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ALEKSANDRA	ČAKA	DAIĻRADE		

Čaka	dzeja	

Aleksandrs	 Čaks	 ienāca	 latviešu	 dzejā	 kā	 novators	 gan	 saturiski,	 gan	 formas	 ziņā.	 Savos	

dzejoļos	viņš	apdziedāja	tēlus,	kuri	līdz	tam	latviešu	literatūrā	neparādās	teju	nemaz.		

Čaku	 dēvē	 par	 pirmo	 īsteno	 urbāno	 latviešu	 dzejnieku.	 Šāda	 tematikas	 izvēle	 pamatota	

uzskatā,	ka	katram	jāraksta	par	to,	ko	viņš	pazīst	un	mīl.	 Jo	patiesa	dzeja	sakņojas	nevis	 ilgās	pēc	

pagātnes,	 bet	 tagadnes	 dzīvē.	 “Īsts	 dzejnieks	 tikai	 tas	 var	 būt,	 kas	 mīlē	 savu	 laiku	 un	 jūt	 ar	 viņu	

organisku	 vienību	 (..)”,	 viņš	 sacījis.	 Savos	 publicistiskajos	 rakstos	 Čaks	 aizrāda	 dzejniekiem	 –	

laikabiedriem,	ka	tie	pēc	vielas	saviem	sacerējumiem	lūko	tālu	aiz	savas	zemes	robežām,	nemanot,	

ka	 šepat,	 acu	 priekšā,	 risinās	 aizraujoša,	 iemūžināšanas	 vērta	 dzīvošana.	 Čaks	 uzsvēra	

nepieciešamību	 atcerēties,	 ka	 ģeniālais	 ir	 vienkāršs.	 Viņš	 neatzina	 tīšu	 sarežģīšanu,	 tās	 vietā	

pieprasot	skaidrību	un	tiešamību.		

Savus	 uzskatus	 Čaks	 ne	 vien	 pauda	 kritiskos	 rakstos,	 bet	 iedzīvināja	 savā	 daiļradē.	 Kā	

apcerējumā	 “Rīgas	 dziesminieks	 Aleksandrs	 Čaks”	 raksta	 literatūrkritiķis	 Vitauts	 Kalve:	 “Čaka	

pirmais	cirtiens	bija	veltīts	 latviešu	dzejas	satura	robežžogam.	Tas	salūza,	un	pēkšņi	 laucinieciskajai	

latviešu	 dzejas	 pasaulei	 blakus	 atklājās	 jauns,	 nepārredzams	 lauks	 –	 pilsētas	 vide.”	 Līdz	 ar	 Čaka	

pirmajiem	dzejas	krājumiem	latviešu	lirikas	ainā	parādās	tādi	tēli	kā	pašpuikas,	atvaļināti	jūrnieki,	

tirgussievas	 un	 ormaņi,	 bezmērķa	 klaidoņi,	 ielasmeitas.	 Savos	 darbos	 viņš	 tēlo	 virkni	 pilsētvides	

objektu,	 arī	 rensteli	 un	 tumšas	 dzertuves,	 tādējādi	 iemūžinādams	 imažinisma	 principu,	 ka	 arī	

neglītais	ir	atveides	vērts.	

“Nomales	dzertuvē,	

melnā	un	netīrā	

kā	viņas	viesi,	

sēdēju	kopā	ar	draugiem	

un	dzēru.”	

Sava	 nemirstīgā	 romāna	 “Doriana	 Greja	 ģīmetne”	 ievadā	 angļu	 rakstnieks	 Oskars	 Vailds	

norāda:	“Nepiedēvējiet	māksliniekam	slimīgas	noslieces.	Viņš	drīkst	attēlot	visu.”	Līdzīgi	 savu	pirmo	

dzejas	 krājumu	 nepierastās	 atklātības	 un	 dēkaino	 tēlu	 saērcinātajiem	 atbild	 Aleksandrs	 Čaks:	

“Dzejniekam	nevar	būt	ierobežojumu.	Viņš	ir	pilnīgi	brīvs	tematu	izvēlē,	vai	tā	būtu	staigule	vai	Dievs,	

mēslu	kaste	vai	mūžība	–	viss	vienalga.”			

No	izteiksmes	līdzekļiem	pirmajos	krājumos	dominē	salīdzinājums.	Jaunkundze	“tik	auksta	kā	

tramvaja	misiņa	margas”,	matrozis,	kam	raksturs“kā	zelters,	kā	pulvers”,	koki	uz	Jelgavas	šosejas	“kā	

pogas”,	kaisle,	ko	nomest	“kā	šauteni	nost”.		

Jāatzīmē,	ka,	literatūrzinātnieka	Edgara	Lāma	vārdiem	runājot,	“Čaja	jūsma	par	tagadnību	nav	

neierobežota”.	 Ilgas	 pēc	 aizgājušā	 (vai,	 precīzāk	 –	 tā,	 kas	 zūd	 tieši	 šobrīd)	 iezīmējas	 “Poēmā	 par	

ormani”.	Reizē	ar	zirgu	pajūgiem,	ko	ielās	nomaina	moderni	automobiļi,	arī	dzejnieku	no	redzesloka	



aizslauka	sētnieka	nepielūdzamā	slota.	Priekšplānā	izvirzās	materiālās	vērtības	un	ikdienas	prieki,	

nepieciešamība	 dzīves	 straujajā	 ritmā	 nepalikt	 iepakaļ.	 Cilvēcīgo	 attiecību	 tiešumu	 nomaina	

samākslotība	 un	 dzīšanās	 pēc	 visa	 neīstā.	 Dzejnieks	 ormaņa	 samtainajā	 kulbā	 jūtas	 “kā	 bērns	

ratiņos	senos”,	bet,	sapratis,	ka	pajūgi	pieder	pagātnei,	rod	mierinājumu	krogā.		

Čaka	 agrīnajā	 dzejā	 uzvirmo	 sociālie	 pretstati,	 un	 dzejnieks	 nešauboties	 nostājas	 “mazā	

cilvēka”	pusē.	“Poēmā	par	ormani”	viņš	norāda,	ka	agrāk	“tas	bij	kauns,	kā	tagad	–	zagt	un	tērēt”,	bet	

dzejolī	“Trīs	grāmatas”	apraksta	tā	laika	sabiedrības	prioritātes:	jauns	dzejnieks	izdod		

“(..)	grāmatu	

skaistu	

par	mūžību,	

mākslu	

un	dvēseli”,	

tomēr	 neatrod	 tirgotavu,	 kura	 būtu	 gatava	 uzrakstīto	 pārdot.	 Censonis	 tomēr	 nepadodas	 un	

uzraksta	

“(..)	grāmatu	kvēlu	

par	brālību,	

palīdzību,	

cilvēces	nākotni	

un	viņas	kultūras	cēlumu”,	

bet	arī	to	grāmatnīcu	plauktos	neatrod.	Tad	viņš	pārdod	mēteli,	lai	samaksātu	īri,	un	ķeras	pie	jauna	

sacerējuma:	

“”Praktiski	padomi		

valsts	kases	apzadzējiem,	

vekseļu	viltotājiem,	

slepkavām,	

nelaulātiem,	

rakstniekiem	iesācējiem,	

caurkritušiem	abitūrijā,	

auto	šoferiem	un	deju	nepratējiem.”	

Divdesmit	grāmatu	magnāti	

kāvās	ap	viņu	

kā	ap	valsts	pabalstu.”		

Jānorāda,	 ka	 dzejnieka	 pirmā	 posma	 tekstos	 rodamās	 neapmierinātības	 izpausmes	 ir	 nevis	

šauri	politiskas,	bet	vispārcilvēcīgas.	Tieši	tāpēc	tās	aktuālas,	saprotamas	un	izjūtamas	arī	mūsdienu	

cilvēkam.	



Trīsdesmito	gadu	sākumā	iznāk	krājums	“Mana	paradīze”,	kurā	apkopoti	dzejoļi	no	pirmajām	

četrām	dzejas	grāmatām	un	arī	jaunradītie.	Šajā	desmitgadē	Čaka	balss	iegūst	jaunas	nokrāsas.	Jānis	

Rudzītis	raksta:	Sievai	Anitai	Bērziņai	veltītajā	krājumā	apkopotā	dzeja	vairs	nav	 tik	 trauksmaina,	

tajā	 iezīmējas	 dzejnieka	 briedums.	 Čaks	 vairs	 nav	 tik	 tiešs	 –	 viņa	 pantos	 “dominē	 sapņu	 un	

fantāzijas	 pasaule,	 ilgas	 pēc	 ideāla	 –	 daiļuma,	 patiesība,	 garīga	 lieluma”.	 Vairākus	 gadus	 A.Čaks	

strādā	 pie	 aptuveni	 5000	 rindu	 plašā	 epa	 “Mūžības	 skartie”.	 Tajā	 viņš	 mitoloģizē	 latviešu	

strēlniekus,	rādot	viņu	varonību	un	pašaizliedzību	cīņās	Pirmajā	pasaules	karā.	Ssākotnēji	var	šķist,	

ka	šis	darbs	krasi	atšķiras	no	Čaka	sākotnējās	daiļrades,	patiesībā	tas	ir	loģisks	tās	turpinājums.	Ja	

Čaka	 agrīnajā	 dzejā	 prevalē	 indivīda	 brīvība,	 tad	 strēlnieku	 gatavība	 atdot	 dzīvību	 par	 savu	 zemi	

simbolizē	brīvības	augstāko	pakāpi.		

1.3.Čaka	proza.	

20.	 gadsimta	 30.gados	 latviešu	 prozā	 valdīja	 pozitīvisma	 tendences.	 Par	 būtisku	 vērību	 tika	

atzīts	patriotisms,	par	dabas	harmonijas	dziļāko	izpausmi	–	zeme,	cilvēciskās	laimes	piepildījumu	–	

stipra	 ģimene.	 Pozitīvisms	 smēlās	 ierosmi	 folklorā,	 un	 bija	 veicinošs	 faktors	 tautas	 nacionālās	

pašapziņas	 stiprināšanā.	 Literatūrā	 tā	 spilgtākie	 pārstāvji	 bija	 Edvatrs	 Virza	 un	 Jānis	 Veselis.	 Kā	

rakstnieki,	tā	arī	literatūrkritiķi	plaši	skaidroja	nacionālisma	un	patriotisma	jēdzienus,	neaizmirstot	

norādīt,	 kā	 tie	 iestrādājami	 literatūrā.	 Šāda	 zināmā	 mērā	 didaktiska	 pieeja	 jaunrades	 procesam	

radīja	pretreakcijas	vilni,	kurā	sava	vieta	bija	arī	Aleksandra	Čaka	stāstiem	un	novelēm.	

30.gadu	 otrajā	 pusē	 dienasgaismu	 ieraudzīja	 virkne	 īsprozas	 darbu,	 kuri	 noraidīja	 gaišo	

optimismu,	viennozīmīgus,	šabloniskus	problēmu	risinājumus	un	tikumiski	harmonisku	personību	

kā	galveno	literāros	darbos	aprakstāmo	subjektu.	Dzīve	ir	rotaļa,	un	lielu	lomu	tajā	ieņem	gadījums.	

Ētisko	 stabilitāti	 nomaina	 ētiskais	 relatīvisms,	 un	 rakstnieku	 uzmanības	 centrā	 nonāk	 pretrunu	

pilnais	modernais	cilvēks.	Tika	publicēta	Mirdzas	Bendrupes,	Erika	Ādamsona	un	Aleksandra	Čaka	

īsā	 proza.	 Viņu	 darbiem	 raksturīga	 ironija,	 grotesks	 dzīves	 tēlojums,	 neviennozīmīgi	 vērtējami	

varoņi.	Čaka	un	Ādamsona	prozā	 izpausmi	rod	 tā	dēvētais	 “smalko	kaišu”	motīvs	–	varoņu	dzīves	

rūgtina	problēmas,	kuras	racionāli	domājošam	pilsonim	šķistu	nieki	(Ādamsona	“Stāsts	par	nagu”	

un	Čaka	“Kāpēc	viņa	šāvās?”).	

Aleksandra	 Čaka	 prozas	 darbi	 apkopoti	 3	 krājumos:	 “Eņģelis	 aiz	 letes”	 (1935),	 “Aizslēgtās	

durvis”	 un	 “Debesīs”	 (abi	 1938).	 Trimdā,	 apgāda	 “Grāmatu	 Draugs”	 paspārnē,	 1958.gadā	 izdota	

noveļu	 izlase	 “Mana	 mīlestība”.	 Anšlavs	 Eglītis	 uzskatījis,	 ka	 Čaka	 noveļu	 palikšana	 viņa	 dzejas	

paēnā	 ir	 nepelnīta.	 “Manas	 mīlestības”	 priekšvārdā	 viņš	 raksta:	 “Čakam	 piemīt	 visas	 īpašības,	 kas	

nepieciešamas	sekmīgam	prozistam:	prasme	tematu	notvert	interesantā	vietā	un	virzīt	uz	priekšu	bez	

kavēšanās;	 spēja	 saredzēt	 raksturos	 īpatnības	 un	 tās	 skicēt	 ātri	 un	 asi;	 māka	 “uz	 vietas”	 uzburt	

gaisotni	un	risināt	dialogus	ārpus	parastības	–	allaž	sniedzot	negaidītu	un	it	kā	aloģisku	repliku.”		



Varoņus	 novelēm	 Čaks	 izraudzījies	 no	 tā	 paša	 vidus,	 kur	 smēlies	 personāžus	 dzejai.	 Tie	 ir	

viņam	tik	tuvie	nomaļnieki,	trūcīgie	pilsētnieki,	veci	cilvēki,	kuri	vairs	neatrod	sev	vietas,	un	alkaini	

ļaudis	 spēku	 pilnbriedā.	 Tie	 ir	 sīki	 ierēdņi	 un	 mūžīgos	 sevis	 meklējumos	 dzīvojoši	 mākslinieki.	

Izteiksmes	 līdzekļu	 ziņā	 arī	 prozā	 Čaks	 ir	 dāsns	 salīdzinājumos,	 hiperbolās	 un	 personijikācijās.	

Priekšmetiskā	 pasaule	 atdzīvojas	 un	 kļūst	 par	 pilnvērtīgu	 dalībnieku	 sižeta	 virzībā.	 Kā	 norāda	B.	

Smilktiņa,	 šis	 paņēmiens	 personijicēt	 ikdienišķas	 lietas	 piešķir	 novelēm	 noslēpumainu,	 mistisku	

noskaņu,	nojauc	 robežu	starp	 reālo	un	neizskaidrojamo.	Novele	 “Labā	nāve”	 stāsta	 Ilzi	 -	par	vecu	

sievieti,	kura	jūtas	nevajadzīga	un	ilgojas	aiziet	no	dzīves.	Noveles	noslēgumā,	liktenīgas	nejaušības	

rezultātā,	viņa	tiek	sagaida	kāroto	nāvi.	Ikdienišķajā	kāpienā	pa	trepēm	viņu,	dzīdamies	pakaļ	kādai	

sievietei,	pagrūž	iereibis	strīdinieks.	Ilze	krīt,	“sienas	vēl	tvēra	pēc	vecās	Ilzes	rokas,	bet	velti”.	Pirms	

tam	autors	ar	meistarīgu	ironiju	izteicies	par	tieksmi	apreibināties	ar	spirtotiem	dzērieniem	un	tās	

sekām:	“Un	visu	to	darīja	sīvais.	Balts	un	gluds	tas	gulēja	stiklā,	viņš	zināja,	ka	šinīs	telpās	visi	to	mīl.	

Septiņus	 zirgus	 tas	 jūdza	 visstulbākām	 smadzenēm	 priekšā.”	 Zināmu	 kulmināciju	 šis	 priekšmetu	

dzīvīgums	 sasniedz	 stāstā	 “Krēsls”,	 kur	 lietām	 piešķirta	 ne	 vien	 griba,	 bet	 arī	 valoda.	 Galvenais	

varonis	šo	valodu	apgūst	un	rod	tajā	izeju	no	vientulības.		


