«SIRDSI VED MANI, VADI MANI, UZ NĀVI AR SMAIDU NOSKATIES •

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
Aleksandra Bloka dzīvi un dailradl. Sodien
Bloku nelasām tikai kā klasiķ!, bet arī
· kā iemīļotu dzejnieku.
A. Bloks dzimis 1880. gada 28. novembrī
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jurists, filozofs, Varša'VaS unlversilātes
profesors, mūzlķis, literatūras pazinējs
- izcils cilvēks, taču ar grūtu, sarež(lītu, pat dēmonisku raksturu . Arī māte
bija cieši

ar literatūru. Pēc vecāku
mazai s Saša galvcnokārt dzī
voja p.ie vecteva Salimatovas muiža, netāiu no Maskavas. Dabas pirmatnīgums
'un krāšņum s 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 hte ratürai pi e versās 17-18 gadu '~:unoā.
Vina iemīJolākie dzejnieki ~a jā l~lkā
- · :lukovskis, · Fets, Polonskis. «Tur
cilvēks sadedzi s• ... ar šā diem v~r
dlem Fets raksturoja mākstinleka da rba
jēgu, kas kļuva arī par vadmotlvu Bloka daiJradē.
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Netālu no šahmatovas muižas atrodas

B~blo_va. Bieži_ vie.n jaunais Bloks Ie-

gnezas Boblova p1e savas DaiJās Dā·
mas
Ļubovas MendeJejevas (zinā!·
nieka Dmltrija MendeJejeva meita). Lu·
ga s; kura s_ ne reti uzveda jau_nieši Bob·
lo~a, pieversa Bloka uzmambu skatu·
ve1 . A.. Bloks nekļuva par profeslon:īlu
aktieri, kā bridi tika sapņojis, bet vlņa
līgava, vēl ā k sieva Ļubova MendeļejevaBloka savu ~ziv~ veltīja teālrim. Vlņas
skatuves pse1don1ms - Basargina.
Pirmo_ atzinī~u ja!'nals dzejnieks gūst
Maskava, . nev1s dz1mtajā pilsētā. Ari
p~rmie. darbi publi~ēl! Maskavā 1903. ga.
da. ŠIS gads nOZ1m1gs arī ar to,
ka
A. ~loks un Ļ. Mende(ejeva uzsā ka savu
kopejo dzīves ceJu. Sievas optimisms
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