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Tik sirds un saule · 

m·an tuva ... >> 
{Kārlim Ska lbem 100) 

7. no:vetmbri aprU ŗ 100 gadu 
kopš Vidzetmē V,eopiebaLgas «i:n
cēnos» ;ka:lēja Sikal·bes ģime:nē 
dzimis pastarNis Kārlis - nā
kamais süds .urn saules dzej
nie.ks, pasaku meistars. 

Bērnīrbu viņš pavadījis naba
dzīgā ka .lēja mājiņā, kas atro
das vienā no glezrwinā,kajiem 
Vidzemes a:pvid:iem. Skaistā da
ba a;tsüiljusri .viņa drvēselē lielu 
urn dZiiļu iespaidu . 

S ,kaJbes māte bija vie.nkārša 
sievierte, bet Joti sirs.nigs ciJ.
vii.ks, liela dziedātāJa. No viņas 
d.zejrroieks mantoj.is Ur·is.ko dvē
seli, s,kaistu:ma ·izjii.tu, labes•tl
bu. 

Tēvu zē.ns zaudē agri, tāpēt 
ari (lJgri iepazīst dzīves rīUpes 

; un oļtetais�ni!bu. 

l:nterese par dzBju un mēģi· 
nājumi raks,tīrt aizsākās jau ber
nīrbā. Par to, kā radušies pirmie 
dzejaļī, lnteresa,ntas ziņas atstā
jis ifXtls dzej.nietks: 

«Pirmo dzCJjoU uzrakSJtiju 12 
gadus VllCS. Bij kluss, skariSrts 
vak ars. Tālumā kaut kur biJa 
dzirdama ratu rīboņa, kura har
moniSJki .wn skaisti atbalsoJās 
var/wra klusumā. Man viss tas 
ļoli pa .tika, UJn_ tač.u pār mani 
laikam nāca jūsma. Es uz
rakSltīju panUņu, kurš iesākās 
šādi: 

Jau kurrmis alā iertipo 
Un rati mājā ieri.po.» 

! Pret sa.vu daiļradi SkaJbe 
vrienmēr iz,turē.jies kritiski, ar Jie
lu atbiJ'dības sajūtu. Pirmās 
dzejas tirkpat kā nav saglabāju
šās - dzlljnieks .tās sadedzi:nļi
jis iēva srmēdē uz ēzes. 

SkaJbe rarkstīja ,ti,kai sajūsmas 
brižos, tāpēc patiesi ir dzejnie
ka draurga Aus,triņa ·Vārd·i: 

�Skatl1be nemi'l lierkvārdDbu un 
tukšu frāzi, tālab gandriz katrai 
viņa rhrodai ir .zelta prove .» 

Dze,jroieks katru dzejoli it kā 
izauklēja sarva d'vēselē: 

«Kad ma:n rodas sirdī kāds 
dzejas motirvs, kāda vārsma, es 
to VJieska,ruJinu kā glāzi un 
klausos. Atkal pieskandi.nu. Tā 
man pamazām rodas viss dze· 
jolis.» 

SkcMbes dzeJas motlvi s:kan 
no krā,ju.ma uz .krājumu. Tās tē
li ir ()ien'kārši, dabiski. Turva 
dzerjn:ie.kam ir folrk.lora, sevišķi 
lat.vju dainas.' Pē·c Skalbes do
mām s.tiria .vietn'kāršiba ir viena 
no mākslas augstāka]ām vērfī
bam: 

�MU.u vienkāršib.u un dabis
kumu. Ja oirlvēks labi saprot .u.n 
z.in, kas v{ņam sakāms, tad viņš 
to .var izteikt vie:nkāršos ,vārdos. 
Jo ./ielākais māksJinieks ir tas, 
kds srpē.j izteLlk:t sa:vus pārdzivo
jumus, ci.k dziji tie arī ne.bwtu, 
ar bēr.na vienkāršibu.» 

Raiksturodams Stka.J.bes... dzeiu 

<Yiņa uien'kāršiba tuliV kaila 
un sausa, bet gleznaina, u.n vi
ņa ,gleznu spēks s.lēpjas ne vien 
dzejiskā krāsainībā, bet arī pa
,/liesigumā, dab<istkumā. Tās na·p 
samocitas, sameklētas, tās iz
aug kā puķes no sēk,lām. No 
margones sēkliņas ,var izaugt ti
kai magone, no ,gaiļpieša sēk
las tikai ga;if.piesis. s,kalbes pa
sakās un dzejās sa,lidzi .nājumi 
un gleznas rodas Uk dabiski, 
ka dtādi vārdi Uekas pavis�m 
neieSVJējami, bet, lūk, šie skal
biskie vārdi ienālk prā·!ā tikai 
Skallbem.» 

Ska:lb.es a;tstātais Werārais 
ma.ntojurms ir liels - 12 dze
joļu krājurmi, izcilākais no ti.em 
.:Sirds urn sauJe» (1910.), vai
rāki literāro pasaku krājumi, tē
lojumi, litermtūrkrritiski un pwbli
cislislki raksti. 

.Gal•venie · ino.t.īv'i S•kaibes 
dzCJjā ir dzi:rnte.ne, daba, miies
J�ba, bērnība. Ska/rbe mil dzim
teni, kur: 

Zaļām lapām IJlirlnas 
ceļmalītes, 

Un zālē 'klusi s,maržo 
,kumetlītes 

l'kkatris mazais zieds dveš 
fe,u.īm: <Nact� 

Ja slims t.u esi, tiks.ī 
dzledi,nāts. 

.AtrodotJes srve.š.wmā, dze1jnieks 
skumst un ilgojas pēc dzLm · 
tenes: 

Aiz jūras zi.Jgmes meži 
s'kumsrf,· 

Ariz asarām ,fur acis .tumst, 
l(ā .bedrē mana dzi:mlene gu./� 5 
Vējš apkā.rt tai kaUus zarus 

kuļ ... 

Attēkijot dabu, Skalbe ar pa
raslliem ,vārdiem rada veselas 
glez,nas: 

· 

.BaUa kā no 'dzelmes klusi 
,Vasara ir iz.kāpusi, 
Ziedu sagšu uzmertusi, 
Spo.guļojas zaļos diķos. 5 
Par Skalbes mī/as liriku A. �Uplls saka, ka to var dot kari-

ram bērmim lasirt, viss ,f.ajā ti.k =-� tirs, skaidrs urn s-podrs: 

Ma,n tavas baltās rokas i Jr burv,fu atsdē<ias; • 

Kad slēdzas viņas ,pār mani, � 
Man pasawle aizveras. 

§ 
Bernu pasaule ar maigu, mir- -===

dzošu gaismu ats,faro.jas ro�nan· 
tiskajā Skaltbes dzejā: 

SOJ,pņu garās, zilās eglēs 
Zellla cieku.riņi skan, 
Dziļī sudrabai.nā leJā 
Z:vaniņš dz;irdams san un san. 

Dzerjrniece Ā. Elksrne, novērte-
jot Ska:bbes devumu lattviešu 
Uteratūrā, saka: 

«.Kau,f ari Kārļa Skalbes darbi 
.nes<kar. lielās pasaules pŗoblē
mas, larfvieš.u literatūras pura 
viņš atstāj is .vārdus, do runā 
m:·fā sauie, _.ko sirds uz si.rdi 
pukst .»» 
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