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J. l(rulniņš. SAV ĀJDNI El(l. �.. 1979. 
J. l(alniņa ,daijrade pedejos gados. 

arvien specīgiik skan tēma - cilvēka 
garīgo vērtību kā augstāko vērtību aiz
stavešana. Tas attiecas gan uz viņa 
iepriekšējo darbu «<�ajnis», gan uz 
ja unā ko gr āmatu «Savādnieki», kura 
autors runa par E. Veidenbaumu, R. 
Blaumani, Persieti, Veco Stenderu, kā 
arī par azerbaidžāņu dzejnieku Nesimī 
un norvēģu dziesminieku H. Sigurdso
nu. Darbiem, kas nosaukti par portre
tiem, ir stastu forma, un tie attelo at
sevišķus noHkumus mineto rakstnieku 
dzīve, kas biitiski ;palīdz izprast šos 
cilvekus. Cauri visam krajurnam vijas 
autora doma par to, ka cilvēks un 
miikslinieks nav šķirami jēdzieni. 

Dz. Gomi,ka,va. TA DZiVO CILVĒI(S. 
� .• 1979. 

Lasītāji var iepazīties ar japāņu 
rakstnieka Dz. Gomikavas romanu «T<i 
dzīvo cilveks», kas ir radfjis sensāciju 
ne tikai J�pānas literārajas aprindas, 
bet arī visplašii.kajiis tautas masas. Ja
paņu kritika šo darbu vērtē ka «mil
zīgu romanu par dzīvi, karu un mī� 
lestību», Lasltaji te var iepazīt veselu 
virkni dažādu šķiru, profesiju un tau
tlbu cilvēku. Grama!ā nav vietas Fu
dzi kalnam, sakuras zariem un citai 
icrastai eksotikai, jo romāna darbība 
risinas skarbajos kara gados Mandžu
rijas kalnos, japaņu uzņēmumos, kā 
ari ar mij ii. Līdz ar to var iel iikoties 
vel viena - mums maz pazīstamii 
daudzšķautnainas japaņu dzīves lappu
se. 

V. M. Tekerljs. STASTS PA� HEN· 
JUJU ESMON\DU. R., 1979. 

Angju literatiiras klasika V. M. Te
kerija grāmatu nosacīti 

·
var pieskaitī! 

pie vēsturiskajiem romaniem. Tas uz
rakstīts memuaru forma. Anglijas ka
ralienes Annas bruņoto speku pulkve
dis Henrijs Esmonds stāsta par savam 
miiža gaitam. Romāna notelotas vēs
turiskas personas, 17. gs. beigu un 
18. gs. siikuma valstsvīri un rakstnieki. 
Slavenais karavadonis Džons Cerčils, 

rakstnieks Dž. Svifts, Dž. Edisons u. c. 
Tekerijs nosoda dzejniekus, kas bezje
dzīgi izskaistināja īstenību, aizicdami 
!il< !alu, ka slavināja pat laupītāju ka
rus. Ttokerijs ticcās pēc cilvēcības gan 
sadzīve, gan darbos, bet neprata to sa
skatī! īstajii cilvecības avotā - tauta. 

,o, Frensiss. SIM TPIROCENTIGI DR O
SI. �-. 19ī9. 

Angju detektlvrakstnieks Diks Fren
siss, iekams k)üt pa profesionālu li
teratu, izgājis siiru un pieredzes ba
galu dzīves skolu - bijis virsnieks, 
žokejs, mednieks. Romānā <<Simtprocen
tlgi droši» a!ainota rakstniekam labi 
pazīstami\ hipodroma vide. Darbs vei
dots pirmās personas vestījuma formā. 
Nozieguma izmeklēšanu veic neprofe
sionalis - amatieržokejs Alans Jorks. 
Romāns jau ka detektīvžanra darbs ar 
spraigu, dinamisku sižetu ir aizraujoša 
gramata, taču !aja ir arī dzijaks otrais 
plāns, kas ar reālistiskas detajas attc
loto vidi parāda hipodroma ikdienu, 
sporta mutujojošās kaislības, cēloņsa
karības, kas rada labvēllgu augsni no-. 
zicdzTgam biznesam. Frensisa romans 
uzskatams par psiholoģisku detektīvu. 
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