
«SIRDSI VED MANI, VADI 
Lieli dzejnieki ir sava laika bērni , 

bet pēc tēva - laika nāves vlņus agri 
val vēlu adoptē · mūž ība. Un audžumāte 
bieži izrādās labvēlīgāka nekā īstais 
tēvs. Ste vārdi attlecināmi arī uz izcllā 
krievu dzejnieka - romantiķa Alek
sandra Bloka dzīvi un dailradl. Sodien 
Bloku nelasām tikai kā klasiķ!, bet arī 

· kā iemīļotu dzejnieku. 
A. Bloks dzimis 1880. gada 28. no

vembrī Pēterburgā inteliģentu ģimenē. 

Viņa ģimene bija cieši saistīta ar li· 
ter.a·f.firu un zinātni. Tē vs - ju
rists, filozofs, Varša'VaS unlversilātes 
profesors, mūzlķis, literatūras pazinējs 
- izcils cilvēks, taču ar grūtu, sarež
(lītu, pat dēmonisku raksturu . Arī māte 

bija saistīta ar literatūru. Pēc vecāku 
šķirš anā s mazais Saša galvcnokārt dzī
voja p.ie vecteva Salimatovas muiža, ne
tāiu no Maskavas. Dabas pirmatnīgums 
'un krāšņums savaldzināja A. Bloku uz 
visu mūžu, un lidz 1916. gadam vlņš 
katru vasaru pavadīja Sahmatovā. 

Jau agrā bērnībā A. Bloku bieži pār
ni' ma liriski romantiskas noskaņas . Jau 
piecu gad·u veoumā Aleksandrs m~
ģina dzejot, bet no.Pie•tni A. Bloks h
teratürai pi e versās 17-18 gadu '~:unoā. 
Vina iemīJolākie dzejnieki ~a jā l~lkā 
- · :lukovskis, · Fets, Polonskis. «Tur 
cilvēks sadedzis• ... - ar šādiem v~r
dlem Fets raksturoja mākstinleka da rba 
jēgu, kas kļuva arī par vadmotlvu Blo
ka daiJradē. 

MANI, UZ NĀVI AR SMAIDU NOSKATIES • 
Netālu no šahmatovas muižas atrodas un dzīvot rieks bi· 111 

B~blo_va. Bieži_ vie.n jaunais Bloks Ie- visumā p~slmistlsk{a lor ne
1
p!eclešams tiecības saistīja A. BI k 

gnezas Boblova p1e savas DaiJās Dā· kam Taču Ļ b nos _!lņo atam Blo- Maskavas rakstniekie 0 11 ar 1 mas Ļubovas MendeJejevas (zinā!· tikai ģimenei u 0.va nespc:J.a sevi ':_eltīt A. Beliju. Ļoti daudz m V. llrJus lciJI~ 
nieka Dmltrija MendeJejeva meita). Lu· dzīvi bez teāira JOA l!j(81~el~- ledom_atles uzzlnām tieši no dra Par A. Blokv,, 1 
gas; kuras_ nereti uzveda jau_nieši Bob· (limene radās pl~is/e a saticJgajli c «Dzejnieks bija nep~~u ah:niņa~ . lb 
lo~a, pieversa Bloka uzmambu skatu· c Bet mHu ;pat tādēl k -. _ r~ts,_ ar nevalnojamām · rsli _tiešs · 
ve1 . A .. Bloks nekļuva par profeslon:īlu · ' a vatu ms m_ans merem, lepni piekl ii·- ztureia 0 -· ~k 
aktieri, kā bridi tika sapņojis, bet vlņa Par likteni rūgto un to k t gŗeks, skaists, bet īstenībā J~gs, noslep:s Ill 
līgava, vēl ā k sieva Ļubova Mendeļejeva- l(o gan es speju> y · • a~ _avs spek~. traukts, izmocīts. emlera Piloo lllaJ 
Bloka savu ~ziv~ veltīja teālrim. Vlņas Savu maigumu l~rot~tn as mm ZVJ(otam . Par viņa likteni" viens S. ' 
skatuves pse1don1ms - Basargina. Un no dziJas u -. ~ • tiem A. Bl,oka tala.nta IJO dedz· 

Pirmo_ atzinī~u ja!'nals dzejnieks gūst Cieš a.nu ,gredzen"u ~~l;:ga_st miJas šu dzcj~leku pulkā _:len!lāifern )'fk 
Maskava, . nev1s dz1mtajā pilsētā. Ari Dze'oli veltī! ' Ina ·• kalns teiCis: Janfs sa >1 
p~rmie. darbi publi~ēl! Maskavā 1903. ga. Blokal. tika ap~ie~~to~al_j~!_lde(ejeval· . «Yiņam dots Jabakai Udra 
da. ŠIS gads nOZ1m1gs arī ar to, ka llcēti 1904 adā ra a un pul>· Vlņs nav nepateicī s ~ no lab;ik ·ī 
A. ~loks un Ļ. Mende(ejeva uzsā ka savu par Dai(~ tāmu!r no,~aukumu •Dzejol.l gJēvs un nespejīgs \ār •zšķerdētā 1 , · • ' 
kopejo dzīves ceJu. Sievas optimisms Ilgstošas literārlis un 1 k- dod _pa~aulei labāko n~~n~e_ks~ vi~šu 

person s as ••t· apbnno1amo talantu.. a aka -·sa' 


