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I. 

 Šodien es satiku Pēteri Dangu uz stacijas trepēm. Es gaidīju kādu citu, bet satiku viņu un 

mēs apstājāmies, kā siltas dvašas apņemti. 

 Viņš bija tikko iebraucis tur no augšas, no Inflantijas puses, kur dzīvoja pastāvīgi zilajiem 

mežiem par draugu. 

 Viņš smaidīja. Bija tikko nolijis pirmais pavasara lietus un ielas akmeņi bija pilni ar savādu 

atmirdzu un likās sasildīti no agrā aprīļa saules. Katrs troksnis dzīvi un dzirdami atsaucās gaisā un 

cauri lietus siltajiem tvaikiem priekšpusdienas saule tecināja kā kūstošu vasku savu dievīgo siltumu. 

Un šai savādajā rāmī, kā ģīmetne stāvēja viņš... 

 Nelielā soma pie rokas, pār plecu ceļa segs un galvā viegla cepure. Un sejs, – sejs skaistā 

bārdā ierāmēts, kas vēl gandrīz pūkam līdzīga bija, atgādināja dzeltenu meža vanagu (pat mazliet 

vidū uzliektais deguns to rādīja), kas laižas savvaļā un tālu lūko viņa skatiens. Sejs nebija pilnīgs 

viņam, kā agrāk, kad tikko pirmā jaunība viņā brieda. Tagad tas bija gan daudz sapratis, maldījies, 

atzinis un cietis un ap lūpām likās iemidzis ironisks smaids, kas kā nātra var dzelt. Apģērbs viņam 

bija ar gaumi vienkāršs un nevainojams, – nemaz tik zemniecisks nebija šīs mans mīļais Pēteris 

Danga, kā likās. Un tādu satiekot kaut kur lielpilsētā, katrs svešinieks varētu viņu noturēt par angli, 

poli vai citu kādu mūžīgu ceļotāju mākslinieku. Vai man nebija tāpat? Jā, bet acis... Tur smējās visa 

Kurzemes āra, viss debess un visi gaišie rīti. Tās bija zilās, gaišās, varētu teikt, par daudz gaišās 

latviešu acis, pilnas miera un skaidrības un dzestruma. Tikai smalkās, mazās rieviņas ap plakstiem 

un mazliet skumīgā viņu sakļaušana varēja liecināt par to, ka tās ieskatījušās tai kaleidoskopā, ko 

sauc par dzīvi, un no tā tikušas drusku smagākas un gausākas. Viss viņa augums tikai mazliet lielāks 

par vidējo, stāvēja apģērbā ciets un pilnīgs, kā ietīstīta statuja. Šis vingri atspiedās uz trepju akmeņa 

kāpšļa, kad mēs sniedzām rokas. Viņš, likās, kavējās pats ar savu spēku, mieru un apziņu. Bet pie 

visa tā bija viņa stāvā un sejā un locekļos, pat apkārtnē kaut kas maigs, kā pie meitenes, nevarīgs un 

baltu sapņu pilns, kā kad Danga būtu viens no tiem, kurus par dzejniekiem mēdz saukt, par dzīves 

svešiniekiem un mūžīgiem sapņu draugiem... Un vēlāk es tikai atminējos, ka šī burvība mani 

visvairāk saistīja. 

 Tāds viņš nu stāvēja man pretim, kā kad pats dienvidus vējš būtu personificējies un 

piekļāvies viņa tēlā. Bet tomēr – tas bija tikai Pēteris Danga, mans draugs, un es spiezdams viņa 

roku un klausīdamies pirmajos viņa vārdos sajutu, ka arī viņš pieder zemei. 

 Es nebiju viņu redzējis gadus trīs vai četrus – tik ātri iet gadi – es tiešām to nedomāju – biju 

tikai dzirdējis par viņa ceļojumiem, biju lasījis viņa dzejas un šad un tad iedomājies viņu sev 

priekšā, kad vakaros zvaigznēm lecot gadījās vienam klejot pa klusiem ceļiem. Tad es atkārtoju 



domās mūsu sarunas un man likās, es dzirdētu skaidra avota bezgalīgu čalošanu caur akmeņiem 

koku ēnā. 

 „Tu esi Rīgā? Tagad? Tomēr reiz...” 

 Es meklēju vārdus; man vienmēr vēl bija jāskatās viņa sejā. 

 „Nu, jā,” viņš nosmīnēja. „Es dzirdēju, ka pie jums esot te kultūra un man gribējās viņu 

redzēt un tā nu es te esmu...” 

 „Patiesi, jādomā, ka kaut kas no kultūras te ir,” es teicu. „Bet tu biji apaudzis ar mežu 

laikam, – tik ilgi nerādījies. Nu sveicinu!” 

 Un mēs nokāpām no trepēm uz mitrajiem mirdzošiem ielas akmeņiem, kur pāri dūca ormaņu 

rati un dunēja pilsētas tūkstošsteidzīgās ripas. 

 Pirmie jautājumi un atbildes man sajuka kā vienā plūdumā. 

 „Jā, labi,” teica Danga, „bet vispirms man kā svešiniekam jāgriežas mājvietā. Te nederēs 

paruna par putniem apakš zemes.” 

 Un vilka viņš mani taisni uz pirmo viesnīcu. Man nebija laika sekot viņa ierādītā istabā; man 

bija jāsteidzas, bet Danga aicināja mani vakarā ciemā pie sevis. Un viegli viņš kāpa līdz sulainim pa 

trepēm… 

 Saule mirdzēja divreiz tik gaiši, kad es atkal gāju pa ielu. Man likās, ka kāds liels spēks iet 

man līdzi. Vai tie bija Pētera Dangas soļi, vai tāla jaunība, vai garām ejoša pilnība?... Tikai zinu, ka 

viņš bija tas, kas deva man visu šo laimes mirkli. 

 Kad es noteiktā stundā pieklauvēju pie viņa istabas durvīm, viņš atvēra man, vēlīgi 

smaidīdams. Viņš bija apgādājis jau drusku vīna un man vajadzēja pieskandināt un runāt ar viņu par 

bijušiem laikiem un par pasaules garīgo ekstraktu, kā viņš mēdza nosaukt kultūru. 

 “Bet tu tak biji tāds pilsētas un sabiedrības ienaidnieks priekš gadiem vēl?” 

 “Es – nebūt ne. Tu būsi mani pārpratis. Tikai aizdomīgs es biju,” viņš liedzās un nosmīnēja 

ar savu aso dzelošo smaidu ap muti. Bet tagad es viņu meklēju, šo kultūru, kā arvienu, un, ja dzīvoju 

un vēl ko gaidu, tad vienīgi viņai dzīvoju. Tā ir mana elpa. Bet piedod, ne visur un katrā vietā es 

dvašoju plaši un priecīgi. Reizām es smoku… arī no kultūras. Un tad es steidzos prom…” 

 “Nē, tu redzēsi, ka te tev nebūs iemesla smakt,” es teicu. Man bija prātā Rīgas izsmalcinātā 

mūzikas atmosfēra un lirika. 

 Viņš atkal pasmaidīja liedams gaišo dienvidus vīnu glāzēs un sāka runāt par latviešu teicamo 

tautas pazīmi, par individuālo raksturu. Viena vienīga tauta esot pasaulē, kurai tikai būtu jādara 

individuālie darbi: latvieši. Tur viņiem līdzīgu nava, un neviens nevarēs sacensties. Bet par 



sabiedriskiem problēmiem runājot viņam jāsaka, ka latvietis nododamies viņiem, spēlējot vienmēr 

visbēdīgāko komēdiju. 

 “Nē, lai dzīvo latvietis viens, ne kopīgi. Priekš sabiedrisko darbu izdarīšanas viņam ir tiesība 

komandēt veselus leģionus skudru. Kā žīdiem mūžīgā materiālisma pazīme sejā un raksturā, tā 

latvietis, lai būtu pazīstams viscaur par mākslinieku un ierosinātāju un ideju radītāju.” 

 Bija vēla nakts, kad šķīrāmies. Viņš tik daudz runājis bija par raksturiem un izsmalcinātu 

enerģijas spēku, ar kuru varot viens par miljoniem valdīt. Kad es atvadījos, viņš sāka uzgriezt 

jaunāko “Gil Blas” numuru un teicās rītā apskatīt mūsu kultūru. 

 

II. 

 Nākošajās trijās četrās dienās es biju viņu, kā likās, pazaudēju. Viņš pamirdzēja garām uz 

ielas, likās nevaļīgs un steidzīgs. Arī savā viesnīcas istabā viņš nebija satiekams. Bet kad reiz vakarā 

es krēslā nogāju pie viņa, atradu to klusu un kā pagurušu sēdot atzveltņa krēslā. 

 Uz manu jautājumu, kā viņam veicies pa mūsu kultūras centru, viņš pameta piekrītoši un arī 

atraidoši ar galvu un teica: 

 “Jā, es esmu cauri. Man pietiek.” 

 Kad es iejautājos kaut ko par teātri un mūsu mākslu, viņš aši noteica: 

 “Zinu, zinu. Kā jau teicu, pietiek!” 

 “Tas ir kā?” 

 “Nu vienkārši. Es braucu rīt agri prom.” Un gurdeni izstiepdams locekļus viņš apātiski 

nožāvājās, kas viņa dzīvības pilnajam tēlam deva savādu nokrāsu, kā kad šai lauku saules zēnā būtu 

aiz izdzīvojies dendijs un psiholoģiski ruinēts zināmu aprindu tips. tikai sarkasms smīnā un lepni 

vaibsti lūpās varēja šķirt viņu no citiem. 

 „Tā tad – –?” es jautāju. 

 „Tā tad – es būšu atkal uz krasta; uz zaļa saules krasta, vairāk nekā.” Un sapņaini atlaida 

galvu pret krēsla spilvenu. 

 „Nu par purvu gar arī nevarēs nosaukt šo vietu,” es teicu. „Kā redzams aizdomas un 

lielpilsētas nesaprašana tevi vienmēr vēl māc.” 

 Viņš pagrieza mazliet galvu pret mani un paskatījās stingri ar savu dziļo, bet gaišo skatu, 

gandrīz glūnēdams, vai es runāju no sirds, vai tikai liekuļoju, un tad apklusa pašapziņas pilns, it kā 

gribētu teikt: nav vērts strīdēties. 

 Bet man gribējās, lai viņš runātu, man patika viņa grauzošais nemiers un izsmalcinātais 

skepticisms.  



 „Nu, jā,” es teicu. „Piesūkties zemnieciska miera un idiles, staigāt basām kājām un ironizēt 

par pilsētu, tur, protams, daudz varonības nevajaga.” 

 Viņš tikai pasmīnēja un klusēja. Un acis padzirkstīja kā priecādamies par to, ka es nevaru 

viņam iedzelt. 

 „Un, protams, saņemt kultūras augļus ir tik viegli. Par dažām kapeikām vai rubļiem tev ir 

rokās vislabākā grāmata par zinātni vai mākslu...” 

 „Un palikt smieklīgam ir vēl vieglāk – gluži par velti to te var gūt,” viņš mierīgi atsita. 

 „Smieklīgam –?” 

 „Jā, līdz nejēdzībai smieklīgam. Jā-ā. Kultūras cilvēka vārdu jūs visi nesiet, bet tas tad arī ir 

vērts ko. Mode te mainās, kā tur plašos laukos vējš un sakiet, kad jūs neesiet grozījušies līdzi šai 

ielas meitai?” 

 „Bet tas tak nepieder pie kultūras – –!” 

 „Taisni tas. Kultūras mode. Teātris, glezna, dzeja, simtiem grāmatu un estētisku sistēmu. 

Kāds šarlatāns uzpūš jaunu dzeju, jaunu dzejas veidu. Estēts un kritiķis tam piekrīt, jūs skrieniet visi 

pakaļ tiem, runājiet, zvēriet, iekaistiet – kamēr svilpieni jūs nodzen no skatuves. Smieklīgi jūs esiet 

visi līdz nebeidzamam. Un es negribu pavairot jūsu svītu.” 

 „Tā tad tu noliedz, ka vērtības un garīgā kultūra dzimtu lielpilsētā?” 

 „Noliedzu. Es tikai to dubļos vārtīšanās darbu un nerra cepuri atstāju jums. Kultūru es 

pieņemu. Bet tā kultūra, kas jums te ir, nava vērts, lai viņas izpētīšanai ziedotu cilvēks vairāk, kā trīs 

dienas laika.” 

 Un viņš sāka soļot pa istabu, iztēlodams visu taisni par gara nabadzības mītni. Nekas nebija 

palicis apslēpts no viņa skatiena pilsoniskā Rīgā. Un, klausoties viņā, mani pārņēma drīzāk skumjas, 

nekā ļaunums vai apvainojums. Mēs te dzīvodami iedomājamies, ka esam darījuši diezin ko, bet lūk, 

no malas viens aizpūš visu kā pelavas. 

 „Jā,” viņš teica pēc garākas pauzes, „kad es te esmu noskatījies, tad negribot nāk prātā man 

Heines vārdi – smalks bija satīriķis šis Indriķis – kurus es rakstītu uz šejienes kultūras palodām: „Es 

kam ein Völklein im Pisstopf geschwommen.” 

 „Bet nesen tu teici kā latvieši – –?” 

 „Ne jau par tautu un viņas raksturu, bet par to pasugu, kas te valda: tiklab par sarkano lēģeri 

un viņu ideju nabadzību, kā arī par salto sterilo pilsonību un viņas priekšstāvju lēto dogmatismu un 

kultūru, kuras smarža līdzinās lēto tualetu ziepju smaržai.” 

 „Tu esi sarūgtināts noliedzējs: apvainots kritizētājs.” 



 „Nebūt ne. Es izsaku, ko es domāju un ko jūtu. Es negribu reformēt, bet dzīvot es gribu un 

baudīt, kultūru un mākslu, un zinātni baudīt, un tāpēc drīkstēšu tak izteikt savas domas par to, kas 

man patīk baudīt un kas man nepatīk. Es neinteresējos par to, no kurienes nāk dzeja un mūzika: no 

strādnieku kvartāla, vai no klaidoņa, vai no izsmalcināta džentelmeņa un tautas vadoņa, es prasu 

tikai no mākslas un kultūras smalkuma un daiļa viegluma un ja tā nava, tad es tak varu izspļaut 

nelabo garšu no mutes; tas ir katram atļauts. Un lai no jauna šī garša man nebūtu jābauda, es braucu 

atpakaļ, kur zeme smaržo un vējš simfonijas spēlē. Jā, un kā jau teicu, arī smieklīgs jums līdzi es 

negribu palikt.” Un viņš apklusa atkal, kā nogrimis no kā.  

 „Bet tevi velk kas šurp, kur mēs smieklīgi dzīvojam. Tā tad nepietiek ar dabu vien? Es 

priecājos”. 

 „Jā, mana kaislība ir kultūras smalkums. Es nekad neizietu no ielām, ja kultūras smaržīgā 

rožu esence te nebūtu jaukta ar riebīgiem izgarojumiem. Bet tā man labāk ir mūžīgas zvaigznes un 

viesuļa mākoņi.” 

 „Tu, liekas, ved sev līdzi tomēr laupījumu no mums,” es teicu, redzēdams dažas jaunas 

grāmatas uz viņa galda. 

 „Protams. Kā teicu, es gribu baudīt. Es uzmeklēju to labāko un apreibinos ar to lauku 

plašumā gluži nesodīts. Un tad es izeju atkal laupīt to, kas te labāks. Bet te baudīt es nevaru, te 

noslēpumainais dvēselē viss ir iznīdēts. Matemātika, divreiz divi un vienreiz viens! Un pie tam 

tukšums, lielu domu atgremošana un moderni kumēdiņi. Lūk, viss tas rāmis, ap visu skaistumu. Kas 

tas te jums par dzejnieku, kuru sadrebina slēpta sirds jūta, nesaprotama fabrikas mašīnai un teorijas 

tārpam? It nekas. Kā var ticēt mistikai? Kā var būt kas neizskaidrojams? Pirmatnes šūniņa būs drīz 

atrasta praktikā, – teorijā jau tā ir gatava – un mākslīgs koks, puķe, dzīvnieks būs radāms nedaudz 

stundās. Nava vairs nekāda noslēpuma. Jūras eži tiek apaugļoti jau mākslīgi – zinātne iet savu 

uzvaras gājienu. Kas ir glezniecība? Ķīmiska krāsu savienošana, sajaukšana un acu linzes 

piemērošana zināmam fokusam, kurā starus laužot mums parādās oranždzeltens vai balts. Vairāk 

nekā. Un mūzika? Bēthovena simfonija, Bizē suita, Grīga kalnu melodija? Blēņas, saka jūsu 

monisms, jūsu Ostvalda kungs. Mūzika, redziet, nav vairāk nekas, kā dažādu skaņu sakopojums, bet 

skaņas – priekšmetu, stīgu trīsēšana: a tik un tik sekundē, d – tik un tik. Viss ir tik vienkārši un 

izskaidrojams ar elementāro fiziku. Kur te māksla, kur noslēpums? Dzeja – vārdi, kas sakopoti 

gramatiskos likumos, locījumos, formās, laikos. Bet vārdi pastāv no skaņām un balsieniem. 

Mācāties tikai gramatiku un dzejas noslēpums izjuks kā dūmi. Redzi, tas ir tas, no kā es bēgu. Tā ir 

jūsu kultūra, kas cilvēka dvēseli apzog un cilvēci dara nabagu un pasauli kailu. To baudīt es negribu. 

Tas ir tas smieklīgais! Man pietiek.” 



 Viņš bija iekarsis. Gaiši zilās acis likās pavisam satumsušas un savādā mirdzumā. Un 

neticīgais smaids lūpas savilcis neizsakāmi skaistā cēluma apziņā. Es pazinu tad atkal reiz Pēteri 

Dangu, to moderno cilvēku, kurā katra dzīsla dreb dzīvot – kāres no izmeklētām sajūtām un plašas 

varonības. 

 Bija jau pusnakts, kad es atstāju viņu vienu un iedams pa apklusošo ielu akmeņiem šūpojos 

viņa tēla maigumā un valodas skaņās. Dievs to zina, pie kādas kategorijas lai pieskaita tādu 

anarķista dvēseli un kas īsti viņu var apmierināt. Būtu vēl senie gadi, tad droši varētu teikt: 

dekadents, bet tagad –? 

 

III. 

 Otrā dienā mēs stāvējām atkal stacijā. Danga gaidīja uz vilcienu, ar kuru tam jāaizbrauc bija 

uz Inflantijas mežiem. Viņš bija mierīgs. Ironijas un nicinoša smaida vairs nebija. Par pilsētu netika 

vairs runāts. Bet sejā tam atsmaidīja kā saules blāzma, kā ilgas pēc tāluma vai pēc atgriešanās uz 

mīļu, mīļu vietu. 

 „Tā tad tu atbrauksi brīvdienās,” viņš teica. „Tad visos mežos ir sveķu smarža, un visās 

palejās migla riežas vakaros. Un es tev parādīšu mūsu cilvēkus. Patiesi, vēl tikai tur, man liekas, ir 

cilvēki dvēseles dzīvi. Tu domā, ka tie ir arī vienkārši dzīvnieki, kas guļ, ēd un strādā. Nebūt ne. Tās 

ir pasaules. Daudz lielu ziedošu pasauļu...” 

 Es apsolījos. 

 „Un kad tu domā atgriezties šurp atkal?” es prasīju.  

 Klus smaids. 

 „Arvien, arvien, kamēr vien šis purvs audzinās skaistas lilijas; lūk, te” – viņš rādīja uz 

grāmatu sainīti sev rokā. 

 „Tā tad laupīt tikai?” es teicu. 

 „Jā, laupīt. Jo tādiem, kas netic mašīnai un matemātikai, te nav vietas. Tāds vienmēr te būs 

nelaimīgs un lieks. Un arī tu, liekas, tāds esi,” brīdi padomājis viņš piebilda. Var jau būt, ka viņam 

bija taisnība. 

 Es dziļi noskumu par to, ka nevarēju viņam braukt līdzi. Zvanīja. Pēteris Danga spieda man 

roku un aizgāja viegli šūpodamies, bet nešaubīgi un zinādams, kurp dodas; atkal viņš bija kā jauns 

vanags. 

 Pēc nedēļas es saņēmu vēstuli no viņa, ka viņu sveicinājušas toreiz nakts zvaigznes caur 

tumšajām eglēm cauri mirdzot un no rīta kalnu zilganums. Un vēlēdams man arī to pašu, uzaicināja 

vēl reiz pie sevis ciemā. 



 Es apņēmos braukt. Bet, taisnību sakot, man ir it kā bailes, jo es vēl arvien nevaru atgriezties 

pie sava darba. Man gribas domāt par kādu jaunlaiku cilvēku tipu un par kādu tālu atgriešanos uz to 

vietu, no kurienes mēs nākam. 

 Sveiks, Pēter Danga! Es iešu! 

1911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


