jo miegs man nenāk pirms 
rītdienas – manām „ilgi gaidītajām” kāzām.

Pēc piecām stundām

Iedomājieties, tur bija viņš… Edgars stāvēja uz lielā akmens pie ezera. 
Viņš zināja, ka tur iešu. Bet kā? Liktenis vai sagadīšanās? Puisis vairs nevarēja 
izturēt to, kas notika viņa sirdī un domās. Izstāstīja to, ko teica mans brālis… 
Kā viņš varēja pateikt, ka es mīlu Martinu un Edgaru tikai izmantoju. Kaut 
gan… varbūt arī mīlu Martinu?

Edgars izstāstīja, ka gandrīz pameta skolu un sāka savu veco uzdzīvotāja 
dzīvi, bet viņš saņēmās un izķepurojās, baidījās mani pazaudēt uz visiem 
laikiem. Puisis pateica, ka mīl mani, lūdza piedošanu. Redzēju to Edgaru, kas 
bija pirms daudziem gadiem… Es klusēju… Biju mainījusies, nespēju uzreiz 
noticēt. Biju kļuvusi vienaldzīga un bezjūtīga kā Martins. Es iepazinu Martinu 
arvien labāk un sāku līdzināties viņam. Edgars pamanīja manas rakstura 
izmaiņas, bet neko neteica. Viņš zināja, ka mīlestība mani izmainīja. Teica, ka 
būšot kāzās, gribot mani redzēt vēl pēdējo reizi. Es nereaģēju uz viņa teikto, 
pagriezos un aizgāju…

Pēdējais vakars pirms kāzām

Šī diena bija pārdomu pilna. Vairs nejutu to pacilātību, kas bija pirms 
pāris dienām, gaidot kāzas. Es sāku domāt – kāpēc precos ar Martinu? Kāpēc 
tam ļaujos? Es nezinu. Es mīlu Edgaru ar visu sirdi un dvēseli, Martinu – 
kā draugu. Mārtiņš vairs nav neko teicis kopš pēdējās sarunas. Viņš tagad 
ir apvainojies, jo nebiju pret viņu laba un pateicu visu, ko domāju. Viņš bija 
dusmīgs, ka mazā māsiņa neklausīja viņa ieteikumus un padomus. Pārsteigts, 
kā viņa labsirdīgā un dvēseliskā māsa pārvēršas par bezjūtīgu un augstprātīgu 
cilvēku, kurš līdzinās Martinam. Mārtiņš domāja, ka viņš ir vainīgs, gribēja, lai 
esmu laimīga. Es domāju, ka jūtos laimīga. Bet kas īstenībā ir laimes izjūta? Es 
vairs tādu nepazīstu... tā no manis izzudusi.

Kāzu rīts

Piecēlos agrāk. Esmu izlēmusi, es mīlu Edgaru. Tā ir bijis vienmēr un būs. 
Martins mani pamazām izmainīja par to, ko viņš vēlējās redzēt. Patiesībā ne jau 
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Edgars bija kļuvis par slikto. Martins ar Mārtiņu Edgaru manās acīs padarīja 
par slikto. Es ļāvos viņu padomiem un apgalvojumiem, ticēju, jo biju kļuvusi 
viena no viņiem – par bezjūtīgu dvēseli. Biju naiva kā maza lauku meitene, 
kurai viss ir jauks un labs. Patiesībā tā nav. Un kā es varu mīlēt cilvēku, kurš 
mani izmaina līdz nepazīšanai? Tā nav mīlestība. Jūsu novelē īsta mīlestība 
bija starp Edgaru un Kristīni. Bet vai es mīlu tā, kā mīlēja Kristīne Edgaru? Es 
nezinu.

Mīlestība mani izmainīja, un prāts vairs nespēja valdīt pār jūtām. Esmu 
kļuvusi stūrgalvīga un daru, kā vēlos, neklausos citos. Kaut tagad domāju tikai 
par sevi, kāzas atcelšu. Man tas nav vajadzīgs! Es mīlu citu. Jūs sakāt: „Slepena 
mīlestība pulka saldāka par atklātu.” Es Jums piekrītu! Es mīlu Martinu, bet 
Edgaru – ar sirdi un dvēseli.

Mana vecā lapenīte

Mana vecā lapenīte. Beidzot esmu tur, kur jūtos vislabāk. Tikko atbraucu 
no Martina savrupmājas, kur vajadzēja notikt kāzām. Visi bija nepatīkami 
pārsteigti par manu paziņojumu. Vienīgi Martins nebija, viņš smīnēja un 
dīvaini skatījās. Tas mani biedēja, domāju, ka nobīšos. Nenobijos. Biju kļuvusi 
līdzīga viņam un atbildēju pretī ar to pašu. Martins teica, lai eju un esmu 
laimīga. Šī vienkāršā atbilde mani uztrauca. Viņam viss bija tik vienkārši! 
Domāju, ka viņš būs dusmīgs, jo par kāzām bija izdota nauda, visi bija jau 
saaicināti, un viss bija izplānots. Varbūt viņš vēlējās, lai esmu laimīga, jo mani 
mīlēja? Edgars arī tur bija un visu dzirdēja. Viņš bija tas, kuru tiešām mīlēju no 
visas sirds un dvēseles, lai arī kāds viņš bija. Pēc kāzu atcelšanas aizbraucu pie 
ezera, vietas, kur jutos vislabāk. Tur meklēju patvērumu no likstām un raizēm. 

Aizgāju līdz ezeram un apsēdos uz lielā akmens. Zināju, ka Edgars atnāks. 
Dzirdēju viņa klusos soļus, pagriezos un uzsmaidīju. Puisis mani samīļoja un 
jautāja, vai es kļūšu par viņa sievu. Šī frāze mani atvēsināja. Novērsos un teicu, 
ka pagaidām nē. Man ir vajadzīgs laiks, lai visu pārdomātu. Mīlestība mani bija 
izmainījusi līdz nepazīšanai. Edgars to saprata un teica, ka būšot kopā vienmēr, 
jo mīlot mani tādu, kāda esmu. Mēs nolēmām, ka dosim viens otram laiku 
pārdomām. Stāvējām uz vecā akmens pie ezera un skatījāmies mēnesnīcā, 
kuras atspulgs vizuļoja ezerā kā brīnišķīgā gleznā… Viņš noskūpstīja mani, un 
mēs saplūdām kopā ar nakts burvību…

  egija Freiberga, 
  Talsu Valsts ģimnāzija, 

  skolotāja Aija Balode.

Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
5. konkursa 2009. gada 5. decembrī

R. Blaumaņa 5. konkursa atzinību ieguvēji un Līvija Volkova (1. no kreisās),  
I. Daugiallo foto.

Konkursa laureāti, viņu skolotāji, žūrija un goda viesi, I. Daugiallo foto.
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Vēstule R. Blaumaņa 
literārajam tēlam

6. konkurss, 2010. gads, pamatskolu grupa

1. vieta

sāpju vēstule kārlēnaM

Un tā viņa aizgāja… Klausīdamās jūras šalkoņā, klausīdamās viļņos, kas sauc 
viņas vārdu. Brālis viņai bija svarīgāks pat par savu dzīvību. Nu abi dejoja ziedu 
pļavās, pina vainagus, smējās par niekiem. Viņi atkal sapņoja, ka ir princis 
un princese, un arī tur viņiem bija savs ozols, sava upe, gluži kā mājās. Pats 
galvenais, brālis un māsa atkal bija kopā…

Kārlēn, sveiks!

Kā klājas Tev tālajās zemēs? Vai putni tur čivina tāpat? Vai koki zaļo tāpat 
kā pie mums? Vai mazie asniņi, kas tikko dīguši, arī tur stiepjas pretī saulei? 
Ak, man ir tik daudz jautājumu, ko uzdot Tev! Gribētu kā senāk pasēdēt ar 
Tevi zem ozola, bezrūpīgi pļāpāt, skaitīt mākoņus debesīs un zīmēt nākotnes 
sapņus. Bet Tu vairs neesi šeit. Tu esi prom. Tik ļoti man Tevis pietrūkst. 
Pietrūkst Tava smaida, smieklu, balss, kurā bieži vien varēja saklausīt nedaudz 
nopietnības, nedaudz humora, bet tomēr tā palika maiga un mīļa. Kā gribētu, 
lai Tu atgriezies, bet zinu, tas nav iespējams. Ir reizes, kad ap sirdi paliek 
skumīgi, jo blakus nav drauga pleca, uz kura agrāk varēja droši aizmigt un 
zināt, ka nekas ar mani neatgadīsies, zināt, ka būšu pasargāta. (Saprotu, nav 
vērts sapņot, vairs nebūs kā agrāk.)

Atkal ir rudens. Vai atceries, kā mēs omes dārzā ābolus lasījām? Lapas 
šodien birst tāpat kā agrāk, kad biji vēl mājās. Ceru, ka vēl atceries, kā šeit 
izskatās. Varu arī nedaudz pastāstīt, lai atmiņas būtu krāsainākas. Lapas 
joprojām ir krāsainas, tajās ir kaut kas īpašs, kas katru rudeni mani velk pie 

Jānis un Līze R. Blaumaņa stāstā „Nezāle”
Bauskas Valsts ģimnāzijas skolnieces Laumas Zelčas zīm., 2013
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būtu šeit, mājās. Man būtu brālis. Kāds, kam var uzticēties, kāds, kam rūpēs 
mans liktenis. Iedomājos, kā Tu izaudz par gudru vīru, kas mācās augstās 
skolās dažādas gudrības, iedomājos, ka ģērbies tik eleganti kā paši lielkungi. 
Varbūt tā jau arī ir. Tikai manas acis to neredz.

Kārlēn, mans mīļais Kārlēn! Dod kādu zīmi, ka ar Tevi viss kārtībā. Ceru, ka 
esi laimīgā zemē, jo Tu esi to pelnījis.

Nu labi, beigšu rakstīt, jo zinu, ka Tev nepatīk garas vēstules. 
Došos pie jūras paklausīties tās šalkoņā. Iespējams, atkal sadzirdēšu Tavu 

balsi. Iespējams, sekošu tai, un mēs atkal varēsim kopā smieties, diet, virpuļot 
un būt laimīgi. Kā jau citas, arī šo vēstuli palaidīšu jūrā ar cerību, ka saņemsi 
to. Ar Dievu, mans brāli! Drīz satiksimies un būsim laimīgi.

Un tā viņa aizgāja. Klausīdamās jūras šalkoņā, klausīdamās viļņos, kas 
sauc viņas vārdu. Brālis viņai bija svarīgāks pat par savu dzīvību. Nu abi dejoja 
ziedu pļavās, pina vainagus, smējās par niekiem. Viņi atkal sapņoja kopā, ka ir 
princis un princese, un arī tur viņiem bija savs ozols, sava upe, gluži kā mājās. 
Pats galvenais, brālis un māsa atkal bija kopā.

  alise turka,
  G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola,
  skolotāja Baiba Pilskalna.

2. vieta

kāpēc tev, jāni, neizdevās  
atrast savu „laiMīgo zeMi”?

Sveiks, Jāni bez uzvārda! Tevi it kā vajadzējis nosaukt par Mozu. Manuprāt, 
Tev ar šo diženo pravieti tiešām bijis daudz kopīga – jūs abus māte bija 
atstājusi likteņa varā, ielaižot ūdenī. Un jums abiem neizskaidrojamā kārtā 
paveicās, jo izglāba un dzīvojāt pie kāda vīra, ar kura mācībām un uzskatiem 
nebijāt mierā. Abi bijāt gani un dumpinieki.

 Rūdolfs Blaumanis Tevi nosauca par „mazo, pusmirušo pasaules pilsoni”, 
par bārenīti, par bērnu, kam „morāliska nepilnība iedzimuse”. Es tomēr 
negribētu piekrist tam, ka Tev bija kāda morāliska nepilnība. Kur nu vēl 

tām. Rokas pašas sniedzas pacelt krāsainu rudens lapu, kas atgādina Tevi, 
kā toreiz, kad pastaigājoties tās lasījām. Ar katru krītošo lapu lūkojos, vai pa 
mūsu mīļo, veco ceļu nenāc Tu. Bet zinu, Tu neatgriezīsies. Vēl šur tur kokā 
redzami ābolīši, sārti un rotaļīgi kā vienmēr. Nekas daudz nav mainījies. Mūsu 
māja stāv, kā stāvējusi. Klēts arī atrodas turpat. Ai, un upe! Ja vien Tu redzētu, 
cik skaista tā ir! Vai Tev tās nepietrūkst? 

Ai, Kārlēn! Jau pagājis ilgs laiks, kopš esi prom. Mans mīļais brāli, tik ļoti 
vēlētos, lai esi mājās! Kā Tev jau zināms, tēvs miris un grūti mums klājas. Tik 
ļoti mums noderētu Tava palīdzība. Bet zinu, Tu nevari atgriezties. 

Ir pagājuši gadi, varu vien iztēloties, kā Tu izskaties. Droši vien stalts 
jauneklis ar skaistām, blondām matu cirtām. No meitām nevari atkauties, vai 
ne? 

Rakstu tāpēc, ka gribēju pastāstīt kādu notikumu, kas ar mani atgadījās 
pavisam nesen. Biju noskrējusi pie ozola, kas upes krastā aug, un skat! Pie tā 
sēž mazs kaķēns. Negribēju to nobiedēt, tāpēc apstājos. Par lielu pārsteigumu 
dzīvnieciņš nevis aizbēga, bet pienāca klāt. Kārlēn, Tu taču atceries, ka mūsu 
apkārtnē kaķu nekad nav bijis! Viņš izskatījās gluži tāpat kā Tavas skaistās 
matu cirtas! (Tikai to es sapratu tad, kad dzīvnieciņš pēkšņi pazuda.) Kaķēns 
nāca klāt, pieglaudās, ierausās klēpī un aizmiga. Nekas cits neatlika, kā tur 
palikt. Atspiedos pret ozolu, un man atausa mūsu bērnība. Kā abi skraidelējām 
gar upi, kā iztēlojāmies, ka esam princis un princese, un mums vairāk neko 
nevajadzēja kā mūsu troni – ozolu. Cik jauka bija bērnība ar Tevi, Kārlēn! 
Pēkšņi pamodos sapnī, mēs abi roku rokā skrējām pa pļavu, kura ziedēja savā 
lielākajā krāšņumā. Mēs smējāmies, priecājāmies, jokojāmies, bijām laimīgi! 
Gribēju palikt šajā sapnī, gribēju palikt kopā ar Tevi, brāli. Uzpūta drēgns 
ziemelis. Es pamodos. Nebija miņas no šī sapņa. Kaķēns bija pazudis. Lūkojos 
visapkārt, bet to nevarēju atrast. Vai tā bija zīme no Tevis, Kārlēn? Vai tas biji 
Tu? Ja biji, lūdzu, atnāc vēlreiz! Vēl pēdējo reizi!

Līst. Brāli, vai tās Tavas asaras? Neraudi! Es zinu, Tu ilgojies pēc mājām, 
pēc mūsu jautrajām rotaļām, pēc pastaigām pretim saulei. Brāli, neraudi, 
lūdzu! Esi stiprs, kāds Tu vienmēr esi bijis. Nepadodies, cīnies! 

Drīz atkal pie mums būs ziema. Koku dzīslās sastings sula, gluži tāpat, kā 
tas notika ar Tevi. Zemi pārklās balta sega, gluži tāpat kā ar Tevi, tikai atšķirība 
bija tā, ka Tevi paņēma Jūras māte. Tāpēc negaidi ziemā vēstules no manis, 
brāli. Nevarēsi tās saņemt, kaut ļoti gribētos Tev atkal uzrakstīt kādu rindiņu. 
Katru dienu aizeju līdz jūrai, varbūt sadzirdēšu, kā Tev klājas Tavās jaunajās 
mājās. Es ieklausos jūras šalkoņā, citreiz pat liekas, ka caur to dzirdu Tevi 
saucam manu vārdu. Tad mani pārņem tāds saviļņojums, jo zinu, brālis mani 
nav aizmirsis, viņš vēl atceras.

Bija grūti apzināties, ka nekad vairs neatgriezīsies mājās. Bet šo daudzo 
gadu garumā esmu jau pieradusi. Citreiz iedomājos, kāda būtu dzīve, ja Tu 
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iedzimusi! Jā, protams, arī man nebūtu patīkami, nebūtu jauki apzināties, 
ka vecāki mani pametuši. Arī es, iespējams, nebūtu laipnības un jaukuma 
iemiesojums. Bet tas vēl nenozīmē, ka tā ir kāda morāla nepilnība. Biezumnieks 
Tevi nosauca par tārpu. Arī viņš, manuprāt, kļūdījies, Tevi tā saucot. Es par 
„tārpiem” atļaujos saukt tikai cilvēkus, kurus labi pazīstu, lieliski zinu viņu 
labās un sliktās īpašības. Un, ja cilvēks ir lišķīgs, liekulīgs, melīgs, divkosīgs 
vai visu šo, manuprāt, briesmīgo īpašību iemiesojums, tad „tārps” ir vienīgais 
apzīmējums, ko varu iedomāties, jo man nepatīk tārpi, tie liekas pārāk auksti 
un glumi. Biezumnieks Tevi nepazina. Viņš bija pāris reižu ar Tevi ticies, 
dzirdējis nostāstus un atgadījumus par un ap Tevi, bet viņš taču Tevi īsti 
nepazina. Tātad viņam īsti nebija pamata Tevi tā saukt. Un, lai gan Tevi dēvēja 
dažādi, man tas īpaši nerūp, jo kopš dienas, kad manās rokās nokļuva 1946. 
gadā izdotā grāmata, kuras septītajā lappusē sākas stāsts par Tevi, esmu 
daudz domājusi.

Tava dzīve, Jāni, nebija ilga, bet tajā bija daudz vairāk notikumu, spriedzes, 
laimes un sāpju nekā daža laba vecīša mūžā. Un, lai gan es, rakstot šo vēstuli, 
zinu, ka Tavu atbildi nesaņemšu, tomēr vēlos pastāstīt, par ko Tu man liki 
domāt.

Es nezinu, kas bija Tavi vecāki, bet nevaru sevī atrast ne kripatiņu cieņas 
un sapratnes pret viņiem. Es nevarētu savu bērnu, kuru esmu gaidījusi deviņus 
mēnešus, iemest upē, nezinot, kas ar viņu notiks. Lai cik grūti būtu, es tomēr 
censtos tikt nepatikšanām pāri citādāk. Bet laikam jau Taviem vecākiem bija 
kādas svarīgas, neatrisināmas problēmas, ja jau viņi izšķīrās par tādu soli… 
Nez vai viņi gribēja, ka Tevi atrod? Man liekas, ka viņi to nevēlējās, jo noteikti 
draudētu bargs sods, ja kāds būtu sadzinis pēdas tiem, kuri tik bezatbildīgi 
ar Tevi izrīkojās. Vai varbūt viņi tīšām izvēlējās mežā tekošu upīti, lai paši 
netraucēti varētu Tevi tur atstāt, un iespēja, ka Tu tiksi glābts, būtu mazāka? 
Lai nu kā, viens ir skaidrs – Tu, Jāni, noteikti esi dzimis laimes krekliņā.

Tieši tāpēc, ka Tevi pameta vecāki, es saprotu, kāpēc Tu neieredzēji citus 
cilvēkus. Jā, protams, Tu varēji būt paklausīgāks, bet būt labam, ja visi Tevi 
mālē melnāku par velnu, ir grūti. Nav pat iespējas pierādīt, ka esi citāds. Arī 
es nespētu būt laba, ja visi teiktu, ka esmu rupja, ļauna, nepateicīga. Nespētu 
pateikties kādam, ja viss, ko man dotu, tiktu pasniegts kā žēlastības dāvana, ja 
mani arī uzskatītu par morāli samaitātu jau no dzimšanas.

Nezinu, kā bija patiesībā. Nezinu, vai Tu meloji, ka izsiti virtuves lodziņu, 
iebāzi kaķi darvā. Nezinu, vai Tu darīji citas nejaucības. Bet es pilnīgi pieļauju, 
ka Vanagu saimnieka bērni, izmantojot to, ka Tu biji „melnā avs”, varēja 
apmelot Tevi un savus nedarbus padarīt par Tavējiem.

Man šķiet smieklīgi tas, ko ievēroja Krikumiene – Tu pārāk daudz ēdot. Tā 
kā viņa bija bagāta saimniece, šo sīkumu ievērošana, Tavu kumosu skaitīšana 
liecina tikai un vienīgi par viņas sīkstulību un skopumu. Varbūt tāpēc arī viņas 

uzvārds bija „Krikumiene”? Dots tik precīzi, cik vien var, pamatojoties uz viņas 
un vīra sīkumaino dabu. Nedomāju, ka rīkojies pareizi, atsakoties darīt lielkalpa 
darbus. Jā, arī man dažkārt kaut ko negribas darīt sava slinkuma, ietiepības vai 
citu iemeslu pēc, bet parasti sevi piespiežu to veikt „mīļā miera labad”. Man 
liekas, ka, ja Tu būtu kādu darbu padarījis, iespējams, ka saimnieks uz Tevi 
vairs neļaunotos, saimniece aizmirstu to, ka reiz saukusi Tevi par rijīgu. Bet 
tas jau ir no sērijas – „kā būtu, ja būtu”…

Man neliekas, ka Krikums rīkojās pareizi, likdams Tevi pērt. Vai tiešām 
viņi domāja, ka „pēriens allaž ir īsti veselīgs un labdarīgs”? Vai tiešām viņi 
cerēja, ka Tu nobīsies, kļūsi paļāvīgs un paklausīgs kā jēriņš? Viņi laikam paši 
nekad nebija saņēmuši pērienu, ja tā varēja domāt, ja nezināja, ka nopērts 
cilvēks sākumā tēlo nožēlu, pakļāvību, lai gan iekšā aug naids un dumpinieka 
gars. Lai kā arī būtu, Tu, manuprāt, rīkojies ļoti neapdomīgi, apsūdzēdams 
Krikumu. Vai Tu patiesi neiedomājies, ka tādam turīgam saimniekam varētu 
būt ietekmīgi paziņas? Vai tiešām Tu, naivais puisi, cerēji, ka Krikums tiks 
sodīts?

Jāni, es no sirds priecājos, ka Tu atradi vismaz vienu cilvēku, kam uzticēties. 
Man tiešām ir liels prieks, ka Tu sadraudzējies ar Līzi, jo pati zinu, kā ir tad, kad 
esi vientuļš un nesaprasts, kad nav, ar ko dalīt priekus un bēdas, kad nav, kam 
izsūdzēt pasaules netaisnības un pastāstīt sapņus. Es tikai mēģinu saprast, 
kāpēc Tu atmaigi tieši pret Līzi. Vai tāpēc, ka viņa Tavām rupjībām neatbildēja 
ar to pašu, bet visu tikai klusi pacieta? Vai varbūt tādēļ, ka Līze, kad govis 
ielavījās rudzu laukā, uzrādīja sevi par vainīgo, tādējādi paglābdama Tevi no 
soda? Es pieļauju, ka svarīgāks tomēr bija mans otrais minējums. Tevi dzīvē 
taču neviens nebija aizstāvējis. Neviens nebija melojis tā, lai tas nāktu Tev par 
labu. Zinu, kāda ir sajūta, kad kāds Tavā labā izdara ko neparastu, ko tādu, ko 
nav darījis neviens cits. Zinu arī to, kā manās acīs ceļas šī cilvēka vērtība, kā 
viens gadījums, pāris labu vārdu spēj salāpīt cietušu dvēseli un palīdzēt atvērt 
otro elpu. Tādās reizēs, liekas, ka šis cilvēks Tev jau sen bijis draugs. Domāju, 
Tavas un Līzes attiecības bija līdzīgas.

Varbūt Tev nevajadzēja turēt ļaunu prātu uz Biezumnieku, varbūt Tev 
nevajadzēja liegt viņam palīdzību un tik rupji tiesas vīram atbildēt? Tad Tu, ja 
nebūtu darījis sevi „baltāku”, vismaz būtu saglabājis aci… Esmu secinājusi, ka 
dažkārt labāk ir paklusēt. Pat tad, ja drebi no riebuma, no netaisnības sajūtas 
vai niknuma, labāk ir savas domas neizteikt skaļi. Tikai ir grūti novērtēt, kad ir 
vērts klusēt, bet, kad pienācis laiks izteikties…

Krikumiene, manuprāt, izrīkojās briesmīgi, stāstīdama visiem, cik tas labi 
un taisnīgi, ka Tu esi zaudējis aci. Kāpēc viņa uzskata, ka ir tiesīga spriest, kas 
ir taisnīgi un kas nē? No viņas tukšajām runām, protams, nekas nemainās, 
bet tas tikai kaut ko liecina par viņu pašu – viņa ir briesmīgs cilvēks, ja spēj 
priecāties un būt gandarīta par cita cilvēka nelaimi. Un tas liecina arī par to, 
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ka visi apkārtējie ir tādi paši, jo neviens taču neiebilda, nenosodīja viņu.
Vēl nekrietnāk bija tas, ka viņa, skaidri nezinot, kā īstenībā bijis, 

Biezumniekam pateica, ka Tu esi šķūnim pielaidis uguni. Jā, protams, visi 
apstākļi liecināja Tev par sliktu. Bet Krikumienei tomēr nebija tiesību tā darīt. 
Lai gan, ja arī viņa tomēr būtu Tev prasījusi, vai  esi vainīgs, un Tu, teikdams 
patiesību, sacītu, ka neesi, Krikumiene Tev tāpat neticētu. Viņa jebkurā 
gadījumā būtu nodomājusi, ka Tu atkal melo un, stāstīdama Biezumniekam 
par savām aizdomām, būtu vēl piemetinājusi, ka Tu esi mēģinājis noliegt savu 
vainu. 

Viss sakrita tā, lai Tavs mūžs beigtos jau tā sākumā. Gan apstākļi, gan 
cilvēki liecināja Tev par sliktu. Un es domāju – vai viss dzīvē notiek nejauši? Vai 
tiešām tik svarīgas lietas kā dzīvība un nāve karājas, izžautas uz veļas auklas, un 
gaida, kā vējš ar tām spēlēsies? Kuru tikai paraus, papluinīs, bet kuru izraus no 
drošajām knaģu skavām un nosviedīs zemē, lai nolemtu netīrībai, samīdīšanai 
un iznīcībai? Vai varbūt mūsu dzīvē visu nosaka jau iepriekš nolemtie pieturas 
punkti, atzīmētie pagriezieni, neveiksmes un panākumi, ko kāds sarakstījis 
jau pirms mūsu dzimšanas un nosaucis skaistā un daudznozīmīgā vārdā – 
par „Likteni”? Lai kā arī būtu – viss notiek nejauši vai likumsakarīgi – beigas 
visiem ir vienādas. Nāve.

Un, zinot to, kā Tu nomiri, jūtu visdziļāko nicinājumu pret slepkavu – 
Biezumnieku, kurš pat nepapūlējās atnākt uz Tavām bērēm. Par saviem 
darbiem ir jāatbild. Nožēlojamais gļēvulis.

Nezinu, vai Tu būtu gribējis, ka Tevi atriebj. Bet man liekas, ka Tu nebūtu 
vēlējies, ka to dara Līze. Man liekas, ka Tu būtu gribējis, lai viņa Tevi atceras ar 
labu un lai šis notikums paliek uz Biezumnieka sirdsapziņas. Gan viņam pati 
dzīve atmaksātu. Domāju, ka Tu, tāpat kā es, nebūtu gribējis, lai kāds vispār 
Tevi atriebj. Biezumnieks, Tevi nogalinot (netīši, bet tas nekādi nemaina lietas 
būtību), aptraipīja savu dvēseli, tāpēc Tu, manuprāt, nebūtu gribējis, lai kāds 
izdara to pašu, tādējādi kļūstot tikpat aptraipīts un slikts, kāds bija viņš. Žēl, ka 
Līze to nesaprata. Nedomāju, ka viņai, izdarot šo slepkavību, palika vieglāk ap 
sirdi. Viņa pati noteikti vēlāk apzinājās, ka nerīkojās pareizi. Bet mēs, cilvēki, 
jau esam tādi dīvaini radījumi – vispirms nedomājot rīkojamies, tikai pēc tam 
nožēlojam un saprotam, kā rīkoties būtu bijis labāk.

Jāni, es zinu, ka Tu neatbildēsi. Es saprotu, ka Tu to nevari izdarīt. Un 
tomēr – vēlētos Tev vēl ko pateikt. Tevi dēvēja par nezāli. Bet tie, kas to darīja, 
acīmredzot ir ļoti aprobežoti un stereotipiski ļautiņi, kuri nemaz neiedomājas, 
ka vārds „nezāle” nav viennozīmīgs. Manuprāt, nezāle ir kāda zāle, kura 
atrodas tur, kur tai nevajadzētu būt. Roze pļavā ir nezāle, jo tai tur nav īstā 
vieta. Pienene, savukārt, ir nezāle dārzā, bet pļavā visi priecājas par šīs puķes 
skaistumu un saulainumu. Arī Tu, Jāni, biji nezāle. Tu nebiji tur, kur bija Tava 

īstā vieta. Bet kur tad tā bija? Kāpēc Tev neizdevās (vai varbūt Tu nepaspēji?) 
atrast savu „laimīgo zemi”, savu īsto un vienīgo „pļavu”? Tik daudz jautājumu 
un neskaidru lietu… Un es nezinu, kā lai atrodu atbildes. Varbūt jāiet uz pļavu? 
Visas puķes jau nosalušas, bet Tevi, nezāli, kas spētu man sniegt atbildes, es, 
domājams, vēl spēšu atrast…

 elva poriete,
 Jēkabpils Valsts ģimnāzija,
 skolotāja Anita Vītola.

3. vieta

viss dzīvē ir kopjaMs,  
MīlaMs un saudzējaMs

Sveika, nezāļu ravētāja Līze!

Sāpes! Cik stipras gan ir sāpes, kad Tu uzzini par mīļotā cilvēka nāvi! 
Kaklā izveidojas kamols, kamēr prāts nespēj domāt ne par ko citu kā tikai par 
viņu – sirdij tuvo cilvēku. Redzi, Līze, cik savādi man ar Tevi jārunā, bet citādi 
nespēju. Tu un Jānis no Rūdolfa Blaumaņa noveles „Nezāle” esat uzvedinājuši 
mani uz skumjām domām. Mana dzīves pieredze nav tik liela, lai es saprastu 
un izjustu Tevi. Bet tomēr cenšos.

Pirmajā brīdī un varbūt pat vēl ilgāk Tu, Līze, nespēji pieņemt to, kas ir 
noticis. Tu vienkārši neticēji, ka Jāņa vairs nav. Grūti bija apjaust, ka jauna, 
spēcīga puiša dzīvība izdegusi kā Adventes vainaga pēdējā svece. Prātam 
neaptverami, ka cilvēka dzīvību paņēmusi izkapts, uz kuras Biezumnieks 
uzgrūda puisi ar brutālu spēku. Kā nevērtīgai nezālei lika pārkrist pār izkapti 
un saļimt bez spēka. Tev pretēji visiem Jāņa līdzcilvēkiem puisis nebija nezāle. 
Tavā sirdī šis viņš bija ieaudzis kā brīnumzāle. Tu vēlējies būt dārzniece, kura 
ap Jāni apravē visu lieko un nomācošo.

Tu esi pavisam parasta ganu meitene, kuru tā mīlēja Jānis. Tu – vienkārša 
lauku meiča ar gaišiem matiem – spēji rīkoties nežēlīgi un tajā pašā laikā 
drosmīgi, nogalinot Biezumnieku. Blaumanis ne ar pušplēstu vārdu to nav 
apgalvojis, bet es nojautu – to izdarīji Tu, Līze. Pēc Jāņa nāves Tu ierāvies 
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sevī, neļāvi tuvoties pat savai miesīgajai mātei, kurai Tu, Līze, biji vienīgais 
bērns un kura Tevis dēļ bija gatava uz visu. Tu aizgāji un kļuvi par mūķeni. 
Atgriezies pēc daudziem, daudziem gadiem. Tev noteikti bija grūti. Tu 
nelūdzi nevienam padomu par to, kā rīkoties tālāk, nevienam neizstāstīji, ka 
Biezumnieks nogalināja Jāni. Iekšēji Tu šo informāciju mali gadiem ilgi, līdz 
beidzot radās izdevība atriebties. Tev tāpat kā jebkuram no mums visiem 
bija vajadzīgs cilvēks, kas spētu sniegt palīdzīgu roku tajā brīdī, kad tas bija 
visvairāk vajadzīgs, bet tāda cilvēka nebija! Bija māte, bet Tu viņu neielaidi 
savā sirdī, neļāvi palīdzēt. Tu nelūdzi nevienam atbalstu, tāpēc bija ļoti grūti.

Es nicinu Biezumnieku, bet ne tādēļ, ka viņš aizbēga un necentās Jānim 
palīdzēt, kad nelaimīgajam puisim bija patiešām nepieciešams. Ietekmīgais 
vīrs bija tik gļēvs, ka nespēja ierasties uz Jāņa bērēm. Viņš, kurš bija vainīgs 
Jāņa nāvē! Tas Biezumniekam nav piedodams! 

Biezumnieks sodu saņēma, bet tikai pēc vairākiem gadiem. Kas zina, 
kā viņš dzīvoja visus šos gadus? Dzīroja vai turpināja strādāt par tiesnesi? 
Mēs nezinām, kādas ainas veidojās viņa galvā, ko viņš domāja un juta. Vai 
viņš kaut reizi nožēloja izdarīto noziegumu? Vai arī viņam bija vienalga – 
kā visiem, kam Jānis dzīvē bija par traucēkli un pretekli? Man šķiet – īpaši 
vainīgs viņš nejutās. Par plānotu slepkavību gadījumu siena pļavā es nevarētu 
nosaukt. Tas drīzāk bija nelaimes gadījums, jo Biezumnieks jau negrasījās Jāni 
nogalināt. Domāju, ka jebkurš Biezumnieka vietā būtu sadusmojies un devies 
noskaidrot patiesību par nodedzināto šķūni. Bet, kā jau lielākai daļai vīriešu, 
viņa reakcija bija pārāk asa, un sekas mums jau ir zināmas. Te man, Līzīt, Tev 
jāsaka: „Dzīve ir liktenīgu nejaušību pilna.” Es to bez Tevis, Jāņa un Rūdolfa 
Blaumaņa tik drīz neatklātu. Jūs visi esat mani veidojuši par citādu cilvēku. 
Pateicoties Tavam dzīvesstāstam, sapratu, kāda mēdz būt dzīve, cik daudz 
tajā ir liktenīgu nejaušību, bet daudzi cilvēki arī bez liktenīgām nejaušībām 
mēdz būt ļauni un cietsirdīgi.

Es savā īsajā mūžiņā esmu daudz kam izgājusi cauri, izjutusi sāpes, bet tās 
nekad nav bijušas tik lielas kā Tev. Tiesnesis Biezumnieks saņēma bargu sodu, 
bet kā Tev pašai šķiet, vai viņš to bija pelnījis? Vai Tev vajadzēja kļūt par soģi? 
Vai Tev bija jāņem rokā asākais no kapļiem un jānocērt nezāle Biezumnieks? 
Es šo cilvēku nespēju pielīdzināt kādam vērtīgam kultūraugam. 

Man liekas – nē, Tev nebija jānokaplē šis stāds. Jebkurš cilvēks ir 
pelnījis otru iespēju, tai skaitā arī viņš – nelietīgais, cietsirdīgais, atriebīgais 
Biezumnieks. Dzīvību piešķir un atņem vienīgi Dievs. Tāpēc pie mums un 
citur ir atcelts augstākais soda mērs – nāves sods. 

Kā jau minēju, mēs nezinām, vai Biezumnieks nožēloja izdarīto vai nē, 
vai viņš kaut reizi devās uz Jāņa kapa vietu un nolika tur ziedus, tādējādi 
izteikdams nožēlu par izdarīto. Mēs to nezinām, un Tu to arī nezināji, jo tajā 
brīdī, kad Tu spēri liktenīgo soli, nogalinot Biezumnieku, Tu vadījies pēc sirds, 

nevis prāta. Tas Tev jau sen bija aizmiglojies un par sekām nedomāja. Tava 
sirds alka remdēt slāpes no atriebības pilnā kausa. Tava sirds, Līze, uzvarēja, 
bet prāts tikai pēc laba laika pārņēma vadību. Es domāju, ka vēlāk Tu saprati, 
ko esi izdarījusi, bet tad talkā nāca izmisums.

Kas ar Tevi, Līze, notika daiļdarba beigās? Kur Tu pazudi? Vai Tu bēgi no 
atbildības par izdarīto noziegumu? Vai vienkārši juties sakauta un nodarīji sev 
pāri? Varbūt juties savu misiju šajā dzīvē izpildījusi? Cik daudz neatbildētu 
jautājumu! Cik daudz neskaidrību! 

Un tomēr man liekas, ka es zinu atbildi uz smagajiem jautājumiem. Rūdolfs 
Blaumanis mums daudz pateica stāsta beigās. Tu Jāņa kapu apraudzīji, katru 
gadu sakopi to, noliki ziedus. Bet pēc Biezumnieka nāves Jāņa kaps aizauga ar 
nezālēm, jo to vairs neviens nekopa. Jānis ieauga nezālēs. Kā nezāle viņš jutās, 
arī dzīvs būdams. Līze, Tu pārāk izmisīgi mīlēji Jāni, tas salauza Tavu sirdi, 
un, pat ja pēc Biezumnieka nāves Tu nebūtu padarījusi sev galu, Tu turpinātu 
kopt Jāņa kapu, tā cenzdamās kaut nedaudz atgūt sirdsmieru, kaut nedaudz 
justies tuvāk mīļotajam cilvēkam. Lai arī tikai domās, bet Tu Jāni būtu izcēlusi 
no nezālēm. 

Tomēr... Tu tā nerīkojies, jo biji mirusi. Un tagad starp Tevi un Jāni ir ļoti 
daudz nezāļu. Nezāles jūsu abu dzīvēs ir uzvarējušas, jo Tu padevies. Es zinu, 
ka Tu nekad nesaņemsi šo vēstuli, neizteiksi savas domas par to, nepārdomāsi 
šeit rakstīto. Tomēr es Tev uzrakstīju un nenožēloju. Pārdzīvotais man allaž 
liks atcerēties, ka it viss dzīvē ir kopjams, mīlams un saudzējams. Arī no 
nezāles dārznieki izveido kultūraugu. 

  elvita bistere,
  Bebru pamatskola,
  skolotāja Linda Šmite.

atzinību ieguvēji

jūtas vada cilvēku

Sveicināta, Kristīn!

Man bija iespēja iepazīties ar kādu posmu no Tavas visai sarežģītās dzīves, 
Tavu pārdzīvojumu un notikumu mudžekli. Es nonācu pretrunā ar sevi. 
Uzdevu jautājumu par to, kā būtu, ja man tā būtu, un kā rīkotos es. Ir sava 
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veida vēlme Tavas mīlestības spēku celt uz goda pjedestāla, jo Tu upurēji 
savu labklājību, vieglāko dzīvi, noteikti arī laimi, gan savu, gan mātes, un 
izvēlējies mīlēt to cilvēku, kas Tevi sāpinās visvairāk, cilvēku, ar kuru Tev 
nāksies piedzīvot rūgtas rūpes un pārdzīvojumus, cilvēku, kuru Tu izvēlējies 
Akmentiņa vietā, bagāta, godprātīga, piedienīga cilvēka vietā. Kristīn, vai tas 
tiešām bija tā vērts? Taču Tu nekad nespētu būt laimīga ar nemīlamu cilvēku, 
tātad šajā mirklī piekrītu Tavai izvēlei.

Bet tālāk tomēr turpināšu cīnīties ar sevi un teikšu, ka Tava izvēle bija 
muļķīga, jo viņš Tevi krāpa, meloja, kā arī neturēja solījumu. Tā arī nespēja 
laboties, lai kā zvērēja, ka mīl Tevi. Vai tiešām tā ir īsta mīlestība, ja mīļotā 
cilvēka dēļ nevar upurēt vienu no savām baudām, ieradumiem? Un Tev tiešām 
šķiet, ka viņš mīlēja Tevi? Būšu godīga. Manuprāt, Tu viņam biji pēdējais 
salmiņš viņa dzīves purvā. Viņš slīka, un Tu biji vienīgā, pie kuras vēl varēja 
pieķerties. Šajā brīdī nejūties naiva? Tev nešķiet, ka beigās pati padevies un 
ļāvi viņam vilkt sevi līdzi šajā morāli agoniskajā purvā, kas piebeigs Tevi, bet 
viņš tikai turpinās dzert, jo tā pa īstam no šī purva izbrist nav iespējams.

Ai, naivā, naivā Kristīn, vai jel kad esi dzirdējusi vai lasījusi patiesi kādu 
mīlas stāstu, kur alkoholiķim pirmajā vietā ir mīlestība? Ja Tu tagad spītīgi 
atbildi jā, tad padomā vēl, vai Tu atkal nemāni sevi un neesi akla savā naivuma 
pilnajā mīlā? Vari censties melot citiem, bet nekad nemelo sev!

Arī šodien bieži ir redzama šāda situācija – meitene iemīlas, viņš ir 
alkoholiķis, melo, krāpj, dievina, apgalvo, ka to mīl, bet neuzdrīkstas savu 
mīlu nostādīt virs alkohola un tik un tā turpina necienīt savu lielo mīlu… Vai 
Tu tiešām domā, ka viņam, sakot, ka mīl Tevi, nebija nekā kopīga ne ar Edi, 
ne arī Madi? Un tad, kad Tu sacīji viņam, ka Tevi tas neskar, vai Tu domāji 
to nopietni? Patiesībā Tu taču tvīki aiz dusmām, vēlējies, lai viņš Tev pasaka 
patiesību. Vai tiešām ne? Un kā bija toreiz, kad jūs naktī gājāt pa tumšo gatvi 
un viņš Tev atzinās, ka nav turējis vārdu, bet uzskata, ka neprecēts puisis tā 
var rīkoties. Tu domā, ka tas tiešām bija viņa dižais uzskats vai dzīves veids, kā 
izlocīties, izmanevrēt no situācijas!? Tad taču Tu pati saprati, kā īsti ir. Tu arī 
juti sāpes, kad saprati, ka viņš nedomā, ka dzeršana ir netikums. Viņš uzskata, 
ka ir tikpat labs vai slikts kā kučieris, kaut arī tam vienmēr pie gultas Bībele 
atvērta, un, kad madāma viņam piedāvā šņabi, tas gandrīz nosarkst aiz kauna. 
Šis stāsts ir tikpat vecs, cik veca ir cilvēka un alkohola kopdzīve.

Bet nerauc pieri, Kristīn, neņem ļaunā manu tiešumu! Es domāju, ka tas ir 
līdz galējībai naivi ticēt, ka spēsi mainīt šī bezgalīgā stāsta gadsimtu ritējumu, 
spēsi pierādīt vīrieša mīlestības spēku un gara stiprumu. Piedod, bet saku, 
ka viņiem tāda nav. Un nedomā, ka to apgalvoju savā jaunības muļķībā, 
neiepazinusi īstu mīlestību. Dažkārt der nevis pašam pirkstus apdedzināt, bet 
pavērot, kā to dara citi, lai zinātu, ka liesmas ir karstas un nav vērts par to 

pārliecināties atkal. Tādēļ atļaujos tik tieši spriest un uzsvērt to, ka mainīt 
Tu viņu nespēsi. Es varu mocīties savās pretrunās par to, kā Tu rīkojies, kā 
rīkojās viņš, taču šis ir viens, par ko esmu pārliecināta visā savā būtībā un, lai 
varbūt kāds censtos mani pārliecināt par pretējo, esmu gatava visai pasaulei 
pretī spiegt, ka jūs visi esat naivi, ka līdz galam no šīs problēmas nav iespējams 
atbrīvoties, ka vienmēr pat mazākais kārdinājums būs kā solis atpakaļ purvā, 
jo pienāks brīdis, kad kārdinājumu un šo vēlmi vajadzēs apmierināt. Tā būs!

Jau vēstules sākumā minēju, ka nonācu pretrunā ar sevi, jo, lai gan tikko 
nozākāju Tavu mīlu par naivu, tomēr vēlos teikt, cik tā ir stipra, salīdzinot 
ar dzīves skaistajiem kārdinājumiem. Tā spītīgi turējās pie tā, ka Tev ir jāmīl 
Edgars un neviens cits. Tā mocīja Tevi, kad grasījies rīkoties pret to. Jāsaka, 
Tava mīlestība ir stiprāka par Tevi pašu.

Vēloties skriet notikumiem pa priekšu, paredzu, ka, esot kopā ar Edgaru, 
lai arī Tu pati tiksi salauzta, sadragāta, nomocīta un morāli saburzīta, Tava 
mīlestība dzīvos, cepuri kuldama, jo tā būs izturējusi grūtības, augusi, 
kļuvusi spēcīgāka un atteikties no tās būs kļuvis neiespējami. Un tālāk seko 
mana nākamā pretruna – varbūt mīlestība nemaz nav tik skaista, kā tā tiek 
cildināta? Ja tā spēj sagraut, likt ciest un lemt tā, lai būtu veicami grūtākie 
ceļi, varbūt tai nemaz nevajadzētu sekot? Raugies, Kristīn, pati uz sevi! Vai Tev 
nāktos pārciest kaut pusi no visa piedzīvotā, pārdzīvotā un izciestā, ja nebūtu 
mīlestības?

Taču uzreiz noliegšu sevis sacīto, jo vai gan tad būtu kaut mazliet 
interesanti dzīvot, ja nebūtu šo savādo mīlestības radīto impulsu un vēlmju 
rīkoties tieši tik sarežģīti sev, kā, piemēram, to darīji Tu. [..]

Dzīves izvēle ir mūsu pašu rokās, nevis citu uzstādīti norādījumi. Daži 
dzīvo, lai ievilktu un izpūstu elpu, citi katru elpas vilcienu padara skaistāku 
un košāku, ļaujot citām jūtām izkrāsot to. Dzīvojot, mīlot, darinot savu laimi, 
pati labākā teorija, manuprāt, ir rīkoties tā, kā tajā mirklī šķiet vislabāk, jo, 
manuprāt, jūtas ir domātas, lai vadītu cilvēku, nevis ar tām cīnītos.

Es nenosodīšu un arī necildināšu Tavu rīcību, bet vienkārši sacīšu – dzīvo, 
lai justos laimīga, klausi jūtām, jo tās zina labāk par tevi, par mani un par 
jebkuru citu gudru prātu! 

 Ar cieņu – sintija grīsniņa-grīsle,
 Viesītes vidusskola, 
 skolotāja Valentīna Korsiete.
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dzīves netaisnību upuri

Sveiks, Matīsiņ!

Ceru, Matīsiņ, ka tur, kur Tu esi, Tev klājas labi. Zini, kad iepazinos ar 
darbu, kurā esi pieminēts, nebiju domājusi, ka Tevi piemeklēs tik drūms 
liktenis. Tiešām žēl par to, Tu likies jauks puisītis. 

Notikumi, par kuriem izlasīju Rūdolfa Blaumaņa novelē „Raudupiete” un 
kuri skar Tavu likteni, manī izraisīja skumjas atmiņas. Es Tev pastāstīšu par 
tām. Atceros, ka pirms dažiem gadiem mūsu – Dzērbenes pagastā – tuvējā 
peldētavā noslīka kāda sieviete. Draudzene stāstīja, ka tas nebija pēkšņi un ar 
lielu bļaušanu, bet klusu. Visi vienkārši pēc laika pamanīja, ka kaut kas nav labi. 
Zinu, ka tētis viņu vilka laukā. Mamma, brālis un māsa arī bija klāt. Mammai 
tā bija dziļa psiholoģiska trauma, jo viņa atlikušo vasaru nespēja tuvoties 
peldētavai. Apbrīnojami ir tas, ka visu vasaru līdz tam atgadījumam gāju 
peldēties katru reizi, kad gāja mana ģimene. Bet dienā, kad notika nelaimes 
gadījums, es, visiem par brīnumu, izvēlējos palikt mājās. Tā bija pirmā reize! 
Dīvaini. Bet laikam jau jutu, ka nevajag iet. Lūk, Matīsiņ, kādas bēdīgas atmiņas 
manī izraisīja Tavas dzīves sāpīgie notikumi.

Man ļoti gribētos saprast, vai Tu pats apjaut patiesību, ka Tava miesīgā 
māte ļāva Tev noslīkt akā, mierīgi noskatoties. Saprotu, ka tā būtībā ir apzināta 
slepkavība. Bet Tev droši vien labāk to ir neapzināties un nesaprast...

Patiesībā tā ir milzīga kļūda – Tava māte Raudupiete pārkāpa ļoti svarīgu 
Dieva bausli: „Tev nebūs nokaut.” Viņa to pārkāpa, ne tikai Tevi nogalinot, 
bet arī nogalinot sevi, jo šis bauslis aizliedz arī necienīgi izturēties pret savu 
ķermeni, ko Dievs katram ir devis. Tātad Raudupiete šo aizliegumu rupji 
pārkāpa. Katrā ziņā Dievs tādu lietu neatstātu neievērotu. Viņai droši vien 
tika liegta debesu valstība. 

Tu, Matīsiņ, dzīvoji R. Blaumaņa laikos, tātad tālā pagātnē – 19.gs. otrajā 
pusē. Tu nezini, kas ir narkotikas un citas briesmīgas lietas, kas neļauj cilvēkiem 
dzīvot skaistu dzīvi. Rakstot Tev šo vēstuli, gribu notiekošo mūsdienās parādīt 
no 21.gs. jaunieša skatījuma, lai Tu saprastu, ka katrā laikmetā, katrā gadu 
simtenī cilvēka dzīvība ir dārga manta un tajā pašā laikā ļoti neaizsargāta.

Runājot par iepriekš minēto bausli, man nāk prātā liela daļa mūsdienu 
sieviešu, kas taisa abortus. Tā, Matīsiņ, lai cik briesmīgi izklausās, ir operācija, 
kuras laikā atbrīvojas no bērniņa, ko nevēlas. Liekas netaisni, ka ir tik daudz 
sieviešu, kam liegta iespēja tikt pie bērniņa, lai kā viņas to vēlētos, bet citas 
savukārt cenšas atbrīvoties no šīs iespējas. Arī tādas sievietes ir slepkavas, jo 
viņas brutāli nogalina cilvēkbērnus, jo, lai arī šie bērni vēl nav nākuši pasaulē, 
tiem tāpat ir sirds un dvēsele. Nogalināt šīs neaizsargātās radībiņas ir tas pats, 

kas pieiet kādam nejaušam garāmgājējam no muguras un ielaist lodi galvā 
vai iedurt dunci mugurā. Tu jau saproti, Matīsiņ, ka gan ar bērnu, gan ar šo 
garāmgājēju notiek viens un tas pats – viņi mirst. Aborts ir ņirgāšanās par 
Dieva doto dāvanu – bērniņu.

Nepatīkamas šajā ziņā ir tā saucamās ziepju operas. Tās, Matīsiņ, protams, 
Tu neesi redzējis, jo tādu Tavā laikā nemaz nebija. Seriālos pārsvarā sižets 
risinās ap grūtām sievietēm, kam kādas ļaundares cenšas izraisīt abortu, vai, 
ja pašām gadās sarūpēt bērnu, tad viņas bez sirdsapziņas pārmetumiem no 
tā atbrīvojas.

Bet ne jau tikai ar abortiem, Matīsiņ, mūsdienās dara pāri bērniem. 
Piemēram, ir vecāki, kas ļauj bērnam piedzimt, bet vēlāk negatīvi ietekmē 
viņa dzīvi ar savu atkarību no alkohola, narkotikām vai cigaretēm, bērna 
fizisku iespaidošanu. Nē, Matīsiņ, nav runa par Tev droši vien pazīstamo 
pelnīto pērienu, bet gan par īstu iekaustīšanu. Ne mazāk kaitē nepārtraukta 
bļaušana uz bērnu, vainošana savās problēmās un skaļa nožēla, ka viņu, bērnu, 
paturēja, nevis taisīja abortu vai atstāja miskastē pie tuvākā veikala. Jā, tā nav 
fiziska iespaidošana. Nē, tā ir garīga nogalināšana. Redzi, Matīsiņ, ja bērnu 
nepārtraukti tā iespaido, tad nomirst viņa dzīvesprieks un brīnišķīgā bērnība, 
ko pelnījis katrs bērns. Gan viņa pozitīvās emocijas, gan laimīgais smaids, kā 
arī starojošās acis nomirst briesmīgā nāvē. Tā vietā stājas ļaunums, vardarbība 
vai gluži vienkārši – naids. Un pēc tam visi brīnās, ka pasaulē arvien pieaug 
ļaundaru skaits.

Tu, Matīsiņ, arī biji šo dzīves netaisnību upuris. Māte Tevi vainoja savās 
problēmās un vēlāk Tev ļāva nomirt, jo cerēja, ka viņai tas atnesīs ilgi gaidīto 
laimi – Kārli, kas viņu precētu. Bet gan jau viņa arī dabūja sodu pēc nopelniem.

Patiesībā šī vēstule, ko Tev rakstu, kārtējo reizi atgādina man pašai 
atvēlēto dzīves laimi, ka ne visiem ir tik lieliska dzīve, brīnišķīga mamma un 
tik superīgs tētis kā man. Matīsiņ, zinu, ka Tu pavisam noteikti tiki Debesu 
valstībā, kura Tavai mātei visticamāk tika liegta. Uzmani nu tagad visus no 
mākoņa maliņas, sūti cilvēkiem uz zemes savu labvēlību un nebēdā ne par ko! 
Paliec sveiks!

  annija ņizina,
  Dzērbenes vidusskola,
  skolotāja Mārīte Šķēle.
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nevajag jaukt eļļu ar ūdeni

Vēstule Mālniekam 

Parasti vēstuli iesāk ar vārdiem „cienījamais” vai „godātais”, taču Jūs šo 
vārdu neesat pelnījis. Izlasīju par Jums, Lieni un Andru novelē „Salna pavasarī” 
un vēlējos izteikt savu viedokli par notikušo. Mūs šķir krietna gadu starpība. 
Esmu padsmitniece, bet Jūs pieredzes bagāts vīrs. Gadu ziņā Jūs varētu būt 
mans vectētiņš, tomēr es negribētu, lai tā būtu. Tas, ko Jūs izdarījāt, bija 
zemiski un nosodāmi. 

„Esmu vecs vīrs, kam kopējas vajag. Laipna seja un mīkstas rokas priekš 
veciem kauliem... Kad tu nemaz nemanīji, es tevī noskatījos un nosvēru tavu 
tikumu. Tevī ir saimnieces gars,” Jūs teicāt Lienei. Varbūt Jums sava dzīve šķita 
pārāk vienmuļa, pelēka un garlaicīga, vajadzēja kaut ko atsvaidzinošu, ko tādu, 
kas liktu Jums justies jaunam. Un Jūs izdomājāt, kā savu dzīvi, varētu teikt arī, 
mūža nogali, iekrāsot spilgtāku un skaistāku. Tā vietā, lai koptu savu sētu, 
dēstītu, stādītu, vienkārši priecātos par paveikto un pasaules skaistumu, Jūs 
izvēlējāties ko citu – Andra iecerēto un saderināto – Lieni, kura visā apkārtnē 
bija skaistākā un darbos krietnākā. Nojaušu, kāpēc Jums, jau vecam vīram, 
nebija bail Lienei tuvoties, nebija bail, ka saņemsiet atraidījumu. Nauda un 
manta bija Jūsu amulets un drošība mēroties spēkiem ar simpātisko, spēcīgo 
un strādīgo Andru un uzdrošināšanās izteikt precību piedāvājumu meitenei, 
kas varētu būt Jūsu meita vai pat mazmeita. Vai vēlaties dzirdēt, kā es vērtēju 
Jūsu aprēķinu? Tas ir ļauns, ļauns, ļoti ļauns.

Kad Jūs teicāt Lienei: „Man ir māja, par kuru man sola – bez prasīšanas – 
divpadsmit tūkstošus. Ik gadus mana manta pieaug vismazāk par piecsimts 
rubļiem. Es tev visu savu mantu norakstīšu testamentā jau pirms kāzām,” 
Jūs to atkārtojāt vairākas reizes, bijāt uzbāzīgs un stūrgalvīgs, domājāt, ka 
cilvēkus var uzpirkt. Jūs viņu it kā nohipnotizējāt. Man šodienas apstākļos 
arī šī summa liekas iespaidīga. Kur nu vēl Lienei, kas bija nabaga meitene un 
kurai tā nauda lieti noderētu. Nauda nereti ir kā siers peļu slazdā, un Liene 
tajā iekļuva. 

Tik garu mūžu dzīvojot, Jūs bijāt iepazinis naudu. Ja Jūs būtu nabadzīgs 
vecs vīrs, vai arī tad Jūs uzdrošinātos iet pie Lienes? Nu, protams, nē. Mēs to 
abi zinām. 70 un vairāk mūža gadu Jūs paslēpāt naudā un jutāties drošs un 
neuzveicams. Un Jums izrādījās taisnība.

Bet vai pēc laika Jums nebūs neērti un kauns no sevis par to, ka ik dienu 
Lienei būs jāskatās uz Jūsu vecumu: bālganajām lūpām, garajiem zobiem, 
asajām, grumbainajām rokām? Vai Jūs nemaz nebaidāties, ka reiz ieraudzīsiet 
viņas sejā riebumu? Katrreiz, kad runāsiet, viņa aizgriezīsies, lai nejustu 

piesmēķēto elpu. Vai Jums patiks tāda dzīve, kur Jūs nemitīgi atraidīs. Kā tad 
nauda spēs Jums palīdzēt?

Un uz mirkli Jūs kļūst pat žēl, kad iedomājos, kā jutīsieties, kad pamanīsiet, 
ka Liene gaida Jūsu nāvi, ko pats viņai solījāt. Vai tad arī vēl tagad nesaprotat, 
ka esat ne tikai ļauns, bet arī neprātīgs? Un ticiet man, Liene gaidīs, kad Jums 
ātrāk pienāks pēdējā stundiņa. Jā, par Lieni. Vai ne mirkli Jums neienāca 
prātā, ka ir pat bīstami ar šo jauno meiteni saistīt savu dzīvi? Ar tādu, kas 
nodod savu draugu un pārdod sevi? Vai tiešām Jūs, tāpat kā Raudupieti, bija 
pārņēmis jūtu trakums? Bildināšanas laikā Jūs nesatrauca ne izsmiekls un 
neticība Lienes saimnieka balsī un skatienā, ne Lienes mokošais apjukums. 
Jūs bijāt pārliecināts un drošs.

Bet zinu, ka par to dārgi maksāsiet. Nesen, kad iegāju savas latviešu valodas 
skolotājas kabinetā, ieraudzīju no iepriekšējās klases palikušus domugraudus 
uz tāfeles. Tāpat vien izlasīju. Vienā no tiem bija izteikta doma, ka nekad 
nevajag jaukt eļļu ar ūdeni. Domāju, ka Jūs, Mālniek, apprecot Lieni, arī būsiet 
sajaucis kopā pilnīgi atšķirīgas lietas. Tātad jau pati daba būs nostājusies pret 
Jums, jo būsiet izdarījis Dievam netīkamu darbu. Jaunajiem ir jauno pasaule, 
un vecajiem – sava. Tās var būt draudzīgas un pastāvēt blakus, bet tās tomēr 
ir divas dažādas.

Domāju, ka neesmu ļauna un slikta, bet vēstules nobeigumā vēlos Jums 
teikt, ka tās sāpes, ko nodarījāt Andram, to sajukumu, ko radījāt Lienes dzīvē, 
nevar paslēpt no Dieva acīm. Tāpēc nedomāju, ka Jūsu vecumdienas būs 
rimtas, saulainas un gādīgu roku aprūpētas. 

2010. gada 19. oktobrī.

 linda FreiMane,
 R. Blaumaņa noveļu lasītāja,
 Ogres Valsts ģimnāzija,
 skolotāja Laimdota Jonkuse.
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Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
6. konkursa 2010. gada 4. decembrī

Anna Kuzina „Braku” saimes istabā stāsta par Rūdolfu Blaumani,  
I. Daugiallo foto.

R. Blaumaņa 6. konkursa atzinību ieguvēji, 1. no kreisās – Ēriks Vilsons,  
1. no labās – Jānis Liepiņš, I. Daugiallo foto.

Konkursa laureāti, viņu skolotāji, žūrija un goda viesi, I. Daugiallo foto.
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Ja es būtu kāds no  
R. Blaumaņa darbu tēliem

7. konkurss, 2011. gads, pamatskolu grupa

1. vieta

ja es būtu skaru juris

Ledus... Nedzīvs lauks, uz kura mēs, 14 zvejnieki, ieminam savu pēdu 
nospiedumus, soļojot arvien dziļāk pelēki zilganajā rītausmas dūmakā. Šis 
skats, kā saule izspraucas caur mākoņiem, raidot savu staru siltumu pret 
ledus plātni, man ir labi pazīstams. Ir tikai viena atšķirība no jebkura cita 
zvejas izgājiena. Sākumā tā mērāma vienā milimetrā, vēlāk metrā... Plešoties 
plašumā, šī šķirtne vienu pēc otra no dzīves nodalījusi mūsu grupas cilvēkus. 
Nedaudz miglaini, kā mēmā, palēninātā filmā atceros Kārlēna skriešanu uz 
mūsu pusi. Puisis māja ar rokām, lai steidzamies pie viņa. Pametis nevērīgu 
skatu, nodomāju, ka tas gan ir īsts nemiera gars, atkal prāts uz jokiem nesies. 
Bet citi to uztvēra nopietnāk, jo, lai gan skaidri nesadzirdama, balss izklausījās 
satraukta. Sekojot pārējiem, mēs nonācām pie plaisas ledus malā – pie plaisas, 
kas nelielā metriskajā izteiksmē atšķēla mūs no paredzamas rītdienas vai 
jebkādas noteiktības. Kur nu vēl rītdienas – pat tuvākās stundas tagad jautās 
melnas un neskaidras.

Šī apziņa mani žņaudzīja. Nāve tagad vai pēc garām, mokošām un 
neziņas pilnām stundām? Klusībā vēlējos, kaut mala, uz kuras stāvējām, 
pati atlūztu, neatstājot man izvēles iespējas, kas uz aklu laimi draudēja 
pārvērsties nozīmīgākajā lēmumā manā dzīvē. No iegrimuma sevī mani atrāva 
Birkenbauma straujā pašaušanās garām – viņš piegāja tuvāk ledus malai, lai 
novērtētu attālumu, kas bija pāraudzis mūsu spēkus. Mana būtība jau simtām 
reižu šeit izvēlējusies savu likteni, taču šoreiz būs citādi – šoreiz es nelēkšu.

Pēkšņi, kā atgūstot dzirdi, ausīs iesitās Grīntāla balss. Viņš stāvēja man 
gandrīz blakus, sarunājoties it kā ar sevi, it kā ar Skapānu, Sīli un Skrastiņu. 
Viņš izteica minējumus, ka ledus gabals var mainīt virzienu, taču iekšēji es 
tam nespēju noticēt. Tas, ko apjautu, stāvot malā, drošībā, varētu likties, ka 

Ilustrācija R. Blaumaņa novelei „Raudupiete”
Rugāju novada vidusskolas skolnieces Gitas Daugstes zīm., 2013
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jāizjūt bailes. Bet drīzāk... Es tur it kā nebiju. Emocijas bija pagaisušas, mana 
personība nozudusi. Es klausījos vīru runās tā, it kā tur nemaz nebūtu. It kā 
teātri skatītos. Neapzināti biju attālinājies no šīs cilvēku grupiņas. Pat nezinu, 
kādēļ, bet pieklīdu tuvāk Janim, Gulbim, Birkenbaumam un Kārlēnam, kuri 
vēlreiz pārsprieda nesenās minūtes. No šīs klīstošās rēga lomas mani atkal 
izrāva Grīntāls ar aicinājumu salasīt zivis. Es tam pieslēdzos ļoti ātri un it kā 
nedaudz automātiski, jo šis bija pirmais praktiskais lēmums, kas ļāva iedomāties 
kaut nelielu situācijas kontroli. Atgriezies viens no pirmajiem, es atkal sajutu 
kopību ar pārējiem. Varbūt tikai ar Zaļgu nē, jo arī viņš laikam vēl nebija 
apjautis situācijas nopietnību. Ar riebumu vēroju, kā pat pēc Birkenbauma 
uzstājības viņš pamanījās ieņemt savu veco vietu uz zivju vezuma.

Gandrīz biju pamanījies aizmigt, kad gaisu pāršķēla ledus sprēgoņa. 
Skaidrs – bija izveidojušās pirmās plaisas, ko jau kopš sākta gala gaidīju. Mans 
nodoms turēties ledum viducī bija izrādījies veiksmīgs, jo sapratu, ka vēl 
joprojām esmu kopā ar lielāko daļu cilvēku un pārtiku. Tomēr dažu trūka. Tas 
atsvaidzināja izpratni par apkārt notiekošo un lika sajusties dzīvākam, lai gan 
tajā pašā laikā bezspēcīgam, raugoties, kā nelielā cilvēku grupiņa attālinās no 
mūsu ledus gabala un iegrimst tumsā.

Virzoties uz jauno ledus viduci, kas, mūsuprāt, bija drošākais punkts 
šajā šķobīgajā bezizejā, sāku ievērot apkārtējos iezīmes, kas agrāk netika 
izrādītas, vai arī es tās vienkārši netiku pamanījis. Tāpat kā es, visi bija vēlreiz 
pārvērtējuši savas simpātijas vai antipātijas pret ceļabiedriem, mainījuši 
vērtības un aizdomājušies par savu lomu šajā „braucienā”.

Kaut arī domas novērsa uzmanību, drīz nācās atminēties par ēdienu. 
Kopā ar pārējiem devos sagatavot uguni un visu vārīšanai nepieciešamo. To 
darot, mēs izlikāmies nedzirdam Grīntāla un Zaļgas vārdu pārmiju, kas nekādi 
nenoveda pie abpusējas piekrišanas. Jau agrāk biju savādos un mērķim īsti 
neatbilstošos veidos gatavojis ēdienu, bet šoreiz apstākļi bija īpaši neizdevīgi, 
tādēļ zivis nevienam pie sirds negāja. Tomēr nekas cits neatlika, kā gariem 
zobiem notiesāt piešķirto devu.

Nakts izvērtās mierīga. Vienu vai divas reizes šķita, ka Birkenbaums, ar 
kādu sarunājoties, paiet garām, bet miegs ņēma virsroku. Nākamais rīts nebija 
cerīgāks – tā pati ierastā aina. Pēc „brokastīm” nolēmām uzcelt gaisā karogu, 
lai būtu vieglāk pamanāmi, ja patiešām notiktu brīnums vai mūs aplaimotu 
necerēta realitāte uz glābšanos. Biju viens no tiem četriem, kam sarkans 
krekls, un lozējot noskaidrojām, ka šoreiz savu atdos Janis.

Pamazām starp mums iezagās jauns bieds – bezcerība. Daudzi sāka 
žēloties. Bija beigusies malka, un stiprāk par sevi lika manīt vēlme pēc ēdiena. 
Manīju, ka Birkenbauma un Kārlēna starpā izcēlās kāds strīds... Neilgi pēc tam 
izskanēja pirmais lēmums nokaut vienu no zirgiem, bet mēs vienojāmies vēl 
nogaidīt. Pēc tam visi atkal nedaudz pašķīrās, izklīda tālāk cits no cita, palikām 

bez īpaša mērķa. Kad bija pienākusi Birkenbauma kārta turēt kārti ar karogu, 
piegāju pie viņa, lai pārmītu kādu vārdu. Nezinu, kādēļ viņš likās īgnāks nekā 
parasti. Pēc Birkenbauma bija mana kārta, tādēļ uzreiz ieņēmu savu vietu pie 
karoga, sākumā vēl ar skatu to pavadījis, jo viņš aizgāja uz Kārlēna pusi ar 
savādā grimasē savilktu seju.

Šaura dūmu strūkliņa pie apvāršņa – neizklausās pārliecinoši, bet mums 
tas izteica visu. Varbūt pat agrāko dzīvi. To, ko iztālis jau bijām paspējuši 
norakstīt vairs neesošajā. Un tad sirds dziļumos mītošās neticības kārtējais 
uzliesmojums, tikai šoreiz stiprāks nekā jebkad. Un tad viss no sākuma – 
neliela koka laiviņa, lēni irdamās uz mūsu pusi... Šķita, ka tā atdos visu agrāko, 
bet, kā izrādījās – ne visiem. Nekad nebiju domājis, ka mans liktenis dažu 
papīrīšu veidolā būs iemests Grīntāla ādas cepurē. Labi zināju, ka četriem no 
mums jāpaliek, turklāt cepurē bija palikuši visi četri krusti un viena tīrā lapiņa. 
Tik saspringti gaidot, pat neievēroju, kuri jau izvilkuši savu brīvību un kuri 
gaida aiz manis. Tas brīdis bija klāt... Ar nedaudz apmiglotu skatienu kā lēnā, 
palēninātā filmā mana roka pasniedzās pēc lozes...

                             

  kristers zariņš,
 Burtnieku novada Rencēnu pamatskola,
                      skolotāja Inese Birzkope.

2. vieta

ja es būtu raudupiete

Kā izstāstīt to, ko neesmu stāstījusi nevienam? Kurš mani uzklausīs, 
sapratīs, nenosodīs? Es vēlos pastāstīt kaut ko par savu bērnību. Varbūt tad 
mani sapratīs vai nenosodīs.

„Mani pasaulē laida vientuļa, laipna, labsirdīga sievietei, kurai bija trīs 
saules un gaismas pārpilni bērni. Vecākais un arī drosmīgākais bija brālis – 14 
gadus vecs, 10 gadīgā māsa par visu un visiem vienmēr gribēja parūpēties, bet 
es biju pati jaunākā atvase un ģimenes lutekle. Mums nebija viegla dzīve. Mēs 
dzīvojām mazā būdiņā meža malā, logi bija dzērāju izsisti, un stikla vietā bija 
pāri pārsisti veci, sapelējuši dēļi, caur kuriem vējš vilka neparasti nežēlīgs un 
auksts. Dēļi nebija vienādas formas, tāpēc starp tiem bija lielas spraugas, pa 
kurām varēja redzēt drūmu, tumšu mežu, kurā saule bija rets viesis. Vasarās 
ar būdiņā esošo siltumu varēja iztikt, bet ziemā, salu plosīti, sildījāmies pie 
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vecas krāsniņas, kura katru brīdi varēja sagrūt.
Māte strādāja par kalponi lepna kunga mājā, ēdamā mums nebija daudz, 

jo saimnieks bija par skopu, lai samaksātu pietiekamu algu, tāpēc mums nācās 
pārtikt no drupačām. Māmiņa gribēja nodrošināt jebkādu iespēju uz labāku 
nākotni un tāpēc no katras algas nedaudz iemeta stikla burkā. Es lepojos ar 
savu māti, kaut nabadzīgai, viņai bija draugi, kas arī nebija nekādi bagātie un 
tāpēc mums palīdzēt nevarēja. Daudzi uzskatīja, ka māte ir par labu šai dzīvei 
un nav pelnījusi to, ko pasaule ir nodarījusi pāri. Viņa visur un visos saskatīja 
labāko un pat neuzdrošinājās kādu nomelnot, nievāt vai nicināt. Māte mīlēja 
visus, un visi mīlēja viņu. Kad biju maziņa, māmuļa teica, ka esmu īpaša, viņa 
mani lutināja, kā vien varēja. Iespieda padusē un teica, ka viss būs labi. Tieši 
tajā brīdī manu sirdi pāršalca bailes, es jutu, ka kaut kas nebūs labi, tad es 
viņu cieši apskāvu un teicu, lai mani nekad nepamet. Jau tajā brīdī sapratu, ka 
liktenis darīs savu un to iespaidot nevar.

Kādā jaukā dienā, kad ar māsu gājām uz mežu pakaļ sausai malkai un 
zariem, ar kuriem iekurināt krāsniņu, mani pārņēma neizprotama sajūta, un 
es, nesaprotamu nojausmu pārņemta, devos mājās. Pārnācu un ieraudzīju 
vīrieti. Augumā drukns, labi ģērbts, bet acu skatiens tumšs, bērnu ienīsts un 
cilvēku nemīlēts. Iegāju istabā, un tajā brīdī man notrīsēja kājas un sametās 
bail, gribēju, lai māmiņa būtu klāt un mani apskautu. Pēkšņi svešais pienāca 
klāt un ieskatījās man acīs. Tajā brīdī drebinošs vējš pāršalca visu istabu. 
Pa dēļu spraugām istabā ieskanējās caurvēja radīts troksnis, kas sajūtu vēl 
vairāk pastiprināja. Pavēros apkārt un ieraudzīju sirdij sāpīgu skatu. Mans 
brālis sēdēja istabas kaktā un tā raudāja, ka acumirklī saplosīja manu sirdi. 
Viņš atnāca pie manis un māsas, mūs cieši jo cieši apskāva un teica, ka viss 
būs labi. Šī frāze man šķita pazīstama. To māte teica pēdējā redzēšanās reizē, 
pirms devās uz darbu. 

Māte bija cietusi negadījumā un vairs nebija starp dzīvajiem. Pēdējais, ko 
viņa spēja izdarīt, bija izņemt no kabatas kādu vecu saplaisājušu fotogrāfiju, 
kurā bijām mēs – visi trīs viņas bērni. Tā bija iespiesta cieši viņas plaukstā, kas 
mūs glāstīja tumšos ziemas vakaros, kas neļāva nolaist galvu skumjos brīžos.

Pēc pāris dienām pienāca mātes bēru diena. Lai cik tas dīvaini neliktos, 
šajā dienā uz bērēm bija atnākuši daudzi mums nepazīstami cilvēki. Neviens 
nespēja noticēt, ka ar šādu jauku, labestīgu sievieti var notikt kaut kas tik 
ļauns. Mātes draudzene teica vārdus, kas tajā brīdī mainīja visu manu dzīvi. 
Es sapratu, ka māmiņu vairs neredzēšu, piegāju pie zārka un pēdējo reizi viņu 
apskāvu, un pie sirds pieliku šo fotogrāfiju ar visiem viņas bērniem. Zārka 
vāku aizvēra un ielaida to tumšajā bedrē, kas aprija viņu un nekad vairs 
neizlaida virs zemes. Pēdējais, ko es spēju darīt, bija uzmest trīs saujas ar 
zemi un saprast, ka tā ir pēdējā reize, kad es viņu redzēju. Vairs nebūs mīļo 

skāvienu, silto glāstu, visas šīs sajūtas iekrita kopā ar māti kapā. Tas bija smags 
pārbaudījums visai mūsu ģimenei. 

Tajā brīdī mums sākās jauna, skarba dzīve. Vecais vīrs mūs aizveda uz vietu, 
kur bija daudz pamestu, vientulībai nolemtu bērnu. Pagāja laiks, un mums 
katram atrada jaunas mājvietas. Ģimene, kura mani uzņēma, to nedarīja, labu 
nodomu vadīta. Šī bija kungu ģimene. Es viņiem nerūpēju, ka tik cilvēku acīs 
labāki kļūtu. Sāku strādāt, taču atalgojums nebija liels, jo saimniece krāja 
naudu jaunam kažokam no īstas ādas.

Māja viņiem bija ļoti liela. Dīvaina sajūta iežņaudzās pakrūtē, kāpjot pāri 
slieksnim. Māja bija drūma, klusa, pamesta, varēja redzēt, ka pa gaiteņiem 
jau sen neviens bērns nebija skrējis un bērnu smiekli šim namam bija sveši. 
Nebija liela pārsteiguma. Vecais pāris bērnus nevarēja ciest ne acu galā, veltas 
rūpes un zemē nomesta nauda. Bet mani, kad tik varēja, izmeta uz ielas, jo 
uzturēt mani viņi netaisījās, kam es, tāda pabira, esmu vajadzīga. Vismaz 
darbu varēju paturēt. No nelielajiem iekrājumiem, ko man bija atstājusi māte, 
un algas varēju nopirkt mazu mājiņu netālu no Raudupu mājas. Mājiņa bija 
maza, bet šai vismaz bija kārtīgas durvis un logi no stikla.

Gadi gāja, un laiki mainījās. Lai iegūtu vairāk naudas, gāju uz katru māju un 
piedāvāju pašas audzētus dārzeņus. Biju skaista un jauna sieviete. Pārdodot 
dārzeņus, nokļuvu pie Raudupa mājas sliekšņa. Beidzot pie mana apvāršņa 
pavīdēja saules stars. Raudups meklēja sievu, un es viņam iepatikos. Neilgi 
pēc iepazīšanās mēs apprecējāmies. Beidzot biju laimīga, bet kaut kam to 
vajadzēja izpostīt. Man netīši, garām ejot, sanāca noklausīties sarunu, kurā 
Raudups ar paziņu apsprieda kādu senu notikumu, kurš neļāva vīram naktī 
gulēt. Es to dzirdēju, Raudups bija dzēris un sēdēja pie stūres, viņam sareiba 
galva, braucot tālāk, viņš sabrauca sievieti. Viņš tai pārbrauca pāri kā lielam 
akmenim, kas patrāpījās ceļā. Raudups ne bremzēja, ne pameta skatienu 
atpakaļ. Šī sieviete, šis lielais akmens bija mana māmiņa. Viņš bija tas ļaunais 
cilvēks, kurš atņēma man māti. 

Uzzinot patiesību, nezināju, ko darīt. Gribēju atvērt durvis, paņemt kādu 
priekšmetu un sist tik ilgi, tik ilgi.... Bet es to neizdarīju, sapratu, ka man ir 
jāuzveic niknums, kas plosa sirdi uz visām pusēm, par godu mātei gribēju 
dzīvē izsisties uz augšu.

Es Raudupu tik ļoti ienīdu, gribēju atriebties, biju ļoti vēsa un noraidoša 
visā, ko viņš ar mani darīja. Tad es paliku stāvoklī. Es ienīdu, nevēlējos šo 
bērnu, kas bija zem manas sirds, bet Raudups to ļoti gribēja. Dēls piedzima, 
vīrs to nosauca par Matīsu. Raudups bija slikts tēvs, jo nekad nebija mājās. 
Matīss pret tēvu neko nejuta, jo gandrīz viņu nepazina.

Kādu dienu manās acīs parādījās saules stars. Cilvēks, ko es ienīdu 
visvairāk par visu, bija miris. Viņš aizgāja, bet kaut kas mūs mūžam vienoja 
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– kalsns, vārgs, slims puika, kurš bija mans dēls. Arī viņu es ienīdu, viss, ko 
viņš darīja, man likās slikts un nepieņemams. Es kļuvu alkatīga, dzīves rūdīta 
sieviete, kurai nepatika nekas, kas ir saistīts ar vīru. Raudups atmiņā palika ar 
ļauno, ko viņš man nodarīja.” 

Pastāstīt par dzīvi pirms Raudupa nemaz nebija tik viegli, jo kamols kaklā 
tā arī nepārgāja. Varbūt kāds mani attaisnos, varbūt arī nē. Visgrūtāk ir piedot, 
bet visvieglāk ir dusmoties un nepiedot. 

 sintija bāliņa, 
 Kocēnu pamatskola,
 skolotāja Daiga Ramata.

3. vieta

ja es būtu tālavas taurētājs

Koku galotnēm kā viegls putns pāri laižas dzestrs vējiņš. Pukojos, ka 
vecākais brālis atkal liek sēdēt egles galā, jo viņam, redz, vajag satikties ar 
svarīgu personu. „Gan jau atkal tā meitene,” nodomāju. 

Man ir tikai 17 gadi, esmu pagara auguma, un mani garie, blondie mati liegi 
krīt uz pleciem. Sulīgi zaļās acis mūsu pusē liels retums, tādēļ tieku uzskatīts 
par dīvaini. Tikai viena meitene spēj ar mani mierīgi sarunāties. Tā ir kalēja 
meita Līze. Viņa diemžēl jau ir līgava vecajam meistaram. Līzes ģimenē tā 
pieņemts, ka jau nākamajā dienā pēc pilngadības sasniegšanas meitenes 
izprecina pēc vecāku prāta, bet zēni drīkst dzīvot mātes un tēva mājā, cik 
vien ilgi vēlas.

Esmu nostrādājies un noguris, bet brāļa vietā jāiet uz neērtās egles galu. 
Tas – mans pienākums. Apsolīju šo nakti sargāt, lūkot pēc ienaidnieka tuvu 
un tālumā. Gandrīz jau esmu ticis līdz eglei, kad atceros, ka mājās aizmirsu 
tauri. Iedams gandrīz iekritu akacī. Kad esmu atkal pie egles un sāku rāpties 
augšā, ir diezgan tumšs un drēgns. Kā varēju neiedomāties par silto kamzoli?

 Zobi klab, un ādas krāsa zaudē savu ierasto, skaisto, sārto toni. Tā 
kļuvusi zilgana. Pēc debesīm varu spriest, ka ir aptuveni divi naktī. Domas kā 
nepaklausīgas avis aizklīst pie mājiniekiem, kas tagad saritinājušies guļ zem 
siltām vilnas segām un sapņo jaukus sapņus. Arī man uzmācas miegs, un prāts 
sāk migloties. Kaut auksti, man klāt līp miegs, tāds ķepīgs, kairinošs, jo šorīt 
agri cēlos. Es nespēju pretoties sapņu pasaulei. Pēc piecām minūtēm pret paša 
gribu jau saldi čuču, un mans ķermenis kļūst slābans. Mani pamodina sajūta, 

ka krītu. Plaksti atdarās tajā pašā sekundē, un atklājas tas, ka patiešām tuvojos 
zemei. Ķermenis no aukstuma stīvs kā āža rags, tādēļ nekādi nespēju mīkstināt 
kritienu. Vienīgi sūnu paklājs un biezā kārtā sabirušās koku lapas to mīkstina.

Rāpdamies augšā, sadzirdu lapu čaboņu, bet, domādams, ka to izraisīju 
pats, neliekos par to zinis. Tomēr, kad esmu iekārtojies egles galotnē, lapu 
čaboņa nerimstas, un šoreiz esmu pilnīgi pārliecināts, ka trokšņotājs neesmu 
es. Ieklausījies ciešāk, saprotu, ka skaņa pārvietojas un tuvojas uz manas egles 
pusi. Sametas šķērmi. Tieši šonakt tam vajag notikt! Lielais brālis zinātu, ko 
darīt. Viņš nenobītos. Viņš nav zaķapastala kā es. Ko darīt? Kā būt?

Sapratis, ka nav labi, sāku taustīt pēc taures un nopriecājos, ka tā nav 
nokritusi zemē. Vienīgais mierinājums šai briesmu stundā. Man jārīkojas. 
Jābrīdina dusošā tauta. Plaušas kā sastingušas, es nespēju iepūst taurē. Lūpas 
neklausa, trūkst elpas. To uzvarējušas trīsas. Ak, es – zaķa ļipa! Te pēkšņi no 
lejas atskan skaļa un ļaunu vēstoša balss. Es salecos. Manī kaut kas pārtrūkst. 
Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu! Tu glābsi sev dzīvību, mēs algosim tevi ar 
zeltu, ar godu, ar brīvību! Kādi vārdi: zelts, gods, brīvība! Un tas viss man? 
Man vienam zelts, gods, brīvība? 

Manas plaušas pēkšņi atbrīvojas. Elpoju pavisam mierīgi. Bailes ir 
atkāpušās. Pazudušas, kā nebijušas. Pēkšņi tumšajā naktī virs manis uzplaiksnī 
balta mīlestība pret dzimteni, kurā ir piedzīvots tik daudz laimīgu brīžu, un 
mīlestība pret Līzi. Es jau esmu zeltā. Man tiek saules zelts un Līzes zelts, 
kad viņas abas uz mani pavēršas tā silti, tā mīļi. Es taču esmu brīvs! Man 
pieder lauks un mežs. Visa apkārtne. Debess virs galvas, putni koku zaros 
tepat līdzās. Un gods? Arī tas nav svešs. Gods būt visaugstākās egles galotnē, 
gods kalpot vecākajam brālim, savam valdniekam, visai tautai, kuras liktenis 
šobrīd atkarīgs vienīgi no manis. Saucu drošā, stingrā balsī: „Mans zelts ir 
mana tauta, mans gods ir viņas gods, kas postīdams viņus šausta, uz pekli, lai 
rauj to jods!” 

Es satveru tauri un pūšu, cik spēka. Koku galotnes trīc, zeme dreb, debesis 
trīsuļo. Es zinu – Miervaldis mani sadzirdēs. Pūšu un pūšu, un pūšu. Pēkšņi 
egle sāk brīkšķēt. Cirvja zobi lien dzīvā miesā. Egle dreb, nevis es. Man jāpūš 
taurē. Vēl pēdējo reizi. 

Nu es kritu no visaugstākās egles. Atkal. Ar tauri, ar skaņu kopā sāpīgi 
atsitos pret zemi. Sajūtu, kā mana zilganā āda tiek pāršķelta. Acis lēnām 
aizveras. Viss satumst. Ak, tāda tu esi, mūžīgā miera valstība!

 dārta ungure, 
 Bebru pamatskola, 
 skolotāja Linda Šmite.
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atzinību ieguvēji

ja es būtu velniņš

Viss sākās kādā rudens dienā, pastaigājoties pa „Brakiem”. Kad biju nonācis 
pie Zibensšķeltā akmens, man priekšā izleca divi melni, jocīgi radījumi ar 
radziņiem un garu asti, kas vēlāk izrādījās velniņi. Atcerējos, ka par tādiem 
jokainīšiem biju lasījis Rūdolfa Blaumaņa pasakā „Velniņi”. 

Sākumā visi nobijāmies, bet diezgan ātri sākām runāties un smieties. 
Velniņiem prasīju: „Ko jūs šeit darāt?” Izrādījās, ka viņi bija izbēguši no 
elles, jo tur esot par karstu. Mēs turpinājām pastaigu sarunājoties. Vispirms 
izgājām cauri „Braku” birztaliņai, kurā aug daudz dažādu koku. Velniņi brīnījās 
par tiem, jo nekad tādus garus, slaidus bērzus, kļavas, egles un citus kokus 
nebija redzējuši. Stāstīju visu, ko zināju par kokiem. Velniņi sākumā apmulsa, 
jo viņu mājās, ellē, ir redzamas tikai koku zemzemes daļas – saknes. Viņi 
brīnījās, ka pie kokiem karājās tādas kā mazas uguns liesmiņas – dzeltenas, 
sārtas un sarkanas. „Tās ir koku lapas, kas rudenī ir ļoti skaistas un krāsainas,” 
pacietīgi skaidroju. Velniņiem radās arvien vairāk jautājumu: „Kas ir rudens? 
Kas krāso kokiem lapas? Kāpēc tas notiek?” Abi palaidņi no elles pirmo reizi 
bija pasprukuši pavasarī un nepazina nevienu citu gadalaiku. Paskaidroju, 
ka rakstnieks R. Blaumanis, par viņiem sacerot pasaku, iedomājās pavasari, 
bet tagad dabā ir rudens. Viņi gribēja zināt, ko nozīmē vārds „rakstnieks”. 
Runādami mēs atnācām līdz „Braku” sētas jaunajiem vārtiem pie rijas. Abi 
mani paziņas kļuva rāmāki, ieraugot lielo ēku. „Kas tas par ērmu? Un ko tas te 
dara?” abi jautāja. Nebiju paspējis pateikt nevienu vārdu, kad abi reizē priecīgi 
iesaucās: „Re, te ir mūsu paziņas, arī divi no elles!” Un veikli ielika savas 
sprogainās, melnās galviņas fotostenda „Velniņi” caurumos un sāka vaikstīties. 
Mums visiem bija jautri. Viņi ātri iejutās rijas tumsā. Uzaicināju velniņus spēlēt 
paslēpes. Viņi atkal brīnījās, kas tās „paslēpes” ir? Skaidroju un iemācīju tās 
spēlēt. To darot, nevarēju velniņus ilgi atrast, jo tie prata tik labi maskēties 
zem dažādām puķēm un lapām. Mani viņi vienmēr atrada pirmo. 

Skriedami mēs piekusām. Uzaicināju velniņus ieiet „Braku” mājā, lai parādītu 
viņu īsto dzimšanas vietu. „Kā?” velniņiem no brīnumiem pavērās mute plati 
jo plati. „Kāda dzimšanas vieta, kur? Mēs esam dzimuši ellē!” abi reizē kliedza, 
jo bija apjukuši. Ievedu abus rakstnieka istabā un parādīju rakstāmgaldu. „Šeit 
jūs esat nākuši pasaulē, uz šī galda, pie kura Rūdolfs Blaumanis jūs abus ir 
ierakstījis pasakā un palaidis plašajā pasaulē,” mans stāstījums velniņus mazliet 
nomierināja. „Kas tas ir „plašā pasaule”?” Velniņi atkal bija nesaprašanā.

 Uz galda gulēja skaista, jauna, krāsaina grāmata. Velniņi to pamanīja 
pirmie. „Re, te atkal esam mēs!” viņi priecājās. „Jā, nupat atkal ir izdota 

R.Blaumaņa pasaka „Velniņi” ar krāšņām ilustrācijām,” turpināju savu stāstu. 
Te abiem pazibēja acis, un viņi reizē sauca: „Lecam grāmatā iekšā, lec arī tu, 
mēs tev parādīsim visu, ko tu vēlies.” Es nepaspēju pateikt nevienu zilbi, kad 
biju kļuvis tāds pats kā viņi. Nu mēs bijām trīs velniņi. Lūdzu velniņiem, lai 
neved mani uz elli, bet palīdz apskatīties zemeslodi. Vēlējos redzēt tās vietas, 
kur notikušas lielās dabas katastrofas – vētras, zemestrīces, plūdi. Velniņi 
kaut ko noburkšķēja pie sevis – šurum burum! Mēs pacēlāmies gaisā, un kāds 
neredzams spēks nesa mūs augstāk un tālāk projām no „Brakiem”. Lidojām un 
lidojām. Pēkšņi parādījās okeāns. Tad ieraudzīju zemes gabalus, nu tādus, kādi 
tie uzzīmēti uz globusa. No augšas tas izskatījās ļoti skaisti un neparasti. Visas 
lielās katastrofas uz zemes nemaz vairs nemanīju, jo tās bija jau beigušās. „Cik 
labi!” domāju. Bet es taču tā nevaru visu laiku lidot kopā ar velniņiem pa gaisu 
un priecāties. Jāmēģina nokļūt uz zemes. Rādīju ar zīmēm saviem pavadoņiem, 
ka vēlos mājās. Velniņi sāka skaidrot, ka, lai notiktu pēc mana prāta, ir jāveic 
kaut kas labs. Bet kā? Velniņi ieteica, lai ātrāk kļūtu par cilvēku, jāapskrien 
apkārt zemeslodei divas reizes un katrā jāpalīdz 1000 cilvēkiem. Sāku skriet un 
skatīties, kur var „darīt labus darbus”. Lielākais piedzīvojums bija Ēģiptē, kur 
no smilšu vētras izglābu vienu karavānu ar 45 kamieļiem un 100 cilvēkiem. Viss 
sākās, kad biju domājis doties prom no Ēģiptes, pacēlos gaisā un ieraudzīju, 
ka tālumā nāk smilšu vētra un zem manis gāja karavāna. Izmantoju spējas, kas 
man bija dotas, lai izglābtu cilvēkus. Viena no tām bija ietekmēt laika apstākļus, 
un to es arī izmantoju. Tas nebija viegli, jo pirms tam biju palīdzējis daudziem 
cilvēkiem, bet viņi mani ne redzēja, ne zināja, ka es tos izglābu, un man kājām 
vajadzēja šķērsot tuksnesi, jo visu maģiju iztērēju, glābjot cilvēkus.  

Pēc otrā skrējiena apļa, kad satiku abus velniņus, atskanēja jau iepriekš 
dzirdētie vārdi „šurum burum”. Atkal biju kļuvis par parastu cilvēku kā agrāk, bet 
šoreiz tas bija citādi. Jutos lielāks un drošāks un vairāk pieredzējis. Nonācām 
atkal „Brakos”. Abi velniņi izskatījās noguruši, bet laimīgi, jo reizē ar mani 
viņi redzēja visu zemeslodi. Es viņus pavadīju līdz „Braku” Zibensšķeltajam 
akmenim. Mēs atvadījāmies kā labi draugi. Velniņi nozuda šķeltā akmens 
spraugā, un es stāvēju viens. Nezinu, vai tas viss notika īstenībā vai tikai manā 
fantāzijā. Bija jau vakara krēsla, un mani mājās gaidīja mamma. Man tā gribas 
atkal izdarīt kādam vēl ko labu. Iespējams, to arī Rūdolfs Blaumanis ir vēlējies 
pateikt, kad rakstījis pasaku „Velniņi”. Dzīvē galvenais ir palīdzēt citiem.

 
  gundars jānis āboliņš, 
  Ērgļu vidusskola,
  konsultante Diāna Kuzina.
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ja es būtu Mazā Marta

Esmu Rūdolfa Blaumaņa novadniece, diemžēl līdz šim no rakstnieka radītā 
zinu ļoti nedaudz. „Velniņi”, „Nāves ēnā”, „Skroderdienas Silmačos” – darbi, 
kuri spilgti palikuši prātā. Bet manu uzmanību saistīja vēl kāds. Nejauši izlasīju 
R. Blaumaņa dzejoli „Mazās Martas dziesma”. Noteikti nozīme ir arī tam, ka 
esmu Marta. Tik sirsnīgas un jaukas rindas var rakstīt cilvēks, kuram bijusi 
patiesa mīlestība un dziļa cieņa pret savu māti. Pārlasot dzejoli, tas atsauca 
atmiņā laiku, kad biju pavisam maza meitene.

Šobrīd man drīzāk gribētos teikt – kaut es būtu mazā Marta! R. Blaumaņa 
dzejoļa meitenīte neviltoti priecājas par to, ko ierauga sev apkārt. Pirmās 
sniegpārsliņas ziemā, krāsainās lapas rudenī, silto lietu pavasarī, varavīksnes 
loku caur koku zariem vasarā – parādības, kuras, mazākai esot, bija brīnums, 
tagad skatu citām acīm. Reizēm liekas, ka tās ir tik pašsaprotamas – kur gan 
pazudis prieks par skrējienu pa peļķēm, leduspuķi logā vai raibiem ziediem 
pļavā? Īsts, patiess bērna prieks, kāds bija Martai, kādu rada R. Blaumanis 
dzejolī.

Ja es būtu mazā Marta, vēlētos, kaut varētu vienmēr būt sirsnīga pret 
mammu, jo ikdienā sanāk arī pateikt ko asu vai aizskarošu. Lasot dzejoli, 
prātā nāca bērnības jaukākie notikumi, kuros blakus vienmēr bija mamma. 
R. Blaumaņa darbā meitenes prieks bija par dārzā uzplaukušo vijolīti, bet mans 
lielākais prieks bija par skaisto rotaļlietu, kuru nosaucu par Pīku. Vienmēr, 
kad ar to spēlējos, saucu mammu, lai nāk piebiedroties. Pīka bija pelīte – 
balerīna, un mamma tad rādīja ar rotaļlietu jaukus baleta priekšnesumus. 
Tā mūsu rotaļas reizēm ieilga, jo man neapnika skatīties pelēna virpuļošanā. 
Šobrīd reizēm šķiet, ka pietrūkst mūsu kopīgo rotaļu. Laikam īpaši to sāku 
izjust tāpēc, ka redzu, kā mamma nodarbojas ar mazo brālīti. Kā gribētos 
pašai būt mazulīša vietā! Tagad saprotu mammas vārdus: „Nesteidzies tik 
ātri kļūt pieaugusi, izbaudi bērnību, šos bezrūpības gadus!” Varētu rakstīt un 
rakstīt par mūsu rotaļām, māmiņas dāvātajām mantiņām. Paskatos uz tām. 
Tagad lielākoties manas bērnības rotaļlietas vientulīgi sēž gultā un skapī, 
sen pagājuši mūsu rotaļu laiki. Nekas, omulīgie briedīši, mammas bērnu 
dienu lācīti un mani daudzie sunīši! Man jūs vienmēr būsiet mīļi, un kaut kad 
samīļosim jūs abi ar mazo brālīti.

Tikpat jaukas atmiņas ataust, pārskatot bērnu dienu fotogrāfijas. 
Mamma, tās pārlūkojot, saka: „Kur palikusi tā jaukā, sirsnīgā meitenīte?” Es 
atbildu: „Manuprāt, nekur viņa nav pazudusi, tikai aizslēpusies aiz pusaudžu 
garoziņas.” Mamma smejas: „Vai aiz cietās maizes garozas?”

Pārlapoju albumu. Ilgi pārskatu fotogrāfijas. Tik jauki kadri ar manām 
rotaļlietām. Es zem gultas ar rūķi, citā mīļi apskauti lācīši. O, vienā mazā dāma 

izgreznojusies ar platmali, citā ar Jāņu dienas vainadziņu galvā. No katras 
fotogrāfijas pretī veras jauka meitenīte ar tik sirsnīgu, platu, neviltotu smaidu. 
Bērnības smaidu.

Lūkojoties fotogrāfijās, atceros bērnudārza cepuru balli. Māmiņa līdz 
trijiem naktī gatavoja košo puķu cepuri, lai es ar to varētu dižoties. Un 
fotogrāfijas ar māmiņu! Reiz, Jaungadu sagaidot, bijām abas sasējušas matos 
krāsainas lentītes. Cik mīļi esmu pieglaudusies viņai! Sen neesmu tā tagad 
darījusi. Bērnības fotogrāfijas atgādina daudz jautru pagātnes brīžu.

Jā, tagad dodu priekšroku draugiem, liekas, ko nu ar vecākiem daudz 
sadarīšu. Bet bija laiks, kad nevēlējos, lai mamma iet uz darbu, gribēju viņu 
mājās. Māmiņai ir viena īpaši mīļa fotogrāfija ar mani. Tur kādam skolas 
pasākumam biju tērpusies kā eņģelītis, un, protams, māmiņa mani vēlas 
redzēt tādu ik dienu. Man šķiet, ka tīņa spurainums mazliet atkāpies līdz ar 
mazā brālīša ierašanos un māmiņai eņģelītis Marta būs biežāk.

Neticami, cik atmiņu atsauc šis dzejolis! Tikai trīs pantiņi, bet tik daudz 
mīļuma, sirsnības. To izlasot, man ir papilnam apņemšanos – būt mīļai pret 
mammu, palīdzēt omei, draugiem… Kaut mani labie nodomi neizplēnētu 
straujajā ikdienā! Ja es būtu mazā Marta… Bet es esmu Marta! Ja man būtu 
burvju vara… Izdarītu tā, lai bērns mūsos saglabātos pēc iespējas ilgāk. Ticiet 
man, pasaule būtu daudz labāka!

  Marta vaska,
  Ērgļu vidusskola,
  skolotāja Indra Rone.  

ja es būtu kārlēns

Laiva aizpeldēja, un gan jau tā bija pēdējā reize, kad es viņus redzēju… 
Mēs bijām palikuši trīs – es, sāpju pārņemtais Grīntāls un vecais, labais Daldas 
tēvs. Dzirdēju nemitīgo ledus gabala skrapstēšanu un redzēju, ka tas palicis 
pavisam mazs. Bija tik ļoti bail, likās, ka vairs neko nesaprotu. Nezināju, ko 
darīt... Vai es vēl dzīvošu? Tas ir jautājums, uz kuru atbildi nespēju rast. 
Visapkārt tikai ūdeņi un bieza migla… 

Lēnām nopūtos un sasalušajās, nejūtīgajās rokās paņēmu kabatā atrasto 
papīra lapiņu un strupu zīmuli… Es sāku rakstīt…

„Kas gan ir dzīve? Vai to vispār kāds spēj saprast? Es apzinos, ka miršu, bet 
atskārstu arī to, ka tikai tagad saprotu vārdu „dzīve”. Cilvēks jau nekad nezina, 
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kad mirs, viņš nezina neko... tikai raud un gaužas, un nesaprot, ka citam ir vēl 
grūtāk. Neviens jau nekad neapjautīs, kā ir, kad ir auksti, nav gandrīz ko ēst 
un nav zināms, vai vispār varēs izdzīvot. To nevar saprast, ja to pats neizdzīvo. 

Tikai tagad esmu apjēdzis, ka neizmantoju to, kas man bija. Gribētu, kaut 
varētu ko mainīt, bet es nepadošos, cīnīšos. Kaut vai man jāmirst, aiziešu ar 
godu un apziņu, ka esmu sapratis dzīvi un tās jēgu. Reti kurš to spēj, un tā ir 
cilvēku lielākā kļūda. 

Pēkšņi atceros kādu atziņu – dzīvotas ir tās dienas, kas palikušas atmiņā. 
Un es saprotu, ka tikai tagad esmu sācis dzīvot, pārējo laiku vienkārši eksistēju. 
Atmiņā ataust arī kāds teikums, ko nesen lasīju – dzīve ir kā seifa atslēga ar 
šifru, tādēļ tavs mērķis ir uzminēt īstos ciparus, salikt tos pareizā secībā, lai 
iegūtu visu, ko vēlies! Vai tas nozīmē, ka es to nevaru izdarīt? Nevaru atšifrēt 
dzīvi? Galvā šaudās tik daudz domu.”

Man kļūst arvien aukstāk, pirksti tik cieši satvēruši mazo, strupo zīmulīti. 
Pēdējie burti sanāk izplūduši un nesalasāmi. Vienīgi asaras sasilda pirkstus. 
Tuvojas vakars. Vēstule ir jāpabeidz…

„Apgalvo, ka nejaušību nav. Tad, ja es nomiršu, tas nekas nebūtu. Viena 
cilvēka mazāk… Es gan jau izniekoju visu savu dzīvi, jo esmu nepraša. Kāpēc 
vispār pastāvu? Kāpēc rados? Es taču esmu niecība, nekam nederīgs puišelis.”

Ledus dīvaini sakustas. Es steigā paņemu reiz Birkenbauma izdzerto 
brandaviņa pudeli un tikko tajā iespiežu mazo vēstulīti. Pirksti neklausa, 
liekas, to vispār nav. Pat asaras jau sasalst vaigu galos. Tad tādas ir beigas… 
Ledus sašķīst, sadalās, un jūra sevī paņem visu… arī manu dzīvi…

 Es nepazudu nebūtībā, reizi desmit gados redzēju zemi – savu dzimteni. 
Mana dvēsele atnāca jūras krastā apskatīt to vietu, kur toreiz ledusgabals sāka 
savu ceļu jūrā…

Kāda meitene gāja gar jūru un pēkšņi atrada smiltīs… pudeli… manu 
liktenīgo vēstuli... Lapiņa bija apbružāta, un burti diezgan izdzisuši, bet 
tomēr salasāmi. Viņa paņēma šo lapiņu savās maigajās rokās un, apsēdusies 
uz kāda neliela koka, sāka to lasīt… Meitene bija kā sastingusi un tajā pašā 
laikā drebēja, kaut bija silta vasaras diena un pie debesīm spoži spīdēja saulīte. 
Jauniete sēdēja pie jūras un ilgi skatījās vēstulē. Viņa domāja: „Kas to rakstīja? 
Kāpēc es to atradu?” Meitene sēdēja stundām ilgi. Bija pienācis jau vakars, 
viņa tikai sēdēja un skatījās jūrā, kad pēkšņi garām gāja sieviete un skatījās uz 
kādu fotogrāfiju. Viņai gar vaigiem tecēja asaras. Meitene piecēlās un piegāja 
pie savādās nācējas. Varbūt liktenis, bet varbūt neziņa un domas, kas šaudījās 
viņas galvā, lika parādīt svešiniecei vēstuli.

Sievietes acis iemirdzējās. Viņa izskatījās tik pārsteigta, tik aizkustināta 
un tajā pašā laikā sāpināta. Pagāja dažas minūtes, kundze stāvēja kā sastingusi 
un vērās vēstulē, tad pēkšņi paņēma ar savām raupjajām rokām meitenes 
trauslos pirkstus un prasīja: „Kur tu to ņēmi?” Viņas rokas drebēja, meitene 

bija diezgan samulsusi, bet tomēr atbildēju: „Es to atradu tepat smiltiņās.”
Sieviete apsēdās uz soliņa un sāka gauži raudāt. Meitene juta, cik ļoti 

viņai sāp, un nezināju, kā palīdzēt. Jauniete apsēdās viņai blakus. Svešiniece 
sāka stāstīt: „Pirms desmit gadiem kopā ar citiem zvejniekiem palaidu savu 
dēlu – sešpadsmitgadīgo Kārlēnu – zvejot. Ja vien būtu zinājusi, ka viņu vairs 
nekad neredzēšu, nekad nespēšu apskaut.” Viņa izplūda asarās, meitenei arī 
gar vaigiem noritēja dažas asaru lāses, tad sieviete turpināja: „Bija pienācis 
vakars, un viņš neatgriezās, es domāju – varbūt aizkavējušies. Kad uzzināju, 
ka viņi visi ir pazuduši, es sabruku... Pēc piecām dienām parādījās laiva ar 
zvejniekiem. Manī pamodās cerība, domāju, varbūt tur ir arī Kārlēns, mans 
mazais puisītis. Bet tā bija smaga vilšanās…”

Viņa vairs nespēja, tas bija pārāk smagi. Sieviete piegāja pie jūras, iemeta 
lapiņu un noteica: „Paliec sveiks, Kārlēn!”

No mākoņu maliņas sīka dvēselīte nolūkojās un domāja: „Es kā toreiz 
skatījos, kā pazūd man mīļie un tuvie cilvēki. Māte kā mazs punktiņš saplūda 
ar miglas vāliem. Neparastā meitene vēl ilgi sēdēja jūras krastā un skatījās 
kādā baltā mākonī, kuru norietošā saule iekrāsoja zeltītā mirdzumā. Viņa jau 
nezināja, ka tajā mana dvēselīte, visa vienās asarās izplūdusi, atcerējās sevi – 
mazo, nosalušo sešpadsmitgadīgo Kārlēnu…”

  laila saulīte,
  Ērgļu vidusskola,
  konsultante Zinta Saulīte.

ja es būtu grīntāls

„Nāves ēnā” ir viens no Rūdolfa Blaumaņa skumjākajiem darbiem. Šajā 
novelē iztēlojos sevi Grīntāla vietā, jo no visiem tēliem viņa raksturs man 
patika visvairāk, un fakts, ka brašais vīrs kļuva par pulka vadītāju, nozīmē 
to, ka viņa lēmumiem būtu vislielākā nozīme noveles gaitā. Lai gan Grīntāls 
izrādīja drosmi, uzņemoties vadību pēc nelaimes, viņa vietā es būtu ievērojis 
piesardzību jau pirms nelaimes.

Viens no piesardzības pasākumiem būtu patruļas noorganizēšana, proti, 
viens vai divi cilvēki patrulētu netālu no krasta un nekavējoties ziņotu pārējiem, 
ja redzētu kādas zīmes, kas liecinātu par ledus gabala atdalīšanos. Patruļā es 
liktu Kārlēnu, jo noveles gaitā netika pieminēts viņa sākotnējais uzdevums 
zvejnieku pulkā. Ja šāda veida piesardzība tiktu ievērota, visticamāk, visi 
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zvejnieki atgrieztos mājās un arī viņu ģimenēm nebūtu jāskumst. 
Otrs piesardzības pasākums būtu pārtikas krājumi, jo nelaimes gadījumā 

tiem būtu liela nozīme. Arī noveles fakti nenoliedz tādu iespējamību, jo 
tajā teikts, ka zvejniekiem līdzi bija divi zirgi, tātad problēmu ar pārtikas 
pārvietošanu nebūtu. Arī viņu mājas noteikti nebija tik nabadzīgas, lai nevarētu 
nodrošināt vīrus vismaz ar plāceņiem, piena produktiem vai kartupeļiem. 
Protams, arī zirgu spēki ir ierobežoti, bet tas nenozīmē to, ka tos nevajadzētu 
izmantot līdz galam. 

Visi iepriekš minētie punkti bija saistīti ar piesardzību, bet, ja es tomēr 
nonāktu tādā situācijā, kāda aprakstīta novelē, tad manā un Grīntāla rīcībā 
noteikti būtu novērojamas gan līdzības, gan atšķirības. Viena no svarīgākajām 
līdzībām būtu tā, ka arī es censtos ar jokiem, vārdiem un faktiem uzlabot visas 
grupas garastāvokli, jo tas palielinātu izglābšanās izredzes. Galvenā atšķirība 
būtu tā, ka tik nopietnā situācijā mana izturēšanās un runa nebūtu tik droša kā 
Grīntāla. „Viņi visi zināja, ka tie ar katru acumirkli tālāk aizpeldēja projām, ne 
tikai vien no jūras krasta, bet arī no dzīves.” Tādā situācijā ir ļoti grūti saglabāt 
mieru, nemaz nerunājot par citu cilvēku uzmundrināšanu. Vēl būtu vērts 
pieminēt to, ka es censtos visus zvejniekus sapulcināt vienā grupā, lai, ledus 
gabalam šķeļoties, neviens netiktu atdalīts no pārējiem. Visas darbības, kuras 
Grīntāls veica vēlāk, manuprāt, bija pareizas, un, visticamāk, arī es rīkotos 
tāpat vai līdzīgi. Viena svarīga atšķirība būtu tā, ka, izvelkot lozi ar krustu, es 
nebūtu tik mierīgs kā Grīntāls. Protams, arī tad vēl būtu cerība izglābties, jo 
uz ledus gabala kopā ar trīs cilvēkiem palika arī zirgi, kurus varētu izmantot 
vēlāk.

Rakstot šo darbu, secināju, ka novelē minēto nelaimi varēja novērst, 
tomēr tad nebūtu iespējams izklāstīt tās morāli, proti, to, ka cilvēka patiesais 
raksturs atklājas tikai dzīvībai bīstamās situācijās. Arī visas darbības, kuras es, 
manuprāt, būtu veicis tādā situācijā, var izrādīties nepatiesas, jo ir ļoti grūti 
tik detalizēti iztēloties savu rīcību tādā situācijā, kurā es, iespējams, nekad 
nenonākšu. 

  ralFs sedlenieks, 
  Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 
  skolotāja Vija Valtere.

 

ja es būtu birkenbauMs

Astotā oktobra vakarā, kad, tikai skatoties ārā pa logu, man pārskrēja trīsas 
un varēja saklausīt skaļas un izteiksmīgas balsis no blakus istabas televizora, 
sapratu, ka šobrīd būtu nepieciešama kāda grāmata, kura spētu mani „ieraut” 
citā pasaulē, izkāpt no savas un iekāpt cita cilvēka dzīvē. Aizgāju līdz grāmatu 
skapim un ar acīm pārskatīju grāmatu muguriņas, meklējot kādu autoru, kura 
darbi jau iepriekš bija mani ieinteresējuši. Pirmais, pie kā skatiens apstājās, 
bija R. Blaumaņa kopotie raksti. Izcēlu grāmatu no plaukta un pārlasīju satura 
rādītāju. Noveles „Nāves ēnā” nosaukums mani saistīja visvairāk. Iesēdos 
ērtajā viesistabas dīvānā un paslēpu kājas zem segas.

Lasot noveli, bieži vien aizdomājos, kā būtu, ja es atrastos tajā vietā un 
laikā. Ja es būtu Birkenbaums, es nebūtu ļāvis Kārlēnam pieķerties. Domāt, 
ka pasargāšu. Cerēt, ka neatstāšu. Lai vēlāk nebūtu jācieš ne viņam, ne man. 
Varbūt nebūtu izmisuma un vilšanās viņa un vainas manās acīs. Drauga dēļ, 
dzīvības dēļ.

„Kā sasalis zēns stāvēja un skatījās laivā. Birkenbauma ģīmis savilkās 
sāpīgi. Viņš satvēra zēna roku un spieda viņa liesos, aukstos pirkstus. Puika 
neatbildēja uz rokasspiedienu, un, kad tas to atkal palaida vaļā, roka kā nedzīva 
nokrita pie Kārlēna sāniem. Pāris soļu pagājis uz priekšu, Birkenbaums piepeši 
apstājās, pameta savādu mirkli uz puiku, likās ar sevi cīnoties un iekāpa tad 
lēnām laivā.”

Ir, manuprāt, neiespējami palaist vaļā, aizmirst un nesodīt sevi par to, ka 
esi pametis kādu nekurienē – nāves saltajās, baltajās rokās, aizmirstībā. Kādu, 
kam esi pieķēries, kādu, ko esi iemīlējis. Kādu, ar ko esi dalījies, un kādu, ko 
esi izglābis. Kādu, kas varbūt ir mainījis tavu dzīvi. Tu tam esi bijis tēva vietā, 
piemērs viņam.

Birkenbaums gribēja dzīvot. Viņa jaunajā prātā vēl bija pārpārēm dzīvības 
alku, un viņš nespēja iedomāties savu dzīvi tik īsu. Puisis gribēja baudīt. Šķita, 
ka tā būs vieglāk, varbūt nemācēja sevi upurēt citam.

Aizdomājos par to, vai šādas situācijas, kurās jāizvēlas starp dzīvi ar 
milzīgu nastu vai palikšanu Dieva aizmirstā vietā, ikdienā uzglūn bieži. Jā, 
dažkārt ziņas pārsteidz ar savu nežēlību, it kā tās gribētu viena otru pārspēt, 
bet vai es savā dzīvē esmu ko līdzīgu piedzīvojusi? Kaut tikai to brīdi, kad laiks 
izvēlēties starp kaut ko tik svarīgu kā dzīvība? Jā, arī man bieži šķiet, ka dzīve 
ir grūta un netaisnīga, bet vai man jelkad ir bijis tik bezcerīgi? Vai es varu 
spriest par to, ar ko nekad neesmu saskārusies? Vai spēju sevi iedomāties 
Birkenbauma vietā?

 Ja man būtu sevi „jāuzliek” aukstā ziemas dienā uz ledus gabala jūras vidū, 
es neizdzīvotu pat līdz nākamajam rītam. Tik ļoti esmu pieradusi pie siltas 
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vannas, gultas, garšīgām vakariņām un karstas tējas krūzes no rīta. Ja tomēr 
arī man pienāktu brīdis, kad jāliek roka cepurē un jāizņem liktenīgais papīriņš, 
zinu, ka, izvelkot laimīgo lozi, nebūtu domājusi par citiem, nespētu saņemties 
un upurēties otra dēļ. Vai vispār cilvēki spēj atdot savu dzīvi, dzīvību?

Bet tā ir lemts – citiem aiziet, citiem palikt. Tāds bija liktenis šim mazajam 
zēnam, kas vēl varēja tik daudz redzēt un piedzīvot. Apgalvo, ka Dievs pasargā, 
pašiem nesaprotot ...

  laura gūtMane, 
  Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 
  skolotāja Vija Valtere.

ja es būtu zirgs

Vēders pilns, svaigi salmi, siltums un kūts. Tā vēl pirms stundas jutās zirgs. 
Domādams, ka nu varēs atpūsties, pagulēt, tas kļūdījās, pat nenojauzdams, ka 
mājās viņš netiks. Arī vīri negribēja neko vairāk, kā zvejot un ģimenei sagādāt 
zivis. Viss ritēja labi, vīri zvejoja un tikmēr domāja par mājām, garšīgo maltīti, 
sievām un bērniem, kas viņus gaida.

Taču pēkšņi zirgs sajuta ko nelāgu. Tas nebija uz labu. Viņš sadzirdēja ledus 
krakšķēšanu... Bet, lai cik ļoti tas vēlējās draudīgo vēsti paziņot cilvēkiem, viņš 
nevarēja. Gribēja, bet nevarēja.

Vienmēr esmu vēlējusies saprast un uzklausīt dzīvniekus – mēs pat 
nenojaušam, cik ir svarīgi, lai šīs brīnišķās radības būtu ar mums. Tās vienmēr 
savedīs cilvēkus kopā, nekad nevēlēs ļaunu un labprāt palīdzēs, kā nu mācēs. 
Bet mēs, cilvēki, ne reizi vien esam lieli egoisti un neredzam, ka arī viņiem sāp 
un tie jūt tāpat kā mēs. Dzīvnieki nav nekādas lupatu lelles! Kad mēs to īsti 
sapratīsim?

Un tā ledus gabals aizpeldēja, abi zirgi noteikti labāk nekā cilvēki juta, 
ka šodien viņi netiks siltajos, svaigajos salmos, vecajā kūtī un neredzēs kaktā 
vienmēr lepni stāvošo gaili. Pamats zem kājām arvien attālinājās no krasta 
līnijas. Tālāk, tālāk, tālāk – pretim horizontam... Pretim... Jā, kam gan?

„Kamdēļ gan ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos 
cimdu: izārdīt un adīt no jauna?” ( R. Blaumanis) Tie ir lieliski autora vārdi par 
cilvēka dzīvi. Tie noteikti šobrīd atspoguļo visu vīru domas nelaimes brīdī. 
Varbūt kāds no viņiem tagad prāto, ko nav paspējis izdarīt, varbūt kāds cits ko 
nožēlo. Šādā nelaimē tiem, kas bija uz ledus, visa dzīve vienā mirklī paskrēja 
gar acīm. Arī zirgiem. Tagad tie noderēja tikai kā barība. Bet viņi neiebilda 

vai kā citādi protestēja. Zirgi kļuva aizvien vārgāki, un acīs sariesās asaras, 
bet viņi cieta. Neko palīdzēt jau nevarēja. Kamēr cilvēki mēģināja pārtikt no 
zivīm un dzert asinis, viņi ar katru stundu, minūti un sekundi kļuva vārgāki un 
klusībā turpināja mērot mokošo ceļu uz nāvi.

Ja es būtu viena no zirgiem, nezinu, vai spētu ko tādu izturēt. Gan jau 
arī viņi nevarēja, bet kas cits viņiem atlika. Un ne tikai fiziski viņiem sāpēja... 
Ko var gribēt, ja uz ledus gabala sēž vīri, kas ir nosaluši un izbadējušies. 
Arī mazais Kārlēns gandrīz uz nāves sliekšņa. Bet pārējie domā, ka varbūt 
labāk nomirt uzreiz, nekā mirt mokošā, lēnā nāvē. Citi domā, ka nekad vairs 
neredzēs savus bērnus ejam gulēt, apprecamies un izaugam par pieaugušiem 
cilvēkiem. Nevienu brīdi kādam neienāca prātā, ka arī zirgiem mājās ir ķēve, 
pie kuras viņi grib atgriezties.

Kad laiva pietuvojās ledus gabalam, tas bija brīnums. Noteikti arī zirgi 
nedaudz sarosījās, ieraudzījuši, ka varbūt tūlīt šīs mokošās sāpes pāries, ka tūlīt 
viņi tiks mājās. Bet ātri vien šī cerība pārgāja. Vietas laivā bija tikai septiņas. 
Vai kāds vispār iedomājās, ka varētu glābt arī zirgus? Manuprāt, izglābtajiem 
vīriem tas bija tikai tāds divu zirgu zaudējums saimniecībā. Dzīvnieki stāvēja 
un noskatījās, kā aizbrauc laiva ar cilvēkiem. Es saprotu, ka tajā viņiem tāpat 
nebūtu vietas, ka cilvēkiem ir vajadzīgs kāds likteņa pagrieziens, lai iepazītu 
cits citu, noticētu. Zirgi varēja ticēt un paļauties tikai uz savu tuvāko draugu, 
kas bija uz ledus. Otru zirgu.

  sabīne grēta juMe, 
  privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 
  skolotāja Silvija Zītare. 
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Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
7. konkursa 2011. gada 3. decembrī

R. Blaumaņa 7. konkursa atzinību ieguvēji un Dace Zvirgzdiņa (vidū),  
I. Daugiallo foto.

R. Blaumaņa 7. konkursa atzinību ieguvēji un Inguna Bauere (2. rindā  
1. no kreisās), I. Daugiallo foto.

Konkursa laureāti, viņu skolotāji, žūrija un goda viesi, I. Daugiallo foto.

Radošās darbnīcas vada Inese Mailīte, I. Daugiallo foto.
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Pārdomas par kādu  
R. Blaumaņa darbu tēlu

8. konkurss, 2012. gads, pamatskolu grupa

2. vieta

arī nezāles uzzied,  
ja tās Mīl

Cik bieži cilvēki cieš no neiecietības, prieka, mīlestības un ticības 
trūkuma, nespējot atrast savu vietu pasaulē! Viņi jūtas vientuļi un nevajadzīgi, 
tādēļ kļūst raupji un noslēgti. Par vienu no šādiem cilvēkiem stāstīts arī R. 
Blaumaņa darbā „Nezāle”. Tas ir pusaudzis Jānis. Zēns ļoti atšķīrās no saviem 
vienaudžiem – meloja, zaga, nežēlīgi izturējās pret visiem. Viņš nepazina 
savus vecākus, jo tie viņu – vēl zīdaini – kā nederīgu mantu iemeta purva 
slīkšņā. Viņš bija ciets kā akmens, spītīgs kā zars ozola galotnē, kuru nolauzt 
nespēj ne visstiprākā vēja brāzma pavasarī, ne vētra rudenī, bet arī viņš alka 
mīlestības, uzticības un maiguma, kuru pelnījis katrs cilvēks, it īpaši bērns.

Lasot šo darbu, mani pārņēma neizskaidrojamas izjūtas. Es tās nesauktu 
ne par žēlumu, ne arī par līdzjūtību. Tās ir izjūtas, kas rosināja pārdomām. 
Nepatiku un neizpratni manī radīja Jāņa nesaudzīgā un nežēlīgā attieksme 
pret pasauli. Sākumā dusmojos, ka puisis ir nevērīgs ne tikai pret citiem, bet 
arī pret sevi, jo viņš nevēlējās neko mācīties. Lai gan Jānim tika piedāvāts 
lielkalpa darbs, viņš no tā atteicās, bija gatavs darīt tikai to, kas bija paredzēts 
lopu ganam. Tas nav labi, jo cilvēkam ir jāattīstās un jāaug. Tad sapratu, ka ne 
jau kaut ko iemācīt saimnieki gribēja Jānim, bet gan izkalpināt viņu. Jāni varētu 
uzslavēt par to, ka viņš prata nostāties pret pieaugušo netaisnīgo pasauli.

Kaut visi Jāni nicināja un ienīda, tomēr ticēju, ka viņš ir labs zēns un kaut 
kur dziļi sirdī bija rodams attaisnojums viņa uzvedībai. Es ticēju, ka ļaunums 

Tālavas taurētājs R. Blaumaņa balādē „Tālavas taurētājs”
Upītes pamatskolas skolnieka Svjatoslava Dankovska zīm., 2013
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nav iedzimts, kā visi to uzskatīja, bet uzvedībā atspoguļojās dvēseles tukšums, 
kas radies apkārtējo neuzticības, neticības un nežēlīgo sodu dēļ. Jāni bieži sita, 
bet reiz, kad puisis Biezumniekam nepalīdzēja izstumt ratus no grāvmalas, 
vīrs viņam izsita aci, un zēns kļuva pusakls. 

Jāņa nepakļāvīgo raksturu veidoja mīlestības un draudzības trūkums. 
Viņam vajadzēja īstu ģimeni, kas viņu patiešām mīlētu un uzticētos, bet viss, 
kas Jānim tika dots, bija tikai kārtējie „žēlotāji” vai naidīgie darba devēji, kuri 
kā apmāti Jāni sodīja. Darba devēji, kuri skaudīgi skatījās Jāņa ēdiena šķīvī un 
nožēloja, ka ņēmuši puisi darbā, jo viņiem likās, ka Jānis vairāk apēd, nekā 
nopelna, kaut gan atbilstoši savam vecumam Jānis darīja ļoti daudz.

Ļoti sāpīgi, ka zēnam neviens neticēja pat tad, kad viņš nemeloja. Lai 
gan bija kāds, kas puisi patiesi uzklausīja un saprata. Tā bija Līze, pusaugu 
meitene – vienīgā cilvēciskā būtne, kas modināja Jānī ticību tam, ka dzīve nav 
tikai viena vienīga melu, strīdu bedre, ka dzīvē ir arī daudz laba. Piemēram, 
iespēja pagulēt, kamēr ganās lopi, vai gardas pusdienas, kas Jāņa lielajā 
mutē pazuda īpaši ātri. Līze bija kā maigs saules stariņš, kas uzvarēja cīņā 
ar spītīgu un nevaldāmu negaisu. Protams, pirms viņa ieguva Jāņa uzticību, 
bija arī jāsaskaras ar zēna rupjību, jo citādi viņš nemaz neprata izturēties – 
neviens nebija puisi mācījis. Jānis atgrūda Līzi un negribēja pieņemt, līdz viņa 
uzņēmās vainu par Jāņa neuzmanību, ganot lopus, un zēns saprata, ka Līzei 
var ticēt. Mani iepriecināja meitene, viņas labestīgais raksturs, pacietība, 
rīcība. Liekot smaidīt Jānim, Līze padarīja viņa pasauli nedaudz gaišāku un 
labāku. Vēl joprojām nespēju saprast, kādēļ Jāņa ietiepība bija tik nelokāma, 
kādēļ viņš nevarēja vienkārši piekāpties un darīt to, ko liek. Ja ne sevis dēļ, 
tad vismaz Līzes dēļ. Ja puisis nebūtu tik ļoti izrādījis savas antipātijas pret 
Biezumnieku, pagasta tiesnesi, iespējams, viņš būtu palicis dzīvs. Kādēļ zēns 
tik ļoti nicināja un necieta Biezumnieku? Varbūt tas bija Jāņa goda jautājums? 
Bet varbūt Jānis Biezumnieku nevarēja ciest dziļāku iemeslu dēļ? 

Jānim bija jāmirst savas neapdomības un asuma dēļ, jo, kad Biezumnieks 
lika Jānim atzīt savu vainu, sakot vārdus „jā, es to padarīju”, puisis meloja. Jā, 
zēns gribēja nodedzināt lielo siena šķūni, bet kāds viņu apsteidza.

Lasot darba beigas, acīs saskrēja asaras. Tās vairāk bija veltītas Līzei nekā 
Jānim, jo tā vien likās, ka meitenei zēna dzīvība, gods un veselība bija svarīgāka 
nekā viņam pašam. To laikam var dēvēt par patiesu draudzību. Vai varbūt pat 
par mīlestību?

Kad Jānis tika nogalināts, sagruva arī Līzes pasaule. Viņa to neizrādīja, 
neraudāja un nežēlojās. Varbūt tādēļ, ka jutās vainīga Jāņa nāvē, bet varbūt 
tādēļ, ka viņu mocīja sirdsapziņa. Nezinu, vai tā bija, bet, manuprāt, Līze bija 
tā, kas nodedzināja lielo siena šķūni un nogalināja Biezumnieku.

Daudzi uzskatīja Jāni par nezāli, bet, manuprāt, viņš bija zieds, kas 

neuzziedēja. Zieds, kuram pietrūka saules un mīlestības. Arī nezāles mēdz 
būt krāšņas, ja tās neiznīdē. Arī nezāles uzzied, ja tās mīl.

 aleksandra pavlova, 
 Rīgas 31. vidusskola,
 skolotāja Aina Spriņģe.

3. vieta

jutos laiMīga kārlēna dēļ

Pagājušā vasarā man bija iespēja paceļot pa Madonas un Ērgļu pusi. Tas 
bija tik aizkustinoši un neparasti. Esmu parasta pilsētas meitene, kura dažreiz 
arī aizbrauc pie lauku radiem. Bet šādu dienu nebiju paredzējusi šajā vasarā...

Pa līkumotiem ceļiem braucot, skaisto dabu vērojot, sapratu, ka mēs 
pat neapjaušam, cik Latvija ir skaista. Todien iebraucām „Brakos”, bija jūnija 
svētdiena – saulaina, skaista diena. Vecāki devās pastaigā, un es nolēmu, ka 
arī gribu pastaigāties, bet viena pati. Man gribējās pasapņot... Gāju pa taciņu, 
bet man pretī nāca zēns. Viņš bija manā vecumā, tikai apģērbies tā dīvaini – 
vadmalas biksēs un linu kreklā. Sastapāmies, saskatījāmies. Zēna gaišajās acīs 
bija tādas skumjas, ka es pajautāju, kāpēc. Viņš teica, ka tā mīlējis pavasari, 
vasaru, skaistos bērzus šalkojam virs galvas, svaigi tecinātas bērzu sulas... 
Viņš esot tā mīlējis dzīvi... 

Kad mēģināju stāstīt, kāpēc tagad jauniešiem bieži ir depresija, viņi 
negrib mācīties, zēns dīvaini ieskatījās man acīs un sacīja, ka nesaprotot, par 
ko es runāju. „Kā var nemīlēt dzīvi?” viņš jautāja. Mēs devāmies pa taciņu 
starp ābelēm uz pirtiņas pusi. Tad uzzināju, ka viņš ir tas pats Kārlēns, kurš 
toreiz palika uz ledus gabala... Tas, kurš bija ar pieaugušajiem nonācis nāves 
ēnā. Zēns nevarēja saprast, kā var nemīlēt dzīvi. Viņš arī nesaprata manus 
skaidrojumus, kad mēģināju mūsdienu jauniešus attaisnot.

Mēs gājām gar dzīvojamo māju, pirtiņu, baltrozīšu krūmu, kurš saulē 
tik saldi smaržoja. Stāstīju, ka mums tagad nav viegli, jo Latvijā daudziem 
cilvēkiem nav darba. Bet viņš: „Kā nav darba, vai tad zemes laukos vairs nav?” 
Man palika neērti, jo zināju, ka zemes mums vēl pietiek, tikai nav palicis daudz, 
kas to apstrādā. Viņš lūdza, lai parādu savas delnas. Parādīju. Viņam tas likās 
dīvaini – tik gludas! Vai tad es neravējot dārzu, neplūcot linus, nežāvējot zivis? 
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Teicu, ka nedaru to, tikai mācos skolā. Man palika kauns. Viņš noteikti mani 
nespēja saprast. Bet viņa linu krāsas mati man tik ļoti iepatikās. Un pēkšņi 
man gribējās dzīvot tieši šeit. Vēlējos būt starp patiesiem cilvēkiem. Kārlēns 
teica, ka esmu nenopietna, jo nemāku novērtēt dzīvību un dzīves vērtību. 
Apvainojos. Atbildēju, ka nesaprotu, kā to darīt – novērtēt. Viņš atbildēja, ka es 
laikam nekad neesot bijusi „nāves ēnā” – tuvu nāvei. Neesmu bijusi gan. Man 
ir ģimene un mīļie cilvēki. Tad ienāca prātā, ka ir bijis tā, ka esmu gribējusi 
mammai pierādīt savu taisnību un aizbēgt no mājām. Bet es nobijos, negribēju 
nomirt, atgriezos mājās. 

Tiem, kas esot tai saulē, nebūšot miera tik ilgi, kamēr cilvēki te, uz zemes, 
nesapratīšot, ka vērtība ir tikai cilvēka dzīvībai un tik ilgi, kamēr viņš dzīvo. Un 
arī pēc viņa, kamēr dzīvo citu cilvēku atmiņās. Vai tad sanāk tā, ka es nemāku 
novērtēt, cik vērtīga ir mana dzīve un dzīvība? Tā sanākot gan.

Mēs apsēdāmies pie „Braku” mājas vecās akas. Es un Kārlēns. Teicu, ka 
viņš taču ir miris. Nu toreiz, uz ledus gabala, un pajautāju, vai viņš netur 
ļaunu prātu uz tiem, kuri sakāpa laivā. Viņš teica, ka es esot dīvaina. Kā tad 
varot novērtēt savas dzīvības vērtību, ja neesmu bijusi nekad uz ledus gabala 
kā viņš. Viņš neturot ļaunu prātu, bet būtu gribējis izbraukt krastā kopā ar 
Birkenbaumu, kas solījās būt draugs. Bet nebijis lemts. Teicu, ka labprāt gribētu 
ar viņu draudzēties, bet Kārlēns apgalvoja, ka tas nav iespējams, jo viņš esot 
citā pasaulē, kur neviens neliek braukt uz svešām zemēm pelnīt naudu, kur 
visi ir priecīgi par to, ka vakarā ģimene ir kopā, ka tētis ir šoferis un mamma 
pārdevēja, ka slimais kaķis Rūdis ir izveseļojies, ka veikalā atkal esot pievesta 
baltmaize, ka vecmāmiņai mazāk sāp kājas un vasarā visi kopā braukšot uz 
jūru. Vai tad tik vien vajag, lai cilvēks būtu laimīgs?

Pagriezos un šo jautājumu gribēju uzdot Kārlēnam, bet... viņa vairs nebija. 
Zēns bija savā laimīgajā zemē. Tad sapratu, ka nemeklēšu laimi un prieku 
nekur citur. Tā ir tepat, manās mājās, kopā ar mīļiem cilvēkiem – manā Latvijā.

Re, savilkušies mākoņi. Sāka rībināt pērkons, un uzlija silts, maigs, tīrs 
„Braku” lietus, ka jutos tik laimīga kā nekad. Kārlēna dēļ. Es laikam sāku 
saprast, kam manā dzīvē ir vērtība. Bet par ko tad es esmu priecīga? Tādēļ, ka 
esmu dzīva, ka man ir vecāki, ka dzīvoju tik skaistā zemē un esmu šai pasaulē. 
Paldies, Kārlēn!

  Marija ukrainceva, 
  Rīgas 33. vidusskola,
  skolotāja Irēna Ašaka.

atzinību ieguvēji

kad jāskatās  
likteniM acīs

Parasti pavasaris atnāk ar sniega kušanu, ledus iešanu upēs un plaisāšanu 
ezeros un jūrā. Šis gadalaiks dod cerību dzīvei, bet ne vienmēr tā tas ir. Izlasot 
R. Blaumaņa noveli „Nāves ēnā”, sapratu, ka dzīve var būt nežēlīga, netaisnīga. 
Man ir grūti izprast un iedomāties situāciju, kādā nonāca Kārlēns, tomēr 
mēģināšu iztēloties. 

Ledus, ledus līdz pašam apvārsnim. Ne jau pirmo dienu vīri devušies jūrā. 
Ziemā tas ir droši, bet agrā pavasarī? Arī Kārlēns jutās pārliecināts līdz brīdim, 
kad, skrienot pēc zirga, pamanīja, ka starp zvejniekiem un sauszemi ir plaisa 
ledū. Vai pirmo reizi viņš nonāca šādā liktenīgā situācijā? Varbūt sākums 
bija tad, kad viņš devās līdzi vīriem. Kārlēns ir tikai dažus gadus vecāks par 
mani, bet jau kalpo pie citiem, smagi strādā. Jau tad, kad zēns bija nonācis pie 
ledus gabala malas, viņam nācās pieņemt liktenīgu lēmumu. „Lēkt ledainajā 
ūdenī, nelēkt! Kas būs, ja es lēkšu aukstajā ūdenī? Vai pārējie izdzīvos?” šādas 
domas, iespējams, izjoņoja caur zēna smadzenēm. Nē, Kārlēns nelēca, bet 
skrēja paziņot pārējiem par nelaimi un briesmām. Steidzoties viņam droši 
vien dzīve nozibsnīja gar acīm. Mīļās mātes maigais roku glāsts, tēva bargais 
skatiens, kaimiņu zēni, ar kuriem bija tik interesanti. Zēns aizskrēja, paziņoja 
notikumu pārējiem, bet labuma no tā vairs nebija nekāda! Šķiet, ka Liktenis 
ar viņiem gribēja paspēlēties kā ar maziem pumpuriem, kurus pavasarī tik 
viegli ievainot. Kārlēns bija pats jaunākais no visiem, bet, šķiet, jau nolemts! 
Cik stipram zēnam jābūt, lai to pārdzīvotu garīgi? Man liekas, ka šajā reizē 
fiziskās sāpes būtu mazākas par morālajām. Ko darīs vecāki, ja viņš beigs savu 
dzīvi tik ātri? Nežēlīgi, mokoši ir sēdēt dienām uz kūstoša ledus gabala. Cik 
ilgi? Cik dienu? 

„Pret pusdienas laiku vējš viļņus sacēla lielākus un ledus savādi sāka 
krakšķēt. Gabals pēc gabala atsprāga, peldēja līdz un trinās gar lielā gabala 
malām,” teikts novelē. Kad ledus gabali sāka šķirties, atkal bija liktenīgi sāpīga 
sajūta. Man tā atgādina Bēthovena 5. simfoniju, kurā atklāts, ka liktenis klauvē 
pie durvīm un kā cilvēks cīnās un lūdz Liktenim. Tikai skaņdarbam ir laimīgas 
beigas. Kārlēnam pat nebija dota iespēja cīnīties, viņš bija spiests pakļauties 
Liktenim, aukstumam, kurš nežēlīgi mocīja, badam, milzīgam izmisumam. 
Domāju, ka badu zēns nejuta, jo to apslāpēja bailes, neziņa un aukstums. 
Likteni, kad tu reiz iemācīsies, ka cilvēki nav lelles, kuras var mocīt? Laikam 
jau nekad. 
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Zēns baidījās no nāves, es arī. Domāju, ka izmisumā viņš pat nezināja, 
ko domāt. Kā gan zvejnieki, pieauguši vīrieši, kas gadiem gājuši jūrā, varēja 
būt tik vieglprātīgi? Tā bija neapzinīga rīcība un riskēšana, kas palīdzēja 
Liktenim sagatavot zvejniekus nāves pusdienām. Vīri taču bija dzirdējuši par 
gadījumiem, kad ledus gabals ar cilvēkiem iepeld jūrā.

Kad tālumā parādījās kuģis, bija nožēlojami noskatīties, kā tas aizpeld 
tālu jūrā. Bērns, nabaga bērns, tavas mokas šajā brīdī bija neciešamas! Arī 
dzeramā ūdens nebija. Protams, cerība bija. Zēns domās uzdeva jautājumu: 
„Kur būs un kad būs tā laiva, tas kuģis, tas plosts, kas mūs izglābs?” Sekundi 
pēc sekundes, minūti pēc minūtes, stundām ilgi tas vēroja drūmo horizontu. 
Tas likās nebeidzams kā melnais caurums, kurš tūlīt iesūks viņu. Tā elpodams 
nāves smakas gaisu, viņš sagaidīja to dienu, piekto pēc skaita, kad tuvumā 
parādījās laiva. Visi gribēja izglābties un iekāpt laivā. Parasti, kad grimst kuģis, 
pirmie laivā tiek bērni un sievietes. Uz ledus bija bērns. Kārlēns neiekāpa. 
Viņam netika pilnā loze. Varbūt tas ir nožēlojami, bet es viņu cienu par to, ka 
viņš nelauzās, nekliedza, nelūdzās, tikai „kā sasalis stāvēja un skatījās laivā”. 

Ja es būtu Kārlēna vietā, droši vien darītu tāpat. Mana sirdsapziņa nebūtu 
tīra, ka cilvēki aizgāja bojā, bet es izdzīvoju. Bet varbūt viņu izglāba kāds kuģis, 
vai tas nokļuva uz nezināmas salas? Es ceru, ka tā bija, jo nevar būt, ka visu 
apsedza nāves ēna, kuru cilvēks neredzēja. Iespējams, ka notika ļaunākais 
un nāve ietina savos ēnu palagos un aiznesa uz debesīm viņa dvēseli. To 
neviens neuzzinās, jo Liktenis un nāve ir prasmīgi pēdu slēpēji. Kāda Likteņa 
netaisnība ir aprakstīta šajā novelē! Šim bērnam dzīve bija nožēlojami īsa, tajā 
pašā laikā tik gara, jo gaidīt – tas ir mokoši, gaidīt nezināmo – vēl mokošāk, 
gaidīt nāvi… Bet cerība vienmēr paliek.

 edgars kalniņš, 
 Kusas pamatskola, 
 skolotāja Aina Spūle.

just līdzi kārlēnaM

Mums katram ir tādi mirkļi, kurus gribam mazliet apstādināt un pakavēties 
tajos ilgāk. Tās ir kopā sanākšanas ar radiem, draugiem, mīļiem cilvēkiem. [..] 
Kādas sajūtas un likteņa pārbaudījumi bija R. Blaumaņa novelē „Nāves ēnā”? 

Visvairāk jutu līdzi Kārlēnam. Varbūt tāpēc, ka mēs ar Kārlēnu esam 

vienaudži un, šķiet, vizuāli līdzīgi. Man arī ļoti patīk zveja, jo var atpūsties 
no dienas stresa. Zvejojot sakārtoju domas un sajūtu, kā piepildos ar jaunu, 
spēcīgu enerģiju. Katru reizi, kad mājās pārnāku ar lomu, jūtos gandarīts un 
lepns, ka varu savus mīļos iepriecināt.

Man tāpat kā Kārlēnam patīk daba. Tīrie Latvijas ūdeņi – upes, ezeri un 
jūra. Zaļie lapkoku meži, kuros aug ogas, sēnes, skan putnu balsis. Un vēl patīk 
smaržīgās pļavas. Dabā saskatu un sajūtu harmoniju, mieru, to, kā šodien 
pietrūkst lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju. Dabas burvībā, mierā un skaņās 
varu atslābināties, pārdomāt to, kas ir uz sirds. Daba man dod elpu un spēku. 
Kad tajā kādu brīdi pabūts, atkal ir spēks celties un iet. Diemžēl vienai daļai 
no maniem draugiem nav tādu iespēju kā man – vasaras brīvdienas pavadīt 
Latvijas laukos, tuvāk dabai.

Manuprāt, Kārlēns ir zēns, kurš zina, ko vēlas sasniegt. Viņš vēlējās 
būt kopā ar vīriem lielajā zvejā. Es gribu būt labs florbolists savā komandā. 
Ir jāapbruņojas ar lielu pacietību, jāiegulda darbs, un daudz jāapgūst, lai 
sasniegtu savu mērķi. Tikai, laikam ejot, saprotu, ka paveiktie darbi sāk 
vainagoties ar panākumiem. Esmu pārliecināts – ja ko ļoti vēlos, tad tas 
piepildīsies. Vajag tikai ticēt. Vienas dienas laikā par meistaru vai profesoru 
nevar izaugt! Kārlēns ir spilgts piemērs – viņš pacietīgi virzījās uz mērķi, 
strādājot par zvejnieku palīgu – mantu pienesēju, līdz tika vīriem līdzi lielajā 
zvejā. Mūsdienu jauniešiem ir jāsaprot, ka panākumu pamatā ir milzīgs darbs, 
ka nekas neizaug un nerodas no zila gaisa, bet ar sūru darbu un mīlestību. 
Vienmēr esmu apzinājies, ka man jāmācās labāk un jāstrādā vairāk, lai ko 
sasniegtu.

Mamma apgalvo, ka ir lietas, kuras mēs nevaram paredzēt, tāpēc jābūt 
uzmanīgiem un vērīgiem. Neparedzamais notika ar Kārlēnu. Liktenis pret 
zēnu bija bargs un nežēlīgs. Nespēju pat vārdos izteikt, cik smagi man bija 
ap sirdi, kad aizvēru grāmatu. Mani nelika mierā jautājums. Kāpēc neviens no 
pusmūža vīriem nedeva iespēju Kārlēnam iekāpt laivā? Varbūt Birkenbaums 
sirds dziļumos par to aizdomājās, bet tomēr nē. Kā rīkotos es viņa vietā? 
Nezinu! Iespējams, atbildēt uz šo jautājumu var tas, kurš ir nonācis šādā 
situācijā. Es nekad nevēlos piedzīvot ko tādu! Kāpēc jaunam zēnam tik atklāti, 
mokoši un skarbi ir jāskatās nāvei acīs? Kārlēnam izpalika neizdzīvoti un 
neizjusti skaistie jaunības gadi – pirmais skūpsts, pirmā mīlestība, brieduma 
gadi, kad cilvēka lielākā vērtība ir ģimene, un vecumdienas, kurās priecājas par 
saviem mazbērniem un dod tiem gudru padomu. Ja reiz cilvēks ir piedzimis 
šajā pasaulē, tad dzīve jānodzīvo skaisti. Bet diemžēl ne vienmēr tas tā notiek.

Sals, sniegputenis, ziemeļvējš, aukstums, nogurums, bailes un izsalkums 
ir Kārlēna dzīves pēdējo dienu lielie pavadoņi. Visapkārt baisais, saltais 
jūras ūdens un nāve. Salst nežēlīgi. Tomēr viņš prot godam pārvarēt šīs 
nežēlīgās mokas, ne reizi neiečīkstoties, nepieprasot savu bērna tiesu vai 
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izmisumā skaļi raudot. Atmiņas par skaistajiem dzīves mirkļiem un cerība 
ir tās, kas Kārlēnam dod spēkus cīnīties. Tas pārliecina mani, ka Kārlēna 
labo rakstura īpašību sarakstā varu minēt arī iecietību, pacietību un spēju 
savaldīties. Domājot par šo situāciju, prātā nāk skolas laiks, kad termometra 
stabiņš pie mūsu logiem ārā rāda –15 oC, –20 oC. Šodien skolēniem pie 
šādas temperatūras ir attaisnojums neiet uz skolu. Lielākā daļa to izmanto 
savtīgos nolūkos. Vai mēs protam pacietīgi pārvarēt aukstumu, negausties 
par grūtībām, dalīties grūtā brīdī ar citiem? Daudzi mani vienaudži noteikti 
nē! Vecāka gājuma cilvēki apgalvo to, ka šodienas jaunatne nezina, kas ir 
grūtības! Būšu atklāts un atzīšos, ka arī es reizēm izvēlos iet vieglāko ceļu, 
lai nebūtu jāpiepūlas. 

Šodien mēs gan skolā, gan mājās, gan arī plašsaziņas līdzekļos dzirdam 
runājam par drošību uz ledus, kā pasargāt sevi un kā sniegt pirmo palīdzību 
nelaimē nonākušajam. Par to iedomājoties, mani pārņem lielas bailes, tādēļ 
esmu pārliecināts, ka uz ledus nekāpšu. Ja Kārlēns iepriekš būtu skolots par 
iespējamām sekām, kāpjot uz ledus, vai tad viņš arī būtu devies zvejā? Nezinu! 
Tie ir citi laiki, citi dzīves apstākļi un citas iespējas. Mēs tikai varam vēlreiz uz 
šo notikumu paskatīties kā uz mācību tam, kas var notikt, ja kāpj uz ledus. [..]

Paldies rakstniekam par to, ka darbos brīnišķīgā daudzveidībā atspoguļo 
sava laika reālo dzīvi, ka liek just līdzi varoņu pārdzīvojumiem!

 kristers tontegode,
 Ogresgala pamatskola,
 skolotāja Ruta Skrebele.

tālavas taurētājs –  
īstena patriotisMa paraugs

Kurš gan nav dzirdējis par dižo Tālavas taurētāju, kas izglāba savu 
tautu, cīnīdamies pretī ienaidniekam? Rūdolfs Blaumanis ir pārsteidzis 
daudzus, radot tik traģisku tēlu, kas tomēr ir vērā ņemams paraugs cēlai un 
pašaizliedzīgai rīcībai.

Kas gan ir viena prieks un laime, salīdzinot ar visu pārējo cilvēku prieku un 
laimi? Varbūt ir vērts izvēlēties grūtāku ceļu citu labā? Lūk, Tālavas taurētājs 
– vai viņš, sēdēdams egles zarā, izbijās ienaidnieka, vai viņš nostājās tā pusē, 
lai glābtu savu ādu? Nē, viņš pūta taurē un izglāba neskaitāmas dzīvības, pretī 

atdodams savējo. Mēs katrs, ejot pa savu dzīves ceļu, nonākam vietā, kur tas 
sazarojas, mums jāizvēlas, un atpakaļceļa var nebūt.

Iedomājieties, ka jums steidzami jānogādā draugs slimnīcā, jo viņš 
ir zaudējis samaņu, jums nāktos viņu visu ceļu nest rokās, un jūs stāvat 
krustojumā, kur abi ceļi ved uz slimnīcu. Ceļš pa kreisi ir no asfalta, līdz 
slimnīcai ir tālu. Ceļš pa labi ir krietni īsāks, bet tas ir grants, ar bedrēm un 
sīkiem oļiem klāts. Ir iespējams arī izmežģīt kājas, bet, ja laidīsieties skriešus, 
jūs līdz mērķim nonāksiet ātrāk, un ārkārtas gadījumos nozīmīga ir katra 
sekunde. Ceļš pa kreisi būs vieglāks jums, bet, ejot pa to, jūs riskēsiet ar sava 
drauga veselību. Ceļš pa labi būs grūtāks jums, bet, ejot pa to, jūsu draugam 
ātrāk tiks sniegta palīdzība. Kuru ceļu jūs izvēlētos? Sevis dēļ iesiet pa kreisi 
vai drauga dēļ metīsieties pa labi? Tālavas taurētājs devās pa labi, pat lāgā 
nepadomādams. Viņš rīkojās pašaizliedzīgi un cēli, laba mērķa vadīts. Ja viņš 
būtu devies pa kreisi, tad būtu izglābis sevi, bet viņam nāktos visu atlikušo 
dzīvi pavadīt ar vainas apziņu sirdī, jo nebūtu pasargājis savu tautu. Bet viņš 
pasargāja, nenosargādams sevi.

Dažkārt lielāku gandarījumu sagādā prieka darīšana citiem nekā sev, kaut 
arī tas ir neizsakāmi grūtāk. Rūdolfs Blaumanis teicis šādi: „Liels labums reti 
nāk bez liela grūtuma.” Atpūta sniedz vislielāko gandarījumu tikai pēc smaga 
darba, bet tā zaudē savu saldo garšu, ja visa dzīve ir nepārtraukta atpūta. Jo 
grūtāks ceļš augšup kalnā, jo lielāka bauda, sasniedzot virsotni, skriet no tā 
lejā ar pilnu atdevi. Nav gaismas bez tumsas, bez varavīksnes nav lietus, bez 
labuma nav ļaunuma, un tā varētu turpināt bezgalīgi. Bez viena nebūtu otra. 
Tālavas taurētājs izvēlējās sev sliktāko, sniegdams citiem labāko. Viņš krita ar 
apziņu, ka ir novērtējis citu dzīvi augstāk par savējo. Derētu arī mums biežāk 
atteikties no gardākā kumosa, dāvājot to kādam, kam tas nepieciešams vairāk.

Tālavas taurētājs ir ne tikai viens no tēliem, no kuriem mums daudz būtu 
jāmācās, bet arī izcils īstena patriotisma paraugs. Kurš gan vēl kritīs savas 
tautas labā ar vārdiem „mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods”? 
Lai gan mūsdienu latvietim nav raksturīga šāda skaļa dzimtenes un tautas 
mīlestības izteikšana vārdos, mēs tomēr katrs piedzimstam savā zemē, ar 
savu tautu, pret kuru ir jāizjūt zināma cieņa. Pat ja tas nebūs nekāds dzejolis 
vai gara runa Latvijai, pietiks ar to, ja, skanot Latvijas himnai, noņemsiet 
cepuri un dziedāsiet līdzi.

Pārdomājot Tālavas taurētāja likteni, nākas aizdomāties, kāpēc viņš 
rīkojās tā un ne citādi. Viņš varēja nostāties ienaidnieka pusē, gūt zelta 
kalnus un slavu. Cik gan jauki būtu, ja katrā cilvēkā būtu kaut kripatiņa šīs 
pašaizliedzības un drosmes, kas mājoja Tālavas taurētāja brašajā garā. 

Tā nu mēs katrs ejam pa savu dzīves ceļu, brīžiem zem kurpju zolēm 
šņirkst grants un oļi, brīžiem mēs brienam pa dziļiem ūdeņiem, bet brīžiem 
mēs nonākam arī krustcelēs, un tad nākas izvēlēties – iet pa labi vai pa kreisi. 
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Izvēle ir jūsu pašu un neviena cita rokās, bet es ieteiktu turēties labajā pusē. 
Ejiet pa labi...

 signe viška, 
 Varakļānu vidusskola,
 skolotāja Aija Caune.

andriksons –  
pretrunīgs tēls

R. Blaumaņa noveles „Andriksons” galvenais varonis ir Andriksons – 
parasts zemnieks. Viņš ir pozitīvs tēls, krietns un uzcītīgs saimnieks savās 
mājās. Kad viņš aiziet pie baronlielskunga, labais tēls izmainās. Uzskatu, ka 
tādu cilvēku kā Andriksons, kuri ātri sadusmojas, aizsvilstas un sastrādā ko 
pavisam nejēdzīgu, mūsdienās ir daudz. Daudzi izdara lielu postu otram un 
tikai pēc tam ievēro, cik augsta ir viņu neprāta cena. Uzskatu, ka Andriksons 
ir neprātis, kas rīkojās, emociju, nevis prāta vadīts. Vēlos iejusties viņa tēlā…

„Biju nocirtis tikai dažus kokus, kurus uzskatīju par sava tēva īpašumu, 
par mantojumu, bet mežkungs draudēja apsūdzēt mani pie tiesas. Es esot 
nelikumīgi cirtis ozolus! Es un nelikumīgi! Es, kurš nebiju piesavinājies otra 
mantu ne tik, cik melns aiz naga! Taisnību meklēdams, droši gāju uz muižu 
pie barona. Biju pārliecināts, ka skolots cilvēks uzreiz redzēs pārpratumu. 
Man nebija citu domu. Ak, cik naivs es biju!

Izstāstīju, kā bija noticis – nocirtu pāris kokus trim vāģiem, ar ko braukt 
Rīgā. Baronlielskungs izrādīja pretimnākšanu. Viņš gribēja tikt galā bez tiesas 
un piedāvāja man atzīties koku zagšanā un samaksāt soda naudu mazākā 
apmērā, nekā piespriestu tiesa. Atzīties zagšanā? Es lai sevi uzdodu par 
garnadzi? Vai baronlielskungs apzinājās, ko viņš no manis prasīja? 

Es lūdzu piedošanu. Ai, kāds muļķis biju! Barons palika pie sava. Viņš lika 
man atnest piecdesmit rubļus tūlīt un tos otrus piecdesmit pēc sešiem gadiem. 
Tad tāda bija barona daudzinātā laipnība! Zaglis! Mani, vecā Andriksona dēlu, 
sodīja kā zagli! Neticēja manam stāstam, neklausījās manā lūgšanā. Es zvērēju, 
bet man neticēja! Tas nu bija par daudz. 

Ejot mājās, mani mocīja dažādas domas. Vai nebiju pārsteidzies? Vai nebija 
ērtāk samaksāt tos simt rubļus? Nē, bija par vēlu. Biju baronu sakaitinājis. 
Nožēlošanas jūtas urbtin urbās pa manu dvēseli. Sirdī iedegās karsta 

vēlēšanās: „Kaut es viņam varētu atriebties!” Ai, kā viņam derētu ieurbties 
dvēselē, kā viņš to izdarīja ar manējo! Drīz vien sapratu, ka manos spēkos nav 
cīnīties ar spēcīgo baronu. Ko es, sīks zemnieciņš, viņam varētu nodarīt?

Manu domu šaudīšanos pārtrauca silā pamanītais dūmu mākonis, kas 
piepeši izauga līdzās staltai priedei. Ievēroju vīru, kurš centās apdzēst 
sarkanās liesmas. Galvā man vairs nebija nevienas domas. Es raudzījos 
priekšā notiekošajā kā iespaidīgā gleznā pie muižas iztapsētās sienas. Neko 
nedomādams, paslēpos aiz krūma, bet neprātīgās domas mani uzmeklēja 
pašas. Tās ielīda manā galvā kā tārpi viscietākajā riekstā. Domas grauza 
saprātu: „Lai uguns izposta barona mantojumu, tāpat kā viņš iznīcināja 
manu!” Ai, kāds nelietis biju! Nekad mūžā nebiju vēlējis otram to, ko nevēlējos 
pats. Kas ar mani notika? Kāpēc gaidīju, lai mežs degtu? 

Svešais vīrs guni nodzēsa pilnībā. Vai tas biju es, kas aizdedzināja mežu no 
jauna? Es vai nelabais manī? Kurš to izdarīja, nezinu, bet dzeltenas liesmas kā 
velniņi leca uz visām pusēm. Man bija labi. Es jutu baudu, noskatoties velniņu 
dejā. Izjutu gandarījumu, kad tie pārtapa ļaunā, draudīgā, neuzvaramā hiēnā. 

Ejot prom, domāju: „Ja nu liesmas apsitas ap ezera galiem?” Man kļuva 
baisi. Ko es biju izdarījis? Skaistais, lielais mežs! Nebūtu manā ceļā pagadījies 
tas vecais vīrs! Nemūžam nebūtu iedomājies aizdedzināt mežu! Mūžā nebiju 
darījis otram to, ko negribēju, lai kāds nodara man. Un barons? Vai tad viņš 
tiešām bija tik slikts, ka jāsoda tik nežēlīgi? Tobrīd vēl nezināju, kāda nelaime 
gaida mājās. Ātri gan ļaunais darbs bija atgriezies pie manis!

Mani bērni bija aizgājuši uz mežu ogās. Jā, nāk gan viss atpakaļ! Sapulcināju 
cilvēkus. Visi dzēsām mežu. Man par milzīgu pārsteigumu bija atsteidzies 
pats baronlielskungs. Bērnus es neatradu. Dievs mani sodīja ar visļaunāko. 
Tad mani uzrunāja mežsargs, lai ejot pie lielā ugunskura. Mani saucot barons. 

Tur viņi bija, mani dēliņi, mani bērniņi. Nezināju, kā baronam pateikties. 
Nokritu ceļos. Kā suns gulēju pie kunga kājām. Neko nespēju pateikt. Es gribēju 
atzīties, bet barons jau visu zināja. „Andrikson,” viņš iekliedzās, saņēmās un 
atkārtoja, „Andrikson, Andrikson!” Kā man tas sāpēja!

Kopš ugunsgrēka pagājis tik daudz gadu, bet joprojām domāju par savu 
grēku. Esmu to tūkstoškārt nožēlojis, bet piedot sev nespēju. To izdarījis 
Dievs. Ja Viņš nebūtu saskatījis labo, nebūtu atdevis bērnus. Manus dēliņus!” 

  elza šMite,
  Bebru pamatskola,
  skolotāja Linda Šmite.
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izvērtējot edvarta rīcību

[..] Viens no galvenajiem tēliem R. Blaumaņa lugā „Indrāni” ir Edvarts. 
Drāmā tiek attēlota „Indrānu” saimniecība un attiecības starp divām 
paaudzēm – Indrānu tēvu, māti un viņu dēlu Edvartu, sievu Ievu. Jaunā 
paaudze gribēja pārņemt „Indrānus” un vadīt tos pēc saviem principiem – 
no tā radās domstarpības. Jo jaunāks cilvēks, jo nepieņemamāki liekas viņa 
uzskati vecākajai paaudzei. Katrs cilvēks domā, ka viņa rīcība ir pareiza.

Viss sākās ar to, ka jaunie Indrāni bija samelojuši par Kārļa vēstuli. Edvarts 
un Ieva gribēja iegūt saimniecību īpašumā par katru cenu, lai īstenotu savus 
nodomus. Viņi saimniekoja, un „Indrānos” sākās citi laiki – pārmērīgs darbs, 
skops uzturs, skarba valoda. Jaunais saimnieks nomocīja ne tikai kalpus, bet 
arī savus vecākus. Kad viņi slimības un vecuma dēļ vairs nevarēja strādāt, dēls 
tēvu un māti aizdzina dzīvot uz pirti. 

Lasot „Indrānus”, rodas nicinājums pret Edvartu, kurš tik nelietīgi izturējās 
pret vecākiem, neatstājot viņiem neko, tikai pirti, kur dzīvot. Jaunatnei būtu 
jāciena sava ģimene. Jāpieņem lēmumi, nevis kādam citam, svešam cilvēkam. 
Sākums lugai ir mierīgs, un ir manāms labs noskaņojums, kas nemaz neliecina, 
ka tālāk varētu sekot „briesmu lietas”, kuras izspēlēja Edvarts ar Ievu.

Dēls nemaz nemēģināja izskaidroties ar tēvu, lai pārliecinātu, ka ir 
nepieciešams saimniekot pa jaunam. Lai īstenotu savus plānus un racionali-
zētu saimniecību, nauda bija vajadzīga tūlīt. To tēvs nevarēja un negribēja 
saprast, ka saimniekot pa vecam nav iespējams. Galvenās nesaskaņas sākās, 
kad Edvarts, lai iegūtu naudu, nocirta ošu gatvi, tēvam nepaskaidrojot, kāpēc. 
Pēc dabas jau Edvarts nebija tik necilvēcīgs, bet kā mantas vergam viņam 
neatlika laika domāt par citiem. Nozīmīgu lomu Edvarta cietsirdīgajos lēmumos 
uzņēmās Ieva. Viņa runāja vīra vietā un darīja to, ko gribēja. Cik ļauna un salta 
viņa bija pret citiem, tik akla savā mātes mīlestībā pret dēlu Edžiņu, kurš auga 
slinks un izlaidīgs un kam bija atļauts viss, ko viņš kāroja. Ievas egoisms un 
paštaisnība liedza saskatīt sava bērna kļūdas. Mājas Edvarts ieguva ar viltīgās 
Ievas palīdzību, kura vairāk nekā skarbais Edvarts piederēja pie tādiem 
cilvēkiem, kas jaunajos saimniekošanas apstākļos izdzīvoja un tika uz augšu. 

„Indrāni” ir aizraujoša un interesanta luga, kuru ieteiktu izlasīt jebkura 
vecuma cilvēkam, jo no tās var daudz mācīties un izprast dzīves būtību. [..]

 rihards Mežaraups,
 Rīgas Igauņu pamatskola,
 skolotāja Līga Auziņa. 

baltā jāņa dzīves traģika

Es stāvu pie balta auduma gabala, kas uzlikts uz statīva un ir gatavs, lai 
mākslinieks tam pieskartos maigi ar otu. „Cik gan daudz uz tā var uzzīmēt!” 
prātoju. Gan spožus saules starus, gan košus sirdspukstus un arī melnus 
kauna traipus. Bet varbūt vispār šo audumu māksliniekam nevajag apstrādāt. 
Lai paliek šis baltums neskarts! Katrs var izsapņot un pārdzīvot sevis radītu 
gleznu. Taču, kad es atgriezos pie tās, mākslinieks jau bija sācis mālēt uz 
sniegbaltā auduma…

Daiļš Ādams skatās manās acīs. Nevainojamāku cilvēku nudien neesmu 
savu mūžu redzējis. Lai gan manā priekšā stāv tikai plaknē izveidots tēls, 
tā dvēseles baltums mani žilbina. Tik stalts savās domās un pats saviem 
solījumiem uzticīgs. Viņa prāta disciplīna ir kā armija, ar kuru vai visu pasauli 
var iekarot. Bet katrs karapulks kādreiz ir salūzis… Tomēr sejā ir manāma 
vēlme. Pēc kaut kā… It kā cerība pēc neapstrādāta dimanta, ko neviens nekad 
nebūtu drīkstējis aiztikt. Jā, vēl baltāki par Ādamu ir viņa sapņi. Lai cik balts 
būtu audekls, uz kura šis vīrs ir gleznots, viņš pats ir tīrāks (pat puteklītis uz 
tā nav uzkritis). 

Ilgi un aizrautīgi vēroju šo skaisto dvēseli. Hmm… Līdzās gaismas tēlam ir 
palikusi balta, mākslinieka neaiztikta vieta. Pirmajā brīdī to pat nepamanīju. 
Varbūt šo autors atstāja citu iztēlei, manai? 

Kad jau esmu atgriezies pie savas ierastās dzīves, kā ar makšķeres āķi mani 
velk atpakaļ Ādama skats. Kā zibens man iesper doma. Tur taču jāatrodas Ievai. 
Kā zibens man šī doma iesper. Skaistajai, nevainojamajai Ievai! Bet varbūt 
tādas nemaz nav. Nav nevienas, kas būtu cienīga stāvēt Ādamam līdzās. Es 
nepacietīgi gaidu, kad redzēšu, ko autors būs izdarījis ar balto laukumu.

Kā radīti viens otram viņi stāvēja paradīzes dārzā. Divi skaistākie cilvēki 
Ādams un Ieva bija kopā uzgleznoti. Viņš bija ticis pie savas baltās vēlmes 
un kļuvis vēl baltāks. Arī Ievas sirdī ir saskatāms godīgums. Manas šaubas ir 
izkliedētas. Ir tomēr kāda, kas ir cienīga tur atrasties. Smaids uzplaukst manā 
sejā. Viņa droši vien ir vienīgā, kurai Ādams var uzticēties. Vīrs zina, ka tā 
nepievils. Prieks un laime staro no Ādama. Visas cerības nu ir piepildījušās. 
Ak, prieks un laime!

Kad ilgu laiku neesmu vairs abus redzējis, man viņu pietrūkst. Man gribas 
šajā grūtajā dzīvē ko tik tīru un baltu izjust. Uz viņiem lūkojoties, liekas, ka 
iegrimstu mūžīgajā bezgalībā. Tur nav ne bēdu, ne rūgtuma. Tikai liels, liels 
baltums. Un es zinu, ka daļa no tā arī dzīvo manī. Mana sirds ir kļuvusi tīrāka.

Bet tomēr – kur tik ilgi Ieva kavējās? Kāpēc tik ilgi tur nebija nekā? Jau 
drīz būšu tūlīt pie gleznas. Vēl tikai mazliet. Šausmas iebrūk manā prātā, kad 
redzu, kas noticis. Liekas – autors to pametis nelaimē. Abu sejās ielietas kauna 
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asaras. Manās arī. No gleznas, kas bija kā simbols visam labajam, neskartajam, 
nav ne miņas. Laikam taču Ievai bija bail. Viņa bēga, jo baidījās. Viņa negribēja 
ietekmēt balto Ādamu ar saviem grēkiem. Bet vīrs bija pārāk balts un nespēja 
panest šo kauna traipu. Gleznā iemetusies puve. Visi paradīzes ziedi novītuši. 
Man kļūst nepatīkami, un es novēršos.

Vairs nekā nav. Nekā… Ne cerības baltas, pēc kuras tiektos, ne prieka, 
laimes, ne arī kauna un melnuma. Nekā. Tik asins lāse, kas dzīvo par piemiņu 
baltajam. Varbūt pat bija sīka cerība. Varbūt… Bet Ādams to izvēlējās neredzēt. 
Bet es noliecu galvu viņa priekšā. Tik tīrs un nevainojams. Es zinu – man ir 
dota daļa viņa baltuma.

 raiMonds ĶirĶis, 
 privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”, 
 skolotāja Silvija Zītare.

Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
8. konkursa 2012. gada 8. decembrī

Konkursa laureāti un goda viesi, I. Daugiallo foto.

R. Blaumaņa 8. konkursa atzinību ieguvēji un Ilze Gertnere (1. no kreisās),  
I. Daugiallo foto.
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R. Blaumaņa literāro darbu 
varoņi – mani domubiedri

10. konkurss, 2014. gads, vidusskolu grupa

veicināšanas balva

vai kristīnes tēls  
ir paraugs Mūsdienās?

Saule jau metas uz rietu, ar pēdējiem stariem noglāstot manus matus. 
Liegas vēja vēsmas ieaijā nodzeltējušās koku lapas, un tās sāk klusi šalkt. Ir 
silts rudens vakars, un es, zābakiem skanot pa krāsaini apbērto trotuāru, 
steidzos uz satikšanos. Palūkojos augšup, un dzidri zilā debess liek man neviļus 
uzsmaidīt visai pasaulei. Tas nekas, ka citu smaidi pazib garām nepamanīti. Es 
mājoju savā pasaulē, savā stāstu pilnajā zemē, kurā pašas un citu, izdomātu 
tēlu dzīve savijas kopā. Domubiedrus, ar kuriem dalīt savus mūža notikumus, 
esmu atradusi, ciemojoties R. Blaumaņa darbu krāšņajā pasaulē. 

Gaiss sāk palikt vēsāks, tāpēc mana gaita paātrinās. Jāpaspēj satikties ar 
mīļoto, kamēr vien vēl ir laiks. Speru katru soli arvien veiklāk un domās jūtos 
kā Kristīne, kura, mīlestības pārņemta, droši ietu, nebaidoties no tuvojošās 
krēslas. 

Māte neatbalsta šo izvēli – viņa vēlas, lai es satiktos ar kādu kārtīgāku, 
simpātiskāku un izglītotāku zēnu. Bet vai tad izglītībai ir nozīme? Vai izskats 
ir tik svarīgs? Muļķības! Kristīne manā galvā atmet ar roku. Jūtas stāv visam 
pāri, un tās pārvarēs jebkurus šķēršļus! Saprotu mammu, jo viņas vietā teiktu 
to pašu. Viņa vēlas, lai es būtu laimīga un lai, dzenoties pēc mīlestības, man 
nebūtu jācieš un jāsabojā visa jaunības un turpmākās dzīves laime, ja šī mīla 
ir tikai vienpusēja. Gluži tādās pašās domās bija arī Kristīnes māte, vešeriene. 
Viņasprāt, Kristīnei nevajadzētu atkārtot mammas kļūdas un precēt puisi, akli 
dievinot to. Viņa vēlējās, lai meita būtu laimīga un tai turpmākajā dzīvē nekā 
netrūktu, un nebūtu nekādu ciešanu.

Kristīne un Edgars R. Blaumaņa novelē „Purva bridējs”
Rugāju novada vidusskolas skolnieces Diānas Smoļakas zīm., 2013
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Iegrimusi domās un iztēlojoties sevi Kristīnes vietā, ātri vien nonācu 
paredzētajā tikšanās vietā. Tur gaidīja mans „Edgars” – izskatīgs, gara auguma 
puisis pagariem un nevērīgi sabužinātiem matiem. Turēdams rokās iesāktu 
alus skārdeni, viņš stāvēja pie soliņa, kuru nesen lapkritis bagātīgi apdāvināja 
ar savām nodzeltējušajām lapām, un, nevērīgi atspiedies pret tuvāko stabu, 
smēķēja, laiski izbaudot katru ievilkto dūmu. Sirdsapziņa atgādināja, ka tādas 
lietas meitenes priekšā nav pieļaujamas, bet sirds, kura bija apvienojusies ar 
prātu, iegalvoja man, ka mūsdienās jau viss ir atļauts. Viņam noteikti slāpst, 
tāpēc dzer alu. Lai dzer, tas vienalga nemainīs to, cik man ar viņu ir jauki!

Krēsla jau bija sabiezējusi, un iedegās laterna, piešķirot viņa matiem 
zeltaini spīdīgu paskatu. Viņš izskatījās kā nereāls, rokām nesatverams tēls 
– tik pasakaini skaists, nesatricināms un neatkarīgs, un mana sirds sāka 
mežonīgi joņot, kad iekritu sava mīļotā apskāvienos. „Vai tā ir īstena laime?” 
vēlējos pajautāt Kristīnei, bet viņa klusēja, taču šis klusums bija kā skaļš un 
nepārprotams „jā”. Man radās jautājums: „Cik tālu var iet mīlestības dēļ?”

Sāku izvērtēt savu domubiedri sīkāk. Kristīne, noveles „Purva bridējs” 
galvenā varone, bija skaista, labsirdīga un tikumīga meita, un viņas galvenās 
rakstura īpašības slēpās jūtu pastāvībā, piedošanas spējās un sevis ziedošanā 
Edgaram. Viņa līdz pēdējam ticēja tam, ka cilvēks spēj laboties, un piedodot 
deva otru iespēju atkal un atkal. Tā tiešām un noteikti ir cēluma pazīme. Tāpēc 
manā sapņu pasaulē Kristīne ir ļoti svarīga kā literārais elks, kura rakstura 
īpašībām un izskatam vēlētos līdzināties. Viņas laipnība un atsaucība ir 
apbrīnas vērta. Lai cik stipra būtu bijusi nepatika pret kādu cilvēku, piemēram, 
Kristīnes domas par Akmentiņu, tad jebkurā gadījumā viņas uzvedība būs 
priekšzīmīga pēc pieņemtajām normām. Bez šaubām, ir jāizceļ patstāvība un 
uzticība, kas piemita šai meitenei, jo tā ir cēlu jūtu pazīme. 

Dažreiz mans prāts ar viņas rīcību konfliktē. „Bet žogam, ko prāts uzceļ, 
jūtas viegli kāpj pāri.” Man šķiet, ka ne viss var būt piedodams. Es, piemēram, 
nezinu, vai spētu samierināties ar to, ja mans mīļotais cilvēks vērtētu izklaidi 
augstāk par visu pārējo un bez mazākiem sirdsapziņas pārmetumiem varētu 
mani mānīt. Jā, labi, daudz ko tiešām var piedot, bet, ja ar uzticību sāk 
spēlēties, tai kaut kad vienalga pienāks beigas, vai ne? „Varbūt tas ir atkarīgs 
no tā, cik tālu tu spēj iet, lai cīnītos par savu laimi?” ieskanas balss manā galvā. 
Es papurinu galvu. „Laime nav tikai būt blakus cilvēkam, ko mīli,” padomāju, 
„tās būtība ir mīlēt un tikt mīlētam!” 

Kamēr es tik aktīvi diskutēju savā pasaulē, manas domas pārtrauca balss 
realitātē, ka jau vēls un būtu jau jādodas uz mājām. Tik tiešām – vējš sāka pūst 
stiprāk, it kā dzenot mūs abus uz mājām. Mēs kādu gabaliņu nogājām kopā. 
Kad bija jāšķiras, lai katrs dotos uz savu pusi, viņš mani kvēli noskūpstīja, 
spēcīgi apskaudams manu vidukli. Nāsīs iesitās asa alus un tabakas dūmu 
sajaukuma smaka un apstulbināja mani, bet man bija vienalga, jo blakus viņam 

es jutos kā 3 metrus virs zemes. Un atkal manas domas aizvijās vējam līdz...
Ienākusi mājās, sastapu savu mammu ar asarām acīs. Laikam atkal 

sastrīdējušies. Kopdzīvē viņiem vienmēr ir gājis grūti, un vienīgais iemesls, 
kas saturēja abus kopā, biju es – mazs brīnums, kas piedzima drīz pēc vecāku 
kāzām. Tēvam tāpat kā Edgaram patika izklaides un pa kādai reizei arī iedzert 
draugu kompānijā, taču mana māte nebūt negribēja ar to samierināties. 
Zināms, neviens nepiekāpās, un mamma pieņēma smagu lēmumu – viņa 
neaizgāja no mums, nē. Viņa pieņēma šo stāvokli tādu, kāds tas ir, un atdeva 
sevi visu ģimenei. Manā audzināšanā viņa ieguldīja visu dvēseli un pieķērās ar 
visu savu būtību. 

Māte ziedoja sevi ģimenei, un tā darīja Ieva no R. Blaumaņa noveles 
„Laimes klēpī”. Viņa palika uzticīga savai izvēlei un rīcībai, tas ir, apprecēja 
vecu, bet bagātu vīru, taču bija patiesa. 

Manā sapņu pasaulītē tur, otrpus varavīksnes lokam, mammas tēlu 
atspoguļo šī Ieva. Atdot sevi pilnībā kaut kam, no kā gribētos aizbēgt un 
neatgriezties, ir ļoti cēla un ārkārtīgi reta parādība. Mūsdienās ir izvēles 
brīvība, un ir tik viegli pamainīt savas domas, ka nepastāvība ir kļuvusi par 
pašsaprotamu lietu sabiedrībā. Nekad nevar paredzēt, kas notiks rīt vai pēc 
nedēļas, jo cilvēku domas ir tik mainīgas, šaudās turp un šurp, ka, ja viena 
cilvēka pārdzīvojumus varētu aprakstīt uz papīra, tad tam būtu jāizlieto pat 
neliels mežiņš. 

Tāpēc pastāvība ir tik reta un cienījama rakstura īpašība, kuru es cienu 
arī savā mātē. Kad biju maza, atceros vecāku strīdus un mēnešiem ilgstošo 
klusumu. Redzēju mammas pārdzīvojumu un nevēlēšanos pieņemt realitāti. 
Viņas acis vienmēr bija sāpju pilnas, un, raugoties uz durvīm, acīs parādījās 
dīvains mirdzums, it kā prātā šaudījās doma aizbēgt no šīs morālās vardar-
bības, šad tad arī no fiziskās, aizmirst visas pagātnē pieļautās kļūdas un sākt 
visu no jauna.

Taču, kad mātes skatiens pievērsās man, tas uzreiz kļuva citāds. Acīs 
mirgoja nesavtīga mīlestība. Kad viņa lūkojās uz mani, daiļi veidotajās pil-
najās lūpās parādījās smaids. Smaidīju arī es, un starp mums izveidojās tāda kā 
cita pasaule – tikai mums divām. Šo jūtu vadīta, mamma katru reizi pārdomāja 
un palika ģimenē, jo bērnam ir vajadzīgi abi vecāki – tā mēdza teikt tēvs. 

Jāatceras, ka Ieva – R. Blaumaņa noveles „Laimes klēpī” galvenā varone 
– jaunībā apprecēja vecu, bet bagātu vīru, ambīciju un godkāres vadīta. 
Savukārt jau no kāzu dienas viņa sajuta ciešanas, kuras ar laiku pastiprinājās 
vēl vairāk, taču Ieva palika uzticīga savai izvēlei un kopa veco vīru, ziedojot 
sevi saimniecībai, nevis jaunības laimei. Tieši tāpēc mana māte ir tik līdzīga 
šim tēlam, arī atdodoties ģimenei pilnībā, nedomājot par savu sievietes laimi, 
bet bija tikai un vienīgi mātes laime.

Internetā man atnāca vēstule ar piedāvājumu nākamajā vakarā doties uz 
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diskotēku. Es piekritu un sarunātajā laikā un vietā biju klāt, man par izbrīnu, 
satiekot savu mīļoto draugu lokā. „Tas jau nekas,” mierināju sevi. „Kristīnes 
Edgaram arī bija draugi, ar kuriem viņš izklaidējās. Ko tad es viņam uzspiedīšu 
savu viedokli uzreiz.” 

Visa kompānija izklaidējās, dzēra alkoholu un pie reizes arī uzsmēķēja. Mēs 
ar Kristīni bijām vienisprātis, un regulāri atteicos no piedāvājumiem iedzert. 
Es vienkārši stāvēju un vēroju, kāds šis „Edgars” ir īstenībā. Laika gaitā viņš ne 
reizi mani neuzlūdza dejot, bet izdancināja teju katru simpātiskāku meiteni. 
Man sāka šķist, ka jaunietis nav tas, kuru biju iedomājusies savā sapņu pasaulē, 
iztēlojoties, ka sliktie zēni sirdī ir maigi. Izlēmu ar viņu runāt. Divatā.

„Mīļum, man šķiet, tu esi par daudz iedzēris, jādodas uz mājām, es ļoti 
vēlos doties prom.” „Edgara” atbilde mani vienkārši padarīja mēmu: „Nē. Es 
palieku. Neesi jau nemaz tik maza – aizsoļosi pati. Kādēļ tad tu esi jauns un 
dzīvo pasaulē?”

Mana ideālā pasaule tika pamatīgi iedragāta, jo sapratu, cik smagi biju 
maldījusies šajā cilvēkā. Tas nebija tas „Edgars”, kuru es vēlējos. Tas bija 
parasts puisis, tikpat tukšs no iekšpuses, kā no ārpuses. Man gribējās skriet, 
kliegt, raudāt – visu reizē. Bet šis, man tik bijis mīļš zēns, viegli apcirtās uz 
papēža un iesoļoja deju placī bez jebkādu emociju izpausmes. Kristīn, kas 
notiek? Es sāku soļot, tad skriet uz māju pusi, it kā kāds mani rautu uz turieni. 
Kājas joņoja kā negudras, un es skrēju, nejūtot zemi sev zem papēžiem.

Mājās mani gaidīja māte. Šoreiz viņas acīs nebija ierasto skumju – tās 
šaudījās kā negudras. Skatiens brīdināja – kaut kas noticis. Lūpas pavērās un 
izrunāja dažus vārdus. Tētim ir sirdstrieka. Aizvests uz slimnīcu. 

Man radās sajūta, ka apkārt sāka birt stikli, apberot mani no galvas līdz 
kājām. Mana iedomu pasaule kā stikla lode sašķīda mazos gabaliņos, un es ar 
nedzirdamu būkšķi iekritu realitātē. Apkārtne it kā pazaudēja daļu no savām 
krāsām, kuras tai biju piešķīrusi savā iztēlē. Viss kļuva pelēks. Bet tagad tas 
nebija svarīgi. Mēs ar mammu kopā izgājām, iesēdāmies mašīnā un devāmies 
uz slimnīcu. Un mātes acīs es vairs neredzēju ne sāpju, ne nožēlas – tās bija 
dzīvības un reizē rūpju pilnas. Satvēru viņas roku un viegli saspiedu, un viņa 
ieskatījās man acīs un pamāja ar galvu. Mūsu ceļš, apkritis krāsainām lapām, 
aizvijās tālumā, kurp devāmies arī mēs...

Sniegs viegli virpuļo gaisā, maigi noglāstot zemi ar savām sniegpārslām. 
Sals liegi kož vaigos un padara tos iesārtus. Rokas slēpjas dūraiņos. Ir silta 
ziemas diena, un mēs ar draugiem nesam eglīti uz manām mājām.

Ir pagājuši divi mēneši, un pa šo laiku mūsu ģimenē notika dažas pārmaiņas. 
Kamēr tētis atveseļojās, māte, kā Ieva no manas kādreizējās iedomu pasaules, 
kopa viņu, un drīz vien tētiņš bija vesels. Tēvs paskatījās uz savu sievu no 
jauna un iemīlējās ar vēl lielāku kaisli un bijību. Lai izpirktu savu vainu par 
nelaimīgi nodzīvotiem gadiem, viņš lūdza piedošanu un sirsnīgi noskūpstīja 

māti, šoreiz pašam bija asaras acīs. Tētis centās darīt visu, lai iegūtu viņas 
mīlestību un padarītu laimīgu. Un ātri vien mammas acis arī sāka spīdēt nevis 
no asarām, bet gan no prieka un miera sajūtas, ka nu viss būs labi. 

Savu „Edgaru” es izlēmu atlaist brīvībā. Pats viņš gan mēģināja salabt un 
atvainoties, bet kāda salabšana līdzēs, ja divi cilvēki pēkšņi kļūst sveši. Jā, 
Kristīne savam mīļotajam piedeva un piekrita pieņemt viņu tādu, kāds ir. Bet 
es negribu būt dzērāja meitene un staignā atkarību purva bridēja!

Mēs iegājām mājās. Tēvs zvilnēja uz dīvāna un lasīja avīzi, bet māte sēdēja 
mīkstajā krēslā un adīja mazus dūrainīšus. Draugi ienesa eglīti un devās 
savās gaitās, bet es ienācu pēdējā. Rokās man bija baltu rožu pušķis. Vecāki 
pasmaidīja, notverot manu skatienu.

„Vairs nekādu iedomu draugu, Kristīn?” 
Es piegāju pie mātes, noskūpstīju tās pieri. „Tagad tev ir laimes klēpis,” 

noteicu un ieliku baltās maija rozes viņai klēpī, maigi noglāstot vēderu, kurā 
jau aug mazā laimīte.

 

 Marija dudareva,
 Rēzeknes 5. vidusskola,
 skolotāja Dzintra Circāne.

atzinību ieguvēji

patiesais ir uzrakstīts  
ar sāpēM

Es nevaru teikt, ka visu dzīvi esmu mīlējusi literatūru. Man literatūra un 
lasīšana vienmēr ir licies kā darbs vai process, ko cilvēks dara, ja nav, ar ko 
parunāt, vai nav drauga pleca, uz kā atbalstīties. Nenoliedzami tas ir arī dzīves 
izpratnes veids.

Kad gāju sākumskolā, daudz lasīju. No sākuma tās bija bērnu grāmatas, pēc 
tam fantastika. Pamatskolas laiks man nav bijis sevišķi viegls. Es biju tā „pelēkā 
pele”, kuru klasesbiedri „apceļ”, jo viņa nespēj iederēties savu vienaudžu 
vidū. Bieži vien savu glābiņu, draugus meklēju grāmatās. Biju izlasījusi visas 
interesantākās grāmatas centrālajā bibliotēkā. Un pēkšņi radās sajūta: „Vairs 
nav nekā jauna, kāpēc gan man turpināt lasīt?”

Kad sākās pusaudžu gadi, parādījās citas intereses, cits viedoklis par 
apkārtējām lietām un parādībām, pirmie uzticamie draugi. Taču radās 
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arī slinkums, starp grāmatām nespēju atrast tādas, kas mani interesētu. 
Uzplaiksnīja doma – kāpēc lasīt, ja var noskatīties filmas. Šajā laikā krustmāte 
bija tā, kas centās mani ieinteresēt literatūras klasikā, bet viņa man piedāvāja 
tikai angļu grāmatas, kas tajā laikā man bija pārāk grūti saprotamas. Tāds 
bija, piemēram, Č. Dikensa romāns „Lielās cerības”. Ar šodienas lasītājas 
pieredzi tajā saskatu sev nozīmīgas atziņas, taču pusaudža gados, manuprāt, 
domubiedri jāmeklē citās grāmatās.

Šodien, kad man ir astoņpadsmit gadi, es varu par sevi teikt: „Esmu 
dzīvespriecīga.” Taču sirds dziļumos ir kāds slogs. „Pelēkā pele” tur ir tikai 
aizmigusi. Dažiem var šķist: „Ko tad tāda jauna meitene saprot no dzīves? 
Viņa ir tikai bērns.” Bet nekad nevajag novērtēt bērnus par zemu. Tā ir katra 
pieaugušā kļūda. Ar tādām lietām, ko esmu vērojusi no malas vai reizēm pat 
piedzīvojusi, ir grūti nepieaugt ātri. 

Šobrīd mācos vidusskolā divpadsmitajā klasē. Atceros 10. klasi: brīvība, 
jauni paziņas, beidzot iespēja izcelties, ballītes... līdz brīdim, kad literatūras 
stundā parādījās Rūdolfs Blaumanis. Jā, tas varētu šķist mazliet banāli. Taču, 
lasot viņa noveles, es it kā pazudu laikā. Saskatīju tik daudz līdzību. Šie darbi 
mani saistīja tik ļoti, ka lika uz brīdi apstāties un padomāt, vai mans izvēlētais 
ceļš ir pareizs. Kad pirmo reizi iepazinu Rūdolfa Blaumaņa darbus, nespēju 
nepamanīt, cik tuvi patiesībā man tie ir. Rakstnieka literāro darbu varoņi liek 
man domāt. Tie ne vienmēr ir mani domubiedri, taču viņi aicina vērtēt un 
analizēt gan savu, gan līdzcilvēku rīcību.

Visvairāk mani aizkustināja novele „Purva bridējs”. Lai arī cik skumji tas 
būtu, novele patiesībā ir par manu ģimeni. Tas ir slogs, kas ir manā sirdī. Varbūt 
tā dēļ es bērnībā un pusaudžu gados biju tik noslēgta. Kopš mazām dienām 
savu tēvu atceros kā cilvēku, uz kuru nevar paļauties, bet nevar arī nemīlēt. 
Mēs katrs, kas esam lasījuši šo noveli, zinām, kāds bija Edgars. Taču ne visi 
spēj iedomāties, kā tas ir, kad ikdienā tev ar šādu cilvēku ir jāsadzīvo. Par laimi 
vai nelaimi, es to zinu. Esmu uzaugusi, vērojot, kā cilvēks nespēj atteikties no 
alkohola, tādējādi sevi pazudinot. Uzskatu, ka nav pietiekami liela iemesla, kas 
atļautu tā rīkoties. Jo cilvēks jau nepazudina tikai sevi. Viņš līdzi paņem tos, 
kuri šo cilvēku mīl. Esmu vērojusi nebeidzamo cīņu, ko mēģināja izcīnīt mana 
mamma, cenšoties tētim rādīt citu dzīves ceļu. Es to atcerējos, kad lasīju 
Edgara vārdus: „Jums jau taisnība, bet... neviens manis atkal neuzvedīs uz ceļa 
kā tu vien. Kad citi par mani runā, tad man dusmas vien nāk (..) Kas viņiem gar 
mani par daļu! Lai slauka vien katrs savu durvju priekšu!... Tikai kad tu ko saki, 
tad man tā liekas: tam tā vajag būt. Zināms... darīt pēc taviem vārdiem... tas nu 
līdz šim tā ir gājis... Kā jau sacīju... es domāju... Bet, kad būsim saprecējušies, 
tad viss grozīsies. Tad es zināšu, priekš kā man katra kapeika jātaupa; un cits 
viss – un visa klenderēšana un vazāšanās uzreiz būs beigta. Nāksi pie manis?” 
Kristīne Edgara teiktajam noticēja.

Taču es zinu, ka cilvēks spēj mainīties tikai tad, ja pats to vēlas. Kā var 
aizliegt iedzert, ja kāds šajā procesā saskata savu laimi? Kā var aizliegt 
izklaidēties, ja tas jau ir kļuvis par dzīves veidu? Šādiem cilvēkiem aizliegums 
nepastāv. Ja aiztaisīsi durvis, viņi atradīs logu, pa kuru izlēkt. Tāpēc es 
Kristīnes izvēli neatbalstu. 

Tiek uzskatīts, ka Kristīne ir sievietes ideāls. Sākumā man arī tā šķita, 
jo tikpat labi es to varētu attiecināt uz savu mammu. Gādīga, cītīga, čakla, 
skaista, gudra – šajās īpašībās vēlētos līdzināties mammai. Protams, kura 
gan negribētu tāda būt, bet… Nevajag aizmirst to, ka, apprecot Edgaru, šajā 
trauslajā, maigajā sievietē ar laiku parādās arī skumjas, norūpējies skatiens, 
asaras, samierināšanās ar savu izvēli. Kristīnē nav tikai tās labākās īpašības. 
Sākumā jā, bet kas notiek pēc tam? Vai jūs, sievietes, uzskatāt, ka tā ir ideāla 
sieviete? Vai tas ir jūsu etalons? Daudzi apgalvo, ka ideāla sieviete ir tā, kas 
cieš un neizrāda nekādas pretenzijas, un samierinās ar visu. Ja man šodien 
to liktu izvēlēties, es bēgtu prom, ko kājas nes. Kristīne noteikti nav ideālā 
sieviete. Varbūt esmu mazliet savtīga, bet noteikti neziedotu sevi un savu 
dzīvi cilvēkam, kurš to nenovērtē, un nepazudinātu sevi „asaru ielejā”. 

Manuprāt, noveles „Purva bridējs” morāle daudzas sievietes ir padarījusi 
aklas. Viņas domā, ka būs tās īstās un vienīgās, kas spēs mainīt šo „pazudušo” 
cilvēku, ka dzīvos laimīgi, lai arī kāds būtu vīrs, ka neievēros viņa trūkumus, 
jo tā taču ir mīlestība. Tā ir tik skaista. Man to visu gribas nicināt, nosodīt. Kā 
trešā persona, kas vēro no malas, reizēm nesaprotu, kāpēc šāds posts sev ir 
jānodara. Es nespēju pilnībā salīdzināt Kristīni ar savu mammu, jo savu māti 
vērtēju augstāk. Nevaru nosodīt vai piekrist viņas lēmumam, jo esmu meita. 
Un, kā vecāki vienmēr stāvēs un kritīs par saviem bērniem, tā bērni mīlēs savus 
vecākus. Tāds ir šis apburtais loks. Tāpēc Kristīne nav mana domubiedre, taču 
viņa mani mudina domāt par to, kādu veidot nākotnē savu ģimeni. 

Uzskatu, ka ikvienai mūsu darbībai ir kāds iemesls. Tam nav jābūt 
impulsīvam un mirkļa vadītam. Tas var slēpties arī pagātnē. Tā es skaidroju sava 
tēva rīcību. Nevar atrast pilnīgu attaisnojumu alkoholismam, bet var mēģināt 
meklēt tā saknes, tā rašanās iemeslu. Arī tēvam ģimene nav bijusi ideāla. 
Vecāki šķīrušies, jo arī viņa tēvs bijis alkoholiķis. Māte nomirusi, kad viņš bijis 
pusaudzis, audzis stingras vecmammas uzraudzībā. Arī tēva pagātne, liekas, 
ir cieši saistīta ar Blaumaņa darbiem. Viņa dzīvē ir daudz paaudžu konfliktu, 
jo nav viegli tikt uzaudzinātam vecmāmiņas apgādē. Mana tēta tagadējais 
dzīvesveids nāk prātā, kad lasu lugu „Pazudušais dēls”. Tāpat kā Krustiņš, viņš 
bērnībā ticis lutināts, iespējams, tāpēc nav iemācījies uzņemties atbildību par 
savu rīcību un vēlāk arī ģimeni. Taču es ticu labajam cilvēkā, arī tam, ka tētis 
(atšķirībā no Krustiņa) spēs mainīties un uzveikt pats sevi.

Man prātā bieži vien nāk arī Rūdolfa Blaumaņa novele „Salna pavasarī”. 
Varbūt ne tāpēc, ka tas ir stāsts par nelaimīgu mīlestību un naudas izvēli, bet 
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gan tāpēc, ka galveno varoni sauc Liene. Lai cik jocīgi tas būtu, arī mani sauc 
Liene. Daudzi var rakstīt par to, cik negodīgs ir meitenes lēmums apprecēt 
bagātu vīru, lai būtu nodrošināts labs sabiedriskais stāvoklis, nevis apprecēt 
to mīlestības dēļ. Un es atzīstos. Pirms kāda laika arī tā domāju. Jāatceras gan, 
ka Lienei šis piedāvājums tika dots 19. gadsimtā, bet es esmu 21. gadsimta 
jauniete. Liene izvēlējās nodrošinātu nākotni, jo nebija viegli no nabadzīgas 
zemnieku meitenes kļūt par bagātu kundzi. Tajos laikos „izsisties” sabiedrībā 
bija gandrīz neiespējami, tāpēc saprotu viņu, jo šādas iespējas dzīvē negadās 
divreiz. Lienei nebija viegli atteikties no Andra mīlestības. Mālnieks taču bija 
vecs un neglīts. Jādomā arī par sabiedrības nosodījumu. Tas bija laiks, kad 
aprēķina laulības uztvēra ar nosodījumu, arī šodien tā ir, bet tam nepiešķir tik 
lielu uzmanību. 

Man Lienes izvēle kādreiz šķita pareiza. Iespējams, tā ir dzīves pieredze, 
kas arī man lika tiekties uz mērķi, censties sasniegt materiālo labklājību, jo tik 
ļoti negribējās piedzīvot savu vecāku likteni. Man likās, ka tā būtu ideāla dzīve. 
Atrast kādu, kas par mani parūpēsies gan emocionāli, lai es būtu apmierināta, 
kā arī fiziski, lai man un bērniem nekā netrūktu. 

Arī mūsdienās vēl joprojām ir daudz meiteņu, kas izvēlas šādu dzīvi. 
Mainījies ir tikai sabiedrības stāvoklis un tās domas. Tik daudzi runā par to, 
ka nauda neglābj cilvēku, ka mīlestība ir galvenais. Arī Blaumanis raksta par 
šo tematu, bet es tam neticēju, nevarēju pieņemt līdz brīdim, kad es vīlos. Kā 
saka, pirmā mīlestība ir tā sāpīgākā, un es tam piekrītu. Satiku cilvēku, kas 
bija pārticīgs, kuram patika nedaudz uzdzīvot, un savas muļķības un kļūdas 
pēc viņam uzticēju savu sirdi. Tas bija mans dzīves lielākais un muļķīgākais 
lēmums. Tiešām domāju, ka esmu mācījusies un guvusi pieredzi, bet cilvēks 
patiesi mācās tikai tad, kad to ir izjutis „uz savas ādas”. Kopš tā laika vairs 
nesapņoju par naudu, pat nesapņoju par mīlestību. Izmantojot manu labsirdīgo 
sirdi un izvēloties savu mantu un uzdzīvi pirmajā vietā, šis cilvēks manī kaut 
ko salauza. Es it kā noslēdzos no visa un sapratu, cik smagi patiesībā bija 
Andram, kad Liene aizgāja pie Mālnieka. 

Lai arī tas skan skumji, bet es pat teiktu, ka vairs neticu mīlestībai. Sauciet 
to par cinismu, sauciet mani par negatīvu cilvēku, bet es neticu mīlestībai. 
Mūsdienās vārds „mīlestība” nenozīmē to pašu, ko tas nozīmēja Rūdolfam 
Blaumanim. Par tādu mīlestību mēs varam lasīt tikai grāmatās. Taču atrodas 
vēl retais, kas izprot šī vārda nozīmi. Mūsdienās lielākoties šis vārds asociējas 
ar seksu, skandāliem, greizsirdību, krāpšanu un mirkļa laimi.

Man galvenais ir laime, kas ļauj justies brīvai, kad cilvēki, esot kopā, var 
neizlikties, kad var paļauties uz otru, tā ir laime, un man ar to pietiek. Lai gan 
šobrīd manā dzīvē ir ienācis cilvēks, kas ir strādīgs, čakls, mīlošs, pietiekami 
turīgs, man vienmēr prātā būs mirklis, kad mājās guļ tēvs, no kura jūtama 
spirta smaka, mātes asaras, kad liekas, ka ļaunāk vairs nevar būt, bet reizē 

arī smaids, jo turpat taču esam mēs – viņas bērni. Es mēģinu šos melnos 
posmus izdzēst no prāta, bet tā ir kā klusa slimība, kas guļ. Te tā uzplaiksnī, 
te atkal zūd. Es zinu, ka katram cilvēkam dzīvē ir savi melnie posmi. Kādam 
mana dzīve varbūt neliktos tik smaga, jo kas gan ir neliela „Purva bridēja” vai 
„Pazudušā dēla” atainojums. Ne es esmu pirmā, kas ar to saskaras, ne pēdējā. 
Bet man tā ir vesela traģēdija, jo šaubos, ka spēšu veidot normālas attiecības. 

Vismazāk man ir vajadzīga žēlastība, tāpēc ka bieži vien tā ir viltota. Jo 
tikai tie, kas ir gājuši cauri kaut kam līdzīgam, spēj saprast, kāds ir šis slogs un 
ciešanas. Savus stāstus Blaumanis ir rakstījis, vērojot citu cilvēku dzīves, bet 
manī rodas ziņkāre. Runā, ka Blaumanis savus tēlus ir aizguvis no patiesām 
dzīves situācijām, bet viņam tas ir izdevies tik spilgti, ka gribot negribot ir 
jābrīnās, vai viņš pats nav piedzīvojis šīs mīlestības sāpes.

Manuprāt, viss labais, kas tiek uzrakstīts, ir tas, kas ticis rakstīts caur 
sāpēm. Jo tikai tad cilvēks patiesi atklāj savas emocijas un pārdzīvojumus un 
saprot, kas ir labs un no kā vajadzētu izvairīties. Un es droši varu teikt, ka 
Rūdolfa Blaumaņa literāro darbu varoņi ir mani domubiedri.

  liene ģērMane,
  Ogres Valsts ģimnāzija.

r. blauMaņa darbu varoņi –  
Mani padoMdevēji

Atkal viens rudens kā krāsu burvis un lietus vīrs ar vēja elpu staigā pa 
mūsu ciematu. Saulaino dienu šoruden nav pārāk daudz, un es tad dodos 
vērot pārmaiņas dabā un arī pārdomāt par šo laiku manā dzīvē. Tā nu kādā 
saulainā rudens dienā nolēmu iziet pastaigāties. Redzēju – aizlido dzērves. 
Man šķita, ka tās uz saviem spārniem aiznes ne tikai vasaru, bet arī manu 
bērnību. Parasti, kad eju ārā, aicinu savus draugus, bet šoreiz man gribējās 
būt vienai.

Ejot pa pagalmu, likās, ka pretī nāk Rūdolfs Blaumanis. Rakstnieks 
rudeņos, staigājot pa gleznainajiem „Braku” pakalniem, droši vien iztēlē 
bija saticis ne vienu vien savu darbu varoni. Varbūt arī man tas var izdoties? 
Atskatījos atpakaļ, bet neviena vairs nebija. Gāju tālāk. Pēkšņi ieraudzīju 
Kārlēnu. Es nodomāju, ka maldos, bet, ejot garām, Kārlēns satvēra manu 



106 107

roku. Viņš apstājās un ielūkojās man acīs, un teica: „Sveika, Diāna!” Domāju, 
ka to visu sapņoju, tāpēc mēģināju sev iekniebt rokā, bet nekas nenotika, es 
nepamodos. Man nekas cits neatlika, kā tikai viņam pajautāt: „Vai mēs esam 
pazīstami?” Kārlēns uz mani dīvaini paskatījās un tad noteica: „Hei, vai tad tu 
mani nepazini? Es esmu Kārlēns no R. Blaumaņa noveles „Nāves ēnā”.” „Upss! 
Piedod – neatpazinu!” priecīgi iesaucos. „Tev tomēr laimējās izglābties! Kā tev 
klājas? Vai tavā dzīvē ir kaut kas mainījies?”

Kārlēns uz mani ar smaidu sejā paskatījās un atbildēja: „Man klājas labi, 
tikai brīžiem ir skumīgi, nav, ar ko parunāt! Tā ir sajūta, ka nevienam neesi 
vajadzīgs! Domāju par Birkenbaumu. Kādas bija viņa jūtas pret mani?” „Ak, 
saprotu tevi, Kārlēn! Esmu pati to izjutusi. Es bieži pavadu laiku vienatnē, 
pārdomāju dzīvi!”

Sajutu, ka Kārlēns mani kaut kur gribēja vest, bet pēkšņi viņš atlaida 
manu roku un sāka skatīties tālumā. Īsti neizpratu, kas notiek, un jautāju 
viņam: „Kārlēn, par ko tu domā?” Viņš paskatījās uz mani un tad noteica: 
„Ak, Diāna, manās atmiņās atausa gadījums, kad atrados uz ledus gabala!” 
Nekā nenoteicu, bet ar skumīgu seju uz viņu paskatījos, bet Kārlēns uz mani 
palūkojās ar smaidu. Nobrīnījos un domāju, par ko viņš smaida, bet tad 
ieraudzīju, ka mums pretī nāk Birkenbaums. Piegājis pie mums, viņš sākumā 
paspieda Kārlēnam roku, bet pēc tam uzsmaidīja un sasveicinājās ar mani, 
noskūpstot manu roku. Birkenbaums bija ļoti laipns pret mums ar Kārlēnu. 
Viņš bija citāds nekā novelē „Nāves ēnā”.

Paskatījos uz viņu un jautāju: „Ko tu atceries par notikumiem uz atlūzušā 
ledus gabala? Par ko tev jādomā tagad, to atceroties?” Birkenbaums ilgi domāja 
un tad atbildēja: „Toreiz es, savas dzīvības instinkts vadīts, pret Kārlēnu kļuvu 
nodevējs! Vajadzēja man viņam atdot to lozi! Toreiz tikai domāju par savu 
dzīvi, par siltajām mājām, bet ne par citiem. Kā man tagad gribētos atgriezties 
pagātnē un visu mainīt, bet tas nav iespējams!” „Ak, Birkenbaum! Kāpēc tad tu 
uzreiz tā nedarīji?” Taču nosodīt nevienu es nespēju. Jā, arī manā dzīvē bieži 
notiek pārpratumi. Dažreiz liekas, ka kaut ko nepareizi daru, un brīžiem nākas 
to nožēlot. Mūsdienās daudzi cilvēki neapdomīgi rīkojas. Ir tādi, kas pēc tam 
visu nožēlo, bet daudzi turpina darīt to pašu ko sākumā – kā izdevīgāk pašam. 
Birkenbaums pēc notikuma guva dzīves gudrību: „Mēs katrs mācāmies no 
savām kļūdām.” Ar savu iekšējo cīņu būt godprātīgam un drosmīgam man 
Birkenbaums ir tuvs, un tāpēc viņā saskatu savu domubiedru. 

Man kļuva Birkenbauma žēl, gribēju viņam kaut ko pateikt, kad pēkšņi 
kaut kur tālumā atskanēja dīvainas skaņas. Sadzirdēju tālu mežos ieskanamies 
taurēšanu. Mēs ar Kārlēnu un Birkenbaumu īsti nesapratām, kas ir taurētājs, 
tāpēc gājām uz to pusi, no kurienes nāca taures skaņas. Ejot garām vienai 
eglei, ieraudzīju, ka tajā kaut kas sakustas. Nepaspēju pateikt ne vārda, kad 
no egles galotnes nolēca Tālavas taurētājs, izsacīdams vārdus: „Mans zelts ir 

mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods!/ Kas postīdams viņu šausta,/ Uz pekli, 
lai rauj to jods.” Viņš sāka ar spēku pūst tauri, ka pat putni nobijušies aizlidoja 
katrs uz savu pusi. Taurētājs pārstāja pūst tauri un paskatījās uz mums ar 
Kārlēnu un Birkenbaumu. Piegāju pie viņa un sniedzu roku, lai sasveicinātos, 
viņš smaidīdams sarokojās gan ar mani, gan Kārlēnu un Birkenbaumu. 
Taurētājs palūkojās uz mani un jautāja, vai es esmu patriotisks cilvēks. Jutos 
saviļņota, ka varonis man bija parādījis šādu godu un uzrunājis. Atbildēju 
viņam: „Jā, es mīlu Latviju. Tā ir mana zeme, bet man kaut kā pietrūkst. 
Varbūt cilvēku sirsnības? Latvija ir daudz cietusi, daudz zaudējusi, bet es ticu, 
ka tā ir plaukstoša zeme. Latvieši nekad nepadodas, viņi turpina attīstīt savu 
zemi. Uzskatu, ka tiem, kas jūtas Latvijai piederīgi, ir jācīnās par mūsu zemes 
attīstību nākotnē.” Bet tev man ir jautājums: „Kādas bija sajūtas, kad tajā vakarā 
dzimtenē iebruka svešie ļaudis?” Taurētājs paskatījās uz tauri un noteica: „Tai 
mirklī, kad svešie ļaudis skandināja savus ieročus, es patiesi nobijos, nezināju, 
ko darīt. Paņēmu tauri un sāku pūst ar visu spēku. Gribēju glābt savu tautu, 
jo tas ir mans zelts!”

Taurētājs runāja ilgi, un mēs visi viņā ieklausījāmies. Pēc tam, kad 
Taurētājs savu stāstu bija beidzis, mēs ar Kārlēnu un Birkenbaumu cits citam 
sākām jautāt: „Vai tiešām dārgāks par zeltu mums ir Tēvzemes gods? Cik dziļi 
sirdī esam slēguši šo brīnišķo zemi? Vai nav tā, ka tikai skaistos vārdos spējam 
izteikt Tēvzemes mīlestību?” Tad Taurētājs, kā ausmas segā tērpies, devās uz 
Tālavas siliem, lai vienmēr sargātu savu mīļo zemi un arī mums to mudinātu 
darīt. Šajā mirklī sapratu: „Tālavas taurētājs ir mans domubiedrs gan manās 
dienišķajās gaitās, gan tad, kad būtu jāaizstāv vissvētākais – Latvija.” 

Tad mēs ar Kārlēnu un Birkenbaumu bijām nonākuši pie kādas skaisti 
iekoptas lauku sētas, kurai pietrūka īsta zaļuma un koku rotas. Stalti 
noaugušie oši nevarīgi gulēja lielās, skumjās grēdās. „Tie taču „Indrāni”!” 
mēs reizē iesaucāmies. Pēkšņi no mājām izskrēja viena meitene un kliedza: 
„Pagaidiet! Pagaidiet!” Es pazinu Zelmiņu no lugas „Indrāni”. Mēs apstājāmies, 
un viņa pieskrēja pie mums, sasveicinājās. Viņa skatījās manī, mēģināja savā 
sirds siltumā uzsmaidīt, bet meitenes acīs sariesās asaras. Viņa jautāja: „Vai tu 
esi Diāna?” Es viņai atbildēju: „Jā, es esmu Diāna! Vai tu esi tā pati Zelmiņa no 
„Indrāniem”?” Zelmiņa atbildēja: „Jā. Ak, Diāna, tu pat nevari iedomāties, cik 
sirdī smagi. Man tik ļoti žēl savu saimnieku, ka viņiem tādas sāpes sagādāja dēls 
Edvarts un viņa sieva. Es gaidu, ka viņi apdomāsies un mēģinās lielajai plaisai 
attiecībās ar Indrānu tēvu un māti tikt pāri. Ceru, ka Edvarta un Ievas sirds 
iežēlosies par vecākiem.” Klausījos viņas stāstā un noteicu: „Dzīvē vienmēr ir 
cilvēki, kuri dara kādam sliktu. Man, piemēram, ir grūti iejusties sava kursa 
kolektīvā. Man brīžiem gribas saritināties kamolā un nerādīties cilvēkiem 
acīs. Starp ļaunajiem cilvēkiem ir arī sirsnīgie, vienmēr atradīsies tādi, kuri 
atbalstīs, mīlēs un palīdzēs. Tiem, kuri kādam dara ļaunu, dzīvē laikam pašiem 
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ir daudz pāri darīts, un viņi savas sāpes pārvērš bravūrīgā izsmieklā. Par maz 
mīlestības viņi saņēmuši, tāpēc dvēselēs nav labo jūtu!” Tad Zelmiņa atkārtoja 
Indrānu tēva vārdus: „Bet nu es tomēr vēl drusciņ dzīvošu caur to labu, ko 
esmu tev mācījis.” Šķiroties domāju par Indrānu tēvu: „Varbūt viņam Edvartu 
vajadzēja audzināt ar lielāku mīlestību, lai dēla sirdī rastos patiesa mīlestība 
pret vecākiem, viņu mūža svētumiem?” Ejot par to runājāmies ar Kārlēnu un 
Birkenbaumu. Daudzus sarežģītus jautājumus uzdod dzīve, un ir labi, ja esi 
saticis cilvēkus, ar kuriem vari to pārrunāt.

Turpinot ceļu, ieraudzījām, ka mums pretī nāk Kristīne un Edgars. Viņi 
piegāja pie mums un sasveicinājās. Kristīne man jautāja: „Kā tev, Diāna, klājas? 
Vai tu jau esi atradusi savu laimi?” Smaidot atbildēju: „Laimi neviens nemeklē, 
viņa pati pie tevis atnāk. Savu laimi ir jāgaida ar pacietību. Es varu godīgi 
pateikt, ka laime pie manis ir atnākusi. Bet saki, Kristīne, vai jūties laimīga?” 
Viņa sākumā vilcinājās, tad atbildēja: „Jā, jūtos laimīga. Protams, man sākumā 
bija grūti pierast pie tā, ka Edgars bieži ir tik mainīgs, ka viņu kaut kas vēl 
vilina bīstamajā „purvā”. Taču mums pieder mīlestība, un mēs abi cenšamies to 
nosargāt no „pasaules asajiem vējiem”.” Es klausījos viņas stāstā ar aizrautību, 
tāpat kā Kārlēns un Birkenbaums, pat nebijām pamanījuši, ka jau ir satumsis. 

Izrādās, arī Tālavas taurētājs bija tepat, jo viņš nekad neatstāj savus 
draugus un domubiedrus. Sacīju, ka man jāiet uz mājām, jo ir vēls. Bija grūti 
no viņiem atvadīties. Šķiroties katrs man pateica vienu vēlējumu. Kārlēns 
sacīja, lai es esmu stipra un nekad dzīvē nepadodos nespēkam. Birkenbaums 
vēlēja vairīties no kļūdām, kuras grūti vērst par labu. Taurētājs novēlēja mīlēt 
dzimteni. Kristīne ar Edgaru mīļi vēlēja sargāt savu laimi, neizlaist to no rokām. 
Tad visi sapratām, ka šīs sarunas mēs varēsim turpināt, Rūdolfa Blaumaņa 
grāmatu lappusēs meklējot sirds un domu pērles, ko izcilais rakstnieks dāvina 
visiem, kuri vēlas tās atrast.

Dzīve gaida ar laimes stundām un arī izaicinājumiem. Brīnišķīgi ir tas, ka 
grūtos brīžos var lūgt padomu mīļiem cilvēkiem un arī maniem domubiedriem 
grāmatās, īpaši Rūdolfa Blaumaņa literāro darbu varoņiem.

  diāna kurloviča,
  Jēkabpils Agrobiznesa koledža,
  skolotāja Skaidra Putniņa.

Mani doMubiedri  
un to pretstati

Katrs cilvēks daudzos literatūras darbos var atrast savus līdziniekus, 
domubiedrus, tāpat arī tēlus, kas viņam nepatīk, par kuriem negribas lasīt 
un kuriem negribētos nekad līdzināties. Rūdolfa Blaumaņa darbos varoņi ir 
ļoti dažādi un atšķirīgi. Viņa darbi noteikti uzrunā tūkstošiem lasītāju, varbūt 
pat miljoniem, jo viņa grāmatas tika tulkotas arī citās valodās. Manuprāt, R. 
Blaumaņa noveles uzrunā lasītājus kā pirms apmēram simts gadiem, tā arī 
mūsdienās, jo, lai gan laiki ir mainījušies, tomēr darbu, īpaši noveļu tematika 
ir palikusi aktuāla. Tēlu rakstura iezīmes ir arī mūsdienu cilvēkiem, tieši tāpēc 
katrs lasītājs kādā no tēliem vismaz daļēji var saskatīt sevi. 

Lasot R. Blaumaņa noveles „Raudupiete” un „Salna pavasarī”, negatīvi tēli 
likās Raudupiete un Liene. Bet mans domubiedrs ir Kārlis. Savukārt novelē 
„Indrāni” nesaistīja Edvarts. Pēc tautības esmu krieviete un vairāk lasu krievu 
literatūru. Šī novele man atgādināja krievu rakstnieka I. Turgeņeva romānu 
„Tēvi un bērni”. Šajos divos darbos redzu līdzīgus tēlus, kā arī problēmas – 
attiecības starp vecās un jaunās paaudzes cilvēkiem.

Smagi bija lasīt noveli „Raudupiete”, jo esmu divu bērnu māte un nekad 
nebūs pieņemama Raudupietes attieksme un rīcība pret savu dēlu. Mans 
domubiedrs ir Kārlis. Viņš Matīsiņu mīlēja kā paša dēlu, rūpējās, kad nomira 
vecais Raudups. Bet vienā brīdī viņš izraisīja negatīvu attieksmi pret sevi – kad 
pateica Raudupietei, ka Matīsiņa dēļ neies par viņas vīru. No vienas puses, var 
teikt, ka Kārlis ir gļēvulis, bet, no otras, viņš negribēja būt ar nemīlēto sievieti. 
Puisis rīkojās pareizi, kad, piedzimstot dēlam, ar sievu to nosauca viņu par 
Matīsiņu, vēloties, lai Raudupietes dēla dvēsele būtu mierīga tajā pasaulē. Šajā 
brīdī pievēru acis uz Kārļa „nepareizo soli”. Es kā Kārlis varētu mīlēt ne tikai 
savus bērnus, bet arī cita, ja redzētu, ka viņi ir vientuļi, ja ikdienā būtu kopā. 
Kas var būt vēl skaistāks un jaukāks šajā dzīvē, ja ne bērni?

Mani ļoti izbrīnīja Raudupietes uzvedība. Kā divu bērnu mamma nekad 
nevarētu pateikt, ka mani bērni ir kropļi vai ka es gribu, lai viņi nomirtu. Ja 
manam bērnam notiktu nelaime, piemēram, mana meita sāktu slīkt, es viņu 
glābtu, bet nedarītu kā Raudupiete. Sieviete izdarīja tā, ka ar viņas palīdzību, 
nevēlēšanos glābt dēls noslīka. Nesaprotu tādas sievietes kā Raudupiete. Vai 
bērns ir vainīgs, ka vīrietis atteica? Var atrast citu, kurš pieņemtu gan sievieti, 
gan viņas bērnu. Neatbalstu tādas, kurām personīgā laime, nevis bērni ir 
pirmajā vietā. Mūsdienās ir arī tādas problēmas, jo mātes, lai nokārtotu savu 
dzīvi, attiecības ar vīriešiem, aizmirst par saviem bērniem, atdot audzināt 
vecvecākiem vai vienkārši atstāj Baby Box. Tieši tāpēc Raudupiete nekad 
nebūs mans domubiedrs savas uzvedības un rīcības dēļ. 
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Kārlis man ir tuvs ne tikai ar savu mīlestību un sirsnību pret bērniem, bet 
arī ar godīgumu un strādīgumu. Ja neņem vērā to brīdi, kad viņš Raudupietei 
sameloja, uzskatu, ka puisis ir ļoti godīgs cilvēks. Patika viņa strādīgums. Es 
ilgus gadus strādāju, lai nodrošinātu sevi ar visu vajadzīgo, lai nebūtu atkarīga 
ne no viena. Arī tagad, kad esmu atsākusi mācīties pēc vairākiem pārtraukuma 
gadiem, kad man ir ģimene, strādājošs vīrs, es tomēr piestrādāju, lai būtu 
lieka naudiņa, ko varētu iztērēt, nopērkot kaut ko meitiņām vai ieguldot to 
ģimenes vajadzībām. 

Naudai ir nozīme, bet ne tik liela, lai cilvēki kļūtu par mantkārīgiem. Tā ir 
liela problēma joprojām. Mantkārība piemīt gan Raudupietei, gan Lienei no 
noveles „Salna pavasarī”. Viena bija veca, bagāta vīra sieva, bet otra gribēja par 
tādu kļūt. Protams, šīs sievietes var arī saprast, jo dzīvot visu mūžu kalpu kārtā 
vai tomēr kļūt par saimnieci, par citu kalpu pavēlnieci, ir liela atšķirība. Jā, ir 
labi, kad vecais vīrs atstāj mantojumu un visu naudu, lai nedomātu par ikdienas 
iztiku, tomēr – kur paliek jūtas. Lieni es varu nosaukt par sava domubiedra 
pretstatu. Liene jau pati nemanīja, kā piekrita precēties ar Mālnieku, cik ļoti 
viņā uzvarēja mantkārība. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kuriem galvenā 
vērtība ir nauda. Man svarīgākas ir jūtas, mīlestība un dvēseliskas vērtības, 
un vēl ģimenes labklājība. Tā kā es esmu cilvēks, kuram galvenais ir ģimene, 
dvēseliskās vērtības, nevis nauda, bagātība, tad par saviem domubiedriem varu 
nosaukt R. Blaumaņa lugas „Indrāni” tēlus – vecos Indrānus un I. Turģeņeva 
romāna „Tēvi un bērni” tēlu – Bazarovu.

Lugā vecajiem Indrāniem galvenais dzīvē bija ģimenes vērtības, bet dēlam 
Edvartam – nauda. Neskatoties uz tēva lūgumu Edvartam necirst kokus 
pie mājām, tāpēc ka tas ir viņa lepnums, Edvarts izdarīja tā, kā viņš grib un 
bija ieplānojis, jo gribēja saimniekot pēc jauniem principiem, kam līdzās ir 
skopums, cietsirdīga attieksme pret citiem strādniekiem, pat pārstrādāšanās. 
Man ģimenes tradīcijas ir pirmajā vietā. Mēs katras otrās brīvdienas pavadām 
kopā visi četratā. Var patraucēt tikai tas, ja vienam no mums jāstrādā. Es nekad 
negribētu, lai manā ģimenē pirmajā vietā nostātos lielā naudas pelnīšana un 
cietsirdība, nevis tradīcijas, kopā būšana, mīlestība. Tieši tāpēc man tik ļoti 
patika Indrānu tēvs. 

I. Turgeņeva romānā Bazarovs ir citāds. Viņš nepiekrita daudziem un 
nevienā neklausījās. Vīram bija savs uzskats par pasauli un cilvēkiem, kā arī 
attiecībām. Bet Bazarovam un vecajam Indrānam bija kopīgas iezīmes, kas 
viņus padarīja par maniem domubiedriem – viņi visu savā dzīvē sasniedza ar 
godīgu darbu. Bazarovs visu darīja pats, pelnīja naudu mācībām un saviem 
izdevumiem. Gan Bazarova vecāku saimniecībā, gan Indrānu saimniecībā 
nebija daudz kalpu. Viņi paši visu darīja. Es arī visu esmu sasniegusi ar darbu. 
Lai gan no tā cieta mācības, jo, braucot strādāt uz ārzemēm, tās pametu, 

tomēr tagad cenšos panākt nokavēto. Un vēl – es tāpat kā Bazarovs ļoti cienu 
un mīlu savus vecākus. Domāju, ja būtu aprakstīta Indrānu tēva attieksme 
pret saviem vecākiem, tā būtu tieši tāda pati kā Bazarovam – mīlestība un 
cieņa. Diemžēl Edvartam šīs mīlestības un cieņas nebija. 

Mani domubiedri vēl ir arī novelē „Purva bridējs” – Kristīne, novelē 
„Andriksons” – Andriksons, novelē „Nāves ēnā” – Grīntāls. Mēs varam 
salīdzināt R. Blaumaņa darbus ar visu pasaules rakstnieku darbiem, tie 
varētu būt arī pasaules klasika. Gan agrāk, gan mūsdienās cilvēkiem piemīt 
mantkārība, naids, nepatika pret bērniem un ir konflikti paaudžu attiecībās. 
Ļoti ceru, ka nākotnē tomēr būs mazāk tādu cilvēku. Tad mūsu pasaule kļūs 
labāka un cilvēki – labsirdīgāki. 

  uļjana Macko,
  Rīgas vakara ģimnāzija,
  skolotāja Irīna Grasmane.
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Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
10. konkursa 2014. gada 6. decembrī

Konkursa veicināšanas balvu ieguvēji, viņu skolotāji un Sarmīte Radiņa  
(1. no kreisās), I. Daugiallo foto.

R. Blaumaņa 10. konkursa atzinību ieguvēji un Daina Grūbe (1. no kreisās),  
I. Daugiallo foto.

Radošās darbnīcas vada Ieva Rota, I. Daugiallo foto.
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R. Blaumaņa noveles  
„Nāves ēnā“ notikumi  
kāda tēla redzējumā
11. konkurss, 2015. gads, pamatskolu grupa

3. vieta

grīntāla pārdzīvotais

„Arvien vēl pūta dienvidus vakara vējš, un arvien vēl milzīgais ledus gabals 
peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā” – tā sākas novele „Nāves ēnā”. Autors ļauj 
dzīvot līdzi 14 zvejnieku liktenim, starp viņiem daži īpaši spilgti raksturi, 
piemēram, bravūrīgais Birkenbaums vai jūtīgais Kārlēns. Bet mani visvairāk 
tomēr uzrunāja Grīntāls, jo viņa spēks vadīt, neizsamist pat vislielākajās 
grūtībās, negaidīt, bet rīkoties ir kas tāds, kas katram nav pa spēkam. Tāpēc 
mēģināšu iejusties Grīntāla „ādā” un iztēloties, kā viņš redzēja notikumus, ko 
pats piedzīvoja.

***
Kad Kārlēns atskrēja no ledus gabala malas, uzreiz varēja redzēt, kā manu 

biedru sejas kļūst bālas no bailēm. Nevienam jau negribas mirt. Kādam sevis 
dēļ, bet citam arī savu tuvinieku dēļ. 

Pieķeru sevi domājam: „Varbūt tomēr vēl var tikt līdz sauszemei? Vai gan 
ir kāda cerība? Ko nu domās mana mīļā sieva... un mājinieki?” Jautājumi bez 
apstājas šaudās pa galvu, bet, palūkojoties uz biedriem, saprotu, ka šobrīd 
nedrīkst zaudēt cerību. Ja tās nav, tad dzīvei zūd jēga. Vajag kādu, kurš citus 
iedrošina, jo šādos brīžos būt vienam pašam ir neiespējami. Jāparāda citiem, 

Kārlēns un Birkenbaums R. Blaumaņa novelē „Nāves ēnā”
Cēsu pilsētas Mākslas skolas audzēknes Andras Glokas zīm., 2013
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jāmēģina – lai drūmās domas atkāpjas, lai cerība atgriežas. Celsim karogu 
gaisā! Varētu jau to atstutēt tā, lai nevienam nav jāstāv tam blakus un jātur. 
Nē, likšu vīriem to pa kārtai turēt – lai domas par visu slikto, kas ir noticis, 
par visu, kam nebija jānotiek, atkāpjas. Un, ja vēl ir kāds otrs cilvēks, kam sirdi 
izkratīt un just līdzi, tad arī pašam vairs nav tik ļoti skumji.

Kad pie manis pienāca Birkenbaums, lai jautātu, vai nevarētu zirgam 
asinis nolaist, es, protams, sapratu, ka vēl viena liksta gaidāma. Nabaga puika, 
viņam kas dzerams būtu vajadzīgs, bet nevar jau viena cilvēka dēļ veselu zirgu 
kaut, lai visi pārējie tad, kad dzert vajadzētu, nomirtu no slāpēm. Kas es tāds 
esmu, lai kaut ko izlemtu? Kā šādos brīžos vispār var domāt objektīvi? Katra 
cilvēka dzīvība ir neaprēķināmi vērtīga. Apjautājos pārējiem – tie domā, ka 
asinis nolaist ir vēl tā kā par agru. Neko darīt, atliek vien cerēt, ka Kārlēns 
izturēs. Cik ilgi tad ir jāiztur?

Kad atkal bija jāizdala ēdiens, varēja redzēt dažu uzmanām, ka tikai cits 
nedabū lielāku gabalu, lai gan paši pirms neilga laika bija vaikstījušies par 
pusjēlajām zivīm. Tikai nezaudēt cilvēcību... nezaudēt... tā paiet trešā diena, 
ceturtā... Drīz skaits sāks jukt. 

Tas dūmu mākonis tālumā – iedoma vai īstenība? Iespējamība, ka tagad 
te kāds kuģis brauks garām, šķiet maza, bet nevaru atraut acis no kustīgā 
punkta tālumā. Ieskatoties kārtīgāk, var redzēt – tur tiešām ir jābūt kuģim! 
Tas bija kā pamatīgs grūdiens, jauns spars, jo beidzot bija parādījusies kāda 
reāla, saredzama cerība. Es sarosījos, saucu, māju, darīju visu, lai pievērstu 
kuģa uzmanību. Beigās tas tomēr tik un tā izrādījās velti, jo dūmu mākonītis 
sāka izzust. Un tas mums visiem bija pamatīgs trieciens. Vai tiešām kuģa 
apkalpe mūs neredzēja? Vai arī tie mūs vienkārši negribēja redzēt? Tas, kas 
tikko notika, bija kā slīcējam pasniegt virvi, kuru nevar aizsniegt pat pēc 
vislielākajiem pūliņiem.

Šis bezcerīgais mirklis gan nebija ilgs, jo Janis ieraudzīja laivu. Liels bija 
pārsteigums, kad tajā ieraudzījām četrus, kā šķita, postā aizgājušos biedrus. 
Pēc nedzīvajām sejām un iekritušajām acīm vien varēja iztēloties, ko viņiem 
nācies ciest. Laikam jau tieši tā pēdējā cerība – atkal ieraudzīt mājas – deva 
spēku nezaudēt dzīves sparu. Likās, ka nu var priecāties par to, ka viss ir 
beidzies laimīgi. Kā gan es kļūdījos! Mūs gaidīja visnežēlīgākais pārbaudījums 
šo piecu dienu laikā. Kad svešinieki paziņoja, ka var uzņemt tikai septiņus no 
desmit zvejniekiem, sirds pamira. Varbūt tomēr ir kāds veids, kā izglābt mūs 
visus? Vai tiešām nav? Es atteicos šo domu pieņemt. Mēs bijām jau tik tuvu, 
kad izrādījās, ka trīs cilvēki jāatstāj nomirt. Un tas nav novēršams.

Kā gan cilvēks var lemt to, kurš dzīvos un kurš – ne? Kas gan mēs tādi 
esam, lai to izlemtu? Stāvēju kā pārakmeņojies, līdz Zaļgas vēlme glābt savu 
ādu atsauca īstenībā. Jālozē – cita varianta nevaru iedomāties. Kad viena, tad 

ka cerība ir... pat ja nav īpaši liela... pat ja tādas vispār nav... Nē, prom drūmās 
domas! Nedrīkst ļaut sliktajām nojautām sevī vairoties, jo domu par to, kas 
varētu noiet greizi, vienmēr ir vairāk par tām, kas labas. Tās izplatās kā sērga 
gan sevī, gan apkārtējos. Jāizturas mierīgi, nez vai manas valodas liks arī 
citiem sasparoties? Labi, ka Sīlis ieminējās par Jamburgu, varēju par avīzēs 
lasīto kādu vārdu piemetināt. Žēl – Jaņa tēvs par pazudušajiem ieteicās... Uz 
reizi dūša tā mazliet saplaka, tomēr atradu vārdus, kas lika biedru ģīmjiem 
apskaidroties. Runājot garastāvoklis uzlabojas (cik nu tas var uzlaboties...) gan 
man, gan arī citiem. Šādā situācijā cilvēkam, kurš ir viens pats, būtu jābūt ļoti 
stipram, lai emocionāli nesalūztu... Atbalsta, pārliecības vajag. 

Kad pret pusdienas laiku ledus plaisa atdalīja Cubukus, Stūri un Skapānu 
no mums, pirmajā brīdī es apstulbu. Man liekas, ka ir ļoti maz tādu cilvēku, 
kas spēj ātri reaģēt brīžos, kad negaidīti notiek kas ārkārtējs. Tobrīd šķita, ka 
tiem cerības uz glābšanos nekādas – nav ne pārtikas, ne uguns... Lai nu kā 
būtu un kādi mēs būtu, ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot – ikvienam. To 
nenosaka ne vecums, ne raksturs: cits jau jaunībā šķiet novecojis, bet ir arī 
tādi cilvēki, kuri sirmā vecumā jūtas jauni. Ko gan daudz prātot, lūkojos tik 
šķietami mierīgajā jūras plašumā – tā drūmi pelēka, cik tālu sniedz skats. 

Uz vakara pusi bija jādomā par ēdienu, tobrīd Zaļga sakaitināja ne pa jokam 
– iedomājies, ka vienīgais kungs par savu vezumu. Un ne jau tikai no pārtikas 
trūkuma jāuzmanās. Jāraugās, lai pietiktu arī ūdens. Pienākusi pirmā nakts 
zem klajas debess (kurš pateiks, cik tādu vēl būs, līdz nāks glābiņš?)... Būtu jel 
viena zvaigznīte paspīdējusi. Nevaru acis aizdarīt, domas nāk bez apstājas – ja 
mēs būtu bijuši uzmanīgāki, tad jau gan, tad jau... Saprotams, tagad jau var 
izdomāt, kā būtu bijis labāk, kas bija jāmaina. Vēl arī šī vainas izjūta – es taču 
būtu varējis to nelaimi ātrāk ieraudzīt un citus brīdināt... Nu jau mājinieki būs 
nākuši raudzīties, kas ar mums noticis. Par tiem iedomājoties vien, sirds kļūst 
smaga. Ko gan viņi tagad dara? Var jau būt, ka viņi sūta laivas mūs meklēt un 
atpakaļ tās gaida ar nepacietību cerībā mūs atkal ieraudzīt. Bet uz kuru pusi 
tās laist jūrā – līdz apvārsnim viens vienīgs tukšums. Atkal jau šī bezspēcība! 
Kurš gan varēja zināt, ka šādi tās lietas izvērtīsies? Kaut varētu acis aizvērt, 
brīdi atpūsties, jo spēku vajadzēs. Svarīgi saprast, ko lietas labā var izdarīt. 
Tikai tas kaut ko mainīs, tikai tam ir nozīme.

Nepatīkams aukstums lika uztrūkties no snaudas. Visapkārt vienveidīgs 
pelēkums, bet ledus kļuvis mazāks. Šī aina liek cilvēkam justies tik 
maznozīmīgam, vājam. Vai pasaulē kas mainītos, ja mūsu vienkārši... nebūtu...? 
Arī citu sejas drūmas, uz pelēko plašumu lūkojoties. Manu apātiju aizgaiņā 
pienākušais Skrastiņš. Viņš jautā par brokastu. Kāpēc man? Redzu uz mani 
vērstus skatienus, nav vaļas prātot, jārīkojas.

Diez vai šobrīd kāds tālumā braucošs kuģis mūs ieraudzītu. Un tomēr 
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otra, trešā dzīvības lapiņa tiek izņemtas no cepures, kļūst arvien grūtāk to 
sniegt pārējiem. Nedomāt, nedomāt, nedomāt... bet nu vairs tikai viena, un 
mēs esam trīs. Sniedzu cepuri Birkenbaumam, ko domāju – labāk nevienam 
nezināt. Tad arī tas ir noticis – pēdējā tukšā loze ir viņa rokās. Visu šo laiku uz 
ledus gabala tiku domājis, ka ir kāda cerība. Ļaudis runā, ka tā esot vienmēr. 
Tomēr šaubos, vai pašlaik ir kaut viens cilvēks, kas šobrīd varētu man 
iestāstīt, ka tā vēl joprojām ir. Cik savādi gan ir noticis – Kārlēns, kuram tik 
daudz vajadzēja vēl piedzīvot, paliek, turpretī Zaļga, kurš par citiem ne brīdi 
nerūpējās, ir glābts. Bet kas gan es esmu, lai teiktu – tas nav taisnīgi! Cilvēki, 
kam visa dzīve vēl priekšā, mirst katru dienu, un tas nozīmē tikai to, ka pašam 
ir jādzīvo tā, lai kāds tevi un tavu darīto atcerētos.

Vienīgais, ko es vēl varēju darīt, bija palūgt nodot labas dienas mājiniekiem, 
pateikt ardievas aizbraucējiem. Vai atradīšu vārdus, ko vajadzēs pateikt 
Kārlēnam, kurš nu ir blakus?

Cilvēks visu mūžu var nodzīvot, neko par sevi neatklājis. Man tika dota 
iespēja palīdzēt citiem grūtā brīdī, uzņemoties vadību. Ja mana rīcība, 
izturēšanās lika kādam nepadoties un neļauties izmisumam, ļāva cerēt, ka 
glābšanās ir iespējama, varu teikt, ka dzīvojis neesmu velti.

  olivers prānis,
  Rīgas Valsts 1. ģimnāzija,
  skolotāja Vita Sondore.

veicināšanas balva

birkenbauMa  
iekšējās pretrunas

Pirmā doma, kas uzpeldēja manā prātā, kad ledus gabals atdalījās no 
krasta – kāda velna pēc es nevarēju palikt vien uz sauszemes Zaļgas īpašumā, 
kāds nelaimes gars mani mudīja šajā rītā dzīties viņam līdzi pēc zivīm.

Tagad to atcerēties bija savādi. Es cieši saspiedu Kārlēna roku – kā 
atvadoties, taču zēna pirksti bija auksti un ļengani, un, kad tos atlaidu, viņa 
roka nespēcīgi sabruka gar sāniem. Ar nodomu izvairījos no viņa skatiena, jo 
tas mani dedzināja, un pats nespēju saprast, kāpēc jutos vainīgs.

Tā vietā tikai īsi pārlaidu skatienu pāri Kārlēnam un gatavojos kaut ko 

teikt, varbūt izmest kādu joku, taču ātri vien aprāvos – tagad tam nebija ne 
laika, ne vietas. Savilku lūpas un nometu zemē lapiņu ar krustu uz tās – cik 
muļķīgi, cik bezgalīgi muļķīgi bija sīkam papīra gabaliņam izlemt, kurš dzīvos 
un kurš ne, īpaši jau tad, kad līdz šim man nekā daudz nebija veicies. Ja es būtu 
veiksminieks, tad tagad neatrastos šeit un man nebūtu jājūtas tik nožēlojami 
par kaut ko, kas pat nebija manā varā.

„Vai tad tu vēl nebūtu varējis aizpeldēt līdz malai?” es vaicāju, balsij neviļus 
skanot asāk, nekā biju domājis. Dzirdot puikas nedrošo atbildi, es nedaudz 
atmaigu. Nebija jau zēna vaina, ka tā tagad noticis. Palūkojos tālumā, kur 
krasts jau bija izzudis līdz ar visām mūsu cerībām. Debesis virs mums bija 
gaišas un tīras, neredzēja neviena mākoņa. Savādi, ka tādā brīdī pasaule 
rādījās tik skaista. Man bija viegli izteikt kādu tukšu mierinājumu, taču likt 
tam izklausīties patiesam bija grūtāk.

Taču nē – es neticēju, ka tā tas varētu beigties. Kāds ļauns liktenis atņemtu 
vīrus savām sievām, tēvus bērniem, dēlus vecākiem, kāds gan liktenis atņemtu 
mums visiem dzīvi?

Laiva viegli sašūpojās, kad tajā iekāpu, un es apsēdos blakus Zaļgam, 
uzmezdams viņam īsu, neapmierinātu skatienu. No visiem vīriem, ko biju šo 
dienu laikā iepazinis tuvāk, visvairāk mani sadusmoja tieši viņš. Jau iepriekš, 
pirms šī visa, kad vēl tikai strādāju pie Zaļgas, pamanīju, cik patiesībā riebīgs 
un skops viņš ir, taču tas atklājās pavisam citā šķautnē tagad, kad no tā bija 
atkarīga mūsu dzīvība. 

Zaļga nepamanīja manu aso skatienu, viņš pagriezās pret mani un 
pasmaidīja, un viņa acis spulgoja pavisam spožas, laimes pilnas. 

„Kas par veiksmi,” viņš izgrūda.
Es saviebos. „Kā tad,” atteicu, balsij kļūstot vēsai. Es neļāvos dusmām 

sevi pārņemt, taču prātu apsēda doma, ka tikpat labi es būtu varējis Zaļgu 
pārsviest pāri laivas malai. Viņš to bija labi nopelnījis.

Zaļga cieši aptvēra savu vezumu un pārlaida mums skopu skatienu. Ar pāris 
elpas vilcieniem viņš izgrūda, ka vezums ir tikai viņa, un man vajadzēja tikai 
pussekundi, lai ar lielu soli nostātos viņam priekšā un sagrābtu veco aiz pleciem 
un asi rautu nost no vezuma. Taču viņš tikai ciešāk saķēra zivju kaudzi, un, 
kad jau sagatavojos tam spert, lai tikai skopuli dabūtu nost, Grīntāls pastūma 
mani nost.

„Lai nu, lai nu,” viņš sāka mierināt, taču es vairs neklausījos. Dusmas manu 
skatu padarīja sarkanu un niknu, un es iespēru pa vezumu un pagriezos, lai 
ietu tālāk. No pārējiem zvejniekiem attāli sadzirdēju čukstus, starp kuriem 
pazibēja arī mans vārds. Nebija nekāds noslēpums, ka es daudziem īpaši mīļš 
nebiju, taču tā nebija mana daļa – viņu domas man nerūpēja.

Kārlēns man blakus nostājās klusējot, un es paskatījos sāņus un viņam 
uzsmaidīju, cenšoties zēnu nomierināt. Kārlēna acis bija spožas un baiļu pilnas, 
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viņš berzēja rokas, lūkojoties tālumā.
Es izsekoju viņa skatienam, kur, cik vien tālu acs varēja saredzēt, bija 

tikai tukšums, tumšzilas, mākoņu pilnas debesis un viens vienīgs ūdens. Dievs 
vien zināja, cik tālu jau ledus gabals bija mūs aiznesis. Ap šo laiku jau visiem 
vajadzētu zināt... Man bija žēl Kārlēna, un pat vēl vairāk man bija žēl arī sevis. 
Vēl joprojām nespēju noticēt, ka šis viss ir pa īstam. Kā gan tas varēja notikt? 
Biju pieredzējis tik daudz, mana dzīve bija bijusi tik krāsaina un koša, tik daudz 
notikumu, tik daudz prieka un arī briesmu. Kā gan tas viss varēja beigties šādi? 
Kā gan tas varēja notikt ar mani?”

Janis arī iekāpa laivā, tēva iestumts. Viņa vaigi bija sarkani, un skatiens 
skumjš un asaru pilns, taču Daldam, kurš lēni atkāpās no ledus gabala malas, 
acis laimē mirdzēja. Viņu iepriecināja tas, ka varēja kādu glābt, ka bija iespēja 
ļaut dēlam atgriezties un atgūt savu dzīvi.

Tas sagrieza man vēderu otrādi. Mans skatiens pirmo reizi pievērsās 
Kārlēnam un saslēdzās ar zēna acīm. Vai viņš gaidīja, ka es rīkošos līdzīgi? Vai 
viņš vēlējās, lai arī es uzupurējos viņa vietā?

Taču es to nevarētu. Nekad, nekad, nekad. Es nespētu atdot savu vienīgo 
iespēju izdzīvot. Pat tad, ja tā varētu glābt kādu citu. Kārlēns man bija svarīgs, 
tik ļoti nozīmīgs, un nevēlējos viņu pamest, taču neizkustējos no vietas un 
sakniebu lūpas, cerēdams, ka Kārlēns manā skatienā saprot, ka vienkārši 
nespēju neko darīt.

Visu mūžu man bija veicies kā nevienam, varbūt tieši tāpēc caur visām 
nepatikšanām izslīdēju ar dažām skrambām un smiekliem uz lūpām. Un arī 
šī bija mana veiksme. Doma par atgriešanos pie savas dzīves bija savāda, 
taču patīkama, un tā mani sildīja no iekšpuses, un centos nedomāt par to, ka 
Kārlēns paliks šeit, un viņš savu dzīvi pat nevarēs izdzīvot, un zēnam nekad 
nebūs tādas iespējas kā man, un viņš nekad man nepiedos, pat, ja sapratīs, ka 
citādi nevar.

Nakts bija auksta un bezcerīga, un es cīnījos ar miegu, paliekot sēdus. 
Kārlēns bija savu galvu nolicis man klēpī un rāmi gulēja. Virs galvas zvaigznes 
bija pavisam spožas, un es tās skaitīju vienreiz, divreiz, trīsreiz. Vējš bija ass un 
skarbs, tas cirtās man sejā un saldēja. Kārlēna elpas vilcieni mani nomierināja, 
un es pamazām atslābu. Kaut gan viss likās tik bezcerīgi, es izjutu cerību, 
pavisam mazu, bet tomēr. Es nekad neticētu, ka liktenis atņemtu tik daudzas 
jaunas dvēseles, ka mēs nekad neatgūsim to visu. Un domas par nākotni, kas mūs 
sagaidīs – siltu, gaišu nākotni – tās mani sildīja iekšēji, un es zināju, ka veiksme, 
tā atkal man uzsmaidīs. Un tad, kad viss būs beidzies, mēs ar Kārlēnu varēsim 
par to visu vēlāk smieties. Kārlēnam būs iespēja dzīvot dzīvi, viņam būs...

Laiva lēni atgrūdās no ledus gabala un peldēja projām. Lielākā daļa 
zvejnieku acumirklī novērsa skatienus, un es apjautu, ka nebiju vienīgais, kas 
jutās vainīgs. Taču mani šīs sajūtas grauza tik ļoti, ka nevarēju arī aizgriezties. 

Dalda skaļi sauca atvadas, bet Grīntāla un Kārlēna stāvi bija sagumuši.
Tas bija tas, kas mums bija jāatstāj iepakaļ – pāris zirgi, paštaisīts sarkans 

karogs un trīs cilvēki, kuru pēdējās cerības izzudīs līdz ar mūsu aizbraukšanu. 
Vairs nevarēju saredzēt Kārlēna seju, un tas mani pat nomierināja. Nevarēju 
par to domāt. Vairs ne.

„Mēs varam mēģināt pēc tam atgriezties,” kāds ieminējās, es nepagriezos, 
lai atpazītu balsi. „Sameklēt viņus.”

„Jā, protams,” kāds cits piekrita, taču vārdi bija tik tukši un bezjēdzīgi, ka 
pasmīnēju. Pie kādas viltus cerības mēs varējām turēties, tam nebija nozīmes. 

Pēdējā doma, pirms ledus gabals tālumā izzuda pavisam – piedod man, 
Kārlēn! Piedod man, kaut gan nav pat ko īsti piedot.

Kad es vairs neko nespēju saskatīt, beidzot noriju siekalas un pagriezos 
ar skatu uz priekšu. Gaidīju nezināmo, un tas mani aizrāva no jauna. Ak, kas 
par nožēlojamu likteni, kas mani dzina tajā rītā pirms piecām tumšām dienām 
palīdzēt Zaļgam ar zvejošanu. Kas par nožēlojamu likteni, ka mēs visi devāmies 
toreiz prom no mājām, nezinot, ka dažas atvadas būs pēdējās.

 sendija ieva kurzeMniece,
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
 skolotājs Māris Bušmanis.

atzinību ieguvēji

kārlēna vēlMe dzīvot

Lēnām atvēru acis, pirmajā mirklī jutos kā sapnī, raugoties baltajās 
debesīs, bet arvien izmisīgi atrados murgā uz aukstā ledus gabala, kas 
peldēja pa bezgalīgo ceļu caur jūru, kur saule ne reizi neiespīdēja manās acīs, 
sniega vētras aizdzīta. Tomēr jutu nelielu siltumu blakus, jo atcerējos, ka biju 
nosnaudies uz zvejnieka jeb sava izvēlētā bēdu biedra Birkenbauma klēpja. 
Pie viņa es jūtos drošībā, it kā nekas man nevarētu notikt. Jauna diena ir klāt, 
un jaunas cerības līdz ar mani ir modušās.

Pēkšņi kā zibens šautra iešāvās prātā domas par vakardienu, kuras vēl 
joprojām nevaru aizmirst. Tāda mierīga, kopīga pazvejošana, bet pēc mirkļa 
viss jau ir mainījies. No manas mutes bira vārdi: mūs visus atšķeļ no dzīves. 
Kā toreiz izmainījās visu sejas, visi skrēja uz malu, katrs uztraukdamies tikai 
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par savu likteni, un kā visu sejas pavisam sastinga, ieraugot, ka attālums 
starp krastu un ledus gabalu nav pārvarams… Īsti neuztraucos, jo laikam 
nesapratu, cik nopietna ir nelaime. Viens glābties arī negribēju. Vēlreiz 
atceros, kā sajutu, ka slīdam dziļāk jūrā, bet saredzēt neko nevarēju, it kā 
sniegs, aizputeņodams manu skatu, neļautu redzēt sāpīgi notiekošo mazam 
bērnam. Taču – kas es vairs par bērnu, nu jau esmu kārtīgs vīrs, saņemšos, 
un gan jau būs labi. No zvejnieku pulka kāds vīrs, vārdā Skaru Juris, atcerējās 
par ģimeni un, pārvērtēdams savu drosmi un spējas, mēģināja tikt uz krastu. 
Skarbie viļņi viņu ievilka dziļi jūras dzelmē. Žēl zvejnieka. Es negribētu aiziet 
no dzīves šādi. Tomēr nevarēju paredzēt, kā būtu iznācis. Labāk vēl kopā ar 
citiem pabūt. Vērojot Skaru Jura aiziešanu, iestājās kluss pārdomu brīdis, un 
zvejnieki domāja, kas būs tālāk. [..]

Tajā pašā dienā šķīrāmies arī no abiem Cubukiem, Stūres un Skapāna un 
tagad ar šausmām domājām, kā viņi iztiks bez pārtikas. Mūsu vienīgā barība 
ir zivis, taču viņi palika pat bez tām. Ēdām zivis. Kad man sagribējās dzert, 
Birkenbaums mani noveda malā un iedeva padzerties vīnu, jo nekā cita mums 
nebija, taču tas likās kā visgaršīgākais dievu dzēriens. Ja mana dzīve nebeigtos 
šeit, uz ledus gabala, kļūstot brangam vīram, svinībās es to varētu dzert, cik 
vien tīk.

Sauciens brokastīs mani iztraucēja no miega. Kaut varētu siltumā tagad 
pabrokastot savās mājās ar tikko no krāsns izņemtu ēdienu. Bija skaudri par 
to domāt. Dzirdēju Grīntālu sakām, ka nu jāceļ karogs. [..] Viņš izdomāja – lai 
zvejnieki būtu nodarbināti, karoga kārts pēc rindas ik pa diviem jātur stabili. 
Pirmie bijām mēs ar Birkenbaumu. Domāju – kā man būtu visvairāk žēl, ja mēs 
neizglābtos. Man vēl priekšā tik daudz kas piedzīvojams. Birkenbaums, kā 
dzirdēdams manas domas, teica, ka viņam būtu visas dzīves žēl. Taču es biju 
iedomājies ko konkrētāku. Vēlējos ļoti zināt, kāda tad ir īsta mīlestība. Gribēju 
to izbaudīt, bet man nešķita, ka es to vispār kādreiz piedzīvošu. Man acis 
dega no tā, cik ļoti vēlējos raudāt, taču nepadevos. Gribējās ar kādu vismaz 
padalīties tajā, ko nekad nedabūšu. Tad arī iekritu miegā uz Birkenbauma 
klēpja.

Pamodies prasīju Birkenbaumam dzert, bet viņš viens pats visu vakar esot 
izdzēris. Vilšanās mani pārņēma. Metos viņam virsū, taču Birkenbauma spēka 
pilnās rokas mani atvairīja. Sitiens bija tik ass kā izkapts. Dzirdēju satraukumu 
Birkenbaumu balsī. [..] Tad viņš padevīgi teica, ka varot sev iegriezt rokā. Es 
zīdu viņa sarkano šķidrumu. Dzert gribējās tik ļoti... Pēc tam ēdām zivis. 
Debesīs parādījās mazs mākonītis un birdināja smalkas pārslas, un iemirdzējās 
zvaigžņu bari. Zvaigznes ir parastas, taču nodomāju, ka vismaz viena glabā 
cerību mums izglābties. Negribēju vairs domāt par to, ka šī ir īstenība, un 
ieslīgu miegā.

Jauns rīts, jaunas cerības, bet diena tādi pati kā visas citas. Nebija nemaz 
jāmin, ka arī šoreiz būs jāēd zivis. Mani iekšēji grauza vājums, kā ledus gabals 
pret ledus gabalu švīkādamies nošķeļ dažas vēsas sniega skaidas, un tad es 
nodrebinājos no aukstuma. Sameklēju Birkenbaumu. Pieglaudos pie puiša 
elkoņa un tā iesnaudos kārtējā naktī, kuras man jau skaitītas.

Iztrūkos, kad Grīntāls ar savu drošo balsi kaut ko vēstīja. Viļņu šalkoņas 
no manas guļasvietas noslāpēja viņa balsi, tādēļ piecēlos un gāju saprast 
notiekošo. Varbūt mēs esam glābti. Zvejnieki agrā rīta skaidrajās debesīs tālu 
horizontā bija pamanījuši kādu cerības graudu… Kad parādījās laiva, kārta 
vilkt lozi par vietu tajā bija man un Janim Daldam. Gatavībā pacēlu acis un 
skatījos Grīntālā, taču viņš no cepures izbēra palikušās lapiņas un teica, ka 
neviena no tām vairs nav likteņa glābēja. Kā tad tā! Pēkšņi visi mani cerības 
plaukti sabruka, jo mani izvēlējās jūra un debesis, nevis zeme. Kad iespēja ir 
klāt, katrs grib izglābties. Kad mirklis, kas atkarīgs no dzīvības un nāves, ir 
klāt, cilvēks jau nepadomās par citiem. Redzēju laivā Birkenbaumu un nespēju 
noticēt, ka viņš no manis šķiras. Man viņš bija kā brālis, un, ja abi tiktu krastā 
sveikā, tad mēs būtu nešķirami draugi. Birkenbaums bija īsts spēkavīrs, bet es 
vēl tāds kalsns puika, kurš nav pelnījis palikt šādās mokās... 

  Marija rapa,
  Rīgas Valsts 2. ģimnāzija,
  skolotāja Vija Valtere.

sajust nāves elpu

Stāvu un redzu, kā laiva aizslīd tālumā. Jūtu, kā Grīntāls apliek man roku 
ap kaklu, un tā mēs stāvam, līdz laiva nozūd pie apvāršņa…

Tas notika nemanāmi. Es biju viens no četrpadsmit zvejniekiem uz ledus. 
Pamanījis, ka viens no zirgiem sāka tecēt uz malu, skrēju tam pakaļ un tā 
ieraudzīju, ka ledus gabals bija atdalījies no krasta. Ko darīt? Peldēt uz malu 
vai skriet atpakaļ pie pārējiem? Nezinu, kāpēc, taču devos atpakaļ pie vīriem. 
Vai es varēju lēkt ūdenī? Vai man pietiktu spēka, drosmes un apņēmības, lai 
tiktu līdz krastam? Vai šķita, ka kopā ar citiem būs drošāk? 

Skaru Juris gan vēl mēģināja glābties, tomēr līdz krastam netika. Man viņa 
bija neizsakāmi žēl, jo mājās vīram palika sieva ar trim bērniem. Nāve pār 
mums bija pārlaidusi savu ēnu, kas kā liels, necaurlaidīgs mākonis nosedza it 
visu.
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Dažas stundas vēlāk mēs, zvejnieki, bijām sadalījušies pulciņos un 
sarunājāmies. Ap mani stāvēja Birkenbaums, Janis Dalda un Gulbis. Kārtējo 
reizi viņiem stāstīju, kā viss notika, un, kad Birkenbaums man vaicāja, vai es 
nebūtu varējis tikt līdz krastam, atbildēju, ka, lai gan ūdens diezgan salts, 
tomēr varēju gan. Ja tik es būtu saņēmies un nometis kažociņu. Nemanot 
manas acis pildījās ar asarām, jo man bija bail par to, ka varbūt būtu izgājis tā 
kā Skaram, bet varbūt arī ne… Ak, kāpēc es nesaņēmos!

Pa to laiku Grīntāls visus centās nomierināt, sakot, ka nekas ļauns 
nenotiks – varbūt trīs vai četras dienas tā pabraukāšot! Viņš runāja tik rāmi 
un pārliecinoši, ka man kļuva vieglāk un ļoti gribējās ticēt, ka izglābsimies, un 
pēc tam mana dzīve turpināsies kā parasti.

Grīntāla aicināti, salasījām visas izbirušās zivis un gribējām tās salikt 
vezumā, bet Zaļga nevienu tam nelaida klāt. Ak tu viens! Kā šādā notikumā 
cilvēks varēja būt tik cietsirdīgs un nedalīties ēdienā ar citiem? Es nekādi 
nevarēju saprast tādus kā Zaļga… Tādus, kuri mantu vērtē augstāk nekā 
cilvēkus…Tādus, kuriem sava labuma gūšana un izdzīvošana ir nozīmīgāka 
nekā dalīšanās ēdienā ar citiem…Tādus, kuri pat nāves briesmās saglabā savu 
cietsirdību un aukstasinību, cenšoties paturēt visu bagātību sev… Tādus, kuros 
līdzjūtību un iecietību ir aizstājušas savtība un nežēlība… Tādus kā Zaļga… 
Kad es būšu liels, nekad nerīkošos tā kā Zaļga. Pamanīju, ka arī Birkenbaums 
iekarsa dusmās un gribēja ar spēku noraut vīru no vezuma, bet Grīntāls viņu 
apturēja.

Krik! Krak! Krakš! Ledus šķēlās un lūza. Iegadījās, ka stāvēju blakus 
Birkenbaumam, kurš jautāja, vai man ir bail. Spēju pateikt vien to, ka ledus 
laikam… Viņš atbildēja, ka, jā, lūzīs gan, un ieteica man labāk turēties pie 
Daldas un Jaņa – maniem saimniekiem, bet man patika būt pie viņa, kas bija 
liels un stiprs. Kad ledus atsāka krakšķēt, puisis aplika man roku ap kaklu. Tas 
lika justies drošam un pasargātam, un zināju, ka arī viņš turēsies ar mani kopā. 
Intereses dzīts, vaicāju, kā viņš jūtas, vai tic, ka izglābsimies. Birkenbaums 
teica, ka labi jau neesot un nekā nevarot izdarīt. Viņaprāt, cerības izglābties 
esot, bet, ja ne, tad… Kā man gribējās, lai notiktu brīnums un mēs visi tiktu 
glābti!

Vēlāk, kad satumsa, Grīntālam paklausot, skopais Zaļga tomēr atkāpās no 
vezuma. Pēc Grīntāla rīkojuma sacirtām ragavas un sasmalcinājām ledu, lai 
iekurtu uguni. Tad katram izdalīja divas zivis un ādas cepurē ielika vārīties. 
Vai, cik tās zivis bija nelabas! Cik riebīga un rūgta garša! Skaidrs, ka izvēles 
nebija, bet, ak, kā gribējās ēst!

Pēc vakariņām jūra trakoja un vējš asi griezās mums apkārt. Biju izsalcis. 
Smagi nopūtos, un Birkenbaums jautāja, kas noticis. Uzzinājis manu bēdu, 
viņš brīdi sēdēja, tad uzrāva mani kājās, noveda nostāk un iespieda man kaut 
ko rokā. Pavēlēja, lai dzeru, pēc tam uzkožu, bet nevienam nekādā gadījumā 

neko nestāstu. Kaut kas dedzinošs izskrēja pa visu miesu. Pretīgi! Tomēr zivis 
nu varēju apēst.

Atgriezies Birkenbaums man atļāva atgulties viņa klēpī. Pēc brīža viņš 
novilka cimdu un saņēma manus aukstos pirkstus savā lielajā, karstajā rokā. 
Iemigu. Drebot no nepatīkamā aukstuma, uztrūkos no miega. Apkārt viss bija 
tik pelēks, tik bezcerīgs – gan jūra, gan mākoņi.

Paēdis brokastu, atkal tiku pie dzeramā. Birkenbaums man bija kā brālis. 
To arī pateicu, un viņš atbildēja, ka izmācītu mani par krietnu zelli. Es jau nu 
to gribētu… Vienojāmies – kad tiksim malā, tad gan labi satiksim. 

Gājām atpakaļ pie pārējiem. Grīntāls teica, ka jāceļ flaga gaisā. Tā kā 
sarkana lakata nevienam nebija, tad bija jādod krekls. Visi sastājāmies vēja 
pusē. Kad Janis novilka savējo, to ķekša galā pacēla gaisā.

Pienāca Birkenbauma reize turēt kārti, un es viņam pievienojos. Teicu, ka 
man dzert gribas, bet šis tik noteica, lai es graužot ledu. Kā tad! Mute man jau 
tā bija izbrucināta, un vēl ledu grauzīšu! Spēru viņam pretī, ka, ja Birkenbaums 
būtu tāds kā es, tad tā vis nerunātu! Turpināju stāstīt, ka auksts man nekad 
nav bijis labs un kreisā pusē zem ribām tā kā sūrstēja. Ko lai dara?

Atkal pienāca mūsu kārta pie flagas stāvēt. Runājot ar Birkenbaumu, 
sapratu, cik ļoti man gribējās būt viņa vietā! Izdarīt visu to, ko viņš paspējis! 
Kad prasīju, kā viņam visvairāk būtu žēl, ja neatgrieztos mājās, viņš atbildēja, 
ka žēl būtu visas dzīves, sevis paša, jo vēl ilgus gadus tā būtu varējis dzīvot… 
Jā, bet man visvairāk gribējās uzzināt, kā ir tad, kad… kad divi kopā… Ak, kā 
man gribējās! Es ilgojos sajust, kā ir būt tuvam ar kādu. Būt mīlētam, gribētam 
un vajadzīgam. Spēju vien iztēloties to mīļumu, kas ir divu starpā, kad viņi ir 
kopā. Tā it kā visbiezākā siena nespētu šķirt vienu no otra tādēļ, ka abu sirdis 
ir saistītas ar visstiprākajām saitēm. Ai, ja vien es to spētu izjust! 

Pagulēt naktī nevarēju, jo murgi nāca virsū ar joni un nelabas domas ar.
No rīta paēdis, piegāju pie Birkenbauma un vaicāju viņam dzeramo, bet 

šis atteica, ka visu izdzēris. Vai tad viņš neredzēja, ka man klājas sliktāk? 
Būtu pieticis vēl rītam un parītam, bet, nē, viens pats visu iztempis! Dusmās 
nosaucu viņu par žūpu, bet šis iesita man pa lūpām. Mēģināju kost un spert, 
bet viņš mani pievilka klāt, un nekas neizdevās. Pēkšņi uznāca vājums, un es 
būtu nogāzies, ja Birkenbaums neturētu mani. Spēju vien čukstēt, ka gribu 
dzert.

Birkenbaums nosēdināja mani uz ragavām, un vēlāk pats nosēdās blakus. 
Tad viņš aizgāja, un es paliku viens.

Nezinu, cik laika pagāja, bet jutu, ka Birkenbaums ir nosēdies atkal līdzās. 
Viņš teica, ka iegriezīs sev rokā, ja es tā gribu dzert. Sākumā nesapratu, 
kāpēc lai viņš tā darītu. Noskurinājos, bet uzmetu skatu rokai. Pēc mirkļa 
viņš piegrūda savu roku man pie mutes, un es sajutu siltu šķidrumu ar sāļu, 
metālisku garšu.



126 127

Nākamā diena pagāja tāpat kā iepriekšējās. Vakarā, cieši piekļāvies, 
sēdēju draugam līdzās. Zināju, ka neizvilkšu tik ilgi kā viņš, tādēļ lūdzu, lai 
Birkenbaums ielaiž mani jūrā, kad nomiršu. Raudāju, piespiedis galvu pie viņa 
pleca.

No rīta dzirdēju saucienus. Redzēju mazu dūmu mākonīti ziemeļos, tas 
auga arvien lielāks, bet tad samazinājās. Tvaikonis aizbrauca garām! Kāpēc 
mums tā neveicās? Aiz bēdām stipri apskāvu Birkenbaumu.

Te pēkšņi Janis kliedza, ka tuvojas laiva. Es spēju vien šņukstēt un saukt 
Birkenbaumu. Biju tik novārdzis, ka stāvēju nomaļus, nemaz nebija spēka. 
Dzirdēju tik atsevišķus vārdus: „Septiņi… jālozē… Kārlēns un es paliksim tie 
pēdējie…” Redzēju, kā Grīntāls pienāca pie manis un sacīja, ka mums vairs nav, 
ko vilkt…

Es sastingu. Ko tas nozīmē? Kā? Vai tās ir beigas? Kas ir beigas? Kad manis 
nav… Kad neviens par mani neko nezina… Kad es neko nezinu par citiem... Kā 
tas ir – katru rītu vairs nepamosties? Kā tas ir – nejust, ka saule silda manu 
seju, ka vējš purina manus matus? Kā tas ir – nedzīvot?

   Birkenbaums pienāca pie manis un spieda roku. Es nekā neatbildēju, jo 
nejaudāju paskatīties viņam acīs. Viņš atlaida roku, un tā nokrita kā nedzīva 
man pie sāniem. 

Stāvu un redzu, kā laiva aizslīd tālumā. Jūtu Grīntāla roku ap manu kaklu, 
un tā mēs stāvam, līdz laiva nozūd pie apvāršņa…

  undīne saleniece, 
  Ērgļu vidusskola,
  skolotāja Indra Rone.

Man gribējās  
dzīvot ar ticību

Es, sešpadsmit gadus vecs zeņķis, stāvu starp plaisu, kur izšķiras mana 
dzīvība vai nāve. Tas ir vienas sekundes ziņā. Galvā zibenīgi jaucas viena doma 
pēc otras. Ko darīt? 

Kā rīkoties? Es taču vēl varu glābt savu dzīvību! Mana kāja instinktīvi ceļas 
pāri nelielajai ledus plaisai. Tad pēkšņi sirds saraujas sāpēs, iedomājoties, ka 
uz ledus gabala paliek pārējie zvejnieki, nemaz nenojaušot par briesmām. Es 
kliedzu, bet mani neviens nesadzird. Palieku viens un izmisis šajā bezgalīgajā 
ledus tuksnesī.

 Izmisums plosīja manu ķermeni, es izjutu fiziskas sāpes. Tās mani 
smacēja un atņēma veselo saprātu. Tad attapos, jo sapratu, ka man jādod 
cerība izglābties arī pārējiem zvejniekiem. Sāku skriet. Man likās, ka skrienu 
veselu mūžību, līdz ieraudzīju pazīstamos stāvus.

 Mute no uztraukuma bija kļuvusi sausa. Balss, kas atskanēja, likās sveša. 
Bet to taču pateicu es! Par atlūzušo ledus gabalu. Kā pa miglu redzēju Skaru 
Jura izmisušo lēcienu ledainajā ūdenī. Droši vien viņš domāja par sievu un 
trim bērniem. Es sastingu, kad netālu no malas viņš nogrima.

 Tikai tagad sapratu situācijas nopietnību. Manas acis piepildīja asaras, 
centos neizrādīt vājumu, bet es taču biju vēl bērns! Man bija tikai sešpadsmit 
gadu! Tik ļoti gribējās dzīvot, mīlēt un būt mīlētam! Es vēlējos sajust mātes 
siltās rokas, mīļos glāstus.

 Kaut gan mana māmiņa nav gājusi augstās skolās, viņa ir daudz ko 
sasniegusi ar savu prātu un gudrību. Tie ir galvenie balsti, uz kuriem būvēt 
tiltu pār grūtībām. Viņa ir uzņēmīga un mērķtiecīga. Mana māmiņa ir cilvēks, 
kurš spēj iziet cauri visiem negaisiem un noturēties, nezaudējot dzīves jēgu. 
Apbrīnoju viņas dzīvesprieku, kurš nezūd pat vismelnākajās dienās.

 Pēkšņi likās, ka cauri asaru miglai redzu māmiņas uzmundrinošo skatu. 
Tas palīdzēja saņemties un paraudzīties visapkārt. Man blakus stāvēja Gulbis, 
Birkenbaums un Janis Dalda. Es vēlreiz viņiem pastāstīju, kā braucu, kā skrēju 
un cik tālu bija ledus gabals no malas. Viņi mani mierināja un viesa cerību, ka 
mēs šeit nepaliksim ilgi, ka mūs kāds brauks meklēt.

 Man uzreiz iepatikās jaunais, trakulīgais Birkenbaums, kurš līdz šim 
vienmēr visās situācijās izkūlies sveikā, kaut gan šajā brīdī viņš atzinās: 
„Ar spēku te jau nekā nevar izdarīt.“ Es nolēmu palikt kopā ar viņu. Jutu, 
ka jaunais vīrietis mani saprot. Sarunas ar Birkenbaumu palīdzēja pārvarēt 
izmisumu. Manī atplauka cerība par izglābšanos, jo „sirds tvīka pēc kādas 
trešās varbūtības, pēc kaut kā nezināma, neapjaušama, pēc kāda brīnuma, jo 
plaukstošai dzīvībai nāve ir kaut kas neticams”.

 Kad pienāca nakts, raudzījos zvaigžņotajās debesīs, un man aizmirsās, ka 
esmu tālu jūrā uz ledus gabala. Redzēju debesis virs savas mājas, siltu, aicinošo 
gaismu mājas logos, domās ēdu nevis cepurē apvārītas, pusjēlas zivis, bet 
māmiņas vārīto gardo putraimu biezputru ar speķa gabaliņiem. Roka stiepās 
pēc smaržīgā maizes rieciena. Mutē jau sajutu tās saldskābo garšu. Pēkšņi 
satrūkos un sapratu, ka tas bija tikai sapnis.

 Mute bija sausa. Birkenbaums iedeva padzerties no pudeles, kuru izvilka 
no azotes un piekodināja par to nevienam nestāstīt. Manā ķermenī ieplūda 
siltums ne tikai no dzēriena, bet arī no Birkenbauma labvēlības. Noliku galvu 
viņa klēpi un sajutos pasargāts no visām likstām, bet tas bija tikai uz īsu brīdi. 
Skaudrā realitāte atausa līdz ar pirmajiem saules stariem. Nezināju, ka būs vēl 
kāds pārbaudījums.
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krāsns, malkas pagales sprakšķ, un domas neliek mieru – tās atgādina par 
pagājušās ziemas notikumiem. Un zaudējumiem. Nebūtībā zudušie draugi. 
Pat ikdienas rutīnā un smagajos darbos neatrodamais dvēseles miers.

Diena iesākās kā ierasts – devāmies zvejot. Aizrāvušies ar tīklu laišanu 
ūdenī un āliņģu izciršanu, nepamanījām, ka ledus gabals jau aizpeldējis tālu 
no krasta. Pirmā doma – mesties ūdenī! Glābt savu ādu! Kamēr nav par vēlu! 
Redzu krastu, ūdeni, sevi tajā, jūtu bailes. Saprotu, ka ledus aukstais ūdens un 
smagā drēbju kārta ātri pieliktu manai dzīvotgribai treknu punktu. Ko darīt? 
Domas šaudījās galvā haotiski un milzīgā ātrumā. Tikai tad, kad palūkojos 
pārējo sejās, sapratu, ja vien tas būtu iespējams, mēs visi atrastos ūdenī. Ko 
vēl? Kliegt, saukt pēc palīdzības? Taču tuvumā ne dzīvas dvēseles, ne laivas, 
ne kuģa… tikai plašā, mūžam mainīgā jūra. Kā es to mīlēju un ienīdu reizē!

Nepazinu pats sevi – nebija ne vēsts no bravūrīgā un drosmīgā Birkenbauma, 
kādu sevi iedomājos esam. Vienā mirklī biju pārvērties par zaķpastalu. Labi, ka 
no ārpuses tas nebija redzams, labi, ka līdzās bija Kārlēns, sirds no bailēm sitās 
kā negudra – tāpat kā man. Tas deva drosmi, kaut žēl bija kā sevis, tā viņa. 
Kādu brīdi mēģināju aizmirsties un remdēju uztraukumu brandavīna pudelē, 
arī Kārlēnam devu – bija žēl noskatīties viņa izbiedētajā un novārgušajā sejā. 
Kas tas bija? Gļēvums? Kā negribas to atzīt, bet droši vien – kā citādi izskaidrot 
to, ka pēdējās lāses izdzēru viens pats? Tagad nožēloju, jo tāpat jau nelīdzēja, 
tikai vēl skaudrāk apzinājos situācijas bezcerīgumu. Ēdiena nebija, ūdens, ko 
dzert, arī ne, cerības ieraudzīt krastu saruka ar katru uz ledus gabala nopeldēto 
metru. Apjautu, cik vienmuļa un tukša bijusi mana līdz šim dzīvotā dzīve. Un 
tad sev apsolīju, ja izglābšos – viss būs citādāk nekā līdz šim. Apprecēšos, būs 
mīļa sieviņa, bērnu pulciņš, logs, kurā vienmēr degs gaisma.

Ko citi? Kā nu kurš – izmisums mijās ar cerībām, bads tika remdēts ar 
zivīm no Zaļgas vezuma, bet jāsaka, kā ir – kad dzīvība karājas mata galā, tad 
daudz kas cilvēcīgais kļūst svešs. Grīntāls – tas jau nebija parasts cilvēks! Kā 
viņš spēja mūs visus sapurināt! Atrisināt visas nebūšanas! Varu tikai lepoties, 
ka mūsu ceļi krustojušies. Pārcilvēks. Arī tad, kad viņš palika uz ledus gabala, 
ne vaibsts viņa sejā nepakustējās. Tik drosmīgs es nekad nebūšu. Ja būtu 
bijis, tad savu laimīgo lozi būtu atdevis Kārlēnam. Tik ļoti gribējās dzīvot, ka 
nespēju aizmest projām nesen dzimušos sapņus par jauno un laimīgo dzīvi. 
Kas no tā piepildījies? Re, kur nedrošā gaitā man pretim soļo mans mazais 
dēlēns Kārlis. Pieglaužas, un ap sirdi kļūst tik silti.

 

 alise paula legzdiņa,
 privātā pamatskola „Gaismas tilts 97”,
 konsultante Sandra Legzdiņa.

 Mani pārņēma dusmas un naids, kurš vērsās pret Birkenbaumu, kad 
dzīvības dzēriena pudelē vairs nebija. Tikai tad, kad jaunais vīrietis iegrieza 
rokā, lai ar savām asinīm varētu remdēt manas slāpes, sapratu, cik netaisns 
biju. Viņš dalījās ar mani visā. Nekad nedomāju, ka dusmas un naids var tā 
aptumšot cilvēka prātu. Laikam jau nebiju vēl tik stiprs un nemācēju savaldīt 
savas emocijas, atrodoties bezcerīgā situācijā. Jā, es sāku saprast, ka varu 
neatgriezties krastā, un tas mani padarīja nesaprātīgu.

 Man kļuva vienaldzīga Grīntāla savaldība un prasme nezaudēt dūšu. 
Vairs neaizkustināja viņa drosme un apņēmība stāties pretī bagātajam, 
mantkārīgajam Zaļgam. Arī pats Zaļga nelikās tik varens un visu varošs kā 
agrāk. Sapratu, ka nāves priekšā mēs visi esam vienādi. Pēc šī atzinuma man 
kļuva it kā vieglāk. Biju gatavs pasniegt palīdzīgu roku ikvienam manam bēdu 
brālim, noglāstīt sirmo galvu vecajam Daldam, lūgt piedošanu Birkenbaumam, 
teikt nomierinošus vārdus Skrastiņam, Skapānam, Sīlim un Janim Daldam. 
Man gribējās viest viņos ticību, ka mēs visi atgriezīsimies krastā.

 Es jau grasījos to darīt, kad pie apvāršņa parādījās melns punktiņš. Tas 
auga augumā. Mūs pārņēma gaviles. Laiva! Taču prieks par izglābšanos bija 
priekšlaicīgs, kad noskaidrojās, ka laivā vietas visiem nepietiks. Cepurē tika 
ieliktas lozes. Ar katru atvērto pilno lozi manas cerības kusa kā ledus gabals, 
uz kura es atrados. Ar drebošām rokām vēru vaļā savējo – tukša! Es tam neticu! 
Skatos vēlreiz. Jā – tukša! Stāvu kā sastindzis, ceru, ka Birkenbaums man atdos 
savu vietu laivā, jo uz mirkli saskatu cīņu viņa acīs. Bet cerības bija veltas. 
Es paliku uz ledus gabala kopā ar veco Daldu un Grīntālu. Manas cerības uz 
izglābšanos kļuva tikpat mazas kā igauņu laiva, kura attālinājās no ledus gabala.

Es noslīgu ceļos uz aukstā ledus gabala un saucu: „Māmiņ, palīdzi man!”

 nikola zeMīte, 
  Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāle, 
 skolotāja Ineta Dreimane.

atMinoties notikuMus  
uz ledus gabala

Atceroties to dienu, kad devāmies zvejot, un visu notikušo uz ledus gabala, 
bieži domāju, kā būtu, ja būtu… Kā būtu, ja es rīkotos citādi, ja laivā vietas būtu 
pieticis visiem, ja es apmainītos vietām ar Kārlēnu… Bet laiku un notikumus 
pagriezt atpakaļ nav iespējams. Diemžēl! Es sēžu savā zvejnieku būdā pie 
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grūtības dara  
cilvēku stiprāku

Ir jau pagājuši vairāki gadi kopš šīs nelaimes. Esmu iemācījies un atklājis 
ko jaunu par sevi. Tikai tad, kad biju nāves briesmās, izvērtēju visu darīto, to, 
kas labs, kas slikts. Vienmēr atcerēšos gan šīs sajūtas, gan badu, gan slāpes, 
gan savus biedrus.

Palikuši uz peldošā ledus gabala, zvejnieki vairs nerunāja ierastās blēņas. 
Viss notiekošais šķita kā murgs, no kura noskurinājušies varēsim no rīta 
mierīgi mosties un turpināt darbu. Veselais saprāts negribēja pieņemt nāvējošo 
patiesību. Sajūta, ka ar katru stundu, mirkli tuvojos nāvei, bija baisa. Nebija 
pat iespējas darīt kaut ko lietas labā. Sēdēju un lūkojos te uz debesīm, te uz 
mutuļojošo, pelēko un draudīgo ūdeni visapkārt, te uz horizontu, te uz Kārlēnu, 
kura acīs salasāma nolemtība, un viņa cerību pilnais skats šķita izbālam. Lūkojos 
arī citu biedru sejās un spēju atklāt, manuprāt, viņu patieso dabu.

Cik žēl to nelaimīgo, kuri mājas bija atstājuši ar lielu rūgtumu sirdī, slepeni 
priecājoties, ka varēs atpūsties no tuviniekiem un aizbēgt no ierastā, kā to 
darīju es. Kaut arī uz neilgu laiku. Bet pienāk brīdis, kad nāve lūkojas ar savām 
melnajām, izkāmējušām acīm sejā. Vai tad ir jēga trakulīgai dzīvei un lielai 
jautrībai? Man neticētu, ja es kādam pastāstītu patieso stāstu par sevi. Es 
izlikos, ka esmu tāds pats kā visi.

Cilvēks savu būtību no citiem var paslēpt, uzliekot masku. Bet ir jāstājas 
pretī apstākļiem. Un tad notiek atlase. Tie, kuri dzīvo, impulsa vadīti – kā es, 
tie, kuri neapdomājas, tie, kuri nekad nav spējuši stāties pretī grūtībām, tie 
salūst pirmie. Viņi ir neziņā un bezprātībā un panikā ielec ledainā ūdenī. Kā 
Skaru Juris. Viņam mājās palika sieva un trīs bērni, kuri viņu vairs nesagaidīs. 
Varbūt tas nebija vājums, bet gan izmisīga vēlme dzīvot, atgriezties…? 

No biedriem visvairāk biju pieķēries Kārlēnam. Viņš pirmais pamanīja, ka 
ledus gabals virzās projām no krasta, bet ar steigu metās atpakaļ pie pārējiem, 
lai pavēstītu par nelaimi. Kārlēns varēja izglābties. Bet tā vietā viņš domāja par 
citiem. Par pašaizliedzību dažreiz jāmaksā ļoti dārgi. Bet, ja pusaudzis varēja 
nest upuri, kas gan traucēja Zaļgam – vecam, pieredzējušam zvejniekam – 
piedāvāt savas zivis kā iespēju izdzīvot nelaimē? Nāvei acīs skatoties, viņš 
visspilgtāk parādīja savu savtīgo raksturu. 

Es cienīju uzticamo un garā stipro Grīntālu. Aiz viņa drošās, skaistās, 
spēcīgās balss gulēja dreboša sirds. Domāju, ka dažreiz talants spēt citus 
pārliecināt pretēji savām jūtām ir labs. Nomierināt nāves bailēs trīcošās 
dvēseles ir tāpat kā dziedēt ar mīkstu eļļu asiņojošas brūces. Pat ja neviens 
nenotic, tomēr paliek drošāk. Mani pārsteidza Grīntāla reakcija, kad Zaļga 
atteicās iedot zivis pusdienām. Nesavaldījos un centos pierādīt savu taisnību 

ar spēku, kā to vienmēr biju paradis darīt. Grīntāls mani apturēja un panāca 
mieru. Ja viņš to nebūtu darījis, es salūztu no smacējošās spriedzes un izgāztu 
savas dusmas un naidu pret Zaļgu. Man bija jāmācās pacietība un lēnīgums.

Grūtākais nebija slāpes un izsalkums, bet tā bezpalīdzīgā sajūta, ka ir par 
vēlu. Vairs neko nevar izdarīt. Nav pat, ko vainot. Pat ne sevi. Atstāts likteņa 
bargajās rokās, es neko nevarēju darīt. Līdzīgi kā sapņos – no kāda bēgu, 
izvairos, cenšos izglābties, bet kājas nekust. Varēju tikai gaidīt. Palikt stipram 
un gaidīt. Vējam svilpojot pārdabiskas melodijas un viļņiem graužot ledus 
gabalu, sēdēt, gaidīt un saglabāt dzīvību. Cerēt uz palīdzību.

Es redzēju laivu lēnām tuvojamies. Glābšanas brīdis. Šķiršanās brīdis. Kurš 
paliks? Kuru paņems līdzi? Zaļga domāja tikai par savu izglābšanos. Grīntāls 
darīja pretēji. Viņš ieteica lozēt, lai visiem tiktu dota iespēja atgriezties 
mājas. Kāpēc? Grīntāls arī bija stiprs, viņš dabūtu vietu laivā. Bet viņš palika. 
Aizbrauca Zaļga. Es tik ļoti būtu gribējis, lai viņa vietā būtu bijis Grīntāls. Tikai 
tagad sapratu, kādēļ tā notika. Zaļgam bija jāmainās, viņam tika dota otra 
iespēja visu vērst par labu. Pagriezos un ielūkojos acīs tiem, kuri palika uz 
ledus gabala.

Mūžam atcerēšos vecā Daldas skumjo pēdējo skatienu, kad viņš ar acīm 
pavadīja laivu. Viņš arī varēja izglābties, bet tad paliktu viņa dēls – cilvēks, 
par kuru tēvs atdotu visu, pat dzīvību. Dalda atteicās no vietas laivā, lai viņa 
atvase nokļūtu mājās. Tā man bija liela mācība. Tik ļoti mīlošu, pašaizliedzīgu 
cilvēku nekad nebiju sastapis. Kad man būs bērni, es vēlos būt tikpat labs un 
gādīgs tēvs kā Dalda…

Esmu atpakaļ, esmu mājās, gandrīz sveiks un vesels. Aizbraucot no 
turienes, atstāju daļu sevis jūrā. Daļa no manis tajā dienā nomira. Iekšēja cīņa. 
Vissmagākā. Starp sevi un starp cita cilvēka dzīvību. Es aizbraucu, izdzīvoju. 
Kārlēns palika. Kopā ar viņu nomira mana jaunība, trakulība un bezatbildība. 
Zaudēju pārliecību, ka nekas manā dzīvē nevar mainīties. Nekas nav mūžīgs 
– ne manas domas, ne jautrība. Viss beidzies, un paliks tukšums. Vai kādreiz 
dzīvē spēšu to aizpildīt?

Zinu, ka neesmu tāds, kāds biju agrāk. Dzīvē ir daudz pārbaudījumu, tie 
norūda, un no tiem ir jāmācās. Zaudējumi, bailes, nedrošība mani pārveidoja 
par nesavtīgu, gādīgu un pazemīgu cilvēku. Notikumi uz ledus man lika 
pieaugt, aizmirst pārgalvību un mainīties. Ir vērts iziet cauri grūtībām, jo tās 
dara cilvēku stiprāku.

  ieva radzvilaviča,
  Ērgļu vidusskola,
  skolotāja Daina Dundure.
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Mana nozīMe –  
palīdzēt

Rīts sākās ar kodīgu salu degunā, bija tik auksti, ka negribējās līst laukā no 
gultas. Vienīgā motivācija, lai es celtos, bija ģimene, lai sievai un bērniem ir 
brokastis, pusdienas un vakariņas. Lūk, tā bija mana motivācija celties un iet 
vilkt ar vīriem zvejas tīklus laukā no ūdens.

Darbs šādā salā nebija nemaz tik vienkāršs, roku pirksti jau bija nejūtīgi 
un nagi zilgansārti. Ieraugot zivis, manā mutē saskrēja siekalas, jo uzreiz 
iedomājos par karstu zivju zupiņu, kuru man būtu vārījusi sieviņa. Nepaspēju 
vēl neko teikt, bet te jau visi pēkšņi sāka skriet uz krastu. Mani pārņēma neziņa 
un bailes, nometu tīklu un skrēju vien pakaļ, lai saprastu, kas ir noticis. Tālumā 
pazibēja krasts, un ledus gabalu pie manām kājām apskaloja ūdens. Bija tik... 
tik... bail... Nometu savu vilnas mēteli, auseni, atšņorēju lielos zābakus un 
nedomādams metos ūdenī. Manu ķermeni apņēma stingums. Ūdenī jutos tā, 
ka kāds mani badītu ar asām adatām, tās sāpes bija neciešamas. Nebiju domājis, 
ka ūdens šādas sāpes var veikt. Es kūlos uz priekšu kā neprātīgs, bet ūdens un 
ledus gabali apņēma mani no visām pusēm. Mans mērķis bija tālais krasts, bet 
cerības to sasniegt zuda līdz ar mani. Ķermeni pārņēma siltas sajūtas, tādas, it 
kā es sēdētu pie karstas plīts un sildītos, bet tā nebija. Pats tiku līdz krastam, 
bet ne mans ķermenis... Tas palika turpat starp lielajiem ledus klučiem un 
ūdens viļņiem. Es tā arī noskatījos, nejuzdams sāpes. Negribējās, lai vīri izdara 
tādu muļķību kā es, un devos viņiem līdzi.

Sēdēju ledus gabala tālākajā stūrītī un prātodams skatījos uz zvejniekiem, 
uz šiem spēcīgajiem vīriem, kuru dzīves ir atstātas visvarenā rokās. Aiz 
dusmām ar dūri cirtu pa ledu. Ak, nē, tas sāka krakšķēt un radās plaisas. Skrēju, 
plātījos, bet neviens manu brīdinājumu neredzēja. Ledus gabals pāršķēlās uz 
pusēm, un četri braši vīri tika pakļauti skarbajam nāves glāstam. Palikušiem 
bez ēdiena, viņiem nebija iespēju izdzīvot. Tā bija tikai mana vaina, ka viņi tika 
nodalīti. Nebija vairs spēka, lai uz šo visu noskatītos, tāpēc atkritu sniegā un 
sāku skatīt debesis. Mākoņi aizritēja viens aiz otra un izzuda tālumā, tāpat kā 
šobrīd izzudām mēs.

Nemanot atnāca nakts, vienīgie ceļa rādekļi bija nakts spīdekļi. Nebija 
spēka vairs vāļāties, pacēlos gaisā un piesteidzos pie vienīgā nemiera cēlāja 
Zaļgas, kura skopums un savtīgums nebija izmērāms. Vēlējos viņam pastāstīt 
par komandas vienotību, bet, bilstot pirmo vārdu, atcerējos, ka neviens mani 
nedzird. Mani vārdi bija pārāk viegli, vējš tos paņēma līdz ar sevi. Uz šī ledus 
gabala vēlējos kļūt par draugu sargeņģeli, pasargāt no nāves, kura ar viļņiem 
jau sitās šurp un glūnēja caur tumsu. Nepaspēju pagriezties pret biedriem, 

bet viņi bija jau tikuši pie zivīm. Birkenbaums vienīgais no savām zivīm atstāja 
tikai asakas, bet pārējie ēda ar viebšanos. Bija laiks iet gulēt, lai nevienam 
nebūtu auksti, pūtu siltu dvašu uz sejas, lai kaut cik tos sasildītu. Pirmā diena 
bija pagājusi.

Otrā aizritēja nemanot. Ledus gabals ar laiku palika mazāks un mazāks. Ik 
pēc mirkļa es pacēlos debesīs, lai apskatītu, vai nekur nebrauc glābēji, jo tie 
bija vienīgie, kas varēja viņus glābt. Es, muļķis, jau savu dzīvi izdzīvoju, tāpēc 
vēlējos, lai citi to izdzīvotu kārtīgi, it īpaši jaunais Kārlēns, zellim bija tikai 
sešpadsmit, par dzīvi vēl neko nezināja.

Pienāca trešā diena, un ledus gabals jau bija daudz mazāks. Melni jātnieki 
jāja apkārt mūsu ledus gabalam un jauca prātu vīriem. Dzirdēju par Grīntāla 
ideju pakārt kreklu mieta galā, bet bija izloze. Bija tik žēl, ka kādam būs jāsalst, 
bet pastūmu zem pirkstiem Janim liktenīgo lozi, jo viņam bija vissiltākais 
mētelis. Kad krekls tika pakārts, es to purināju tik spēcīgi, cik vien varēju, 
jo citu palīdzību šajā mirklī nevarēju veikt. Tas kļuva pārāk bezcerīgi, un es 
nolaidos no baltā krekla. Melnie jātnieki jau līda virsū uz ledus un vilināja 
Skrastiņu jūrā. Kamēr vīri viņu mierināja, es dzinu nelabvēļus prom. Lādēju 
visas negatīvās emocijas, lai tik viņi neatgrieztos, un viņi nozuda. Nav zināms, 
uz cik ilgu laiku, bet galvenais, ka Skrastiņš neizdarīja nepareizo izvēli.

Tika dalītas nu jau pēdējās zivis, visi ēda un viebās, jo vēlme dzīvot bija 
spēcīgāka par kuņģa kaprīzēm. Kārlēns vairs nespēja tās ēst, un viņš nevarīgs 
saļima sniegā. Es nogūlos viņam blakus un sildīju apsalušās rokas. Neviens 
nedeva Kārlēnam dzert siltas zirgu asinis, jo nevienam nešķita vajadzīgs kaut 
zirgus tikai viņa dēļ. Kāda bezkaunība, kāda iedomība, šeit vajadzētu domāt 
par ikvienu, bet tā nav!!! Es devu Kārlēnam spēku, bet Birkenbaums – savas 
asinis. Ar kopējiem spēkiem mēs viņu dabūjām pie samaņas. 

Bija pienākusi nakts, vairs zvaigznes tik spoži nespīdēja pie debess krūts. 
Laidelējos visapkārt, vēlējos apraudzīt zirgus, bet tos ar savu straujumu 
laikam biju satraucis. Tās bija vienīgās būtnes, kuras mani redzēja. Zirgi sāka 
šaudīt pakavus, skraidīt, nespēju tos vairs nomierināt. Zirgi sapinās viens ap 
otru, ledus sāka krakšķēt, un ar lielu blīkšķi tie iekrita ūdenī. Divas dzīvības 
tika zaudētas, divas maigas, mīlošas dvēseles...

Bija klāt nezin kurās (nespēju vairs saskaitīt) dienas rīts, kas visiem sākās 
ar visvarenā kunga lūgšanām. Tik sāpīgi bija to visu noskatīties. Uzlaidos 
debesīs un pamanīju kaut ko melnu, maziņu, kustošu objektu, kurš kustējās 
uz mūsu pusi. Nevar būt, manus draugus beidzot glābs!? Kamēr nolaidos 
atpakaļ, zeļļi paši bija pamanījuši laivu, un viņu saucieni bija tik skaļi, ka vien 
šķita, ka tie ir dzirdami vismaz kilometra attālumā. Manas acis ieraudzīja kaut 
ko tik negaidītu. Tā bija laiva, tiešām laiva. Tajā sēdēja vecais Cubuks ar dēlu, 
Stūre un Skapāns, tomēr izdzīvoja... Es biju ļoti priecīgs, bet tajā pašā laikā 
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sašutis, jo redzēju, ka laivā visiem nepietiks vietas. Ļoti vēlējos, lai visi tiek 
laivā, bet atkal viņi izvēlējās lozes. Trīs no tām bija liktenīgās, jo laivā varēja 
iekāpt tikai sešas personas. Nebiju domājis, ka dzīvību un nāvi spēj izšķirt 
balta papīra lapa. Šajās lozēs necentos piedalīties, jo tad justos ļoti nelāgi par 
savu izdarīto. Stāvēju blakus Grīntālam un tik skatījos, kā lūst kāda cerības vai 
rodas vēlme dzīvot.

Zaļga, Gurlums, Gulbis, Skrastiņš, Sīlis, Janis Dalda un Birkenbaums 
iekāpa laivā, jo viņi tika pie iespējas izdzīvot. Uz ledus gabala kopā ar mani 
palika Grīntāls, Kārlēns un Vecais Dalda, nedomāju, ka nieka ledus gabals 
spēj cilvēkam nodarīt tādu postu. Paliku vien ar šiem drosmīgajiem vīriem 
un noskatījos, kā iespēja izdzīvot aizpeld līdz ar horizontu. Viņiem atlika vien 
sēdēt, gaidīt un cerēt.... Mana vieta arī palika šeit, uz ledus gabala, palīdzot 
citiem cilvēkiem, kuri ir iemaldījušies jūrā.

 vineta bolMane, 
 Gaigalavas pamatskola,
 skolotāja Maruta Krustāne. 

Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
11. konkursa 2015. gada 5. decembrī

R. Blaumaņa 11. konkursa atzinību ieguvēji un Agita Opincāne (5. no kreisās), 
I. Daugiallo foto.

R. Blaumaņa 11. konkursa atzinību ieguvēji un Inese Elsiņa (2. rindā  
2. no labās), I. Daugiallo foto.
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Velniņi R. Blaumaņa pasakā „Velniņi”
Ogres Mākslas skolas audzēknes Ievas Sarksņas zīm., 2013

Man tuvais tēls  
R. Blaumaņa daiļradē

12. konkurss, 2016. gads, pamatskolu grupa

1. vieta

vēstule tev, kārlēn!

Labdien, Kārlēn!

Aizver acis un iedomājies vārdu „ziema”. Ar ko Tev šis vārds saistās? Ar 
aukstumu? Ar ledu? Ar kailiem koku zariem? Vai ar sniegavīriem, siltiem 
kamīniem un jautrību? Iedomājies šo vārdu, un pamazām uzplaiksnī atmiņas. 
Atceries visas ziemas, kuras bija! Iedomājies visas ziemas, kuras būs! Tavas 
iedomas ir Tava realitāte, vai ne? Tagad padomā par visām atmiņām, kuras 
Tavas smadzenes ir nolikušas zemapziņā. Vai nepaliek mazliet… skumji? Bet, 
nē, varbūt Tev tomēr nepaliek skumji. Varbūt Tev paliks skumji, kad pateikšu… 
šīs atmiņas Tu neizdzīvosi vēlreiz. Varbūt paliks skumji, kad teikšu: ziema Tevi 
redzēs atkal nākamgad, bet tā neredzēs to pašu „Tevi”, kuru tā redzēja gadu 
iepriekš. Ziema taču arī dzīvo, ziema taču arī atceras! Vai atminies to reizi, 
kad Tu iekriti dīķī un gandrīz noslīki? Nē? Varbūt tas bija cits bērns, kuru 
ziema atceras. Un tagad jautāšu, vai atminies to reizi, kad Tu un vēl citi vīri 
uz ledus gabala iepeldēja jūrā. Zinu, ka Tu to atceries tikpat labi, it kā tā būtu 
bijusi… vakardiena. Tu nevēlies, bet atceries. Es Tevi lūdzu atcerēties. Kad 
Tev uzplaiksnī atmiņas, ziema liek atcerēties. Bet es Tev nelieku, vien palīdzu 
atcerēties.

Vai vēlies atminēties jūru kā nežēlīgu, aukstu un bargu? Vai kā bezgalīgu, 
prātam neaptveramu plašumu? Abi šie varianti ir vienādi. No abiem ir 
jābaidās. Tas, ka jūra ir nežēlīga, auksta un barga, ir pašsaprotami biedējoši, 
ka jūra vienmēr būs bezgalīgs, prātam neaptverams plašums, vai tad tas nav 
arī biedējoši? Centies atcerēties! Jūra bija auksta. Ziema to atceras. Tev bija 
kažoks, biezāks par jebkuru kažoku, kura Tev toreiz nebija mugurā. Tev bija 
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nesalauzīsi. Bet pamēģini pa to uzsist ar āmuru. Akmens salūst. Bailes, 
aukstums un gļēvums Tevi tuvināja malai. Katru dienu… tuvāk un tuvāk. Līdz 
tiki pārbīdīts pāri malai. Tu tiki pievarēts. Tev likās, ka gaisma tuneļa galā ir 
tikai vilciens. Tev likās, ka jūra nekad nebeigs aprīt vīrus, līdz neaprīs pašu 
pēdējo. Tevi. Tu sēdi. Tu nekusties. Kāda jēga kustēties? Jēga ir. Bet ķermenis 
pats nevēlējās kustēties. Kustēties… uz kurieni? Uz otru ledus gabala malu, 
kur aina ir tieši tāda pati kā pirms desmit dienām, un nemaz nav mainījusies 
šo dienu laikā? Un Tu biji pārliecināts, ka aina nekad nemainīsies. Tu vēroji 
vīrus. Viņi runāja. Par ko viņi runāja? Tu nezini, Tu neklausījies. Kāpēc? Kāpēc 
Tu neklausījies, Kārlēn? Atbilde ir vienkārša. Dzirdēt un klausīties ir divas 
dažādas lietas. Dzirdēt tu varēji, bet klausīties nepietika spēka. Kad akmeni 
salauž, to pamet. Bet Tevi nepameta. Tu tomēr nebiji akmens. Tu biji smilga, 
kura bija spiesta kļūt par akmeni. Citu variantu nebija. Smilga jūrā neizdzīvo. 
Un Tu atkal no akmens pārtapi par smilgu. 

Mums vienmēr ir tas otrais draugs, kurš palīdzēs nelaimē. Pat, ja pašam 
ir tikpat slikti. Man ir draudzene smilga. Tev ir draugs akmens. Birkenbaums. 
Viņš bija gatavs palīdzēt, kaut pašam nebija labāk par Tevi. Mums visiem ir 
kāds viens īstais draugs. Īpašais un patiesais. Un tomēr… katrai sejai ir sava 
maska. Dzīve ir maskarāde, un mēs esam dejotāji. Birkenbaumam kļuva 
Tevis žēl, Kārlēn. Viņš zināja, ka Tu neizdzīvosi, ja viņš nepalīdzēs. Viņš Tevī 
redzēja salūzušu akmeni. Viņš darīja visu, lai palīdzētu. Bet bailes, aukstums 
un gļēvums Tevi smacēja. Bailes Tevi žņaudza, aukstums Tev dūra mugurā 
ar dunčiem, un gļēvums Tev grieza vaļā iekšas. Tā Tu juties katru dienu. Tu 
biji salauzts, un visi to redzēja. Bet ir jābūt īpašai drosmei, lai Tev palīdzētu. 
Ir jābūt īpašam cilvēkam, lai Tevi izkustinātu no vietas, lai palīdzētu uzkāpt 
atpakaļ uz malas, no kuras Tevi nogrūda. Vai Birkenbaums bija šis īpašais 
cilvēks? Es nevaru veidot minējumus. Tā ir Tava izvēle. Vai Tev viņš šķita 
īpašs? Viņš tomēr bija akmens, kurš izcēlās ar asins sarkanu krāsu. 

Tagad centīsimies atcerēties lozi. Jā, Kārlēn. To pašu lozi. Tu gatavojies 
izvilkt lozi, roka trīc. Bet ne jau no nervozitātes, bet no aukstuma. Tas atkal 
Tev mugurā dur dunčus. Tu izvilki lozi, kura lika palikt uz ledus gabala. Tu 
skatījies uz citiem vīriem pēc glābiņa. Bet, Kārlēn, gaisma tuneļa galā tomēr 
ir vilciens. Un balsis Tavā galvā, kuras iedrošina, tomēr nav īstas. Glābiņa nav. 
Neritmiski vajadzīgais instruments ir kļuvis ritmisks. Abstrakti skaistā glezna 
vairs nav abstrakta. Tu nezini, ko darīt. Tu vēlies nokļūt laivā ar pārējiem 
vīriem un doties mājās. Bet Tu to nevari. Tu neesi tik egoistisks. Tu nevari 
kāpt laivā. Laiva Tevi nenoturēs. Tā nogrims kopā ar pārējiem vīriem, kuri 
iekāpuši. Tu vēlies nomirt, jo zini, ka agrāk vai vēlāk tas tāpat notiks. Bet Tev 
ir jādzīvo viņiem. Viņiem par Tevi nav vienalga. Un tur jau ir tā visgrūtākā 
lieta. Daudzi domā, ka mirt ir grūti. Bet iedomājies, dzīvot kādam cilvēkam. 
Kad Tu katru dienu smaidi līdz ausīm, bet iekšēji esi saraustīts, saplēsts un 

nežēlīgi auksti, katru dienu Tu noskatījies, kā vīrus pēc kārtas aprij jūra. Varbūt 
ar to Tev saistās jūra, Kārlēn? Vai ar nāvi? Ja izskatās, ka cenšos Tevi iebiedēt, 
tā nav. Jūra nav vainīga, ka šie vīri mira. Jūra taču neko nevarēja padarīt, tā 
jūt, bet neko nespēj mainīt. Tā ir kā sienas puķe, pieaugusi pie mājas. Tā ir kā 
akmens upes krastā. Es nespēju jūrai dot labu aprakstu un nedomāju, ka to 
spētu arī Tu.

Tu tiec viegli iespaidots, Kārlēn. Nesaki, ka tā nav! Tu viegli nelūsti citu 
priekšā, un tas ir apsveicami. Ir cilvēki, kuri nespēj sadzīvot ar stresu un 
bailēm. Viņus var salīdzināt ar smilgām, jo viņus ir viegli salauzt. Bet ir cilvēki 
– tādi kā Tu. Viņus var salīdzināt ar akmeņiem, jo tos ar roku nesaspiedīsi. 
Lai arī cik reižu cilvēki teiktu, ka pusaudži ir izklaidīgi, tiem nevar ticēt. 
Paskaties uz sevi, Kārlēn! Vai tad Tu neatceries, cik grūti Tev bija gulēt jūras 
vidū uz ledus gabala? Patiesība ir tāda, ka Tu nevari paņemt cilvēku masu un 
noraksturot visus vienā vārdā. Izdarīt to un pierādīt, ka šis viedoklis ir pareizs, 
ir neiespējami. Tu nevari paņemt saujā sniegu, kurš sastāv no sniegpārsliņām, 
un teikt, ka visas šīs sniegpārsliņas ir vienādas, ka otrā ir tāda pati kā pirmā.

Es esmu Tavā vecumā. Es esmu smilga, Tu – akmens. Redzi atšķirību? Zinu, 
ka runāju visai filozofiski un poētiski, bet redzi, cilvēks nekad nesapratīs, par 
ko Tu runā, ja neminēsi piemērus. Tā tas ir un būs. Ja Tu saki, ka vari raksturot 
noteiktu cilvēku masu vienā vārdā, tad man Tev kas jājautā. Vai Tu vari redzēt 
tumsu? Vai vari smieties par klusumu? Vai vari salabot salūzušos? Nedomā tik 
ātri! Apstājies un ieklausies! Varbūt tomēr sadzirdēsi klusumu.

Kārlēn, ko Tev nozīmē briesmas? Katram tās nozīmē ko citu. Ja es 
pajautāšu tai meitenei, kura ir vispazīstamākā skolā, viņa teiks, ka briesmas 
būs tad, kad viņu nolaupīs. Bet, ja uzdošu to pašu jautājumu visgudrākajam 
zēnam skolā, viņš teiks, ka briesmas ir tad, kad ir dabas katastrofa. Bet, ja Tu 
jautātu man, es Tev nevarētu sniegt atbildi, jo nevaru nemaz iedomāties tikai 
vienas briesmas. Tu zini, kas ir briesmas. Tu esi bijis briesmās. Kā Tu juties? 
Vai juties tā, ka pasaule ap Tevi sašaurinās un Tu nevari paelpot? Vai juties 
tā, ka viss griežas ap Tevi kā karuselī un Tu nevari nostāvēt uz savām kājām? 
Esmu dzirdējusi daudzus cilvēkus sakām, ka tāds Tu arī biji. Nevarēji nostāvēt 
pats uz savām kājām, biji nobijies, nezināji, ko darīt. Tā kā viņi redz Tevi no 
ārpuses, viņi jūt Tevi no iekšpuses. Bet es Tev teikšu kaut ko. Vai esi dzirdējis 
mūzikas instrumentu dziesmā, kurš izklausās tik neritmisks, ka Tev liekas, 
tas ir no pilnīgi citas dziesmas? Bet, lai cik neritmisks, tas ir neiedomājami 
vajadzīgs, jo sajūta ir tāda, ka bez šī instrumenta dziesma nevar pastāvēt. Vai 
esi redzējis gleznu, kura ir tik abstrakta, ka Tavas smadzenes nespēj saprast, 
kas tur parādīts? Bet tieši tas, ka glezna ir abstrakta, padara to tik skaistu. Tu 
biji neritmiski vajadzīgais instruments. Tu biji abstrakti skaistā glezna.

Es iepriekš biju teikusi, ka daži cilvēki ir smilgas un daži – akmeņi. Teicu, 
ka Tu esi akmens, kuru Tu nevari salauzt, vai ne tā? Jā. Ar roku akmeni 
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sasists zils. Un vai atceries, kas notika, kad Tu paliki tur, Kārlēn? Tu nokļuvi 
citā dimensijā. Un tā ir taisnība, Tu nokļuvi TUR. Es Tev beidzot to pateicu. 
Piedod man, Kārlēn! Piedod!

Kārlēn, es Tev kaut ko vēlos ziedot. Tas būs spīdīgs akmens ar iekaltu 
vārdu „Kārlēns”. Tas ir mūžības akmens. Es to iemetīšu jūrā un, kad to atradīsi, 
vēlos, lai to ieliec saujā un saki: „Es neesmu smilga, es esmu akmens.” Es vēlos, 
lai Tu lepojies. Vēlos, lai Tu lepojies ar sevi. Vēlos, lai Tu lepojies ar visiem 
saviem „es”, kuri ir bijuši un būs TUR. Lepojies ar visiem saviem „es”, Kārlēn! 
Paldies arī rakstniekam Rūdolfam Blaumanim, kurš ļāva iepazīt Tevi.

    
Ar cieņu – Beāte (mazā sapņu ideāliste)
19.10.2016.

  beāte vitkovska-kaktiņa, 
  Mazzalves pamatskola,
  skolotāja Silvija Lisovska.

2. vieta

varoņi piešĶir svētību  
šodienas dzīvei

Kad kārtējo reizi atveru R. Blaumaņa balādes „Tālavas taurētājs” tekstu, 
manos domu apvāršņos kāda noslēpumaina balss jautā: „Vai savas tautas 
vēsturi zinu es?/ Vai tas laiks man nav svešs?”

„Ne visu,” es atbildu pārliecinoši. „Uz Latvijas simtgadi ejot droši.”
Balss turpina jautāt: „No kurienes tu nāc?”
„No senču pagātnes, no Miervalža pils Tālavas pusē, bagātinājusies ar 

vēstures gaismas datiem un R. Blaumaņa dzeju.” 
„Kas tad tu esi manā tuvumā, tā neredzamā un svešā?”
„Esmu viena no meitenēm, kura, pieminot savas tautas varoņus, pin 

vainagus un liek tos viņu atdusas vietās.”
„Vai spilgti atceries arī to pirmo no Tālavas?”
„Manī skan visas R. Blaumaņa uzrakstītās „Tālavas taurētāja” rindas, un es 

tās gaismoju savās domās ar sirds klātbūtni.” 
„Ko tās tev no jauna pasaka?”
„Lai arī balāde tapusi pirms 114 gadiem, kad vēl nebija dzimusi Latvijas 

valsts, kad tikai brieda 1905. gada revolūcija, taču bija sācies ceļš, kas pavēra 
vārtus uz brīvības sliekšņa. Un es simboliski pieskaros pagātnei.”

„Vai tu zini, kā šī balāde tapa?”
„R. Blaumanis iepazinās ar sava laika vienaudža dzejnieka Jāņa 

Frīdenberga-Mieriņa dzejoli „Taurētājs”, kas uzrakstīts 1889. gadā par kuršu 
varonīgajām cīņām ar krustnešiem kā vēstījums. Blaumanim balādē sava 
versija, mākslinieciskāka un brīvības ideja dzīvāka, jo pats dzejnieks sirdī dega 
par Latvijas valsti.” 

„Kā tā tevī asociējas un, tavuprāt, izpaužas viņa īstenošanā?”
„Blaumanis tēlotajai situācijai piešķir noslēpumainību un to pastiprina, 

raksturojot vispirms dabu, tad reālo situāciju. Vienkāršos vārdos tiek uzburta 
tēlainība – drūma, nospiedoša gaisotne. Šķiet, ka Miervalža pils apkārtnē 
valda neredzams, bet sajūtams smogs, kas ar miglainiem roku taustekļiem 
ietin kokus, debesis un zemi pelēkā krāsā. Ienaidnieka uzbrukuma laiks šajā 
sprāgstošajā, nokaitētajā tīmeklī tiem ļauj tuvoties valdnieka pilij līdz zināmai 
robežai. Svešie jau nenojauta, ka Miervalža uzticamākais sargs modri stāv 
sardzē par apdraudējumiem, kas tajā laikā reālajā cilšu dzīvē arī notika.” 

„Kas risinās tavā iztēlē, kad lasi balādi?”
„Iedomājos laiku, kad Latvijas zemi klāja biezi meži, kad ūdens tuvumā 

uzkalnos tika ierīkotas cilšu apmetnes, kad arī tad tika sadalīti pienākumi 
darbā un aizsardzībā.” 

„Kāpēc tad par taurētāju valdnieks Miervaldis izvēlējās balādē aprakstīto 
puisi?”

„Viņš varbūt jau kādreiz bija veicis šādu uzdevumu – spēcīgs, uzticams.”
„Vai dabas motīvs palīdz vai traucē kā vieniem, tā otriem?”
„Jodu un murgu parādības paspilgtina draudošo situāciju. Varenā egle 

jaunajam puisim kādu brīdi kalpo kā drošības aizsegs un izlūktornis, bet koks 
jau nav mūžīgs, ja tam dara pāri varmāku rokas.”

„Bet taurētājs jau arī nevarēja būt mūžīgs?”
„Jā, cilvēks piedzimst, dzīvo un aiziet no pasaules ar paveikto sevis un citu 

labā, ar piepildīto vai nepabeigtām sapņu vīzijām. Taurētājs augstāk par visu 
turēja brīvības ideju. Viņa uzupurēšanās izglāba desmitiem dzīvību, bet aiz 
pienākuma izpildes palika nepiepildītā dzīve, vien atstājot piemiņu…”

„Uz ko mērķēja taurētājs?”
„Viņš saprata, ka ienaidnieku padzīt spēj tie, kuri prot lietot ieročus, taču 

viņi ir jāmodina aizstāvībai.”
 „Taurētājs taču varēja apklust un padoties ienaidniekam, jo saņēma 

kārdinošus piedāvājumus?”
„Jā, varēja, bet pienākuma apziņa viņa dvēselē aicināja nepadoties, kaut 

rituālā ar skaņām pulsēja nāves elpa. Un kļūt par nodevēju jaunietis nevēlējās. 
Pilī taču atradās viņa māte un iecerētā meitene. Jāglābj!”
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„Kā tu, meitene būdama, uztvēri ainu, kad taurētājs pēdējiem spēkiem 
pilda savu uzdevumu un kad izšķirsies, vai svešie tiks padzīti?”

„Vārdi kā asmeņi tad durstīja manas domas iztēlē, un lasot gaidīju brīdi, 
kad ienaidnieka padzīšanas laiks tiks pabeigts.”

„Kā saproti piemiņas nozīmi, jo no simbolikas esi ienākusi šodienā?”
„Piemiņas rituāli dod gaismu dzīvajiem sevī izjust cieņu un bijību vēstures 

lappusēs ierakstītajiem varoņiem, kuri laiku pa laikam veidojuši ceļu uz tautas 
pašnoteikšanos, identitāti, valodu un zemi, un piešķir svētību šodienas dzīvei, 
izgaismojot nemirstības jēgu. Ritinot Latvijas gadu gredzenus, R. Blaumaņa 
teiktais balādē „Mans zelts ir mana tauta” nepieļauj nodevību, bet vairo 
atzīšanos mīlestībā ar svētākajiem vārdiem par godu un brīvību, tāpat kā 
pašam balādes meistaram. Vai var būt vēl kas skaistāks un patiesāks par tiem?”

  liene štokroze, 
  Rencēnu pamatskola, 
  konsultante Inese Birzkope.

atzinību ieguvēji

velniņi – iekšējie strīdnieki

Nepriecājies par cita nelaimi, ļaunums nepaliek nesodīts, „spēks bez 
gudrības ir akls” (R. Blaumanis „Ugunī”). Kur un kad to būtu dzirdējusi? 
Bērnībā, ģimenē. Dari Dievam tīkamus darbus, lai velniņi neskrāpējas. Jā, 
velniņi. Kuri no visiem? Tie nav tautas pasaku varoņi – tie ir kas vairāk. Bērnībā 
dvēselē iesprukušie labsirdīgie, muļķīgie, palaidnīgie, bet mainīties spējīgie 
R. Blaumaņa velniņi. Īsti skrāpīši. Šie abi nebēdņi dziļi sasaistās ar manu un 
mūsu visu dzīvēm, tāpēc esmu droša, ka visiem, kuri zina, par kādiem diviem 
draiskuļiem ir runa, radušās pārdomas par daudzām lietām un situācijām, 
kuras rodas katru mīļu dienu šajā pārsteigumiem pilnajā pasaulē.

Blaumanīti iepazinu jau agrā bērnībā. Tā mēs saucām rakstnieku Rūdolfu 
Blaumani. Man, mazai būdamai, viņa darbus lasīt priekšā mēdza mamma, sīkas 
detaļas no šīs neretās, tomēr ļoti aizraujošās nodarbes atceros pavisam skaidri. 
Atminos, ka, R. Blaumaņa darbus klausoties, sajutos nedaudz neparasta, jo 
mani viņa darbu tēli aizrāva tik ļoti, ka dziļi savos sapņos pati biju kāds no 
viņiem. Jau tad, kad tikko sāku apjaust visu to, kas ar mani notiek šajā pasaulē, 
mamma sāka lasīt priekšā dažādu literatūru. Protams, mani interesē arī citu 

rakstnieku daiļrade, tomēr atmiņā iespiedušies daudzi jo daudzi Blaumaņa 
darbi. Kopš sevi atceros, mani vienmēr pavadījis kāds no viņa tēliem. Visbiežāk 
tie bija abi nerātnie velniņi. Augot iepazinu arī tādus darbus kā „Pazudušais 
dēls”, kas nereti man lika sajusties kā plašajā pasaulē pazudušai, taču vēlāk arī 
atrastai, „Trīnes grēki”, visiem pazīstamās „Skroderdienas Silmačos”, „Purva 
bridējs”, dzejolis „Tālavas taurētājs”, kuru varu norunāt no galvas, jo reiz visus 
14 pantiņus man lika iemācīties, par ko nemaz nebēdāju, un, protams, arī citus 
stāstus, dzejoļus, lugas, noveles un pasakas. Vēl atmiņā palikusi novele „Nāves 
ēnā”, jo saprotu, cik labi tā atspoguļo latvju tautas pagātni un atklāj dvēseliski 
grūti pārdzīvojamus pārbaudījumus. Manuprāt, R. Blaumaņa darbi ir domāti 
visa vecuma un visu tautu cilvēkiem, jo daži no tiem ir kā radīti bērniem, citi jau 
pieredzējušiem cilvēkiem un ir arī tādi, kuri spēj ieinteresēt visu ģimeni vai arī 
dažāda vecuma cilvēku kopu. 

Pasaka „Velniņi” man ir iemācījusi dažas dzīves vērtības un gudrības. R. 
Blaumanis ir teicis: „Abi velniņi skrēja tauriņiem pakaļ un izrāva tiem spārnus 
– jo viņi jau bija nerātni velniņi un nezināja, ka tā nav jādara.” Lai gan šī darba 
galvenie varoņi nebija nekādi godīgie un nepārtraukti pastrādāja dažādus 
nedarbus, pasakas beigās viņi tomēr spēja mainīties un kļūt par labiem 
brāļiem un lieliskiem puikām. Patiesībā katrā no mums slēpjas kāda daļa no 
velniņa, reizēm pat divi, atšķirība ir vien tā, vai katrs no mums ir gatavs to 
atzīt. Blaumanis ir atzinis, ka neviens nevar būt ideāls, jo pat tad, ja to nemaz 
nevēlas, cilvēkam bieži sanāk kļūdīties un izdarīt tā, kā vajadzētu. Galvenais 
ir no kļūdām mācīties. Arī es atzīstu, ka manī mīt kāds velniņš, manuprāt, 
pat vairāki, jo tiem bieži patīk spēlēties un mani izaicināt. Tie čukstus saka: 
„Pasaki kādam kaut ko nejauku!” vai arī „Paklau, vai nebūtu jautri šodien kādu 
nokaitināt?” Dažkārt viņiem izdodas mani pārliecināt, un es pakļaujos viņu 
gribai, taču zinu, ka gan man, gan arī citiem būtu jācenšas viņus apvaldīt un 
neļaut tiem rotaļāties ne ar sevi, ne arī vienam ar otru. Šo dzīves gudrību, 
maza būdama, nemaz nesapratu. To apjautu vien tad, kad pašai šī tēma kļuva 
aktuāla. Uzskatu, ka man tuva ir šī Blaumaņa pasaka, jo esmu sapratusi tās 
galveno domu jeb to, ko rakstnieks, apspēlējot reālas dzīves tendences caur 
diviem nerātniem pasakas tēliem, ir gribējis pateikt. Tieši pasakas varoņi ir 
tie, kas ir spējuši radīt tuvības sajūtu ar mani kā lasītāju. 

Rūdolfa Blaumaņa pasakas „Velniņi” galvenie varoņi – divi nebēdnīgi, 
jautrību mīloši draiskuļi, kuri pasakas beigās kļūst par labiem puišiem, kuri 
turpina dzīvi uz zemes kā brāļi. Šajā visā saskatu nepārprotamu līdzību ar sevi, 
draugiem, radiem un apkārtējiem. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka ne vienmēr, 
lai divi velniņi varētu sastrādāt nedarbus, ir nepieciešami divi cilvēki. Bieži 
nekārtību, jucekli un pārpratumus mēs radām, esot vieni paši un tikai ar sevi, 
taču dvēselē draiskuļojas vairāki velniņi. Minot nekārtību, uzreiz nedomāju 
par fizisku traci, kas norisinās reālā vietā, reālā laikā. Vieta tikpat labi var būt 
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prāts un laiks – jebkad. Piemēram, man regulāri nākas cīnīties pašai ar sevi. 
Tas notiek katru dienu, piemēram, viens no draiskuļiem manā dvēselē kliedz, 
lai mājasdarbus nepildu, jo to paspēšu izdarīt rīt, taču otrs strīdas pretī, ka 
rīt taču man nebūs laika, jo tāpat jau ir daudz darāmā. Nav viegli neklausīt 
nenopietnākajam velniņam, bet saprotu, ka ir jācenšas un jāpiespiežas katru 
dienu. Atliek vien cerēt, ka reiz ar mani notiks tāpat kā pasakā – velniņi kļūs 
par puikām un es būšu brīva no nepareizajām jeb nevajadzīgajām domām, 
protams, ja vien aizgājušo vietā nestāsies jauni nebēdņi... Šīs sajūtas un 
miglainās cerības dēļ esmu ar mieru pasaku lasīt atkal un atkal, lai vēlreiz 
izdzīvotu ar gaismu un siltumu pielietās beigas. Es nespēju vien beigt brīnīties 
– kā R. Blaumanis ir spējis radīt kaut ko tik nenopietnu, kas reizē ir arī tik 
nopietns. Vai nav jocīgi? Es atkal pieķeru sevi pie domas, ka manā dvēselē divi 
velniņi viens ar otru skrāpējas un nespēj vienoties par kaut ko kopīgu! Tieši 
šādā veidā nepārtraukti izjūtu kopības sajūtu ar pasakas „Velniņi” galvenajiem 
varoņiem. Līvija Volkova monogrāfijā „Blaumaņa zelts”, vērtējot R. Blaumaņa 
pasakas, par „Velniņiem” saka: „Raitā darbība, jautrie pārpratumi un asprātīgā, 
krāsainā valoda padara šo darbu par īsti labu bērnu literatūru.” Gluži manas 
domas bērnībā, bet tagad, pusaudžu gados, gribu strīdēties un teikt, ka man ir 
nozīmīgs dīvains skatījums – uztvert velniņus kā iekšējos strīdniekus, nemiera 
radītājus un vērtību sargātājus.

Jau no bērnības nav pametusi sajūta, ka neesmu viena. Pat tad, kad telpā 
esmu viena pati, zinu, ka ar mani kopā ir vēl kāds, tikai tas atrodas dziļi manī. 
Tas var būt jebkas. Kāds mans iedomu draugs vai daiļliteratūras tēls. To lielā 
mērā ir panākusi mamma, šūpulī ieliekot mīlestību pret rakstīto vārdu, kas nu 
jau parādās manā prātā un domās. Par to gribu mammai pateikt blaumanisku 
paldies: „Māmiņ, mīļo māmuķīti,/ Nāc un paskaties tu ar:/ Dārzā pirmo vijolīti/ 
Uzplaukušu redzēt var! (R. Blaumanis)” Nekaunos pateikties mammai ar šiem 
R. Blaumaņa vārdiem. Jau būdama maza, veltīju tos viņai, tagad daru to atkal. 
Joprojām mīlu lasīt rakstnieka literāro mantojumu, jo ir taču daudzi darbi, kurus 
vēl neesmu ne redzējusi, ne lasījusi! Es jūtos bagāta. Protams, nav grēks vēl 
kādu lieku reizi pārlasīt pasaku „Velniņi”, jo velku paralēles starp notikumiem 
pasakā un manā dzīvē. Ar prieku varētu šo darbu vēlreiz pārlasīt arī tagad. Bet 
varbūt tomēr ne? Kas tā par neizlēmību? Laikam jau manā dvēselē kaut kas 
skrāpējas... Spēlējas... Labāk braukšu uz „Brakiem”, uz velniņu riju!

 ilze skrastiņa,
 Kārķu pamatskola,
 skolotāja Diana Magone.
 

velniņi turpina dzīvot  
arī šodien

Nevis reiz, bet tagad, kad aizskrējuši gadi kopš R. Blaumaņa pasakas 
„Velniņi” sacerēšanas, kad mazie rakari izkļuvuši laukā no elles zemes virsū 
un darīja, viņuprāt, nepareizus darbus, pienācis laiks lasītājiem novērtēt 
viņu izaugsmi. Nu abi izauguši lieli, dzīvo starp jaunajām tehnoloģijām, bet 
pats interesantākais ir tas, ka atklāšu ilgi glabātu noslēpumu. Esmu viens no 
viņiem, nu tas, kurš uzkāpa brālim uz pleciem un atslēdza elles vārtus. Kad ir 
uzaicinājumi no draugiem, datorā sazinos ar brāli un abi kopā dodamies pie 
tiem, kuri joprojām grib zināt, kā mēs izaugām tik asprātīgi. Te sava nozīme 
rakstnieka krāsainai valodai. Teiksiet, ka tas nav iespējams, bet es ticu pasakām! 
Tikšanās reizēs ņemam līdzi šīs pasakas meistara Rūdolfa Blaumaņa uzrakstīto 
par mūsu pagātni. Man tik ļoti patīk dalīties atmiņās un salīdzināt. Paldies 
rakstniekam, kurš rosinājis manu fantāziju. Un nav jānožēlo, ka viss noticis 
tā, kā bija un ir, jo pagātnes „grēki” paver ceļu jauniem izaicinājumiem. Gudra 
rīcība un mācīšanās no neveiksmēm paver ceļu labestībai un sakārtotībai, kas 
visvairāk vajadzīga mūsdienās, lai pasaule kļūtu gaišāka un drošāka, tāda, par 
kuru savos darbos runāja R. Blaumanis. Ar pasaku „Velniņi” viņš taču mudināja 
bērnus domāt un rīkoties. Ar sajūsmu vēl un vēl to pārlasu, izgaršojot vārdus, 
jo pats piedalos Latvijas skolu jauniešiem rīkotajos radošajos konkursos.

Labi! Atgriezīšos pie sava noslēpuma, kā izkļuvu no pagātnes un veidoju 
savu šodienu. Dažam gan tas liksies vienkārši, cits nosmīnēs un teiks, 
ka blēņām un pasakām netic, un tieši tāpēc es iekāpu jaunā, reālā pasakā, 
ietekmējoties no R. Blaumaņa mazajiem velniņiem un viņu gaitām. Laiks 
aizskrien pa tam vien zināmajām trajektorijām, bet uzrakstītais un drukātais 
paliek. Atver tik „Velniņu” fantastiskās lappuses, un te laikam nav nozīmes, 
iejūties pasakas noskaņā! Mana un brāļa dzīvē gan izaugsmes laiks bija svarīgs. 
Virszemes dzīve pēc pārvēršanās par cilvēkiem, lai gan radziņu vietas vēl bija 
redzamas, lika piedzīvot ne tikai veiksmes. No jauna, tikai citā kvalitātē gājām 
cauri notikumiem, un mūs sagaidīja līdzīgi pārpratumi kā R. Blaumaņa velniņi, 
jo kurš gan puika bērnībā nav nosaukts par mazu velnēnu! Dalīšos pārdomās 
trīs savas dzīves epizodēs, kuras man palīdzēja tapt par apdomīgu puisi. Tās 
atšķiras no rakstnieka, bet attiecas uz mūsdienām. 

Virszemes dzīve piedāvāja labirintus, kuros toreiz iepināmies. Ne vējš nesa, 
bet paši kājām nonācām pie ugunskura, kur zēni un meitenes spieda mazas 
kastītes. Paslēpāmies, lai uzzinātu, kas notiek. Kad iestājās nakts, pielavījāmies 
pie vienas telts, no kuras pretim vērās melnā kastīte. Klusi paņēmām to un arī 
spiedām pogas. Te no tās atskanēja signāli. Gribējām bēgt, bet mūs satvēra 
kāda liela roka, no telts izmetās jaunieši un, ieraudzījuši policistu, saprata, ka 
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nav kaut kas pareizi. Policists mazos uzskatīja par zagļiem, bet aizrādīja, ka no 
šīs kastītes skatītas aizliegtas lietas nepilngadīgajiem, par ko draud atbildība. 
Policists pārbaudīja kastīti, bet tagad tur neko aizliegtu neatrada. Jaunieši 
saprata, ka mazie „velnēni”, spiežot pogas, izdzēsuši aizliegto. Policists 
brīdināja un iedeva plakātu par drošu internetu. Jaunieši priecīgi pateicās 
jaunizceptajiem cilvēkbērniem un plakātu atdeva viņiem.

Devāmies tālāk, lai iepazītu plašo pasauli. Nonācām pie tilta pāri nelielai 
upītei. Ieraudzījām, ka tas ir vecs un vairākās vietās bīstams. Nopriecājāmies, ka 
tepat paslēpsimies un paskatīsimies, ja kāds nāks un neievēros sabojājušos tiltu, 
iekritīs upītē un peldēs. Doma gan nebija laba, bet atpūsties vajadzēja, nogurums 
un pārdzīvotais prasīja atelpu, likās, ka rīts vēl tālu. Iedoto plakātu novietojām 
pie tilta margām. Kas tur rakstīts, īsti nesapratām, bet pārvilktās krusta zīmes 
liecināja, ka tas nav droši. Pamodāmies, kad izdzirdējām mašīnas rūkoņu. 
Cilvēki bija izkāpuši, pētīja mūsu izlikto plakātu un priecīgi sauca pateicības 
vārdus: „Malači, ka brīdinājāt! Mums gan jānokļūst pārupē, kur rādīsim R. 
Blaumaņa lugu „Velniņi”. Sazināsimies, lai tiltu salabotu līdz pēcpusdienai, bet 
jums dāvinām brīvbiļetes uz izrādi. Dodieties taisni uz priekšu un nonāksiet 
vajadzīgajā vietā!” Devāmies tālāk. Aplūkojām iedotās biļetes. Uz tām pretim 
lūkojās tāda paša izskata portrets, kādu sastapām pie tilta, – divi mazi velniņi. 
„Būs interesanti paskatīties, kas ir izrāde,” nodomāja ceļotāji.

Gājām un gājām, līdz nonācām brīvdabas estrādē. Visi sanākušie skatījās 
uz mums, skaļi sita plaukstas un teica, ka tik ļoti gaidot teātri. Vai tad mēs 
līdzinājāmies tiem, kas bija uzzīmēti uz brīvbiļetēm? Radziņu vietas gan vēl 
bija redzamas. Mūs stūma uz skatuves, bet mēs jau nesapratām, ko darīt. 
Kad kņada norima, parādījās ūsainais vīrs ar acenēm, tas pats, kurš iedeva 
brīvbiļetes, un aiz sevis veda daudz aktieru. Viņš uzskrēja uz skatuves, 
kur atradāmies arī mēs, un teica labus vārdus: „Paldies, ka neizklīdāt, mēs 
nepaspējām laikā, bet šie mazie brašuļi ļāva jūs aizkavēt. Lai dzīvo pasaka 
„Velniņi”! Tikai tagad sapratām, ko bijām izdarījuši.

Ja tic pasakām, tad secinu, kas esmu tāds pats velnēns, bet labā nozīmē, 
jo rosos jaunsargos, divos deju kolektīvos, piedalos radošajos konkursos, jo 
darbošanās ved pie jaunām atziņām un prasmēm. Esmu saņēmis piezīmes 
un pamācības par uzvešanos, par saskarsmi, par aizmāršību, bet eju tālāk, lai 
kļūtu izglītots. Ticēt vai neticēt pasākām? Par to jāparunā ar savu sirdi.

  dāniels zariņš,
  Rencēnu pamatskola, 
  konsultante Inese Birzkope.

patriotisMs  
ir stipras valsts paMats

Rūdolfam Blaumanim ir ļoti daudz darbu, taču nav grūti izvēlēties vienu, 
manuprāt, labāko. Mans tuvākais tēls ir Tālavas taurētājs. Tas laikam tāpēc, ka 
mūs saista patriotisms un līdzīgas domas.

Tālavas taurētājs bija uzticīgs, pašapzinīgs un tajā pašā laikā spēja ziedot 
sevi tēvzemes labā. Es domāju, ka mūsdienās kurš katrs nespētu tik cēli 
rīkoties. Bet es noteikti būtu starp tiem cilvēkiem, kuri spētu ziedot sevi 
tēvzemes labā, jo kas gan ir svarīgāks par to! 

„Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods,” šie vārdi nav 
zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Tie ir apliecinājums mīlestībai pret savu 
zemi un tautu. Mēs esam maza sastāvdaļa no savas dzimtenes, no savas 
Latvijas. Arī es. Jo Latvija ir manas mājas, mana tēvzeme. Tā ir vieta, kurā 
varēšu atgriezties vienmēr. Lepojos, ka dzīvoju tieši Latvijā un esmu latviete. 
Dzimtenei ne vienmēr vajag būt lielai, lai būtu stipra. Mana Latvija ir salīdzinoši 
maza, taču mēs esam stipri, jo lepojamies ar savu valodu un tradīcijām. Valsts 
svētkus sagaidām, pozitīvi noskaņoti, jo tie ir arī mūsu svētki. Mani un tavi 
svētki. Latvijas dzimšanas dienā mani pārņem pozitīvisms un prieks, ka es 
dzīvoju šeit un tagad. Latvija ir vieta, kur es piedzimu, zeme, kurā augu un 
mācos, un pavadu savu skaistāko dzīves laiku. Man Latvijā mīļš ir viss: jūra, 
kas šad tad kādu dzintaru krastā izmet, vasara ar silto sauli, rudens ar zeltaino 
lapu krāšņumu, ziema ar pirmo sniegpārsliņu deju mājas logā, pavasaris ar 
dzeltenu pieneņu laukiem. Viss, viss man ir mīļš. Pat ceļa stabi. 

Patriotisms tika ieaudzināts jau bērnībā, jo vecāki vienmēr stāstīja, cik 
Latvija skaista un bagāta. Tagad pati veidoju ceļu uz to. Kādam patriotisms 
saistās tikai ar vēsturi un himnu, bet citam tā ir visa dzīve. Patriotisms ir 
daļa no manas dzīves, jo es aktīvi darbojos skautu un gaidu organizācijā. 
Ja patriotismu var salīdzināt ar vilcienu, tad šī jauniešu organizācija mani 
iesēdināja patriotisma vilcienā, kas rāmi slīd pa patriotisma sliedēm. No šī 
vilciena nekad nevēlos izkāpt. 

Mans dzīves moto ir Tālavas taurētāja teiktais: „Mans zelts ir mana 
tauta,/ Mans gods ir viņas gods,/ Kas postīdams viņu šausta,/ Uz pekli lai 
rauj to jods!” Šie vārdi bieži ieskanas ausīs, kad domāju par savu Latviju. Ko 
var zināt, kas būtu noticis, ja taurētājs nebūtu savas zemes patriots? Varbūt 
nebūtu manis, nebūtu tevis un nebūtu neviena cita? Varbūt mēs visi būtu kaut 
kur nebūtībā, tāpat kā prūši? Varbūt par mums stāstītu tikai kādās vēstures 
grāmatās, ka reiz bija tāda tauta kā latvieši?... Cik daudzi „varbūt”… 

Dažkārt ir vērts padomāt par savu rīcību un vārdiem, ko sakām! Vārdu 
un darbu nevajag daudz, jo tikai daži patiesi vārdi un darbi var mainīt mūsu, 
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manu un tavu bērnu nākotni! Mēs esam latvieši un nekad neatradīsim citu 
Tēvzemi, jo to nav iespējams nomainīt kā nonēsātas zeķes vai sen apnikušu 
mēteli. Sava zeme ir jāmīl un jāiemācās saprast tās vērtība. Vai tu šai brīdī droši 
vari teikt, ka mīli savu zemi? Es no sirds varu apgalvot: „Jā, es mīlu Latviju!” Ja 
neesi patriots, tad pārdomā un kļūsti par tādu, jo katrs patriotisma gabaliņš 
stiprina un vieno mūs un mūsu tautu. Tikai no tādiem maziem gabaliņiem var 
veidoties stipra un skaista valsts.

 egija žindule,
 Ogresgala pamatskola,
 skolotāja Ruta Skrebele.

pozitīvisMs  
akMentiņa tēlā

R. Blaumanis ir radījis daudzus tēlus, kas palikuši spilgti lasītāja prātā, 
reizēm saskatot sevi. Domāju, ka gana nenovērtēts tēls ir sastopams „Purva 
bridējā”, kas brīnumainā kārtā izrādījās vispozitīvākais. Tēls, kurš pēc sižeta 
atbilst savulaik Latvijā rādītā šova nosaukumam „Saimnieks meklē sievu”. R. 
Blaumaņa literārās prēmijas 12. konkursā rakstu par Akmentiņa kungu.

„Jauns, zaļoksns vīrietis ar veselīgu ģīmi, garām, gaišām ūsām un ļoti 
sarkanām lūpām,” tā tiek raksturots Akmentiņa kunga izskats. Kristīne tomēr 
nespēj atrast ar viņu kopīgu valodu. Runas „nevedas”, kā vajadzētu, lai gan 
vešeriene, kā jau laba māte, cenšas izpatikt Akmentiņam un izprecināt viņam 
Kristīni. Precīzāk, Kristīne nevis nevar, bet negrib ar viņu kontaktēties, jo 
mīl Edgaru. Akmentiņš ir bagāts, bet kautrīgs cilvēks ar smalku gaumi, labi 
sakoptu saimniecību („dzīvojamā ēka no sarkaniem ķieģeļiem [..], visapkārt 
tāds spodrums un glītums!”), tomēr viņš ir vientuļš. Jaunskungam ir 
nepieciešama saimniece, kura padarītu māju dzīvīgu. Ko dod tās lielās, plašās 
istabas, ja nav kārtīgas saimnieces? Akmentiņam tik tiešām patika Kristīne, 
tikai kāpēc šīs jaunkundzes vēso attieksmi viņš pacieta? Uz atbildi var skatīties 
dažādi. Lai gan nabadzīga, Kristīne ir skaista, čakla, strādīga meitene, kura 
ar savu šarmu piesaista Akmentiņu – dzīves gudru vīru, kas ļauj Kristīnei 
iztrakoties, saprotot, ka viņa beigās atgriezīsies. No jauna iemīloties Edgarā, 
par Akmentiņu Kristīne aizmirst pavisam. Kas notiek šajā starpposmā, nav 
zināms, bet pēc Kristīnes negaidītās vēstules Akmentiņš ierodas un piekrīt 
kāzām, pirms tam līdzjūtīgi un iejūtīgi paskaidrojot savas jūtas un mierinot 

Kristīni. Diemžēl meitene, kā jau vairums, domā šim mirklim, ne nākotnei. 
Kāzas nenotiek, jo Kristīne paliek ar Edgaru. Kas notiek ar Akmentiņu, nav 
teikts, bet domāju, ka viņš samierinājās, ļaunu neturēja, saprata, ka dažkārt 
dzīvē tā notiek... 

Tas būtu ieskats tekstā. Bet, ņemot vērā darba nosaukumu, būtu arī 
jāuzraksta, kāpēc man Akmentiņš tik ļoti simpatizē, lai rakstītu par viņu. 
Pirmkārt, tas ir stereotips. Cilvēki bieži vien spriež par sarunu biedru pēc 
pirmā iespaida, to vēlāk nemainot. Tas ir diezgan negodīgi, ņemot vērā, ka otrs 
nevar paspēt atklāties un parādīt/pierādīt sevi. Par šādu stereotipu kalpo arī 
Akmentiņš. „Jauns, zaļoksns vīrietis…” raksta autors. L. Leimanis, spriežot pēc 
tēla izturēšanās manierēm, padarīja Akmentiņu filmā par gadus 40 (apmēram) 
vecu vīru. Kāpēc gan jauns nevar būt nosvērts? Tas ir pat uzjautrinoši, ja tā 
padomā, ņemot vērā, cik ļoti visi uzņēmēji un darba devēji vēlas prātīgus, 
attapīgus, jā, arī harizmātiskus jaunus strādniekus, tajā pašā laikā uzskatot, ka 
realitātē tādi neeksistē. Nonākot pie šī secinājuma, rodas jautājums – kāpēc 
vispār jūs dzīvojat tādā iedomu pasaulē? Un, tauta, kāpēc tiek klusēts? Nav, ko 
baidīties! Ir jāsaka un „jālauž” ierastie uzskati! Nedzīvojam vairs pagātnē, kur 
galvenais un vienīgais vārds ir valstsvīriem. Nebūs neviena, kas to darītu mūsu 
vietā, pašiem vien ir jārīkojas. 

Tas būtu pirmais iemesls. Stereotips. Otrais, kam jau mazliet pieskāros 
iepriekš, ir viņa raksturs. Arī pats esmu pietiekami nosvērts cilvēks, lai būtu 
ar atšķirīgām interesēm, citiem uzskatiem kā pārējiem vienaudžiem. Atzīstu, 
uz klases fona izceļos, bet tas netraucē. Domāju, ka galvenais ir pašam justies 
labi, nevis pakļauties kaut kādām šķietami nenozīmīgām modes tendencēm 
vai klausīties mūziku, kas nav vairāk kā 3 gadus sena, jo skaitās „novecojusi”.

Nenoliedzami, tā ir Akmentiņa kārtība, kas būtu trešais iemesls. Kā 
Blaumanis raksturo, viņa saimniecība ir tīra, skaista, spoža. Par cilvēku diezgan 
daudz var pateikt pēc tā, kā viņš dzīvo. Pēc apraksta rodas pozitīvs iespaids 
par Akmentiņu kā labu saimnieku un saimniecības uzturētāju. Tautā ierasts 
ir teiciens „kārtībai jābūt!”, attiecinot to kā uz privāto dzīvi, tā uz karjeru. Šim 
teicienam ir jāpiekrīt, jo bez kārtības rastos jukas, kas novestu pie haosa. Cits 
jautājums, cik lielā mērā. 

Kopskats par Akmentiņu rodas pat diezgan ļoti labs, ja zina, kādas vērtības 
padara personu labu. Kārtīgs, pieklājīgs saimnieks, kas ir inteliģents, patīkams, 
nosvērts vīrietis. Ja skatāmies no šīsdienas viedokļa, parasti šie apraksti tiek 
pielīdzināti tikpat kā pensionētiem miljonāriem. Bet, kā izrādās, šāds cilvēku 
tips pastāv arī jaunajā paaudzē un izmirt netaisās, un šaubos, vai to tuvākajā 
laikā izdarīs arī. Mums ir raksturīgi nogaidīt, paskatīties, kā viss notiek. Lai jau 
viņi iztrakojas! Protams, tas tiek teikts bez kaut kādiem ļauniem nolūkiem. Ar 
sapratni. Palīdzēt grūtā brīdī, sniegt padomu, ja tas tiek lūgts, arī ir raksturīga 
pazīme. Turpinot par Akmentiņu, zinu, ka pirms vairāk nekā 100 gadiem, kad 
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Blaumanis šo tēlu izdomāja, viņš atrada savu sievu. Jaunkundzes iztrakojās, 
izpriecājās un tad arī saprata dzīves patiesās vērtības, kas ir stabilitāte, 
drošuma sajūta, nevis mūžīgais nepastāvības vilnis, neziņa, kas būs tālāk. Jā, 
vajadzēja mazliet nogaidīt, bet arī šis saimnieks atrada savu sievu.

 

 ričards edijs štibe,
 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija,
 skolotāja Inta Kudure.

Foto no r. blaumaņa literārās prēmijas  
12. konkursa 2016. gada 3. decembrī

R. Blaumaņa 12. konkursa atzinību ieguvēji un Vineta Bagatska (2. no kreisās), 
I. Daugiallo foto.

Konkursa laureāti, viņu skolotāji, žūrija, goda viesi un Zane Jančevska  
(1. no labās), I. Daugiallo foto.
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Literatūrzinātniskas  
atziņas par  

R. Blaumaņa tēliem
R. Blaumanis savus literāros darbus sarakstīja 19.gs. beigās un 20.gs. 

sākumā. Jau trešo gadsimtu rakstnieka daiļdarbus māca skolās, tos iemīļojuši 
lasītāji, analīzē un vērtē literatūras speciālisti.

Grāmatas 1. nodaļā lasām, kā rakstnieka literāros varoņus iepazinuši 21. 
gadsimta jaunieši, bet pirmās atsauksmes par R. Blaumaņa darbiem presē tika 
publicētas drīz pēc to sarakstīšanas. Ielūkosimies, kā gadu gaitā rakstnieka 
spēju iedziļināties cilvēku raksturos, atklāt viņu pārdzīvojumus, parādīt jūtu 
un prāta cīņu iekšēju un ārēju konfliktu brīdī, būt patiesam dzīves īstenības 
attēlotājam analizējuši un vērtējuši literatūras kritiķi Jānis Asars, Teodors 
Zeiferts, Vizulis (īst.v. Pīpiņš-Vizulis Ermanis), literatūrvēsturnieki Ludis 
Bērziņš, Arvīds Dravnieks, Līgotņu Jēkabs, Līvija Volkova, literatūrzinātnieki 
Pēteris Ērmanis, Kārlis Kārkliņš, Alfons Vilsons, Dzidra Vārdaune, Anastasija 
Stikāne, Broņislavs Tabūns, Benita Smilktiņa, Viktors Hausmanis, Milda 
Losberga, Gunārs Bībers, Ieva Kalniņa, Guntis Berelis, Ilona Miezīte, žurnālisti 
Āronu Matīss, Fricis Kārkluvalks, rakstnieki Teodors Lejas-Krūmiņš, Angelika 
Gailīte, Andrejs Upīts, kā arī Hermanis Albats, Jānis Velme, Arvīds Ziedonis, 
Ilze Kopmane, Sintija Kampāne.

Izcilais psiholoģiskā reālisma meistars R. Blaumanis, veidojot spilgtus 
literāros tēlus, atstājis vērtīgu ieguldījumu latviešu prozā, dramaturģijā un 
lirikā.
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„nezāle” (1887)

Pirmpublicējums laikrakstā „Zeitung für Stadt un Land” 1887. gada 7. maijā 
vācu valodā un tai pašā gadā laikrakstā „Baltijas Vēstnesis” 117. un 118. nr. ar 
apakšvirsrakstu „Uzzīmējumi” latviešu valodā.

jānis. Centrālo vietu stāstā ieņem Jāņa tēls, kurā atveidots stihiski 
protestējošā lauku proletariāta pārstāvis. No vienas puses, viņš ir netaisnu 
ciešanu vajāts, no otras – minēto netaisnību drosmīgs apkarotājs. Sakarā 
ar šo tēlu rakstnieks vispirms risinājis tolaik daudz diskutēto iedzimtības 
jautājumu. Jau no mazotnes padots savu izmantotāju pilnīgai patvaļai – 
pārmērīgai nostrādināšanai, lamām, sitieniem utt. –, Jānis ir spītīgs pret 
saviem pāridarītājiem, nepaklausīgs, sevī ierāvies, bet saimnieki tenko, ka viņš 
esot ļauns jau no dzimšanas, esot „nezāle”. [..]

Pretēji tai laikā popularitāti gūstošajām rasisma mācībām par nabadzīgo 
ļaužu jau bioloģiski noteikto mazvērtību Blaumanis parāda, ka nabaga 
nicinātais pusbadā uzaugušais zēns ir spēcīgs, drosmīgs, izturīgs un skaists, 
glabā sevī daudz vērtīgu cilvēcisku īpašību, tikai tā laika netaisnā sabiedriskā 

Grāmatas vāks. Rudolfa Blaumaņa „Nezāle”.  
Stāsti. Valtera un Rapas akciju sabiedrības  

Rakstu avots Nr. 47, 1925.

apkārtne viņa attīstību kavē un kropļo. [..] Jānis ir rupjš, nepaklausīgs, taču 
nevis aiz huligāniskām tieksmēm, bet tādēļ, ka viņš nebaidās būt savās jūtās 
patiess un skaidri apzinās, piemēram, ka par gana algu viņam nedrīkst likt 
strādāt kalpa vietā. [..] It īpaši Jānis izceļas ar savu taisnības apziņu un cīņas 
sparu. Saimnieka viltīgos „morāles sprediķus” viņš pareizi pielīdzina suņa 
riešanai, nebēdādams par sitieniem, nepakļaujas tā nelikumīgajiem rīkojumiem 
un, vēl bērns būdams, dodas meklēt taisnību pie tiesas. Tur nekā nepanācis, 
Jānis pasaka uzpūtīgajai saimnieku – tiesnešu kliķei ar budzi Biezumnieku 
priekšgalā, ka tie ir blēži, parāda dūri un gatavojas uz nenoslāpējamu tālāku 
cīņu pats saviem spēkiem. [..] Humānists un demokrāts Blaumanis, Jaunās 
strāvas perioda reālists būdams, rāda Jāni kā būtībā vērtīgu, iekšēji skaistu 
un stipru cilvēku. Viņa tālākās iespējamās gaitas pārdomājot, Jāņa rakstura 
iekšējā loģika pieļauj tikai vienu konsekvenci: pie pirmās iespējas lauku 
proletariāta stihiskā protesta pārstāvis Jānis dotos apzinīgo revolucionāru 
rindās cīņā pret jebkuru ekspluatāciju.

alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 

valsts izdevniecība, 1956., 99., 100., 101., 102. lpp.

Bērnības motīvs ir nozīmīgs arī Jāņa dzīvē. [..] Jāņa izcelšanās, lai gan 
līdzinās Bībeles motīvam par Mozu, tomēr nedod viņam nekādas priekšrocības 
salīdzinājumā ar citiem. Tieši pretēji – viņa nezināmā izcelsme, spēcīgais 
un nepakļāvīgais raksturs mulsina un pat biedē pārējos, līdz ar to viņš tiek 
atgrūsts no apkārtējās sabiedrības, kas šādi cenšas aizsargāties no iespējamās 
„nevēlamās” Jāņa ietekmes.

                                                                   
  ilze kopmane, LU Humanitāro zinātņu fakultāte

„Bērna tēls Rūdolfa Blaumaņa daiļradē”. Grām. LU Humanitāro zinātņu 
fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 

2013., 181. lpp.
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„pērkoņa negaiss” (1887)

Pirmiespiedums laikrakstā „Balss” 1887. gada 41., 42., 43. nr. ar virsrakstu 
„Pērkoņa gaiss”.  

krustiņš. Blaumaņa stāstu priekšmeti nav patiesi nekādi dailes priekšmeti 
senāk parastajā nozīmē, tie nav nekādi ideālie, kas atšķirtos no ikdienišķiem. 
[..] Blaumanis caur šo stāstu uzsauc mūsu jaunekļiem, kas, maz ko domādami, 
savu ceļu iet un, maz ko domādami, pastrādā neievērojamas lietas, kam 
dažreiz ir ievērojamas sekas.

              
teodors [teodors zeiferts], pedagogs, literatūras kritiķis un vēsturnieks

Teodors. Rūdolfa Blaumaņa stāsti. „Mājas Viesis” 1894. 8. nr. 4.–5. lpp.

Grāmatas vāks. Rudolfa Blaumaņa „Pērkoņa negaiss”.  
Stāsti. Valtera un Rapas akciju sabiedrības  

Rakstu avots Nr. 30, 1923.

Krustiņš ir pazudušais dēls. Viņš pilnīgi padevies dažādiem netikumiem: 
tas dzer, kaujas, spēlē kārtis, pinas ar sievietēm, melo, zog utt. Šie netikumi 
nomāc viņa prātu un gribu. Tikai tikumiskā apziņa, kas labs un kas ļauns, 
Krustiņā nav galīgi izzudusi. Tā saceļas pret viņa netikumiem un nosoda tos. 
Krustiņa dzīvē nav nekāda pamata, uz kura viņš varētu nostāties. Reliģija 
viņam pilnīgi sveša. Kad tēvs dēlam aizrāda, ka viņš varējis kādreiz gan 
dziesmu grāmatu vai Bībeli paņemt rokā, viņš novēršas, lai noslēptu smaidu. 
Arī tikumības principi Krustiņā nav tik stipri, lai pārvarētu viņā netikumus. 
Tēvs Krustiņu nošāva aiz pārskatīšanās, bet arī tādā gadījumā, ja viņš to 
nebūtu nošāvis, Krustiņš būtu aizgājis bojā. Viņam nav nekāda glābiņa.

                                                                                      
     kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 326.–327. lpp.

Krustiņš nav vienkārši vieglprātīgs uzdzīvotājs, kas dīkdienīgās izlaidības 
un baudkāres dēļ atradis savu laimi krogā un kaktu ballītēs. Blaumanis jaunekļa 
dvēselē ieskatījies dziļāk un iejūtīgāk, atradis tur vērtīgas cilvēciskas īpašības, 
kuras tā laika dzīve sakropļojusi. Viena no spēcīgākajām vērtīgajām īpašībām 
ir Krustiņa tiekšanās pēc pilnskanīgas cilvēciskas dzīves, kādu nedeva tēva 
sētas šaurība ar rūpēm par māju kā gandrīz vienīgo mūža saturu, ar Bībeli un 
dziesmu grāmatu kā parasto barību dvēselei. [..]

Blaumaņa dziļi reālistiskajā darbā pirmajā vietā izvirzās sabiedriski momenti. 
Kulturālas atpūtas, veselīgas izpriecas muižas un tai kalpojošās baznīcas 
nomāktajā zemnieku dzīvē trūka. To vietā bija jāizvēlas vai nu mantas krājēja 
sausā teka, vai baudītāja un izšķērdētāja straujie ūdeņi; izlaipoties pa kādu 
vidusceļu Krustiņš neprata. Pastāvēja gan vēl trešā iespēja – revolucionāras cīņas 
ceļš, taču tas tiklab Krustiņam, kā tā autoram bija svešs un nezināms. Apkārtējās 
dzīves tukšībā, liela mērķa trūkumā krogs laimes alku pilnajam jauneklim bija 
kā izslāpušajam jūras ūdens – slāpes neremdinošs, nāvējošs, bet valdzinošs. 
Krustiņš ir raksturīgs sava laika saimnieku jaunās paaudzes pārstāvis.

                                   alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 

valsts izdevniecība, 1956., 105., 106. lpp.
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[..] Viens no Krustiņa morāliskā pagrimuma cēloņiem ir vienaldzība pret 
garīgiem jautājumiem. Tēva aicinājums lasīt Bībeli un dziesmu grāmatu 
dēlam izraisa smaidu. [..] Krustiņš apspiež arī sirdsapziņas balsi, kas atgādina 
bausli par tēva un mātes godāšanu. Tādēļ traģiskais atrisinājums (tēvs, to 
nezinādams, nošauj savu dēlu) ir likumsakarīga Dieva taisnīguma izpausme. 
Pērkona negaiss šīs traģēdijas fonā, no vienas puses, velk paralēles starp 
norisēm dabā un cilvēku attiecībās, bet, no otras puses, ir it kā debesu spēku 
rīkste.

                                     ilona Miezīte, literatūrzinātniece
„Reliģiskie motīvi Rūdolfa Blaumaņa prozā”. Grām. LU Humanitāro 

zinātņu fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013., 162. lpp.

roplaiņu saimnieks un saimniece. Roplaiņu saimnieks ir stingrs, pret 
visiem kārdinājumiem nocietinājies patriarhs, kam tomēr nav svešas arī 
cilvēciskās jūtas. Viņš mīl savu dēlu, ļauj tam zināmu vaļu, bet visumā tomēr 
citos apstākļos augušās jaunās paaudzes dzīves alkas īsti nesaprot. Ne velti 
tēvs ir bijis nabaga kalps, kas, nelielās, nolaistās mājās ieprecoties, visu mūžu 
savus spēkus koncentrējis vienam mērķim – izraut savu zemes stūrīti no 
parādiem. Tā ir šā stiprā, centīgā, godīgā cilvēka dzīves skatījumā un raksturā 
izveidojusies zināma vienpusība, ierobežotība. Arī viņš, tāpat kā Krustiņš, ir 
sava laika netaisno sociālpolitisko apstākļu upuris.

Krustiņa māte ir saimnieka meita, vieglāk augusi, mīkstāku raksturu 
un citādu – bezrūpīgāku skatu uz dzīvi nekā tēvs. Roplains liegdams stājas 
dēla vieglprātīgajām gaitām ceļā, turpretim viņa tās atbalsta. Tēvs ar savu 
saimnieciskajās rūpēs un gandrīz puritāniskā morālē iestigušo, pašauro 
dzīves izpratni pārāk maz saprata Krustiņa nemieru un tiekšanos pēc citādas 
dzīves, turpretim māte savā aklajā mīlestībā nemaz nesaprata dēla kļūdas.

 
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 107. lpp.

„pazudušais dēls” (1893)

Pirmpublicējums 1893. gadā grāmatā R. Rueces apgādā. Lugas pamatā tā 
pati viela, kas stāstā „Pērkoņa negaiss”. Pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī 1893. 
gada 7. novembrī.

krustiņš. Saturs lugai brangi kodolīgs, pamācošs. [..] Tēvs par vēlu sāk 
ieskatīt, kāds viņa dēls, gan to grib sākt labot, padzen iz mājas viņa biedri 
Pauli, atraida viņa precības nodomu ar Iņķa meitu Matildi, kuru pats Krustiņš 
dēvē par savu „ļauno garu” un saderina viņu ar savu audžu meitu Ilzi, kura 
klusumā neizsakāmi mīl savu audžu brāli, tāpat par vēlu pats Krustiņš domā 
atgriezties, parādu valgs, viņa nekrietnais biedris un visa viņa pagātne 
tam savilkusi kā cilpu ap kaklu, ka tas vairs nav atraisāms. Pie tam vēl viņa 
māte, kas arī sāk atjēgties un noredzēt, kādā postā viņas dēls un līdz ar to 
viņi visi krituši, kā straujā saķildas brīdī nolād savu dēlu un padzen to no 
mājas. [..] Tā luga rāda, ka caur nolaidīgu audzināšanu nāk kā audzināmam, 
tā pašiem audzinātājiem posts. [..] Luga daudzējādā ziņā atšķiras no latviešu 
ikdienišķām oriģinālām lugām, tā bagāta dramatiskas dzīvības un darbības, 
bez lielām tenkām, ar daudziem aizgrābjošiem skatiem. [..] Izliekas, ka sods, 
ko Krustiņš dabū, ir par lielu. Viņš taču pastāvīgi rāda, ka viņš savā iekšienē 

Grāmatas vāks. Rudolfa Blaumaņa „Pazudušais dēls”.  
A. Valters, J. Rapa un biedri, 1912.
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bezgalīgi cieš par visiem saviem pastrādātiem vieglprātības darbiem, ja nu 
viņš arī šādu sodu saņem, tad pēc taisnības bez tāda ārēja soda nevarēja palikt 
arī tie, kas pie viņa aplamās audzināšanas bija vainīgi. Vai tiem lai pietiek tikai 
ar sirdssāpēm vien? 

                                                     a [āronu Matīss], žurnālists, bibliogrāfs
„Dienas Lapa”, 1893., 8. novembris, 254. lpp.

Krustiņš, saimnieka Roplaiņa dēls, ir zēns ar brīnumlabu sirdi, bet ar tikpat 
vāju gribu. Krogus brāļi to apstrādā, un jauneklis, mātes luteklītis, paklīst uz 
neceļiem, iesākdams dzert, kārtis spēlēt un ielaisties ar krodzinieka Iņķa meitu 
Matildi neatļautā sakarā. Morāliskās paģirās dēls gan tēvam nozvēr palikt par 
godīgu, strādīgu cilvēku un to tiešām arī ilgāku laiku dara, tā ka iegūst tēva 
labpatikšanu un uzticību. [..] Lugu sarakstot, dramaturgs izrādījis lielu izveicību.

               Fr. k. [Fricis kārkluvalks], žurnālists
„Baltijas Vēstnesis”, 1893. 255.9. (21) novembrī.

Galvenais varonis Roplaiņu Krustiņš ir mīksts, viegli citu iespaidiem 
padevīgs jauneklis, vāju gribu. No mātes tas mantojis mīkstu, ātri aizkustināmu 
dabu, acumirkli ieliesmo, tikpat ātri atdziest. No tēva zināmu bezrūpību 
un izlaidību. Šīs iedzimtās īpašības, nepareizā audzināšana, satiksme ar 
vieglprātīgiem draugiem ir tie cēloņi, kas, laupījuši Krustiņa dvēseles 
stiprumu, dažiem ārējiem notikumiem sarežģījoties, noved Krustiņu postā. 
Krustiņa tēvs godīgs, labsirdīgs, bet mazliet izlaidīgs latviešu saimnieks. Uz 
Krustiņa audzināšanu un satiksmi viņš negriež vērību, iekams neparādās 
ļaunas sekas, uztic svarīgus naudas uzdevumus dēlam, nepārliecinājies par tā 
rakstura stingrību. Bet dzimtas un mājas gods tam stāv augstāk par visu, un, 
kad tas Krustiņu nošāvis, viņš nesaka: nošāvu dēlu, bet nošāvu zagli.

Roplaiņu māte mīksta, labsirdīga, bet ātri sakaitināma. Dēla ierunas 
sakaitina viņu līdz nesamaņai, tā sit un – nolād viņu, bet vēlāk nožēlo.

 līgotņu jēkabs, žurnālists, kritiķis, literatūrvēsturnieks, rakstnieks
Līgotņu Jēkabs. Mazā latviešu literatūras vēsture. Rīga:  

D. Zeltiņa apgādībā, 1911., 166. lpp.

Vispār „Pazudušais dēls” baigi drūmā traģismā pārspēj visas Blaumaņa 
lugas. Krustiņa gļēvais, liktenīgi nespēcīgais raksturs te parādās spilgtā un 
satriecošā apgaismojumā.

 pēteris ērmanis, rakstnieks, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga:  

Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums, 1926., 11. lpp. 

Krustiņa dvēselē norisinās grūta cīņa. Tumšās kaislības atrodas konfliktā 
ar tikumības likumiem. Tā ka pretējie spēki Krustiņa psihē ir stipri, tad cīņa 
arvien pieaug, sagādādama viņam dziļas sāpes un mokas. Dzīve viņa acīs zaudē 
savu vērtību un izliekas aplama un nejēdzīga. Viņš gribētu veco dzīvi atmest 
un sākt jaunu, bet nespēj. [..] Kad izmisuma brīdī Krustiņš grib tēvu apzagt, 
tas viņu nošauj. Sākumā liekas, ka nošaušana notikusi aiz pārskatīšanās: 
šaujot zagli, tēvs nezināja, ka viņš tā dēls. Tādas domas ir gluži aplamas. [..] 
Roplaiņa tēva acīs zaglis ir nekrietns, nešķīsts cilvēks, kas apgrēkojies pret 
augstākajiem reliģijas un morāles likumiem. Lai šie likumi netaptu kaunā, 
vainīgajam jāizcieš pelnītais sods.[..]

Krustiņa traģēdija ir pārejas laikmeta cilvēka traģēdija. Krustiņš ir 
pazaudējis vecās pasaules uzskatus, bet jaunus nav izveidojis. Vienu krastu 
viņš ir atstājis, bet otra nav sasniedzis. Viņš paļāvies straumei, lai tā viņu nes, 
kurp grib. Un tā viņu ierauj atvarā. Krustiņu vadījusi pati latviešu dzīve: viņš ir 
pārejas laikmeta upuris.

                                   kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 334.–335. lpp.
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Krustiņš ir izlutināts bezrakstura cilvēks. [..] Vecais Roplainis ir īsts latviešu 
patriarhs, kas ar stingru roku valda savu māju. Par dēla audzināšanu viņam 
nav bijis laika domāt; grāvjus rokot, viņam vajadzēja pelnīt naudu, lai iepirktu 
„Roplaiņus”. Māte lutinādama Krustiņu izaudzinājusi par bezrakstura cilvēku. 
Krustiņš grib gan laboties, [..] bet viņa griba nav pietiekami stipra, lai savus 
nodomus piepildītu darbos. [..] Ar „Pazudušo dēlu” Blaumanis ir devis pirmo 
rakstura traģēdiju latviešu literatūrā. Tās centrā ir viens galvenais varonis. 
Dramatiski sarežģījumi sakņojas un konflikti izaug no Krustiņa neizlīdzinātā 
rakstura. Viņa krūtīs mīt divas dvēseles: viena sauc dot vaļu kaislībām un 
instinktiem, otra nosoda palaidnīgo dzīvi. Apkārtne un citi cilvēki te tikai 
ekrāns, uz kura atplaiksnās Krustiņa dvēseles dzīves konflikti un kurš palīdz 
šos konfliktus izraisīt un padarīt vairāk uzskatāmus.

  arvīds dravnieks, skolotājs, literatūrvēsturnieks
Dravnieks A. Latviešu literatūras vēsture. „Grāmatu draugs”, 1946.,  

133.–134. lpp.

Krustiņš labi saprot, ka iestidzis purvā, no kura vairs neizkļūt. [..] Viņa 
ciešanas modina līdzjūtību un pat zināmas simpātijas: lai gan Krustiņš 
dara citiem un sev tik daudz sāpju, taču tā ir nevis ļaunprātība, bet gan to 
sabiedrisko un sadzīves cēloņu sekas, kuru upuris viņš ir. Zīmīgi, ka Blaumanis, 
par Krustiņa neizbēgamo bojā eju rakstot, raudājis, tomēr atzinis, ka citāds 
nobeigums reālistiskā darbā nav iespējams.

                                                                                    
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 197. lpp.

Krustiņš nav gļēvs un izlaidīgs memmesdēliņš, bet nobriedis, daudz 
pieredzējis cilvēks ar labu, nesamaitātu dvēseli un skaidru skatu, kas savas 
kaislības pēc reibuma, Matildes glāsta un kāršu spēles jau izdzīvojis un 
pārvarējis. Tikai naudas vara – krodzinieka rokās esošie vekseļi – tur viņu 
tumsas valstī un nelaiž vaļā. Subjektīvais moments – slikta audzināšana 
– izmantots ekspozīcijas veidošanai, konflikta samezglošanai, bet tā 
atrisināšanas mēģinājumi, kas aizņem visu lugu, noris cīņā pret naudas 
dzeltenā sātana kundzību.

            
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Blaumanis R. Kopoti raksti, 8. sēj. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1960., 
172. lpp.

Novelē „Pērkona negaiss” Krustiņš ir tipisks toreizējās latviešu zelta 
jaunatnes pārstāvis, par kuru pats autors saka: „Deviņpadsmit gadus vecs 
būdams, viņš nebija nedz labāks, nedz sliktāks par lielāko daļu no mūsu 
jaunekļiem.”

Lugā „Pazudušais dēls” Krustiņa raksturs daudz sarežģītāks. Raugoties 
no traģēdijas žanra izpētes viedokļa, Krustiņā saista pirmais patiesi 
mākslinieciski, psiholoģiski pārliecinoši, spēcīgi un emocionāli veidotais 
traģiska cilvēka likteņa (ne traģiska varoņa!) tēlojums latviešu dramaturģijā. Ja 
novelē „Pērkona negaiss” Krustiņš grimst uzdzīves, melu un nozieguma purvā, 
pats savu nelaimi neapjauzdams, tad „Pazudušā dēla” varonis skaidri apzinās 
savu traģisko stāvokli, izmisīgi meklē izeju no tā uz citu dzīvi, bet nespēj to 
atrast. Pārāk dziļi viņš jau iestidzis purva muklājā. Tādēļ Krustiņu vienmēr 
nomāc nenovēršamas bojā ejas jausma, un viņā ar postoša ugunsgrēka spēku 
plosās nemiers. Tas ir nemiers pašam ar sevi, nemiers ar sagandēto, nepareizi 
nodzīvoto dzīvi. Krustiņa vārdos „.. kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt 
tāpat kā ar neizdevušos cimdu; izārdīt un adīt no jauna..” skan sāpīgi izmocītas 
dvēseles izmisums, kas izsakās visā viņa attieksmē pret dzīvi, pret apkārtējo 
vidi, cilvēkiem. To pauž viņa asā, naidīgā izturēšanās pret māti, kuras aklajā 
mīlestībā viņš saskata savas pagrimšanas galveno vaininieci. Izmisums par 
krogus dubļos atstāto jaunības skaidrību atklājas viņa uzsvērtajā nevērībā, 
neiecietībā pret Ilzi, kuras gaišā, nedalītā un dziļā mīlestība ir mokošs 
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atgādinājums, ka viņš ir zaudējis. Krustiņš ir izdedzis savās jūtās, laimi dziļi, 
patiesi mīlēt viņš vairs nepazīst. [..] 

Taču tas nenozīmē, ka Krustiņš būtu kļuvis auksts, bezjūtīgs radījums, 
kam sirds pārvērtusies par akmeni. Tikai tas, kam sirds vēl dzīva, spēj mocīties 
savas vainas apziņā un teikt: „Nemīļo manis, es esmu slikts cilvēks. Pazudis 
cilvēks.” Tā Krustiņš saka Mikum.

[..] Visa Krustiņa iepriekšējā darbība pierāda, ka šie vārdi nav teatrāla 
poza, bet viņa izmocītās sirdsapziņas balss. Un tāpēc, ka Krustiņš savā būtībā 
nav ļauns, bet tikai noklīdis neceļos, viņa liktenis modina līdzjūtību, kaut arī 
savā pagrimšanā viņš nonāk līdz noziegumam, par ko arī saņem sodu.

Kādi apstākļi, kādi spēki noved Krustiņu – cilvēku ar pozitīvu kodolu – tik 
tālu? Vai te vainojams tikai Krustiņš pats vai arī vide, kurā viņš dzīvo? Cik lielā 
mērā Krustiņa bojā eju veicina laikmeta sabiedriskie apstākļi? – šādi un līdzīga 
satura jautājumi rodas, izlasot drāmu „Pazudušais dēls”. Un arvien uz šiem 
jautājumiem bijušas ļoti dažādas atbildes.

No autora reālistiskā tēlojuma izriet, ka Krustiņā traģēdijas cēlonis 
nav meklējams tikai vienā apstāklī, bet viņa dzīves postā, viņa pagrimšanā 
vainojams vesels sarežģītu parādību komplekss, kurā apvienojas gan šaurākas 
– sadzīves –, gan plašākas – laikmeta – sabiedriskās parādības.

Drāmā tiek lielā mērā akcentēta nepareizas audzināšanas – mātes aklās 
mīlestības, pārmērīgas lutināšanas – loma, ko mātei pārmet pats Krustiņš. [..] 
Krustiņa pagrimšanā sava daļa vainas gulstas arī uz tēvu, pareizāk sakot, tiem 
apstākļiem, kas nav ļāvuši tēvam pašam savu dēlu audzināt, stingrāk pieskatīt. 
[..] 

Tātad – naudas, mantas vara, kas kā ļaunais gars, kā cilvēku laimes 
postītājs parādās daudzos jo daudzos Blaumaņa darbos, ietekmē arī pazudušā 
dēla – Krustiņa likteni. Tā aiz audzināšanas problēmas, aiz sadzīves attieksmju 
tēlojuma, kas bijis Blaumaņa nolūks, drāmā saskatām arī laikmeta sabiedriskos 
apstākļus, kapitālisma negatīvo ietekmi cilvēka likteņu veidošanā.

Laikmeta zīmogu, tā postītāja varu Krustiņa dzīvē saskatām arī, 
iedziļinoties viņa rakstura būtībā un mēģinot saredzēt tās iespējas, kādas šim 
raksturam varētu būt citos apstākļos.

Krustiņā, kā daudzos Blaumaņa varoņos, ir ļoti spēcīgi izteikta dzīvotgriba, 
vitalitāte, kas ietver neremdināmas slāpes pēc laimes, alkas pēc plašākas, 
pilnskanīgākas dzīves. Tā viņā mostas meklētāja nemiers, kas ved ārā no 
klusās patriarhālās tēva sētas šaurības. Tikai meklētā pilnskanīgāka dzīve nav 
atrodama, viņš neredz, kur savu pāri plūstošo enerģiju izlietot, un šis nemiers 
diemžēl neaizved tālāk par krogu. Būdams aizrautīgas dabas, Krustiņš metas 
uzdzīves virpulī, nedomādams par rītdienu, par sekām. [..] Krustiņš tēlots 
kā pilnīgi reālistiska sadzīves parādība, kā raksturs, kas veidojies zināmā, 

noteiktā vidē, noteiktos apstākļos, kuru priekšā viņš ir nevarīgs, un tāpēc iet 
bojā.

Krustiņa nāve nav traģiska varoņa nāve. Viņš neiet bojā, cīnīdamies par 
kādu savu taisnību, nostādamies pretī draudošajiem, bet gan pakļaudamies 
tiem. Viņa traģiskā likteņa tēlojumā nav varonības momenta. Meklētāja 
dzīves alkas, iekšēja skaidrība, godīgums un laba sirds Krustiņā apvienojas ar 
rakstura nenosvērtību, gļēvumu, kas izšķirīgos momentos aizved pie vieglākās 
pretestības ceļu. Tā pavisam negribēti un neapjausti Krustiņš kļūst par 
vairāku smagu nelaimju cēloni. Vai viņš vainojams Reiņa nāvē, Ažas ārprātā, 
tēva slimībā, arī tur, ka Roplaiņam draud ūtrupes āmurs, un beidzot arī pats 
savā nāvē. Būdams labs un jūtīgs, Krustiņš mokās pašpārmetumos. Tas rada 
pret viņu zināmu līdzjūtību, žēlumu kā labu, bet nomaldījušos cilvēku, taču 
šīs jūtas nevar identificēt ar to dvēseles katarsi, kas reizē satriec un dara it kā 
tīrāku, skaidrāku, dzīvojot līdz traģiskā varoņa likteņiem.

dzidra vārdaune, literatūrzinātniece
Vārdaune Dz. Traģēdijas žanrs latviešu literatūrā. Rīga: „Zinātne”, 1973., 

37.–41. lpp.

[..] Viņš [..] kļūst par laikmeta pretrunu produktu un izteicēju. Viņam ir 
par šauru lauku sētā. Mājas pakalnē, apkārt oši un liepas un tālāk lauki, rudzi 
un mieži, un pļavas, kurp zirgus aizjāt pieguļā. Saimes istaba, tēva un mātes 
istaba, un starp abām – Krustiņa istaba. Gulta, skapis, kurā glabājas tēva nauda. 
Sākas nedēļas ar agriem rītiem, darbs, ne jau tik sūrs kā kalpiem, bet tomēr 
līdz vakaram pa pļavu un lauku, svētdienas rīts ar dievvārdiem vai braucienu 
uz baznīcu. Un tas ir viss? Vai tā ir visa pasaule? Tikai darbs, darbs un darbs? 
Un tā līdz mūža galam? [..] Krustiņš strādā, bet darbs viņam riebjas, strādāt 
viņa uztverē nenozīmē dzīvot. [..] Bet dzīvot gribas, asinis dzīslās šalko! [..] 
Krustiņš ir ārkārtēja parādība, jo novirzās no godīgā ceļa, bet domāšanas ziņā 
Krustiņš ir parasts, viņam raksturīgā dzīves uztvere turpina sakņoties cilvēku 
domāšanā no paaudzes uz paaudzi.

      viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  

48., 50. lpp.
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Krustiņu varam uzskatīt par pirmo mākslinieciski pārliecinoši veidotu 
traģisku raksturu latviešu dramaturģijā. R. Blaumanis šai tēlā īsteno paša 
laikmeta radīto nepieciešamību pēc traģēdijas varoņa demokratizācijas, 
pierādīdams, ka arī vienkāršu, „zemas kārtas” personu ikdienišķos sadzīves 
apstākļos var parādīt kā traģisku figūru, ka traģiskas pretrunas pavada cilvēku 
arī viņa ikdienas dzīves gaitās. Pēc dabas dāsnuma viņš būtu radīts kļūt par 
varoni, kas varētu ziedot savu dzīvi lielam sabiedriskam mērķim. Bet viņš kļūst 
par „traģisku ļaundari”, kas, pats negribēdams, grūž postā ne vien savu, bet arī 
citu dzīves. Krustiņa traģēdija – tā ir izniekoto cilvēka iespēju traģēdija.

                                      gunārs bībers, literatūrzinātnieks
Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 232. lpp.

Tāpat kā Raudupietes, arī Krustiņa bojā ejas cēlonis meklējams viņā 
pašā. [..] Blaumanis ir pārliecināts: katrā cilvēkā ielikta sākotne gan labajam, 
gan ļaunajam; ja laikus netiek nomākts ļaunais un kopts labais, tad vēlāk ar 
prāta spēku vien raksturs sevi vairs nespēj lauzt. [..] Jaunais laikmets, kas 
neatvairāmi spiežas iekšā patriarhālajā lauku sētā, dāvā personībai līdz tam 
nepieredzētas izvēles iespējas un tiesības. Bet Krustiņam laikam gan neviens 
nav prasījis, kāda būtu viņa izvēle. Vienīgais mantinieks – gribi vai negribi, 
saņem to, ko tev gatavo vecāki. Var jau būt, ka viņš tepat, zemē un mājā, 
ieliktu savus spēkus un dotības, ja nejustos tēva, respektīvi, īstā saimnieka, 
nemitīgā aizbildniecībā. [..]

Krustiņa un tēva attiecībās autors ietvēris visnežēlīgāko dzīves paradoksu. 
Krustiņa gļēvulība, nespēja atzīties ir tikai virsējais segums. Dziļākais slānis, 
būtībā šās gļēvulības pastiprinātājs, ir pats labākais, kas vispār atrodams 
nelaimīgā jaunekļa dvēselē, bet kas noteiktajā situācijā kļūst par viņa galīgo 
pazudinātāju. Tā ir mīlestība pret tēvu. Dziļa un sāpoši patiesa. Un tāpēc 
parāda summas atklāšanu kavē ne tikai gļēvulība, bet arī izmisīgais žēlums 
pret tēvu, kurš būs galvenais cietējs. Viņš tiks ne vien materiāli, bet Iņķa 
priekšā arī morāli iznīcināts. 

         
 līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 584., 586. lpp.

Roplains. Vecās paaudzes pārstāvis Roplaiņu tēvs ir īsts darba rūķis, kas 
savu mūžu pavadājis sūrā, grūtā darbā, iedams apkārt par jumiķi, grāvraci un 
linu kulstītāju. Tā viņš sakrājis tik daudz naudas, ka spējis uzņemt mājas, kas 
ir viņa dzīves mērķis. Nepazīdams atpūtas, viņš ar apbrīnojamu dedzību un 
izturību centies pēc šā mērķa. Cietā, nelokāmā griba ir palīdzējusi to sasniegt. 
Viņa uzskati par dzīvi un cilvēkiem dibinās uz reliģijas, kas ir viņa dvēseles 
dziļākais pamats: no tās izriet viņa darbība un tanī atkal atgriežas. Liekas, ka 
rakstnieks Roplaiņa tēlu cirtis granītā: tas ir sirms, ciets un stiprs. Rūpes par 
materiālo labklājību piepildīja visu Roplaiņa dzīvi, tā ka viņam neatlika laika 
nodoties dēla audzināšanai.

                           
kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III Rīga: „Literatūra”, 1935., 332.–333. lpp.

Viņā [Roplaiņu tēvā] Blaumanis saskata vecā kaluma latviešu zemnieku, 
sīkstu, stingru vīru ar taisnu prātu. Viņš nelokāmi zina, kā jādzīvo un kā 
jārīkojas. [..] Bet Roplaiņa nelokāmā patiesība reālajā dzīvē ne katrreiz ir 
iederīga. Dēla alkas viņš nesaprot un ar Krustiņu tikai retu reizi vienkārši 
un sirsnīgi parunājies. Roplaiņa audzināšanas sistēmā ietilpst bardzība, 
uzkliegšana, pat sitieni. Tēva pārliekais bargums vairo Krustiņā vēlēšanos 
meklēt citu dzīvi ārpus Roplaiņu sētas. Ja Roplains spētu pieaugušajam dēlam 
būt arī draugs, ja spētu viņā ieklausīties! Tā ir Roplaiņa traģika, jo kurš tēvs 
negribētu redzēt sev līdzās krietnu, godīgu un strādīgu dēlu, taču pietrūkst 
prasmes tādu izaudzināt.

viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984., 

46.–47. lpp.
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Tēvs, ārpus mājas naudu pelnīdams, nav veltījis pietiekamu vērību dēla 
audzināšanai, uzskatīdams, ka svarīgākais ir materiāli nodrošināt savu un dēla 
nākotni. Tāpēc viņa palīdzība Krustiņa dzīves ētiskā pamata likšanā bijusi tikai 
fragmentāra, kaut arī tā dziļāko jēgu Roplaiņu saimnieks dēlam ir noskaidrojis 
nepārprotami. [..] Lugas finālā, žēlojot Krustiņu, mēs tāpat un varbūt vēl 
vairāk žēlojam viņa nonāvētāju. Tieši tāpēc, ka viņam vēl būs jādzīvo. Jādzīvo 
zaudējušam visu, kālabad līdz šim dzīvojis un domājis turpmāk dzīvot. Ar tēva 
mīlestībai un mūža jēgai diametrāli pretējo, tomēr apzināto rīcību Roplains 
salauž savu dvēseli divās vairs nekad nesavienojamās daļās, tādējādi paceļoties 
traģiska tēla dimensijās.

        
līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 585., 586.–587. lpp.

Roplainiete. [..] Krustiņa māte nebij konsekventi izvesta cauri. Labi, – šī 
māte, kas savu dēlu no mazotnes tā izlutinājusi, varēja gan iet tik tālu, ka tā 
savu stūrgalvīgo mīluli nolamā un to pat darbiem aiztur, varbūt vēl izgrūž īstus 
lāstus, bet tai, pēc mūsu domām, tad, kad tā redz, ka sava dēla stūrgalvību 
nevar lauzt, vajadzēja atkrist atpakaļ saudzošas mīlestības pilnas mātes 
lomā. Uz šiem un dažiem citiem nelīdzenumiem un nepilnībām cienījamajam 
autoram derētu griezt vērību un tos lūkot novērst, iekam viņš lugu pasniedz 
visai tautai, tad drāma piederēs pat labākajām mūsu valodā radītām teātra 
puķēm; jo par citu drāmas uzbūvi un apstiprinājumu īsi jāsaka: gods, kam 
gods pienākas.

Fr. k. [Fricis kārkluvalks], žurnālists
 „Baltijas Vēstnesis”, 1893. gada 9. nov., 255. nr.

Roplaiņu māte ļoti mīl savu dēlu Krustiņu, bet viņas mīlestība ir gluži 
akla; viņa dēlu pilnīgi izlutina. Viņa tam atļauj darīt visu, ko vien tas vēlas, un 
slēpj tā nerātnības tēvam. Viņa skatās uz dēla nerātnībām caur pirkstiem: kad 
pieaugs – kļūs gudrāks. [..] Tā audzinādama Krustiņu, Roplaiņu māte veicina 
tanī dažādu tumšu dziņu un kaislību pamošanos. Krustiņš dzer, kaujas, spēlē 
kārtis utt. Kaislības pieaug arvien vairāk un ar laiku sagrābj Krustiņu savā 
varā, stipri vājinādamas tā gribu.

No otras puses, Roplaiņu māte nav centusies nostiprināt Krustiņa 
vecās dzīves pamatus. Skriedama, plēsdamās un miega negulēdama, viņa ir 
izbaudījusi visu zemnieka darba grūtumu. Tā viņā radies uzskats, ka darbs 
ir slogs. No šī sloga viņa tad arī cenšas izsargāt savu dēlu. Tiešām: kaut gan 
Krustiņš var būt teicams strādnieks, tomēr darba mīlestības viņam trūkst. 
Darbam viņa acīs nav nozīmes. Tāpat kā māte nav pratusi modināt Krustiņā 
dziļākus reliģiskus pārdzīvojumus, jo pret tiem viņš izturas gluži vienaldzīgi.                        

kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 333. lpp.

Viens no pašiem galvenajiem vaininiekiem Krustiņa pagrimšanā ir tā 
māte, kas dēlu slikti audzinājusi. [..] Tā nav tikai ģimenes audzināšanas vaina 
vien, tā ir ne tikai sadzīves, bet arī sabiedriska parādība. Māte taču arī visnotaļ 
rīkojas saskaņā ar saviem saimnieces dzīves apstākļiem un uzskatiem. [..] 
Stipri negatīvs raksturs ir Roplainiete, kuru ne vien dēls nevar ciest, bet 
arī tēvs, no ilgākas prombūtnes atgriezies, atvaira, lai tā nekristu viņam ap 
kaklu. Par citiem Roplainiete nevietā runā visļaunāko, nepavisam nespēdama 
saprast cilvēkus, tikai spriezdama par tiem pēc sava rakstura. Kā saimniecei 
viņai bijušas iespējas izlutināties pašai un izlutināt savu dēlu, par ko Krustiņš 
pamatoti pārmet. [..] Nespēdama pati savu rīcību aplūkot kritiski, māte nolād 
savu dēlu. Un tomēr – viņas sāpes pēc tam modina līdzjūtību. Viņa ir vājš, 
nesaprātīgs, taču cilvēcisks raksturs.                                       

alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga:  

Latvijas valsts izdevniecība, 1956., 197., 200. lpp.
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„raudupiete” (1889)

Pirmpublicējums laikrakstā „Baltijas Vēstnesis” 1889. gada 218.–221. nr. ar 
apakšvirsrakstu „Oriģinālskice”.

Raudupiete. [..] viņš [R. Blaumanis] mums rāda arī dvēseles dzīvi un 
tās attīstīšanos. Tā mēs redzam tai pašā pieminētā stāstā, kā Raudupietes 
mīlestība uz Kārli iedegas kā maza dzirkstelīte un kā tā drīz pārvēršas par 
liesmu, kas aprij viņu pašu, padarīdama par sava bērna slepkavu un beidzot 
pašslepkavu. 

                      j. v. [jēkabs velme], pedagogs, valodnieks
J. V. [Jēkabs Velme] Pie skala uguns. „Austrums”, 1894., 4. nr. 418. lpp.

Roplainietes traģēdija ir vēl smagāka nekā Roplaiņam, viņa Krustiņu 
mīlējusi, aizstāvējusi un slēpusi dēla dēkainos piedzīvojumus, bet pretī saņem 
Krustiņa nicinājumu un naidu. No tēva bardzības puisis bīstas un tomēr 
sajūt cieņu pret viņu, māti jauneklis augsti nevērtē, jo redz viņas rīcības 
nekonsekvenci un melus. Krustiņa – Roplainietes attiecībās Blaumanis 
iezīmējis bieži sastopamu paradoksālu situāciju: pārspīlētai lutināšanai 
jaunietis atbild ar nicinājumu. Roplainis cerēja izaudzināt labu dēlu, cerēja 
sagaidīt viņa mīlestības un cieņas apliecinājumu, bet notiek pretējais. Ne 
Roplains, ne Roplainiete neprot Krustiņā ieraudzīt topošo personību, tēvam 
viņš šķiet iekaustāms, mātei – mīļi apglāstāms, bet faktiski ir izaudzis jauns 
cilvēks, kas asu skatu raugās vecākos un nesaudzīgi tiesā viņu kļūdas.

viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  

47. lpp.

Te nu būtu bijis mātes pienākums tēva uzstādītās prasības iedzīvināt 
ikdienas audzināšanas procesā. Bet visbriesmīgākais ir tas, ka māte kļūst par 
tēva principu, tātad vienlaikus Krustiņa personības veidošanās pretspēku.

Roplainietes ačgārnā loma dēla liktenī lugā iezīmējas jau kopš pirmā 
cēliena. Ārēji – pilnīgākā labvēlība, faktiski – uz bezdibeni virzīšana. Uz šo 
subjektīvā un objektīvā neatbilstību arī būvēta lugas kulminācija, kurā ar īstu 
traģēdijas vērienu atklājas mātes nelabojamā vaina pret dēlu. Šī aina ir liecība 
augstas klases dramatiķa talantam un tehnikai.

             
 līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 585. lpp.

Grāmatas atvērums. Rūdolfs Blaumanis. Brīnuma zālīte.  
Mākslinieks Harijs Purviņš. Daiļprozas izlase. Rīga, 1976.
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Varens dramatisks spēks ir stāstā „Raudupiete”. Te no mazas dzirksteles 
izceļas liela uguns. [..] šis stāsts ir rakstīts ugunīgiem rakstiem un mirdz vairāk 
nekā citi viņu darbdienas uzvalkā.

 teodors zeiferts, pedagogs, literatūras kritiķis un vēsturnieks
Teodors. Rūdolfa Blaumaņa stāsti. „Mājas Viesis”. 1894., 8. nr.

Raudupiete ir ļoti stiprs raksturs. Viņas dvēselē valda jūtas. Prāts un griba 
atrodas jūtu kalpībā. No jūtām visspēcīgāki darbojas mīlestības jūtas pret 
Kārli. Tās ir pārvērtušās par nevaldāmu kaislību, kas nomākusi mīlestības 
jūtas pret Matīsiņu. Tikumības principi gan saceļas pret kaislībām. Bet viņi to 
nespēj pārvarēt.

Blaumanis ar lielu meistarību tēlo, kā Raudupietē pakāpeniski pieaug 
mīlestības kaislības, kurām viņa upurē savu dēlu. Ar nesatricināmu loģiku 
viņš [R. Blaumanis] rāda, kā šīs kaislības iedzen Raudupieti izmisumā un nāvē. 
Raudupietes mīlestība pret Kārli ir pilnīgi stihiska. Tā ir kā uguns, kas iekļuvusi 
sausā zālē. Tā noposta visu, kas gadās ceļā.

   kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Kārkliņš K. R. Blaumaņa noveles. IMM, nr. 5., 01.05. 1924., 523. lpp.

Viņas [Raudupietes] ugunīgais temperaments tai liek iet pār dēliņa līķi, pār 
visu, lai sasniegtu savu iemīlēto, bet, kad tas viņu atraida, Raudupietei vairs 
nav dzīves pamata, un viņa iet nāvē. Tāda sieviete, strauja, neapklusināma, ne 
no kā savās tieksmēs neatturama, līdz tam mūsu literatūrā vēl nebija radīta. 
Tā ir kā Aspazijas kaislo valkīru priekštece, tomēr nesalīdzināmi patiesāka, ar 
lielāku mākslu veidota, dzīvs latvju lauku tēls. Raudupietes kaislā mīlestība ir 
viņas liktenis, dzīvība un nāve.

pēteris ērmanis, rakstnieks, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga:  

Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums, 1926., 9. lpp.

[..] Sakāpinātās kaislības un sirdsapziņas pārmetumi ved Raudupieti nāvē. 
Kritiķi pārmetuši, ka Blaumanis neesot tēlojis pareizi latviešu māti. Šāds 
pārmetums nav vietā: rakstnieks netēlo latviešu mātes tipu, bet gan atsevišķu 
mātes raksturu. Šāds raksturs ir psiholoģiski pareizi tēlots. Raudupietes 
kaislības ir pilnīgi stihiskas. Tās ir kā uguns, kas iekļuvusi sausā zālē. Tā 
izposta visu, kas pagadās ceļā.

       kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 322. lpp.

[..] Cilvēku nedrīkst izlietot par līdzekli personīgās laimes sasniegšanai. 
Raudupiete pārkāpj šo dabas likumu, un tādēļ visam ir jābeidzas traģiski. [..] 
Tik spēcīgs tēls latviešu rakstniecībā līdz šim vēl nebija radīts. Šeit mīlestība 
kļūst par nevaldāmu kaislību, kas iet pāri sava bērna līķim, lai iegūtu dzīves 
laimi, bet gala iznākums ir smaga un drūma traģēdija.

arvīds dravnieks, skolotājs, literatūrvēsturnieks
Dravnieks A. Latviešu literatūras vēsture. „Grāmatu draugs”, 1946., 131. lpp.

Viegli aizmirsējas atraitnes tips ir tikpat vecs, cik veca pati pasaules 
literatūra. Blaumanis šo starptautisko sižetu ar meistara roku ietvēris īpatnā 
latviskās dzīves aplocē un nostādījis pret laikmeta fonu. Pirmo reizi latviešu 
literatūrā parādīta sieviete ar tik spēcīgām kaislībām, ko nespēj apslāpēt 
ne savas zemes stūrīša evaņģelijs, ne katķisma galvas gabali. Tā ir pavisam 
jauna būtne, nekādi vairs neietilpināma tautas bilžu galerijā – simptomātiska 
parādība tiklab dzīvei, kas raisās vaļā no patriarhālisma pēdējo palieku 
pinekļiem, kā literatūrai, kam jāsāk meklēt sarežģītāki raksturi un dziļāka 
ietieksme cilvēka dvēseles labirintos.

     
          andrejs upīts, rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis

Upīts A. Latviešu literatūra. I. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951.,  
105. lpp.
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Noveles centrā Raudupietes tēls – spilgts raksturs, ar ko latviešu 
literatūrā ienāca kaut kas ja ne gluži jauns, tad vismaz neparasts un zīmīgs. 
[..] Rakstnieks ļauj dziļi ieskatīties Raudupietes sirdī, kur trako neizdzīvotas 
dzīves alkas. Vētrainie, ugunīgie pārdzīvojumi notēloti tik meistariski, ka nekā 
nav zaudējuši no savas brāzmainības un karstās dvašas. Līdzīgi Krustiņam, 
kas nevarēja rimties tēva sētas šaurībā un tukšumā, arī Raudupiete nezina, 
kur likt savu jūtu spēku, kā tikt pie pilnskanīgas dzīves. Un, tāpat kā Krustiņš 
nerada savām tieksmēm cita mierinātāja kā uzdzīvi, tā arī Raudupiete nezina 
savējām cita piepildījuma kā vienīgi – iegūt jauno, spēcīgo, skaisto puisi par 
vīru. Tā izaug viņas nevaldāmā mīlestība, pareizāk sakot – kaislība, kas iet pāri 
visiem šķēršļiem, pat sava bērna dzīvībai.

Tomēr arī Raudupiete, lai cik neviltotas un stipras ir tās jūtas, ir mantas 
verdzene. Rakstnieks gan nepasaka, kādēļ viņa izgājusi pie veca vīra, bet 
visticamākais secinājums – izgājusi naudas dēļ. Pēc tā nāves mājai vajag 
saimnieka, aizbildņi vienā balsī iesaka Kārli kā saimniecībai visnoderīgāko, un 
tā praktiskas vajadzības dēļ Raudupietes jūtas novirzās tieši uz viņu. Šīs jūtas 
pieauga par tik neatvairāmām, uzbāzīgām un noziedzīgām atkal tādēļ, ka bija 
Raudupiete bagāta, Kārlis nabags, jo tikai tā varēja sakuplot viņas iedomas 
par iespējamo uzvaru, uz kādu nabaga padzīvojusi atraitne ir necerētu. Tikai 
kā bagātniece Raudupiete varēja iekarst domās, ka Kārlis taču „nebūs tāds 
muļķis”, ka atsacīs, jo precības naudas dēļ bija parasta lieta. [..] No otras puses 
– tieši mantas trūkuma dēļ Kārlis nevar ne ātrāk apprecēties, ne izpaust savu 
īsto mīlestību, lai citi to neizjauktu. Un Raudupietes atbrīvošanās no Matīsiņa 
ir atbrīvošanās no otra mantinieka. Tādiem smalkiem tīkliem naudas vara 
kapitālisma apstākļos aptver no katra mantiska apsvēruma šķietami brīvos 
pārdzīvojumus un vada sev pakļāvušos cilvēku pa vistumšākajiem ceļiem. 
Blaumaņa nopelns ir ne tikai Raudupietes pārdzīvojumu notēlošanā, bet arī 
šās dziļi slēptās kundzības atmaskošanā.

Raudupiete nav pozitīvs, veselīgs tēls, kaut arī ar savām labi saprotamajām 
ilgām un sāpēm, ar intensīvo jūtu dzīvi un neatlaidību var modināt līdzjūtību 
un nojautu par tā laika dzīves traģismu. Raudupiete ir spilgts raksturs, kas 
atsedz laikmeta pretrunas, visu tā pietveicēto atmosfēru.

                                  alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 

valsts izdevniecība, 1956., 114., 115., 116. lpp.

Jauno, dzīves alkstošo sievieti [Raudupieti] kvēlā mīlestība sagrābj kā 
viesulis, un kā neganta, visu postoša liesma tā atstāj aiz sevis melnu, izdegušu 
zemi. Ar varmācību vēl nevienam nav izdevies satvert savu laimes putnu, 
tāpēc arī visi bagātās saimnieces nestie upuri ir veltīgi. Raudupietes nāves aina 
trokšņainajā tirgus dienā zem satracināto zirgu kājām ne tikai psiholoģiski 
motivēta, bet ietver simbolisku vispārinājumu.

                                                                                   
       benita smilktiņa, literatūrzinātniece

Smilktiņa B. Latviešu novele. Rīga: „Zinātne”, 1981., 62.–63. lpp.

Raudupietes tēls ir pirmais, kas nes līdzi kaut ko principiāli jaunu – cilvēka 
iekšējās pasaules tumšāko dzīļu saprotošu, analītisku atklāsmi. Viņa nāk kā 
modernās literatūras vārtu vērēja, kā mākslinieciski autonoma personība, kā 
estētiska pašvērtība.

Ja Raudupiete nebūtu mazās, tikpat kā nevienam nepazīstamās tautas 
pārstāve [..], ja viņa runātu franču, krievu, vācu mēlē, viņa iemirdzētos pilnā 
krāšņumā arī šais tautās. Jo Blaumaņa novele iekļaujas sava laika Eiropas 
literārā procesa vissvaigākajās strāvās.

                          
līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 544. lpp.

Vārdu sakot, īsti šekspīriskas kaislības uz pastorāla fona, turklāt Blaumanis 
tā vietā, lai skolotājiem un kritiķiem par prieku tiesātu un sodītu Raudupieti, 
iedziļinās personu psiholoģijā. Citiem vārdiem, Blaumanim primārais nav vis 
idejiskā vai morālētiskā formula, kurai pakārtot vēstījumu, bet gan pats teksts 
– un tas paliek lasītāja ziņā, ko ar šo tekstu darīt tālāk.

                        
guntis berelis, literatūrzinātnieks

Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 1999., 30. lpp.
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„velniņi” (1895)

Pirmpublicējums laikraksta „Mājas Viesis” literārā pielikuma 1895. gada 
34., 35., 37.nr. ar apakšvirsrakstu „Pasaka”.

Vērtīgs ieguvums bērnu literatūrā ir R. Blaumaņa pasaka „Velniņi”. Pasakā 
daudz komisku situāciju un asprātību. Velniņiem, kas izsprukuši no elles, 
maz kopēja ar pekles velniem. Tie drīzāk ir palaidņi, kas izbēguši no mājām 
un blēņojas, kā nu prot: ieved vērsi istabā, ielej darvu sviesta spaiņos, sagāž 
grāvī sviestu u.tml. Bez nedarbiem viņi nemaz nevar savu dzīvi iedomāties. 
Nobeigumā autors liek mazajiem blēņdariem izaugt par krietniem vīriem.[..] 
Ar intriģējošu pamatnotikumu un dzirkstošu humoru pasaka saista bērnu 
uzmanību un līdz mūsu dienām nav zaudējusi savu pirmreizību.

anastasija stikāne, literatūrzinātniece
Stikāne A. Latviešu bērnu literatūra. Rīga: „Zvaigzne”, 1977., 26. lpp.

Grāmatas vāks. Rūdolfs Blaumanis. Velniņi.  
Ilustrējis Sigismunds Vidbergs. Faksimiltipa izdevums.  

Latvijas Žurnālistu savienības Komerccentrs, 1990.

Paturot tradicionālo personāžu un latviešiem raksturīgo nostādni, ka 
velns, lai arī kā gribēdams kaitēt cilvēkam, vienmēr pats tiek apmuļķots, 
Blaumanis savirknējis divu velna zēnu raibu raibos piedzīvojumus lauku sētā. 
Raitā darbība, jautrie pārpratumi un asprātīgā, krāsainā valoda padara šo 
darbu par īsti labu bērnu literatūru.

līvija volkova, literatūrvēsturniece
Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 575. lpp.

Didaktiskā funkcija, kas dominējusi līdz Blaumaņa pasakām, zaudē 
nozīmi. Abas Blaumaņa pasakas [„Auseklis, Rieteklis un Sārta” un „Velniņi”] 
latviešu literatūrā ir starp pirmajām, kas ieguvušas saturisku noslēgtību. Tās 
klaji un uzskatāmi nepauž kādu dzīves gudrību, tajās nedarbojas arī ētisku 
motīvu vadīti varoņi. Blaumanim pasakā „Velniņi” velniņi nenokļūst debesīs, 
savas labās gribas vadīti, turklāt cilvēku liktenis, kas viņus piemeklē pasakas 
noslēgumā, ir sods. Vienlaikus gan sods ir arī balva par pārbaudījumiem, kurus 
velniņi, pateicoties savai gudrībai, ir izturējuši. [..]

Pasakā „Velniņi” Blaumanis atkāpjas no tautas pasakas struktūras – kaut 
arī tai piemīt sadzīviskas pasakas vaibsti, tomēr sižets ir oriģināls. Velniņu 
iziešana no tumsas kļūst par iniciācijas brīdi, darbības atspērienu, kad varoņi, 
smēlušies elles pieredzi, tiecas pārveidot kāda godīga zemes saimnieka dzīvi 
atbilstoši savām vērtībām. Pasakas sižetiskajā līnijā iezīmējas velniņu – divu 
nebēdnieku – virzība uz debesu sfēru, komisku nejaušību izraisīta „kāpšana” 
augšup, līdz tā noslēdzas ar velniņu nokļūšanu paradīzē. Kristīgās didaktikas 
iespaidā pasaka atspoguļo labā un dievbijīgā saimnieka neievainojamību un 
velniņu pārtapšanu par cilvēkiem, atbrīvojoties no velnišķīgā rakstura. [..] 
Pasakas sākumā velniņi dodas pasaulē pa garu, tumšu alu, kas simboliski 
attēlo cilvēka dzimšanu, – ienākot pasaulē, viņi ir mežonīgi un ļauni, taču, 
izejot iniciāciju, kļūst labi un godīgi. Zemes dzīvē velniņi nonāk lauku sētā, 
kurā viņi apmaina vietām lietas, tādējādi sagatavodami šķēršļus ļaunumam, 
kuru Blaumanis simbolizējis divu burlaku tēlos. Divi burlakas kļūst it kā par 
mazo elles radījumu dubultnieku. [..] Nokļūstot princeses aizgādībā divu 
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melnu jēru apveidā, velniņi sastop citu dubultnieku – burvi, ko viņi izjoko, 
tādējādi Blaumanis savā literārajā darbā iesaistījis latviešu joku pasakām 
raksturīgo. Pretinieki, kurus velniņi izjoko, savā darbībā tiek virzīties lejup – 
uz elles telpu, piemēram, burlakas krīt zemē no zirga un iekrīt akā, savukārt 
burvis, atveroties grīdai, dusmās nogrimst zemē.[..] Tiecoties apmuļķot zemes 
būtnes, velniņi lielākoties kaitē sev – savai ellišķīgai dabai. [..] Velniņiem nav 
doti individuāli vārdi, un tas pauž viņu vienādo raksturu un tuvina viņus tautas 
folklorai.

                                                                 
sintija kampāne, LU Humanitāro zinātņu fakultāte

„Rūdolfa Blaumaņa daiļrades pozīcija latviešu tautas pasakas attīstībā 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā.” Grām. LU Humanitāro zinātņu 

fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 
2013., 91., 93.–94. lpp.

Bērna kā pasaules izzinātāja loma atklājas pasakā „Velniņi”. Divi mazie 
velniņi, kas pretojas pieņemtajiem elles nosacījumiem, nokļūst virszemē, kur 
viņus pārsteidz savādā pasaule, kurā viņu nedarbi kļūst par darbiem. Zīmīgs ir 
pasakas noslēgums, jo mazie, zinātkārie velniņi, iziedami sava veida kristības 
(vecene abus velniņus nomazgā apvārdotā ūdenī), kļūst par cilvēkbērniem. 
Tomēr velniņu pārtapšanā nozīmīga loma velnam, kurš visus nolād, [..] un 
tikai tad, kad velns ir izdzēsis no elles grāmatas ierakstu par velniņiem, viņi 
pilnībā kļūst par cilvēkiem.

                                                                
ilze kopmane, LU Humanitāro zinātņu fakultāte

„Bērna tēls Rūdolfa Blaumaņa daiļradē”. Grām. LU Humanitāro zinātņu 
fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 

2013., 181. lpp.

„baltais” (1896)

Pirmpublicējums žurnāla „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1896. gada 9. numurā, 
637.–650. lpp. ar apakšvirsrakstu „Novele”.

Šis „baltais” ir stipri ideāls cilvēks, viņš ir tik godīgs un tikumīgs, cik vien 
var būt, viņš ir savāds pārcilvēks. Tas jau no viņa vaiga nolasāms. Viņš grib 
dabūt nevainīgu ziedu, tāpat kā pats ir nevainīgs. Beidzot viņš tiecas pēc tādas 
skaistules. Tā gan pretojas un tomēr iet. Pēc trim mēnešiem tai dzimst bērns. 
„Baltais” šo kaunu nevar pārciest. Še ir ideāls raksturs, bet spilgti zīmēts. 
Tēlojums vispāri interesants, stils glīts, gleznas plastiskas.

vizulis (īst. v. pīpiņš-vizulis ermanis), literatūrkritiķis, žurnālists
Vizulis. Iz mūsu jaunākās stāstu rakstniecības.  

„Jaunā Raža”. I. Cēsis, 1898., 148. lpp.

Grāmatas atvērums. Rūdolfs Blaumanis. Brīnuma zālīte. 
Mākslinieks Harijs Purviņš. Daiļprozas izlase. Rīga, 1976.
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„andriksons” (1898)

Pirmpublicējums Teodora [Zeiferta] rediģētā krājumā „Jaunā Raža”.  
II. Cēsis, 1899. gadā 1.–20. lpp. Novele sarakstīta 1898. gadā.

Andriksons. Mierīgais, skaidrais, rāmi nosvērtais Andriksons savā 
zemnieciski aristokrātiskā godajūtā [..] jūtas tik dziļi ievainots, ka, uz māju 
ejot, aizdedzina muižas mežu. Bet, kad izmisums par pazudušajiem bērniem 
saplosa viņa sirdi un kad beigās viņš atelpo priekā par laimīgi atrastiem, tad 
nekāda nozieguma nasta nedrīkst viņu vairs nomākt. Andriksons atzīstas 
baronam, šī atzīšanās ir viņa aristokrātiskā, turklāt latviski tīrā, rakstura 
konsekvents gala iznākums.

pēteris ērmanis, rakstnieks, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrības 

izdevums, 1926., 17. lpp.

Grāmatas vāks. Latv. klasiķi skolai.  
Rūdolfs Blaumanis. Andriksons. Novele.  

Piektais iespiedums. Nr. 1. Rīga: Valtera un Rapas  
akciju sabiedrības izdevums, 1939.

Andriksons jūt, ka viņš nevar atsacīties no savām tiesībām, jo atsacīšanās 
būtu sevis noliegšana. Barons saprot, ka arī viņš nedrīkst piekāpties, jo 
piekāpšanās satricinātu viņa stāvokli. Tādā kārtā novelē saduras ne tik 
vien Andriksons un barons, bet arī latviešu zemnieks un vācu muižnieks. 
Andriksona personā runā gadu simteņiem apspiestais latviešu zemnieks, kas 
nāk apzināties savu spēku. Turpretī barona personā runā gadu simteņu ilgais 
verdzinātājs, kas sāk nojaust savas varas sašaurināšanos. Andriksons un barons 
ir divas gluži pretējas pasaules. [..] Rakstnieks rāda, ka augstāk par zemnieku 
un muižnieku stāv cilvēks. Ja zemnieks un muižnieks kā divu pretēju pasauļu 
pārstāvji nespēj saprasties, tad viņi var izlīgt kā cilvēki.[..] Barons ir liberāls 
savos nodomos, turpretī dzīvē viņš ir reakcionārs, kas stingri aizstāv savas 
tiesības un priekšrocības, no kurām neatkāpjas ne par mata galu. Barons ir 
īsts formālists, un forma noteic viņa attiecības pret Andriksonu. Andriksons 
ir glīts un spēcīgs cilvēks; viņš ir godīgs un taisnīgs vīrs, kam sirdī mīt lepna 
pašapziņa. Ar stingru pārliecību viņš aizstāv savas tiesības un ar patiesu 
lepnumu atraida barona žēlastību. Nejaušs gadījums pamudina Andriksonu 
aizdedzināt mežu. Kad pārkāpums izdarīts, viņš to rūgti nožēlo.

                                                                                         
   kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 329.–330.lpp.

Novelē „Andriksons” sarežģījumi un konflikti izaug un rodas, divi taisnībām 
saduroties. Barons balstās uz likumīgo taisnību, Andriksons turpretī uz 
morālo taisnību, kuras pamatā ir cilvēka sirdsapziņa. Barons negrib un nevar 
atzīt Andriksona taisnību un rīcību, tad sabruktu vecās dzīves kārtības pamati 
– rastos daudzi tādi, kas, dibinādamies uz savām morālajām tiesībām, sāktu 
apcirst kokus rentes mājās. Tā, saduroties divi pretējām gribām un taisnībām, 
rodas dramatiska cīņa un sarežģījumi. Andriksons nepiekāpjas lielākā un 
stiprākā priekšā. [..] R. Blaumanis izvada noveles galveno varoni cauri asiem 
pārbaudījumiem un liek viņam šķīstīties savā dvēselē. Tas ir grieķu traģēdijas 
uzbūves princips, kas šinī novelē ietverts un izteikts ar lielu mākslas spēku.

arvīds dravnieks, skolotājs, literatūrvēsturnieks
Dravnieks A. Latviešu literatūras vēsture. „Grāmatu draugs”, 1946.,  

132. lpp.



182 183

Vienīgais viņa [Blaumaņa] darbs, kur aizskanas arī ļoti nopietns sociāls 
motīvs, latviešu mazgruntnieka un latifundijas valdnieka sadursme uz 
privātīpašuma tiesību pamata. Andriksonam šķiet, ka viņam neatņemamas 
tiesības nocirst tēva audzētos ozolus, bet barons domā otrādi. Ar nolūku 
Blaumanis nav ņēmis vecu veco, klaušu laiku stāstos un lugās tēloto šablona 
tipu, stulbeni sila junkuru, kas vienkārši aiz spītības un uzpūtības nevarētu 
pielaist, ka arī zemniekam kādreiz taisnība. Šis te ir pietiekoši inteliģents, viņš 
atzīst, ka taisnība arī Andriksonam, bet likumīgā, formālā pieder viņam un 
no tās viņš nedrīkst atkāpties, lai neradītu bīstamu precedentu un paraugu 
zemniekam un tā nekaitētu arī citu muižnieku interesēm. Šķiras apziņa šim 
apgaismotam baronam stipra, tāpēc jāsoda saimnieks par patvarīgu rīcību. 
Plašāk šo konfliktu Blaumanis neizrisina, tas viņam vajadzīgs tikai kā bāze, uz 
kuras pamatot Andriksona iekšējo traģēdiju. [..] Šajā sacerējumā Blaumanis 
parāda savas lielās spējas cilvēka dvēseles pārdzīvojumu izpratnē un 
atveidojumā arī ārpus dzimumu mīlestības iecirkņa. Novele konstruēta pēc 
visiem klasiskās novelistikas principiem un var noderēt kā šī žanra paraugdarbs 
latviešu literatūrā. [..] Lirisms galīgi izskauts, Andriksona pārdzīvojumi 
dramatiskā gradācijā paceļas līdz augstākai pakāpei un atrisinājumam spējā 
lūzumā.

               andrejs upīts, rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis
Upīts A. Latviešu literatūra. I. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951., 

107.–108. lpp.

Novele „Andriksons” ir viens no asākajiem, sabiedriskā protesta un 
psiholoģijas ziņā dziļākajiem Blaumaņa darbiem. Tanī notēlota zemnieka 
sadursme ar muižnieku, atklāts abu, it īpaši zemnieka raksturs un 
pārdzīvojumi. Pamatā psiholoģiskajiem motīviem ir tipiska sabiedriska 
parādība – vēršanās pret feodālo privilēģiju paliekām. [..] Andriksons nav 
vairs dzimtbūšanas jūgā pie zemes nospiestais veclaiku zemnieks, bet jau 
pārticis, izglītots un pašapzinīgs 19.gs. beigu saimnieks, kam strādā seši 
strādnieki. [..] Andriksonam stipri izkopta taisnības apziņa un asas spriešanas 
spējas. Kad barons, gribēdams no konflikta izvairīties, bet paturēt taisnību 
sev, diplomātiski piesola Andriksonam atpirkšanos no soda par samazinātu 
maksu, smalkos melus izprot uzreiz. [..] Dūres sažņaudzis, Andriksons labāk 

izcieš netaisno sodu, bet nepazemojas – nedod savu piekrišanu tam, ka tiek 
nostatīts par zagli, kas viņš nav. Tik daudz cilvēciska lepnuma, spēka un 
smalkjūtības slēpjas vienkāršajā zemniekā.

Pretēji aizspriedumos un egoismā ieslīgušajam baronam, kura rakstura 
seklums pilnīgi noraksturots jau pašā sākumā, Andriksona tēlā arvien jaunas 
īpašības. Viņš ir dziļš un daudzpusīgs, valdzina ne vien kā protestētājs pret 
netaisno muižas varu, bet arī ar savu cilvēciskumu.

Sevišķi daudz uzmanības rakstnieks veltījis Andriksona tēva jūtām, 
sasniedzis to notēlošanā lielu meistarību. Nekur līdz tam latviešu literatūrā 
vecāku dziļā mīlestība, ciešanas un izmisums nebija notēloti tik plaši un 
pilnīgi. Kā tajās ainās, kur Andriksons dodas pāri izdegušajiem, vēl kūpošajiem 
klajumiem, lai lūkotu bērnus glābt. 

Blaumanis Andriksonu neidealizē, bet pamazām nostata arvien grūtākās 
situācijās, kur atklājas arī tā ierobežotība. Uztraukumā, nejauša gadījuma 
ierosmei pakļāvies, viņš aizdedzina barona mežu, bet jau nākošajos mirkļos 
nožēlo, ka virzījis savu atriebību pret nevainīgo zaļo mežu. Pilnīgs enerģijas 
izsīkums pārņem Andriksonu, kad viņš, jau visas cerības zaudējis, pēkšņi 
redz bērnus dzīvus un veselus. Pie tam rakstnieks liek Andriksonam saņemt 
bērnus tieši no barona rokas. Lai gan barons, kā pats atzīst, nav to glābšanas 
labad darījis nekā, Andriksonam liekas, ka barons ir tas, kas viņam tikpat kā 
dzīvību atdevis atpakaļ. Tad izmocītais zemnieks aizmirst visas pretišķības, 
kādas viņam un pārējiem zemniekiem ir ar baronu, un lūdz tam piedošanu.

                                                                                          
    alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 127.,129., 130., lpp.

Andriksons nav vairs agrāko laiku pazemīgais, klaušu jūgā nospiestais 
zemnieciņš, kurš bailīgi, cepuri rokā burzīdams, ierodas muižā, lai lēnprātīgi 
saņemtu no tās sodu vai žēlsirdīgu „grēku atlaidi”. Andriksons, jau turīgs un 
izglītots zemnieks, ir pārliecināts par savu morālo taisnību un to arī droši 
aizstāv. Arī barons nav vairs senākais, šabloniskais stulbenis vai Zeiboltu 
Jēkaba tēlotais barons Bunduls – pusjukušais deģenerāts. Blaumaņa barons 
ir mācījies ārzemēs un, pats galvenais, – uzskata sevi par progresīvu cilvēku, 
jo cenšas sentēvu tradīcijas un paražas noslēpt savas apziņas visdziļākajā 
stūrī. Tāpēc arī cīņa starp šiem diviem raksturiem ir asāka un dramatiskāka. 
[..] Kad Andriksons barona piedāvāto kompromisu nepieņem, jau sekojošais 
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dialogs paver viņu starpā nepārvaramu plaisu. Vienā pusē ir barona aizskartā 
pašcieņa, arī bailes zaudēt savas likumīgās tiesības, otrā – Andriksona 
iecirtīgā pārliecība par savu morālo taisnību. Andriksona aizvainojuma jūtas 
pakāpeniski pieaug un pārmāc jebkuru gribas kontroli, un šīs elementārās, 
eksplozīvās jūtas pamazām pārvēršas atriebības alkās. Kad Andriksons, citkārt 
savaldīgais, mierīgais zemnieks, aizdedzina mežu, šis ārkārtējais gadījums 
izraisa iekšēju lūzumu varoņa psihē, un īslaicīgo protestu pārmāc nožēla par 
savu nodarījumu. Īsajam psiholoģiskajam atplūdu vilnim tūdaļ seko jauns, vēl 
augstāks – tai momentā, kad Andriksona vainas apziņai pievienojas izmisums 
par pazudušajiem bērniem. 

          
benita smilktiņa, literatūrzinātniece

Smilktiņa B. Latviešu novele. Rīga: „Zinātne”, 1981., 58.–59. lpp.

Rakstnieka uzmanības centrā ir jaunais, spēcīgais, taisnīgais rentes māju 
saimnieks Andriksons. Viņu raksturo skaidra latviešu zemnieka loģika, viņš 
izprot netaisnību, kas viņam nodarīta, kaut arī likums ir it kā barona pusē. 
Andriksonam piemīt izteiktas taisnības jūtas, godaprāts, viņu pazemo barona 
izturēšanās – tas, ka viņu uzskata par zagli. Lepnu protestu pauž Andriksona 
atbilde baronam, kad tas piedāvā samazināt soda naudu par nocirstajiem 
ozoliem. [..]

Rakstnieks bagāti tēlojis Andriksona jūtu un domu kāpinājumu pēc sarunas 
ar baronu. Andriksona atriebība nav nejauša, tā ir sagatavota, balstoties uz 
viņa zemnieciskās taisnības apziņu: „Lai uguns izposta tā barona mantojumu, 
kā viņš Andriksona mantojumu iznīcināja.”

Kad sils aizdedzināts, Andriksona pārdzīvojums pieaug, bet tam ir pretējs 
raksturs. Atriebības dusmu vietā rodas nožēla. [..]

Blaumanis parāda, kā izmisums salauž Andriksonu, kā viņš pārdzīvo 
ārprātīgas bailes, pazudušos zēnus meklēdams. Spēcīgais, stiprais zemnieks 
saļimst izcirtuma malā un raud, un viņam gribas mirt. [..] Dvēseles satricinājums 
ir tik liels, ka Andriksons vēlas atbrīvoties no smagās vainas apziņas.

[..] Šajā novelē vairāk un spēcīgāk nekā citās rakstnieks tēlojis galvenā 
varoņa pretrunīgo jūtu dzīvi un viņa iekšējo katarsi. Andriksons atgriežas 
dzīvē it kā no nāves ēnas.

Milda losberga, literatūrzinātniece, dzejniece
Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 229.–230. lpp.

Kā Andriksona pretiniekam novelē redzama vieta arī baronam – tipiskam 
baltvācu muižnieku pārstāvim. Barons ir liekēdis, kas uz zemnieku rēķina 
dzīvo pārpilnībā – mitinās lepnās telpās, dzer no sudraba un kristāla traukiem 
utt. Bet, kad pie viņa ierodas zemnieks, par kura sviedriem šī bagātība iegūta, 
tad darīšanu nokārtošanai pilī „nav” citu telpu kā gaitenis, kur vējš pūš cauri 
un muižas dienderi noklausās.

Tomēr barons iedomājas, ka viņš esot humāns, jo – neļauj sev skūpstīt 
piedurkni. Patiesībā viņš ir liekulis – kaut ārēji laipns, būtībā salts egoists, kaut 
augsti skolots, kārtu aizspriedumos pavisam ierobežots. [..]

Barons ir izlutināts dīkdienis, nervozs, nomocījies no karstā laika pat 
pils vēsajās istabās, nobijies pat no zemnieku zābaku ziedes smakas. Tomēr 
ar valsts likumu palīdzību šis vājais cilvēks tur savā varā simt piecdesmit 
zemnieku dzimtu un ekspluatē tās līdz pēdējai iespējai.

                       
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 131. lpp.
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„salna pavasarī” (1898)

Pirmpublicējums žurnāla „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1898. gada 4. numurā 
no 241.–247. lpp.

liene un andrs. Kalps mīl kalponi. Ir arams laiks. Viņu mīlestības tērzēšana 
atrod vietu tikai laukā azaida laikā, kamēr ziedonis zied visapkārt. Bet kalponi 
pierunā vecs bagātnieks, un puisis pat palīdz viņam nodzert precības. Kā 
stāstiņa gaita ir vienkārša un dabīga, tā dabīgi un veseli paši karakteri. Bet īsti 
iekš tam parādās Blaumaņa meistara spēja, ka viņam izdodas noteikti tēlot, cik 
briesmīgi arī vienkāršā, dabīgā, normālā cilvēkā trako jūtu reibulis. Ne vārda 
par daudz, ne par maz, tāds ir Blaumaņa stils. Bez liekām refleksijām, bez 
jūtu uzzīmēšanas vēstulēs un atstāstījumos, kā to dara mūsu citi rakstnieki, 
sevišķi Deglavs, – Blaumanis caur pašu situāciju, caur pāris vientiesīgiem 
vārdiem, kuriem citā sakarā nav nekādas dziļākas nozīmes, atver izredzi dziļi 
satricinātā cilvēka dvēselē.

 ludis bērziņš, folklorists, literatūrvēsturnieks, pedagogs, dzejnieks
Ludis Bērziņš. Pārskats par oriģinālrakstniecību latviešu nedēļas un 

mēnešrakstu feļetonos 1898. gadā. „Jaunā Raža”. I. Cēsis, 1899., 106. lpp.

Blaumaņa novelē „Salna pavasarī” divi skaisti, spēcīgi, krietni un jauki 
kalpu jaunieši – puisis Andrs un meita Liene – mīl viens otru. Viņu dzīvē 
iejaucas budzis Mālnieks. Tam gan jau pāri par septiņdesmit gadu, bet 
liela manta un māka izmantot citu vājās vietas. Lienes vājā vieta ir viņas 
nabadzība, kalpu gaitu bezcerīgā nākotne ar trūkumu un postu vecumdienās. 
Veikli izlietodams šo nabaga kalpones smago stāvokli savā labā, Mālnieks ar 
bagātības spožumu viņu apžilbina un iegūst par sievu. Andram atliek tikai 
sakost zobus – īstas mīlestības ziedus jau pašā pavasarī nomaitājusi salna. 
[..] Daļēji ar savu brašumu un spriganumu valdzina arī jaunības skaistumā 
ziedošā Liene, kaut gan viņai pietrūkst spēka pretoties viltīgā Mālnieka zelta 
tīklam. Liene ir godīga meitene, ne vieglas dzīves un greznības tīkotāja, bet, 
precinieku lutināta, nemīl Andru tik ļoti kā Andrs viņu un tādēļ pieļauj domu, 
ka tos dažus gadus līdz Mālnieka galam „Andrs pagaidīs”. [..] Lienei šķiet, ka 
viņa slēdz ar naudas varu līgumu tikai pagaidām, un tieši ar to Mālnieks prot 
mulsināt nepiedzīvojošo meiteni visvairāk. Taču pats galvenais iemesls, kādēļ 
viņa iziet pie pretīgā veča, ir nevis skriešana pakaļ mantai, bet gan bēgšana no 
kalpu dzīves smagā sloga, kas ne vien draud ar nožēlojamu nabadzību mūža 
galā, bet jaunībā ir grūtumu un pazemojumu pārpilns.

Atšķirībā no daudziem citiem Blaumaņa lauku puišiem Andrs ir bez 
sentimentalitātes un lācīguma. Viņš arī nav tas, kas slēgs kompromisu ar 
naudas varu, ar slepeniem nodomiem dodamies pie Mālnieka par puisi. 
Pretēji Raudupietei un vairākiem citiem Blaumaņa tēliem Andrs nesabrūk 
un neliecas, zaudējis savu visdārgāko, bet iztur un saglabā vīrišķīgu stāju arī 
nestundā, modina cieņu pret cilvēku.

                                                                                            
  alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 119.,120., 121. lpp.

Grāmatas vāks. R. Blaumanis. Salna pavasarī.  
Mākslinieks Maigonis Ošs. Rīga, 1960.
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Bagātības un šķietami vieglas dzīves mānīgais vilinājums un arī vecā vīra 
viltība ir spēcīgāka par Lienes jūtām pret Andru. Pieņēmusi bagātā Mālnieka 
bildinājumu, viņa vienā mirklī no nabaga kalponītes kļūtu par bagātu saimnieci. 
Šajā brīnumainajā pārvērtībā Liene saskata tikai vienu ēnas pusi – līdz ar to 
viņa nodod savu mīlestību.

Lienes raksturs ir daudz sarežģītāks, nekā tas var likties pirmajā brīdī. 
Te izpaužas rakstnieka novatorisms. Lienes it kā gluži negaidītais likteņa 
pavērsiens ir likumsakarīgs, un to nosaka ne tik daudz ārējie apstākļi, cik 
rakstura iekšējā loģika. Pat noveles ievadā, saulainajā, nebēdīgajā dialogā ar 
Andru, viņa brāzmaini jūtu apliecinājumā autors pāris vietās ļāvis ieskanēties 
zināmai Lienes nedrošībai, piesardzībai. Klausoties Mālniekā, jaunās meitenes 
pretrunīgajās izjūtās un pārdomās ir ne tikai neziņa, šaubas, vilinājums, bet 
arī skaudrs aprēķins, pat vēss racionālisms. [..] Kļūst skaidrs, kāpēc savā 
dabiskajā dziņā pēc laimes Liene aizliedz savu mīlestību, no tās atsakās. Šī 
rīcība, psiholoģiski motivēta, izriet no rakstura būtības. Blaumaņa uztverē 
šāds varonis zaudē pašu galveno – cilvēcību, kļūst netikumīgs un savā dvēseles 
cietsirdībā nolemts garīgai bojā ejai.

           
benita smilktiņa, literatūrzinātniece

Smilktiņa B. Latviešu novele. Rīga: „Zinātne”, 1981., 64.–65. lpp.

Liela meistarība panākta Lienes psiholoģisko pārdzīvojumu un iekšējās 
cīņas tēlojumā. Lieliski atklāta iekšējo motīvu cīņa Lienē. Apjukušajai, maz 
piedzīvojušajai meitenei ir tāda sajūta, it kā viņa pati izlemtu savu likteni, bet 
faktiski to dara Mālnieks un viņa bagātība. Mālnieka apdomīgā ārējā rīcība 
virza Lienes iekšējo pārdzīvojumu pēc viņa prāta. Liene patiesi domā, ka viņa 
izrausies no nabadzības, ka nebūs vairs tikai kalpone pie sveša saimnieka, ka 
būs noteicēja par pašas māju, dzīvi, likteni un iegūs citu cilvēku cieņu. Viņai 
šķiet, ka šo vērtību dēļ varēs kādu laiku paciest dzīvi ar veco vīru, ka tas ilgi 
nedzīvos, ka Andrs pagaidīs... Izšķirošajā brīdī svaru kausus uz Mālnieka pusi 
nosver Vanagu saimnieka puszobgalīgais, pusnicinošais smīns, kura nozīmi 
Liene nesaprot. [..] Lienes rīcību ietekmē arī viņas raksturs. Cita meitene šādā 
izvēles situācijā varbūt būtu rīkojusies citādi. Taisni šo divu pretējo – Lienes 
un Mālnieka – raksturu atklāsmē un Lienes iekšējā cīņā atklājas R. Blaumaņa 
psiholoģiskā reālisma meistarība.

              
 Milda losberga, literatūrzinātniece, dzejniece

Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 224.–225. lpp.

Lienes domu un jūtu atklāsme ir viens no pašiem izcilākajiem Blaumaņa 
sniegumiem savu tēlu psiholoģiskā interpretācijā. Katra detaļa, katra nianse 
ir izstrādāta ar absolūti jēgpilnu segumu. Jaunās kalpu meitas izmisīgā 
svārstīšanās izjūtu amplitūdā starp mantkāri, godkāri, varaskāri, skaudīgu 
nenovīdību un apmulsumu, kaunu, riebumu, beigu beigās – spītu – varētu būt 
profesionāla psihoanalītiķa cienīgs pētījums.

                                                                                         
  līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 567. lpp.
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„purva bridējs” (1898)

Pirmpublicējums žurnālā „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1898. gada 9. un 
10. numurā. Tā iesniegta „Mājas Viesa Mēnešraksta” redakcijā izsludinātai 
stāstu sacensībai un ieguvusi sacensībā pirmo godalgu, tāpēc apakštituls 
pirmiespiedumā „Ar pirmo godalgu godalgota novele”. Moto: Veritas.

edgars un kristīne. Atkal no vienkāršu ļaužu dzīves. Bet lielā ikdienišķība, 
kurā visas personas dzīvo, nav Blaumanim par kavēkli atsegt dziļākas kaislības 
un rādīt mīlestības neaprēķināmo, dēmonisko varu. Nabaga meitenei ir daudz 
cienītāju, to starpā godīgs un visādi cienījams jauneklis, ko pabalsta arī meitas 
māte. Viņam pretim stāv kāds no muižas dienestniekiem, ko jau dažādas 
kaislības padarījušas pašu savās acīs par īstu purva bridēju. Māte šim dzērājam 
strādā ar visiem spēkiem pretim, jau kāzām būs notikt ar otru. Te meita top 
savaldzināta no purva bridēja, kas vientuļā brīdī tai atklāj savus sirds dziļumus. 
Temats kā allaž Blaumaņa stāstos ņemts no dzimumu mīlestības, arī karakteri 
pieslienas Blaumaņa parastajiem, pie kuriem dabas puse ņem pārsvaru par 
apdomu. Cilvēki turas visiem spēkiem, viņu prātīgā griba iet savu ceļu, bet 

kāda dabas puse viņus dzen uz citu pusi. [..] Blaumaņa talantam piemīt kaut 
kas skarbs un griezīgs, viņa temati nav dažādi, bet visur parādās mākslenieks, 
kas raibajā dzīves troksnī arvienu dzird vecu veco mīlestības dziesmu un, no 
liekām skaņām izlobījis, to skandina arī lasītājam.

ludis bērziņš, folklorists, literatūrvēsturnieks, pedagogs, dzejnieks
Ludis Bērziņš. Pārskats par oriģinālrakstniecību latviešu nedēļas un 

mēnešrakstu feļetonos 1898. gadā. „Jaunā Raža”. III. Cēsis, 1899., 106.–107. lpp.

Kristīne ir jūtu cilvēks. Viņas lepnums, tīrā, šķīstā sirds. Kad Edgars 
netur solījuma, viņa cenšas apklusināt savu mīlestību pret to. Bet apspiestā 
mīlestība parādās ar divkāršu spēku. Beidzot Kristīne paklausa savai sirdij. 
Viņa apņemas mīlēt Edgaru arī tad, ja tas sniegtu viņai pat dziļas ciešanas. 
Mīlestības vārdā viņa uzņemsies šīs ciešanas. Kristīne ir skaidra, šķīsta, cēla 
savā mīlā pret Edgaru.

 [..] Edgara dvēsele sadalīta divās daļās. Tanī mīt dažādas kaislības: 
mīlestības, dzeršanas, kāršu spēles u.c. Šīs kaislības ir stipri attīstītas un 
parādās ar lielu spēku. Bet Edgara dvēselē mīt arī stipri morāles principi. Tie 
saceļas pret kaislībām un cenšas ierobežot to varu. Tā rodas asa cīņa starp 
kaislībām un morāles likumiem. Tā kā pretējie spēki gandrīz vienādi, tad 
uzvaru negūst ne vieni, ne otri. Edgara dvēsele top par mūžīgu cīņas vietu. 
Edgars nav ļauns cilvēks, bet tikai dziļi nelaimīgs. Viņš skaidri apzinās savu 
stāvokli. [..] Edgars nav pazudušais dēls, bet tikai purva bridējs.

                                                                                        
    kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 323. lpp.

Ja Raudupiete ir spilgtāka un viengabalaināka, tad Edgars ir psiholoģiski 
dziļāks. Viņš ir purva bridējs, un purvs, pa ko viņš brien, ir viņa neapvaldītā un 
neizlīdzinātā jūtu dzīve. Kristīne ir Edgara glābēja un vadītāja labākos dzīves 
ceļos. Mīlestība te paceļ cilvēku, dara viņu labāku un skaidrāku. Edgara pārāk 
straujais un neizlīdzinātais raksturs atbaida Kristīni, bet viņai ir arī žēl Edgara, 
jo bez viņas mīlestības Edgaram ir jāiet bojā. Tā ir mīlestība, kas žēlo un paceļ 

Grāmatas titullapa.  
Rud. Blaumanis. Purva bridējs. Stāsti.  

Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrības 
izdevums, 1925.
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cilvēku, kas velk viņu ārā no purva, kurā viņš iestidzis. Kristīnes žēlums pret 
Edgaru un viņas aktīvā griba neļaut viņam iet bojā, liek viņai nolikt vieglās 
dienas, aiziet pie Edgara un atraidīt Akmentiņu, jo tur viņas [..] mīlestība 
nav nepieciešama. Akmentiņš nav ceļams un atturams no brišanas pa dzīves 
dubļiem kā Edgars, Kristīnes mīlestībai tur nav vietas. Bet vai Kristīne spēs 
Edgaru vadīt ārā no purva dūksnāja? Tas ir jautājums, ko rakstnieks atstāj 
neatbildētu.

arvīds dravnieks, skolotājs, literatūrvēsturnieks
Dravnieks A. Latviešu literatūras vēsture. „Grāmatu draugs”, 1946., 131. lpp.

Gaišo un tumšo spēku sadursme, gribas un kaislību cīņa Edgara būtnē 
notēlota ārkārtīgi spraigi un spilgti. Tas ir viens no psiholoģiski dziļākajiem un 
mākslinieciski pilnīgākajiem tēliem visā latviešu rakstniecībā. Taču tā nozīme 
nesniedzas pāri estētikas un individuāla rakstura jomai. Labi tālu pāri tai 
sniedzas Blaumaņa Kristīne, apbrīnojami skaisti veidota, dziļi nacionāla latvju 
sieviete. Viņas mīla neliesmo tik strauji un postoši kā Raudupietei – tā kvēlo 
rāmi, klusi, bet toties ilgi un tik smeldzīgi, ka paceļ Kristīni par varoni starp 
gruntniecības pasaules sievietēm. Taisni varonība vajadzīga, lai šajā pasaulē 
augusi un tās tikumos radināta kalpones meita varētu atsacīties no krietnā 
Akmentiņa ar viņa mūra mājām un lielo mantu un aiziet pie nabaga puiša. Un 
vēl cita mīlas varonība nepieciešama – ar gaišu galvu, skaidrā pārdomā un 
nākotnes paredzē saistīt savu jauno dzīvi pie cilvēka, kur droši vien nekāda 
laime nav sagaidāma. Tik plastiski noveidotu un tikumiski cēlu sievietes tipu 
ar tik lielu sociālās ierosmes nozīmi latviešu literatūrā otru nāksies grūti 
atrast.

andrejs upīts, rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis
Upīts A. Latviešu literatūra. I. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951., 

106.–107. lpp.

Ar vārdu „purva bridējs” apzīmēts muižas staļļa puisis Edgars – brašs, 
drosmīgs, taisnīgs jauneklis, kas, tukšā, izvirtušā vidē dzīvodams, nodevies 
uzdzīvei. Viņš iemīl istabmeitu Kristīni – skaidru, dziļu, skaistu sievieti, tās 
ietekmē grib jaunu dzīvi, bet nespēj vairs no vieglprātīgajiem ieradumiem 
atsvabināties; pa daļai jau tie kļuvuši par viņa dabu, pa daļai te vainojamas 
muižas dienderu intrigas, visa sasmakusī „purva” atmosfēra. Kristīne mīl 
Edgaru ar visu savu jūtu spēku, redz viņa vērtīgās īpašības, bet saprot arī, ka 
ļaunās muižas dzīves ietekme nekad nezudīs. [..] Nespēdama un negribēdama 
savas jūtas liekuļot, Kristīne īsu brīdi pirms laulības ar Akmentiņu drosmīgi 
izšķiras savu dzīvi tomēr saistīt ar Edgaru nevis tāpēc, lai ietu tam līdz bojā, 
bet lai cīnītos pret viņa grimšanu purvā. [..]

Edgars daudziem likās nelabojams dzērājs, krietnai darba un ģimenes 
dzīvei nederīgs cilvēks. [..] tomēr, atklājot Edgara bezbēdību, nenosvērtību, 
nesavaldību u.c. kļūdas un trūkumus, rakstnieks saskatījis arī to cēloņus. 
Reālistiskais īstenības notēlojums parāda, ka ne pats cilvēks ir ļauns, bet 
ļaunuma dziļākie cēloņi ir sabiedriskajā apkārtnē, muižas purvā, kas arī 
krietnu cilvēku var samaitāt.

Edgara noklīšanā viens no galvenajiem cēloņiem (ne attaisnojumiem) ir 
apkārtējā muižas purva negatīvais paraugs. [..] Edgaram ir daudz enerģijas, 
bet garīgi tukšajā muižas dzīvē viņam nav, kur to likt, un tāpēc viņš dzer un 
trako. [..]

Kopdzīvē ar skaidro, gudro Kristīni Edgars cerējis atrast savai dzīvei 
jaunu, labāku saturu un tādēļ izmisīgi cīnās, lai Kristīni nepazaudētu. Lai gan 
izšķirīgos brīžos Edgaram vairākkārt pietrūkst spēka, lasītājs iemīl šo puisi 
par viņa drosmi, enerģisko rīcību, taisnīgumu, patiesīgumu, stiprajām jūtām, 
nesaudzīgo paškritiku, par viņa dziļo cilvēciskumu. Blaumanis bija humānists 
– ticēja cilvēkam, un arī Edgara tēlu viņš veidojis tā, ka ir noprotams – citos 
apstākļos „purva bridējs” būtu daudz vērtīgāks sabiedrības loceklis, tālu pāri 
vidusmēram.

             
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 123.,124., 125.,126. lpp.



194 195

Blaumanis radījis divus atšķirīgus raksturu tipus. Edgara tēla cilvēciski 
dzīviskais saturs ir pretrunīgs: bez pozitīvi vērtējamām kvalitātēm (asredzība, 
drosmīgums, lepnums un pastāvība, mīlestības jūtu īstums un spēja uz 
paškritiku) viņā plosās spēki, kas „uz galvas iegrūž purvā atpakaļ” (dzeršanas 
un uzdzīves kāre, nenoteiktība, nespēja pretoties negatīvām ietekmēm). Tas ir 
savdabīgi iecerēts un spilgti veidots, straujš, atvērts un reizē traģiski aizlauzts 
raksturs. Edgarā plosās divu pretspēku cīņa, kas sarežģī viņa ceļu uz laimi un 
apgrūtina arī Kristīnes izvēli.

Kristīnes raksturs parādās kā pretmets Edgaram. Šai tēlā koncentrēts 
vispārīgais, vispārtipiskais pozitīvais. [..] Kristīnes rakstura poētiskais 
dāsnums, cilvēcīgums un morālais cildenums nav rakstnieka izdomājums. 
Kristīnei radniecīgu jūtu īstums, morālā tīrība un krietnums dažādās 
konkrētās izpausmēs bija raksturīgs daudzām reālām sievietēm. Rakstnieks 
šīs dzīvē novērotās īpašības koncentrējis un paspilgtinājis vienā tipā, kas 
nes izteiktu ētisko ideālu. Un vai ne ar vispārcilvēcisko jūtu cildenumu un 
intensitāti (mākslinieciskajā izteiksmē) ir lielā mērā izskaidrojama Kristīnes 
rakstura vēsturiskā dzīve, spēja saviļņot arvien jaunas paaudzes?

broņislavs tabūns, literatūras zinātnieks, kritiķis
Tabūns B. Raksturs latviešu prozā. Rīga: „Zinātne”, 1978., 126. lpp.

Blaumaņa Edgars – viens no viņa novelistikas vispretrunīgākajiem 
raksturiem, cilvēks ar spēcīgu jūtu dzīvi un nevaldāmām kaislībām. Edgara 
iekšējā būtība ir lielā mērā sašķelta, viņa dvēselē allaž cīnās it kā nesamierināmi 
pretinieki. Mīlestības spēks un aklo instinktu vara, Kristīnes skaidrība un 
muižas sadzīves melīgā atmosfēra – tie ir galvenie pretmeti, starp kuriem 
atrodas varonis. Savukārt Kristīne un Edgars – šie divi savā būtībā tik pretišķie 
cilvēki – it kā vienota veseluma divas daļas. Raksturu psiholoģiskā cīņa 
sadursmē ar ārējiem apstākļiem tiek dramatiski kāpināta līdz kulminācijas 
punktam, kam tūdaļ seko atrisinājums. Kristīnes pārdrošais solis neiemin ne 
sirds šķīstības, ne padevības ceļu, savu lepno galvu viņa noliec mīlestības, 
patiesu jūtu priekšā.

benita smilktiņa, literatūrzinātniece
Smilktiņa B. Latviešu novele. Rīga: „Zinātne”, 1981., 61. lpp.

Novelē visvairāk saista Kristīnes tēls – skaistākais sievietes raksturs ne 
vien Blaumaņa daiļradē, bet izcils sasniegums visā latviešu literatūrā. Tas ir 
latvisks tēls, bet reizē tuvs citu tautu pārstāvēm, it īpaši krievu literatūras 
dziļu jūtu un kvēlas sirds cilvēkiem. [..] Ar savu dziļo cilvēciskumu un skaidrību 
viņa veido spilgtu pretstatu saltajai, netīrajai barona roklaižu kliķei un modina 
protestu pret muižas purvu, kas sagandējis dzīvi un cilvēkus. Kristīnes 
neparastā rīcība, īsi pirms kāzām aizejot no bagātā līgavaiņa, nav žēlsirdības 
upuris vai sievietes nespēja pretoties ārēji brašā Edgara iekvēlinātām jūtām. 
Šī Kristīnes rīcība liecina par vienkārša darba cilvēka nepakļaušanos naudas 
varai un aizspriedumiem, rada īstas mīlestības uzvaru. [..] Vispār ar Kristīnes 
tēlu vienkāršās darba sievietes notēlojums latviešu literatūrā pavirzīts krietnu 
soli uz priekšu. It īpaši atzīmējams, ka Kristīne cīņā par cilvēciskajām tiesībām 
un laimi ir drosmīgāka, aktīvāka un patstāvīgāka.

      
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 124.–125. lpp.

Ar liela reālista spēku R. Blaumanis tēlojis savus galvenos varoņus Kristīni 
un Edgaru. Abi ir spēcīgu jūtu, lepni cilvēki, un abus raksturo protests un 
riebums pret muižas dzīvi. Kristīne ir garīgi bagāta, skaidra jaunava, kas 
spēj dziļi mīlēt un cīnīties par savu laimi. Kristīne ir pretstats tām Blaumaņa 
varonēm, kas mantas un naudas kārdinājuma ietekmē atstāj savus iemīlētos 
jaunos kalpa puišus. Kristīne atsakās no Akmentiņa, kaut arī saprot, ka 
kopdzīve ar straujo, nenosvērto Edgaru nesīs viņai vairāk rūgtu nekā vieglu 
dienu. [..]

Kristīne – visskaistākais sievietes tēls rakstnieka daiļradē. Kristīne ir 
latviešu tautas morālo un estētisko vērtību piesātināts tēls, kas vēsturiski 
vienots ar latviešu folkloras sievietes – morāli tīrās, jūtu dzīvē ārēji apvaldītās, 
čaklās darba darītājas, paaudžu dvēselisko vērtību glabātājas – liriskās varones 
tēlu. 

Milda losberga, literatūrzinātniece, dzejniece
Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 226., 228. lpp.
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Edgars ir ļoti temperamentīgs un labprāt pakļaujas visiem pieejamajiem 
kārdinājumiem – dzeršanai, kārtīm, sievietēm (vēl brāļi Kaudzītes par šādu 
komplektu Edgaru būtu cepinājuši elles ugunīs); tāpēc viņš, vienlaikus būdams 
arī liels morālists, pats sevi dēvē par „purva bridēju”.

[..] Kristīne ir bezmaz ideāls sievišķības iemiesojums, kas neko daudz 
neatpaliek no Ibsena Solveigas.

guntis berelis, literatūrzinātnieks
Berelis G. Latviešu literatūras vēsture. Rīga: „Zvaigzne ABC”, 1999., 30. lpp.

[..] Kristīne novelē „Purva bridējs” pirms izšķirošā lēmuma pieņemšanas 
piesauc Dieva palīgu. Taču arī te izpaužas jauns autora skatījums uz vērtībām. 
Rakstnieks spilgti parāda, ka, tieši mēģinādama sekot konvencionāliem 
priekšstatiem par „pareizu dzīvošanu”, Kristīne saindē savu dvēseli un nodara 
pāri arī Akmentiņam. Viņas vēlākā izšķiršanās iziet pie tikumiski pagrimušā 
Edgara, kurā, pēc paša vārdiem, mājo it kā velns, ir pretēja kristīgām 
pamācībām nebiedroties ar „palaidņiem”. Taču sirdsbalss aicinājums nebēgt 
no ciešanām saskan ar kristietības dziļāko būtību. Mīlēt un piedot – tie 
rakstnieka redzējumā ir augstākie garīgie principi.

ilona Miezīte, literatūrzinātniece
„Reliģiskie motīvi Rūdolfa Blaumaņa prozā”. Grām. LU Humanitāro 

zinātņu fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais 
apgāds, 2013., 163. lpp.

„ugunī” (1904)

Pirmpublicējums laikraksta „Latvija” literārajā pielikumā 1906. gada 22.–
29. nr. Luga sarakstīta 1904. gadā, izmantojot noveles „Purva bridējs” saturu. 
Pirmizrāde 1905. gada 30. martā.

edgars un kristīne. „Ugunī” Blaumanis savos abos galvenos tipos, Edgarā 
un Kristīnē, ir radījis cilvēkus, kas paceļas pāri par apstākļiem. Nevis istabas 
meita un staļļa puisis tie vairs, bet tikai cilvēki, kuri ārpus visiem priekšrakstiem 
nostājas zem savas īstās, visdziļās būtības likumiem, kas tiem noteic: tā un ne 
citādi! Šiem abiem cilvēkiem ir karstas, dzīvas asinis un – sevišķi Kristīnei – 
varonīgā drosme skatīties bez bailēm dzīvei acīs un ņemt uz sevi „to krustu, 
ko Dievs ir uzlicis”, t. i., ko viņai pēc savas, tikai mīlestībā elpojošās būtības 
vajag nest. 

                                                        -a [„Baltijas Vēstneša” redakcijas raksts]
„Baltijas Vēstnesis”, 1905.,72. nr. 2.(15.) aprīlī.

Grāmatas vāks. Rudolfa Blaumaņa „Ugunī”.  
Skatu luga piecos cēlienos. Rīga: Valtera un Rapas 

akciju sabiedrības izdevums, 1923.
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Pirmā un galvenā kārtā divi galvenie tipi – Kristīne un Edgars – raksturi, 
kas, neskatoties uz spaidiem, ko tiem uzliek viņu apkārtne, paliek savam 
īpatnējam „es” uzticīgi. Šos divus tipus ir autors diezgan vispusīgi apgaismojis, 
bet žēl, ka pretvaru jeb, kā Kristīne to dēvē, „manas vieglās dienas” jauno 
saimnieku Akmentiņu tik maz dabū redzēt un just tā bagātības iespaidu, lai 
[..] labāk varētu saprast Kristīnes cīņu starp šīm „divām ugunīm”. Šinī lugā 
arī autors mūs ieved literatūrā diezgan maz apgaismotā muižas ļaužu dzīvē, 
diezgan skaidri aprādīdams to maizes devēju un gājēju savstarpējo satiksmi.

 l. k. [teodors lejas-krūmiņš], rakstnieks, tulkotājs, teātra darbinieks
L. K. [Teodors Lejas-Krūmiņš] „Balss”, 1905. 14. nr.

[..] Kristīnē sīvi cīnās jūtas ar prātu, beigās tomēr jūtas ņem virsroku. 
Kristīne zina, ka ar Edgaru būs grūti satikt, jo viņš stipri pieradis pie 
palaidnīgas dzīves. Tomēr dziļā mīlestībā viņa noliek savas vieglās dienas un 
iet pie dzērāja Edgara, bet nevis godīgā Akmentiņa, kam mantas papilnam. 
Jūtas pazīst savus likumus, pēc kuriem tās rīkojas, un tām nav daļas ne gar 
kādiem citiem priekšrakstiem un apstākļiem.

                                                                                    
        kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 332. lpp.

Kristīne ir maigs, lirisks raksturs. [..] Šis raksturs mums patīk visvairāk, 
modina pret sevi cieņu un mīlestību. Tas ir tādēļ, ka viņa nepārtraukti cīnās 
ar lielām, tīrām jūtām. Kristīne mīl Edgaru, ilgojas pēc tā ne mazāk kā Edgars 
pēc viņas, bet viņa savalda sevi, lai arī Edgaru spiestu izrauties no izlaidīgās 
dzīves ugunīm. Kristīne – spožs piemērs Blaumaņa dramaturģijā, cik cildens 
ir cilvēks.

  alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 8. sēj. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1960.,  

196.–197. lpp.

Kristīne visu laiku kvēlo mīlestības liesmā un nolikta izvēles situācijā. Viņai 
jāizšķiras, ko darīt – sekot sirdsbalsij un saistīt dzīvi ar Edgaru, kaut arī nākotne 
sola grūtumu un nebaltas dienas, vai arī, paklausot mātes mudinājumam, iziet 
pie bagātā Akmentiņa, dzīvot pārpilnībā, bet tukšu sirdi. [..] Kristīne grasās 
rīkoties pret savu sirdsapziņu, tātad nodot sevi, bet pretēji sirdsbalsij viņa 
dzīvot nespēj. Un tieši tajā brīdī, kad liekas – viss zaudēts, atskan Kristīnes 
vārdi: „Es... es varu tikai mīlēt. Es nolieku savas vieglās dienas... nesīsim tad arī 
kopā to krustu, kas mums abiem tiks uzlikts.” (5. sēj. 255. lpp.) Tā var rīkoties 
tikai mīlošs cilvēks un tikai sieviete. Viņa pilda cilvēcības augstāko misiju, viņa 
ir glābēja un gatava palīdzēt otram cilvēkam – Edgaram. [..] Spēja uzņemties 
grūtību nastu Kristīnei piešķir cilvēcības oreolu.

 viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  

228., 234.–235., 236. lpp.

Edgara sirds kvēlo. Deg, brīžam gruzd, bet citādi. Tā spoži uzkvēlo 
mīlestības liesmā, šai nozīmē tā ir degšana, jo Kristīne Edgaru mīl kaisli, 
alkaini, aizrautīgi, ar visu savu būtību. 

[..] Bet jaunekli plosa arī cita – iekšēja uguns, viņš gribētu būt krietns, labs, 
godīgs, taču uznāk vājuma brīži, Edgars sāk dzert un plosīties, pēc tam pats 
savas rīcības aplamību saprot, nožēlo, nomokās, bet nākamajā reizē viss atkal 
sākas no gala. [..]

Edgars deg arī rakstura straujuma un nesavaldības dēļ. [..] Edgarā mājo 
nemaldīga taisnības izjūta.

viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  

228., 229. lpp. 
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„nāves ēnā” (1899)

Pirmpublicējums žurnāla „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1899. gada 12. numurā 
943.–953. lpp.

Raksturojamo zvejnieku skaits priekš īsas noveles par lielu, tomēr autoram 
izdevies nedaudzos vilcienos tos zīmēt tik veikli, ka mums nav tiesības tos 
nosaukt par miglaini zīmētiem. Šī Blaumaņa talenta īpašība tik skaidri parādās 
novelē pirmoreiz. Piemīlīgais, sērīgi jautrais Skrastiņš, zemi savtīgais, skopais 
Zaļga, pašmīlīgi lepnais Gurlums, vecais Dalda ar savu sutināto kāpostu idiliju 
un azotē paslēpto maizes ķenci, čuguna zellis Birkenbaums, pusbērnišķais 
Kārlēns ar savu filozofiju par to, kā visvairāk žēl, – tie visi ir tēli, kuri mūsu 
priekšā iznirst no jūras miglas kā dzīvi. Tikai Grīntāls iznācis drusciņ par 
daudz teatrālisks.

                              h. a. [hermanis albats], jurists
H.A. [Hermanis Albats] Nāves ēnā. „Jaunā Raža”. IV. 1900., 232. lpp.

Četrpadsmit zvejnieki uz atlūzuša ledus gabala top dzīti jūrā tālāk un tālāk. 
Te nu izceļas spilgti visi viņu raksturi, gan zemsirdīgie, gan ikdienišķie, gan 
daiļie. No šiem četrpadsmit nāves ēnā stāvošiem it īpaši skopi netīrais Zaļga, 
tipiski blaumaniskais klenders Birkenbaums, vīrišķi cēlais Grīntāls un jaunais 
puika Kārlēns ir izveidoti tā, ka uz visiem laikiem iespiežas atmiņā. [..] Stila, 
kompozīcijas, tēlošanas pilnībā šī novele ir Blaumanim vislabākā un varbūt 
līdz šim augstākais sasniegums latvju novelistikā. Blaumani priekšzīmīgā 
stila dēļ vajadzētu pēc iespējas vairāk skolās lasīt, lai jaunā audze piesavinās 
valodas cietību, valodas skaidrību un latviskumu.

pēteris ērmanis, rakstnieks, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrības 

izdevums, 1926., 16.–17. lpp.

                                                                                                             
grīntāls protestē pret nāvi dzīves vērtību vārdā. [..] Grīntāls ir liels cilvēks. 

Viņa lielums sevišķi spilgti parādās tad, kad noskaidrojas, ka viņam jāpaliek uz 
ledus gabala. Grīntāls apzinās stāvokļa nopietnību, bet droši skatās nāvei acīs. 
Viņš saprot, ka ir tādi spēki, pret kuriem nevar karot. Viņš atzīst, ka gudrs ir 
tas, kas necīnās pret mūžīgiem likumiem, bet padodas tiem ar dziļu mieru. 
Viņš jūt, ka vislielākie brīži ir bezgala klusi.

                                                                                            
kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 325. lpp.

[..] visa kārtotājs, vadītājs un gādātājs Grīntāls, kas ar savu rīcību vispārības 
labā, ar gaišo skatu un cēlo sirdi iedveš visdziļākās simpātijas. Un kaut arī 
viņam aklā likteņa rokā jāaiziet bojā, novele nerada pesimistisku noskaņu, jo 
pārliecina mūs, ka pasaulē daudzo sīko starpā ir arī cēli cilvēki.

           angelika gailīte, rakstniece, vēsturniece
Gailīte A. Tēvzeme: Latvian Newspaper, 1945. nr.5. 16.12.

Grāmatas vāks. Nāves ēnā.  
Novele no Rudolfa Blaumaņa.  
Mākslinieks Janis Rozentāls.  
Rudolfa Blaumaņa apgādībā,  

Tērbatas ielā Nr. 7, Rīgā, 1900.
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Grīntāls – visgudrākais no visiem – ar saviem lietpratīgajiem, tālredzīgajiem 
apsvērumiem un rīkojumiem jau no pirmajiem briesmu brīžiem izvirzās par 
vadošo personu un paliek tāds līdz galam. Turklāt viņš valdzina ne vien ar 
savām spējām nezaudēt aukstasinību nestundā, organizēt un vadīt citus, bet 
arī ar vīrišķīgo raksturu un biedriskumu. Lai gan visi viņa autoritātei pakļaujas 
bez šaubīšanās, Grīntāls pat neizbēgamos nāves draudos neizmanto to 
sevis labā, savu vadošo stāvokli izprot kā pienākumu, nevis kā privilēģiju. 
Vienkāršajā darba zvejniekā Grīntālā Blaumanis parāda vīru, kas nenodreb 
arī nāves priekšā. Rakstnieks gandrīz nemaz neapstājas pie tā, ko Grīntāls 
izjūt, notēlo tikai viņa rīcību, zvejnieka pulciņu vadot, bet arī tā lasītājam kļūst 
skaidrs, ka te ir ne vien attīstīta prāta un stipras gribas, bet arī bagātu, cildenu 
jūtu cilvēks.

                                  
alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga:  
Latvijas valsts izdevniecība, 1956., 133. lpp.

Blaumaņa ideālu viņa daiļradē raksturo psiholoģiski dziļi, morāli 
bagāti, darbībā vērienīgi, jūtu dzīvē patiesi raksturi. Viens no šim ideālam 
vistuvākajiem rakstnieka pozitīvajiem varoņiem ir novelē „Nāves ēnā” 
tēlotais stiprā rakstura cilvēks – zvejnieks Grīntāls. Viņa galvenās īpašības 
ir dabisks, iekšēji nepieciešams sabiedriskums, liels gribasspēks, drosme 
un savaldība draudošās nāves priekšā, prasme saturēt kopā veselu cilvēku 
grupu visdramatiskākajos apstākļos, pašaizliedzība, taisnīgums, pašapziņa un 
nosvērts cilvēciskums.

Milda losberga, literatūrzinātniece, dzejniece
Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 219. lpp.

birkenbaums cīnās pret nāvi dzīves subjektīvo vērtību vārdā. Viņš 
neizsakāmi mīl dzīvi, ir līdz malām pilns ar spēku. Aukstas šalkas viņu sagrābj, 
kad viņš domā par nāvi. [..] Kad Kārlēns Birkenbaumam jautā, kā tam visvairāk 
būtu žēl, ja netiktu malā, viņš atbild, ka visas dzīves. Būdams hedonists, viņš 
briesmu brīdī slāpst dzīves, kas viņam sniegtu vēl daudz neizjustas baudas. 
Birkenbaums nelaimes brīdī domā tikai par dzīvi. Viņš pazīst vienīgi dzīves 
laimi. Viņam svešs nāves noslēpums: viņš neprāto par to, kas būs pēc tās.

    
kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 325. lpp.

Baudu cilvēkā, pasaules gājējā Birkenbaumā, redzot nevarīgā, 
nepiedzīvojušā Kārlēna pieķeršanos, mostas līdzjūtība pret zēnu: viņš atlicina 
tam no sava dārgā dzēriena, ko citiem slēpj un nekad nebūtu devis. Vairāk vēl, 
kad viņam nav nekā cita ko dot slāpju un noguruma izmocītajam puisēnam, 
viņš atver savus asinsvadus. Kaut gan viņš bailēs drebēja, ņemdams pirms 
Kārlēna pēdējo laimīgo lozi, kas deva iespēju glābties, tomēr, ticis laivā, viņš 
sēri atvadās un neizlaiž zēnu no savām acīm, kamēr skati sniedz. Te jau arī 
redzams īsts egoisms, bez kura tāds baudītāja tips nemaz nav iedomājams, 
tomēr tas stipri mīkstināts ar maigajām jūtām pret nevarīgo.

                                                                                 
  angelika gailīte, rakstniece, vēsturniece

Gailīte A. Tēvzeme: Latvian Newspaper, 1945. nr.5. 16.12.

Visvairāk autors kavējas pie tiem pārdzīvojumiem, ko izjūt Birkenbaums. 
Stiprinieks būdams, viņš vieglāk par citiem panes fiziskās grūtības, bet saprot 
arī nabaga Kārlēna ciešanas un pašaizliedzīgi rūpējas par viņu. Birkenbaumam 
nav svešas arī pārdomas, ka nedz dzīvei, nedz tās zušanai nav lielas nozīmes, 
ja cilvēks nav nevienam vajadzīgs, un viņš negrib tāds būt. Grūtībām pieaugot, 
Birkenbaums gan taisās gādāt tikai par sevi, bet, kad Kārlēns bez viņa 
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palīdzības iet bojā, Birkenbaums aizmirst sevi un zēna glābšanai dod pat savas 
asinis, kaut gan pats grib dzīvot ne mazāk. Vārgais, vēl maz laba redzējušais 
Kārlēns gribēja dzīvot, lai zinātu, kas ir mīlestība un laime; pilnasinīgais, jau 
daudz izbaudījušais Birkenbaums mīlēja ne tikai kādu atsevišķu, īpaši skaistu 
dzīves momentu, bet visu dzīvi, kāda tā ir. [..] Kādēļ Birkenbaums savu laimes 
lozes dāvāto iespēju glābties neatdod Kārlēnam – vai nespēdams ziedot tik 
lielu upuri kā savu dzīvību otra labā, vai neredzēdams iemeslu to darīt, vai 
uzskatīdams savu dzīvību ne mazāk vērtīgu kā Kārlēna, vai kāda cita iemesla 
dēļ, – to novele nepasaka. Taču tā liek sajust, ka vajadzības gadījumā jāspēj 
atteikties arī no savas dzīvības.

                                                                                       
        alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis.  
Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1956., 134. lpp.

 [..] noveles centrā ir divu raksturu pretmeti – fiziski stiprais Birkenbaums 
un vājais, jūtīgais Kārlēns. Birkenbauma psiholoģija nav sarežģīta – līdz 
traģiskajam notikumam viņš bezbēdīgi bija vadījis savas dienas, strādājis, 
dzēris, trakojis, priecājies, mīlējis. Dzīvības un vitālā spēka pārpilnais, stiprais, 
veselīgais, nedaudz robustais puisis, nokļuvis sarežģītos apstākļos, pirmoreiz 
ielūkojas sevī un savos likteņa biedros, sāk apjaust, ka cilvēcības mēru 
nenosaka fiziskais spēks, bet biedriskums un izpalīdzība. Kārlēnam, kura 
īsais mūžs ir kā balta, neaprakstīta lapa, par nāves šausmām spēcīgākas kļūst 
neizdzīvotās dzīves alkas. Neizbaudītās laimes rūgtums pavairo zēna garīgās 
un fiziskās mokas, kurās viņš instinktīvi tiecas pēc Birkenbauma vitālā spēka. 
Birkenbauma spēks ir arī viņa vājums, pamodušās draudzības jūtas pret vājo, 
neaizsargāto zēnu saduras ar varoņa rakstura galveno iezīmi – egoismu. 
Noveles kulminācijā, tās darbības lūzuma punktā Blaumanis neapšaubāmi 
iezīmē arī Birkenbauma raksturā zināmu disonansi. Tomēr prāta un jūtu cīņā 
atbilstoši rakstura iekšējai loģikai uzvar sava „es” saglabāšanas instinkts.

benita smilktiņa, literatūrzinātniece
Smilktiņa B. Latviešu novele. Rīga: „Zinātne”, 1981., 57.–58. lpp.

kārlēns protestē pret nāvi nerealizēto dzīves vērtību vārdā. [..] Kārlēns 
stāv noslēpumaina priekškara priekšā, aiz kura slēpjas neizdzīvotā dzīve, 
mirdzošā šķidrautā tīta.

                                  
kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III Rīga: „Literatūra”, 1935., 326. lpp.

Kārlēns ir pusaudzis, kas, no vienas puses, modina līdzjūtību ar savām 
nepelnītajām ciešanām un nepiepildītajām karstajām ilgām pēc dzīves un 
laimes, bet, no otras puses, modina arī cieņu ar savu biedrisko pašaizliedzību: 
viņš ieraudzīja ledus gabala atlūšanu jau tad, kad vēl varēja glābties, bet 
neizmantoja šo iespēju, lai dotos brīdināt citus.

                                                                                
              alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga: Latvijas 
valsts izdevniecība, 1956., 133.–134. lpp.

Par pasaules (arī – dzīves, cilvēku raksturu) izzināšanu var runāt novelē 
„Nāves ēnā”. Kārlēnam dreifēšana uz ledus gabala kopā ar dzīves rūdītiem 
vīriem ir jauna, nebijusi pieredze. Skarbajos apstākļos viņš apjauš, ka ir lietas, 
ko gribētu pieredzēt un paveikt, atgriezies uz sauszemes. Viņa draudzība ar 
Birkenbaumu ir īslaicīga, tomēr tā (un arī Birkenbauma ugunsdzira) uztur 
viņā pārliecību par iespēju izdzīvot. Birkenbaums izglābj viņu no nāves, bet 
draudzība vairs neeksistē, kad ir iespēja izglābties, – Kārlēns ir viens no trim, 
kas paliek uz ledus gabala.

ilze kopmane, LU Humanitāro zinātņu fakultāte
„Bērna tēls Rūdolfa Blaumaņa daiļradē”. Grām. LU Humanitāro zinātņu 

fakultāte. Rūdolfs Blaumanis: teksts un konteksts. LU Akadēmiskais apgāds, 
2013., 181. lpp.
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Dalda. Vecais Dalda pieņem nāvi dēla dzīves vārdā. Viņš saprot, ka vēl 
neliels ceļa gabals atlicis dzīvē. Turpretī dēlam vēl visa dzīve priekšā. Viņš 
augstsirdīgi atsakās no savām tiesībām uz dzīvi dēlam par labu.

                                kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”. 1935., 326. lpp.

Tur Daldas – tēvs ar dēlu, – tēvs viscaur spēj atteikties dēla labā, protams, 
tikai dēla, ne citu labā. Asinsradniecība arī mūsu laikos parādās pat tur, kur 
gadiem ilgi klusējusi.

                                                                                   
angelika gailīte, rakstniece, vēsturniece

Gailīte A. Tēvzeme: Latvian Newspaper, 1945. nr. 5. 16.12.

zaļga. Pilnīgs patīgumā ir Zaļga. Kā ērce iecirties savā zivju vezumā, viņš 
sarga to, bet, kad beidzot jāpadodas vispārības lēmumam, lai glābtu nelaimes 
biedrus no bada nāves, viņš, nāvei acīs skatīdamies, prasa atlīdzību par savām 
zivīm.

                                                                              
    angelika gailīte, rakstniece, vēsturniece

Gailīte Angelika. Tēvzeme: Latvian Newspaper, 1945. nr. 5. 16.12.

Zaļgam ir viena pamatīpašība – dzīšanās pēc sava labuma. Pat nāvei acīs 
skatīdamies, viņš domā par spekulāciju, par to, kā no saviem bez pārtikas 
palikušajiem likteņa biedriem iedzīvoties. Vēl redzam, ka Zaļga uz citu rēķina 
mēģina pirmais iespraukties laivā, un vēl nedaudzas līdzīgas epizodes, un jau 
no tām šis seklais un netīrais raksturs atklāts pilnībā: mantkāre, egoisms viņā 

nomākuši visu cilvēcisko, aizveduši līdz grūti iedomājamajam zemiskumam. 
Ne velti rakstnieks pielīdzina viņu skaudīgam pērtiķim un zirneklim. Zaļga – 
līdz riebumam saspilgtināts, bet pilnībā reālistisks tēls, kas rāda, cik dziļi var 
iegrimt cilvēks, domādams tikai par sevi.

                                                                                 
 alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis.  
Rīga: Latvijas valsts izdevniecība., 1956., 135. lpp.

„tālavas taurētājs” (1902)

Pirmpublicējums „Pēterburgas Avīžu” Literāriskajā pielikumā 1902. gada 11. 
numurā 87. lpp.

Vairākos dzejoļos izpaužas Blaumaņa nacionālās jūtas. Tās ir sirsnīgas, 
klusas un dziļas. Dzejnieks karsti mīl savu tautu ar tās labajām un sliktajām 
īpašībām. Viņš savus spēkus smeļ no tautas un jūt pret to dziļu pateicību. 
Tautas labā vajadzības gadījumā jāziedo pat dzīvība. Tālavas taurētājs, iedams 
nāvē par savu tautu, droši saka: „Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir 
viņas gods.”

                               kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 341. lpp.

Viens no skaistākajiem devumiem dzejas laukā ir populārais „Tālavas 
taurētājs” (1902). Ar dedzīgo aicinājumu par dzimtenes brīvību atdot, ja 
vajadzīgs, arī savu dzīvību šis dzejolis pieder pie spēcīgākajiem patriotisma 
apliecinājumiem visā latviešu pirmspadomju literatūrā. Jau agrāk šo pašu 
motīvu bija risinājis J. Frīdenbergs – Mieriņš balādiskajā dzejolī „Taurētājs”, 
bet Blaumanis, palikdams šai gadījumā apmēram pie tā paša idejiskā 
apgaismojuma, mākslinieciski gājis krietni tālāk. Viņa Tālavas taurētāja vārdi 
„Mans zelts ir mana tauta,/ Mans gods ir viņas gods” ir tautā plaši pazīstami 
un iemīļoti.
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Šie vārdi iekalti arī Blaumaņa piemineklī, un plašākā nozīmē liekami par 
moto visai viņa dzīvei, kuras pamatprincipi prasīja – ziedot sava talanta spēku 
un visu sevi darbam tautas labā.

                                                     alfons vilsons, literatūrzinātnieks
Vilsons A. Latviešu literatūras klasiķis Rūdolfs Blaumanis. Rīga:  

Latvijas valsts izdevniecība, 1956., 287. lpp.

Spožs Blaumaņa lirikas meistarības paraugs ir populārais „Tālavas 
taurētājs”. Ar dedzīgo aicinājumu par dzimtenes brīvību atdot, ja vajadzīgs, 
arī savu dzīvību, šis dzejolis pieder pie spēcīgākajiem patriotisma 
apliecinājumiem latviešu pirmspadomju literatūrā. Taurētāja vārdi, kas iekalti 
arī autora piemineklī, ir tautā plaši pazīstami un iemīļoti.

                                     
 alfons vilsons, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas 
izdevniecība, 1956., 427.–428. lpp.

Dzejolis „Tālavas taurētājs” publicēts žurnāla [„Pēterburgas Avīzes”] 
satīriskajā pielikumā „Purva malā”. Iespējams, ka dzejoļa atrašanās šajā 
nodaļā norāda uz R. Blaumaņa sākotnējo ieceri – uzrakstīt parodiju par 
tautiskā romantisma epigoņu dzeju. R. Blaumanis, gan atzīdams A. Pumpura 
un Ausekļa dzeju, dēvēja tautiskā romantisma periodu latviešu literatūrā par 
„kumeliņu periodu”. Dzejolim nav konsekventa parodijas rakstura, mūsdienās 
to var uzskatīt par augstāko tautiskā romantisma dzejas virsotni. Gadus 
divdesmit pēc tautiskā romantisma laika top spilgtākais tā dzejolis un viens 
no labākajiem patriotiskajiem dzejoļiem latviešu literatūrā. Rindas „Mans 
zelts ir mana tauta/, Mans gods ir viņas gods” ierakstītas arī R. Blaumaņa 
pieminekļa pamatnē 1939. gadā, kad T. Zaļkalna veidoto pieminekli pārvietoja 
no Bastejkalna uz K. Barona un R. Blaumaņa ielas stūri. 1947. gada 11. oktobrī 
pieminekli pārveda atpakaļ.

 ieva kalniņa, literatūrzinātniece
Blaumanis R. Kopoti raksti. 6. sēj. „Jumava”, 1998., 580. lpp.

Tā [„Tālavas taurētājs”] ir vienā elpas plūdumā uzrakstīta atzīšanās 
mīlestībā. Mīlestībā, par kuru dzejnieks parasti vairījies skaļi runāt, jo, kā viņš 
pats vairākkārt izteicies, visgrūtāk ir nākt publikas priekšā ar tām jūtām, kuras 
tiek izjustas kā vissvētākās. Varbūt tāpēc, ka visapkārt tik daudz dižmanīgu 
vārdu teikts?

Svētie vārdi „Mans zelts ir mana tauta” tik dziļi ir ieaudušies balādes 
kopskaņā, ka tie pasargāti no jebkādām ārišķības briesmām. Tie kļuvuši par 
goda jēdzienu un savu augstāko vērtību – drosmes, pašaizliedzības, dzimtenes 
mīlestības – apliecinājumu. Un par šo apliecinājumu nešaubīgi tiek maksāta 
visaugstākā cena – dzīvība. [..]

Patriotiskā pacēlumā skanošo dzejoļa dvēseli meistarīgi balsta 
mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, kas vislabāk redzami vidusdaļas traģiskajā 
kulminācijā: lakonisko, bet augošas dramatiskas spriedzes piesātināto 
teikumu blīvējums; saikļu atkārtojumi; īsie, sastrupinātie pavēļu uzkliedzieni; 
nodevības piedāvājums ar atkārtojumā kāpinātu atalgojuma vērtību; un 
beidzot tā ir milzīgā emocionālā piesātinājumā izskanējusī atbilde, kurā 
līdz dvēseles dziļumiem izjusto saistījumu ar savu tautu akcentē trīsreiz 
atkārtotais piederības uzsvērums „mans”. 

 līvija volkova, literatūrvēsturniece
Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 531.–532. lpp.
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„indrāni” (1903)

Pirmpublicējums žurnāla „Vērotājs” 1904. gada 4. un 5. nr. Sarakstīta 1903. 
gadā. Pirmizrāde Rīgas Latviešu teātrī 1904. gada 2. maijā.

indrānu tēvs un māte. Lugas saturs smelts pilnīgi iz ļaužu dzīves.[..] Labi, 
ka autors nav mēģinājis ieņemt noteiktu stāvokli priekš vienas puses vien, 
bet centies pēc iespējas aprādīt tiklab veco, kā jauno dibinātās tiesības un 
pamatus. Dzīvē ir patiesi ikkatrai no šīm abām pusēm sava daļa taisnības un 
uzskatu pamati. Tāpēc arī luga dēvējama par pilnīgi dzīves patiesu. Viņa silti 
ieteicama lauku skatuvēm.

[Autors nezināms]
 „Balss” 1904. 18. nr. 5.(18) maijā.

Vecajiem Indrāniem jāiet prom no dzīves skatuves – tiem apkārt dzimst 
jauna dzīve, jauni cilvēki: vecie Indrāni nespēj šo dzīvi ne apturēt, ne 
pievienoties. Še viņu nenovēršamā bojā iešana, še lugas dziļākais traģisms 
un – man šķiet – arī visa lugas ideja. [..] Indrānu pirts paliek par krustaceļa 
punktu: tā ir kapsēta veciem Indrāniem: visi, kam vien dzīvības spēks vēl 
kaulos, no tās bēg projām: Noliņš, Zelmiņa, Līze. [..] Viņam [Edvartam] jau ir 
daudz pozitīvu īpašību; viņi ir ļoti darbīgi, taupīgi, varbūt arī dievbijīgi un – 
esmu pārliecināts – sestdienās arī nabagi neaizies no Indrāniem tukšā. Bet – 
tomēr man paliek salt no viņiem... viņiem trūkst – sirds siltuma, tā lielākā, kas 
cilvēka dzīvi tur kopā. Ēkai, kuru jaunie Indrāni ceļ, trūkst cementa, un man 
bail, ka mazais Edžiņš, par Edvartu izaudzis, šo ēku smiedamies sagāzīs kopā.

                             līgotņu jēkabs, žurnālists, kritiķis, literatūrvēsturnieks, rakstnieks
Līgotņu Jēkabs. Blaumaņa „Indrāni” uz Rīgas Latviešu teātra skatuves. 

„Latviešu Avīžu” Stāstu nodaļa, 1904., 40. nr. 319.–320. lpp.

[..] Labākais „Indrānos” ir rūpīgā izstrādāšana un sevišķi smalki izvestais 
dialogs.  [..]

Mums nepietiek ar to vien, ka mums nostāda priekšā vienu otru jau no 
agrākiem rakstniekiem pazīstamu tipu, bet mēs gribam redzēt individuālus 
cilvēkus, gribam ieskatīties viņu dvēselēs, tais dziļumos, kur valda momenti, 
kuri noteic arī mūsu jūtas un gribu un kuri mums tāpēc nevienam nevar 
būt tik vienaldzīgi. Kad tik tuvu grib pieiet Indrānu tēvam, mātei, Edvartam, 
Ievai, tad tie nobāl vai paliek pat nenoteikti. Par daudz viņi runā tā vispārīgi 
un prātīgi, it kā viņiem maz kas būtu uz sirds vai viņi negribētu iznākt laukā 
no sevis. Kas, piemēram, šis Edvarts ir par cilvēku? Cik nopietni viņu ņemt 
kā saimniekotāju, cik ticēt viņa sentencēm un cik viņa rupjībām pret tēvu? 
Ievā gan no sākuma ieskanas kaut kas īpatnējs dažām jaunlaiku parveniju [..] 
saimniecēm, bet vēlāk tā nav vairāk kā prasta kalpu sievas šablona. Arī puisis 
Noliņš varētu būt laba jaunlaiku parādība, ja būtu vairāk raksturots. Tēvs un 
māte ir saprotami tipi – varbūt tik ar to ierunu, ka pirmais par daudz svaidās 
starp stingrību un piekāpību. [..] 

 rs. [jānis asars], literatūras un mākslas kritiķis, publicists
 „Mājas Viesa Mēnešraksts” 1904., 453. – 456. lpp.

Latviešu literatūras kritika. Latvijas valsts izdevniecība, 1956., 740.–741. lpp.

Grāmatas vāks. Rud. Blaumaņa 
„Indrāni”. Drāma piecos cēlienos. 

Valtera un Rapas akciju sabiedrības  
Rakstu avots Nr. 84/85., 1926.
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Indrānu tēvs – stingrs zemkopis un darba rūķis, kuram mājas un zeme nav 
tikai ienākumu avots, bet svētums. Katra vietiņa te kopta no viņa, katrs kociņš 
te stādīts viņa rokām, tam tik mīļš un dārgs, kā viņa paša locekļi. Uz likuma 
burta nosacījumiem viņš lielu svaru neliek, ne arī izprot viņu nozīmi.

Edvarts – ir tikpat darbīgs un enerģisks kā viņa tēvs, bet Edvartam no 
svara mājas ienākumi, saimniecisks labums no tās, bet kādu sevišķu svētumu 
tas nejūt pret zemi. Viņš ir stingrs, praktisks zemkopis. [..] Pie varas ticis, viņš 
nelaiž to no rokām: tikumu prasības viņam ir blakus lieta. Ieva – cieta, skopa, 
darbīga, uzpūtīga lauku saimniece, garīgi neizglītota, nejūt nekādu cienību 
pret vecākiem.

Indrānu māte – sirsnīga, labsirdīga, izpalīdzīga, godīga lauku māmiņa, ar 
šauru prātu.

 līgotņu jēkabs, žurnālists, kritiķis, literatūrvēsturnieks, rakstnieks
Līgotņu Jēkabs. Mazā latviešu literatūras vēsture. Rīga:  

D. Zeltiņa apgādībā, 191., 166. lpp.

Šai vecās un jaunās audzes cīņu lugā Blaumanis pilnīgi vecās audzes 
(Indrānu tēva un mātes) pusē. Savu ošu aizstāvētājs, dvēselē dziļais, ar dabu 
saaugušais estēts, stipri lepnais, beigās tomēr dziļi lauztais un rezignētais 
Indrānu tēvs pašam Blaumanim vairāk kā vienā ziņā līdzīgs.

pēteris ērmanis, rakstnieks, literatūrzinātnieks
Blaumanis R. Kopoti raksti. 1. sēj. Rīga:  

Valtera un Rapas akciju sabiedrības izdevums, 1926., 28. lpp.

Indrānu tēvs ar lielām pūlēm ir labi iekopis savas mājas un sasniedzis 
ievērojamu turību. Gādādams par materiālo labklājību, viņš nav atstājis 
novārtā arī garīgo dzīvi. Viņš rūpējies par to, lai viņa mājas būtu ne tikvien 
labi iekoptas, bet arī glītas un sniegtu estētisku baudījumu. [..] Indrānu tēvs ir 
stingri tikumisks cilvēks. Viņš patiesīgs un taisnīgs visās lietās. Rūpīgi mājas 

kopdams, viņš tik cieši saaudzis ar savu zemes stūrīti, ka mazākā pārmaiņa 
tanī viņu uztrauc, apbēdina un sāpina.

kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks
Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 334. lpp.

Izsmeļošā pilnībā tur [„Indrānos”] apgaismota latviešu gruntnieku šķiras 
ekonomiskā satversme, ģimenes attiecības un paaudžu sadursme veco 
saimniecības veidu pasargāšanas un jaunas ekspluatācijas dziņās. Saturs 
drāmai vienkāršs, saņemams nedaudzos teikumos. Dēls pa pusei ar labu, pa 
pusei ar viltu iemanto tēva mājas. Bet tēvam un mātei gaidītās pateicības un 
mierīgas dzīves vietā jāpiedzīvo nicināšana, tiesāšanās un bēdīgs gals pirtiņā.  
[..] Veco Indrānu gandrīz varētu uzlūkot kā karaļa Līra latvisko variāciju.

[..] Naivāks skatītājs viscaur drāmas gājienam ir pārliecībā, ka te kam 
krietnam, ideālam jācieš no ļaunā uzbrukumiem un varmācības. Bet patiesībā 
taču ir otrādi: varmācīgais, sabiedriskā un ētikas ziņā netaisnais ir vecais 
Indrāns. Naids pret dēlu viņam jau no tiem laikiem, kad dēls apprecējis to, kas 
viņam pašam, nevis to, kas tēvam patikusi. Vēlākā nesaticība arī lielāko tiesu 
izaug no tēva ietiepības, kas nevar pielaist, ka dēls iet patstāvīgu ceļu, viscaur 
nepadodas viņa gribai, negodā to, kas viņam svēts. Izveicīgi konstruētais lugas 
ritums neļauj skatītājam atgūties, apjaust lugas īsto kodolu. Indrānu tēvs ir 
iesīkstējuši konservatīvās, stūrgalvīgās gruntnieku vecās paaudzes pārstāvis. 
Viņš patriarhāli skumst par to, ka dēls, ošus nocirzdams, izposta mājas dvēseli.

andrejs upīts, rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis
Upīts A. Latviešu literatūra. I. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951., 

110.–111. lpp.

„Indrānos” dažādas modernizācijas problēmas sagādā ciešanas kā vecajai, 
tā arī jaunajai paaudzei. Indrāntēvs cieš, jo viņš neizprot un nepieņem Edvarta 
modernās intensīvās saimniecības metodes. Tomēr liekas, ka Indrāntēvs būtu 
bijis ar mieru sadarboties ar savu dēlu, ja tik Edvarts būtu pārrunājis savus 
nodomus ar tēvu. [..] No otras puses, Indrāntēva lepnums ar dižajiem kokiem 
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varbūt vairāk sentimentāls nekā reālistisks. [..] Viss Indrānos tiek saudzēts, 
ir mīļš, un, tāpat kā katram cilvēkam šais mājās, tā arī katram stādiņam un 
pauguram ir sava īpatnēja vērtība Indrānu kopskatā. [..] Kaut tikai Edvartam 
būtu lielāka pacietība! Indrāntēvs pārcieta sausus laikus, jo viņš mācēja 
paciesties, pagaidīt uz labāku, izdevīgāku laiku, kad varēja plašāk rīkoties. 
Indrāntēvs izprot dabas likumus, jo ir saaudzis ar savu zemi un darbu, dzīvo 
uzticībā uz Dieva vadību un ir pacietīgs grūtībās, pārliecībā, ka katram 
mākonim ir sudraba maliņa, katrai likstai savs labums. [..] 

Konfliktā starp tēvu un dēlu lepnums kļūst par šķērsli salabšanai. Edvarts 
baidās piedzīvot negodu, ja piekāpsies tēva gribas priekšā un atdos viņam 
Indrānus atpakaļ. [..] Indrāntēvs turpretim sirgst ar paštaisnību, kas brīžiem 
pārsniedz „malkas grēdas augstumu”, kuru dēls sacirtis. Vienīgi mātes lielās 
lūgšanas dēļ viņš beidzot ir ar mieru atteikties no mājas, pat no „saimnieka 
goda”, ja tik Edvarts piekāptos un vestu viņu pie rokas atpakaļ uz saimnieka 
māju.

Edvartam sākumā ir labs nodoms rūpēties par saviem vecākiem. [..] bet 
Edvarta labos nodomus pastāvīgi izjauc Ieva, kas, kā bībeliskā Ieva, ir Edvarta 
kārdinātāja uz mantkārību, negodīgumu, cietsirdību pret vecākiem un kalpiem. 
Viņa ir ļaunuma iemiesojums. Blaumanis izcēla mantkārību kā grēku gandrīz 
visās lugās un stāstos. „Indrānos” mantkārība ir viens no modernizācijas 
lielākajiem ļaunumiem.

                                                 
  arvīds ziedonis jun., krievu valodas un literatūras profesors

Ziedonis A. Modernizācijas problēmas Rūdolfa Blaumaņa „Indrānos” un 
Antona Čehova „Ķiršu dārzā”, „Akadēmiskā Dzīve”, 1976., 18. nr. 50.–51. lpp.

Kamēr vien pastāvēs un attīstīsies cilvēce un dzīvā daba, bijušas un būs 
pretrunas paaudžu starpā, jo bioloģijas un fizioloģijas likumi ir nenovēršami, 
nenovēršams ir pats novecošanas process, tāpat negrozāma ir katras jaunas 
paaudzes nepieciešamība pašai izprast, izzināt un apgūt pasauli. Vecais 
Indrāns, būdams tipiskās vecās pasaules pārstāvis, grib saglabāt visu, kā bijis, 
viņam ir īpaši svarīgi, lai katra lieta noteikti atrastos tieši tajā vietā, kur tā 
gadu gadiem bijusi. [..] Vecā Indrāna uztverē darbs ciešā vienībā saistīts ar 
daiļumu, viņš dzīvo ar tiem estētiskajiem ideāliem, kādus pazīstam no latviešu 
tautasdziesmām. Cilvēki dzīvē grib atstāt pēdas, to vēlas arī Indrānu tēvs. [..] 
Tēvs to pasaka Zelmiņai: „Es domāju: es nomiršu, mani apraks un es būšu 
beigts. Bet nu es tomēr vēl drusciņ dzīvošu caur to labu, ko tev esmu mācījis.” 

Indrānu tēvs šo augstāko patiesību apjauš par vēlu. [..] Cilvēks var sevi 
apliecināt ar to labestību, ko viņš devis un atstājis saviem tuviniekiem. Kokus 
var nocirst, ēkas sabrukt, mantu postīt nīcības rasa – paliek vienīgi garīgās 
vērtības un sirds siltums.

 
viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks

Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  
199., 203., 205., 206. lpp.

Plašā pārdzīvojumu un izjūtu lokā – no dziļi dvēseliska lirisma līdz 
spontānam dusmu izvirdumam un traģiskai dvēseles vientulībai – R. Blaumanis 
atklāj Indrānu tēva tēlu. Viņa morāles principi kā tradīcija pārmantoti no 
iepriekšējām paaudzēm un reizē arī paša skarbajā dzīves pieredzē kopti. 
Vecais Indrāns ir stingrs un nelokāms savu tēva tiesību apziņā. Viņš ir taisnīgs 
un rūpīgs ģimenes galva ne tikai sievai un dēliem, bet arī saviem saimes 
ļaudīm. Viņa pašapziņu stiprina ne vien paaudzēs nostiprinātā tēva tiesību 
un pienākumu tradīcija ģimenē, bet arī sūros sviedros iegūtais mantiskais 
stāvoklis. Indrānu ģimenē galvenais dzīves bauslis bijis darbs, ka ir ne vien 
materiālo, bet arī ētisko un estētisko vērtību avots. Strādāt – tas pirmām 
kārtām nozīmē rast tīri cilvēcisku attaisnojumu savai dzīvei. To visu viņš 
pūlējies realizēt dzīvē, saglabāt sevī, nostiprināt tajos cilvēkos, kas ir ap viņu. 
[..]

Blaumanis Indrānu tēva uzskatos un rīcībā saskata pozitīvas vispārcilvē-
ciskas vērtības un nenoliedzami izturas pret tām ar simpātijām.

Indrānu tēvam ir grūti pieņemt patiesību, ka viņa laikmets aizgājis uz 
neatgriešanos, bet divkārt grūti viņam savām acīm redzēt, ka jaunais laiks ar 
savu salto prakticismu nīcina cilvēkos cilvēcību.

                                                     
gunārs bībers, literatūrzinātnieks

Literatūra 10. klasei. Rīga: „Zvaigzne”, 1991., 235.–236. lpp.
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Tradicionāli pieņemts, ka „Indrānu” konflikta būtiskākos virzītājspēkus 
veido tēva un dēla attiecības, respektīvi, pretišķības. Virsējā, acīm redzamajā 
slānī tā tas patiešām ir. Tomēr pats dziļākais idejiskais un psiholoģiskais 
konflikts nav starp Indrānu tēvu un Edvartu, bet gan starp Indrānu māti un 
Ievu, kuras simboliskā ietilpībā personificē divus diametrāli pretējus spēkus – 
harmonizējošo un graujošo. Tie ir konceptuāli pretpoli, kas nepieļauj nekādu 
kompromisu. [..]

 Abi viņi [Indrānu tēvs un Edvarts] ir stipra kaluma vīri, savā būtībā stipri 
līdzīgi. Abi personificē vairākas tipiski latviskas rakstura iezīmes.

Abi – gan tēvs, gan dēls – atbildību savas dzimtas un sev piederošās zemes 
priekšā ir apliecinājuši un apliecina ar smagu darbu. Vēl vairāk: darbs viņiem 
kļuvis par dzīvošanas sinonīmu. [..] Edvarts ir nācis uz savām dzimtajām mājām 
neviltotā strādātgribā. Jautājums – kad un kāpēc viņš sāk pārkāpt to robežu, 
kuras atcelšanai attaisnojumu nedod ne jauno laiku ekonomiskā virzība, ne 
tēva dažbrīd nepamatotā iecirtība. Veco un jauno saimnieku vieno vēl kāda 
īpašība, kas arī mantota no senču paaudzēm: sīkstums, neatlaidība, spītīga 
pastāvēšana iepretī visnelabvēlīgākajiem apstākļiem. [..] būdami viens otra 
cienīgi gan savā sīkstumā, gan paštaisnībā, viņi nespēj panākt viens otram 
pretī to nelielo soli, kurš varētu vest kopīgā virzienā. [..] Ir tiesa, ka tēvs un 
dēls – vecais un jaunais saimnieks – nenostājas viens otram pretī kā viens pret 
vienu. Aiz katra stāv viņa otra puse, un ne viena, ne otra ne mirkli nepārtrauc 
locīt savu vīru domas un virzīt viņu darbus.

                      
līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 611.–612. lpp.

Indrānu māte dzīvo ar nelokāmu taisnības izjūtu, bet dārgāka par visu 
viņai ir saticība tuvo cilvēku starpā, viņa visiem spēkiem cenšas salabināt 
tēvu un Edvartu, viņa cenšas pierunāt tēvu uz samierināšanos un aizlikt labu 
vārdu par dēlu, viņa lūdz Edvartu izlīgt ar tēvu, naids māti dzen izmisumā. 
Indrānietes stāvoklis ir sarežģītāks nekā tēvam vai Edvartam – un viņus vada 
aizvainots pašlepnums, tēvam un Edvartam ir dārga katram sava patiesība, 
māte no savējās gatava atkāpties. Daudz dārgāka par pašas taisnību viņai 

saticība, viņa ir spējīga paciest pat pārestību, lai tikai nebūtu naida. Māte ir 
žēlotāja, aprūpētāja, naids viņas būtībai ir pretdabisks. [..] Māte ir traģisks 
tēls, traģiskāks par tēvu un Edvartu.

 viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984.,  

216. lpp.

edvarts. Arī viņa [Indrāna] dēls Edvarts ļoti iemīlējis „Indrānu” mājas. 
Mīlestība pret savu zemes kaktiņu kopēja dēlam ar tēvu. Bet viņš mājās grib 
vest daudz intensīvāku saimniecību nekā tēvs. Viņa mērķis – nauda, kas ir 
mēraukla visās lietās. Estētiskiem pārdzīvojumiem viņa dvēselē nav vietas. 
Tāpat arī reliģijas un tikumības likumus viņš daudz neievēro. Edvarts ir lauku 
kapitālista pārstāvis.

                          
kārlis kārkliņš, literatūrzinātnieks

Latviešu literatūras vēsture. III. Rīga: „Literatūra”, 1935., 334. lpp.

Indrānu tēvs prata atšķirt to, kas ielīksmo viņa sirdi, no tā, kas pilda viņa 
maku, bet viņa dēls Edvarts to vairs neprot. Viņš ir praktiķis, kas visu novērtē 
no materiālo vērtību viedokļa. Oši ap māju viņam vairs nav skaistumam, 
sirds ielīksmošanai, viņš liek tos nocirst un pārdot. Par iegūto naudu viņš 
grib uzlabot mājas saimniecību. Edvarts ir ciets cilvēks un šaurs praktiķis, vēl 
vairāk viņu nocietina viņa sieva, kas ir ļauna un viltīga.

arvīds dravnieks, skolotājs, literatūrvēsturnieks
Dravnieks A. Latviešu literatūras vēsture. „Grāmatu draugs”, 1946.,  

134. lpp.



218 219

[..] Dēlam ir savs attaisnojums: lietaskokus nolīzdams, viņš atbrīvo dārzus 
no kaitīgā pakrēšļa, mājas dvēseli izpostīdams vairo mājas rīcības kapitālu 
– viņa pusē ir augstākā, viņa augošās, uz priekšu ejošās paaudzes taisnība. 
Protams, šī taisnība parāda arī ieguvējas, iekarotājas audzes atbaidīgās 
īpašības: plēsonīgo mantkāri, kas nomāc katru augstāku dziņu un garīgu 
interesi. Brutālu egoismu, kam pilnīgi sveši visi tie ideālie centieni, ko agrākie 
rakstnieki mēģināja piedzejot gruntniecības privātīpašuma un turības 
tieksmēm.

andrejs upīts, rakstnieks, literatūrzinātnieks, kritiķis
Upīts A. Latviešu literatūra. I. Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1951.,  

111. lpp.

Jaunās paaudzes pārstāvis Edvarts tiecas visu pārkārtot. [..] Edvarts savas 
gaitas Indrānos iesāk kā ārdītājs un noliedzējs, viņš alkst sevi apliecināt, 
bet to var izdarīt tikai darbā. [..] Edvarts ir talantīgs cilvēks, kas prot lolot 
saviem apstākļiem dižu sapni, viņš grib radikāli pārveidot saimniecību, un 
jaunie Indrāni būs viņa dzīves jēgas apliecinājums. [..] Edvarts grib no dzīves 
iegūt maksimālo labumu un peļņu, uz to viņu virza reālā nepieciešamība. [..] 
Edvarta lolotais saimniekošanas veids atbilst kapitālisma laikmeta prasībām, 
tas ir progresīvs, un tam pieder rītdiena.

 viktors hausmanis, literatūras un teātra zinātnieks
Hausmanis V. Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: „Liesma”, 1984., 

200.–201., 207. lpp.

ieva. Ievas valdītkāre un klusējošā sirdsapziņa ir viņas būtības dominante 
un lugas galvenā dramaturģiskā atspere. Pārkāpdama Indrānu slieksni, Ieva 
jau ar pirmajiem soļiem lēš māju materiālo un prestiža vērtību. [..]

                                  
līvija volkova, literatūrvēsturniece

Volkova L. Blaumaņa zelts. Rīga: „Karogs”, 2008., 612. lpp.
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Ar smaidu par  
R. Blaumaņa darbiem

Rūdolfa Blaumaņa stāstus, noveles, lugas, dzeju lasa gan lieli, gan mazi, 
atklājot savas pārdomas domrakstos, ieskaitēs, pārbaudes darbos, kā arī R. 
Blaumaņa literārās prēmijas konkursos. Dažkārt sanāk teikumi, kas rada 
smaidu vai izraisa smieklus. Lasot šo nodaļu, lai rodas jaukas sajūtas un 
atskārsme, ka „labāku dzīvi var sajust, ja to uztver ar humoru” (R. Blaumanis)! 
Vizuālajam noformējumam izmantoti Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu – Keitas Unas Daumanes, Lienes Feldbergas, Santas Kalniņas, 
Sanijas Lielupes, Aigas Saveļjevas, Alises Skujas – zīmējumi skolotājas Vizmas 
Veipas vadībā, kā arī absolventes Lailas Saulītes veidotie smaidiņi.
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            „braku” Mājas
„Braki” – miera osta Vidzemes sirdī.

                                     
Caur autobusa logu vērojām dabas skatus uz 

„Brakiem” pāri Kangaru kalniem.
                                     

Mūsu ekskursija notika dienā, kad piles sitās pret logiem.


 „Braku” pagalms modernajā laikmetā pievelk ar savu senatnes elpu.


Skatoties „Braku” krāsnī, redzu, kā liesmas kāri apēd kādreiz dzīvojošo 

koku.


Cilvēkam vienmēr no apkārtnes kaut kas pielīp, arī man ir pielipusi „Braku” 

mājās esošā sajūta.


R. Blaumaņa varoņi tēloti kustībā attiecībā pret lauku sētu – visu laiku 

kaut kur dodas.


R. Blaumaņa sēta ir skaņām piepildīta pasaule, to iztrūkums un klusums 

ir biedējoša zīme.


No „Brakiem” dodos prom, mans laiks šajā lauku sētā ir iztecējis.


„Brakos” ir daudz aptaustāmu vēstures avotu.


Katrs, kurš apmeklējis „Brakus”, neaizbrauks tāds pats atpakaļ, kāds 

ieradās.


Neapmeklējot „Brakus”, var daudz ko jaunu neuzzināt un palaist garām, 

apzogot savas izaugsmes iespējas.


„Braku” sēta ir rakstnieka dzimtā Ērgļu muiža.


Rakstnieks ir ielicis savu sirdi un mīlestību kokos un krūmos, kuri atrodas 

viņa dzimtajās mājās.


Es iegrimu „Braku” sētas mājīgajā burvestībā, un mani pārņēma emocionāls 

pacilājums.


Latviskās identitātes kodols bija paslēpies Blaumaņa sen spēlētajās 

klavierēs, aptinies ar labību un salmu kūlīšiem, ierāpies lielajā maizes krāsnī 
un, vērpetēm griežoties, lidinājās virs ābeļzariem.


„Braku” ainava bija ietīta rudens dažādo izteiksmju krāsās.


Mazo lopu kūtī turēja mazos lopiņus, piemēram, vistas un gaiļus.


Zirgu staļļa piebūvē bija zirgu puikas istabiņa.


Ratus vilka sirms braucamzirgs.


Sprigulis ir koka kāts ar mazāku koka kātiņu galā, kas kopā sastiprināti ar 

virvi.


Katrā „Braku” sētas vietā es saredzēju kādu ainu no autora prozas darbiem 

vai balādes.


Rijā bija daudz tumšu kaktiņu, kuri radīja jaunus domu mākoņus.


Kur vien veros, māj kāda aina no noveles vai dzejoļa.


Pat tagad egļu galotnes sēro pēc Tālavas taurētāja, pagalmā kā aizmidzis 

guļ rožu krūms.


Sanitārais mezgls Blaumaņa laikos bija pirts.


Nonākot pie „Braku” avotiņa, es vēroju, kā sasalušajā dabā viņš lēnām un 

klusām čab.


Zem niedru jumtiem guļbaļķu sienās cauri laikmetiem mājo Blaumaņa 

laika ļaužu dzīves stāsti.
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rakstnieks rūdolFs blauManis  
un viņa darbi

Lasot rakstnieka darbus, tu sadzirdi pasauli, kuru ar tinti ir izveidojis  
R. Blaumanis.


Apraksti ir tik skanīgi, ka tos var iztēloties vai pat sadzirdēt to soļus.


Skaņu pārraidīšana ar dzejoļu starpniecību ir viena no R. Blaumaņa dzejas 

īpatnībām.


Kā autors varējis no tik ikdienišķām lietām izvilkt dzejas rindas?


Rakstnieks noteikti bija smēlis kausu ideju no biezajiem apkārtnes mežiem.


Rakstnieks uzauga kārtīgs, jo vecāki iekārtoja sētu jau viņa bērnībā pēc 

iespējas kompaktāku un kārtīgāku.


Ar klavieru palīdzību R. Blaumanis sacerēja arī dziesmu tekstus savām 

lugām.


Vēl gaisā bija jūtama R. Blaumaņa darbu atblāzma.


Dzeja R. Blaumanim ir kā ūdens Centrālāfrikas valstīs.


R. Blaumanis kaut ko palaboja, līdz sasniedza savu iedomāto galotni.


Man jādomā par to, kā rakstniekam domas 

raisījušās.

 
Ja kāds par R. Blaumani nav dzirdējis, tad staigājis 

ar aizspiestām ausīm un maisu galvā.

 
R. Blaumanis bija personība, kura apzināti un 

mērķtiecīgi virzījās rakstnieka profesijas gultnē.

 
R. Blaumaņa darbi spēj ieinteresēt dažāda vecuma cilvēku kopu.


Kad lasām R. Blaumaņa literāros darbus, balsis uzlido debesīs vai telpu 

griestos un pēc tam nolaižas pār mums pašiem, liekot sirdīm iepukstēties 
straujāk.


R. Blaumaņa humoristiskā dzeja ir kā rūgta tumšā šokolāde baltās trauslajā 

čauliņā.


Domas būtību R. Blaumanis ir ielicis, paslēpis, apracis, ieslēdzis katrā savā 

darbā.


Kā beidzas novele „Nāves ēnā”, diez vai zina arī pats R. Blaumanis, jo tad 

jau viņš būtu pavēstījis par šo zvejnieku likteni arī mums.


Kad mūsu ģimene Jāņos skatās „Skroderdienas Silmačos”, tad liekas, ka 

tās būtu tikpat svarīgas kā ugunskurs.


Atšķirībā no R. Blaumaņa tēliem cilvēks mūsdienu sabiedrībā – tikai 

apvalks bez pildījuma.


Salīdzinot ar Blaumaņa laikiem, šodien jaunas sievietes izmanto vīriešus 

kā bankomātus.


Ir patīkami lasīt Blaumaņa darbus, nevis būt slimai, gulēt gultā un neko 

nedarīt.


Apbrīnoju Blaumaņa spēju ielauzties lasītāju prātos un tos psiholoģiski 

ietekmēt.


Kamēr es maldījos sava prāta džungļos, zemapziņa sūtīja vēsti, ka jāsāk 

lasīt R. Blaumaņa sarakstītās grāmatas.


R. Blaumaņa meklējumi personības izaugsmē ir raibi kā dzeņa vēders.
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R. Blaumaņa dzejā par ziediem rotaļājas daudz mākslinieciskās izteiksmes 

līdzekļu.


Visa R. Blaumaņa dzeja ir kā krāsainu, smaržojošu puķu pļava, pa kuru var 

pastaigāties.


Reizēm šķiet, ka rakstnieks skatās uz saviem varoņiem un secina, ka ideālu 

nav.


Izglītotam cilvēkam ir jāzina R. Blaumaņa darbi, lai pierādītu, ka esi 

izglītots cilvēks.


R. Blaumanis ir vispasaules ģēnijs un dialogu meistars, tikai dažas valstis 

to vēl nezina.


R. Blaumanis meistaroja dialogus, mezgloja attiecības, sarežģīja sirdis un 

prātus.


Blaumaņa dēļ esmu radījusi metaforas, par kurām man nav bijis ne 

jausmas, ka tādas eksistē mana prāta nostūros.


Tikai pēc Blaumaņa darbu otrreizējas izlasīšanas esmu atradis savus 

domubiedrus.


Ikvienā R. Blaumaņa citātā ir globāla doma, kas ir kā mājas fundaments.


R. Blaumanis nespēj noskatīties citu trūkumos, tāpēc centies pamācīt un 

audzināt tos, ar kuriem nācies iet kopā kādu ceļa gabalu.



Blaumaņa darbi man atgādina skudru pūzni, kur katrs cilvēks rosās pa 
lauku sētu kā skudra ap skudru pūzni.


R. Blaumaņa darbu varoņi prot labi sadzīvot ar rudens vējiem, uzkrājot 

spēku arī pavasarī plaukstošajiem ievu ziediem, vērojot zvaigznes aukstās 
ziemas naktīs un spēlējot līdzi vasaras nakts sienāžu dziesmām.

 
R. Blaumaņa darbi iet cilvēkiem līdzi visu dzīvi.

 
Mīlestība nāk uz palikšanu un tikai retos gadījumos dodas projām pēc 

daudzu gadu klātbūtnes.


Lasu un vēlos piedzīvot ar gaismu un siltumu pielietās literārā darba 

beigas.

 
Apņemšanās paliek kā uguns, kas sakvēlo idejas.

 
Katru darbu darot ar sirds klātbūtni, dvēsele 

uzmirdz.

 
Ja neproti par sevi pastāvēt, nebrīnies, ka kļūsi 

par vecu konservu kārbu, ko spārdīs ar kājām, līdz 
iemetīs atvērtā tranšejā.

 
Skolotāja bija nonākusi septītajās debesīs aiz sajūsmas par savu audzēkni.

 
Vingrināšanās un pacietība ir kā akmens uz galvas, kas atstāj pēdas 

nākotnē.

 
Mans talants – rakstīt tīras domas.

„velniņi”
Kad lasu pasaku „Velniņi”, manī mostas brīvais gars, kas tā vien raujas 

laukā.

 
R. Blaumaņa „Velniņi” ir pērle Baltijas jūras krastā, mūsdienu pasakās bieži 

jūt citu dvesmu.

  
„Brakos” stendā, kur velniņu galvas, iebāzu savējo – gandrīz vairs netiku 

laukā.
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„skroderdienas silMačos”

Antonija cepa pankūkas un gribēja pacienāt visus, un Pintacīte paņēma 
vairāk, un viņu uzskatīja par zagli.


Antonijai un Aleksim vajadzēja braukt uz pilsētu. Kad abi bija pabeiguši 

darbus, tad kopā aizgāja paēst un iedzert vīnu, kas apmānīja abu jūtas.


Antonija un Aleksis devās iepirkties, iegāja restorānā, dzerot vīnu, viens 

otrā ieskatījās, jo bija par daudz iedzēruši. Atbraucot mājās, ir brūtgāns ar 
brūti.


Aleksis un Antonija kopā aizbrauca uz Rīgu pēc precēm, un krodziņā abi 

iedzēra vīnu un sāka iepatikties dzērumā viens otram.


Aleksis ar Elīnu viens otru slepus mīl, taču abi to nezina, un Antonija vēl 

stāv pa vidu.


Tomulīša gribēja apvārdot pirtī ūdeni un tad tajā ūdenī Aleksi izmērcēt.


Tomulīša gribēja uzkurināt pirtiņu ar savām zālītēm, lai Aleksim paliktos 

labāk, bet Aleksis atteicās.

 
Pindacīša uzdzina Ābramu augšā un gribēja 

parādīt, ka Joske bučojas ar Zāru, bet viņš iekrita 
krāsnī un apdega.

 
Bebene, iemetusi pīpi krāsnī uz pulvera, uzlaida 

visu gaisā, arī Ābramu, kas slēpās uz krāsns.

 
Pindaks, Pindacīša un Ieviņa ir ģimenes locekļi, kuri mēdza viens otru 

kaitināt un beigās dabūt brāzienu.


Joske un Zāra bija vācu tautas cilvēki.


Pičuks un Auce bija ļoti laimīgs pāris. Viņiem bija piedzimis bērns, un viņi 

bija gatavi strādāt kā zirgi, lai izskolotu savu mazo bērniņu.

 
Komēdijai „Skroderdienas Silmačos” ir otrs 

nosaukums „Nomaldījušās sirdis”, jo mīlestība 
neizdevās nevienam pārim, visiem bija ķibeles – gan 
lielas, gan mazas.

 
Lugas otrs nosaukums „Nomaldījušās sirdis”, 

tāpēc ka neviens nevienu nemīlēja.

„indrāni”
Raksturo Ievas un Edžiņa attiecības!
Viņi ir ļoti tuvi viens otram. Viņi ir ļoti labi draugi, gandrīz kā brāļi.


Indrānu māte bija mīļa, jauka tantiņa. Ieva bija ļoti kontrolējoša, visu 

runāja pati un neatļāva runāt Edvartam.

„pazudušais dēls”
Ilze mīlēja Krustiņu, bet savukārt Krustiņš Ilzi tā līdz galam nemīlēja.


Paulam bija pilna galva ar muļķībām, viņš mudināja Krustiņu būt tādam 

pašam.


Krustiņš nodzēra naudu, tāpēc viņu izmeta no mājas.


Vecāki ne pie kā nav vainīgi. Krustiņš draudzējās ne ar tiem cilvēkiem.

„nāves ēnā”
Kārlēns manā sirdī ieņēma īpašu vietu, jo neklausīja prātam.


Visā noveles sižetā Kārlēns bija spējīgs rīkoties godīgi, labvēlīgi un pozitīvi.


Zēns no pārdesmit noveles lappusēm iesoļojis un iesēdies manā prātā.
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Birkembaumam ātrākais problēmu risināšanas 

veids ir dūres.

 
Man nav nekas pret R. Blaumani, un man jābūt 

galīgai bezsirdei, lai apgalvotu, ka novele „Nāve ēnā” 
mani neaizkustina.

 
Lasot noveli „Nāves ēnā”, sapratu, ka nedrīkst 

vest sev līdzi uz ledus zirgus, jo visi zina, ka zirgi ir 
pietiekami smagi.


Kārlēna aizbildnieks ir Birkenbaums, aktīvs un jautrs jaunietis no Ērgļu 

kalniem.


Uzskatu, ka nepareizi ir kurt uguni uz ledus gabala, jo uguns kurināšana 

veicina ledus gabala ātrāku sadalīšanos.


Birkenbaums bija kā klints, lai Kārlēns noturētos taisni.


Ledus gabals pieviļ un kā ņirgādamies ir atdalījies no krasta, un peld 

atklātā jūrā.


Zvejnieki bija sastājušies pašu izveidotos pulciņos.


Jūra šņāca ar putām uz lūpām, pie debess juma atspīdēja zeltīta poga.


Vai negantnieks Zaļga, ikdienā sastopot, dziļi iekšā tomēr nav cits cilvēks?

„purva bridējs”
Kristīnes tēvs bija dzērājs, kas palaida muti un rokas.


Edgars bija meitu un pudeles meklētājs, bet viņš mīlēja Kristīni.


Edgars bija centīgs uz solījumu turēšanu, bet nekas nesanāca.


Ļaudis runā, ka Edgars ir nelabojams dzērājs, bet teica arī par viņa labajām 

īpašībām, piemēram, cik stalti viņš jāja.


Edgars visās nelaimēs vaino sevi, viņš ir kā bērns, kurš nezina, kas ir labais, 

kas ir sliktais.


Mīlestība, kas starp viņiem agrāk bija, nekur vēl nav pazudusi, tāpēc būtu 

tikai pareizi viņiem abiem precēties.


Sirds mīl to, ko mīl, un mainīt tās vēlmi nevar.


Kristīne iziet cīņā pret tumsu un purva dūksnāju, bruņota tikai ar savu 

jūtu spēku, un ir kā gaismas stars mūžīgā tumsā.


Edgaram piemīt visiem zināmā problēma – bieža alkohola lietošana un 

neapdomīgā uzdzīve, kā rezultātā pavīd materiālie zaudējumi.

 
Kristīne rožaini mīlēja Edgaru, kas bija purvā stidzis, ļaunas indes dūksnā 

nonācis.

 
Edgara prāts bija aptumšots un nenobriedis 

līdzvērtīgi Kristīnes mīlai.

 
Kristīne ir Edgara bāka, kas neļauj pazust tumsā.

 
Kristīne nu gan ir naiva sieviete, upurējot savu 

dzīvi vīrietim, kuram vējš svilpo kabatā.

 
Akmentiņš ir turīgs, kārtīgs, godīgs cilvēks, bet Kristīnei liekas, ka viņam 

kaut kā pietrūkst.


Akmentiņš ir bagāts, un viņam nebija tādu nepilnību kā Edgaram.


Noveles „Purva bridējs” beigās viņi – Kristīne un Edgars – palika kopā 

stiprās mīlestības dēļ, lai gan pa vidu daudz ko pārcieta kopā.
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„salna pavasarī”
Novelē stāstīts par 19.gs. beigām agrā pavasarī.


Liene darbojas grāmatā „Salna pavasarī”.


Vai Liene, nevienam neko sliktu nedarot, kļuva laimīga kopā ar Andru?


Andrs pavasara rītā ir ļoti pacilāts. Viņš pat savu cepuri izgreznoja ar 

krūmiem.


Liene, atnesot pusdienas, domāja, ka grib precēties, taču beigās tomēr 

negrib, jo esot par jaunu, lai dotos pie vīra.


Liene, kad atnesa Andram pusdienas, par savu un puiša mīlestību domāja, 

ka grib ar viņu precēties, bet tajā pašā laikā negrib.


Vispirms Liene pateica, ka neprecēsies, un galvā izdomāja, ka precēs 

Andru.


Tā arī viņiem [Lienei un Andram] nesanāca nekāda lielā mīla, jo Lienei tika 

piestāstītas ausis.


Andra mīlestība bija īsta, bet Lienei, kā parādīja mantu, tā viņa aizskrēja 

tai pakaļ.


Mālnieks bija bagāts un labi zinošs cilvēks.

 
Mālnieks bija bagāts, skaistām drēbēm, pliku galvu, 

bez zobiem.

 
Mālnieks bija sažuvis, vecs vīrs. Seja bija sačer-

velējusies. Plika galva, nebija matu.

 
Mālniekam nebija daudz matu, jo tie jau sen ir 

sākuši izkrist, īpaši pakauša daļā, un tie bija sirmi.


Mālnieks ir vecs, sakrunkojies, izskatās, ka drīz mirs nost.


Mālnieks bija vecs gan gados, gan izskatā. Viņš bija melns, ar pliku pakausi 

un dažiem matiem uz galvas.


Lienes pirmais priekšstats par Mālnieku bija tāds, ka viņš meklē jaunas 

meitas un pats ir vecs un bagāts kraķis.


Galvenais manu simpātiju iemesls par labu Mālniekam ir nauda un viņa 

asais prāts.

 
Andra un Lienes mīlestība tiek apsaldēta kā 

dīgstošie ziedi pavasara salnā.

 
Rakstnieks nomaina tintes zeltaino toni pret 

melno, kad Liene satiek Mālnieku.

 
Mālnieks Lieni pierunāja precēties ar viņu savas 

mantas dēļ un neprecēt Andru.

„raudupiete”
Raudupietei klājās grūti, jo viņai bija palikusi visa saimniecība uz pleciem.

 
Raudupietei pēc saimnieka nāves bija ļoti liels lauksaimniecības uzņēmums 

palicis.


Cerības paceļ Raudupieti jaunā saulē, bet īstenībā cerību spogulis sabirst 

gabalos kā ar āmuru sasists stikls.


Raudupietei būtisks ir materiālais pastāvēšanas aspekts, tieši tāpēc arī 

bērns tiek uztverts kā funkcija.


Raudupietes kāre pēc mīlestības viņu grieza jau ilgu laiku.
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jaundarinājuMi  
par blauMaņa darbieM

„Skroderi” [„Silmači”]


Andars [Andrs]


Didars [Dūdars]


Babene [Bebene]


Staļļu jaunākā, Stikļu jaunākā [Stakļu jaunākā]


Pindacīšu ģimene [Pindaku ģimene]


Anatolija [Antonija]

personu rādītājs
1. nodaļa

skolēni – r. blaumaņa literārās prēmijas  
konkursa darbu autori

āboliņš gundars jānis   65
bāliņa sintija  62
berce gita  24
bistere elvita  47
blūma kristiāna  20
bolmane vineta  130
bugajenko anastasija  13 
dudareva Marija  97
Freiberga egija  36
Freimane linda  53
grīsniņa-grīsle sintija  49
gūtmane laura  72
ģērmane liene  101
jume sabīne grēta  73
kalniņa līva  27
kalniņš edgars  82
kolneja Madara  16
kurloviča diāna  104
kurzemniece sendija ieva  117
Ķirķis raimonds  90
legzdiņa alise paula  125
Macko uļjana  107
Mežaraups rihards  88
ņizina annija  51

pavlova aleksandra  79
poriete elva  45
prānis olivers  114
radzilaviča ieva  127
rapa Marija  119
saleniece undīne  122
saulīte laila  69
Sedlenieks Ralfs  70
skrastiņa ilze  140
šmite elza  87
štibe ričards edijs  146
štokroze liene  138
tontegode kristers  84
Turka Alise  41
ukrainceva Marija  80
ungure dārta  63
vaska Marta  67
viška signe  86
vitkovska-kaktiņa beāte  136
vosele ieva  31
zariņš dāniels  142
zariņš kristers  59
zemīte nikola  124
žindule egija  144

2. nodaļa
r. blaumaņa daiļrades pētnieki

albats hermanis (1879–1942) 
skolotājs, jurists  196

asars jānis (1877–1908) literatūras 
un mākslas kritiķis, publicists  207

āronu Matīss (1858–1939) 
žurnālists, bibliogrāfs  156

berelis guntis (1961) rakstnieks, 
literatūrkritiķis  171, 192



bērziņš ludis (1870–1965) 
literatūrvēsturnieks,  
mācītājs, literatūrzinātnieks, 
pedagogs  187

bībers gunārs (1931) 
literatūrzinātnieks, kritiķis   
162, 211 

dravnieks arvīds (1904–1977) 
skolotājs, literatūrvēsturnieks   
158, 169, 174, 177, 188, 213

ērmanis pēteris (1893–1969) 
rakstnieks, literatūrvēsturnieks  
157, 168, 176, 197, 208

gailīte angelika (1884–1975) 
rakstniece, vēsturniece   
197, 199, 202

hausmanis viktors (1931) 
literatūras un teātra zinātnieks  
161, 163, 166, 195, 211, 213, 214

kalniņa ieva (1956) 
literatūrzinātniece  204

kampāne sintija (1989) 
literatūrzinātniece,  
dzejas kritiķe  174

kopmane ilze (1979)  151, 174, 201

kārkliņš kārlis (1888–1961) 
literatūrzinātnieks  
153, 157, 163, 165, 168, 169, 174, 187, 
194, 197, 199, 201, 202, 203, 209, 213

kārkluvalks Fricis (1867–1903) 
žurnālists  156, 164

lejas-krūmiņš teodors  
(1871–1947) rakstnieks, tulkotājs,  
teātra darbinieks 194

līgotņu jēkabs (1874–1942) 
žurnālists, literatūrvēsturnieks,  
kritiķis, rakstnieks  156, 207, 208

losberga Milda (1923) 
literatūrzinātniece, dzejniece   
180, 185, 191, 198

Miezīte ilona (1967) 
literatūrzinātniece  154, 192

pīpiņš – vizulis ermanis  
(1873–1927) literatūrkritiķis, 
žurnālists  175

smilktiņa benita (1932) 
literatūrzinātniece   
171, 180, 184, 190, 200

stikāne anastasija (1927–2008) 
literatūrzinātniece, pedagoģe 172

tabūns broņislavs (1928–2004) 
literatūras zinātnieks, kritiķis  190

upīts andrejs (1877–1970) 
rakstnieks, literatūrzinātnieks, 
kritiķis  169, 178, 188, 209, 214

vārdaune dzidra (1928) 
literatūrzinātniece 161

velme jēkabs (1855–1928) 
pedagogs, valodnieks 167

vilsons alfons (1917–1993) 
literatūrzinātnieks 151, 153, 154, 
158, 159, 165, 170, 179, 181, 183, 189, 
191, 194, 198, 200, 201, 203, 204

volkova līvija (1931)  
literatūrvēsturniece  162, 164, 166, 
171, 173, 185, 205, 212, 215

zeiferts teodors (1865–1929) 
literatūras kritiķis, vēsturnieks, 
pedagogs  152, 268

ziedonis arvīds jun. (1931)  
krievu valodas un literatūras 
profesors  210


