
4 DECEMBRI aprit 100 gadi, 
• kopš dzimis lielais varda meis

tars, Latvijas PSR Taatas rakst
nieks Andrejs Upīts. 

Ar Andreju Upīti saistās vesels 
lai/anets latviešu literatiirii, arī 
tautas kultüras · un sabiedriska ja. 
dzīvē. Vina saraksti/ie darbi ir no
zimīgi un nopietni, izlasot tos, la
sitiijam paveras spilgta latviešu 
tautas dzives aina gan laukos, gan 
pilsēta dažados vēstures posmos. 

Andrejs Upīts ir pasaules mē
ro�;,a novelists un tajii paša laika 
ari viens no vistautiskiikajiem lat
viešu vārda māksliniekiem. Vina 
noveles sakartotas ciklos, kas 'ir 
vienoti smalkām iekšējiim un ārē
jām saitēm, bet dominējošā ideja 
mākslinieciski izteillta atbilstoša 
kompozicijā, kā arī atliecīgā tēlu 
sistemā. 

No dramaturģijas lappusem neiz
dzēšama ir Andreja Upīša traģe
diju triloģija, paliekoša nozīme ir 
rakstnieka talantīgajam devumam 
dramā un komediogrāfija, !āpat arī 
ai.zrobežu klasiķu un padomju au
toru popularizēšana, tulkojot un 
atdzejojot vērtīgāko no cittautu li
teratüras püra. 

Spilgti . un neaizmirstami ir 
Andreja U piša rad ītie literārie tēli. 
Katrs no tiem nostājas müsu 
priekšā, un mēs redzam dzivu cil
vēku - lidz pat viņa vissīkākajam 

sejas vaibslam, dzirdam šo cilvēku 
runājam ar tikai viņam piemi/ošu 
balss pieskaņu un valodu, izseko
jum, kā romana, noveles, drcīmas 
darbības laikā šie cilvēki izmainās 
gan cīrēji, gan iekšeji, un pilnigi 
saprotama liekas viņu ririba visda
žadākajas dzīves situacijas. 

Malerialu, ierosmi saviem dar
biem -l:! pits smēlies no savas sarež-

Asla(Jdesmltajos gados latviešu 
literalüru ietekmēja marksistiskās 
un sociiildemokriitiskiis idejas. 1 au
nās stravas viļņojumi aizplüda ari 
lidz Skriveriem, bet Purapuļw kļu
va aktīvs 1 auniis strāvas• preti
nieks, tāpēc Andrejam Upītim tās 
centieni palika neskaidri un nesa
protami. 

1 aunas strāvas sagraves posms 

jies uz l<stiņinu, U pils sacerē ja 
vairākus stāstus, noveles, traģēdiju 
«Spartaks», romānu «Zaļā zeme». 
/943. gadii Upitim piešķira Tau
tas rakstnieka nosaukumu. Lidz 
1951. gadam Upits lasīja lekcijas 
Latvijas Valsts universitātē un 
vadija ZA Valodas un literatūras 
instittltu. 

Par milzīgo ieguldijumu latvie-

Andrejani Upītim 100 
ģītas un daudzveidigās dzives pie
redzes, kas, rūdijusies revolūciju 
un karu ugunis, padarījusi šo cil-
vēlw stipru un nosvertu. 

· 

Jau bērnibā rakstnieks iernīlējis 
visu neparasto un, apguvis lasil
prasmi, ilgi kavējies gramatu pa
saulē. 

Andrejs Upīts macījies Skrīveru 
pagastskola, kuras skolotajs bija 
rakstnieks 1 an is Purapuķe. Skol.a 
U pils pavadī ja astoņus gadus -
pirmos trīs mācījiis, bet piirējos 
aizvietoja Purapuķi klasē, turklat 
brivajā laikā parrakstīja viņa sace
rējumus. Kaut gan Purapuķes dar
bos bija daudz provincialisma, to
mēr Upīts vēroja, kii pagastā zi
nāmie notikumi tiek attēloti lite
raraja darbā. 

sakrita ar pirmajiem Andreja Upī
ša skolotāja darba gadiem un 
rakstnieka gaitu sākumu. Sajii 
meklējumu posma tika sarakstīti 
ne vien garie stasti, bet arī dze
jaļī, feļetoni, literatūrvēsturiski 
raksti. Mazo cilvēku stāsti veido 
pirmo nozimīgāko literaro devumu. 

1905. gada revolūcija un it se
višķi smagais reakcijas laiks lika 
Upītim pārvertēt savus uzskatus 
un dziļāk izjust tautas ciešanas, 
arvien nopietnak pievēršolies lite
rārajam darbam un arvien stabilāk 
nostājoties uz krilizētāja reālisma 
ceļa. 

Pēc pirmā pasaules kara Upīts 
sarakstīja daudzus noveļu krāju
mus, romānus un traģēdijas. 

Lielā Tēvijas kara laikā, evakuē-

šu tautas kultūras, .. sabiedriskajā 
un ziniitnes laukā Andrejs U pils 
apbalvots ar pieciem Ļeņina un 
četriem Darba Sarkanā Karoga or
deņiem. 1967. gadā Andrejam Upi-

. !im piešķirts Sociālistiskā Darba 
Varoņa nosaukums. 

Rakstnieks miris 1970. gada, ap
bedits Meža kapos, taču Andreja 
Upiša devums dzīvos mūžigi. Viņa 
darbi tulkotī visdažadākajās pasau
les tautu valodās un vēstī par mū
su tautas dzivi un centieniem. 

Zinātniskās, sabiedriski poli
tiskās llteratüras abonementā 
pašlaik atvērta llteratüras izstā
de, kas veltīta A. Upīša simtga
dei. To varēs apskaut !īdz jau
najam gadam. 

M. ZUBKOVA 


